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"Să obişnuieştey prefața, "ca să se dea. mai multă greutate lucrării; 

sau cetind. prefața unei - cărţi, să vezi cuprinsul şi judecata asupra lui; 

“Iucrarea această nii îmâi “ătă nevoie de prefaţă, ci mai muilt de-o explicare, 

fiind vorba. aci. de-o coordonare 16gic militară a tot ce s'a găsit scris, 

„asupra oştirii moastre, ” Săi” dacă” nu tot, “dar “de. sigur atât cât trebuie 

.ca să „dovedească în: mod categoric o continuitate ce constitue pentru 

:Gzistea” românească.» o -viaţă de paste o “mie” de ani. ! ” 

Nu-i nimic de la, mine în scrierea 'de față; totul îi de la alţii, 

„cari au ostenit mai făătrite” “de mine: “de-au' “adunat; însă, ca tot ce se: 

:adună de la epocă la epocă şi s- a “descris, ma “putut: constitui niciodată un. 

ceva complect, ostăşesc; adică, „mu s-a conchis milităreşte asupra faptelor și 

a. „legăturei dintre fapte, timp şi principiile artei şi științei militare. | 

"Aceasta din urmă. am făcut-o eu. 

“Materialul îl” adun din anul 1906; răsboiul ” a întrerupt lucrul şi 

m-a păgubit de 87 87 stampe: origiriale” în culori, vepresentând oştirea noastră, 

începând de Prin n anii 1750; din aceste stampe, am împrumutat 10 “Secţiei, 

"militare “a exposiţiei “naționale din 1906, “pentru a face 10 mânechine, : N 

“spre ră se vedea “cum * erau uniformele armatei noastre, când - cu „Orga- 

"nizarea jStrajei “pământeneşti””” * la 1830... | | 

“Lucrarea” de: îață; este” peritrii milițari şi pentru acei ce-i: interesează. 

recutul. nostru ostăşesc, atât de frumos şi atât de lăudăbil: pentru armată; 

ei vor înţelege logica deducţiune a lucrurilor “unele din altele; căci, ei 

ştiu ce nu ştie multă îume, „că arta şi “ştiinţa militară este -a tuturor 

| “armatelor; că :acestea' nu :se pot diferenţiă, . în. total . unele: de altele, | 

ici mai mult prin om. şi calităţile lui; că. în fine, când nu eşti: ia „înăl- 

“finea “duşniănulăi “car” căre "ta iupti, rămâi sigur. învins, toate răsboaele . 

ide. _câiidi— lumea ” - dovedesc. aceasta,. Prin “urmare, lucrarea aceasta . este 

'pentru acei ce :cunosc_că, o “condițiune de existenţă “pentru o armată 

o sileşte_ la a _se asemăna. în structura, ci, cu ” celelalte; ştiinţa | a, fost 
PO iii 

. 

totdeauna la, îndemâna” “Tuturor, “tocmai” ca . să nimicească legende... ca acea . .. 

:a tunurilor de cireş “din” armăta noastră, “atunci: când armatele. cu care 
4 aa A 

sea lupta,. aveau “tunuri ca toate: tururile. - D 

..
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Situaţia geografică a țărilor române, fiind cu totul deosebită ca a. celcrlalte ţări, le-a silit să stea Veşnic cu arma'în mână; sau, cum să exprim 'cronicarii noștri vorbind de Ştefan cel Mare: ”Voevodul, având inima aprinsă spre lucruri vitejești, îi părea că un an ce n'a avut freabă - de răsboi, că are -niultă pagubă, socotind că şi inimile  voinicilor, ie: răsboi trăind, se ascut şi truda și osteneala, cu care se deprinsese oastea, e a. doua vitejie,” ceia ce — să nu se mire nimeni — le-a făcut, să „aibă, una din cele mai oţelite, mai solide, armate. - , Se mai poate afirma astăzi că armate mici, care ani dearândul. au învins armate mult mai mari, după unsprezece secole. de funcţionare a artei de _2. se” face. răsboiul „de „la Granic, - Isus, Crecy etc., se” pot _inpreviza "în momentul răsboiului? Neapărat că nu. Că arta răsboiului, aciiiti -800-1000'"de- ani, va fi fost cu mult mai simplă de cât este: astăzi, aceasta nu poate suferi discuţie; dar, că o artă, a existat în toi: deauna, nu încape nici 0 îndoială; că; atunci când Napoleon,..el. însuşi 
- „un artist iscusit - al răsboiului, “Spune. că arta: aceasta ' trebuie schimbată 

$ din 10.în. 10 ani, el mă face altcovă decât marchează treptele evolutive, în mersul natural. aj artei pe temeiul mijloacelor, pe care industria, _ 
_ Progresul, descoperirile noi, cărora artă înilitară_ le este tributară,” le pune 
la îndemâna organizatorilor şi, a' făuritorilor „victoriei, şefi şi arrmats. Şi 
„pe 'atuiici de altiel, ca şi astăzi, Victoria au -avut-o cei care au urmat 
„tegulele. şi cerinţele, desvoltarea, artei de a: luptă şi a priceperei în a: 
pregăti, mijloacele .. de” liiptă; fas Când câteodată au suferit înfrângeri, 

„ace sti, Sa întâmplat din Cauză că schimbând “atita” nu s'au adoptat;. , 
*Sau nui au putut Schimba Şi. mijloacels” în. acord cu desvoltarea industriei 

| Pericclelor Zăsboiului, 

crute de isbândă sa; “ Dentru a se 
_Din „această Sititaţie: 

astă, stare, care era o regulă generală. j - Omâni, însuşirilg ostășeşti ale “pedestziei 
. . 

i. PESE o. d 
a . 

sunt bine „dovedite ŞI. descrisa de aceşti istorici, tocmai. în această pe... | 
„ Ticadă de decădere generală, de aiurea, pa când. la noi strălucesc epocile: . 

„Bas rabilor, Mirci, Dani, Vladislavi, lani,. Muşaţi, în care. greul up= 
„telor îl duce .pedestrimea;. toţ aşa cum o întâlnim şi“ puţini “măi “târziu! 
Sub Draculi: şi Ştetan cel Mare; 
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O spun şi aiurea, 

a determinat. acest fel de a îi, al românilor; 
Maui 
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! 

nevoi şi împrejurări, care- 
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E a
 S
e
p
 

  A AI piine 

  

t
i
t
 

e 2
3 

dm
 a
ie
 
i
 

.  



: 

| 

au” Lipsit altor r „popoare, tocmai în relele. epoci . . ale vieţei lor. Pe aceste 

„timpuri, S spune cronica „pede rimea română era armată cu sulițe şi. se 
  

  

!râr.duia în falange sau 'gloate * adânci”, prin iirmare “exista o ordine de. 

luptă precisă, pentru “infanterie. “ Ei , 

îi -lueru” este! căiistâtat şi anume, că românii „nu au âvut povestitori | 

, contimporani faptelor ce ei povestesc, din . chiar începutul vieţei românilor „- 
  

sub forma de “naţiune, "de ţară, cristalizată. Acest lucru, acest adevăr, re-. 

ziltă "din mărturisirile lor proprii şi din dovezile. ce avem, că au scris 

după alţii: istorici străini sau naţionali, atât cât i-au. interesat. “poporul. 

romi” "pe cei dintâi şi atât cât au ştiut ” ă “scrie, sau cât au ştiut când 

aa scris, pe cei'de al doilea. şi ce dovadă avem în propria ! mărturisire” 

a însăşi aceşti scriitori: Ă - . 

„Letopiseţul nostru cel moldovenesc, așa scrie de pe scurt, că' nici - 

de viața Domnilor care. au fost „toată cârma mu alege, necurm lucrurile. 

“din lăuntru” să aleagă și pe “Scurt scriind şi însemnând, dela început şi până - 

La 'domnia lui Petru JVodă Rareș și s'au stâns, că de aice în coace; 

ma. mai “Scris. niinieni” Tar scrisorile străinilor scriu pe. larg şi "de Tuns, 

| care au fost râvnitori şi hierbinți nu numai ale sale să scrie, ci şi cele, Cs 

! străine! Nici ha este a se mira că scriitorii noștri nau avut “de undz 

—
 

: strânge cărți; că de "la. locuitorii, dintâi Wau' aflat 'scrisori, că mau lăsat 

ca 2 nişte oameni neaşezați şi “iai mult proşti şi necărturari că şi ei au 

i scris: Bizi “nulă din. basrite . şi. din "poveşti ce au “auzit unul dela altul)... 

“Având dar un popor care a dovedit lumei că este un bun păstrător 

A însuşiri şi tradiţii ostăşeşti, putem pr privi” cu ” încredere! viitorul. . Starea 

lui; bună, "va spori, virtuțile sale, „mai ales că “atâtea veacuri a suferit 

„şi tot Au şi-a perdut _mădejdea_: în vremuri. mai bune. Cârmuitorii țării, 

. fost dealungul atâtor veacuri. ” 

sunt datori, să facă să_simtă i -poporui, că! "ăceste " vremuri au venit... , 

Oştirea, „Care-i sufletul „acestui „Popor, va îi şi de acum înainte ce a: 

| “ Comăndantului ei Suprem, care întruchipează însușirile. marilor. noştri ei 

Vocvozi, M.S: Regelui. Carol al II-lea, închin lucrarea de faţă; -întrânsa, 77. 

ca într” o oglindă, oştirea va vedea. odată .cu. trecutul ei şi viitoarele-i . îapte: 
N me mr o m o mr 

4 , 

ii n A i General Ion I. Anastasiu. 

1) Gr. Ureche. ARE II | | | |



N "Origini şi Sorginţi Istorice. x 

_ Adevărurile istorice în cea ce ne priveşte, nu mai pot fi contestate 

astăzi; ele intrând în ştiinţă, le folosesc ca astfel în scrierea de îfaţă.: 

Părerea transmisiunei' vieţei de la individ la individ, sau actul de 

perpetuare a 'vieţei umane, în altceva şi reciproc, “este până acura O 

chin'eră, rămânănd tot adevărul că, individ sau colectivitate, trăeşte sau moare; 
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(Fie. n DECEBAL 
” Regele : Dacilor 

” okiceiurilor „legate de dânsa; şi din acest punct de vedere, iarăşi nimeni . . 

şi nimic, „de. când. e “lumea..- nu -a putut - „dovedi de cât. asemănare . dar, IN 

în virtutea forței de viață, trans- 
„misibilă,. după anumite  reguii; 

nepătrunse în totul, dar - fixe, 

în o aceiaş' formă şi -compuner2; 

această forță de viaţă nu este 

altceva, de cât resultatul unei 

* acţiuni de apărare, sau de pu- 

tinţă de conservare, numită re- 

sistenţă, care asigură viaţa in- 
. „l 

dividului, sau a colectivităţei, j 

“sub una: şi, azeiaş formă capa- 

„bilă de a trăi, sau expusă a se 

„distruge, numai în. unul. şi a- 

câlaş fel. Că un popor să tra-; 
ge din. altul, ca o. perpetuare ; 

a fiinţei umane, în azeiaş fo:-: 

mă, este dovedit; remâne să se. 
dovedească . acea ce de mii. de 

ani - nici timpul nici . ştiinţa nu. 

a putut” presenta nici o probă, 

de transmisiunea vie+ ei omului, 

altuia, de cât omului. Cu for 

ma fiinţei, se transmite şi forma, 

nu acelaş . act de viață, la om, “animale, plante, ejc.. Cu un cuvânt, în 

iijlocul unei . grădini, din semânța , unei plante, dela sine sau după voinia : 

' . 
. i
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noastră, aceiaş plantă răsare, poate mult mai perfecționată ear, der ceia 
diferit, nu. Şi cu. popoarele la fel; românii se. trag din romani, e e 
ajuns de dovedit, ca să stea aceasta un adevăr şi nimănui nu-i trece 
pria minte astăzi, cea ce se îndrăsnea ieri, să contește aceasta... 

Pentru existența şi con: : 
servarea sa, natura a dotat 

: şi pe om, cu anumite instinc- 
te ca şi mijloace de luptă, 
contra celor care atacă viaţa 
lui; din natură şi la îel, co-' 

„ lectivitatea îşi creiază mij- 
loace . de apărare, contra co- 
lectivităților ce o atacă, sau. 

lar putea-o ataca. Aceste mij- 
' loace aparţiri timpului “şi ce- 
"rinţelor sau nevoilor lui, cre- 
indu-se numai de om. Şi du- 
ză cum numai anunie orgare 

“au menirea a apăra pe om, 
tot aşa anume ” Orgâne,-sau' 

i părți. din. colectivitate, au de 
Scop . apărarea. „Coectivitătei, 
Sub această formă şi în acest 
top, este cunoscu'ă insti:uţia 

rii--tară,. sau. armata,  strârs 
legată . de colectivitaie, năs- 
cută şi. desvoltată în trânsa 
şi prin trânsa, prin obiceiu- | rile care, sunt numai şi. nu 
mai ale ei.- n 

  

. 

Pa
 

  | In vechime nu erau - 
legi de apărarea popoa;:e:or 

că în timpurile „NWOi; cj. 
; Singuza „lege era. puterea, (Fig. 2), TRAIAN SR 
“forța. * Da "+ Împăratul Romanilor . 

        
mai uşor se. poate dovedi, 'rădăcinile puterei "n ie masei masire si 
dia care şi-au tras atâtea 

„rile române. Și la noi însă cum a -fost 
mijloaca'or de 

apăzare, urmele armatei, sunt cunoscute 
i cu i: 

Pitiut ajunge -până la noi, sau după put Edit pă lazi it manifestări ' din viața poporului.  Astfe] “la. unele  bopoape „a .Felorlalte 
„obiceiurile, 11 altele instituţiile, la unele unele, -după Cum, s-au atribuit însemnăta+ 

de forță, oști. -. 

Iă â multe însă numai e, Hora -sau altora, “Instituţia + 
_ | 

a N | -N 

  
o
a
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militară, că. şi mai ales. însuşirile - militare ale poporului român, în îo0-= 

tal “sau: în parte, după. influenţa” timpurilor.- şi a împrejurărilor, s-au, păs-" 

trat şi s-au transmis din generaţie în genkraţie, până la noi. 

Numai Dumnezeu a făcut lumea din nimic.! Incolo, totul este supus 

unor anume reguli;. şi oştirile ca şi orice organism. făcut de mână ome- 

„nească,. “trebuie să aibă un început,.o nevoe, un rost, un conţinut şi mai 

trebuie să. se supuie la modificări; datorită timpului cu prefacerile ce: 

aduce “el. ” Modificările acestea 'creiază o stare. evolutivă, cu trepte bine 

„- “taarcate,. în viaţa unei instituțiuni; modificări, ce nu. pot schimba îou- 

dainentul iastituţiunei; ele însă pot determina trepte de urcare şi. de: 

scoborâre - pentru instituţiune, în .care stări “sunt elemente. cari dispar,. al- Ii 

"tele însă rămân statornice şi servesc . ca puncte de reper. cercetătorului, ; 

a “stabili vârsta instituţiei. şi. origina ei. Şi oștirea românească, -a urmat. 

“aceleaşi legi : fireşti şi prin urmare a suit şi scoborât trepte, însă. nu a. 

dispărut nici odată, întrucât nu au dispărut ţările, sau țara românească. 

„Aici “este locul să precizez un factor al. problemei | istorice: nicăiri şi ni- 

| 'ciodată o organizaţiune militară nu a existat în afara unui stat, înfeu-. 

căt. „este un adevăr necontestat că "oştirea. este primul element politic, 

prin “care se „poate şi “se manifestă. un, stat, ca fiind cel dintâi factor al 

„dutorităţei “din lăuntru şi dim” afară, al. țării, al. statului. Acest element, 

| oştires, la un „POpor,, este viaţa lui, sufletul seu, viața care-i resultatul unei 

puteri de. conservare, pa. care ea i-l dă şi-l păstrează statului. Prin lupte 

mgîricetate, „popoarele! se strecor . de la un veac la altul sau dispar cu: 

“totul, atunci când nu mai au putere de a să apăra. de pieire, dispar din 

Lana, cdată- “Cu dânsa. Numeroase sunt exemplele de popoare. care au 

„dispărut -cu bogății, cultură! şi „civilisaţia, cu tot, pentru totdeauna atuaci . 

“când "ştirea _ a; încetat, de.a mai . îi o forţă. - Este şi. remâne veşnic ade-. 

“vărul, că cel mai tare“ suprimă,, sau stăpâneşte, totdeauna. Niciodată cul- 

„tura și. “civilizaţia, “nu .au. putut inlocui efectul forţei, a. “puterei; dovadă 

că au pierit: țări, la apogeul. civilisaţizi -lor. Statele au trăit şi au niu- 

rit, prin armatele „lor. Cu un cuvânt, când 'nu.- există oştire, armată, nu, - y 

Ă 
N ! poate”. "există. stat şi “viceversa, când nu există: stat, nu există: armată.. 

i : Forma s sub care „se prezintă un stat, o țară? Aceasta, a variat totdeauna; 

însă Cicâre. a. “fost forma, nu. a lipsit o cărmuire aâ _puiţinilor, asupra ce- 

lor mulţi prin mijlocul unei puteri, care s-a numit armată. Un al doi- 

lea factor, ce precisez iarăşi aici. şi/care. intră în deslegarea problemei is-, 

" torice, „este „de asemenea . un “adevăr .necontestat, .că. a. existat totdeauna.-.0, 

_ asemănare în manitestarea. vieţei. popoarelor. şi prin urmare şi a elenien- 

! telor. de: care ele s-au servit, în „această manifestare. Cercetaţi muzeciă. 

| naționale” a tuturor țărilor şi veţi găsi 'o asemănare în instrumentele de 

“activitate a ilor, în: toate epocele.- Forma, - întrebuințarea şi serviciul, ace- 

„leaşi; variază numai construcţia. şi - calitatea, acestea au. fost în funcțiune: 

de. mijloace, de cultură, pricepere, â fiecărui „popor. Şi atunci, deodată 

cade teoria înființărei armatei . româneşti în „timpul regelui Carol, Sau 

, 

N
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les ce cleeș a lul Atihal Viteazu cete. De oştirile ro- 

tatei Basarab cete, ca ș fan cel dare, A 
. 

* vo (za, 

i aceste de ani ş bine de o mie mal de “tatornblee, 
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putut. petrece -lucrurile. alttel.. de. cât cu cele lalte popoare. O asemenea 

"credinţă. au ei cu privire la armată: Sunt iucruri maturale, isvorâte din: ! 

eceloaşi :. cauze sau nevoi, pretutindenia. Când . există . o. autoritate supe-. . 

rioară,. grija siguranţei, a apărărei, pleacă de .sus în jos. şi această si- 

gurență este “centrală, . procurârid” Prin "prevederea ei, liniştea. în .popula- 

țiune.: Când această autoritate a existat şi încetează a mai exista, _nu mai - ! 

există, tocmai din cauza greutăţei de a putea asigura "această linişte; această: 

" apărare, atunci grija siguranţei, . a „apărărei, “devine. locală, imediată şi 

limitată: . satul singur, ori mai multe, satele unei văi, ținute de paza. * 

însăşi a. a “locuitorilor , a. “acelui sat, sau sate, ori “întreaga vale, “apără, ! 

Cal mai “priceput, cel "mai energic, 'cel"mai curajos, cel mai tare, “capătă. | 

încrederea tuturor şi devine! conducătorul în pericole. : * | : 

şi astfel "avem “deaface - “cu, “un “serviciu -din- tată în fiu, prin re. : 

voia: continuă .de grijă, de pază, de posibilă "apărare, imediată. "Aşa "s'a: - : 

întâmplat în Dacia, după “plecarea autorităţei, - conduicerei, - administrației Şi: 

"pazei romane; ca şi Comunele în „Apus, aşa 'safele. în Dacia, sunt, celulele 

militare româneşti, cari iau în “primire paza” “Iocaiă. "Aceşti “păzitori, âu Lu | 

întccmire romană: . serviciu obligator, “trecând această datorie. din tată. în. . - 

fiu. Cu așa “obligaţiuni dăm la noi “peste instituţia “veche. "dorobănțească, RE . 

    
- sau neamul dorobănțesc” serviciu „trecut din tată în fiu, Acesta . este 

începutul - așezământului” ostăşesc în primul moment, a „părăsirei. Daciei, 1 IE 

de „către Romani. o . Ii 

Este o miare greşală. să- se creadă că după retragerea antorităței rO- 

mane din, Dacia,. această . „provincie . a rămas la voia întâmplărei, fără . nici 

o: conducere,” fără „nici o apărare. Lucrul acesta ! &ste”o imposibilitate; 

şi Istoria, aşa în lipsă de dovezi mai categorice, tot dă a se înţelege. 

o continuare” a vieţei “acolea şi- o: menţinere â pământului acestuia, pentru .. 

Iocuitorii, -sei.. Nu. trebuie socotit, în _acelaş_! timp,_că plecând. autoritatea şi. _ 

paza romană “a “locurilor, “atacurile năvălitorilor . barbari ar. îi “încetat. 

Atunci, trebuie considerat ca. fapt .real. existerița unei cârmuiri şi a. unei 

îorţe, singure care au asigurat, putând face aceasta, continuarea 'vieţei şi | 

stăpânirea, . într'u cât. alături de “legiunile romane. în aceste. ţări, erau 'şi i 

legiuni. pământene . sau „armaşii “pământești”. Şi oste destul de lămurit. ce: | 

spune. Cronica, atribuind locurilor acestora o organizare . ce corespunde: | 

împrejurărilor şi «condiţiunilor . vieţei de. atunci: fărămitarea autorităței şi - 

a puterei, deocamdată, până, ce o “mână : energică, inspirând încredere . 

| tututor, coprinde, strânge ! : întrânsa, conducerea. „şi ia asupra-i coordona- . . 

“rea măsurilor de apărare, "de 'isigurâniță. “Fărămiţarea este acea alcătuire”: -- 

a “satelor 'si 'sau “coniunelor, a văilor, _chinezatelor, voivodate,....... iată scara;: 

! fiecare din: acestea cu „paza, cul elementul. de apărare. al seu. - * -.- 

Ce: spun “scriitorii - asupra. stărei. de: Iucruri . în Dacia, după ce: au- 

toitățile romane au părăsit - provincia? „Comunitate. cu comunitate, laică-, Ş 

sau- autonomă, 'sau castel cu : : castel, “formară: căpitănate. Căpitănate : cu. , 

căpitănate, formară. O. regiune. întinsă, . condusă. de.un.cap suprem ales,. ! 

ca:e după împrejurări avea diverse 'nunis, imai: adesea după: îniprejurările- 
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dese de resbel, se numea Campodux. Aşa s'au guvernat Românii din. 

Dacia, dela Aurelian, până la Constantin”. „„Dela al. X-lea secol, . până 

la _at XII-lea, ecleziile sau democraţiile confederate, începu a se întruni — 
Şi a forma. căpitănate sau judeţe, apoi banate sau comitate, apoi ducate, 

"2" în “centru. (a_lui, Linoiu. și..a .lui..-Senescu) şi vre-o 7 peste. Carpaţi, 

“apoi regate, unul peste Dunărea, româno-bulgar, altul peste Carpaţi Ungro-. 

“Vlan”, o o ar: 
. Cronicarii şi tistoricii noştri, nu au putut pune un început. ţărilor 
române; însă fiecare. când _.vor..să. stabilească acest: început unor . aşeză:i 

sau instituţiuni, sunt siliţi să _adaoge acele cuvinte, care răpesc afir- 

“mărei istorice, elementul - de siguranţă al acestei afirmări, element rare 
„este totul: data. In “adevăr, atunci când istoricii vorbesc de descălecă- 
toarea Munteniei şi a Moldovei, ei spun precis că înființând Negru Vodă 

! statul ţării munteneşti, după ce a_făcut aceasta, au.venit şi ceilalţi Voevozi, 

"de. s'au închinat lui fi. i-au plătit tribut!. De ce aceşti voevozi deja 
aşezaţi _aci.. mai. dinnainte, organizaţi, vin- de se închină lui Negru Vodă, 
în loc să-l. atace, fiind în_orice caz mai slab ca ei?. Şi “lucrul este a-- 

«devărat, întrucât „organizarea : militară pe comune, în Oltenia, era îrică 
de ma: înainte, sub Voevozi; căci Alexandru Vodă Basarab, ma. fondat 

„nimic „în “Oltenia, căci acolo nu era trebuință de cucerire, nici în Teleor- 

„man, nici în Vlașca, cucerite mai înainte de unchiul său, Dan Vodă, că- 
muia sc datorează, poate direct sau indirect, Turnu-Măgurele şi Giurgiu 1)”. 

Fărămiţarea aceasta avea totuşi. o formă. politică; era un fel de des- 
centralizare, prin forţa lucrurilor, fiecare părticică era un Knezat. sub. un 

_Knez care avea şi conducerea şi răspunderea: Knezatului. Pentru apărare 
avea oştire, avea putere.  - o a o 

| Istoricii. au atribuit darei Knezilor 'cătră Voevod, semnificaţia unui 
tribut; însă tributul, -admite impunerea . forțată, pe. urma. înfrângerei,. a..- 

Piruinţei, pe urma luptelor, sau de frica puterei celui ce' impune tributiil,. 
ceia ce nu este cazul aci. Pe vremea lui Alexandru Basarab, Knezii existau 
„plătindu-i tribut şi ajutor de oaste”2); oblizațiunea ajutorului de oaste, 

| dovedeşte existenţa acestei oştiri şi aceasta o afirmă cronicarii prin măr- 
„turisirile lor, că armata era astiel organizată: - - , 

y 

, 

a 

1. Armata Voevodului,.! E a 

„2. Armatele Knejilor. 
. , Pe: Pa. 

| „ceste armate, se recrutau de pe: domeniile Vivodului şi a Knejilor” Crcnicele prin. urmare arăt existenţa. cârmuirilor politice: şi elementul d apărare, oştirea; ba ele fac ceva şi mai mult, prezint şi dovezil a ei 
existenţe dând numeroase exemple de lupte, 'cu biruinţi sau cu int age ni pentru ca. ajungând la domnia lui Mircea cel Bătrân anul 1395, să atiime că: Mircea când. vine_la_tron, . organizează „pe lârigă comaele. „armate -şi-căpitănatele.. de. mai înainte”. Prin urmare. din această afirmare, | . 

” | ă 1 | € p 7 + 
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rezulte. că venind.. la. tron, găseşte deja comunele armate şi reînființează 

vechile căpitanate. Nimic mai. logic, nimic mai natural, întru. cât. țara 
„s'a păstrat în. hotarele ei primitive. 

“Intre. această. perioadă şi. aşezarea unui sistem . administrativ Şi po- 

litic, românii ; au trăit pe seama lor," apărându- se cum âu putut, însă 

s'au. apărat, căci . au păstrat. stăpânirea . locurilor, a pământului, pe .care 

„erau aşezaţi. *şi din: care nu au putut fi “scoşi,  rămâind. până astăzi, 

ei i stăpâni aci. Cu un cuvânt ca să .biruiască, au, trebuit Să aibă mijlocul ! 

„dea isbuti. şi. acestui, mijloc, terminologia. militară, "îi spune. tactică. Prin, 
urmâre, românii au. avut. tactică de 'luptă, înainte de -apuseni, care abea: 

îi “Tăsboiul, de 100 de ani (1337—1450) di dintre Englezi şi Francezi „pun 

ptirrele, jaloane a unei tactice de luptă”, pe când românii aveau însemnate ! 

"în istorie, 'cu mult “înâinte, biruință, în munți, păduri, având tactică: deo-: 

sebită în fiecare caz şi. pe care dușmanii, lor . nu O aveau, de aceea erau'. 

învinşi: . | Sa RA 

De. altzel. o tactică „de luptă aveau şi cazacii şi tătării şi turcii, cu. 

care românii luptau şi pe care “îi biruiau; „dovadă că şi! “asupra acestora, ! * 

tactică” de luptă a românilor, era superioară. - 

" Neapărat că sistemul de luptă a _variat după timpuri şi, împrejurări; 

în acest sistem a - întrat.. sprijinul terenului, a pământului însuşi, cum 

a fost bunăoară retragerea | la munţi atunci când vrăjmaşi mai puternici, 

„Veneau asupra. locuitorilor, văile servind ca. drumuri, deadreptul către adă- - 

posturile din “munţi şi. de înapoiere. când . pericolul trecea. Este certă - 

ă “retragerea _ românilor -. la munţi, în tăriile: Carpaţilor, unde alegând - pe 

„Duca de: Almaş şi Făgăraş, de Campodux—generalișim, rezistară cu victorie. . 

'inveziei i_ tătarilor, peste „5. „secole, „tot cu lancea în pumni steteră.. românii, — - 

'după Negru Vodă”1). Nu avem pentru dovedirea acestui adevăr, titu- 

- latura. primilor, noştri Voevozi - „Duce Almaşului şi Fagaraşului”? Nu avem La 

"de asemenea ulterior „pretenţiile, ce ridicau. domnii „Munteniei, asupra Hlma- ; ia i 

şului - -şi „Făgăraşului? La i 

Tot în acest sistem ' a intrat, de_. bună - 'soamă, nimicirea . în . calea 

„ duşmenului. a ttot 'ce ar. fi putut să-l „facă a rămânea mai multă vreme. 

pe aceste locuri: hrană şi adăpost. | a a 

) Din această pricină, în afară de viața propriu zis: a , neamului nostru; 

i n-a fost nimic “durabil: “locuinţe, biserici, au apărut şi dispărut continuu, -, 

* şesurile şi câmpiile .. nu, „trebuiau să "prezinte “nimic din. cele: trebuitoare - : 

: năvălitorilor, „nimic din. “tot ce opreşte şi poate ţinea o. armată în loc. 

: Şi. sub” acest, raport cât „de . nenorocită. era . soarta .ţărilor : noastre, 

în trectitul depărtat, o arată -cronicele; aşa ' descriind vecinătatea dinspre . 

“răsărit a, Moldovei, 'sau la „poarta invaziilor, spun: „în_partea. răsăriteană, 

la “hotarul. tătărăsc unde țăranii, şi toți acei ce, nu locuesc prin cetăți, 

pământ. asciinzându-se, dinaintea - 

7 
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Şi la început, nu a fost complicată rezistenţa, lupta; aşa că -mijloacele | 

de apărare au fost de tot simple şi de aceia au fost luptători 'şi bă- 

'trânii şi femeile şi copiii. Mai târziu, apărătorii „se. cristalisez în grupuri 
t 
i 
4 ' 
anume, alcătuesc. aşa .zise. cete sau- unităţi. luptătoare. şi din aceste cete, 

„se constitue .oștirea.. 

—
—
—
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„plătiţi, acelaş înţeles dar. ca şi. în 

„creze .țara”.2). Cât despre cuvântul „lefegii”, 

eştean plătit 'de stat, fie român 
0 parte a oştirei, 
„leată dela stat. 

Sunt istorici, care în cercetările lor au dat peste indicii suficiente .. .. 

a documenta existența -armătei, în ţările române “din vremurile foarte. 

vechi, avându-și “rădăcina, chiar: în epoca anterioară descălecărei”. Greşala 

ce fau ci. însă este aceia că. nu şi lămuresc această rădăcisă, sau, atri- N!/ 
CI a . . . a UN 

buesc acestui stimp o întocmire nelogică a acestei -armate. Aşa ei zic,!) , 

că 'această oştire, s-a compus „poate chiar din cel dintâi timp al. înte- 

meierei. statelor. lor, din două. elemente, unul de baştină,. numit oaste 
de fară” şi celalt alcătuit din străini, plătiţi.cu leafă şi numiţi /e/egii”,. 

Exemplul ce 'se-dă însă, este din a 2-a jumătate a secolului al XVII-lea, 
adică de pe timpurile când. populaţia răsboinică a țărilor române, era 
în. scădere şi după ce s-a „luat exemple. şi. de la alte oştiri. Insă înainte 

de epoca. întemeierii. statelor române şi chiar după aceasta mult timp, 
oştire românească “a fost alcătuită numai din români, căci pe. teritoriul 
țărilor româneşti, inu. existau elemente străine da unde să se angajeze 
mărxitiari”; iar din” vecini, nu să putea angaja, într-o epocă în care 
aceşiia,: erau continu. în. mişcări de cotropire. Sistemul străinilor în âr- 
niată, la _romani,. nu (putea. trece. în „uz, la. români, cât timp aceştia, TO> . 
mânii, aveau un felvd2 a s2 lupta şi apăra, potrivit împrejurărilor spe- 
ciale, în, care „mai. în urmă s-au aflat şi în care. nu s-au aflat romanii; * 

astea de .țară şi lefegii, de care. vorbeşte Miron Costin în letopi- . 
seţe, este acea ce cunoaşte acest „cronicar, din timpul său şi cel apro- 
piat lui. Nevoia - înrolărilor de străini. a venit după numeroase perderi. în _răsboaie, cum, de altfel se mărturiseşte de către scriitori - străini, de. | Dcmnia lui Vlad Dracul că: „a. pierdut prin. neîncetatele răsboae atâția cameni din provinciile sale, încât abea mai . remiseseră oameni, se ta, 

» după cum se vede în şirul 
| în, țările "române, „lefegiu” era orce 

ral a „fie. Girăin : Prin urmare, letegii, nu erau iormată numai din Străini, Cl erau ostaşi plătiți cu 

istoric a! ievenimentelor militare, 

, 

Cuvântul lefegiu şi până astăzi să dă la noi tuturor, furicţionarilor 
trecut. * Alcătiui ae . rile ostăşeşti, pe care: le dau scriitorii noştri, :ca Miron stăşeşti, pe care 

Costin, Cantemi ai Pi T, eţc. sunt acele mai noi, nu Sunt acele dinaintea. fondărei Principatelor şi din primul şi al doilea veac, după această fondare, — pe le. „P , a câre le. dă scriitori noi 3) aă : a a E mdre le. ori noi ă- 
site descrise înalte „opere şi in alte părţi, de 'cât acele cecetate di co nicarii noştri, numiţi mai sus. Ori romana ptr . Ap cum însă oştiri româ i i statatc existente. -” ae mânești sunt Con- 
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„Organizarea | “militară, cată să îi precedat: la români, pe toate ce- 
Jelelte”1).. Doi scriitori români, Miron. Costin şi Dimitrie Cantemir, cum 

"şi “Şi cnul strein' Engel, vorbind de unele instituţii milițare, întrebuinţez. cu- 
vintele: „mai de nuult, existau atât, iar acum sunt atât”; or, epoca lor 
referită la acum, este aceia când. ei trăasc,. presentă; Când vorbesc de un 

timp „ai de' mult”,- epoca aceasta trebui” neapărat .să, corespundă urui 
Voevod. militar, "glorios, organizator - de oști, până “la care trebue mers 

„pentru a afla: “organizarea acelei instituţii. Şi dacă aceşti. scriitori. ci în- 

“săşi “constat .0__ continuitate. în, sistem, şi fel, , doar numai "numărul mic- 

cumentat, “puternica «organizaţie - militară a „românilor, care trăeşte nes- 

chimbată, secole de-arândul. . d a. Ă 

“mn adevăr, originile oştirilor . româneşti, “trec . dincolo de alcătuirile 
- “țărilor române. sub forma de state, date de istorici; aceasta se dove- 

"deşte, prin existenţa acestor oştiri şi prin o mulţime de îapte precise, 
corina “tind a stabili o origină comună și o asemănare: perfectă şi 

je. continuitate -. în virtuțile ostăşeşti, la românii dela nord şi sud de 
Carpaţi. Şi - cum este “stabilit de asemenea, că elementul 'de afirmare 

“a închegărei unui Stat “este forţă - -armată, dovezile de. existenţa ei sunt. 

de natură 'a. stabili „precis, că oştirile române sunt mai vechi de cât data 

„explicarea . naturei : lor şi a “justificărei asemănărei lor, se confundă cu ori- 

gina naţiunei - însăşi. La “români prin urmare, instituțiunea militară. a: 

“lăsat urme! “adânci dealungul veacurilor şi dacă să găsesc şi perioade de 

întrerupere în, aşezămintele ostăşeşti la „români, " faptul se datoreşie lip- 

1» isei de interes din partea scriitorilor; sau, ;chiar lipsei . de scriitori _ na- 

'ționali;." aşa. că întâmplările “egate”” de, luptele “pentru apărarea ţărilor, 

i “au rămas necunostită - urmâşilor, cum atâtea moşteniri remân necunos- 

; cute cum “au” fost "adunate, pentru acei . care -le dobândesc; “aşa şi - 

E
 

“urmaşilor, dacă nu ca generalităţi, dar ca fapte;. căci „ţările. au trăit 

şi trăesc progresând, . însă :faptele “de răsboi' au rămas. necunoscute, NO, 

şi: iute, e ca. chip de organizare, de întocmire,-a aşezemântului ostăşesc. Insă, 

„din ceea ce să găsit, descris” de: străini; din ce s'a deșcris la noi, dar 

. mai ales “din _cezace logic sa poate. deduce, din viaţă: şi “lucruri, instituţiile 

: militare române “reies - „aproape | similar + cu cele continporane în celelalte 

țări, „vecine mai ales -şi: cu .care “au avut legături cum. au. şi astăzi po- 

pr - poarele, între . ele, pe. acest teren; - aşa. "că _le - putem restabili, cu toată . 

Â. "exactitatea şi a le prezenta , astfel - sigure, reale. Deosebirile. care, sunt . 

A „totdeauna, - aparţin ' rasei, obiceiurilor, ' “locului . şi tradiţiei; aşa este 

i astăzi, aşa. a, trebuit să fie totdeauna. Prin” urmare” se poate concliida; 

- Când "s'a icreiat: un “Stat * “român, a. trebuit se se prezinte între celelalte 

state cu o: -armată; această armată, a trebuit să fie asemănătoare celorlalte 
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şorat sau numai urme, atunci uşor putem deduce -în mod logic şi-do- 

pe 

| 

alcătuirei statelor “române cum o dau scriitorii; şi aceste dovezi ca şi - 

, 

cul. trecutul. poporului. român, care a rămâas necunoscut, în bună, parte : 
N . 

1 

/, 

N 
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L 1) Forma de armată regulată, o dă între altele şi uniforma, Este 
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“acruate; bine înţeles şi în una şi în cealaltă privinţă, a avut influenţă 

origine,. obiceiurile. şi. puterea de a le conserva şi la noi, ca şi la fic- 
car2 popor. SR - | 

Aşa dar viaţa oştirei românz, este de mult; şi după cum vom vedea, 

avem de a face cu. o_aârmată bătrână, regulată 1), în care cu o stator- 
icie - absolută, să . păstrează câteva: elemente militare şi tradiţii de la în- 
ceputul ei şi până astăzi.. Şi dacă elementul de precizie, naţional, a fost 
totdeauna lipsă, când, e vorba de oştirile române, aceasta să datoreşte 
scriitorilor care în mare parte au confundat reorganizarea, cu organi- 
„Zarea, şi pc aceasta cu crearea acestor oştiri. Şi aici revin la primă a- 
firmeţiune ce am. făcut: numai Dumnezeu a clădite lumea, din nimic; 

că nu există reorganizare, a ceva neorganizat deja,. adică din ceva ne- 
existent. Prin urmare când istoricii noştri spun de exemplu, despre oş- 

„tirea românească anume că: „Mircea a organizat armata,” iar istorizi 
străini, dau întreprinderi militare române din nainte de acest 'domnitor, 
mu mat încape nici o îndoială, că Mircea este un reorganizator, care! fo- loseşt: elemente militare - deja existente; sau, ca să: fim în spiritul afir- mărilor ce 'însăşi scriitorii “noştri. fac, - „Mircea organizează oștirea, care era. mai dinainte”. _ 

De aci precizez că: “înainte de anii fundării statelor române, atri- buiţi de istorici, oştirile “româneşti exist şi nu numai în ţările române, „create şi rămase de sine stătătoare Până astăzi, dar şi în Provinciile. apaiţinătoare vechiului teritoriu al Daciei; aceasta „corespunde şi ada- vărului istoric, la care se: refer şi scriitorii noştri, când Spui că, în 

a fcst părăsită de români, „„rzicul popor român, retras şi ascuns în văile 

„vremurile grele .ale invaziei barbarilor în provinciă romană Dacia, după ce 

și. poenele Carpaţilor, își păstrează naționalitatea, legile, limba, obiceiu-". rile, ca-un Scump patrimoniu primit dela părinţi”. Prin ce mijloc putea să şi le păstreze toate acestea? numai prin putere, prin armată. j Iar de “state ' şi ide oştiri româneşti, - sunt destule ' "dovezi şi urme isiorice. la scriitorii vechi; şi dacă: aceste state se modific sau să trans- îorm în structura lor, singură puterea lor de rezistenţă, de apărare, os- “Zirca, se bucură de continuitate. Vom înşira acum aceste urme şi dovezi precum urmează: | | e ? 
In anii 889—907, „Glad, stăpânea dela fluviul Moruș, Până la for- Zăreața Florom (mai sus de Orşova;) el.a eşit-cu "oaste în cal lui Arpad; Glad, avea ajutorul Cumanilor, Bulgarilor şi Blacilor» 2) ” In poemile eroice germane Niebenlungen şi Biterolf, se vorbeste ă «un duce român, Ramung (Român) „ca anul, din cei. mai distin it "ai epocei lui Atila şi de cei 700 de viteji. călăreţi ai săj» , a A E, . In iebe- * lungenlied, românii sunt arătaţi ca maeştri călăreţi 3)». „Niebe 

„1 

forma a existat în oştirea noastră de la început, de când se cunosc 
ițari albi, cămaşă lungă albă, încinși la mijloc cu curea usat, este uniformă ; (panglică) albastră în Moldova. Joe 4 neagră, în Muntenia, cu cordea 2) Anonimus Belae reg. notar, Ş 3 3) lon Glon (H. von Oiterdingen).  :.:: LL a - 

ea ducilor! 

] 

și viteji . * 

=ste precis că uni... Imbrăcămintea arcaşilor Basarabilor, ca și a celor alui Dragoş şi Nu ISprăvile ei militare... _



9 - 

| " Anonimus Belae regis Notarius, -relevează că, „Gelu, doninul - românilor. 
«din T ransilvania, pe la anul 904, adună oștirea sa de călărași şi aleargă 
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“înaintea lui 7, aha, la porțile Meseşuliii, spre ai “inta drumul, căci acesta 
veriea cu Zăsboiu, asupra Transilvaniei”. : 

>
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“Acelaş .cronicar, spune că, „atunci când ungurii vin să cucerească 

'Banatul, Glad, ducele român, le-a eşit înainte la Timeş, cu 0 mare ostire | 

de călăreți (călăraşi) şi pedestrași”. , o LN 

| “La. apariţia turcilor dincoace de Dunăre, aceştia dau aci peste româal 

„care, sunt . oameni feroci -şi foarte viteji, și UL mai este altă 

ginte,; care să aibă hotare aşa de, înguste şi să se lupte. mai: mult pentru. 

gloria răsboiului şi pentru arătarea vitejiei şi să susție mai mulți vrăjmaşi 

împrejurul său, cărora sau le face neîncetat răsboi, sau se apără în contra: 

răsboiului făcut. !de către aceia. Această țară, are către răsarit (P) Mesia, 

dă câtre apus Rusia, de către miazăzi Transilvania, de către miazănoapte 

Scuția (Tataria, dincolo de. Du-. - 5 _ 

nărea). Insă, au întratâta vir- 

tute, încât- sau bălut de multe 

ori, mai întrun timp, cu toate 
aceste ginţi circum-vecine şi le- 
au învins. Ştefan, care pe tim- 
pul părinților noştri 'a domnit 
în Dacia, mai într'o vară a în- 

vins întrun răsboi mare şi pe 
Baiazed turcul şi pe Matia un- * 
gurul şi. pe Ion Albert polonul 
și învingându-i, le-a adus mare 

sfricăciune şi nenorocire”. 1) 

„Aceasta este provincia cea 
numită de cei vechi Dacia, colo- 
nia romanilor, de unde. locuito- 

rii ei vorbesc mai latineşte şi 
în zilele noastre. Din aceste lo-. 

curi, dacă te abaţi la drumul ce 
duce la, Vidin şi Nicopoli, de a 

stânga să arată castelul Vasil . 
(Basiliu), mai în mijloc” între - 
Valachia mare şi cea mică, 'care ..| 

se 'zice şi Moldavia, unde s-a - | . 
făcut mai multe bătăi cu turcii; - (Fig. 5). Colonist roman 
căci Dracul, cu puţini însă aleşi' soldaţi, a-atacat aici; Ia 
ghere: a nopţii, pe: Mahomed Imperatorul turcilor care ocupase Valahi mare şi mergea să ocupe pe cea mică; şi gonindul către Dună a silit să se .retragă 'cu mare perdere a t rea, l-a it gă urcilor şi cu mare ruşi i î Slârşit, Ştefan, Principele Moldovei, aşa a bătut pe Soliman Dia jacta raciei, în cât din 30.000 turci, au scăpat fo: ini . po AU arte puţini, care întă 
cai mai iuţi”2). ep fini, „din întâmplare, avea 

  

    
    

la a doua ve-: 

1) Orichoviu. o i n Si 
2) Felix. Petancius în Di 10. d 

„Dacia Australă“, Dissertatio de 
. 1 
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| Or noi ştim, că mijlocul prin care se poate numai păstra toate aceste 
“bunuri, este apărarea şi aceasta. nu s-a putut face decât de acel element 
-de putere, cu care toate popoarele s-au apărat şi rhenţinut în viaţă, oştire 
Dar ' chestiunea aceasta şi aici trebui complect lămurită, pentru a se putea 
dovedi. şi faptul. că acelaş fel de organizare ostăşească a fost de ambele 
“părţi a Carpaţilor; ceia 'ce „dânotă . aceiaş origină, acelaş sistem omogen 
de organizare, pe care ni-l invederează numiri şi obiceiuri,- datine, comuae, 
1a acelaş neam, la aceiaşi naţiune românească. . | 

* Astfel, între elementele alcătuitoare: oştirilor române, sunt unele comune 
“tuturor unde exist români; de unde provin ele? Din acele ducate ostăşeşti 

ale lui Gelu, Glad, 'etc., de. care se isbesc hordele ungureşti' când vin 
să se stabilească între Tisa şi „Carpaţii orientali. Că. între Voevozii şi” 

"conducătorii de oştiri române, „sunt unii răsboinici, însemnați, ca Basarabi, 

- Corvini, Chineji, care fac epocă în istoria militară a- ţărilor, în care şi-au 

“închinat faptele şi viața. Ei aparţin unei origini comune; şi au fost crescuţi 

în aceleaşi virtuţi ostăşeşti, s-au hrănit sufleteşte şi intelectualiceşte la ace- 

iași şcoală; şi dacă au fost aşa de străluciți militari, este dovada că au 

avut cunoştinţi militare. care 'se dobândesc. şi au n apârținut unui mediu, 

care i-a format. ME 

„Dar înainte- de a intra în, . dăscrierea datelor sigure, „care stabilesc! 

“începuturile oştirilor româneşti pe teritoriul locuit de' români, “mai trebuie să 

adaug încă oarecare caracterisțici care vor „ajuta în. precisârea originei 

acestor oştiri” şi” anume:. de când exist ţările române, totălitatea luptelor.: 

ce duc .oştirile lor, sunt numai lupte de rezistență, de apărare, a pământului 

„1or şi foarte rar de atac. paste. hotarele țărilor şi atunci, tot în interesul 

-apărărei pământului. Şi acest lucru a făcut tăria acestor oştiri. „Nici un 
resbe! ofensiv. şi. -de- cucerire, „nu au făcut românii, ci “toate defensive, 

“toate cerute -de religie, “pentru Lege şi Moșie.. In evul mediu Dacia era 

reputată în. toată „Europa; organizarea civilă şi militară în Dacia, era 
„exerrplară” 1). i j i 

Sunt şi popoare a căror caracteristică răsboinică, este cuceritoare; ori 
„ştirile purtate «peste graniţe, "departe: de teritoriul “naţional, pierd din 

calităţile lor 'răsboinice, pierd: din disciplină, pierd - din noțiunile justift- 

„Cătoere a-nevoiei. răsboiului; cu alte cuvinte; sunt smulse din solul unde 

-au rădăcinile virtuţilor lor ostăşeşti... A fost deci o deosebire distinctă, 
“. între nâi şi alte popoare, datorită aceasta. apucăturilor noastre, moştenite 

„dela moşi şi strămoși. 'De unde provine caracteristica de resistență, de: - 

” apărare, la *români? Căror împrejurări se. datoreşte la români, tradiţia 

credinţei -în nevoia apărărei pământului strămoșesc? Ele. se pot rezuma: 

Dacii, apărau pământul, pe care se născuse; ” Romanii, îl apărau ca să-l 

corserve imperiului; din acest mobil de viaţă conservatoare daco-romană, 

i-a -neştere această îndârjire, la români, în - aşi apăra pământul, care-i 

patria. lor impusă, neavând unde să duce. Din “această datorie a apărătorilor” 

.. . 
DI H. Rădulescu: Instituţiile României 

Da 
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- pământului, rezultă şi forma specială -a miliției pământeşti cu. elementele, 

obiceiurile şi nevoile pământului, care se primeşte dela romani. deadreptul şi: 

se conservă neîntrerupt, dealungul veacurilor. Multe lucruri se par notă 

“curicase pentru că nu căutăm să pătrurdem logica lor şi mai ales nu 

discernăm de ce nu s'ar putea să fie așa, cum le prezint unii scriitori,- 

a căror minte nu a putut îi jucăria imaginaţiei. Indată însă dacă punem 

înțâmplările de astăzi, față de cele mai de demult, găsim o asămăntre, 

“care te obligă să deduci posibilitatea că lucrul s'a petrecut întocmai. 

Aşa de exemplu. în cazul în care ne aflăm. cu faptul colonizărei rni-. 

litere a Daciei, s'au găsit scriitori 1). care să afirme următoarele: „Coloni2: 

militară, va să zică ostaşi. aşezaţi a apăra şi cultiva pământul”. Comparaţi 

nevoile: Romei de astăzi, cu a celei de acum 18 veacuri. şi se va deduce 

logica nevoilor colonizărei militare din Dacia; şi de aici foarte uşor să: 

va vedea însuşirea românilor de apărători şi cultivatori ai. pământului, a- 

irândouă legate de existenţa -şi de tenacitatea “de a şi-l păstra, -cu. orce: 

'suciificiui. Şi ce lapidar dau scriitorii rostul poporului român: de la plug, 

la arme. ' 

„Tot teritoriul Daciei fusese cuprins şi repărţit între primii oșteni, i 

care se stabiliseră ca.să-l custodie şi ca să-l cu/tive, adică, ca o colonie: 

militară” 2). a i Pa 
Şi cel. mai constant element şi cel mai numeros, în oştirile româneşti. 

este elementul teritorial: dorobanfii. şi călărașii, care din început au cons- 
tituit temelia puterei ostăşeşti a ţărilor române. Pe dorobanţ, cu. acelaş 
nuc, ca teritorial, cu aceiaș organizare şi menire de apărare, cu aceiaş.- 

. întrebuințare, îl găsim în vechime şi în Ardeal; şi.cum Ardealul, nici 
odată nu a făcut parte din ţările româneşti, constituite în state, Ca să- 
fi avut odată aceiaş organizare militară, rezultă clar, că dorobanţul, a - , 

fost ostaşul Daciei cucerite. şi a rămas acolo . unde a fost, pentru ca să 
dispară din Ardeal, pe urma organizărei politice şi militare deosebite 
statelo: clădite pe pământul Daciei. De existenţa dorobanţilor, a haiducil 
în Ardeal, sunt documente; aşa Gh. Barițiu, vorbind de oștirea Transilvaniei” 
spune: „dorobanţii, înrolați dintre iobagi, pentru serviciu în cetăţi”. Şi de 
asen-enea: „„poporațiunea rurală iobăgită, de veacuri nu a fost - safe 2 | 
nici odată să poarte arme, fără permisiunea domnilor; dar. chiar i acea 
cluse ale poporului, care au stat în arme de' veacuri, au fost succesi 
sârmate, sau deadrepiul sa pe tăcute,. prin nejfolosire de serviciu în d a 
din partea ţării. Aceştia, au fost românii din lungul  fro ia - ulita, 
țările române, cunoscuti în vechime, sub numele de plăiaşi a rea „Spre 
bagicnes castri”. Deasemenea, „se circumscrie sfera de acti orobanți, 20 ă 
trictele numite ale haiducilor de odineară, colonizați 3 “Vitate în dis. 
Dispărând din Ardeal din “cauza interesului, de a nu s i : aa - , e m 
unci dominaţiuni comune ambilor versanţi ai atirma urme. 

1) £. Heliade Rădulescu: instituţii a 

2) ldem. cu: Instituţiile României. 

3) Gh. Barițiu : (storia Transilvaniei. 

“2 aceste finuturi” 2). o 

Carpaţilor, pe de o parte: 

. Y . 

Şi: acele-.  
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dia cauza deosebirei: de. organizare a Statului * în care românii din "nord 
sunt înglobaţi, pe de altă- parte, plăeşii, haiducii, dorobanţii, trăesc şi 
rămân la sud şi răsărit“ de Carpaţi, cu vechea lor „Huntire, tradiție şi - 
legătură de pământ, „până. în „zilele noastre. 
„Aceste precizări făcute, să trecem la constatări de nătură a întări 

cele afirmate destul de categoric: până aci. şi a Îace să reiasă cache 
fireşti, din examenul total. al chastiunei originei oşiirilor, românești. Acest 

  
consiatări -ţin peste “tot loc-de dovadă întăritoare, a legăturilor ce 'exist 

intre lucruri, fiinţe, care legături. “duc: la :aceiaş obărşie. In adevăr, au la 

"toate. popoarele sarcina apărărei” ţării, sau serviciul militar, cuprind ace- 

„leași- elemente de principii; sau formă; că "mai târziu, toate parvin ale 

adopta, este “ceva natural, întrucât legil$ perfecţiunei trebue să pornească, | 

de la o bază comună. Aşa de exemplu, principiul militar în toate ţările, 

a îost supus la variaţiuni, aplicarea - sistemului -lipsind la început la mai 

tozte statele. La români, el există de când. şi «ţara: Dacă să susț” ne 
.
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că țările române, nu au fost creatoare de. principii în ' materie militară, atunci a trebuit să le 'i-a de aiurea, căci de găsim - folosindule. De la cine putea să le i-a? Dacă atunci când s-au format statele române, în vecinătatea lor s-ar fi găsit de exemplu "poporul francez şi poporul ger:nan, este logic să i-a modelul, dacă exista 'la amândouă aceste. popoare: vecine, de la francezi şi nu de la germani. Dar când modelul nu este de cât la romanii care stăpânesc locurile, este natural ca el să fie luat de. la ron ani, ca de la unii cu care românii sunt direci şi obligat în legătară, Şi în materie “militară, adoptarea unui Sistem, este .sub influenţa rasei, | sau a superiorităţei sistemului. Nu trebue uitat că: românii la unirea ” principatelor, fac organizarea lor militară după sistem francez, nu rusesc, neimţesc, sau 'turcesc, Or, este recunoscut că atât de „puternică 'a fost inficența organică militară romană, în cât hai. bine de o mie de ani, remanii au întăietatea asupra celorlalte popoare, care adoptă întocmai, sau adaptează, armament, echipament, fel :de luptă, de: la. romanii cu caro” luptase, cu care au răsboae”, Or, îundarea statelor române, infră în epoca: tocmai a acestei influenţe puternice, de sub care nu se: putea substrage niireni; cu atât mai mult românii. Acea ce este -prin - urmare "temeinic, . şi hotărât stabilit, „de scriitorii streini şi români, rămâne document. sigur, că atunci când vorbesc de obârşia țărilor, dau cu dânsa dovadă precisă, a existenţei şi a armatelor lor.: Căci atunci Când. se spune. că | : n veacu.. rile A şi XI, românii ies din azilurite lor Și. pe coaste ie și: la poatele muji- (ilor să alcătuesc în mici căpitănaturi. și voevozii, sub sefi din. Sângele Jor 1). 7 

d hoarde - 
numai - că au * 

sc pot inchipui, ci numai apărate se pot ele păstra, cu tot 'ce Guprind în 
trânsele, avuturi şi vieţi, bătrâni, femai şi copii, până ce liniştea şi sigu- 
ranța sc aşcază şi în aceste părţi, atâta timp expuse sdruncinului şi ne- 
sta:crniciei. Prin urmare. au fost lupte; S'au respins atacuri, pe la aceste - : 
uziluri, adăposturi; şi dacă au fost lupte, au fost luptători, au fost reguli | 
ce luptă, mijloace de luptă, potrivite locului şi timpului, au existat condu- 

„câteri, elemente de luptă, fără cara țările ar fi pierit. Era aceasta desigur - 
tactică şi se transmitea: urmaşilor cu Schimbtirile ce le adusea tim - LI] 

intcemai cum se intâmplă şi astăzi... D2 unde dar proveneau toate acestea? 
Deiu cei ce folosise şi mai înainte şi focurile, şi 

“ 
cer? a ştiut şi a putut să imprime puternica lui influenţă Cc: care venca în contact, dela roma. Orice adevăr. este o greşeală istorică şi o vină contra logicei. Totdeauna în trecut şi la îel şi astăzi, popoarele au alele din obiceiuri, Sisteme, sau trobuinți de viață; dar: nic: lut ce este mai rău la azola Popoare. Cum dar (veau să 

  

1) Veranciu. - . E a 

, “fără de Pază, nu... 
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„dela unguri sistemul ostăşesc, când este ştiut că „peste o mie de ani 

„romanii ai întâietate asupra celorlalte popozre, care adoptă întocmai sau 
adaptează armament, echipament, fel de luptă, dela romanii cu care lup- 

" fase, cu care au răsboae?”, 
Și „când istoricii spun de Moldoveni că „țin morţi la. straele lor şi 

_cu moartea se pedepseşte la ei, oricine ar adopta ori îmbrăcăminte, ori 

sabie, ver orce alt asemenea, dela. turci sau altă naţiune”. Şi când însăşi 

Ungurii (Regele Bela al IV-lea la: 1247), pomenesc de ţările române şi 
„de aparatul lor militar”; iar scriitorii confirm că felul şi obiceiuri ostăşeşti 

ale românilor,=s'au întins şi în Ungaria şi peste graniţele ţărilor române, 

“spre Nistru şi Dunărea”, sunt sau nu acestea dovezi că prin români se 
păstra acea “puternică influență romană?. 

“Nu este lipsit:de interes să arătăm acum, asemănările * dintre o mare: 

parte din elementele. de. organizare . militară romană, cu cele din armata ' 

-.ronânească, mai de demult şi-'unele şi de astăzi, pentru a s2 vedea 

-originu romană a oştirilor româneşti şi însuşiri speciale, moştenite deia 

romani, Şi dacă: se compară sistemele de organizare militară a diferitelor 

state europene, vom vedea îndată. că la români găsim din începutul con- 

stituirei miliției lor şi păstrându-le până în, zilele noastre, principii, ele- 

“mente, obiceiuri, pe care le vom arăta .îri cele ce. urmează: 

: In vechea oştire românească, starea locuitorilor ţărilor determină fe- 

ul obligaţiunilor de” serviciu militar, făcându-se totdeauna o deosebire 

între cei avuţi şi cei săraci; adică sistemul timocratic roman: pe care nu-l 

găsim la nici o' altă armată sub această formă. In “adevăr, la romani starea 

de avere, determina. categoria ostaşilor ce la răsboi i-au parte la luptă, 

“ însoţind armata înafara ţării şi-a celor Care rămân în interior; deasemenea, 

cei avuţi. au obligaţiunea să-şi procure armamentul, în total sau în parte, 

diri avutul lor: Şi la români oştirile primitive sunt alcătuite p2 aceleaşi 

principii, cu adaptarea la :felul nevoilor noastre; așa, în loc de,avere, să: 

“ia în considerare greutățile jamilia”e, „ Împăriiudu- -se populaţiunea bărbă-. 

tească pe stări. 

Acest. sistem a trăit în, “oștirea românească până “în secolul trecut şi 

s'a practicat până la desființarea trupei cu schimbul, sau fuzionarea celor 

două feluri de infanterii. | 

” Iar cu privire la obligaţia -armărei, o găsim “statornicită prin legi; şi 

„scriitorii spun că la 1535—1552 crau încă urmele vechei organizări mi- 

7 - 

litare teritoriale, privind pe dorobanţi; organizare, legată de starea ma- 

““terială a locuitorilor, când se prevedea că acei cu-6—8 boi trebuiau să 

aibă un arc şi. 82: săgeți; cei mai săraci, una :secure şi o lance; iat. 

cei mijlocii şi un scut. Cei cu moşii să aibă un scut, o puşcă, o sabie, 

un ârc şi 32 săgeți. Deasemenea în acele timpuri, roşii ca şi călărașii, erau 

oştire, care se întreținea singură p2 cheltuiala ei, fiindcă a coprins după 

ăsură a constata, că nu s2 substrage nimeni dela dânsa; prin urmare, 
în n 
a Ă , . gi ” , = “ .. 

4. 

-cum coprinde şi până astăzi, oamenii „din clasa mai avută a poporului”. : - 

“O aşa împărţire pe stări, pentru obligaţiunea militară, denotă şi mijloace 

7 

*
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acetic implică organe de control, dregătorii, numerători, un fel de 'sta- 
tistică, de sigur primitivă, dar satisfăcând menicei sale şi permițând căr- 
muirci, a nu da loc la nedreptăţi şi nemulțumiri poporului. 'Dacă dar, 
la 1555--1552, mai erau încă urme, cum spun scriitorii, din ceva care 
a îost solid mai de mult, aceasta însemnează că puterea organizaţiei mi- | 
litare la români, este în putere cu mult mai: înainta, deci de prin secolii. 
ul XI şi XIII şi aceasta corespunde şi faptelor răsboinice, de care vor= 

„beşte istoria, în' care numai epoca lui Ștefan cel Mare, -în Moldova, țiue 
âpzcăpe o jumătate de veac; ia în Muntenia, domniile precedente le 
lui Vlad Tepeş, şi Vlad. Dracul, -înszamnă iarăşi o epocă răsboinică de seară, de mai bine de uu veac în care » puterea militară a ţării, se spri-. jină pe o organizare solidă; care cum nu a, diferit mai nici odată, de acea a Moldovei, resultă .că ambele țări române să ' găsesc sub urmările. - ale aceloraşi obiceiuri, „ale aceloraşi - virtuţi ostăşeşti, ale aceliaşi OrgI- nizări, după cum este prezis: şi necontestat, că Muntenii şi Moldovenii, sunt români. Orce ' s-ar Spune ca stare comparativă a meseriei ostăşeşti,. între timpurile de astăzi şi cele depărtate, o artă de luptă a existat, după- cui a existat şi, o Organizare ostăşască; o şiiință a fost călăuza felu- rilor de luptă, astăzi ca 'şi atunci; că după iscusința lor, au tost şi con- ducători, vestiți, de aceia şi scriitorii Spun :de unii domnitori români, ca Vlad “Ţepeş, care „a fost foarte genial în arta de răsboiu”, sau, de Drz- cut „principele Valahici, care o mumim noi Munteană, a fost. nn Dărbat. drept şi cuvios şi un coman'latoriu foarte 'vifeaz, în toate răsboaele, căci, - 

. . a . 

- “ 
5 ” ? 

CL puţine . - ] i-și î , si ; 
puţine oști, însă cu mare curaj "şi înțelepciune, precum şi cu înalta virtite a soldaţilor săi; a susținut mult Timp răsboiul -Zurcilor, care abea: Puică să-l susție toţi creştinii împreună, peste părerea futurora hiră vreun ajutor şi a pierdut prin neîncetatele răsboae, atâţia oameni din provinciile sale, în cât abia mai remiseseră Oameni," să lucreze fara”, | Toate aceste .constatări istorice, sunt menite, a dovedi că un: sistem inbitâe propriu a existat în puier2 chiar dela începutul vi2ţei românilor. 

| 
RR 

* >= 

pe socoleala lor in aceste locuri; că aczast sistem. este: trânsmis şi' este chişnuit românilor; de cum să întocmesc în o aceiaş  ocărmuire: că. el 
mu este lua! din depărtare întrucât esta lămurit constatat că exp diţi ni 
militi re in afară ţării lor, românii nu faz; ci numai apăr - ă nt ani 
Mi Eceu epocă a năvălirilor paste dânsul. Pentru Oe ret Lore 
poate Spune că sisfomul, fipul, azesta da mâni, nu este adoptat, nici adaptat, în lozul, sau Ia alt sist i 
accl altoit de la romani, P2 obiceiuri şi însuşiri "ale ă anti ea 
creu dace. Și cea dintâi dovadă a puternicei înrâuriri romana ali N 
este fizba, ce din inceput şi până astăzi au vorbit-o ro ini iesi 
Cize uu au avut d2 uada să o ia, când de jur în prejurul țării, imPă, pe i T - române, 

organizare Ostăşească, la ra- 

csan popoare de altă limbă, 
Nusele ce primesc locuitorii Daciei vude tot aşa de tare ca şi aceia Mures? ăcldoveni şi în Muntenia ji 

Su 

că de şi în Moldova, locuitorii şe- se zic valahi 
. 

4 + 

aceia cu tot dreptul. să: 

“de români, esta a 
Oimiâni, este a doua do-., 

sau munteni, totuși,.  
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- stizinii, nu fac deosebire între unii-şi alţii, ci la un loc li se zic valah. 
“Sau 7rumâni. Şi numirea aceasta de români, este din început, adică de 
pe „atunci de pe când: românii, nu-şi dădeau seama * de însămnătatea 
rasei la un popor, ca--să s2- creadă ua interes din partea lor, sau ca 

„să-şi facă i ur titlu “de laudă cu. numele ce port. 

ÎN
 

  

A ai (Fig) Luptător roman. - 

„ir contra, scriitorii 'străini, atribuesc românilor, calitatea de „Coloni 

ai. italilor”, determinând ei. astfel istoriceşte 6 obârşie care est? logică, 

„reală. - Şi atât de temeinic este pentru români dreptul de: stăpânitori, în 

„cât scriiforii Străini, cei mai vechi, nu întrebuinţează - în descrierile lor, de 

cât termenii de „tara -Moldovei ”, „tara românilor”, cum se. obişnueşte rând 

este a: se preciza un” titlu: d2 propriztate, de stăpânire, asupra unor lo-. 
curi, asupra unor ţări, care nu sufăr alt titlu. Toate documentele Papilor, 

de prin anii 1222, .vorbesc de „ţara românilor”, 

Numai înregistrând 'tot ce s-a scris asupra românilor, a țării lor, a. 
obiceiurilor lor, se poate trage :conclusiile care pot lămuri multe lucruri, 

ce s-au părut istoricilor: noştri, cei vechi, ca 2 reale; dar care pentru 

„noi sunt adevăruri, resultând dintr-un total de îapte legate absolut unele” 

de altele şi neingăduind a fi szoas2. din acest lanţ, ce începe odată cu 

viața poporului. român - şi ajungând până la noi. Dacă nu trebui înbogă-- 

fită istoria cu. fapte :ce nu au existat. p2: szama unui “popor, cum au fă- 

cut alţii, dar nici 'să scoatem, după părerea ce am îi avut sau am avea, 

că n-au “existat, când. o judecată rece ne dovedeşte că fără dânsele, 

mt se: putea. ă “ , 

“Asttel, ni. -se pare curioasă aprecierea ce. istoricii noştri fa« asu- 

d. 
- , a. e
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“pra cronicii lui Huru 1). Acesta mărturiseşte - că a scris cronica sa, „după cuni c-ajlat-o scrisă din zilele li Arbure, ducele câmpestru”, 
A existat un Arbure, duce Câmpestru? Istoria afirmă că a existat, Şi acâastă cronică arată pentru Moldova, o organizare administrativă „> “şi militară, absolut logică şi obişnuită la toate popoarele, dar cu caracter, Toran. Moldova, spune el „s-a împărțit în 3 județe. mari: unul din nunţi Până în apa Siretului, cu reședința în Roman; al „doilea . din Siret până în Prul, cu. reședința în Bârlad; şi al Zreilea, din Prut în Nistru Cu re- sedinla în Lăpușna”. Oare. nimic nu poate astăzi adeveri o asemenea im- Părţire? Dar, obişnuit limitele administrative romane şi a provinciilor lor, ni erâu pe limite naturale, date de ap2, acolo unde direcţia cursului era hotărât despărţitoare de, zone : geografice? Dar Romanul, ca Oraş, sau ca cetate, nu aminteşte nimic român? Dar Bârladul prin trecutul său istoric, nu. 2minteşte de ceva aparte de alte oraşe; ca organizare politică, potri- vită unui oraş, ce a fost capitală? Huru în cronica sa dă şi dregătoriile „niitare, ce s-ar Îi instituit după retragerea autorităţilor roman2, din AMol- N 

dova.. Spune el: ,;7.- Up Scaun în târg în Baia şi pe comandant îl numi “Consul, cap legiunei privighetor şi cap părcălabilor şi Căpitanilor de ce- 
Ziiţi,. din „nunte, până în ap2. Siretului. 2. Un Scaun la Iaşi, comandantele 
se zii Deject, cu aceleași atribuţiani. 3. Un scaun în iiliea și coman- 
Hantele se numi duce Câmpestru, care pe. lâugă aceleași . atributiuni ca 

> cei dalți, cra şi mai mare p2ste armaşii vaselor”. „Titlul de. Campodus sau : i 
ducele câmpestru. între românii din Dacia, vine de la Sabba Stratilat, care 
este înţelesul lui Campo- dux, “Titlu -de Campodux, rămase sas « 
mâni, cu aceasta: revestea pe capii lor. generali şi mai „Pe Slavoneşte în Voivod şi apoi Vodă”, 2). Zar la Vranșiova. Și C. Lung Se: 

_S2 puseră vornici, după datina veche, care să ie capi județele i “ra - 3 
vilor de oaste, ce rebue. să fie înarmați cu arcuri -şi foaire (măciuci) | | i 
vizicnaţi cu bagajul lor, să alerge la bătălie şi | simbrig să e 
însă nici dajde, nici. zecimi, veri alte dabile, să ni dia vechime şi Codrenii, dela Codrii și capul lor, să „Se nitmeascăs căpitan, Păstrânudu Ș vechi)”. De ce s-ar “părea închipuiri sto gis: puţin „diferite, în domnia Marelui! Ştetan? vod:. Prefecţii, cu atribuţii militare la Tigeci; nu are la Lăpuşna, .ce: ălări = “ ! 
acezsta, fiind că aşa care gi. ea op arimei: sale â Lăpușnenilor? Si 
veşte Ia anumite cerinţi militare, si ele. Şi dacă am dat ca exemplu epoca a fost cea mai lungă; dar | gâtori şi la voevozi dinaintea sa PI 

1) Acest Huru este de fel din j 
, 

„est jude 
; 

mulţi ostaşi de seamă Şi a fost tea 
i 

. fapte istorice să refer la acest județ“! maltor “Venimente militare 
2) 1. Heliade Rădulescu (instituţiile României) 
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 noiile teritorii.“ ce se coprind, de Moldoveni sub urmaşii săi, ca. Vodă; 

î Petru „Rareş. "Apoi sistemul privilegiilor, a scutirilor, a obligațiilor de apă- 
rare în schimb, nu sunt dovedite, în vechea epocă română? Huru mai dă: 

„şi garnizoanele şi: cum sunt ele armate; astfel spune cronica sa, că: „se: 
"puscră cet: de arcași şi lăncieri, militari, cu pârcălabi, :pe la cetățile cele 

„Mari, meniţi a sta în continu, permanent 1), la Hotin, la Soroca, Ovidea, 
Si Tira, .Hiliea, Capu Boului, Crăciuna, (Bârlad), Halos (Halici), la Tro- 

uşi, lu, Neamţul și la Suceava: „Jar, la: cetăţi, puseră Căpitani,” tot cu cete: 
2 arcași, precum la Oituz, Tulghiş,. Rositea, Creulea,. (Criuleni pe Nistru), 

5 Orhei, Cahula, (Frumoasa), Cătelina, (Cotnari ), Taifalea (T alăi ), Vâstui; 
- . Pungerăcova, şi foți acei pârcălabi și Căpitani şi arcași şi lăncieri, se regulit 

a [i pururea, pământeni, moșneni și fireşi români, din Dacia Molilorei şi: 
toți bărbaţi” (matori) copți şi vânoși.” „Pământeni, toţi după putinţa brinui- 

rilor sale, — feudali -— se fină. la curțile lor, arcași, militari de. paste, 
gata cu-arce şi lănci şi măciuci şi călări toţi, “ca la nevoi şi incursii, 
ce S'ar întâmpla patriei, toţi cu armaşii lor bravi,.. numiți curteni de fară, 

„în pripă să încalece şi. să alerge - fiecare la județul. său, 'ca să meargă la 
_resbeb”. ysla Măguri şi la Codri tari, precum şi la văi, să facă cetățui, -. 
care. să fie acioare, (adăpostari )-şi „Păsuri mari oamenilor de pe câmnuri. |. 
și averilor sale, şi în. timp de pace, vecini moșneni, să fie păzitori aczlor- ” 
celățui”. Acest sistem se rezumă: ostaşi permanenţi .şi armaţi, în- cete pe: : 

- teritoriul. țării, având obligaţiuni a se aduna — concentra — pe judete şi: 
de aci sub căpitanii .respectivi, . să -se adune în grabă în regiunea atacată: 
de vrăjmaş. „După plecarea coloniştilor români care au avut şi stăpâuirza 
Dunărei şi-a Mărei Negre, fără care nu ar îi putut avea legătura cu Metro. 
polu „s'a organizat şi flota — spune Huru — un scaun în Kilia pusă şi: 7 
acela campodux numiră şi. cap. legionului şi pârcălabilor, şi. căpitanilor dela.- , 
cetăţi şi coestorilor de a vaselor armaşi... şi aleasăse şi tribuni pe cezli.. 

„de vese ceate, pe Pilat Flondor şi pe Avram Pojoga şi pe Claudiu Balus 2. 

Da oare în aceste arătări a Cronicei, nu vedem asemănare. în organi- - 

-  zaţiile ostăşeşti constatate sub domnii vechi români, mai în “toate” epocile?! - 

Dar "obligaţiile ca şi privelegiile acestea, pentru apărătorii . cetăților, nu. . 

le întâlnim. şi în Făgăraş, la 1220 şi în Moldova, în timpurile vechi şi ă 

mai noi? Atunci . pentru ce ar apărea -ele ca închipuiri a. Cronicarului? i 
în „Peniru că dă. până şi numele dregătorilor?. N , 

n "Pentru ce să pară fictive . “asemenea nume, când le întâlnim î în nrisoavele- a 

vechi” şi până în zilele noastre, în atâtea familii româneşti şi mai ales în 
„Ardeal „unde influenţa, slăvonă n'a pătruns, iar în contra celei maghiare, 
roirânii . ardeleni au .dus luptă dârză şi cu bun -succes? De ce-ar, părea 

- "ca improvizație numirile care Huru spune că s 'au făcut în Moldova, cum şi. 

o însărcinările, atribuţiunile lor militare, când multe din aceste elemente de 

- organizaţie, le întâlnim -aproape în toate domniile răsboinice a Voevozilor 
Moldoveni, în secolul al XIII- lea, şi al XIV, cum vom vedea? în Muntenia.” 

. 

LI 

  

- 0 Permanent, sistem vechiu isvorât din nevoile, Imprejurările Pământului. 
„2 Lt: „Comandor Ciuchi, - . | | ” 

po . . , BE 4 - - . .



Sa 8. 

o asemenea împărțire să făcut, cu deosebire, cel mai mare peste toate 

scaunele s'a numit Ban şi cap al legiunei din Severin. 

"Ii: Moldova, spune cronica, se alese” întâi Consul, la Baia, Dragoş, ser 

îneintea acestuia acolo, fusese Consul, Coman Tăutul; iar pe fratele lui. 

Dragoş, Băliţia, l-a pus pârcălab la Nzamţul şi pe fiul acestuia, Ştefan, l-a 

pus “căpitan. la Oituz. Toate. aceste numiri, cu nume d2 ținuturi şi de 

oun eni, care-s vechi, exist şi astăzi; iar în ce priveşte însemnătatea cire- 

- gătoriei, găsim aplicat sistemul mai la toţi domnitorii: In capitală, dregătoria 

militară este întâia ca rang, Consulul; unde era cetate, totdeauna a fost 

păicălab; iar la margine, cum era şi p2 atunci Oituzul, singura gaie deschisă, 

_cu Ardealul, a fost totdeauna Căpitănie,: cu un Căpitan. Şi dază dăm aici, 

după această cronică aşezămintele politice şi militare ale acestor începuturi 

roirâneşti, împreună şi -cu luptele care au loz încă înainte -de constitui: ea 

statului Moldovei, pe care istoricii o aşează aşa de întârziat, este fiind-că 

militarii găsesc logică legătura „dintre faptele -politice şi cele militare, pe 

care cronicarul. le înfăţişază - fără amănunte, dar aşa ca evenimente, cum 

se îrsemnau de bătrâni: cutremurile cele mari, focurile, ciuma, lăcustele, 

“ete. Astiel că” nimic din acea ce cronicarul spune, “cu privire la răsboaie, 

na poate fi inventat, întrucât şi efectul luptelor. şi elemențiele ostăşeşti, 

corespund şi timpului -şi spiritului conservativ românesc, aşa . precum să 

găsesc, căci se constat precis şi mai târziu, de când avein date ce rte, asupra 
vicţei şi luptelor” cu mijloacele cu care le făceau românii, o , 

Pentru noi aceste mărturisiri sunt foarte. preţioase, căci stabilesc pe 

deplin o epocă, cu' existenţa unei forţe, a unei oştiri, din timpul ei; faptul 

Sisu Pa unei „or ganizaţiui. solide, tocmai pentru că :nai 
„ales pe atunci, forța nu consta în număr. 

tipului, de- cât acea romană? In sprijinul eesti atei ogimzare 
de fapte ce se arăt îndată aci. In adevăr, scriitori: streini, at na o serie ribuind românilor 
încă de pe timpul 'afirmărei lor în: aceste locuri, calitatea de coloni ai 
Itelilor, determin o obârşie care corespunde realităţei, după cum s'a d 
di. Înteligenţa naţiunei, iubirea de lumină, de civilizaţie, spiritul ce o ve- 
în artă şi ştiinţă, legătura sufletească cu rcetător 

popoarele de aceiaş rasă către 
car? s'a îndreptat şi se îndreaptă românii, precum. floarea soarel 
dreaptă totdeauna către soare, fotul are pe cete romană. i să ca 

Jn tot timpul existenţei sale, poporul român nu 
arca rasei sale, cât a ambiţionat să păstreze însuşi 

cel mai glorios popor al lumei. Şi una din însuşirile _Poporului - 
stăpânii odată lumea, a îost- caracteristica Tăsboinică; şi nime care a 

tăgădui neamului românesc de pretutindenea şi din toa ni n poate 
usi un popor răsboinic “Şi că aşezat aci, 

şi-a împlinit misiunea. Şi în afara car “mccum a locul cuvenit vom vedea acerizărel Sate de scriitorii străini, 

constiluirci lui geograțice ca Stat, până astăzi, ca îentei Iti, 

mărturisirile scriitorilor din anumite epoci, MS parcă să afirme, care 
laudă, de cât tradiţia vitejiei neamului românesc: si sint nu d ate 1 lui, de a lupta 

şi'a “ăcut o glorie din 
irile ce a moştenit, din 

ca-:să fie barieră barbarilor, nu 

te timpurile, că ra . 

în marginele 
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“datorită cărora numai, civilizațiă şi-a putut menține hotarele ci, la graniţele: 
de răsărit a ţărilor române. Tenacitatea rezistenţei. sale, o moşteneşte dela 
Daci; această tenacitate, i-a dat o încredere nemărgeniiă în -soarta sa, încre- 
dere,. pe cate noi cei de astăzi, am luat-o drept noroc, la poporul român.. 
Obiceiuri şi: însuşiri romane. la „poporul nostru, -sunt constatate în multe 
„descrieri, de către acei care le-au cunoscut. şi le-au apreciat. Astfel, după 
scriitori vechi ca Plaut, Alfons, Angel, găsim: „Felu/ îucă'țămintelor ro- 
miânilor, este cu pele crudă, fie de ce 'dobitoc, peste picior, învelit tine, 

în obiele de lână încălțați și apoi "pielea aceia, o leagă cu curea peste 

“ picior, se înjăşoară tot piciorul dela. degete Până. Sub toată glesua. Şi 

acestu, este portul romanilor celor vechi, strămoşilor lor, care-l poartă a: 
oști». „Astfel de încălțăminte, era a slujitorilor oșteni la Romleni. Numai 
atâtu osebire vedem, precum cetim! istoriile cele vechi, că oșteni Romului, 

nu învălea în. obiele, ci gol picior încălțat cu piele şi cu legături încruciş 

“ca gratia, opinci, numai cât ţinia piciorul, la călcăiu legat. » Această încălță- : 
- minte, opinca, a fost până în zilele noastre, încălțămintea dorobatiţilor “şi a 

„ întregei ţărănimi, obiala introdusă între opiacă şi picior, a fost o nevoie a 
„drumurilor ţării, care nu mai erau ca acele drumuri ro:mnane; şi. o nevoie 

a regiunei, în care timpul ploios : şi iarna, ține: trei sferturi din an şi face -. 

___pelea. scorţoasă, tare, supărătoare pentru picior. „Românii din Ardeal spune. 
“Tcpeltin, ai noștri, poartă , o haină dela umere până peste tot trupul îmbră- 

„cați, slice, au de pâslă, pe limba noastră Dăcească, glugă”, „de tunsură Păruo. 

ui, spune el, mă mir cum de două felii de tunisură au luat Ardzl anii _ 
nostri dela Romleni, care o ţin în seamă şi până astăzi, un fel de tunder 
mai adâncă la peliță apropiată, altf>l mai departe de peliță, prin picpteni 

“und . părul. Și acea tunsură. mai aproape de peliță, noi Dacii o puri 
Shieran, iar cea -mai depărtată de pieliță,, Coluusul. Romlenilor, le plase a .. 

se rade şi în chipul ceatlăului acoper “căruutetele sale. Este dela Romleni, 
acest semn slujitoresc. Aceasta, ca să fie capul tot slobod - de sudori “și în? 

răccreală la osteneli”. „Se socotesc Ardelenii, de răsbointcii Europei ace stia, 
"cu Moldoveriii îsi: cu Muntenii, sunt vechii. Daci”. „Și încă până" acum, 
între acești daci şi geți, urmele limbei romane se păzesc, cărora acum pentru 

știința bine a săgeta, valahi le zicem”. Ştiinţa de a săgeta, era în mare 
vază la românii cei vechi,. pe tot timpul cât arcul a fost armă de luptă, 

în .răsboaie; această. însuşire ' vine dela Daci. Arcul şi. săgzata, „la munteni, _ 
- datează dinainte de înfiinţarea statului lor, depe timpul locuirei lor: în inu 

tul Făgăraşului. Legenda Corbului care a. înghiţit inelul fetei ce'şi căuta 

pe tatăl copilului ei, vorbeşte dz .acest corb ucis cu săgeata, din arcul unui 

înscţitor al fetei. Acest lucru, pune. în evidenţă şi arma ce se folosea pe 

acea vreme şi iscusința- arcaşului de a o folosi. E | 
Dar âci e locul: să arătăm şi alte urme În „organizaţia veche românească, 

a aimatei, din organizaţia romană; urme, care s'au păstrat până târziu la 

români. Astfel, călărimea românească, fiind foarte veche ca armă, nu se 
poate vorbi de o tradiţie a ei însuşită dela vre-o altă cavalerie vecină 

-: din Europa, de cât acea dacă şi romană; întru-cât, dacii și romanii, având



, 

_obligaţiunea de serviciu militar, decurge din dreptul de 

4 

nevoe de expedițiuni îndepărtate pentru încălcarea țărilor vecine lor, arm 

- de căpetenie şi cea mai numeroasă, era cavaleria”. Or, ca şi la romani, căvă- 

“leria română, a fost până mai ieri arma, în care s'a înrolat clasa ăvută 

şi însemnată, a ţării; iar. pedestrimea, la: romani, ca şi apoi la români, a 

fost -arma poporului. Călărimea la romani, era alcătuită din .patrici, fon- 

„datori: Romei. Şi la romani, erau două feluri! de cavalerii şi cu aceleaşi - 

deosebiri ca şi la români, adică: o parte a călărimei, primea cai delă stât 

(la noi permanenţi), cealaltă parte, plătea ea caii, (la noi trupa cu schimbul). 
Ca.şi romanii deci, românii au călăreţi, ce vin la serviciu cu caii lor; şi 
cătăreţi ce primesc pentru serviciu,-cai dela stat. „La romani, cei mai avuţi 
cetățeni, ostaşi, se numeau celereș, cu înțeles de călăraşi (equites), cu ser- - 
viciu parțial”, aşa cum l-au avut la noi călăraşii cu schimbul, cei mai 

“bogaţi cetăţeni,: ostaşi, români. Ce/eres, roman, -călăraş român. La Egipteni 
aceiaşi . ostaşi, se “numeau Calasiries, numire ce merge până la depărtata 
epcci a Pelasgilor. Celeres — Calasiries: — Calaraş. Ă 

Dela. romani moştenesc românii tabăra, în chiar forma aceia păstrată. 
--de noi, acum 50 de ani. Dela români, s'a primit: şi păstrat, ordinea de 

luptă, anume linia şi masa, cu un centru şi două aripi, călărimea pe amândouă 
aripile, sau numai pe una şi cealaltă acoperită da pedestriine. Dela romani, * 

-a trecut la români principiul dreptului de autoritate, legate -de anumite dis- 
puneri asupra subordonaților. . - a _ . - , II , - ” N Toate acestea, neputând „ŞI neconstatându-sz, a fi pătruns la români 
în vechime, prin .cărţi, ele aparţin deci tradiţiei pământului, obiceiurilor a- cestui pământ. - E Ma | 5 i 

E Ca şi la romani, obligaţiunea de a servi în armată, rezultă din anumite: drepturi politice .sau privelegii; iar în special la români, datorită. împre- jurărilor . teritoriale, care erau altfel ca la romani, precum şi faptului că: românii erau aci păzitori ai pământului ce li s'a încredinţat ca colonişti. a “ | . “îs g | A £ proprietate a prnâu- „Zului; statul român, trăia: din munca tuturor. popoarelor ce stăpânea, ţăriie- ron.âne trăiau din munca lor şi din stăpânirea pământului ce locuiau Si la români, ca și la romani, cei săraci €rau dispensaţi de serviciul militar ca neavând pământ, ce apăra; iar dacă fara avea "nevoa şi. de braţul lor avea Și eroria să poarte de grijă de cele necesare. luptătorilor +. ceiace nu se obliga faţă de cei avuţi, de cei cu pămâ ăce: a - ânt, care făcea ij lozcele lor. E i „Dea armata cu mij- | Juniori—vârsta 17—45 de ani, ia romani; recruțări vârsta 21—4 ! i la români; seniori — vârst — i la' : 9. de ani 
; sen — vârsta 45—60 de ani la români, -miliţiile şi aloate! 45—60 de ani la români. In timp de răsboiu şi la e Apateie. păzesc în interior. a 

La romani, un singur âto bi la rad co i , A 
sina. Cana | Le gur g a nducător, tribunul; la români intii, Căpitanul. Dela romani, Praetetus, Prefect, ca si mai 2 -.. călub; sunt titluri, cu atribuțiuni de conducători | ȘI mai pe urmă păr 

pe > . - . N de cetăţi, s'au de judeţe; regiuni, cum afl Pad ăm şi la y i. nicăeri aiurea, cu acelaş înţeles: şi S omâşi; 
im ş şi la români şi cu aceiaş întrebuințare. e 

romani: şi la români. 

tot -unul: 

mixtă. Nu este: 
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De. către. nici un istorie sau scriitor nu-se indică vre-un conducător, - 
Sal. locuitorilor! rămaşi. în Dacia, care să' fi organizat puterea de apărare a - 

„ Pământului acesta, pe vre-o! bază - alta de cât cea sub a 'cărei influenţă 
„să aflau “popoarele, “adică romană. In cele ce vor! urma, interesul nostru 

Dă militar este -să dovedim continuitatea vieţei acestui: element de . apărare, 

! +. “care este oștirea. Un lucru rămâne statornicit: toate înjghebările. politice 
_de la plecarea romanilor. din Dacia şi până în secolul al XIII-lea, se 

fac sub sprijinul şi cu asistenţa neîntreruptă 'â puterei militare, care este 

“ în stare să păstreze acest „pământ "poporului autohton, ce l-a locuit din. 

a inceput şi câre a "fost Poporul român în . - 

  

I 

Dacia, în secolii XI ȘI XII Se 
. ] i | 4 E a Ă a - ee, e ” - , îi : ÎN 

pa. ei 

-1) Cu timpul, istoricii noştri se “vor. pune n acord asupra . evenimentelor. dia



, 

SECOLUL AL XI-lea - 
Istoricul militar asupra acestui: secol, să rezumă precuri “urmează: N. Densuşianu, scriitor şi istoric, cercetător special: al trecutului nostru ostă- şesc, aduce dovezile existenţei unu: organism român de apărare şi 'de atac, acolo: unde elementul. românesc viețueşte în -mase compacte, . în. se- colul al XI-lea. Acest organism militar. are: o tactică de . luptă proprie şi un avânt răsboinic remarcat de cătră scriitorii vechi străini. Aceşti scrii- „tori, întocmai ca şi regii Stăpânitori locurilor “unde trăiesc românii, atri-" buesc rostul militar. al acestora „unor dafini, sau orândiiieli in. obiceiu moștenit, obiceiu al pământului. — Datina, obiceiul, moştenirea şi această vechime, este “romană, înir'ucât românii nu fac - nimic alt de “cât continuă pe mai departe _Serviciul pe care îl făceau romanii, în ace- 

laş - îel,. în aceleaşi locuri şi în acelaş scop. Ținutul |Făgăraşului şi. tinutul: Maramureşului, litare puternice existente, în sudul -şi nordul Ung cele două isvoare sau obârşii . care au servit mai ap “telor române; 'aceasta dovedeşte Prezenţa aci a între celelalte, a regiunei „dacice, elementul TOimnan. * +, Istoria găseşte deci pe român “aci, înai ci ca ostaș,.— deci cum: vom vedea, el « acestora Şi aci este isvorul ca şi explicaţia, î2sușirilop militare, aşa' de îrai- 
nice a românilor. Ie ' o | 

| Dar din “toate acestea mai: rezultă şi faptul „era numai în serviciul Pământului, a locului; el era un instrument de 
conservare atârnând de. o- autoritate de care ţinia întreaga Populaţie, de! 
pe dânsul. Această autoritate Tegulatoare a raporturilor dintre populatia - 

: - > , , 
populație 

ŞI oştire, de care asculta ŞI una și alta, era sfatul, indiferent. de - 
să chema el: ducat, enezat, voivodat, ej. ar luna 
"Prin urmare, existența unor alcătuiri 

vechi”, “deci 

sunt două centre mi- 
ariei vechi; ele fiind 

oi la constituirea gta- “ 
elementului . ponderânt 

că elementul militar, nu 

meroase pe care le întâlneşte şi de care y Caracteristica lor „după însăşi numele cu 

olitice românesti ia Şi nu 
poli omâneşti mici ŞI iute 

„Un adevăr, 
este mizitară.: 
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şi însăşi. aceste elemsiate, sunt tot aşa' de vechi ca alcătuiri sau unităţi i 
luptătoare, distincte una de: alta, prin rost şi întrebuințare. | - 

Românii purtau răsbode - şi aveau biruinfe, aceasta dovedeşte că a- 
vezu o științii de a lupta; știință, pe care o întâlnim ca o tradiție, la 

_oştirile vechi „româneşti, totdeauna şi în aceleaşi împrejurări; aveau o. 
„conducere,“ care era bună- şi care înfăţişează Istoriei atâtea nume de Că- 
pitani, cu toată “sărăcia de informaţiuni . istorice, “naţionale, Biruinţele spun E 
deajuns cui să dațoresc, pe lângă virtuţi şi conducere:. organizărei;. prin 
urmare exista o organizare, simplă, pentru vremurile de atunci, dar exista. 

Să mai constată de asemenea că? toate elementele care dau astăzi 
 oştirilor victorii,: erau şi pe atunci; iiar imperativul de a fi gata repede 
pentru a înfrunta pericolul, ' a determinăt nevoia ca.o parte din luptători, 
să fie “totdeauna gafa, în arme, de pază; aceasta a fost sâmburele ostăşesc, 
pe care îl numim noi permanent, garda, „pe care o. găsesc vrăjmaşii ori-" 
când în ţara românească, cu arma în mână. . - 

Având dar în acest secol date precise asupra orgânizărei militare, 
asupra . amamentului; având numiri de căpetenii şi dregătorii, "atri- 
but militar, care să găsesc în capul aşezărilor ostăşeşti; având rgsbose pur- : 
tate de români şi biruinţe; putem conchide, că au evistat. oştiri româneşti, 
organizate şi puternice, dela începutul vieţei de sine “stătătoare, a statelor: 

"română, după plecarea românilor ' din regiunea aceasta.” Că, față de „pre- 
- cizările scriitorilor” care * pomenesc în acest veac, de. datine: vechi, avem : 

tot dreptul să afirmăm, directa continuare prin români, a sistemului mili- 
tar român, exercitat în Dacia. | N 

" Asupra” elementelor ostăşeşţi din sec. XI şi XII, şi-. chiar mai dina- 
inte şi din care se _poate UŞOr deduce organizarea militară românească, da 
pe acele timpuri, cercetătorii trecutului nostru au dat peste destule dovezi, 
cara să poată înfăţişa în complectul ei, alcătuirea aşezământului nostru os- 
tăşesc aşa cum a fost el din început şi care dovezi desluşesc abza” Acum, 
multe lucruri rămase nepătrunse generațiilor dinainte şi de după organi- 
zarea militară de la 1830. 1: ..:-- . A 

"Acel cărui “datorăm aflarea sistemului ostăişese - la români în. priinii, 
ani : ai începutului vieţei lor 'pe seama proprie,. este scriitorul! şi: istoric, 

„N. Densuşianu, care nu s'a mulțumit cu constatarea la scriitorii şi croni-! 
carii noştri vechi, -a „existenţei . de oştiri româneşti, - fără arătarea pra- 
venienţei şi felului cum erau ele; ci, a căutat şi alt. isvoare, în care să 

„poată afla obârşia şi structura acestor oştiri. Constatările sale după cum 
vom vedea, -sprijinesc teza pusă în lucrarea de faţă, cu privire la origina 

 aşezământului nostru ostăşeşc “şi lămuresc pe: deplin cauza multor asemă- | 
„nări între elementele şi obiceiurile militare, peste şi dincoace de „Carpaţi, 
ca şi peste Dunăre. :Vom „da „Prin, urmare . intacte „constatările aceste 3, 
precum, urmează : | 

„Incă înainte de a se ivi. la Carpăţi, cele ' două principate” române, 

“Voivodatele 'lui Lirţioiu şi “Stanislau, vechia organizaţiune socială şi po- 

litică a românilor,- era bazată - -pe- un sistem militar. „Numirile de voivozi, 

. N N : ia . IN Ie E: . - 2
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„între Murighiol şi Dunavăţ. Stravica—lIstriop 

SS 

” 

“sau “comandanţi ai “militarilor. (Militum  Duces-Exercitus Ductores) titlu 
„ce-l purta cu glorie principii- români, până în zilele noastre. — numirile 
de boieri (milites dignioris ordinis bellatores) — castrenşi sau apărători „ai. castrelor, au constituit odată tot atâtea elemente, iar azi reprezintă tot atâtea 'relicvi, ale unei constituțiuni. militare, încă înainte de suta a XII-a. Vlahii din. Hem şi Vlăhii din Tesalia - (peste. Dunăre), formau încă din suta a XII-a încoate o parte însemnată din armata imperiului "orientab”,. N N Sa , E „Vlahii din ' Hemus întărise prin nouă metereze cetăţile şi satele, „iar apărătorii lor — valahi — acaţaţi pe înălţimi, după chipul cer- - bilor, săriau ca şi. caprele peste prăpăstii şi nu primeau nici o luptă fățişă 1)”. „.. Iar despre „Valahii din sudul Hemului (Tesalieni) „nimeni nu cutează a-i înfrunta în. răsboi şi. nici Un rege nu i-a putut birui2)”, De prin aceste timpuri, veacul X. şi XI, exist oraşe ' şi cetăţi cu nu- miri ajunse până la noi. La retragerea “coloniştilor din Moldova, exista 

> 
sau -Moncastro; “sau + Alba-Iulia; Cetatea Albă, “tradusă în turceşte Ak- . ierman, Ak-—alb şi ierman-—cetate, Cetatea Albă, zice Chalcocondilas, a 
Boului, - sau Gherghina, în apropiere. de i 

fost cea, mai veche reşedinţă a. Moldovei. Aquilea sau “Chilia, Kili. Capul. | glina 3). Spera—Vespera, ruine 
lacul Sinoe şi Tuzla. . _ . i PI . „De ce dar să pară neverosimil. fâptul că românii ar 

x 
m. 

în' Europa, O armată permanentă, Când toată mă deşte că în regiuriile unde în: special erau. ei militar în serviciu 'pe viaţă şi din tată în fiu întreţinerea „Casirelor sau. cetăților, 
„mâșilo: şi obligaţi. şi gata oricând -a merge dânşii în tot momentul: hainele, “armele şi calul, în cea maibun “Chestiunea aceasta se va găsi la: locul cuvenit, redată şi age „slare. î 

riuria de mai sus! dove- 
< 

incepânid cu “întărirea şi 

deajuns, spre a nu mai fi Pușă la îndoială, - 1205. „La asediul Adrianopolului, 1 1305 pipi | a tii 9, impăratul. iHIU a “ada 
o armată, de valahi şi de bulgari”,, (Geoffroy de Vinehapgeailu. A. ads : pi ai | . Rat - 

. N 

"de Vallenciennes, citați de Sacerdoţeanu). - . __ „Românii din Bresc : — spune Densuşianu . -_ veckime o garnizoană permanentă, la pasul Oituzului frontiera de acolo şi să facă expediţi 
a 

» Vând să, apere 
| boa > după curu. 

| „Românii, din ţinutul Devei şi Hunedoara, formau în evil ao i o societate organizată” milităreşt e 1 evul de mijloc, 
e, având să construiască = 

  

1) A. D. Xenopol (după Nicetas Choniates), e 2) A. D. Xenopol (după Veniamin din Tudelaj -. | | 3) D. Cantemir. . . - 

olis. Scala: Nova, ruine între- 

fi avut cei dintâi . 

aşezaţi, se 'âflau cu Scop : 
cu apărarea 'regiunei contra - vrăj- ŞI in: răsboi, având lângă + 

constituiau încă din '- 

"fortificaţii, să .. 
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apere castelele şi. să ia parte la expediţiuni în timp de resbel; şi i regele- 
“Sigismund numeşte. această îndatorire a. românilor, 0 veche şi lăudabilă 
consvetudine 1)”. Hcelaş caracter social se "găseşte şi 'lă o colonie româsă, : 
din comitatul Arva, în. Ungaria, aproape de: frontiera Moraviei şi. Galiției. 

La fel “este: şi. cu românii din ţinutul Severinului, „pentru a căror: ser- 
vicii militare, este importanță . şi. diploma regelui Bela IV, din anul 1247, 
întenieiată tot.:pe o datină: veche, a românilor din acel ţinut”, 

, „Românii din “fostul ducat al  Omlaşului, la tel aveau organizarea lor - 
“socială”, 

iobagi, ci ca nişte 'oameni liberi, se cârmuesc după“ legile. lor. proprii . 

- avându-și: dață pe seamă. cetatea Hust şi servind la răsboae în cavaleria 
> „regală în care se disting prin vitejie”. Ă 

* Tot aceiaş “organizaţie militară o găsim. “şi în țara românească şi 

Moldova: „toţi. românii erau arcaşi sau calaraşi”, —. zice Miron Costiw - 

— vorbind asupra epozei lui Dragoş. „In fine, tot aceleaşi vestigii ale 
E anticităței româneşti, le găsim şi la românii din Croaţia şi Slavonia. Aşe- 

„zaţi: între râurile Sava şi Drava, românii constituiau o ' cozonie militară, 

„ :sub voevozi şi căpitani şi, îndatorafi să apere frontierile Austriei, contra 
invaziilor * turceşti” . „Puterea armată, a ambelor ţări — spune. N. Den- 

suşianu. — să compune din proprietari mari şi proprietari mici, de pămâ ânt”. 

Dealtmintrelea acelaş sistem “de întrebiinţare al românilor pentru paza 

„frontierelor, după wechiul obiceiu, îl vedeni -până în secolul al- XIX-lea . - 

- în: Hustria, în instituţia : regimentelor grănicereşti.. -De unde vinz această 

datină, acest. - vechiu '.obiceiu?. „Incă pe timpul împăraţilor: romani,  îron- 

“tierile. imperiului - erau „ocupate de garnizoane numeroase, numite milites 
Jimitanei”. , 

- Prezenţa . dar. a românilor „la hotare, pentru apărarea întăririlor în 

„Aceiaş, cavalerie consvetudinară, .o găsim! şi la românii din Mara- 
mureş. „Maramureşenii — zice Miron Costin, — 'se bucură de a nu îi: 

, 

/ a 

Ungaria, , este dovadă. continuărei unui sistem care nu aparţine nici Un- 

gurilor”. şi nici românilor, ci. aparţine. poporului roinan, a! cărui menire! 

“în Dacia era paza "acestei „Provincii de“ invaziile răsăritului. Prin tra- 

dițiune deci, vedem pe români 'în aceleaşi locuri de. gardă unde -au stat 

şi strămoşii Jor. Chestiunea ' aceasta dar, esta. în legătură . cu apărarea de 

„către romani a pasurilor din Munţii Moldovei, către care. ei aveau lagăre, a 

„astfel la Veţa (Vecz); la Sânt-Imbru, (ia poalele munţilor Gurghiului) ; 

la Mikhaza” (pe. Niarad); “la Enlaka. (între Târnave) ; la: Odorheiu, la , j 

.„Galt Heviz şi lă Breţcu (Berecz); “prin, urmare, un “cordon. de întăriri mi- 

litare. către munții Carpaţi, în scopul de a: apăra provincia romană contra 

- năvălirilor - barbare. Câte .0- şosea. romană. lega 'extremităţile, acestei linii. 

întărite. Astfel era şoseaua pe malul Mureşului (Maris), dela Alba-Iulia şi 
Sarmisegetuza— Uioara—Reginul Săsesc—Șilea  (Sila); şi alta . de pe. valea. 

„ “Oltului (Aluta) la Cohalm, la Galt, la Heviz şi Odorheiu. O şosea cen-.. 

„Arală ce „merge pe malul Târnavei, de la Germişara 1a + Odorheiu. 
- , - Na 

, 

a) Obligaţie neforțată: prin lege, nici. „pria servitute, ci de bună voie, . 
. . 

i.
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Aceste toate numiri, rămase neschimbate 'sau maghiarizate, au fost şi 
“au rămas! secole de-arândul, leagănul naţiunei române păstrător pentr 
Ardeal, a .virtuţilor strămoşeşti. romane, până în ziua de astăzi, deşi a 
trebuit să sufere prigoane' şi asupriri 
unei puteri 'şi a unei. tradiţii care 

„'tocmai. că păstra 'în trânsul urme! 
venea dela. romani. 

„Aceiaş lăudabilă consvetudine o găsim şi la românii din Țara Fă: 
găraşului, în vechea Terra Blacorum. 
din vechime, o cohortă. stabilă” în jur 

Boierii din Făgăraş, constituiau încă 
ul castelului «de aici, având să Pros- 

teze . servicii . militare domnilor “acestei provincii şi anume servicii mi- 
litare equestre, iîn puterea unei vechi consvetudini. Şi această instituţie 
se conservă în Făgăraş până la- jumătatea secolului trecut; iar la 1875, guvernul: unguresc , şterse -şi ultima -rămăşiţă din acest sistem „militar, cum şi numele şi funcțiunea de Căpitan al Țărei Făgăraşului. Ei trebuiau, * să, îic echipați cu haine, cu'arme şi 

„Deasemenea, românii din Bosn 
Mladin”. 

„Românii. din ţinutul Prizrenulu N 

să aibă: cal, totul în bună stare”, 
ia prestez servicii militare, banului 

3 ! 

i aveau să; repareze cetăţile”, 
__mhhult înainte de- revoluţia lui Petru şi Asan, românii din Hem DD, aveau castele numeroase zidite în munţi .pe prăpăstii “înfricoşate şi in- crezători în forțele lor proprii, ei s'au 

periului bizantin. In Transilvania, ajutaţi de t 
tenţă foarte mare în luptele lor - cu „Ungurii şi ace recurgă la artă în lupte, spre a scoate 
românii necontenit din: Dacia, retră 
să poată trăi, păstrez organizaţia” lor 
pentrucă prin români: ştiau - că -au o: 
tarele .ţării. Numeroase documente atest ac acestora; hrisoave “şi diplome de al 

* primele secole ale regatului unguresc 
pâtriei”. 

cu Ungurii. în 1164, de 
existenţa în âceastă epocă a unei u neşti, permiţând. organizarea acesto melul acestui fluviu numeroase . şi felul de limbi: şi întreţinând o ar 

1) Niceta. 
„„ 2) Primele mărturisiri ii N. Bănescu, tă bizan 

r- 

7 

tine asupia 

»- țăranul era militar. şi cetăţean. al - 

Care vorbeşte ! Cinnamus, 
nități administrat 

mari oraşe, cu 'o 
mată așa de considerabilă 2 

“arătat totdeauna foarte nesupuşi im-' 
eren, românii opun:6 rezis- 

ştia sunt. nevoiţi. să 
pe români din poziţiile lor”. Impinşi gându-se spre” marginele regatului ca: 
veche şi ungurii le îngăduie aceasta, 

pentru luptele” lui Manuel Commen 
confirmă deasemenea: adr ive şi militare comă- Pregătiri, de răsboi. „Căci erau pe, 
Populaţie vorbind. tot 

roinânilor de la Dunărea de * jos, de Pro£ 
€ 

e
e
 

- 
SI 

n
e
m
a
i
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“E vorba de lupte purtate între: anii 1086-— 1091, ale lui Alexis Comizu He 
nul cu 'Pecenegii. . 
- Vedem dar. „pe români strânşi la un los şi organizaţi pe regiunile tinde 

"s'au găsit | „după retragerea stăpânirei române. de prin aceste locuri; şi 
folosiți în serviciul militar . al. țărilor. unde. trăiau, la fel cu serviciul 
militar al ronianilor. : .: : . Ma | 

Peste tot. locul, din Tisa la. Nistru şi "dela Dunăre şi ipeste. Dunăre 
-până la Marea Neagră. „numai grupuri ale aceluiaş neam, coprinse 

în 1 teritorii organizate. milităreşte, Cu 'vo2vozi, bani, cnezi şi duci, în îrunte 

cu boierimea — nobilime. de origină ostăşească ' — în arme şi cu țărănime i 

„liberă, de călăreţi. şi pedestrași, îndatorată a apăra castrele, de unde şi. 

numirea de castrenşi, a păzi fruntariile şi. a "purta răsboa2”. „Românii în- , 

„cepând . de la Castrul Branului, dela : Oituz şi dela Rodna până la îron- . 

 tiera de. apus a Bănatului. şi până în comitatul Bereg, dincolo de Mara- 
mureş, : îşi aveau din fimpuri .imemoridle, districtele lor naţionale româ- 

neşti „ (districtus olachales); fiecare | district românesc, avându-și: cast-ele 
sale; iar în sânul acestor districte formate- în jurul castrelor, românii îşi 

i 

) 

„aveati administraţia “lor națională cu chinezii, cu voevozii şi cu banii lor. . 

Aşa că poporul: român. nu numai că era elementul cel mai numeros, din - 
“Transilvania şi părţile, Ungariei, dincoace de Tisa; dar era totodată ar- 

mat pe zrmarieută, puterea militară-a Transilvaniei. Românul construia, con- 
„serva. şi apăra în timp de pace şi în timp ide ,răsboi' castrele- Transil- 

„vaniei şi ale Ungariei, dincoace de Tisa şi tot: poporul român condus de - 

„voevozii. Transilvaniei, de banii. 'banatului „şi de voevozii . Maramureşului, 

aruncau . totdeauna în cumpănă. vitejia şi Sângele. său, -în toate răsboaele - 
7 ".ce le-au. purtat. regii Ungariei”. - .: 

Astfel, poporul român în evul” da mijloc, “atât dincoace cât şi dincolo 
“de Dunăre, ni, se 'presintă ca 'un "popor 'adevărat legionar. Această viaţă 

„consvetudine militari” „ era comună întreg elementului român, deşi îl atlăm 

răsleţit prin diferite ţări Şi trăind - sub. diferite guverne. In” îruntea pro- 

„vinciilor române, atât dincoace cât şi dincolo de. Carpaţi, se află câte uim 
„.moevod; ban 'sau căpitan, învestit totodată: şi, cu funcţii administrative, şi 

Cu unele atribuţii . „judecătoreşti! Iar. societatea sau poporul, se a 

“la divizat în 3 . “clase; în boieri, sau: militari de prima ordine;. 

N 

- 

„chinezi, sau -. căpitani . de „districte şi în. ţărani, obligaţi la apăra- : 
rea castrelor, - şi a. frontierelor. şi la resbel, în . timp „de necesitate. . 

„Aşa: aflăm în. evul “de. „mijloc, o; : mulţime de. voivozi, în . toate! părţile . 

„unde a existat vre-o societate română: Voivozi, „pe Stanislau şi Lirţioiu, 

„unuil dincoace altul dincolo de Olt; pe-Ion Voivod, în Banat; pe Miluţin,: 
voivod la.. Mihadiă; pe Raia şi pe Stoica, voivozi ai Caransebeşului; „pe: 

“ Bolia, voivod în comitetul Zarandului; pe Iacob, voivod 1a 'Abzud;. pe 

 Neagul,. pe Ion:şi pe Petru, „Voivozi în ţinutul - Beiuşului; +pe Stanislau şi 

- pe Balicu, voivozi ai românilor din Satmar; pe Vlad şi pe Niculae, voivozi 

ai românilor din “părţile Clujului, a Dobâcăi şi a Solnocului. Pe Şte- 

fan, pe Ion, pe "Bogdan, pe Balcu, sau „Băliţa şi pe Dragu, Voivozi . în 

ae , : : . INI 
7 7 7 . 

, TA , , : . | 

Ă . _ _ a. . 4



' ” , , 

Maramureş; aflăm, un 'căpitan în fruntea ţării Făgăraşului şi a Chioaru- 
“lui; voivozi la românii” din . Croaţia 'şi. Slavonia; voivozi, de la coloniile 
din Galiţia şi voivozi la românii. din “Tesalia. Când se perde suveranita- 
„tea naţională, cum a, îost în Ungari: şi Transilvania, Voivozii scad din: 

', “ce în ce în activitate şi ajung simpli căpitani, în trupele milițienilor, Sau. 
"= castrenilor, Totuşi voivodatele  românr,. se conservă în Ungaria şi Tran-: 

silvenia, până pe la unijlocul: secolului al XVI”. Erau patru țări ro-. 
mâne în Oltenia,. a lui Litovoi, a lui: Farcaş, a lui .loan şi - banatul de: 
„Severin (a lui Luca) cum şi ţările limitrofe de' Ia Lotru şi de la Haţeg.. 
„(Diplomele regilor unguri). ” 

Voivodatele de peste Olt şi cele din Ungaria şi Transilvania, erau. | 
„divizate în mai multe, chineziate sau districte. Chinezul era judecător,. - 

"cap administrativ + districtului, dar- în prima linie - prefect. militar. al ţi- 
mutului seu. o i Ra a i 

_ Chineziatele'a lui “Ion, Farcaş, Lirţioiu, în ţara “Severinului; chinezia-. * 
“tul lui Petru, în districtul Mehadiei; -Chinezatul - lui Ion, Sandrin -şi Şte- 
an, în comitatul Bereg şi Satmar. Sunt numeroase urme de citaţii is- ! 
torice. de virtuţi militare: a - chinezilor români. Instituţia chineziatelor, se: 

„ baza” mai mult pe valoarea . militară” a familiei chinezeşti. Incă în seco- | 
lul XIV şi al XV, numerul chineziatelor de, peste Carpaţi, se inmulțeşte: - aşa de tare, în cât chinezii, formau în această epocă, o clasă numeroasă 

"şi totodată” importantă, -a societăței române. O altă- clasă, boierimea, care: “. “în evul de mijloc, reprezenta o 'clasă vzilitară, în toată : puterea cuvântului; clasă, care îşi câştigase numele de. boieri, prerogativele şi moşiile, fiindcă. "avea să presteze necurmate servicii dz resbel. . Boierii, în 'epoca vect:c, „“ erati adevăraţi ostaşi şi legionari, însă. clasa. cea „mai distinsă, a POpOtu- i „. ui militar;. şi tântânele istorice probez că şi-a îndeplinit cu “glorie; mmi- 

de i roni pg mă Tebea rinână, să race din mite DE ph „ Afălan ca coloni în Dacia, după pre- facere+ acesteia. in "Provincie: romană”, 1), Da N SI -: In țara românească si „Moldova, existau două” categorii de boierii: poleri a tc Pareri pomii care Categorie, având mai multe “divisiuni 2). 
părți în 'mai multe chineziate Şi Voivodaa su Soldați ai castrelor, îm- - veche, erau oameni liberi. manta a e. Tăranii astrelor, în 'epoza. - !- 
ci , „aia mt 1or se: 'moştenea din” generaţie în. gereraţie, cu o singură “obligaţie, să facă serviciu” de castre adică: consir He de fortiticaţii, să apere castrele şi froitierile şi să i-a ta otstrue- diţiile de resbel. Acestea au. mers astfel, până la jumătatea Pete la pe. colului al XIV-lea,, când sate şi moşii de astea, sunt da . doua ase 

, „date -de regi, la articulari, nobili i si hiaorini a „SS 

: Boieriae din a gaaaiae i aşa voivoăatele şi chinezatele dispar. 
» raşu Ul, era nu numai e i. II - gi 
iliară ă o simplă pferogatică 2 - pă > e. - 3 „Di jarăr „dar „era totodată şi un oficiu, în ce priveşte afacerile Sica. 1 . . sp. . a . , , . . ținu ului; că unica .condiţiune, aşa zicând inerentă a: boieriei a i 

. 

d . . ț 

1) D. Cantemir. Aa e | 
NE 2) Cantemir şi Hasdeu. NR i | i e 
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_ deprisos a se “menţiona, că numirile distributive 10, 100, ete, sunt. între- 
buirțate în. oaste: şi la.romani şi la. români, pentru împărțirea Oamenilor în 
unităţi, pentru ascultare şi comandă. ! ! _ 

„i „„Dela scriitorii -vechi străini, se cunosc -unelte de luptă la români şi 
„chiar părţi din echipament, care “sunt la fel cu-ale romanilor. Astfel; , 

„Coiful, cum se vede” în figura 8. foloșit! de vechii ostaşi români 
” şi. care este coiful de metal roman, . pe 'care l-au purtat 

românii odată, l-au părăsit şi iarăşi l-au luat în serviciu. 
„ Căciula, figura 9, atâta vreme în uz la români, dorobanţi 

- şi: căltiraşi, este - romană, purtată de către Veliţi, cu pielea . 
„înafară şi purtată şi de. voevozii. Tășboinici din trecut şi de 

- “către „soldaţi, pelea înlăuntru şi cu părul înafară. Dela români, 
“avem tunica roşie la roşi, sau roşiori: şi :chiar numele vechiu : 
de roși, care corespunde rai bine, mai apropiat numirei romane ' 

    

roşie (russatem vesteri), din care Cauză se “numeau russat i, 
.. adică roşii”. a _ - ! | , . 

“Fig. 8) Coifuri - De la Daci, au românii arcul, L tig. 10, ca şi romanii, i, fig. A. 
Scutul, fig. 12, 13, este scutul. roman, cu aceiaş “întrebuințare şi la 

- “ronâ âni, încetul cu: încetul socotit de prisos, față de. destoinicia luptătorului 

„"*mâni de către români, . din început, 

y 

“ Iizidor, ge 

român şi a' sprinteniei în luptă... - a 
 Lorica, îig. 14, aşa precum au purtat-o ostașii, romani, au purtat-o 

„şi românii Sia Se Pa 
Sabia, îig. 15, 16, primită dela ro- PR a 

ca armă ofensivă, pentru lupta indi-' 
- viduală şi . Lancea,. care - este arma 

ofensivă, pentru lupta la atac. în gră- 
2madă. —. 

De bună seamă că asemenea unelte 
de luptă, să găsesc şi la- cele- , 

„Ialte popoare, luate. tot de la romani; 
“însă unele: nu sunt sau nu au fost. 
în. uz la . ele;-sau dacă au fost, :ro- 
mânii din început le-au -avut,de Ja- 

conlocuițotii lor; mai aproape. de. dânşii de cât erau popoarele din'. apus 
„Despre toate acestea „vorbesc scriitorii . vechi străini, care direct sau 

  

(Fig. 9 Căciuli 2) 

din surse . istorice - care': au fost. cercetate de ei, 'le-au transmis scriitorilor 

noşiri; aceşti scriitori. „vechi, sunt: “Bontinii,, Topeltin Laurenţie, Martin 

. 

1) Vlad Ţepeş, poartă căciulă « ca acea. ce se: vede pe capul din portretele domailoș 
“Moldo a Alexandru cel: Bun și Iliaș Vodă, e căciula: obișnuită în costumele italiene din 
secolul al XIII şi acoperământul de cap, tradiţional al cogilor. Veneţiei. Ştefan cel Mare, . 
poartă căciula, Petru Schiopul (Valahia), Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Matei Basarab, 

„(Constantin Şerban. Basarab, Mihnea. Vodă, Radu cel Mares cum şi Gh. „Ghica, Grigore 
Ghica; Constantin Brâncoveanu, L)- tre Cantemir, etc. 

4 - N, i 7 

-'de russati, „ostaşi romani în “timpul republicei,. poartă haina . 

Ru,



, e . 

Ru 
La > ! ” . 

Steagul, ca semn al” unităţei “de : comandă şi de luptă, dăinueşte la E 

„noi, până mai acum 30, de ani. şi este fanionul batalionului; de aci şi: 
- numirea veche. de „steag”, dată. unităţilor noastre, găsită. la mai toți 
„scriitorii noştri vechi, semn, steag”, „steag de lefecii?, steag de slujitori, + 

„steag de călăreţi,: etc:, șfeag sau semn, este absolut locul, de strângere a - 
oen.enilor “aceleiaşi unităţi, la romani;, după “cum, -cu aceiaş semnificare, 

„a fost şi la ostaşii români. Şi la romani şi la români, purtătorul - acestui 

"semn, steag, s'a numit_stegar. Fig. 17, stindard: roman, fig. 18, anion. 

- Stinidardul, steagul corpului, drapelul (îig. 19), în forma veche ro- 
„mană, cu acvila romană şi flamurile, păstrate până astăzi la drapelele noas- 

tre, reprezenta în vechime, la romani, simbolul puterei, autorităţei, "romane, 
„ „aquila romană”, âcea ce .representa şi la românii vechi, simbolul puterei 
„jării, a statului. Aquila de auz, la romani,. poleifă cu aur la români. 

sg 

  

| dă Aa 
Fig. 10). Are 

    o 
„2 SOFig, 12)/Scut 

  

pa (Fig. 18), Scut”. 

a. i   
după cum pe steagurile armatelor creştine: . . eştine. în . cruciade i su. 

mumele căreia şi pentru care luptau" oştirile. creştine, St ul ca ae n _a ţării, este folosit de români ine. Steagul ca emblemă. 
o . 

din începutul organ 
1) A se vedea asemănarea cu acesta, a arcaşilor români - 

i N 
o” ? 

1 
. 

izărilor “militare, re- . 

în figuriie respective. .- 
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gulate şi 'sub forma transmisă de la .romani. Aşa, în luptele regâluă - 
Ioaniţiu, cu Bizanţiu,. „steagurile. române împlântate pe zidurile Adriano- | 

-. pelului, făceau. să triumfe trujaşa cavalerie eudală: a "apusului 1)”, 
De “frumuseţea . steagurilor- Moldoveneşti din vremea lui. Petru Rareş, 

. pon-eneşte şi scriitorii ce au descris luptele acestui voevod cu Polonit 
„cum la locul cuvenit se. va vedea. In timpurile mai noui, felul steagurilor,. 
având pe dânsele chipuri de sfinţi ocrotitori luptătorilor, se folosesc adesea 

„de “unii, Domnitori, în" ambele ări, române?). După epocile 'răsboinice, i 

  

     
Si (Fig. 15); Sabie “ . (Fig, 16). Săi 

(Rig: 14). Lorica . . 

. oştirile româneşti se desorganizează şi steagul apare în noua organizare a. 

“ oştirilor, îi secolul al, XIX, păstrând, din forma. romană 'aquila şi flamu- 

rile, iar în forma. cea. veche, a steagurilor, ca. simbol religios_creştin, al. 
"românilor, a rămas aproape, întocmai, în praporele bisericeşti , precuni se . 
"văd şi până. astăzi.: . ÎN a î 

îm 

Ri În marca Moldovei veste oral, 

"care se află _ 2atre semnele . „militare 

- ale 'romanilor; . una! din cetățile lor. 
principale din Ardeal era Caput Bovis, 
acum numită Gherghina. Inserinele Mol. |: 

dovei,. înfățișează un scut cu un cap 

de „bour. Intre : coarnele bourului se | 

„vede o stea, 'care este. Juceajărul lumi E 
- nător al Moldovei” 3). Si 

Moldova — apa — nu. “de 1a ST E Aa 
Molda „Cățeaua” “s'a” chemat, căci acest __ (Fig. 17). Stindarde Romane _: _ 
nume îl. avea. Moldova * şi . mai: înainte. Iar capul de bour din maica: . 
Moldovei, nu-i de 'la 'bourul lui Dragoş, ci de la cetatea . romană făcută a 
de Traian în Dacia, Caput Bovis. . - Pe - - 

De la romani vin în oştirile vechi româneşti 'ormiaţiuile- de inptă.. 

  

    

    

1) Ocoftroyd de Villeharăouin' (eantimporan luptelor c cu Bizoo). Ă 
. 2) Până în secolul al XIX-lea. - , a | 
- - 3) Arune. Pumnul (Leptutariu românesc). e | E , ID 

, | a , 
: 7 , PR e
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şi ordinea în grupe-vechile . manipule = cum vedem pe români ocupând 

fronturi în. formaţiile de luptă, alături “de. oştirile popoarelor lângă care 
N luptă, contra duşmanilor. comuni. 1). a a N | 
i a a a » „+ De la romani, avem sistemul 

9] “de recrutaţie, cu caracter na-   
  

po , rea sub steag numai a româ- 
Îl nilor “şi dispensarea de servi- 
“] „ciul- apărărei ţării, a- pămân- 

tului, pentru: streini care nu 
. puteau stăpâni pământ; cum, şi 

a i N i “o bună parte din șcutirile de 
o ||, e o Serviciu militar, ca şi neprimi- 

, o “rea în 'oaste a sclavilor, la 
o români, a. robilor la români, 

  
      

        | Fi i ta E meu căpătâi şi a celor crimi- . 18). Fanioane; PR a . (Fig. 18). Fanioane; nali; cu un cuvânt, oștirea, „ apărarea țării, constituia un serviciu onorabil : şi de încredere, pe cure nu-l -putea îndeplini cel -fără: de onoare sau care nu era legat de -țară 

4 

prin pământul ei. Deasemenea unele. clase, categorii de cetăţeni, care au făcut serviciu militar, intrunind” -* ps 
anume condițiuni de vârstă, fami- 
lie şau sociale, greutăţi familiare ca /| 
număr de membri, erau şi la ro-. 
maâni dispensaţi de- a îi. duși la: 
răsboi, după cum au fost. şi lâ 

„noi. dispensaţi: de chemări şi de :.V/ 
„ răsboi asemeni categorii de oameni; |. 
1 Până mai acum 0 jumătate de veac, .. 

Şi la români, multă” vreme în. tre- 
cutul lor “depărtat, oştirea cuprin- 
dea naţionali şi mai târziu şi. streini :" după cum era, uzul şi la - romani, = “ “oştiri naţionale şi streini înrolați ă de prin provinciile romane, sau ve. .- cine acestora, cu plată, fără a se 
bucura .de drepturile naţionalilor 

   

        

  

        constituiți şi la romani şi la ro: Pi, - mâni, în unităţi separate numai de Pic IRI naţionali. E . . - i | (Big, 19), Drapel 
stă comandau în luptă aripile 'ordinei de. » Vornicii comandau, unul. aripa dreaptă — 

„La. romani,. prefecţii socilor, bătzie; la români, în vechime 

  

N 1) A ss 
turci, etc. 

o - ţional obligator, adică recruta- - 

„0 ca'şi'a celor fără rost, fără - 

hi, a luptelor românilor, alături de.



Di 

Pa 

i , 

a a 

„ Dar. şi. alte particularităţi ce. se observă i în organizările vechi a oşti- 
rilor: noastre, Sunt identice cu! cele „ale oștirilor romane; astfel, averea 
<orstituia un mijloc, de. deosebire în sarcina ostăşească.' La romani, cei 

- bogaţi: „plătesc tribut. şi milităresc; cu, spesele .lor”, 'adică -fac armata,: 
cu mijloacele lor, . cum era şi la noi în vechime; -„„proletarii la cas de 
mevoe, când sunt :scoşi la .bătaie,. căpătau -armătură dela- Stat”, - identic - 

„ca şi-la noi. -- 

La' romani, „după . proporţuiea averii, din care caută a :se prevede 

Sa IDR 

: cu armătura, „ostașii erau în mai multe feluri armaţi”, tocmai „acea - ce- 

  

          
a (Fie. 20). Steagul Tui Ştefan cel Mare, 

constată “scriitorii streini, la vechile oştiri: româneşti: cei săraci cu boi 

mai “puţini, un: "armament mai redus; cei cu „moşii, un / armament mai , 
coirplect, etc, ay ” „ 

„> De. când. românii, au „religia, au: şi jurămărit în oştire; jurământul“ 
a fost - şi. în armata! romană ;. or,: creştinismul la români, este: dinaintea 

alcățuitei : lor: în . „state, deci urământul este din, apropierea. erei romane 

în “Dacia. Da Sati . , , , „ , . - 

4 -
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“Miliția la romani începe cu 
“ Adeseori vom . întâlni înc 
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urzirea statului; şi la români este. tot aşa. 
ursul istoricului de faţă, mărturisirea is- 

' toriciloi asupra. modului variat cum erau românii echipați şi armaţi, după 
“starea. lor de avere. lată şi la 

„cens, armată: cu coif, cu' lorică, 
români acelaş lucru:_,,Clasa primă “după 
cu păvăză rotundă de aramă şi cu armă- 

“tura .zisă.:ocrea,. la "partea dinainte a. picioarilor;”. la noi ostașii mai, 
săraci nu aveau aceste” obiecte. 

Din toate acestea. de: până 

f 

pe - 
aci, “rezultă caracteristica specială a oș-. 

tirilor române. vechi, : datorită -contactului:” direct cu „oştirile romane, ce. 
au trăit pe teritoriile acestea, 

ordine, de regulă şi de. organiz 
atribui semnificaţia 'de ce s'a 1DU 

au luptat aci şi 'cărei caracteristice de 
are, obişnuită pământului, se cuvine a se. 
putut crede şi. afirma, că românii ar îi 

avut : cei dintâi ' armată regulată, în. Europa; atirmaţiune “care nu este deşartă, întrucât după cum se va 
române, conduse de . iscusiţi “comandanţi, 
lupte cu oştiri mari.şi comandate de re 
statelor române şi chiar mai îna 

„: Şi nu este lipsit de interes, în 

“acea de 'Draguli, numiri -necuno 
"romani; ba nici vecinilor. nu : Sunt uzitate 

racterizează obiceiurile ' românilor, 
ce fac ei, între românii ce: au € 

»Apusenii dau Moldovenilor și 'nimirea de Dani, 

adică “nu alţii, ci' numai . litera 
sa crede că veniră prin urci; 
care ilustrându-se și, înlăuntru priit. cârmuirea ării şi jazte . de resbel şi -resumând în: sine, 
numele lor 'încă se. întinse asupra : naţi 
turcii, începură 'a, chema pe - ro 
cepe prea viteaz. De lă turci, nu 
scrierile lor, îl primiră “ şi: celelalte 

fii lor, dela. apuseni. 
după numele unor princ 

vedea -din cele ce urmează, .oştiri mici 
se 'lupt vitejeşte şi biruesc în 

gi, chiar Ja începutul formărzi 
inte de a îi cunoscute în istorie ca state. 
cauză, cum: scriitorii streini, ei însăşi ca-. din timpurile vechi şi legătura , logică 
unoscut şi strămoşii acestora, ” 

iar: Muntenilor, Scule românilor, care pe sine: se chiamă 
"aceste numiri, ci. le aud. şi ei, 

„ar aceste  numiși 
ipi ai acestor țări, 
Înafară, prin mari “gloria tuturor antecesorilor sei unei întregi și astfel. mai întâi mâni Draguli, de Ia. Dragul, acel. prin mele trecu la italieni, care priminda-l în națiuni, 

Pr, ÎL pi „„Celeia „Hecunoscând alt nume, ŢI ot 
-. ad se întâmplă şi cu Moldovenii, pe care tu 

  

Bogdan Voevod, tprincipe fot atât de. mare! Dragul Vodă. "Moldova :are 3 
iar în fara românească sunt 2 
cureştii, castel lângă Dâmboviţa: 
mintrelea, în puterea - decretelor îmnă 
cești de acum, 

1) Aceste cetăţi sunt vechi ; astfel Estra „ allau cetăţi făcute de genovezi: cetatea 
Albă şi cetatea Chiliei și cetatea 
teutoni, în timpul lui Bela IV, 
surpat pământul şi au căcut, 

4 Pi 
4 

fortărețe, ce HU ne 

mau voie a 'întemeia cetăţi conjura oraşele cu ziduri. şi întăriri; 
numerui: și virtutea ostașilor. Aloldov 

moarte! se „pedepsește la ei, vercine. ap. 

Neamţului (nu e de la Hotin şi cetatea. reg. Ungarlei-(N. autor povezi făcută, - cj Ş atea 

rcii îi numiră Bogdani, dela * în *resbelele cu 
cetăți, Suceavă 

turcii, ca şi > Jlotinul . şi Weamţul 1); 
rită a fi Iuimite:. B op , “i - +. Bu- Și Poenari, : 

echi- şi ale împ 
Sau ! fortărețe, toată : puterea (ării enii, ţin orțiş da. S și? ca ar adopta, oi : îmbrăcăminte, ori 

tie. logofătul : “ E ide, a 
la Târgu Sucevii şi etate că Hctie mult, se 

e - Cavalerţi tatea nouă Roman ce Sau 
7 
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, sabie, sau. ori 'ce alt asemenea de la turci, sa$ a altă : naţiune. Boiarii, au 
îmbrăcăminte şi ornamentele. lor proprii și prescrise; se împodobesc. cu 
inele multe, cu haine de matasă aurite şi distinse cu culori diverse, apoi 
ci catene de gât şi cu: alfe * asemenea ornamente, care toate se lasă îm 
jos de la umărul stâng, peste pept, sub brațul drept, până la coapse. Prin- -: 

- cipii. lor, se “cheamă Voevozi, adică conducători de oști, de la Voy, sau! 
- Veyniza,. care în limba dlirică, va să zică oaste. şi Vody a conduce. De: 

- unde militarii să: „Chiamă Voinici şi voienati, a ' milita. Foarte. ades re- i 

înviind în trânşii Spiritul anticei Lor măriri, în dorința de a-şi restabili. o 

împărăția -de' mai înainte, cădea în rebeliune. In facerea căsătoriilor, . fă-, 

zanii mai ales. verginele ce doresc a le avea de: soții, mai mult le răpesd,. 
de cât le primesc. La resbel,. se luptă. mai „mult călări, cetele pedestre A 

“.nedisciplinate, nu le întrebuințează de cât spre d infesta inimicul din munți, 

Armele: principale ale Moldovenilor, sunt: scutul, lancea, săgeata ca la 
tătari. Armătură 'solidă. nu. are nimenea, puțin dincei mai avuți, au za | 

și coif.'de: oțel, dar. în, loc .de- armătură, îmbracă fiecare o. haină de in, 
umplută cu bumbac, în grosime. de 3-4 degete, mai ales în “partea ume- 

”vzilor şi: până la coate, precum se. poate vedea! pe tapetele celor. vechi 
: și: cu cuseturi de ife dese, tot în distanță. de un deget şi jumătate; sa-. 

bia nu pătrunde -aceasta haină. La fel era la romani cuirașa, peptar- -loriza, ...: 
la fel icu șerparele'. ce purtau ardelenii până - acum. vre- -0.100 de ani. - 

Să memorăm *şi caii lor cei mici, cațe 'rabdă. lucru : şi foamea, fără să 

„-„ 5 ceară multă îngrijire, mai ales -pe timp umed” 4). Ă | 

- - Dar. în cronica lui Huru, mai sunț date şi atribuţiuni. căpeteniilor. s sau 
" dregătorilor ostăşeşti, în timp. de răsboiu,. pe 'care în. felul cum: să păs-.. 

trează orgânizaţiunea militară a țărilor . române, până . prin. secolul al. .. 

XVI-lea, le :găsim îndeplininduse cu sfințeniz, de către aşezerile terito-.. ” 

riale ostăşeşti, aşa precum le vedem încă din: primele lupte cunoscute" îa 

români şi pe care aşezări, Voevozii. le iespectă,. niai: „ales. la. elementul 
fix ostăşesc, "care este acel teritorial 2). Iar dacă scrierile asupra orga- , 

niizaţiei militare “a românilor, din început, lipsesc. din istoria lor naţio- 
„nală, ar fi, lipsită de logică atunci or ce afirmare de lupte sau de răs- 

boae. „purtate de dânşii; şi totuşi, scrieri vechi . şi streine, dau date şi 

„lupte precise, expediţiuni militâre . streine încercate în ţările române dar 

- mereuşite, fiind respinse cu armele “de români; nume de comandanţi: TO= 

„"mâni . însemnați; expediţiuni române, în alianță cu alte ţări, etc. Este cu 

putinţă, că. asemenea . acte, răsboinice :.de arme, să „se petreacă fără ca | 

“să existe elementul de execuţie,. „care esie . armăta? se „pot câştiga biruințe, o 

| cu' armate mici şi improvizate? . Niciodată. Prin ui-mare, dacă se, judec Sa 

 Zaptele comparândule. cu felul. cum ele “se produc, de 'la ţară. la țară, 

“în acelaş timp, atunci să constată că «pe acele vremi starea militară a - 

i fărilor vecine românilor era cu totul _decăzută,: “dacă românii sunt birui-- 

  

“1 Anton! Veranţiu. ” “ E 

> - -2) Toate dregăteriile țării, aveau îa fruntea lor boieri, care erau şi şefi militari, 

Căci. toate dregătoriile aveau caracter militar și toți nobilii erau îndatoraţi la slujbe militare. 

E = 
= v a . , | , | _ “ Si
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tori în lupte şi resping 'Pe .duşmâni, care încerc a le ocupa ţara. Iată dar, 
pentru ce este-un adevăr cum vom vedea, că românii au avut, sau S-au 

„> găsit, cu cea dintâi. armată regulată . în Europa, pentrucă în acelaş timp,; 
celelalte țări nu 'aveau decât 'sistemul mercenarismului în oştirile lor, lip- 
„Sind nevoia, valurile barbarilor până la ele, perdeau din putere prin pie- 
dicile ce: întâlneau în cale, piedici care 'erau” ţările române. E - 

„1. Istoria, popoarelor, este împărțită în epoci caracteristice “vieţei şi în- 
 deletnicirilor- acelor, “popoare, în fiecare: epocă. Năvălirile barbarilor Şi aşe- . . 

ur a: . „„ Zarea. popoarelor, au creat epoca luptelor, a răsboaelor; ca şi la ape, la 
suprafaţă valuri: spumoase, către “adâncimi, linişte profundă; :aşa şi cu popoarele în ' calea “năvălirilor; cu cât. au fost -mai. depărtate, liniştea lor s-a dobândit mai repede şi: viaţa normală le-a înlesnit. munca şi pro- gresul; pe când .. cele apropiate de: locurile ce năşteau 'vijelia năvălirilor barbare, erau. expuse numai. la. apărare şi deci nestatornicie în. toate. Aşa a. fost şi cu poporul” român şi cu ţara lui. Nevoia l-a făcut şi ca un munte „uriaş, aşa.a stat: românul. oprind" furtunele 1a el şi: dând “linişte şi vre- muri bune, celor -din. dosul lui. Nu. este prin urmare nimic de . mirat, „dacă românii au, pretenţiunea că ştiinţa militară a putut îi, căci a tre- buit. “să fie, mai desvoltată, ' mai „deosebită şi.: variată, ca mai de mult - în- folosinţă -la ei, de cât -la alte “țări, care nu 'au avut aşa nevoe de a „se 'apăra,: de -a, se 'lupta,. cum a trebuit să aibă românii; căci este ştiut _Că "numai cei care „atacă şi numai cei Care. se apără, “Sunt siliţi ca să înveţe meşteşugul de a Îace aceasta cât mai bine. De ce dar se pune în- doială "pe o mărturisire găsită în." scrierile vechi, că românii: au. avut -cei: dintâi o armată Permanentă în Europa; şi nu este justificat pentru ce: Chiar noi, âm părăsit „Susținerea „acestei mărturisiri. . Este-.un adevăr a- | | ; Şi este un adavăr. că poporul român a fost şi este un popor inteligent şi că nevoia ]- înveţe, ase folosi de „mijloacele cele “mai „potrivite acestei nevoi, Na. ştiinţa determină mijloacele” de a trăi, -ci viaţa însăşi, . = | 

„Purtat-au românii lupte” chiar mai înainte tenia şi Moldova? Da, căci este dovedit : a ungar, sunt trecute. împrejurările 'venirei. lor rioară; aceste împrejurări sunt remarcate prin: A lupte de cuceri : 
.. a. _ erire Voe- 

„ Xozii locali, înpingerea acestora, -către periferii a „ cu „Voe- 

ici Său. voevozi, coman- 
convins .sau nu, de adevăr. - SI, este indiferent astăzi, dacă. s-au Din tot ce s-a arătat până aci, rezulță în o „forțe militare, română, recunoscută .de către istorici. _acea romană, tocmai pentru că imediat după ce Dacia: către guvernul roman, nu s-a alcătuit un Stat - unita 

a -fost părăsită -de: T, român. a Y 

a învăţat şi l-a făcut să 

; istoria însă, 

 Precis '. existența unei. 
Ssorgintea. ei, este-. | 
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„măi: în. zilele . „noastre o aceiaşi: împărţire socială, în care „boierimea a fost .. 
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„ presteze. servicii. mmilizare equestre; că boieria da acolo şi în timp de pace, 
“era organizată milităreşte, având căpitanii, locotenenţii şi decurionii sei... - 
Acea ce formează caracterul genesal al nobilimei române din Făgăraş, Ha- 

-teg şi Banat, este misiunea ei 'de: a fi pururea în arme. Nobilimea ro- 
mână, își are origina sa, în instituțiunea. “militară. Românul, a devenit bo- 
ier şi a fost donat: cu moşii, fiindcă era niilitar”. 

Şi nu a. fost tot timpul astfel şi în ţara românească şi Moldova, 
clasa boierească? Nu. întâlnim, - în toate: veacurile şi în toate Trăsboaele, 
pe: boieri,- în 'oştiri, boieri, -de toate, categoriile?. Nu'a fost tot aşa, până 

clasă! din. care” 's-a „dat' unităţilor - oştirei româneşti, conducătorii lor, ca 
“un “privilegiu. venit cu ei, din adânca vechime a instituțiunei militare? -. 
ce a' fost şi sta încă -în marea ei majoritate clasa ţărănească, de cât 
iniensul rezervoriut al: luptătorilor, al soldăţimei româneşti? Asupra boieriei, 

“sunt foarte. -multe de spus şi de la început trebui arătat, tot ce este în le-. 
gătură - cu “această - clasă, „de mase . însemnătate -la noi, cum “ora şi în 
apus, Un lucru” esteyşi rămâne sigu: : caracterul militar al ei şi o vechisne, 

„Ce corespunde : întemeierei 'din început, a ţărilor române. Descălecătoarea 
"țărilor, dată îni mod, vag/de cătră istorici, este în sine 4 act militar: Voi 
vozii vin însoţiţi 'de boieri; aceştia deci, nu pot îi nişte simpli 'civili 

„căci nu ar. fi-putut procura Voivozilor descălicători, siguranţa - “persoanei, 
„lor şi 'siguranţa întreprinderei ce făceau... Dar după cum vom vedea, în- 
săşi această descălicătoare, este îidată urmată d2 lupte şi vor fi lupte 

. Cu biruințe din partea românilor, 
De alfel, obligajiunile ce - aveau, boizrii, cătră aceşti voivozi şi cătră 

urmaşii” lor, erau numai cu caracter militar." Acest „apt, este. precizat şi | 
„de istorici : “în scrierile oz: a: 

„Oştirea. de” ţară, se 'alcătuia: diă oieri, curteni stujitori (aceştia sunt 
călraşii şi darabanii) şi gloate”. 1. - | Ie | 

Dar boierii, după exemplul, din Apus. —" feudalii — aveau proprie- 
tăți, moşii cu sate și locuitori 'pa' dânsele, dale în. absolută stăpânire: pă- 

“ mânt şi oameni, ca. supuşi. Aceste sate erau iverigile militare, din. care - 
să -alcătuia lanţul de strajă, de apărare, al “pământului, al ţării. „Boie- 

rii, numiţi, şi ei. uneori Curte. sau “Curteni, erau datori a urma totdeauna 
pe domn, în răsboiu”. .„Curtenii, oştirea de căpetenie, slujeau căltiri, de 

“aceia să numeau călăraşi. In vremurile mai vechi, să numeau viteji”. Care 
„erau aceste vremi mai vechi? Da” sigur acele dinaintea descălicătorei. ,.- 

„Cantemir, deosebește pe. boier, de călăraş, căci zice:. boierul, e = 
nut a urma pe domn în răsboi, fiindcă ar îi capatat moşii de moştenire 
de la străbuni; iar. călărașii, fiindcă domnul le- -ar fi concedat stăpânirea 
„părrânturilor. lor, „pe. care ei le aveau, mai înainte de descălicătoare”. „Or, 
„noi stabilim, că erau două feluri 'de posesiuni . de. pământ, una care pro- 
venea 'din răpirea pământului aflat fără nici un stăpân, dinaintea desc căli- .- 
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cătoarei”, sau dintre descălecători, „deci 'al aşa zişilor autohtoni, sau băş- tinaşi, pe care Voevodul numai aşa recunoaște de bună proprietate ;). cu condiţia mergerei la răsboi şi posesiunea “pământului dăruit de domn, boierilor descălecători şi. viteji în răsboaie, care să moşteneşte şi se trans- mite urmașilor, cu .aceiaş obligaţie pentru moştenitor, ca şi acelui și în baza căruia, s'a moştenit. Cei dintâi —- autohtonii — sunt călăraşii, cei de al! doilea, veniţi cu şi după descălicătoare, sunt boierii». Călăraşii „Prin urmare, existau ca miliţie păzitoare, apărătoare, a pă- mânturilor propietate, cotropite de la stăpânitorii Tomani, ce le părăsise, adică acele pe care istoricii le nutmasc „fără stăpân”. Această pază, această apărare, nu putea să se facă de călăraș, individual, căci nu era cu pu- tință şi s'ar fi pierdut; ea să făcea. de călăraşi, în "colectivitate, deci alcătuiți în o. unitat2 spre a putea fi condiusă; formau o organizaţie os- tăşască, întocmită călare şi prevăzută cu cele “trebuitoare de" luptă şi obli- gată a apăra Pământul. Săreau toţi, sau numai parte? de sigur că după „ împrejurări” şi vrăjmaşi. Când .vVrăjmaşii erau puţini, de sigur că nu ales. 

N 

N 

N 

A 

ga toţi, ci numai unii; prin. utiare, erau categorii distinse prin oarecare reguli, care se urmau. Aşa îi găseşte p2 călăraşi, domriia la descălicătoare; şi din această tolerare a Stăpânirei pământului însuşit fără drept, derivă 

Tot cu organizaţiune „colectivă de apărare erau şi darabanii sau 'do- 
, robanţii din Vechi, aceștia bucurându-se de alte înlesniri şi scutiri: de 

dări, mergând la răsboiu cu întreţinerea şi: armamentul lor. Ei erau pe- 
deștri, serviciul lor mai uşor şi aparțineau clasei care nu stăpânea “pămâut 
fără. a îi totuşi socotită ca o clasă de Oameni sărazi, sau de a servi le | „le-. 

-gată de cea care stăpârtea Pământ. Boierii erau deci conducătorii oştenilur 

de 
i . 

. . 
. . 

» 
A 

. 

ii | 

pe proprietăţile lor; iar boieria dregătorească, era unitate militară, D2 t, 

pe Spătar, 
Care stau la 

aceia vedem .în răsboae conducători de oşti sau 'de unităţi pe Hatman, Vornic, Serdar, Paharnic, Vistiernic,-'ete sub . “a 

Boierii, având atribuţii militare “şi nefiind Plătiţi pentru cât când erau în serviciu, ocaziunea de a îi Tăsplătiţi era. răsboi A răsboiu „Clasa bozrilor căuta a dobândi poziţii şi avere, setul si în 
boinică, care le, aducea ca Tăsplată dăruirea de ii i PRI cu uri sat, era de pe urma vitejiei sale şi deci viza er30 ana dăruită pe oamenii oşteni, ridicaţi din satul său”, Această di mă pu Comanda face cronica, este relativă şi la cazurile în care VO2vozii vitejie în răsboiu şi pe soldaţi, după, cum mărturiseşte Cr Ştefan cel Mare, că după bătălia dela Racova, a boier; „Ier, de rând, pentru vitejia lor în luptă. N 

2) Ca tn legiuirile noi „drept de prescripţie după 30 de aie 3 Da 

  

aceasta,. de. 

Prin vitejia. răs- .
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„70 „Prin urmare, iată şi în Ardeal ca şi în ţările române de dincoace de “Carpăţi: „Boierii erau slujbaşii țărei, adică ofiţerii şi capii puterei armate, fiind țara organisată ostăşeşte”. Judeţul, sub comânda unui - căpitân,- care, “unea în mâna sa. puterea. administrativă, judecătorească şi . ostăşească. Organizarea era astiel, că făcaa din tot românul un soldat la nevoa”. „ Toate aceste constatări de: acte militare, săvârşite de. oameni de me- serie, „conducători de - trupe, Sunt cu privire la un timp 'ce este cu mult înainte de acel, cunoscut ca dată a organizărei. politica a“ ţărilor române;! prin urmare, existenţa de forţe militare organizate, este destul de bine "precizată de istorie. Asupia acestor „timpuri se refer documentele: „;Mo-. numente pentru istoria țărei Făgăraşului”, în care hotărât se stabileşte că, „Ckineziatul familiei Basarabă,.. în țara Hațegului, rezumă. organizaţia . po- litică-militară, a românilor: în fruntea provinciilor. române, -atât „dincoace: cât şi dincolo - de Carpaţi, se află un voevod, ban, sau căpitan. Iar so . „  cietatea sau poporul, se află- împărţită în trei clase: boeri sau militari, de prima ordine; chinezi sau căpitani de districte şi ţăranii liberi, obligaţi. . la apărarea castrelor, a frontierelor şi. la răsboiu în timp de necesitate, . Ă Toate funcţiile. publice erau “militare, Voevod, ban, Chinez, boieri.. Ţara, " era“ împărţită „În căpitănii şi -aceşti căpitani de judeţe,. mâi aveau totodată şi atribuţii administrative, politice şi civile”. Ce este această organizare, priu. urmare, decât acea lăsată în Dacia, la - Dărăsirea ei, de către auto- - .rităţile romane? Şi ce. deosebire fundamentală este . intre această organizare, ca să nu se potrivească” acelei din cronica lui Huru? In. fotdeăuna s-a “observat :şi să observă, că în ocupaţii şi în apropierea . ocupaţiilor, sau a crganizărei ' unui teritoriu, - autoritatea sau caracterul militar, este acel "- care predomină şi. care 'coprinde în. el,: celelalte atribuţiuni politice. Prin A “urmare, din cele arătate până aci- se vede" o atât „de logică dediucțiune; în cât numai în sensul “ei constatăm o. mulţime de fapte, , care Nu au: „-altă „explicaţiune,. de . cât că. o puternică ' organizare militară, putem zice - Chiar o uniformă organizare militară în Dacia, după cum o indică istoria, face, că -să : petrec aci lupte, cu 'oştiri româneşti, înainte de fundarea 
i 

„- prircipatelor şi imediat după constituirea lor; sunt biruinţe, victorii, repurtate- de români, contra oştiri regulate comandate de regi. “Insăşi “Basarabii, -+ fondatorii. dinastiei domnitoare -în * Muntenia şi a 'statului . Valah, sunt descendenţi direcţi din . Căpeteniile. romane şi “în calitate de 5 Căpitani”, . 
- deci de conducători. pricepuţi, din răsboaiele: cu vecinii sau cu încălcătorii . » “pământului românesc. . a 

"Cu privire la această materie, merită. toată atenţiunea afirmările ce- . 

” ! - . . U 7 NN 
„„ face D.N. “Iorga, în. a sa. lucrare: „Istoria - Armătei”, deoarece D-sa 

- impune, cu vasta-i Ştiinţă despre toate. Insă, -arta şi Ştiinţa militară, sunb 
„esclusivamente de domeniul învăţământului nostru profesional şi prin urmare,. 

Ă tocma: în interesul acestui. învățământ; avem datoria, noi militarii, să „lărurim şi pe acei "oameni de ştiinţă, care. ating chestiuni : militare şi .. 
“nu redau în: adevăratul lor sens, „principiile .şi' aşezarea lor, :în' rostul “complicat al puterei armate. - N as 

. LE a .. . „ -
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| D Iorga spuna: „oăstea munteană şi moldovenească, s-au. alcătuit pe 
o îndoită bază; -acea 'a străvechii-.datine de - apărare naţională şi acea 

” ” : -a împrumuturilor. de la vecini.»-  .! . | 
D-sa numai enunţă această îndoită: bază, dar nu vorbeşte nimic de 

dânsa. Invăţatul “nostru profesor, - enunţă drept principiu organic militar, 
"că ori ce alcătuire ostăşească, trebui să facă parte, din următoarele categorii: 71) o: adunare de .gloate; care se. strâng. numai în clipa 'de primejdie; 

2)- sau e o armată de .cetăţeni, gata pentru orice: împrejurări; 3) sau e o armată de mercenari,: care se adună numai în_zilele” de criză; 4) sau 
e o armată de curte, menită să -înconjure şi să apere persoana Stăpânibo- HA , "“rului; 5) sai e-o armată feudală; 6) sau «e O armată cu caracter. feudal. 

" “ocroteşte neatârnarea şi existenţa unui popor” 1), ; 
- N 

. x» 
N 

- apărarea -sau Straja - comandantului, cân 

de autorul „Istoriei, Armatei”, milităreşte, .nu 

„constituit în ţări, elementul ajutător, iar nu cel principal de 

„ categorie deosebită de armată. Din total 

„Neapărat 'că. nici când un militar:. n-ar putea emite în acest xi, "şi da: asemenea  definiţiuni, despre. armată. In adevăr, o mică analiză a acestor; definiţiuni înşirate .mai sus, va. dovedi milităreşte, netemainicia. lor; ori. cât de simplă ar; îi fost pe . vremuri meseria „armelor, tot irebuiz- o „pregătire, -tot era “o învățătură de a face răsboiul. Or, cu. gloate sau cu adunături nu se 'poate păstra 'o ţară, dupăcum nici un fe nu se! stinge cu 'privitorii, care într'o „lipă să adună: din belşug, la acel „foc. Intre întâia şi cea de a: doua . definiţiune de: mai sus, dată. to 
-i nici 0 deosebire, gloata' - tot dintre; cetăţenii ţărei să alcătuieşte şi a fi gata pentru orice împrejurăhi,. . sa. a interveni în clipe de primejdie, este tot una: Apoi o armată numai de mercenari, nu-i în stare să apere. o ţară şi totdeauna. mercenarii au 

„ DS apărare; şi de regulă mercenarii sunt ostaşi, ce. să închiriez. cu plată pentru serviciu ŞI Sunt străini de: ţară, nu naționali. Căci” „CU sânge cumpărat nu să „cun , , , Aa Y Armată” de curte, nu a existat nici odată; ai. existat gărzi, “de “100—200 de oanieni pentru . 
? ”: d-el este capul statului şi 

_ . , : i statului şi. care 
gardă de 100-—200, 500 de oameni, nu: se putea lupta cu” zeci de mii Cât despre armată „feudală”, sau armată cui caracter feudal nu vede milităreşte, nici 'o deosebire esențială, = care ar determina din fiecare 9 i Bt) > . ul acesta. de definiţiuni; un- singur, 

- 

lucru rămâne exact, cu Privire la romă out e âni; armata română avut i „ Străvechi, ale ei, care nu. veneau gi Mă a avut datini 3 au, Său erau împrumutate riici de la unguri, ci de-a-dreptul, cum'la lo; 
În afirmarea pri mututlui de la unguri şi Polohi,.o înlătur cu mărturisirea: 

strei iată 3 ctetai ” i Moldova, s-a pipi, ae AAtă ca. spune: „„Sisteraurţ. militar din Muntenia si 
ova, A ius până in Ungaria Și Polonia» 2). Şi militarii 5 numai sistemele b i i aii aaa tarii Ştiu, că 

une s impun şi âlurea, la alte armate. Inioromurtasă 
Ma a O oa LUI 

„Nici de Ia potoni, ” 

de la vecini”? ! 
Apoi 'de cum : era 

desluşit scriitorii: „Până la: 

1) A. D. Xenopol, E SA 2) Pesty (inscrisă mărturisirea în Cantemir) 
A ' 

- EI | 4 - 
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” unguri, era neregulat; oamenii se adunau numai la. porunca regelui; în - „caz de. răsboi- şi -de multe ori mergeau la luptă, oameni “care: nu făcuse | “ nici, un fel de: serviciu militar; puterea lor de luptă, cu totul redusă, + iaz „disciplina aproape “lipsea cu totul... Pe: când elementul românesc, din : „armatele streine, “era baza şi tăria acestor armate. Şi cum nici odată o : “armată” nu-şi însuşeşte ceva. de -la alta, de felul. acelei ungureşti aflată „în starea descrisă “mai sus, afirmaţiunea. uriui împrumut _din' această parte, „ este. fără temeiu. . ; : 7 
Trecând. la datina Ostăşească a românilor, D. Iorga, spune că: „era o 

*„ tot ce a afirmat D-sa până.aci, cu privire la armata „română. N 

- datorie a tuturora, de -a lupta”.. Această, afirmare „exactă, faca să cadă . 

„Vechea viaţă. românească ' — spune D. Iorga — să răzima pe sate, . | cărmuite de. cnezi, car? n-au. avut nici „odată vre-o chemare OSlăsească”. N
 

„Dar tot D-sa şi încă îmediat spune că:. „aceste sate,. erau aşezate 'pe: «văi, având organizări politice. şi militare şi purtau răsboze şi: înfrângeri 'şi biruinţe”. Pcestea nu sunt chemări ostăşeşti? -. , 0: a , 

„” Tâsboiu ei luau parte - cu aceştia, în lupte; şi din chinezii „cei mai viteji „să alegeau Voevozii.. Dar din arătările acestea, ca şi. din acele ale altor scriitori, rezultă că ne găsim în fața unei descrieri de organizări militare, în “care: se văd 'elementele precise. şi sigure ale lor;. în . sate, . e întâia" ” celulă organică militară, având „de şei pe giij; mai multe sate .constitiiese - „ui ţinut, deci aci trebui căutat şi inelul” ce lega “verigile lanțului, sau 
“celulele, — satele —: verigile 'organice, unitatea: s/a; mia, cu şelul sufaș, 

Or cnezii erau şi conducători militari“ ai ostâşilor. din sate; şi la 

miaş, cu comandanții lor superiori Părtălabii şi ajutorii lor, vătajii,. deci „<u ţinuturile şi apoi: cu țara. Adunarea la “un loc a mai miiltor șate, sat -a tuturor. —' zborul -— 'nu se putea face, fără aiumite reguli cunoscute şi de, voinici (ostaşi) şi de şefii lor.- Asemeni regule,. tot organizaţia le prevede. Să alcătuieşte: din toate aceste unităţi, altele măi mari, - cete, steaguri, legiuni, cu cetaşi, stegari, voevozi. Sunt reguli -de 'luptă,. deoarece. > “se găsesc” termeni înțeleşi, de tabără, de „strajă. Se -află distins - corpul 
căsăreţilor, care are” un anume fel de luptă, de corpul săgetătorilor,' aceştia 

cu tactica. lor” deosebită., Prin “urmare aceasta este o organizare în toată 
egula. D. Iorga arată apoi „că era cam. la: fel în. Moldova, cum era 
şi 'în ţara românească” şi -după cum arăt şi eu în altă parte cum cra 
şi în ţara Făgăraşului şi în “ţara: Maramureşului; „însă nu era — spune 

_* D-sa — asemănare 'cu- sistemul: de la vecini”. Dacă „nu'era nici- o as2- 
- mănâre „ci. vecinii, atunci cade .şi. aserţiunea împrumutului de „la vecini, 

“er:unțată de D-sa şi „rămâne; în. picioare „adevărul, că, sistemul era al 
„„„ Daciei şi acesta era cel rornan., 

„ D. Iorga “nu admite armata permanentă a: lui Mircea cel Mare şi nu 
crede. în „ea, 'pentru motivul că „uz- puteam noi, inova”. „Că a ţinia sub 
arme tot timpul” cu "plată -pe' ostaşi, e chestiune nu de nevoe, ci de 
popor! răsleţ, cu cultură „proprie, foarte originală şi' desluşită sau de o” 
zasă cu insuşiri. extraordinare». “Lucruri confuze şi fără nici o legătură între. 

, î _ , a Ne i -p . - . , . . .- ; a o. . po. pe » . E e E _ v , So ie Ă . Dia . .. | ' , , o
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- diat după cele arătate mai 'sus, dă după burgundul “ „domnul muntean. şi fiul seu mai m: | 
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dânsele şi cu chestia. Dar care popori din.lume a avut mai-mulță „yz2vo2” 
“de armată permanentă, ca. poporul românesc? Nevoia a impus: româ- 
nilor armata permanentă, după cum vremea i-a „impus cojocul, căciula 

“ete. Şi'.de :şi D-sa nu' crede în armata . permanerită a (lui “Mircea cel 
Mare, totuşi arătă „ce a moştenit” Mircea Vodă de la predecesorii sei 
anume: boieri, proprietari de moşii, oastea de fară, şi cu unele contingente 

şi corpuri irfâmplătoare. „Ce va fi: înţeles D-sa prin întâmplător la o 
țară. care avea 'isbânzi: în' răsboae, care era totdeauna gată ă înfruntă 
pe vrăjmaşi? lată însă că documentele ce D. Iorga dă din: domnia lui 

D-sa 'invederând că erau .două' oştiri:. „Cea mare, care se chema în caz 

„Mircea cel Mare, contrazic afirmaţiunea: sa. asupra armătei permănente: 

“de primejdii şi oastea cea mică, sau -:oasfea de toate zilele”, deci tot- 
"deauna gata, la îndemână, pe efectiv. mult mai redus, tocmai asta era 
armata cărei noi îi: zicem permanentă. Şi dovezile „care: întăresc -această 
afirmaţiune le găsim imediat; în adevăr, cronica spune asupra anului 
1586: „după Dan 1, se urcă pe tron Mircea cel. Bătrân, care cu privire - 
la: solda ostaşilor întărește. măsurile prin căre fixează plata lefii ja 2. ". bani- roşii pe zi, sau 13 parale”. „Era oate vorba "da plata pe zi a „vâstzi „cea mare”, care şedea “acasă, îşi vedea . de trebuzi?, sau era vorba de a A , SA A „Oastea. cea mică”; aflată în mâna şefilor, .la oraşe Şi cetăţi :,,care primea de. la» stăpânire pe. acest fimp leafă,: hrană și veșminte?” Aceasta “a fost “acea 'ce numim noi armată permaneută și astăzi. şi periru atunci. „Dar , de o armată permanentă — spune D. Iorga —. se vorbeşte numai peste câţiva ani, după moartea sa şi numai 'ca-un desiderat”. Şi deduce această D-sa “din aceia” că “nepotul şi urmaşul. lui Mircea, Dan al-II-lea (urmaşul lui Mihai, 1418—1420, nu lui Mircea, 1386—1418) 1420—1425, cerea de “la unguri, aliaţii lui i pi ici. si : Haar - - | iguri, ahaţii lui mai puternici. şi mai. bogați de cât 'dânsul, a i se plăti o. strajă de 600 'călări şi. pedeștri români şi că .”un călăreț român ara nevoie de un perper pe zi ca “leafă şi: 3 -pedeştri "-rormiâni, s-ar, mulțumi la un loc:a primi un perpei. Comandantul . de- hot gel, ii dădu 1000 -de' ostaşi, dintre care 100 de cătări? “D. Iorga: însă, iîme- 

âi mare, comandă 6000 de oameni: ostaşi . pr 1 Pe, ” aș că e mal apropiată traducţia cuvântului de 'gură), poartă paveze, -âu corturi, zu 

viteji şi foarte sgomotoşi (cred 
languaiges, pin "*zurbagii, burii 
hrană. au bombarde, au bărci p 
i-se dă din, Ungaria, atunci când cere şi. până. la 6090 i. ostași vitej! “ŞI curajoşi: este un respectabil numer. d2: 5000 d Sameni. i deja sub arme, căci nu poate îi 'orba asi da. a en aflati nu era plătită, fiindcă sta acasă si care pa a mOASE2a e Şi Velerand de, Wavrin arată, că acea osta i au ai pie Ca ceclâtlă bombarde; prin urmare nui ide Și. âu paveze, corturi, hrană, o: 

*, care după cum 
„Oastea cea mică”, 

> 
.. . .. ! - id 

Na 

ar al regelni,-: 

Valerand de Wavtiu: : 

e Dunărea”. Prin urmăre de lă 1000 cât 

„Oâstsa “cea .mare”. cara | 

.. 1 
+ . a deci permanentă. 

fe, fixarea celor 2. zi.
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bani roşii pe zi, ar fi să se înţeleagă că fixarea aceasta s-a făcut iai 
„înainte de dânsul, căci de obiceiu, măsuri, dânii eţc., de mai înainte se 
întăreau mai pe urmă şi „de alţi voevozi, când le găsesc drepte, -de 
nevoie, şi. le însuşesc” şi: ei. Şi dacă. este exact că .Mircea' a moştenit 
“această armată de la predecesorii sei, voevozi recunoscuţi ca 'răsboinici, ca 

Rudu II,. Vladislav, Alexandru, toţi Basarabi, atunci armată permânentă 
este şi mai veche; cea ce "este. de mare însemnătate pentru noi militarii 
şi convine şi afirmaţiunei ce. far, că organizarea aceasta este trecută de la 

„romani, care în Dacia numai asttel de armată” aveau, cum âm avut şi 
noi în Dobrogea după. ocuparea ei' şi după, cum au toate. ţările în 

- domenii; țări anexate, sau provincii ocupate. Cu atât mai “mult se poate 
susține aceasta, cu cât istoria nu dă în Dan, Radu, Vladislav şi chiar. 

- Radu Negru, precis, pe organizătorii militari ai ţării româneşti. -D. lor 
“atribue lui Mircea o moştenire de-la Vladislav Basarab, cuceritorul Vidinului, 
o putere armaţă pe care a păstrato tot astfel, adică cu boierii proprietari: 

„de moşii, cu oastea "de ţară ce se strângea în cazuri de primejdie deosebită 
şi -cu “unele contingente şi corpuri întâmplătoare. Dar D-sa citează - un: 
„document din 1415, adică din timpul lui Mircea cel Mare, prin care, se 
scutea un: 'sat mehedinţeân “de toate” sarcinile cu condiţie” ca proprietazii 
satului, să ia parte. la: oastea. cea mare. D. orga Spune asemeneă, că 

oastea. cea mică. erau. boierii; - pe când cea mare coprindea în sine şi. 
rândurile de ţărani, chemaţi de “la căminele, lor. pentru mântuirea țării 

primejduite. 3 

* “Insă din tot ce s-a vorbit asupra existenţei unei organizațiuni mi- 

„altceva - logic nu poate îi înlăturată, următoarea concretizare a faptelor: 

a. Romanii au făcut :sforțări mari, «ca să cuprindă şi să stăpânească 
Dacia. . Că * această coprindere a făcut-o în_scop determinat a o folosi 

pentru. imperiu şi de aceia ' a colonizat-o, Ca. să o stăpânească, a adus 
în Dacia elementul necesar, şi - obişnuit, armata. Prin urmare se con- 

'stată: Coloniştii romani şi ostaşii romani, cei doi factori neapărat irez 

buitori, folosirei . şi siguranței. Romanii folosesc câtva timp, dar mai apoi 

“na mai. pot folosi, căci nu: mai au sigurânţa, nu. mai “pot stăpâni; un - 

alt împărat găseşte atunci:- nelogic a mai continua - ocupaţia şi retrage “ 

acea ce ăbea garantase până atunci această ocupăţie, ârmătă. Rămâne 

atunci o - proprietate -a nimănui, dar cu aceleaşi pericole, a năvălirilor - 
- barbarilor. Ca :din ceva a nimănui se ivesc stăpânirile: locurilor; 'cât not,” 

i-au fiecare, după inteligenţa, energia, puterea fiecăruia, o vale, doiă,, 

trei; aşa răsar numeroasele giudețe, 'cnezatz, - voivodate, republici, ducate, _ 

- peste care apoi în part2, s2 aşază prin forţă, Ungurii; - cealaltă parte mai” 

IN „depărtată se reculeg?, se contopeşte: de bună voe şi în "fața nevoiti şi aşa 

„>. i-au naştere banatele Severinului, a Craiovei, Voivodatul- Munteniei, re- 

publica Bărladului, a Bacăului, Voivodatul Moldovei, etc. Acest proces 
istoric, s-a desfăşurat; şi urmele pieselor lui .au fost constatate de iştorici. 

Origina comună, rasa, a înlesnit . contopirea, Dar până -să se producă 
-.. , | 

-. î. - 7 
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litare româneşti, încă în acest veac, reiese cu o precisiune ce prin nimic ..



- aceasta şi tocmai ca să se poată produce aceasta, a trebuit că îndătă 
după părăsirea „siguranței” romane”,! să: s2 instituie o altă siguranţă pro- 
prie şi locală. Şi atunci, după felul de până atunci, roman, dar. p2 noile 
nevoi şi întocmiri,. avem satele unei văi, primele celule militare, sub giuji. | 
Avem ţinuturile alcătuite din mai multe -văi, sub cnezi; avem 'mai multe 
ținuturi cu cnezatele lor,. sub Voavod.: Fără areastă repede întocmire de 

„pază, de siguranţă, - de apărare, nu “putea exista: fiinţa -acestor aşeză:i. 
Aceasta eşte așă de. naturală, încât la fel o. vedem întocmai: înfăptuinidu-se, 
„în. Ardeal, în. zilele noastre chiar,. atunci când stăpânirea HAustro-lngară 
dispare din aceste locuri şi "localnicii, în grabă,. pentru propria apărare, | 
alcătuiesc, ce concidență, vechile unităţi, cu "vechile denumiri romanc, 
legiunile. . ” e: e i . 

| „Acest adevăr istoric reies2 clar şi“puternie 'din logica faptelor petre- „Cute “în “veacurile depărtate de - cronicari şi de -istorici. N i „ Intemeiaţi deci pe principiul existenţei unei . absolute legături între alcătuirea politică şi “elementul de putere care o îngăduie, adică armata, „dăm aci .cu privire 1a acast secol şi la acel următor, citațiurii istorice do- - cunientate,. ce pun în evidenţă ființa acestor, elemente din viaţa poporului: român: sfatul şi armata. In-adovăr: .. o, a 
Intreprinderi militare, . adică lupte, date” de: oştiri române alcătuite, sunt dovada cea mai bună a existenţei în acest s2col, a unei organizaţiuni militare regulată; în ţările „locuite de români. Dar despre o aşa organi- zaţiune vorbesc însăşi scriitorii şi istoricii, atribuind-o însă secolului al XII-lea. Noi, în origini şi sorginţi istorice; am arătat că începutul acestei „Organizaţiuni este . şi mai dinainte, dovedingl-o 'cu argumente "şi fapte precise care. se refer absolut. timpului ce a urmat, după retragerea: din 

y 

„„ Dacia a autorităţilor administrative: şi militare romane şi părăsirea a- : cestei provincii, soartei ei. In adevăr, invaziile -care turburau posesiunea accasta a romanilor şi care au determinat părăsirea €i, au continuăt şi după aceasta, totuşi, fără ca Pământul Daciei “să fi putut fi. cucerit sai fără să îi trecut sub o altă stăpânire „de cât în pârte; dovadă că a. „fost apărat, şi de :sigur-că n-ar „pomeni, istozia, căti nici. nu ar şi iost de ce şi logic, de români individual, când est2 vorba de întreprinderi - militare, de Tăsboae, dacă româriii nu ar fi fost mai întâi, pretutindeni o colectivitate organiza'ă şi mai ales organizată milităreşte : şi” încă având. organizafiune : superioară, condusă totdeauna de. către ai lor : bine, întrucât se vorbeşte 'de români. şi de au "câmpurile de luptă. „Nu este răsboiu, în care pt 

» Şi. condusă 
. . TO ii 2 ia . şi arici, să nu-i găsim luptând alături şi apărând la pu e Dent m acest Pământ, proprietate, care era: țara lor.. Și dacă din. acest Pai e cronicile noastre: sunt sărace în „exemple: de lupte purtate i e „Ampuri . 

Scrieri vechi şi strein= pomenesc din când în Când d 1 e români,. 
nirea Ungurilor în Dacia: a e e e. Astfel, la :ve- 

  

1) Cantemir şi Hijdeu, Iu 3 
! . Mă . , a . “i 

..
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In. setolul XI, Bârlădenii. bătură şi aluingară * pe Uglicii slavi ce nă- 
văliră peste Constanţiana, : vechiul “Tomis: 25 Dă 

In 1016 sunt “remarcate „luptele dintre împăratul Vasile şi Ioau, 
îiul lui Aron, în. munţii Macedoniei”; oştirea: acestuia din urmă era, com-. 
pusă din români. .. -; ; E _ a 

Mai târziu, Pacinaţii uniţi cu. românii din Muntenia şi Moldova, anu 
“împins pe unguri care se: întinsese până la "Marea: Neagră. Apoi luptele 

lui Geliu, ducele românilor, cu. Tuhut, “comandantul: „ungirilor, la” Por- 

“mal lor. spre „Moesia, “când bat pe Bulgari ce le împiedica drumul. 

„țile “Meseșului - şi la. râul Almaş, care urmăreau cucerirea ducatuliii lui 
Geliu. Românii sunt armaţi cu arcuri şi săgeți -2) | 

Luptele românilor de “sub” ducele Claudiu, cu ungurii; ostaşii romîni 
scut parte :călări,” parte pedeștri. Luptele se dau la râul „Temis; alătari 
d2 români sunt, şi Cumani: şi Bulgari. 

Vorbesc scriitorii şi de: ducatul Maramureșului, a “cărui "102 uitori au 
dat. dovezi de”: vitejie -în luptele cu ungurii, ma 

Luptele - româno-bulgarilor cu imperiul bizantin, “până: în. anul 1013, 
"când se desfiinţează statul româno- -bulgar. ! - - 

„Scriitorii . vorbesc: de luptele: tuturor sfiitulefelor : Motdovenești, cu nu-- 
meroşii lor - dușmani, în aceleaşi timpuri „din. îniceputul vieţei lor de sine 

stătătoare, * * i DE ÎN a 

Impăratul Constantin Porfirogenitul, “în expediţia” sa contra “Siciliei, : 

are îni 'oştirea” sa un/numeros continent. d2 români, sub! conduszerea pro- - 

tospătarului . Lupu 3), Erau deci ma: - mulţi. ;spătari, dacă sunt şi Proto- 

> 

Spătari. Despre âceste întreprinderi din anul 1027 a românilor aflaţi în E 
-oşiirea bizântină, worbess- şi scriitorii italieni,  dascriind luptele! din Sicilia. 

In 1042 - “românii de la nordul Dunărei, se află aliați. cu 1 bizantinii, 

contra” bulgarilor.  - 

Sc pomeneşte. de - luptele românilor, sub Cordole şi Tianţia, în dru- 
Bul-". 

în, care Ua- . 

N 

gasii chiamă în ajutor pe Unguri, se încinge o'-mare . luptă, 

gurii sunt bătuţi; “acestea se potrec în anul! 1048. Z 

"Cronicele “streine vechi, spun că încă prin anii 1089, Românii din 
Moldova, Basarabia. şi “Muntenia, - aveau: domni. Aceasta este :: absolut 

„logic, întrucât : întâlnim. 'oştiri române, organizate, în, alianţă şi. expzdiţiuni 
La 7 

militzre în. țările şi afară de ţările lor. 

Pe la. 1091, românii. de: paste Dunărea, se luptă în oastea împăra- | 

în contra Pacinaţilor şi aceasta fu una din „cele _ " tolui Alexe Comnenul, “ 
mai glorioase - expediţiuni a „monarhului bizantin. 

- Dar. luptele ce duc singuri, românii : din Muntenia: şi „Moldova contra. 
7 Pacinaţilor?. 

Aceste. exemple: de ipte. ale românilor sunt “deajuns dovezi, care să 

arate existenţa “unei  organizaţiuni « politice : şi: administrative, sprijitită pe - 

  

1) Lebeau: Histoire du Bas: “Empire. E 
2) Anonimus Belae Notar. Reg. - 

* 3) Istoricul Griselin.-. . 

>



„nesc e cel mai bun şi cel: mai -Scuinp din, lume. „nici odată nu şi-a Slăvit biruinţele şi nici nu 

„la acest neam, ori „unde s-a' aflat a 
apărător pretutindeni; acelaş. şir d 

* Densuşianu —, se poate urmări, - 
p 

, 
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“o organizare: militară în: sfare nu numai a. păstra ţările şi a îndepărta - 
pe duşman din 'trânsele, dar şi a purta lupte în afară, alături de oşti- 
rile : unor -ţări. mari şi puternice. Şi numai aprofundând cineva istoria 
ţărilor -româneşti' vede numaidecât în poporul român, un „POpor. de âs- 
taşi, ţara lor o mare citadelă, în mintea şi sufletul. lor. o singură credintă: | 
apărarea pământului strămoșesc. Pe tot întinsul ţării, nu este judeţ cu:e 
să nu aibă o mărturie a faptelor; răsboinice din- trecutul neamului nostru; 
dealul -cefăței, cetățuia „Mănăstirei, cetatea, la certat», cetițuia, șanțurile; 
ete, sunt tot -locuri unde moşii. şi strămoşii noştri au luptat pentru 
păstrarea acestui pământ sfânt, care-i patria noastră. Iar sate, dealu:, 

- cu nume, de: Bucium, Buciumi," Bucitemeni...., au fost străjile neadormite, care chemau la datorie, şi apărare, de prin “munţi, de: pe dealuri şi de pe 
văi, pe străbunii noştri. Toate aceste locuri şi numiri, din adâncurile tre- cutului. nostru, trăesc şi astăzi, fiindcă au fost cinstite cu sânge românesc, cu voe bună şi din belşug vărsat, pentru patrie: Un popor care a ştiut pertru ce trăeşte; a cărui viață purcede. de mult mai de departe decât d> când, istoricii i-au: decretat începuturile, a putut avea răbdarea înfruntărei tuturor nenorocirilor venite pe capul lui, de aceia a rămas un popor ce | nu 'se revoltă contra răului, fiind crescut 'şi învățat în “necazuri; un popor uşor. de condus, căci de- mult a stat sub ascultarea nevoilor vieţei sale Sbuciumate * şi Sub “sfatul băfrânilor; un popor. - lesne credincios şi care „nu se. descurajează; disciplinat şi plin de înţelepciune; popor blând şi credincios mai marilor, lui. şi lui D-zeu. Viaţa lui, 

ilor 
“ca-a nici altui popor: pe lume, este o viaţă. de răsboaz; țara lui, "paste o mie de ani ra fost a PU şi pentru nesfârşit număr de brâvi apărători căzuţi  alăturea de * dânşii. Pentru asta pământul ;:onâ- 

Românul, a fost modest; 
le-a negustorit, în ochii 

ă lumea nu' cunoaşte sira 
Ă , al nostru. Timpul însă , pune urit 

pă ce cronicarii noștri vechi au, închis' de inult 
-au” lămurit; şi astăzi nu mai 

2 stătător, e cu 
1 Puterea lui ,de viaţă, n-a gur,. virtuţilor: lui- 

i 

- un mormânt pentru - atâţia duşmani, dar. 

mult mai bătrân de cât s-a povestit; şi că fost întâmplătoare, ci lui s , virk "s-a datorit. La a: . - A -a -datorit., ăzi 
cu adevărat Horocul a avut partea cea mai mică în răsboae şi d mult Y 
ori a bătut furtună. asupra oastei lor şi ploaea aul româneşti, tocmai când erau găta mărturisi, cât de mare' a fost gloria românului în curg l 

. . 
: 

i â Ă 
ă i 

a 

la ivirea lui ca popor şi până astăzi. Şi ce unitate de . viaţă. militară 
i viață. mililiară ru 

ă i 
a meat de Soartă; aceiăşi chemăre de Ca reptăţi şi suferinţe. Pieptul rm- a app acand să-şi verse sângele, "up Spui mata bizantiniloi -_ spune N: - prin a: “la “anul 57: 

n, suta a şasea, la “anul 57), 

şi. de asta putem 
atâtor veacuri, de: 

nului a fost scut tuturor şi a fost 
tând oriunde; „apariţia românilor 

A. <s 

1 K N PI 
N



î 
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_""- "viața: ceiace nu -se ya putza spuna: vreodată de români, car2 au 

» 

când îi găsim | în armatele conduse de. generalii - Comenţiol şi Martin”. 

. laiă .0 viaţă începută în lupte, “continuată în lupte şi încheiată - în marele 

răsboi, când abea şi-a putut vedea împlinit visul n6amului. său. Ro-: 
mânii cu drept cuvânt au meritat soarta bună la care au ajuns, după. 

-o muncă în suferinţă şi răbdare de paisprezece veacuri: 
“Scriitorii care nu au “putut - cunoaşte elementele Ştiinţei şi artei 'mi- : 

„litere fac confuzie: prin scrierile. lor în -mersul natural al lucrurilor; așa : 

"avem dovadă: în cele ce afirmă scriitorul “|. Bogdan: „greşit — spune 

el, vorbind de' cuvântul ceată, — "la români „este un împrumut 'foarte 

“ vechiu, ei 'trebui să dateze ' din epoca. imediat. următoare invâziilor, căzi 

„românii după ce . -pierdură toate noţiunile” specific militare ale: romanilor, 

aferi de una singură generală şi permanentă oasfea, ca să împrumute apoi: 

de la. slavi, acele mici începuturi de organizare armată,” etc. 

A
 

- Această afirmaţie - nu corespunde. de loc: realităţei. în materie mi- -: 

> litară, întrucât arta militară n-a "fost nici când stabilită şi impusă - de. 

“slavi,.ci de. marii căpitani Anibali, Cezari, Napoleoni. „Apoi cuvântul ceată, 

„n-a fost nici odată generalizat în vechea oştire românească, pentru a- 

 ceasta nici nu-l întâlnim cu vre-o. semnificaţie generică de unitate şi 

„nici nu a rămas în terminologia militară. Iar cât priveşte că românii ar 

îi perdut . toate noțiunile specific militare. ale romanilor, este o greşeală 

fundamentală a se afirma acest licru, întrucât în afară de cele arătăte 

în primul. capitol, al' lucrărei de față, dar numai faptul! existenţei țărilor “ 

-române, este un. „categoric argument. în dăriâmarea- unei atare. afirmaţiuni :! 

„ tocmai faptului: că invaziile barbarilor găsesc. pe. români organizaţi bine: 

milităreşte, se datoreşte că” astăzi. nu avem în locul României o Ungari:, 

' o Tatarie, Turcie, etc. Nicăiri nu “se . ya găsi în ' Istorie “ă vre-o dată 

țările române ar, fi: tost cucerite: şi apoi 'restatornicite, cu ajutor străin. 

Noţiunile de apărare şi de luptă, nu se. pierd- decât odată cu ni- 

țiurea şi aceasta la! popoarele - care nu au duşmani căre 

„de jur în prejurul lor. numai duşmani, cu care au trebuit să lupte se-, 

„= cole ” dearândul, singuri şi neajutaţi decât de propriile lor braţe. , 

-” guri, dela -Voevozii : 

4 

Spune de asemenea “istoricul I. Bogdan, că: - „la venirea Ungurilor 

în Europa, noi românii: aveâm: o. organizare militară foarte . primitivă”. 

„Trebuie să fii civil, de tot “ca să afirmi asemenea ' erezii militare pe 

care. le. “dărâmă adevărul istoric! al. 

„păstra “țara, pa a o şi mări, 

Dă acestea, în virtuţi, în mijloace 

„De sigur că pe acele vremuri Ş 

a a luptă erau simple. şi la :români 

“mele de. foc complic. mai. târziu şi mijloace şi ştiinţă militară. i. 

Tot aşa, „de greşit este I. Bogdan faţă de adevăr, când. spune el, că 

armată * permanentă nu 'aveam,,pe atunci, 

ri, ăi mai puternice 
4 7 

şi la toate popoarele. Numai ar- 

“în. secolul a XIV-lea „noi 

„pentrucă ni 0 aveau nici popoarele € cu „mult mai ma 

- = . „- . : î- 
. - [ 

înfrângerilor suferite de regii Un-. 

Basarabi, ' A. înfrânge atâtea hoarde barbare şi a: 

trebuie să fii cu .mult mai superior de - 

de apărare şi în ştiinţa a te lupta. 

i "mijloacele - de luptă şi' ştiinţa de. 

bă 

să le tulbure - 

avut .
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„se poate lăuda că a bătut pe: Basarabi, pe Dani, pe “Mircea, pe: Vlad." 

, . ” . 

— 60 — DI A: 
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7 Pi 
te -din jurul -nostru”. Cu ce se poate dovedi. asemenea afirmare?. Mai întâi nici astăzi popoarele nu au aceiaşi “organizare militară, pentru simplul cuvânt. că nu toate ţările au aceleaşi nevoi, de dânsa. Şi dacă astăzi “sunt ţări care aproape nici n-au armată, ce. sa: poate. spune de trecut, când "virtuțile. cetăţeneşti şi patriotice erau aşa de deosebite de “la popor la popor!. Cu ce se poate dovadi că în jurul nostru, în secolele XIV şi XV, - erau popoare cu' mul? mai “mari şi mai puternice; ca “noi?. De sigur cu: forța lor, cu biraințele “lor, asupra noastră. Dar care : din aceşti vecizi 

Dracul, pe Vlad “Ţepeş, pe. Radu IV. S cel Mare, pe “Alexandru, pe Şte- fan cel Mare?. De DE _ „Or, tocmai sub aceşti. Voevozi, oştirea: română . din: amândouă țările “atinge maximul de. putere şi organizare: înfrângerile grele' suferite de unguri, poloni, tătari, turci —. vecinii din jurul” nostru, — stau “do- . . . -. Na . o. - : 
„„ Vezi istorice cu mult mai puternice de cât alirinările celor ce-nu cunose trecutul ostăşesc al românilor. Dar, mai trebuie: să. invocăm în spri- jinul acestui adevăr şi alarmele Papilor, care - pe acele timpuri tocmai “din pricina lipsei de orgânizare militară. la popoarele din calea invaziei şi. atacurilor turceşti, vedeau clar. pericolul. pentru creştinism, tocmai din . lipsa unei forțe militare “în Stare a li s2: împotrivi? Mai este oare nevoe “Să invocăm numai de cât aci, mărturisirile. scriitorilor şi istoricilor străini, 

luptă, sau permanente, active, cum voiţi a le numi, 

-de ca servicii au :adus. creștinătăței, acești voevozi vestiți, ca Vlad Dracul, . Ştefan: cel: Mare. Renumele acestor mari căpitani. români, se datoreşte - “geniului lor. şi oştirilor” ce au avut; şi..că „aceste oştiri nu: au fost im- . provizate pentru anumite ocaziuni, ci ' au fost în tot momenităl gata de 

„1a ocul ' cuvenit. Spune 1. Bogdan „drmata Permanentă. a ini Aircea, o degendă a vechei isforice”!.: Ce lipsă a ic 
gendi e școale istorice”, Ce lipsă de scrupule, la ăcei istorici, care artnc așa afirmări ssentenţioase, neîntemeiaţi pe. dovezi, Dar te in- 

feres avea şcoala istorică veche de la noi, să “inventeze isbănzile mi. litare. ale lui Dan, Mircea, Vlad Diacu, Vlad Tene i 

„Casă le tacă? Să nu ne 'mirăm că nu le- noştri, căci am îi lipsiţi d2. pietate cătră cai Costin, că: „din pricina cumplitelor vremi venite asupra noastră pă ăt i 
popor Moldovenesc, nu „Stau' de: sris, ci de plâns şi de sălit» pad osiilui Nevoia creiază mijlocul; nenumărate De Je e “sitai O putere, o apărare, dz tot momentul, “gata a'se opune: ini 
invaziile ca şi cutremurele de Pământ au gra aţie de ine. duşmanilor: catastrofale, la simple mişcări abea simţite 'ale pănă azi cole, + de” la şi depărtate, nu simţiau nevoia “imediată a ial şi prin urmare ar fi fost absurd să Je. întreţi “pentru ele, loviturile. Roimânii ajezaţi nă- degeaba, când alţii parau să fic altfel organizaţi şi dovadă că a calea dușmanilor au trebuit - “că pe când alții au perit românii au trăiț IDE i , să u trăit, ta a Iepţesc al zicătoarei: apa irece, petrele , n adevărat In. Spiritul înţe- rămân. | 

» : . ÎN .. 

o. ” 

umărate invazii pe neaşteptate, a. nece- 

unor forțe: de toţ "momentul - 

Să s-au petrecut lucrurile: seste,” 

+ 

o arăt în altă parte | 
N



/ 

E | . îi 

N N ” , ă ” ” . ” E 61 — i : 
i - aa , _ 

a 

- Fac dar mare greşală istoricii noştri când afirm că să laudă românii a fi avut cei dintâi în Europa o armată permanentă. Ei scapă. din vedere 
faptul precis că, armatele "au fost create cu scop! pretutindenea de u-fi . 
gata ' în -orice moment, de apărarea țărei şi pentru * cticeriri. Alcătuirea şi. 
organizarea, treptată . ce s-au dat_ărmatelor, 'a fost o „continuă “modificare: 
şi tienstormare ca să le facă tot mai sigure,: de menirea lor. Aceste alză- 
tuizi, organizări, „modificări şi Lransformări, au variat de la stat li stat. 
şi de. la timp şi împrejurări, la împrejurări şi timp. Dacă armata a îost ” 
gata oricând ca. să-şi "îndeplinească misiunea, înseamnă că, organizarea ei. 
a fost bună.. Cuvântul permanent, în acest sens trebui înţeles și” aşa şi în- - 
Semnează: cevă care idurează. necontenit . şi neschimbat. - Când scriitorii 
spun de dorobanţi, - că această instituţie militară. era, "din tată în fiu” 
când ei pomenesc de - regiunile militare teritoriale, în direcţia invaziilor, 
ca tighecenii, codrenii, totdeauna - gata de luptă; când se” dovedeşte că 
aceste: instituțiuni militare, dacă nu au avut “solde. sau lefuri,. însă au. 
avut privelegii său scutiri care erau 'deci tot un f2l de ze 2afă; dacă 'se ţine: 
seima că armamentul: ostăşesc, - era 'la. oameni “şi deci la: casele lor, la. 
îndemână;. că pe: acele vremuri, îndeletnicirile militare . erau simple şi. 

. putine şi că ele să “dobândeau ușor, în familie; şi dacă la toate acestea: | 
se adaugă ntimeroasele. biruinţe. ce oştirile - româneşti -au avut. în toate: 

” timpurile asupra vrăjmaşilor (şi că țara: s-a păstrat intactă de la fundarea. 
ei şi până astăzi, atunci când. alte țări. să . desființau - prin * "răsboae; mai 
poate îi ' îndoială „că românii au avut numai ei 0 asemenea faranată, 
întâi, şi întâi. în Europa? Membrii unui. consiliu permanent, stau la casele: 

"los şi vin 1a lucru: numai. când: sunt. „chemaţi. "Aşa a fost: organizărea mi 
litară la români, “fără întrerupere, neschimbată, deci. pernianent - din început. 
în serviciul statului. . . . Die 7 

I. Bogdan, dă -şi oare care: moţiini asupra organizărei' militare la. 
români care corespund şi. cui cele date:mai complazi. însă de alţi. scriitori.. 
Astfel spune că erau: „â) cetele boierilor, care ocupau” funcțiuni .la curtea. 

„domnească, atât .a celor. mari cât şi a celor. mici;: aceştia sunt curtenii, 
adică ostaşii de curte ai. voevodului, a- căror situație până prin secolul al 

XVI-a, când îi pomeneşte Reichersdorfer, era aproape identică cu a aşa. 

zişilo: AMilites aules”. Hci este iarăşi o -confusie ce fa€ scriitorul. Numărul 
boierilor Curţei, -era: prea, mis şi! ocupaţia lor 1a curte cu totul alta de cât 

a recruta şi pregăti ostaşi, pentru răsboi. Insă toate categoriile- boiereşti, 

cu proprietăţi rurale, aveau obligaţia. d2 a avaa, întreţine şi forma cete de: 
ostaşi. Era “acest sistem - numai în țările române, ca să li: se atribue lor 
ca o inovaţie readmisibilă? Nu, el există în Franţa, până în secolul de: 

4 

1, 

N 
N 

N 

7. 

4 

mijloc, seigneurii ridicau trupe de pe domeniile lor şi le coriduceau regelui. 

Unitatea /,„Curtenilor” era curat din „boieri şi. boierânaşi alcătuită $ ea nu 

corespunde de. loc. cu “milies aules,. care: se referă cu totul la: altă 

clasa de oştire. românească. Apoi când zici” că „situaţia. acestor. „ostaşi, por, 

merită până prin secolul al XVI- lea; este "identică cu acea a aşa zişilor 

> Milites ales”, te contrazici singur, cu ce ai afirmat mai inainte, că că „românii, 

, . 7 , E - Pa 5 

7
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__ chiar pe la invaziile “barbarilor, perduse „noţiunile. specific militare ate romanilor”, . Dar cea "mai . categorică. dovadăă că asemeni noţiuni speciile '_„ militare ale romanilor erau în fiinţă, este că însăşi regii Ungariei le găsesc a la venirea lor la români în Ardeal şi le confirm - prin diferite diplome, acoperindu-le şi. cu diferite privelegii în favoarea românilor, Zocmai ca să de zoată păstra şi pe mai, departe, cum le păstrase şi “până -utuuci, ___b) Cefele boierilor de la fară, ale mânăstirilor şi. episcopiilor „mara oştire Când. toatii țara să punea în mişcare”. Şi aci scriitorul -I. Bogdan face confusie, căci la vreme de pericole mari, alta era „fara”, de care vorbește el aci. :! IRă ae “ a , E o | . , 
„c) „„Cetele Părcălabilor. şi staroștilor,. compuse din săteni, așezate pe feritoriile. cetăților, din păzitori, străjile lor», Iarăşi contusie, căci acei : în seama cărora era dată: întărirea, paza . şi apărarea cetăților, erau âşă numiții „Castrensis”, o"miliție. ca şi permanentă şi care era legată numai , de“ cetate şi de nevoile -ei, imediate. Totdeauna cetăţile au aviat paza, garda. lor, din satele vecine; aşa a fost la Soroca, la Cetatea Neamţ, etc. Cât: „despre părcălabi. şi staroşti, ei nu aveau. cete speciale, ostaşi, - căci aceştia aparţineau Căpitanatelor judeţelor. Insuşi 1. Bogdan vorbind de: „păzitori, „Străji” -a cetăților, face dovada, existeriţei elementului permanent al oştirei româneşti, căci a fi de pază, a fi de strajă, ca.să aperi în orice po ment, - Permanent înseamnă. . ” în 

7 

  

  

A . | „ (Rig. 21) Arcaş Român . : 

LI 

i , E 

d) Cetele fârgurilor şi orașelor “fără cetăți, (Este îărăşi. o a usi „căci acestea intră în Căpităniile judeţelor)... * Sa aa oniusie, "e) Cotele de mercenari. Pa u IP Noţiunile: date însă de [. Bogdan, confirmă O: adunare 'qe. « | oştirilor, date, însă ne cernute şi mai ales ne aşezate la locul lor Dra. dacă Sursele sunt aceleaşi Ja Bogdan ca: şi 1a ceilalţi ; totuşi, „N . 
_ , i 

. î A 4 
Ea ) n aia - za i | , o - ” A. . . 

- | :
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clesifică aşa cum trebue „şi i prinde bine mai ales dacă din alte isvoare av 
fost luate. - N , 

Asupra . armamentului românilor descris; ce către cronicari, se con- 
stată în folosinţă: - | - N . 

1. Lorica de în, care provine de la- Dari întrucât se. vede şi pe Dacii 
d2 pe Columna lui Traian, Unii Voevâzi din vechime, o poartă şi ei sub 
mentii şi când sunt în costum militar, nu religios, ca în general pe zidurile 
bisericilor, p 

"2. Arcul şi: săgețile. Arcul „este cea mai Veche armă românească, 
moştenită. direct de la, romani, întrebuințată şi de daci şi, păstrată în- 
tocmai | multă vreme, aşa “cum l-a moştenit. “Acest . arc „ românesc 
vechiu, era ceva' mai mare de cât a cel 'aflat: în serviciul celorlalte popoare, 
era mai lat şi mai -puternic, ca să bată mai departe. „Românii, aruacau 
săgeți, “ca o ploaie asupra inimicului şi pământul se acopercă de săgeți, 
ca de o pătură groasă de zăpadă. Săgeţile arcurilor” erau foarte mari, aşa 
că vulnerai” foarte tare” 1). Arcul se purta atât de. pedestrime cât. şi de, 
“călărime. Indeletnicirea cu arcul la români, a fost atât de generală şi de 
Populară, în cât ei nu părăsesc această armă. de cât prin secolul al XVIII. 
„Dintre arme, arcul . îi Știu Moldovenii- întinde foarte biue şi se pric2p 
a purta şi sulița, dar cu sabia totuși a făcut mai muză: treabă” 2)..Şi. să 

„nu se mire de ce- aşa de. târziu “românii părăsesc arcul; un sentiment -ca- 
- racteristic de cavalerism îi însufleţeşte, a nu' se servi de puşcă: „pusti, 
poartă numai vânătorii, „pentru că zic -că nu este lucru dai onoare, a? 
întrebuința contra inimiculii acest instriment, din care nui poate. cunoaste 
aici artă, aici virtute . răsboinică” 5) - ÎN 

3 Scutul: Ă „a 
m | j a | 

f 4. Coiful de oțel : - a 

5. Securea: „de forma securei carlovingiană.' 

„6. Coasa? (cea obișnuită la coasa. fânului) purtată de anumiţi 
, pedestiaşi şi cu care aceştia. la atacul cavaleriei duşmane, făiâu 

î.. 

făcut la strâmtoare mare vărsare de sânge în leşi, :, tăind cu coa- 

"sk, vinele căilor” d BR 5 
7. Sulița: (fig. 22) în afară de arc, călărimiea veche română     de duşman în lupta corp la corp, repezea sulița cu vâriul as- 

(Fig. 22) cuţit” de împungea în pept pe duşman şi imediat — scotea 
Suliţa vârtul ascuţit şi apuca şi trăgea cu vărtul cel întors, pe călăreț jos 

“ de pe cal” 5). Această suliță se afla asupra aşa numitei cavalerii grele, ce . 

22 
' 

- 

1) Goreciu, sellon, Chronicum Dubni:ease, " Poema epică germană Bitezoii, und Dietlieb, | i , „i | i 2) Cantemir. , - o Ea N a | 3) Cantemir. - Mare) cn Alezandru pretedent la troa 4) Luptele lui Bogdan IL. daia lui Ştefan. cel 
> 5) Ureche, - E a at 

vinele picioarelor cailor. „Năvălind. gloatele. de. pedestrime, au. 

întrebuința o suliță Cu două vârturi, -unul ascuţit, în forma stileti- . - 

lui şi altul întors ca lama coasei. Călărejul să apropia cu iuţeală . 

7



E Ca 64 — | -- avea scut; era mai, „târziu şi sulița zisă militară, fără flaniure şi 
"cu vârful de metal : ascuţit, „Cei mai distinși  călăreii români, erau 

numiți Călăraşi sulițaşi” 1). , a N 8. Zanceas Românii. din. ținutul Făgăraşului, clasa boierească şi că- 
. “lăreaţă, 'ca şi clasa boierilor Moldoveni, aveau lancea Missilis, indentică cu 
- Framea romană, lungă de 2 m), - "9, Sabia: Numită în documentele latine Eusis, cu lama lată și se purta 

- de călărimea aşa numită uşoară. o : | 10. Arbateta, Care se întrebuințează tot în epoca dintâi a arcului, dar 
se făcea. puţină întrebuințăre de dânsa. E A a 
„1. *11. Ghioaga, mai Subțire către mâner, mai groasă la capătul cu care se 

i lovea, adeseori ţintuiță Cu cuie, să deprindea românul din copilărie, având 
- anume! jocuri cu dânsa. a 

| Aa 12., Măciuca Sau fustul: (îuştura) :. era mai lurigă -de' cât ghioaga, ter- 
minându-se la vârt cu un cap rotund „Că. un măr, şi adesea de mărinia 

» Prinului, Si | A i : n 

invenţia pulberei, însă consta din nişte. maşini de lemn, armate şi cu fier 

"Şi cat: care prin un. dispozitiv anume, pe Principiul coardei, aruncau pietre, 

drept proiectile. Au. avuţ şi românii în uz aşa maşini, . Si , 
“1098. In acest an, O întrebuințare Ia. fel de artilesie, fac grecii pe: 

„-vasele-lor, în contra Pisanilor., -. i Sa “Din cele descrise: Până ari asupra acestui secol, rezultă că mai toţi 

scriitorii vorbind de elementele ostăşeşti şi de aşezările. lor, confirm- să ele 
vin, din timpurile -precedente acestui sâcol, Cuvântul datină îns2amnă obicaiu. 

„„Vvechiu, din bătrâni, aşa se înţelege: expresiuiiea »Tupă datina veche” pe 

„Care o întrebuințează "aceşti Scriitori, asupra veacului: al XI-lea. Sa L d : mâni- pretutindaiiea i 

= unde “locuesc, „este o "dovadă a Continuităţei şi menţirierei neschimbate a.. 

v “însuşirilor” 1or ostăşești; atâta .doară că sub influența * timpurilg, ca în 

totdeauna, oştirea românească să concretizează din! ce în ce, iar Vozvozii 

Tăsboinici fiind ei conducători ai Oştirilor, caută a” întări. din “ce în q 
aceste oştiri şi a le. da forma cerută da nevoi. Necontenitele' ja 
românii, le dau prilej aşi stabili şi un sistem Propriu de âpărâre n: ci 
împrejurărilor. şi terenului, căruia datoresc ei isbânzile asupra 'oşiizilo 

vrăjmaşe mult mai "numeroase: ă 
ta 

i) va 
. . 4 

4 
| 

+ 

„> 19 N. Densuşiauu (Doc. Istorice) 
a , 

”2) Goreciu, N Densuşianu şi Reichersdorf, . A ae Pi 

1 

. | . 
4 e
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„5 “SBCOLUL AL Xa 
* 

Asupra acestui secol socotit de istoricii noștri ca început al aezărei | 
« bazei ostășeşti a- neamului românesc, se pot rezumă următoarele consta- 
tări şi anume: DD . - i 

"De şi în calea invaziilor barbare” şi - părăsite” de paza oficială „a ini 
periului romani, ţările acestea - să mențin;  naţiorialitatea p6pulajiei să. păs- 

„ trează aceiaşi, . fără amestec de. „rasă, de obiceiu şi de credinţă; nesprijinite 
de nimeni dinafară, ele: îşi datoresc “conservarea unzi energii proprii, 'unci 
puteri de. apărare solidă, conştientă: şi permanentă. Istoricii vechi, străini, . 

y, por:enesc de. această putere apărătoare, oștirea naţională a ţărilor şi afirm 
Şi. recunosc pe locuitorii lor, de: colonişti ai „romanilor.. Aceste afirmaţiuni, 
nud sunt. invenţiuni şi nui 'sunt făcute de scriitorii şi istoricii „noştri, care 
nuimai le citez şi le invoc, faţă de afirmările contrara! şi. interesele „cate 
Sau făcut odată. Pentru noi lucru „de căpetenie este şi rămâne, că de 

„la părăsireea Daciei de cătră romani, roi ne-am strecurat cin. ant putul, 
“până astăzi, ' Peste noi dău scriitorii, ori “de câteori descriu evenimenteie 
-din Dacia; ei vorbesc .de oștiri- românaști, ei spun! de răsboae la care şi. 
aceste. oştiri iau parte .şi încredinţez de dispariţia a atâtor - popoare ce 
s'au perindat pe aici, perduta. de la, secol la secol; de perderea românilor, 
de dispariţia lor, nu se. găseşte la nici unul, afirmarea. Şi în acest secol 
se observă o asă/nănare, aproape . pertectă, în felul de organizare politică 

„şi militară, pe; teritorul Daciei. .: '. pa - 
Găsim pe boieri, cu acelaş rost şi cu aceleaşi : atribuţii ca şi în Secolul, 

precedent. Găsim pe . Zărani ca : lucrători şi apărători pământului, Sunt. 

7 "corpuri de oştire, distincte de celelalte întocmiiri şi cu/scop-de apărare” şi 
"de luptă.. Sunt şefi, conducători de oşti! şi sunt 'răsboae, în care oştirile ... 

z 

române, sunt lăudate, pentru: isprăvile lor, fără. ca aceşti scriitori să aibă 
. alt interes a.le remarca, de cât. cel. istoric. - 

| Constituirea statului: româno- -bulgar. este efectul unei puteri „e să 

:găseşte . în poporul rOmân- şi esta: dovada existenţei acelui element, care 

face puterea, oștirea, capabilă a inspira încredere în trăinicia unsi legături 
dintre două „Popoare... E | 

'Şi sub această formă, oştirile 'vomâne să pun în evidenţă; iar scriitorii, 

vorbesc de luifte şi de iaDânzi pe seama acestor, oştiri. Să , constată ? din 
po 

e DD - Nu - „ - Oastea Rom, €. 5 

'
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-* încredere are ostașul român în sprijinul lui: şi cum știe el să-l folosească 

— 66 —. 
acest punct de vedere,-o acâiviaie militară românească foarte intensă în orientul apropiat, în acest secol, | 

” Să găsâsc descrieri de modul' cum luptă românii, deci € „vorba de o Zactică anume, de” care nu ar vorbi istoricii. dacă ea nu ar fi bună şi nu S'ar deosebi de. a "celorlalţi cu care românii lupt. | | Este de remarcat ce rol mare joacă ferenul în luptele românilor, câtă 
întotdeauna, '. | IE AR 

pln secolul XII, moldovenii din tara de jos, 

. , . cc. 
4 ; ! 

Bărlădeniii, se întinseră 

, 

' cu. cuceririle lor Până la gura Niprului şi. erau spaima Bizantinilor şi a 
ruşilor meridionali. In 1160 ei cuiceriră Olesia, oraş comercial la gura Niprului 1), “Cetatea Albă! :ar fi fost portul republicei Bârladului *). - - Că fără dovadă logică se contestă unele cronici care vorbesc de o 

* totdeauna aceleaşi “sau aproape aceleaşi la temelia tormătei statelor; şi că 
ȘI Curi oamenii care au trăit sub anumite reguli; care au avut-o rânduială de viață, n-o 'mai pot folosi .şi. pe mai „departe, când -au avut destul timp 

a . i - 
N . . . : : . “ 6 

"să se incredințeze că corespundea: uinei nevoi, care'a Temas şi după plecărca 
„. autorităţilor -ce_ o Satisfăcea. Dar” ce argument mai puternic că lucrurile 
S-au petrecut astfel az fi altul de cât acela că focuaj remânerea pe mai 
departe a acelei orânduieli, face . cu putință păstrarea acestor Tocuri. pe 
seama celor ce le locuiau: şi în acelaş timp împiedică. pe vrăjmaşi, sau pe 
barbarii "cuceritori . să le! COprindă. ! : N i Si o ă e 
„Dacă invaziile barbarilor ar fi găsiţ POporul - din Dacia. în Căutarea 

alto> forme ld e „alcătuire de cât cele: deja experimentate - cu totul altă 
Structură ar fi avut astăzi pe această parte a Europei, harta lume. | 

Că istoria noastră -națională, dă pe Mircea cel Bătrân, Voevodul Marte» 
nici şi pe Dragoș, Voevodul . Moldovei, ca cei dintâi” organizatori politici . 

"Şi militari, a acestor două ţări. a A RI Rai 
Că istoria vorbind de aceşti voevozi numai .supi acest raport, adică 

. . Tea e . 1 . ea. Ă 

“ 

„Organizatori “Politici şi “militari ai ţărilor române şi. de elemente ” văsife 
și păstrate”, înseamnă că. mu: ei saut acei dintâi, care din Început au. or 
ganizat oştirea Moldovei şi Valahiei, ci a/fii mai înaint>a top deci oştirea, : 

si 

- 7 . 
| > - d 4. i 

este aceia din secolul precedent. . a 

. 

Că istoria totuşi nu pomeneşte nici -un nume și nu dă, nici og dată | 
„anterioară, despre un sistem de organizare. ostăşească la ' români: însă - “ i 

, > > 

documente de prin anii 1161 dovedesc că! „descălecarea s-a făcut peste 
alte aşezări de aici, cari erau' destul. de puternic organizate milităreşgg 2), "Că: după cum s-a arătaţ. precedent, a “avut armată înainte de “ata | 

: 4 .. pu > 
A a a = “i : , . u- ” - “: E 

„înființărei statelor Tomăâne, întrucât Sunt semnalate Oștiri, căpetenii şi. înseminate fapte militare da români în acele timpuri. i - 
i - 

  

1) Papadopel Calimah, e A 2) Hașdeu, , , Pa Se RE 3) A. D. Xenopol. A , 

——— 
, PC . ' . 

. 1. 
-



N | N . IPL RI A . 
«..-Că'până la Mircea şi. Dragoş, oştiri românești au “numeroase. biruințe "asupra: altor oştiri; aceasta dovedeşte că ga. fost organizație militară -şi încă bună, întrucât niciodată n-au învins cei dezorganizaţi pe organizaţi. Căci atunci când luptele se dau cu barbari a căror mijloace de luptă sunt numerul şi terorizarea . săjbatecă, izbânda nu -impune numai de. cât o: 

4 

. organizare, cât, curaj şi tenacitate; când însă românii 'se lupt :cu oştiri regulate, cum sunt mai' toate cazurile în acest secol şi istoria vorbeşte şi de diruinţi românești, atuuci înseamnă că -a fost' o organizare ostăşească 
la români şi care prin urmare era superioară celei a oştirilor pe care le - Biruie. Aceasta. militarii o înțeleg .şi o găsesc şi' logică şi naturală. 

- Că “istoria vorbind de privelegii de care .se bucur anume luptători, 
ostaşi, însemnează că aceştia ax și datorii şi drepturi, a trebuit să eviste” 
reguli. anume care să-i cârmuiască; altfel sacrificiul vieţei care rezultă 
din datorii, nu. poate avea loc şi prin urmare obligaţiunea de a apăra țara 
în răsboi de către o. parte din cetăţeni, în locul şi pentru cealaltă 
este iluzorie. ; E a Ne 
- „Istoria dând nume de capi, şefi conducători de oşti şi de unităţi sub 
care acestea lupt; înving, sau' sunt învinse, aceasta înseamnă Că. esistaur 

+ 

“anume legături între ele. şi aceşti şefi; legături . pe care numai reguli 
precise le stabilesc şi le pot păstra dacă âle sunt îndeplinite. - N 

parte, 

Hceasta cere existenţa unei supuneri de bună voie, sau silită și care 
să chiamă. disciplină, iar-şetii, capii, trebuesc să întrunească: anume con-; 
diţiuni, între_care nu poate lipsi priceperea, pregătirea, de a conduce, deci. 7 

încrederea. Numai unde' lipseşte: o organizare stabilitoare a 'puterei d2- 
"viaţă a oştirilor, nu se cunoaşte nici disciplina şi nici calitatea, superioritatea. 

„xinată” cu "această. apărare; a 'trebuit să fie deosebită de acealaltă parte! | 

7 

Nici-Odată' un neştiutâr. nu' a condus pe alţii; iar când a condus şi bina, 
Anseamină 'că puterea orgariizațiunei a' fost. reală. In chiar alegerea Voi- 
„Yozilor conducători ţărilor române,. a firut seama „și de” însuşirile os- 
tășeşti ale .lor. Era obicei că atunci când boierii făceau alegerea .dom- 
nului; alegeau . „un 'domn apt şi “eminent, în ştiinţa resbelului, de cât 
'se-pună în! capul statului un prunc, carele prin neştiinţa sa, să-l arance 
“în pericole supreme”. Chiar. turcii când numiau domni în ţările. româre, 
dacă „cumva -se apropie vreun - resbel, numeau pe cel mai. credincios şi 
mai renumit pentru virtuţi: belice” 1). Oricât de primitive au fost po- 
“poarele şi regulele “de | a „se 'apăra în contra (duşmanilor, „partea însăr- 

:Şi, această „deosebire s-a prevăzut prin ceva,, căreia i s'a zis organizare, 
“San așeziimânt. Or toate elementele organizărei 'se „găsesc la români în 
„âcest” secol” şi iarăşi militarii înţeleg aceasta. deplin. a | mii je | 

Istoria înregistrează asupra acestui secol expedițiuni militare romă- 
neşti, afară “de: hotarele țărilor române;. „aceasta însemnează că oştirile 
„alături de care operau trupele ' române, nu se puteau întovărăşi de cete 
'raeacenare: românești, desorganizaţiuni, atunci când luptau în comun; căci 

  

DD. Cantemir. . CE ae 

Ri



68 a: PI ae LINII a 
e “se Ştie că cetele :mercenare, desorganizările; nedisciplinate, Sunt cauze de înfrângere pentru armatele pe lângă care lucrez;. apoi expediţii afira. “țării nu se- pot intreprinde pentru propriu Scop, de cât de rupe re. 

-. gulate, organizate: şi mai.cu seamă. disciplinate. Din acestea reiese buna: 

7 

Că este o. perfectă omogenitate de! înSușiii OStășești, nu din cele: 
“născute; dar din cele căpătate “prin exemplu. şi uz de la Un POpor, numai de cât similar, “ca rasă. 0: 

de e | Că a existat o influență puternică: locală,. venită de la un Popor cu: 
„+... Înrâurire normală, naturală, asupra populaţiunei regiunei' aceştia; dispusă. 
Lai a accepta această, influență care să-i servească de călăuză în viața sa. 

E Că se constată elemente constitutive” ale- armatei, în ţările. române: + 
„ca şi pe. teritoriul Vechei Dacii, de. exemplu. în Ardeal, cum sunt “o- 

robanţii, haiducii, plăeşii; de “asemenea. şi. unele. Principii, obiteiuri - sau 
. tradiţii . ostășești, - fără ca acest teritoriu; după. desființarea, Daciei să fi. 
aparținut aceluiaş stat, E | Să .- Aceasta este o dovadă” precisă Că elementele: acestea: au făcut cândva -, 
parte din o aceiaș instituțiune, sau din o. aceiaş Organizare: - 

Si mâni,: constată unele lucruri ostășești.  speciăle- românilor, „asemănătoaie- 
celor din vechile oştiri romane şi în mod logic. atribuesc aceasta fap- 
tului că românii sunt »Coloni ai Italilor». * a E 
„Că prin urmare adevărul 

| romană, asupra popoarelor, “chi 
| dai Y 7 

enplu, . 
„1.Că una dintre cele „mai .vechi clase sociale: Ia. români. : 

' iuuniire. Și: Senmnificare, a fost -din, început. şi a rămas. acei zilele noastre. Origina clasei „aceştia, este: a se căuta: în însoțitorii Yoa- :: 
vozilor descălicători; făranul, stăpânitor a:-unui petic: de. nx trăeşte şi pe care. îşi desvoltă din tată în - fiu toată. 'actâvitatea întregei 
lui vieţi, este din început ' e/ementul staționar şi nedespăpțiţ ide: pământ. 

Că “spiritul de conservare "a „acestui. Pământ,” atâţ de 

toria .generală le înfăţişează, iar istoria- specială: militară: 1e- poss: şi trebue 
a le folosi în sprijinul temei ce. Pune: existența: urmau Popor" se Apără cap 
viața. lui; că felul sau mijlocul de apărare, este: acelaş, la Zoate Popaa- |. 
rele; că: din început ' şi Până astăzi; instrumentul. Principal de Căre s-a servit omul, a fost bratul Său, care şi la: Tomâni - s-a: numit ari: şi că - 
acest! arm, sau această- armă, a fost minunat de bihe folosită: de- dâzsii 

DCI 
- . 

pf iii 

Se poate rezuma cu privire la acest: secol:: | NE E



3 

.. af 7 
, Pa ” . 

” îi A : Eintei 69 — .. E / . , A 2 7 

“Se. găsesc şi, se menţin organizări administrative și militare roriâ- eşti precedente, sab _șeji sau conducători militari care sunt ascultați şi urmaţi peste -tot, întrucât se dovedeşte o disciplină > şi, cetătenească și - “militară în poporul: românesc. Di | | | 
Există afirmarea . existenţei unei armate regulate româneşti, peste care «dau mereu scriitorii în; răsboaele din „partea, locului descrise -de dânşii şi 

„care le arată şi felul da luptă; deci “sunt remărcate ca având o organi- 
zare anume, . Da e A 

Prezența. acestor armate” regulate române osti este constatată peste ot 
în Datia, unde românii. se găsesc în imasse coinpacte; aceste "armate sunt ' 
gata oricând de taptă, fie în teritoriul. lor, „ie afară de dânsul, singure 
“sau în alianţă cu alte: „armate. De români se servesc: împărații bizantini 
în luptele lor : cu turcii, care de prin secolul al „XI caută . a intra în, 
Europa, pe marea poartă a Orientului. - NY a . 

-Se constată E) mare asemănare a. nodului cui. sint organizaţi mili- N 
„dăreşte românii de „pretutindenea. :: . 5 

Se găsesc “români conducători. de armate, chiar şi în alte țări, 
Se specifică în mod special de. scriitori, că şefii „conducători - de ai 

“iri româneşti, au foarte desvoltate cunoştinţe strategice. i 
Românii întrebuințează Stratageme de răsboi în lupte; atrag pe duş- 

„ «manul mai puternic, sau mai numeros, în “locuri strâmte, în munţi, unde 
“N se poate mişca şi acol îl atacă de toate părţile, cu & iuţeală Şi. 
îndemânare neîntrecută. E : - - 

„Aceiaş tactică pe Care o vedem folosită pretutindeni de români - în 
:aserienea lupte şi împrejurări, asemenea curse întind duşmanului, și în 
lupts- de : câmp, atăcând pe duşman cu. „toată vigoarea, se prefac “apoi 

“a fugi, scot pe duşman din loc şi când sunt urmăriţi, românii -se. în-,- 
“torc. cu iuțeală asupra lor, repetând aceasta de mai multe ori; apoi dau - 
mâvală cu furie asupra dușmanului, în luptă cu' sabia corp la 'corp. 

La. cetăţi -întărite, - românii atac cu curaj, neţinând nici o seaztă 
“de aceasta. a - 

Străinii care descriu acest tel da a lupta ai românilor, în acele 
"timpuri, îl' numesc obiceiu strămoșesc. “Prin urmare un obiceiu 'strămoşest 
este acel folosit .de generaţiile dinainte şi transmis urmaşilor. odată şi - 
cu însuşirile „predecesorilor lor. Aceasta” înseamnă tradiție; - deci în „acest 
vea: al XII, românii aveau deja o - tradiție ostășească alor. - 

Românii fac incursii. armate în țările vecine şi “îricheia alianţe de - 
moment, fără a se angaja la alte urmări a acestor legături de. arme, Mi 

“. Ori unde lupt românii . cu oştirile lor, aliaţi cu alte armate, „Pup 
separat Şi sub șeții. lor proprii.» : Ma - - . 

Armamentul românilor. şi a .celor' cu care ei sunt în “contact! „prin 
“ lupte în. acest „secol, „este obişnuit: arcul, săgețile, sâbia, sulița, scutul. 
„maşini de. aruncat. pietre în cetăți; escaladoare- de ziduri. 

Calul este purtător luptătorului şi a uneltelor “lui de. luptă. Este în po 
“cea mai mare parte călărime, „mai ales în incursii şi lupte de” câmp; şi 
pedestrime, „Pentru celelalte dupte, de poziţii şi mai ales în munţi. 

. ” . i , o. - ' [7 î
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„Cea mai -mare parte din arm 
Di manui învins. | . 

| , - Și în. acest veac, scriitorii „Străini, unii, ascund înfrângerile a lor . 
? , 

; 
. 

A 

săi; descriindu-le ca: victorii. 

70 —. 

ament românii și-/ procură. de la duş- 

Lipsa vreunei descrieri de lupte ale românilor la scriitorii români 
N 

” 
care au. vorbit de aceste timpuri, este o dovadă că însăşi asemeni scriitori Hi 2u dat însemnătate faptelor m ilitare; “exist însă Evenimentele? milita> car2” singure 'vorbesc- de români şi de oştirile româneşti. 

Hoscute de la continporarii şi scriitori 
4 ue. e. - 

. sue vu 
Pi . Ş a_e 

„-Shăini care au. fost nevoiţi să vorbească şi. de români, ca de un cele- | ment însemnat din. punct de "vedere militar; întrucât: ei nu descriu jn- divizi români singurateci, care: să - de seemă, ci Corpuri de oştire va 
A 

se îi pus: în evidenţă -prin vreun fapt la cu. şeti români ce le conduc; de răsboae întreprinse - de ' dânşii . contra - altor oştiri, .sau aliate -cu dânsele, _ ceiace' dovedeşte existența unei organizațiuni militare care coprindea toate elementele necesare a da oștiri bune şi . şefi capabili ale conduce. Iată. în 
ordinea: lor. cronologică, fapte de arme săvârşite de' români şi cunoscute: 

„> în istorie, - Ie | 
Le 1120, românii din “Munten 

_- „Perind Pacinaţii . în anul 1122, au rămas în ţările acestea Cumanii 
Stăpâni românilor. Ci Cumanii, strămoşii? Cozacilor încă S-au" alungat din 

-trânsele, în- anul 1152 şi aşa au' rămas numai români” 1). Cine-a alungat | pe Cumani, dacă nu acei care au 

+ 

. 

rămas, Tomânii?. Cu .ce au putut ro- 
Hiânii să alunge pe „stăpânii” aceştia, dacă nu cu . forţa, „CUu':0. arm a4ă?. In 1143, Constantin Porfirogeni „„.Pre cursele ruşilor către mează-zi, Nistru până la Sulina, “de . luntrile telege pe Moldoveni. IE E 

1147; In acest an, arâbii- aduc cu. ei nişte 

tul, împăratul Bizanțului, vorbind 'des- spune că aceştia erâu urmăriţi de la. Picinegilor;- or prin Picinegi el În 2 _ 2 , 
N 

- 
in 

pietre asupra Lisabonei, în care se închisese Spaniolii şi Normanzii +1159. Din acest an, sunt urme istorice : de “existenţa. statului: Bârtad | 
incheiat aproape 'de vechea Sucidavă. Această republică se întinde Şi dom-. 

. 

i 

- 

i ” 

"- neşte “pănă pe țărmurile Mărei- Negre . şi se. tace faimoasă „Supune: până şi Oleşia, politie la g 
In anul 1161,,în răsboiul contra Ungurilor, : în mnen' a trimis pe Alessiu cu multe oşti: către Dunăre cu altă oaste, dar mai cu seamă cu 0 nenumărați. nuilfi it se zice că: ar fi coloni ai Italilor, 

cele mai aproape de. Marea Neagră”. 

de Moldoveni. ;,Un Leon „oare care 

  

1) Q. Şincai (Cronica românilor). , 2) Istoria veche şi nouă a Moldovei, orânduite de Gh. Asaku, | e 

ura Niprului >), 

Păratul "Emanuel - Co-. ; iar pa Leon Vatase, 
&. de Varahi căre- 

ur. 

ICE : ? - 

ca să: invadeze. (Ungaria din' locurile. „Este vorba: de. Mo de | 
e de dânşii Vatasi: numit, strângă ; a. and. armată: din, 

SS mumii and armată dim 

după manuscrisele: Patriei şi 

le 

Idova şi de î ia: 

pu a ue ARE a - . , . e invazia - 
tăcută în Ungaria, prin “trecătorile munţilor Moldovei, CUNOSCute de: 

„Cele: străine, - 

-
.
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diferite locuri şi de aiurea din Delşig, dar- şi dintre. Viani mulțime nrultă, 
„care se zice că sunt dintre vechi colonişti” din Italia, dinspre localităţile 
“Portului numit Euxin, au pornit să năvălească în țara Hunică (Ungatia)” 1). 

Să pomeneşte de Voevodul Ploscânea, în lupte cu tătarii, peste Nistru, 
în adoua parte a veacului XII; prin urmare românii aveau deja o oştire, 

„cu care luptă contra celor; ce năvăleau "asupra ţării lor. 
In 1165, . sunt "documente constatatoare a “unei însemnate” activităţi 

miere a românilor, în lupte cu Manuel Comnen, împăratul bizanțior; 
ă, -„Impăratul iese şi pleacă la: Chipsella, gătind câte erau de trebuinţă. 
pentu răsboi. -Pe când el era în convalescenţă, atunci sciţii „cu o, parte 
din Valali, trecând Dunărea asupra, oraşelor tracice, câte erau în jurul 
Mesinei şi al TȚurului şi - încă şi a celorlalte, prin năvălire le-au jefuit 
pe timpul sărbărei anuale, a -amintirei martirului lui Christos, Gheorghe”. 

„Regiunea dâcică, era alcătuită din mai multe state inici sub' Voevozi şi 
cnezi: Lytuon, Seneslai, Ioan, .Farcaş; ţara ' Lytira ' şi Episcopatul, Cuma- 
niior, Statele- acestea aveau. o clasă” nobilară. Că erau în sfârşit: destul 

„de puternic organizate” milităreşte, căci ajutau: pe. Unguri la. respingerea. 
duşmanilor. şi să opuneau năvălirilor tatare; acestea între anii 1161-1275” >). 
„In anul 1167, oştirea română avea -reguli de luptă, în .care se observă 

întrebuințarea rec unoaşterilor, sau „prindeau limbă”. 
In anul: 1168,. Moldovenii sub conducerea lui Rataca, merg în ajutorul 

împăratului Manuel “al. Bizanțului, în răsboi cu ungurii. . | o 
“Intre 1170—1270 Chilia ar și fost capitala “ Cuimanilor 2). o. 
Intre anii 1184-1195, împăratul: bizantin a avut dese /4pfe: crâcene 

“cu Valahii; „ară : “Vlahii mândrindu-se : “pentru că. pururea: învingeau pe. 
Romei şi să. înbogăţeau * cu averi mari şi armament de tot felul din 
jafurile. romeilor, au devenit de' aici înainte sieânivinşi, prin. atacuri şi. nu 

" jăfuiau mai mult năvălind, numai, satele şi agrele, ci 'se înarmau și asupra. 
oraşelor bine. întăpite». i ” 

De asemenea între 1185-—1257 sunt necurmate lupte: între bizantini ' 
şi românii, din regiunea Hemus. ăi 

Valahii. din peninsula” Balcanului,. erau . foarte puternici, deoarece ci 
Sunt. în stare să bată: nu numai armatele bizantine, 'dar; încă şi pe acelea 

„ ale'cavalerilor feodali ce“ intemeiază în Constantiriopol imperiul latin. Lup-" 
tele fiind conduse -de capi. “români, inteligența română' predomină în îm». 
periul . româno-bulgar +). , 

"1182 „Criş domnu românilor din Misia, “capătă. ajutor de la româno- 
moldoveni, 'cu care merge asupra Constantinopolului” 5). o 
“In 1185, Petru şi Asan cu oamenii:lor, cer să fie admişi: în legiunile 
bizantine, împăratul refuză şi ei revoltează pe. românii din Hem, contra 

  

1) Ana Comnena. „! e 
2) A. D. Xenopol. - -.: . Ia 

„3) Hasdeu. . , Re 
+ 4) A.D. Xenopol, : 

5) Gh.. Asaki (istoria veche şi nouă. a: : Moldovei, după mariuscrisele” Patriei şi 
cele strâint)., - | | E . a. .
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imperiului bizantin. Când” îrnpăratul -Isac Angel .se află .în lupte continui! 
„cu Petru şi Asan, românul din Hem cu! numele de Chrisu, trecu de: partea 
„bizantinilor cu 500 de ostași ai sei români şi luptă în armata imperialilor 
contra românilor. | o a II aa 

„Acelaş Chrisu, sau. Hrisos „ce poseda Strumiţa şi stăpânea un fort 
numit Prosacu -și. avea armata sa. proprie din rorhâni și romei, luptă acuzat 
contre împăratului bizantin. „Aceasta înseamnă — spune C. Erbiceanu —. 
că românii care erau şefii armatelor în tot timpul -revoluţiunei în peninsula 
Ealcanică, aveau cunoștințe strategice”, „Hrisos avea 509 de ostaşi, aliat | 
“cu Romeii cu'care erau d2 acelaş mea 1). | . 

| ]n1186; Imperiul “româno-bulgar : se reînființează în urma mai multor lupte cu bizantinii. In -toate luptele acestea „românii formau unt elzment „ principal. în „armată şi dau probe de o strălucită vâloare militară, bătând * armatele lui Isac şi Alexe. Angel, Sfărâmând Trupele cruciaților, prinzând pe Balduin “împăratul Latinilor». . ... - E Se „Cei dintâi egemoni au fost Patru şi Asan, coiducătorii revoluţiunnai, - „valahi. curajoşi, care nu “numai că și-au format un stăț, dar încă Și-a recrutat şi o armată regulată” 2), a A 
In” evenimentele militare de peste “Dunărea, românii de la nordul îlu- -vialui, sunt partaşi alături de românii de la sud; 'copleşiţi de forţe superioate 

4 

„Petru şi Asan, 1se retraseră peste Dunărea în ţara românească şi cuiajutor de la românii de dincoace şi de la -vezinii lor, cumanii,  Asaniij repurtacă . victorii asupra : imperiului” bizantin” 3), a e In 1192, Titulatura imperiului româno-bulgar: este dovadă că în acest: . -? _ . e i . . PI - 
tintp, existau statele - Muntenia şi Moldova; astfe] într'un.- documeni din N N - 7 &cest an, împăratul Asan să intitulează :.,„Autocrat Târnovei şi al tiniversului, . | 

"Şi până la- Viena”: Prin urmare numele. de Moldova, exista. mai - înainte, de a_sosi pe acolo căţeaua [ui re “cara! + itia: 
pe acolo căjeaua lui Dragoş despre 'care Vorbeşte tradiţia; asemenea exista! şi apa Moldova; şi indiferent dacă B. p. Haşdeu nu. admite această supoziţie, a bă -. ă e : ae - N i Ă „lar despre ştiinţa de conducere “a şetilor armatei .. a... -. a + , 4 , Valzhii sei comandanți, să nu calculeze de lo 

al bulgarilor, al grecilor, peste. Moldovlahiia şi. fara ungurească, al Budei.. 

N , 

"Asan sfătueşte pe el comâni , c năvălirea asupra 'Romeilor Cu repeziciune, ci să-și amintească de. metodele: Srategice”. „Pista în | 
7 > 

: LI a “e. » a 

sean-nă spune C. Erbiceanu . C4 armatele -lui Asan aveau -:o tactică militară cunoscuti ŞI „nu se luptau la ; 
n „De altfel aceleaşi. procedeuri pe care le la nord de Dunărea, le . găsim îolosite cu oştiri mai numeroase. Astiel se caută strâmte, âtacândul acolo unde .el nu se: 

întâmplare fără nici. un plan”. întâlnim în luptele românilor de „şi: de -cei de” la sud, în lupte | â Se atrage pe 'duşman în locuti să se apere. Cazul împăratului bizantin Ihciu iaedura ca Sp lMple, şi ca | 
- vecinătatea cetăţei Strinava”,  -! i ăi Pătut: în munţii. din N i Aa _ | N _ 

1) Niceta. : Dai : pi | 
2) C. Erbiceanu (Românii ș A 
3) Niceta, (Românii în Peninsula B alcanică, spre inele Sec.XI1). i 

a. N . i = 
.
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“Iată: o descriere ra modului” cum, luptau românii şi la câmp: „Zup- 
Zându-se, după modul: lor strămoşesc și după obiceiu atacând, aruncău 

“săgeți şi cu suliţele intrau în luptă şi după: “puţin schimbându-și năvăla 

în fugă, aprinzând „pe vrăjmaşi câ să-i" urmărească - din urmă, apoi îndată 
- ca nişte pasări 'ce străbat aierul întorcându- -s2,. vin înfâţă şi tăţiş să 

luptă asupra năvălitorilor. şi cu. cea mai mare bărbăţie se încleştează ; şi - 

«după ce au, repetat aceasta de mai. multe or i, fiind mai puternici: de cât 

Rorreii, nu-şi mai. aminteau de : vălmăşag ci scoţindu- -şi săbiile şi făcând. 

un strigăt înfricoşat, într'o: clipă „aw năvălit asupra. romeilor: şi-i secerau 

prinzând: şi pe cel ce 'se lupta şi pe cel ce: speria”. Acest „mod strămoșesc”? 
de luptă este o- dovadă că meşteşugul -ostăşese este” provenit de la cei de 

-la care: moştenise pământul acesta pe căre- se găseau, "de. la strămoşii. 
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e „lor romani. ! . , Pi ; 
-Din felul cum să văd luptând unităţile românești, p2 grupe cu şefii 

“los, chiar unii contra altora prin. armatele streine, este dovadă că ei își 

păstrau organizația lor milițară de, mai” înainte, de şi le lipsea spiritul - 
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dând formă politică Munteniei şi Moldovei. 
| “Din „generalităţile luptelor purtate de. români în “acâst: veac şi “descr 

” așa fără, competință militară din partea cronicarilor, “ constatăm. că aceste: 
lupte. se executau absolut după principiile artei militare care au "fost la 

baza ştiinţei tactice .şi strategice a răsboiului şi care au rămas în. uz. 

_- "şi până astăzi; Astiel „observăm- că țările. române nu au fost vreodată 'sy7- 

, „ Hrinse de vre-un-- -răsboiu venit -din afară şi nici nui au „pornit din inițiativa 

“lor un. “răsboiu - cu - altă “țară,. nepregătite. Indeplinirea acestei cerinţe: a 

reașitei răsboiului,- pretinzând . anume condițiuiti- factice şi strategice, în- 

semnează că românii /e cunoșteau și le împlineau bine; de altfel se constată - 

' a măsurilor de a fi oştirea gata şi a putea. interveni la timp. 

| „Când.: dară pe. temeiul - acestor iriformaţiuni să vedea că vrăimaşul 

este potrivit în. forţă spre 'a fi bătut, oştirea română: îl întâmpina de la 

S 

“rului, prin substragerea” oştirei de 'la un. ataz sau: luptă, neegală; prin - 

îndepărtarea. vrăjmaşului de la baza lui de „operaţie; prin lungirea comuni- 

1 cailor sale; prin distrugerea mijloacelor de aprovisionare în  interiocul' 

“țării, în calea lui; şi în fine, -prin atragerea (irăjmaşului întrun. teren 

  
| Ă favorabil luptei, pentru apărători, dupăre prin toate mijloacele s-a parvenit: 

2 EX ţ 

„ai. slăbi forța şi ai scoborâ moralul. | 

5. '4- Toate aceste elemente de succes, “le: vom întâlni în luptele românilor 

! 

„_uriei unităţi. politice, datorită căruia aceste stătulețe. jomâneşti să se poați - _ 

alătura unul de altul, aşa . "cum fac. toz cmai „peste un . secol si mai bine . 

pre senţa: elementelor - de informaţiuni, -de supiaveghere,. „de prevestire şi 

> început; când . însă puterile româneşti . erau: cu. malt inferioare celor a- 

vrăjn:aşului, . atunci. iarăşi din-timp să luau măsuri, care în: principiu, ca 

Şi astăzi, tindeau la echilibrarea forţelor, prin îngreuicrea străbaterei hota- " 

Cu duşmânii lor, aplicate cu precisiune şi la'fel totdeauna; aceasta înseamnă, . 

știință. “de: a: lupta, artă de a conduce, or cât de simple erau mijloacele 

“timpului, pe deasupra zesultă sprijinul ce au avut oștirile române în feren 

î - pi N a , 4 
Ă , - . , z .
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” € şi absoluta „incredere în "puterea “lui. Nu este de mirare de unde venta 
“ ştiinţa de a lupta la români; ea venea. de la. organizarea specială a oştirei 
lor, de la durata mare a. timpului de serviciu şi prin aceasta practica ce 
se dobândea din causa numeroaselor răsboăe purtate - de români. Chiar, 

„înfrângerile ce suferă ţările române sunt o dovadă că aceleaşi oştiri: altă 
dată: biruitoare, sunt învinse numai atunci când din cine şti2 "ce împrejurări 
ele s-au abătut de'la regulele- de luptă cunoscute. o 

Şi din. acestea logica face să reiasă un adevăr pest2 care în interesul 
istoric, mu se poate 'treze. Ca să aperi un “loc, 'un' pământ, o ţară,, contr 
atacurilor armate, trebui să faci aceasta la imp. şi cu oarecare regulă. *n 
primul rând ca să-sai la “timp, să aperi la. timp, să cere să ai la îndemână 
mijlocul de apărare, daci forţa, cu cafe să poți face “faţă deocamdată pz-- 
ricolului, până ce se adună masa apărătorilor. Prin urmare "nevoia a silit 
pe_ români ca să aibă un număr de oanieni gata 'orcând, a să impotrivi 
şi da: timp celor, depărtaţi, împrăştiaţi pe întinsul. țării şi: neştiutori.. de ivirea primejdiei, ca să vină a lupta. Acest riumăr de oameni gata 'a constituit _  Sâmburele permanent, oastea Permianentă, a țării. Şi ca: să se înconjoare 

"Neamt (Moldova), Golia (Iaşi) ete, .  -* 

primejdia cu cei puţini; ca să se aducă da fla case pe cei mulţi, acolo „ unde nevoia îi chiamă, au trebuit reguli şi măsuri cât “de simple, dar au fosti; şi atunci care fel. de organizare ostăşească . putea să răspundă mai "bine nevoei şi împrejurărilor, de cât aceasta. redată de istorici, aşa Cum. a şi “existat? şi pe aceste” timpuri, nu străinii au putut sări în ajutorul nostru şi. nu străinii aveau vre-o nevoie să ne apere de cotropire.: "Chiar cârd mâi târziu, prin secolul al. XII-lea, vecinii - „în propriul lor, interes şi al pazei ţării ior,. aduc în-țășile române colonişti militari — Cum au fost Cavalerii teutozi 

care' a fost cel principal, cel mai “numeros şi cel mai interesat” în păstrarea -şi apărarea acestui . pământ. - ZI In acest secol cetăţile joc un „ol însemnat -în apă- rarea PER _ . ES , od. > "a pe. 

(Fie. 23 rar aer ŞI să construesc „de. obiceiu, in protecțiuriea Turnuri de Cetaţi CAPitatei s a punctelor importante din interiorul” ţării şi de obiceiu lângă oraşe'e principale.  . i Forma cetăților seste aproape la fel ne. 
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observare pentru cetate. 
T-Care se observă la. cetăți în 
avem . cetatea Clujului, cetatea 

ÎN ț 
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TA De 

— aceştia au fost numai "ajutători “elementului autohton, 

peste tot. locul; dela ele pu
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SECOLUL AL XII: lea 

"les bine în relief o mulțime - de- înje ghebări politice românești, uniforme. 
precise şi cu “caracteristică militară, care au trăit în linişte unele cu altele şi - 
a căror contopire: în state, istoricii nu au stabilito în--mod hotărât ca dată 
sau ca început. a PS 7 

Este semnalată din acest punct de vedere, o regulată funcționare a 

organelor de. stat şi o şi mai regulată * funcţionare a elementelor ce dau 

o bună organizare militară, în prima linie condițiuni de recrutare şi intrare | 
“n , 7 i y în Serviciu, . NE 

- Organizaţia prevede: de asenieni condițiuni de îndeplinirea obligațiunitor 7 

militare, de privilegii 'şi' de Sarcini, cu: privire la” serviciul militar, la. 

cheniările în timp de răsboi - “şi la. îngrijirea cetăților, ca puncte de apăra;e - 
în timpul invaziilor, pentru' a nu să recurge numai decât la părăsirea te- 

'ritoriului când duşmanii pătrund în ţară. s 

„ Reiese din ce în ce mai precis adevărul “istoric al. ajlărei românilor * 
fără întrerupere - pe jocurile acestea, prin o serie de .fapte, între cară 

iu prima linie recunoașterea de. privilegii. pentru - servici? militare făcute în. 

trecut. Din acestea rezultă că rostul. românilor, a fost. curat imilitar, de 

apărători ai acestui pământ, pe care îl păstrau pentru. ei, nu pentru alţii. -. 

Să constată presența de armate în „dupfe, afară . din + teritoriul ţărilor 
rorrâneşti, nu bande şi nici sub formă de năvăliri, dar în alianfe revulate 

cu alte armate! şi' nu cu scopuri de: prădăciuni * sau jetuiri, ci totdeauna 

că scop umânitar de'! „apărarea bunurilor sau dreptăței, altora. Sunt cizafi. 

de cătră istorici, -șefi condutători şi isbâude ale oştirilor.. conduse de dânşii, 

„ceia ce” face dovada existenţei unei organizațiuni 'buue şi 'bune. însușiri 

ostășeşti. In scop de a-şi apăra teritoriul, regii unguri . aduc la hotarele ţă- 

rilor româneşti, cătră dânşii, ordinul cavalerilor. teutoni care vine în contact 

şi neințelegeri cu românii, din pricina, încălcărilor, de drepturi a popo-..: 

ruli român. 
Basarabii daţi de istorici ca descendinţi din căpiteniile romane, stăpâ- 

nitori de drept „recunoscuţi de poporul român, să pun în râliej prin calitățile 

lor ostășeşti. + i 
Incep lupte cu Ungurii cari: vor, să- şi. întindă. dominaţia. şi la Sud, de 

Carpaţi şi Dunărea, „românii însă nu-i lasă şi | îi biruiesc.. a 
; 

= 

. 

/



Da 
Sunt în uz. maşiile de bombardament cu pietre şi apare cuvântul artilerie în Franţa. Este marcat de “istorici ca eveniment, descălecarea J/up- feniei, o. e j Si „Regii Ungariei acord numeroase răsplătiri românilor pentru “servicii. militare şi vitejii în răsboaie. - -. o. a . „Sunt documente. istorice asupra aşezărilor politice“şi militare în țările - române date de cronicari români, Este de remarcaț în portul ostăşesc ro. mân, căciula işi egreta la căpeteniile militare. | __—.Se dau de către istorici dregătoriile fărei şi atribuțiunile ăcestora în -cârmuirea ei. : Boierii, sunt în “fiinţă cu 'aceiaş chemare din trecut. ” In “acest 'secol este tipărită o chartă venețiană, pe care Moldova. fi- „gurează ca singură stăpânitoarea Mărei Negre, căci sub Dragoş Vod:, „Mcldova moşteni “comerţul şi marina de la micile state ce alcătuiau regiunea “Moldovei. Ia a a . Trebui relevat faptul perfectei: asemănări între “îmbrăcămintea - şi sabia. ce port Basarabii şi Carol Robert regele Ungariei, deosebirea fiind numai accperirea capului. Pe i | “Incă de 'la „începutul ' acestui. secol, sunt citate lupte date de Oştiri „ “tomâneşti, ceice ;odată mai mult denotă! că existau organizaţiunni politice şi „Că pri 'urmare anii daţi de către istorici ca început fondărei statelor ro-- „Mânești, nu corespund realit 

„doninie săvârşite în țările române înainte de . data. fondărei lor ca state 
„ Tonâne, au o altă epocă de 'cât aaza arătată de! către istorici. Presenţa „ostirilor române în aceste țări, e dovada "principală că existau şi statele. ":. Faptele de arme săvârşite-1a: începutul acestui veac de către români, nu sunt atribuite de istoricii streini, ,chinezatului sau voivodatului cutare, ci sunt. -. 
„atribuite Viahilor sau ' românilor, ca şi “cum nu ar. fi existat de ci 
Singură organizare politică Şi militară. o, N - Domniile nu sunt bine - aşezate de ' cronicari, :Sccedare. - | a 

Existenţa unei. organizări militare la români, regi străini, Că' această Organizare este bună, pe care istoria le inregistrează, sunt dovezi de intrat în luptă la nevoa; caia ce nu se înţ „-Prbl urmare neorganizate bine. - ., a Este regulă de. recrutare, căci sunț reguli de al dărilor, cu. atât mai mult, când este vorba de d „pentru ţară. - : a | 
: . Bi ED 4 e sari în taie Ch “acensta aug not de la vetre, Penirui serviciu mi- 

op pe Pas “moţino_ 1 Srija. Satului, ca să “ri tă. ia 
la schimb în- ziua când se implinea termenul umărul. cae altă a Sau. numărul. de: zile, cât se 

cât o 
- - „ A a 
niCl ca epocă, nici ca 

este “semnalată de către întrucât în afară de 'biruinţele că oştirile! sunt repede - gata âmplă cu oOştirila nepregătite, 

încasări - şi, de. control 
area sângelui, a. vieţei, 

„cuvenea să stea omul în serviciu, - i | Sunt anume reguli cum să se adune tăsboi. Este de la început în practică . p 

_. 
, N . | .. 

| ” 

-SI de undă oamenii, în caz de rincipiul dpărărei | teritoriului, în 
- | 

. _ Ă N . „o DI ., 
, i A . . 

„> 
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funcţie de feren şi folosința întăririlor lui, prin cetăţi sau castre. Sunt. - 
ame obligaţiuni şi reguli pentru întreținerea în bună stare a «cetăților şi 
apărarea lor. prin oamenii stabiliţi pe regiunea, unde aceste. cetăţi , sunt! 
ridicate. Sunt în acelaş timp” şi: obligaţiuni. pe locuitori, ca acele necesare 
de luptă să fie la oameni să şi. le procure singuri şi să vină cu dânselei 
complecte, în bună stare, la răsboi, odată şi cu ca/ul -în stare: de-u face 
răsboiul. Aceste obligaţiuni erau “pretinse pe baza „privilegiilor ce. aveau 
luptătorii după felul . serviciului militar, ce prestau atât în timp de pace, cât 
şi. în timp de răsboi. .. - îi 

Asemeni privelegii privitoare- la români în ţările subjugatz, Sunt re- 
_ îunoscute ca datine şi obiceiuri strămoşeşti, . prin hrisoavele. şi diplomele 
regeşti; dovadă că datina era a pământglui şi, a românilor. legaţi de dânsul - 
diu- moşi şi strămoşi. ” - . 

Sunt. reguli dătorite obiceiului de. a se răsplăti prin înaintări şi ro 
_cempense vrednicia în! rășboi, obiceiu - ce: s-a păstrat în tot timpul Y02- 

| vozilor răsboinici Şi. glotrioşi români. Pa , i. 

“Tot aşa sunt resplătiţi. românii vrednici în: 'răsboae şi de către. dom 
nitorii din țările unde românii s-âu distins în lupte. ” E 

Sunt” români șefi de: unităţi şi „de trupe în “armate, streine, „pentru ua 
_vrednicia şi capacitatea. lor. , ; : 

Este cuvântul săgeată, dată unei unităţi de ostaşi de la uri steag. 

“Ce însemnează toate acestea, dacă nu 0 bună, si regulată. organizare: 
militară? atu - - . 

. Repetarea la fiecare secol a 'constatărei . de aceleași date referitoare 

la aţezământiul ' ostăşesc, este înadins" făcută în scopul de a se vedea 

“-meriţinerea de. la, secol la secol,- în mod constant, a instituțăunilor mi- 

"liter2 româneşti şi legătura organică. a mijloacelor de luptă, cu omul, 

timpul 'şi împrejurările prin care a trecut poporul român. | 

Istoria semnalează următoarele evenimente militare în care găsim pe 

“români “luând parte, sau vorbindu-se de isprăvile' lor „ostăşeşti. 

Este un - obiceiu „cunoscut în. istorie, 'că stăpânirile -suprapuse pe un 

teritoriu” cucerit, ai ca. principiu să recunoască! autohtonilor privelegii.e . 

de care s-au: bucurat până atunci, când acele privilegii să refer la datini “ 

şi la drepturi. isvorâte; din „obligaţiuni 'de apărăre a teritoriului, mai ales 

„când acele obligaţii sunt în interesul statului. Iată de ce şi în “acord 

cu afirmaţiunea: deja făcută mai înainte, : când cu” aşezarea uygurilor în 

Dacia. superoiară, 'sunt documente . din anii 1201, 1204 şi întărite în arii 

| urrători, prin care ungurii scufesc de serviciul militar, 'din- timp de pace, 

“pe iobagioni . (care sunt vechi ostaşi români i), rămâind obligaţi numai ca să 
1 meargă la 'răsboi. - 5 o | 

- Şi totuşi mai sunt şi astăzi, în secolul : al 20- lea, scriitori unguri 

care trecând peste aceste adevăruri istorice, chiar ungureşti, afirm că ro-: 

r-ânii dim -Ardeal provin din: debordările vechiului regat peste , munţi 

şi. deci peste Unguri! - . . ; n ” | Ş 

Inainte de. venirea “lui Negru Vodă în Muntenia, erau laice chire- | 

' E ! . : : i i N , a, — 
LA pa



8 
- -zatul lui Ton, Chinezatul lui Fărcaş, în. ținutul Severinului şi Banatului, 

- - chinezatu! Voivodului Linioiu dincolo de Olt şi Voiwodatul lui Stanislav 
„dincoace de Olt. - II a Do 
„+ "In 1202; Ina patră cruciadă, „Papa intervine pe lângă Andrei I],. 
"regele Ungariei, să forțeze pe românii din Banatul Severinului, Muntenia . 

-- şi: Moldova, să meargă cu oști să ajute “pe creştini”. O. aşa intervenire nu 
„ar. fi putut avea loc dacă .aceste ţări nu ar. îi avut oștiri bune, deci crau bine organizate milităreşte, > ăi i a 

De asemenea unirea imperiului româno-bulgar” cu. banatul: Severinului -:Şi cu Ceilalți români de la nordul Dunărei, pentru conbaterea catolicisniului „susținut şi purtat de către „cruciați, este o dovadă că aceste ţări rau elerentul de pufere,- de forță, care se ajute la .realizarea. acestui scop. In 1205; „„Cumanii de la. Dunărea, '.cu: românii: conduşi .de domnii românilor Craiu “Ion, au bătut armata cruciaților la Adriânopol.. Cumanii. „-de sub Craiu Ioan, erau în număr. de 14000”, In rândurile armatei Mo!do- „vei, „era şi.un Vel Căpitan de Comani, care se zicea şi. Vel: Căpitan d> “Coţn.ani” 1). LI SR Ta E | In 1210, Românii din Făgăraş: sunt folosiţi în apărarea graniţei! de sud «contra mongolilor, cumanilor, tătarilor, după cum sunt purtaţi în răsboae „la fel și -peste Dunărea şi nu ca «elemente mercenăre sau „angajate, „dai ca elemente constitutive ale armătelor luptătoare de pe teritoriul țării unde trăiau. Iar ajutorul tarului de Vidin, de, cătră regele Andrei! [] al Ungariei, „este format din trupe române distincte, conduse de cătră Ioachimi; Contele S Sibiului 2).. In 1212; se afla în acest an, castrul Kreuzburg şi  reînvit «de cavalerii teutoni de Bărsa. pg pa j lu 1215; Negru :Vodă, „din acest an ar fi. domnit 5), căci” zidirea îi mr tour i, 18,0 Iei de Rata Negru, De omite ISupră, dal „Oh din ţara românească „contusiunea cea mare dom- neşte în şirul domnitorilor”; şi. At. M.: Marie 
dovedească aceasta, pa Fotino, maânuscriptul dela „Chişinău şi D. Ouciul. „Da: se ailă principi care nu sunt înşiraţi în «descoperă din cronicile ungurilor şi ale 'sârbilo "le-au avut aceşti principi”, si N a | 

de maini cu cae are ae UNeZI Ia asediul “Tuonului, 
1220-1250, în acești ani St cca marea 2 durilor. ai 

terzic dată în țar Sg su i semnalate de către istorici,- atacuri pu- pădurile “numite  Sily Bloc : ră românii din Valea Lotrului şi din . 
„1220. In acest timp, Maurii au “niaşini, 

bombardament. , _ | 

Să . servesc. şi ei 

. N i A , 

de tontă, în” Spania, "pentru 

Po 
” 

N | . | N 

1) Vitlehordnuin. o ! 2) t'eof. Siiviu Dragomir (Cluj. - - a a 3) Dr. Atanasie Mari . “ III 4) Engel,. : -.. renescu: Negru Vodă şi + poca lui.
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„1223, „Teritoriul dintre Bărsa şi Dunărea, se numea “Terra Blacorum- - “anul 1222”,).: | s a - - _ .1225.. Sunt urme istorice, despre. cetățile politice: Galaţi, Chilia, Cetatea 
: „Albă, Hotinul „şi Teghina. De bună, seamă,. că _îundarea. lor are caracter militar, din cauza situaţiei lor geografice; deci: din început au fost cetăţi, . cum au rămas: Chilia, Cetatea Albă, Hofinul şi Tighina. “ 
„1226 „După moartea împăratului român Asan, din. Misia, uzurpând a 
Frurilă tronul românesc, Ioan, fiul: lui. Asan, scapă. în Moldova, de aici - ' întuinându-se „cu oaste”, bâte pe Frurila şi pe impăratul Teodor. Comninul, pe care-l prinde” 2). - i a paz 

In 1228, sunt în acăst an lupte în Munţii Carpaţi, între: români “şi 
tătari, dipăce aceştia: pustiise în calea lor ţările române. In aceste lupte, 
tătarii sunt învinşi, de câtre români... NI a Mai 

Intre. 1230-1235. -„Intre aceşti ani, Basarabii perduseră din totalitatea .. 
„Olteniei, Mehedinţul, p2 care l-au cucerit Ungurii, mai. perzând şi nordul 
Vâlcei, cuprins de Saşi”5). -.. Si Se e - 

In 1231, '„„Knezi Bolohoveni —: valahi — în luptele regelui Ungariei. 
Andrei II, pentru Haliciu, cu Daniil, : principele Volhiniei, i-au .parte cu... 
oaste: lor, ca aliaţi ai ungurilor”. .. = a 

Tartarii,, luptând contra Chinejilor, au maşini cu care aruncau pietre. 
foarte mari. : ie o Ma | 

    
> _ (Pig. 24). Cetatea Timişoara 

„1232 In acest an, în regiunea Aradului, locuită de Români, era Castrul 

Anadului şi Castrul Zarandului, dat în ţinere și apărare, românilor. . 

lar-în 1235-1240, Valahii Knezilor Bolohoveni, ei singuri fac o expetite 

contra princepelui Boleslav al' Mazoviei: plrică şi după. năvălirea mongol d 

&i tură. în stare.a purta un lung şi energic răsboiu, cu principele Danii ). | 

i de "et les : itat doţeanu). i de Rubrouck et les roumains (citat de Sacerdoţe: 

2 Gui (Istoria veche şi nouă a Patriei, după manuscrise). 

3) B.P. Hasdeu. _: . * So 

4) A. D. Xenopol. 
i a „- Pi... 

,. 

1 

-
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| "a „da olahilor. ajutorul şi sprijinul aşa precum se poâte”. 

_ E a 80 PI 

1233. De: prin acest: an, sunt. documente numeroase, doveditoare de “merite militare Ia. români, ca şefi de oştiri sau. ide unităţi, cu prilejul. diferitelor lupte date de regii. Ungariei, cu. vecinii lor sau. cu duşmanii țării, sau ai lor. Numele acestor, comandanţi şi Pprivelegiile ce li se acordă, sunt. cea mai „evidentă dovadă că avem de a face cu militari distinşi ca: . "Luca, Oslu, Ştefan Ciac, Laurenţiu, numiţi bani -ai Severinului, între anii. * 11233-1265.. Aceşti bani împreună cu oştirile lor. formate din români, apăr "ani dearândul graniţa regatului în această parte. 71233, „In. acest an Ungurii” pun piciorul la Severin. In invazia MOn-: golilor, banul de „Severin singur, .a- opus o. “rezistenţă - icontra coloanei! tătarilor ce trecea - prin Transilvania; putem conchide — spune Sacerdo- „teanu — că acest banat era bogat şi bine organizat”. Dar, oare ci bogăţiea: i cu. organizarea : sa, a opus banatul acea rezistență ? “Sau cu ârmătă? “Dar şi peste: Olt erau organizaţiuni politice . “româneşti . „Care se opun contra armatei tătare”; prin urmare, la, armată se opune ârmată. | In 1234; In acest timp, exista de sin2 stătător un voevodat românesc, - "de oarece “la 1234, regele Ungariei Bzla al IV, primeşte':o scrisoare! de la: Papu Grigorie al IX-lea, prin: care: este . invitat să: aducă la credinţă p2 . Poporul Valah, din Episcopia Cumanilor. O Episcopie, este o Organizaţie administrativă religioasă, 'care nu se “poate înfiinţa de. cât sprijinită p2 o: autoritate locală, care să-i. înlesnească îndeplinirea. misiunei. - „In 1235-1240; ;„Basarabii reuşesc a goni' pe' Saşi din Vâlcea şi au. apucet peste Carpaţi. hotarele - Almașului şi Făsătașului,. „fără. a se do- bâuudi „Mehedinţul” 1). , 
| - Ir 1235- 1270; Bela. IV, regele Ungariei, dărueşte fara Severinului şi. Cumania,. de la Olt Ia Nistru, Cavalerilor Ioaniţi, „afară -de chinezatul Voevodului Linoiu, care îl lăsăm Oiahilor, aşa precum l-au tinut Până acurn” 

„Regele stabileşte încă: „voim ca numiții. olahi,. Spre . apărarea tării şi 
spre alungarea ori răsbunarea' injuriilor ce sa fac de streini ' care nu; sunt: supuşi regatului nostru, zişilor iraţi Ioaniţi, să stea 'ntrajutor. cu aparatul - 

“ lor de răsboi şi din. contra, acei frați în casuri asemenea, “să. fie. îndatoraţi. 
regele Bela şi scoaterea țării lui Seneslau, Voevodul olahilor A a Pa a acelora (olahilor), precum, ei şi până acum au finut-o, cu: conidiţiunile ce-. 
mai 's-au ordonat, pentru țara Lytua (Cumania)”, 

Cavalerii teutoni la începutul secolului al XIII, adi 

- au căutat să formeze aci O' barieră puternică, Sprijinându- -se pe munţi cătră. răsări: şi pe Dunărea, în regiunea tase a Severinului. "Opriţi la. Du urmu să se întindă cu cealaltă aripă. “pe „clina răsăriteană ceia ce îi- aduce în ciocniri şi apoi sprijiniți de Unguri, în lupte. s serioase „Cu -voevozii români 'şi reuşesc a coprinde o bună parte din. regiunea: muntoasă românească a „Munteniei, în între anii 1210-1250, | întinzându- -se&. pi   

  

1) 5. P. Hasdeu... 

Aa 

şi de regii ungari. 
“în aceste părţi în serviciul da. apărare a frontierei de sud. a; “Ungariei, | 

     



: _ ” ” N . LI . - „ az 

„a ia i aa 
până în cotul Carpaţilor unde aceştia să Tedgă cu acei Moldoveneşti, dza- 

„ Supră comunicaţiilor ce vin din răsărit în Moldova, asupra frontierei “ungare: 
(cetatea Neamţ). Insă cu acest prilej de; întărire şi de. apărare a marginilor. 
regatului, Ungurii îşi: dau pe. faţă planul, de. aşi: întinde stăpânireă asupra 
țărilor române, până la-Dunăre, după ce încercase şi pe alte căi, religioase, 

da protecţie, etc; să câpete supremaţi2 ' în sudul şi răsăritul Carpaţilor. 

„Românii uşor ar fi adus la cumințenie pe unguri! dacă s'ar îi bucurat 

7 

de Tinişte din partea barbarilor năvălitori, tătari, mongoli, care în acest - 

timp cutreerau' țările acestea. Totuşi românii rezistară. atacurilor „ungureşti, Da 

reuşind a. cristaliza micele lor. state, : a le întări milităreşte, păsfrându- le. o, 
N 

forma, credință şi pământul. ÎN a ERE 

“De această. -viaţă” curat . militară, “nu! să vorbeşte: de: cât: în mod cu 

totul sumar. ' în istoricul vieţei' organice . „şi politice -a ţărilor ' vecinz, Insă 

aceasta nu însemnează că noi militarii să nu atribuim interesul ce se cuvine ă 

faptelor care nu s'au. putut petrece alitel, 'd2 cât icum, s'au. petrecut <u 

celelalte țări. şi armate, “luptele _ fiind la fel: şi :corespunzătoare . timpuliui. .. - 

Ni s'au scris la noi? Aceasta - “nu opreşte pe un” militar; să, creadă, din 

“ce să arată - ca încercări de cotropire: a duşmianilor ţărilor: noastre, măr 

turisite de ei însăşi, că. dacă poporul. român a.trăit, a. datorii aceasta 
elementului de viaţă şi de forță, care a, fost oștirea sa. :.- a 

- In 1237, „Mongolii gonise- în' acest-an pei : domnii” Moldovei “şi țarii 
româneşti, adică pe părinţii lui „Radu Negru şi Dragoş, care prin descălecui€ - 

"se reîntore “la. moșiile lor” 4). a po 

Tm 1240, „Banul Basarab este atât .de puteinic, înv cât utezase « a 'se 
; opune invaziei “ Morigolilor, sub Batu-haa”. o - 

In 1240, .Resistenţă românilor. în ţiriuturile -o originei “10%, ale Făgăra- 
reşului,- este remarcată - în istorie. de către scriitori vechi, care "pomenesc de 

luptele lor cu, Mongolii şi Cumanii, „când vestitele cavalerii “mongole, 

„invadează părţile „acestea -a, Daciei : în 1240, ele. sunt oprite. aci de oştiri 
româneşti” 2). Şi românii din Muntenia sub Basarab susţin lupte . contra .- 

mongolilor. „Insă-şi Maramureşul şi țara Făgărașului, cuprind astăzi atâ- 

jia români, ca- şi când. nici odată n-ar; ii fost. YVre-6 emigraţiune; ei -VOr- 

""besc dialectul românesc cel mai frumos şi “cel: mai. apropiat de limba 

italiană, mai: cu seamă Maramureşenii care se mai bucură a nu fi jo- 

bagi, ci ca nişte. oameni liberi să ârmuzsc după legile 10r “proprii, -avân- -.. 

duşi dată: pe seamă; cetatea Hust şi servind la răsboaie, în. căfărimea re- 

gală, în care se disting prin” vitejie”. 5). Se constată de aci .că în tara. zi 

-. lor şi în” ţările unde românii au locuit, au: stat de pază pe. hotare: 

In 1241—1242, Istoricii vorbesc, de vitejii “de ale românilor, contra 

taterilor din „Persia până în Belgia” 19, 

In. 1241; Basarabii au rezistat cu „vigoare invasiunei mongolilor. Be-. 

- - E -, 
i y Nea PR - 

D B.P. Hasdeu. . e Di Si , 

2) D'Ohsson, histoire de Mongols. - , | CN 
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- sârabul ce - luptase la 1241, mi era altul de cât acel ce luptase la 123 N şi 1230, un princepe Călit prin răsboae şi puternic prin un îndelungat prestigiu,. Voevodul, adică peste toţi . Kinezii olteneşti de atunci, ! căci dintre mai mulţi ' chinezi, . se alegea-la Olteni un singur voevod”). Si In: 1241, „în invasia mongolilor în primăvara anului 1241, lupta "lui Orda cu .roniânii, sub, “-Bazaran-bân, are loc. lângă Talmaciu”, Ve- 

po 

“Pâni: şi menţine. : . 

- peste Dunărea, căci. la: " | A RI | Di | 1258, In luptele - bulgarilor -cu bizantini, „românii de la“ nordul îy- 

nind vestea despre - năvală, Basarabă să precipitează din țara Făgăraşu- lui,-la; graniţa : cea opusă intrărei mongolilor, „concentrând lângă Olt toate _ - forţele. sale. de ambele laturi. ale Carpaţilor şi așteptând acolo pe Ordă”.=). „Nu e vorba aci de Zevren-ban, adică banul . Severinului). | 1245". „In acest an, regele Ungariei. răsplăteşte pe “Contele iPrânz, pentru „serviciile. ce i-a adus în Ungeria, Rusia, în țara lui- Asan şi la „ Teutoni, expunânduse la pericol de moarte, chiar”, Sa i» In 1247: Bela. IV. regele . Ungariei, ” pomeneşte întrun Hrisov de - statele române dela: Dunărea şi de aparatul for „militar. In :acest _.an, 'la Venirea. şi 'stabilirea ordinului - Ioaniților în ținutul Severinului, exista. cărmuirea! lui . Cneazul: Litvoi;, sau -Linoi; . românii . dia  Ditanin refuză să. plătească. dările. şi tributul ce. li se “pretindea de un-' „guri. Regele trimite în contra lor. o armată . sub “conducerea magistratui- - ui, Gheorghe; se dau lupte: aprige conduse de însuşi 'Voevodul' Lisoi, „Care cade în luptă şi' după. el urmează la “cărmă Voevodul. Bărbat. Din toate .acestea se- vede clar că' regele Bela IV, care -se intitula de stăpân țărilor româneşti. şi dispunea prin. hrisoave de 'ele, era numâi “din. 0 în- „_gănfare obişnuită a regilor, unguri şi o' laudă: către “Papi, a.căror pro-: tecţie căutau. . . SN AR 1248; In acest an Franţa. botează. maâşinile de răsboiu, prin cuvântul Artilerie. -.. a a a e : 
i | ” : a . E - N | 

“In 1250, „Incă de Pe prin acest an sunt voevozi Olteni şi Munteni: 
Ion, Fărcaş, Litovoiu,- Barbat şi Stanislav». a > „Această fărămiţare. în : mici stătulețe a Daciei; după ce dispare auto. 

>. 

„itaten. şi puterea romană, este explicabilă şi firească; cei mai pricepuţi, - 
a. a Sa. . ve. - . a 

N 
IŞI insuşesc stăpânirea unei Văi, sau . regiuni, după cum “pot acapara, stă- pi Di IN ” o „ pp 

Pa 

A 
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-nărei, trimit “Bulgarilor, 4000 de ostaşi, cătăzime; „care - armaţi. cu. arcuri 
ŞI săgeți, au învins în Odriu „pe romei, cari crau armaţi cu armurele grele 
și i-au gonit. în > nunţi.) + | e a - 

„1259. „Oarde. tatare a lui. Nogai, “pradă. şi. stârpesc țara”. .; a 
“In 1260, Românii. din Tesalia se. luptă în armata lui „Mihail, des- 

potul “Etoliei,. contră „lui Mihail. Paleologul. - e a 

. N DD 
N 

In 1260, Bela 1, Regele "Ungariei, conferă” drept: de nobilitate unor 
„militari români din Sirmiu: Creţu, Cupişa, “Rac, care împreună . "Cu 38! 
ostaşi ai lor, au luptat cu mare bravură contra „dușmanilor bulgari; dea- | 
"semenea „prin . documente regeşti - din acelaş an; sunt lăudaţi de regele 
“Bela,; „românii ce” aui luptat contra . lui “Othocar, „arătându- -se de. el că au 
„fost foarte viteji”. -. -: : Si pa 

| „In 1262, In acest an, acclaş rege  vesplăteşte pe Mircea, „ostaş, peu- 
în mari servicii în lupte contra „bulgarilor. Asemenea în: 

“1264, sunt răsplătiți români: Laurenţiu, fost ban al. Severinului; pentru 
istândele lui: „contra . bulgarilor ce. dovastase banatul Severinului, -preci:m 

“şi: Cosma şi - “alţii. .. E ga a 
In timpul copilăriei lui, Vladislav. . Comânul, mauri tură « 0. expe- Sa 

- diţie contra Voevodului Liten. 

Românii cu şefii. lor, proprii, sunt intrebuiițaţi în răsboaele “hizan- 

inilor, în: armatele “acestora la “1261 în. potriva turcilor, În Asia Mică. | 

In 1272, Regele Ungariei, ajută pe. Rudolf împăratul . Germaniei, COu- 
“tra lui Othocar al Bohemiei,. dândui "16000 de cumani care în -ceă.mai mare 

- parte a lor erau locuitorii Valahiei. Rudolf laudă purtarea lor, în luptă. 

- In 1273, Existenţa ; unui stat românesc -dl Olteniei şi organizarea lui 

- temeinic osfășească, este: dovedită. prin. documente istorice. streine, - astfel. 

“Cronica persianului Raschid. spune -în 1273, că sub acelaş Voevod Basa- 

ad care apărase ducatul seu de năvălirea tatară, a făcut « o împotrivire- cerbi _ 
„coasă regelui iinguresc, Vladislav”. - | 

In ' 1274, „După bizantinul Nicefor + ”Gregoros, „există deja o doranie: 

ri ţara românească; deoarece pe atunci, regele serbesc „Milutin, luase, în... 
7 căe sătcrie pe o. fată a “domnului din “tara. românească” 3). 

In 1275, Sunt! “documente din acest an. prin care: regele Ungariei, . „= ) 
- «dică pe: mai niulţi iobagi la. rang. de nobili, între care. şi pe Dionisie no- 

„-mân, vestit pentru vitejia sa şi a trupâi sale în lupta cu Cumanii. Ală- 

- uri de aceste diplome regale, 'se prevăd o mulţime de “privelegii, prâro- 

galive şi posesiuni, a boierilor , „pentru a: păstra şi pe mai departe obli- 

'gațiile de a face: servicii militare! „ecuestre, dupi datina cea. veche, a boi2- 

„“rilor românii 4), a: - 

1280, Până în acesț an, “când se. întrebuințează “pentru prima oară: 
, + 

” ' + . . ps   

“w Şincai (Cron. Rom): ID 
- 2) G. Asache (istoria veche şi nouă a Moldovei, după manuscrisele. Patriei şi 

- „cele străine), a | pi, | 
3) B. P.,Hajdeu. . DE Da E DR Ă 

: 4 4) N. Densusianu, 
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gurele de oc, bombardamentul se servea „de: maşini. care: raveau. anume. “aparate adaptate, pentru aruncarea pietrelor, a , 1287—1300, Sunt 'de asemenea diplome de: la. regi: care coprind  ri-- E 

„ din Făgăraş,. pentru, ace- :- leaşi miotive din. diplomele precedente şi cu. aceleaşi privelâgii.. = Si fără să-şi dea seamă, regii Unguri întărind prin “diplomele şi „"* hrisoavele lor aceste: privelegii românilor, în schimbul obligațiunei. de a. 
i "apăra şi pe mai departe : cetăţile şi hotarele . regatului, 'coifirni adevărul şi. dreptatea 

Q 

"asupra sfăpânirei românilor peste acest Pănzânt, prin fap- ea tul că pentru aceiaş "români, în țările: române, nu: există „nici urmă de asemenea hrisoave întări toare, sau câre Să. prevadă. as2mene privilegii, de. . şi obligaţiunea apărărei maârginilor, a. cetăților şi „a teritoriului,“ era la fel în datoria locuitorilor „fărei „ca şi în Ardeal. Aceasta: singură: este de. ajuns să facă dovada: existenţei unui aceluiaşi. po- por. şi a unui : aceluiaş obiceiu care a. fost: şi este- obiceiul pământuliui.. Acest obiteiu_ îl mărturisesc „şi confirmă, însăşi hrisoavele şi diplomele 'regi-- .... 10Fr. Unguri, Sai Sa „+ 1:.1281, „Este'o; solie trimisă: la. Andronic Pa.. leologu,. din partea românilor, (alani), pentru o a- , lianţă. cu bizantinii, „arătând că pot să. ridice o- armată de pesta: 10.000. Alianţa “s'a. făcut, ceia „Ce ne adevereşte, că Alanii erau.-un -POpor. nunia- „ros, Organizat. milităreşte: ca şi. înaintaşii lor. Bessi, 

2 

  "In 1290, Radu Negru. sau Negru: Vodă,.. când: 

| “ (Fig. 25) Negru Vodă 2) Supus Ii», 55 Ni a „De altiel şi cronicile spun că „în 1200, Sub Negri: Vodă „se uisese „cele două părţi din dreapta Oltului, - stăpânită una. de Linoiu şi! cea din: 
dreapta, de Seneslau (Senescu)”. Atunci Basarab este. Linoiu; urmaş aca=- 
lui Basarab din 1240, care se luptă Cu, mongolii veniţi în “țara? sa, 'că-: 

“re Ardeal; căci Negru Vodă nu poat2 fi, ci alt Basarab: din banatul Ca 2 iovei, unde încă Basarabi cărmuiau. . i IN ta i 
__ Negru Vodă, ntreprinzând “descălecatul + Munteniei de „pesta miiţi Ă 

unde, avea chinezatul său neatârnat de nimeni, este: o. idovadă că aicea 
puterea militară a intreprinde “acest, act. şi evenimentele legate d6 acâastă . 1) Isidor leşan (Despre origina cuvântului Bosnia). Revista Istorică, _ - IN . | 

2)" Asemănare în Îmbrăcăminte cu Carol. Roberț: a] Ungariei și Mircea ce Mare 
al Munteniei, - N Pi i - „: DN 
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-descălecare sau ocupare a Munteniei, adică supunerea JVoivozilor ce „Stă 
“pâneau aci, o „probează. Ma i - 

lar dacă supunerea s-a făcut fără de. nici o violenţă. sau forţare, ceia. 
„ce se constată . -prin lipsa. vreunei rezistenţe, atunci nu mai încape. nici o 
îndoială că. Voevodul nu venea riici. în cuceritor, nici (în descoperitor -a 
„unui nou pământ; ci se reîntorcea .la. urma sa, “cum se reîntorcea la cămi- 
“muri după . trecerea pericolului, - „populaţia refugiată în. adăpostul -munţi= 
“0: pe timpul .invaziilor.. barbare. Aceasta o afirmă şi scriitorii 1). De 
:aceia' el a, căutat să. se întărească aci şi faptele Cu Caracter; militar Ce se- 
vărşeşte şi pe care le . atribuie istoria, ne încredinţează „la „aceasta, In 

“.adevăr, cronica spune: „In acest; ân, Rădu Negri: - care domnea în Tran- 
'silvania peste două „ducate. româneşti, al Făgăraşului şi Almaşului,; 'sfrăinulă 
-scauaul domniei la C. Lung şi 'apoi la Argeş, -uni sub :un singur cap 
“politic şi. militar diferitele chinezate: şi voivodațe de -la Severin şi până 
„la Siret, zurtă, mai “multe 'răsboae fericite cu. ordele, Cumanilor; organiză 
„puterea : “militară a românilor şi “întemeiă. mai multe fortificaţiuni pentru. 
apărarea fării: şi spre, aşi, asigura putinţa unei: stabilităţi, făcu Curțile 
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Da Fie, 26) Cetatea Fagăraş ni 

_ «doraneşti dela. £. Lung şi " Argeş, care În. documentele, vechi, se numesc - 
-castre- făcu -: cetatea, lui Negru Vodă. pe apa Dâmboviţei “lângă . Bădeni 
“pământeni, alta. lângă. satul Arifu, în plaiul Loviştea, lângă râul „Argeş; 
“iar a treia, în țara Făgăraşului, lângă Comuna: Breaza”. Şi însăşi Făgăraşul, 
“întâiul scaun .a domniei; fosta cetate. (fig. 26). - - 

Le Nord Vest de Francfort pe Oder, în Germania, se află lângă orăşul 
"*.Muncheberg, - vechiul turn, numit Pulverturm,. care este, întocmai ca turnil: 

:Kindiei a vechei cetăţi-de la Târgovişte. EL datează de prin secolul al XIlIlea: 
"Este curioasă coincidență de-aseniănare. . - 

Chestiunea aceasta a  strămutărei . scaunului „domniei, „de. la. Făgăraş 
“la C, „Lung- şi de aci la Arges, este un fapt istoric ce trebui în special - 

« 
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exeminat. In adevăr, toate strămiitările. acestea de scaun, - sunt ' legate» Di . PR . . Na u . u - . i de nişte anume. condițiuni care după. cum se vede, „să îndeplinesc la îai: 
e 

Argeş la T-vişte şi apoi de. aci la Bucureşti. 

-- “mal târziu “de: alţi voevozi, ' când, scâuriul doinnese şă străinută “de ta - 
"Aceiaş, procedare “la îel,. să întâmplă şi în Moldova, Cum  vo:n: vedea. Să observăm şi să analiză. aceste. condițiuni ce au determinat “totdeauna în mod categoric; hotărât, ” strămutarea scaunelor. Mai întâi unul: din ele mentele principale . caze a: determinat schimbările Scaunului : domnesc, a - fost: siguranța. Şi o ordine- normală, naturală, . indică; “scaunul “domniei - 

cât a fost în siguranţă,” a stat locului; .cro- nicelc” spun că. românii ' pentru adăpost : si- 
gur din calea invaziilor, 's-au strămutat - în 
munți, unde “erau în siguranţă; deci a: fost. »” întăi un drum “de la şes,. de 'la câmpie, 1a. : - munte. Când lucrurile se liniştesc oarecum - «Şi voevozii au -prins ceva puteri de : rezis» tenţă, caut -a se întoarce iar la locul lor în. : ” câmpie, unde era isvorul existenței lor, pă. _mântul -şi “agricultura; scoborârea a-trebuit - pentru aceleaşi motive. şi în acelaş scop, să .- . , 7 . i . se facă treptat; de la munte iar „la :şes, [s- “toria. dovedeşte că întocmi ' aşa :-s-au Pe > "trecut lucrurile, - - 0. E "Nu este dar o realitate istorică, acea - ce spune Miron „Costin, în această „Privinţă - şi nu de Ja dânsul deducție, dar din ară-:: A „tările istoricilor, aşa precum Spune el!' în În. troducerea' Ja „Istoria Moldovei” :în pozsiep: „Dintâi”, o seamă de români se! suiră o... aj în munți, aşezându-se până Ja Haieg şi Fă- (Fig. 27) Pulverturm. (Chindia 1 * gălaş, de unde ca Săgeata  sboară: fluviul” Olt şi; „ ”Ardeleneşti, ce se. înalță ca nişte înaccesibile ; cetăţi, românească şi se aruncă își Dunărea! » S-au zidit mai târziu mai multe mânăstiri, unde ohişnuesc a se adăposti: românii cei de acolo „ Moliciii: adăugând un M către numele Oltului numim Munteni”. a * “Al doilea element a trebuit să fie. ca. locul vocvodatului respectiv; nimeni nu se 

+ : 

        
7 

și : tăind muraţi: 
„Străbate. apoi în ţara. 

“In. acei munți, ţermii Oltului, 
şi astăzi în: zile de răsboi. - 
pe care Polonii îi numesc. 

iar noi „a. Moiatibus” îi; 
i 

£ de strămutare, să. apărție. * Poate strămuta, pentru propria sta- - 
torhicire a dreptului seu, de cât p petrecut, dovedeşte! istoria, cu . str "Curtea de Argeş, âşa la Târgovişte, Bucureşti, Prin urmare dacă lucrurile au trebuit să sg 

> =
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e - teritorul ce-i. aparţine. Aşa s-a. trămutarea ' Scaunului de lac. Lung la; - aşa de la Suceava'la Iaşi: „Peireacă 'asttel, atunci. de. - 
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_Unot aşezări . politice, tot româneşti,. 

E st 
= . 

bună seamă că Făgăraşul, C. Lung, C.- „de! Argeş, ' T-vişte. - şi Bucureşti; 
ca şi Suceava, Iașii, s-au găsit în: aceiaş, țară, în o areiaş stăpânire. Când. 

vin mongolii, românii se “ascund în: “munţi, acolo să dau lupte” de oprire . 
de: către . români, sub un: Basarab ;: şi Mongolii sunt opriţi -atolo. R2- 

 îugiul. acesta s-a . făcut în. munţi ca totdeauna,.. în Munţii “lor,. ' adică 

a românilor, înapoierea lor, s-a -făc ut iar la câmp, «tot! la .. dânşii; căci”: 

autoritatea neapărat, în -toate timpurile,. a îost mai la adăpost așezată, 
fiind că ea este totul şi în caz de. pericol să. nu fie îndată expusă. *. 

Al treilea element, este liniştita, sau “liniştea sttămuţărei; istoria de 

ascmenea dovedeşte că de bună voie şi fără opunerea nimănui, scaunul : 

deninesc s-a mutat unde: i-a plăe ut Voevodului. “Deci Voivozii au ales mo- 
mentul şi locul - strămutărei, ceia ce. nu se “putea întâmpla ! de cât prin. 

„.Voevozi ai aceleiăşi țări: "Existenţa unor oştiri româneşti, în acele timpuri; 

“sen:nalarea. de * lupte şi de isbânzi în “aceste “locuri într; Un, timp în care 

Cronicele noastre, nu “dau. şi: Voevozi, ori domnitori, da şi există o, țară - 

şi uz popor, este! 'o dovadă a unei. lipse: sigure . de date la. istorici, Satu pi. 
contusie, ce. s- -a “strecurat de. la: unii la alţii. 

      

  

(Fig. 20. Vechea; Cetatea  Targovişte” i i Ai 
7 Pi 

Dar chestivinea descătezăjei țărilor: române a rămas nedesluşită precis de 

căte istorici; întru-căt ei” 'însăşi constat înaintea descălecărzei, “existenţa: ” 

în aceste “losuri. ' Această descălecare, . 

zice A. D.. Xenopol, „s-a făcut „pesta alte: aşezări : de aici, în cara se 

doosebia o clasă nobiliară şi poporul de jos; că aceste dtcătuiri erău destul 

de puternic organizate milităreşte; că, dădeau, ajutor - regilor : maghiari la - 

respingerea duşmanilor. şi a se opune “năvălirei tătare”. “Aceste. eveniment. 

'se petrec- prin secolul. al: XII. La o lipsă de „precisiune - de natura 'aceasta, 

adăugând şi o serie de întâmplări cu' carăctzr militar din- aceleași timpuri, 

Cur şi cu fapte şi denumiri rămase riedesluşite până “astăzi, între care însăşi - 

nuniirea: țărilor, de ce nu ar fi cu. putinţă o afirmare care. să- fie mult 

mai apropiată de adevărul istoric, de cât altele. In adevăr, este constatat - 

istoriceşte că romanii au părăsit , Dacia” fiind-că nu o puteau 

contra. duşmanilor; duşniani, care nă „erau în interiorul Darizi, ci în. afara 

ei; este” de. asemenea constatat că. romanii, 

oficialitatea şi | aceasta numai în parte, | întrucât acei . dregători! : -cu ser-, 

viciul încheiat în “timpul . epocei de ocupaţie şi cu legături sociale n 
regiuinea. această şi care” şi-au stabilit, familii Şi s- -au legat prin: inter 
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apără . 

7 au retras. “din: Dacia numai i, 
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RR o. duşmănie, între ocupați şi ocupători.. - Die : 

SN 

P pi a Pa , ps : ” : - i a . . aa 
, a 

7 7 de loc, au rămas aci, cum să. întâmplă totdeauna: în asemenea ocupaţiuni, „Chiar forțate; că în regiune “au rămas aproapa în îritregime vechile 'conțizi _gerite de militari, veteranii - primilor. âni de ocupaţiune. Şi: urmaşii lor de sub steaguri; că în fine, starea de invazii. şi atacuri vrăjmaşe care au sijţ . pe romani să plece: din Dacia, â coulinuat pe mai departe, însă fără a. : îi produs distrugerea. Populaţiei. băştinaşe, “ care â rezistat numai! prin „apărare sistematică, după cum o dovedesc atâtea mărturisiri istorice; că- în fine, descălecarea, care ea însăşi este o. ocupaţie, s-a' făcut fără nici o “împotrivire din partea populaţiei de baştină, ceia ce dovedeşte că descăjj. cătorii, sau. ocupanţii, nu. numai că nu erau Prăjmaşi, dar erau amici sau coraţionali, având aceiaş alcătuire şi aceiaş. Structură politică şi. rnilitară şi: de credinţă religioasă, condiţiuni,-. care singure. împedică o: răsvrătire, 
Atunci să poate . conchide următoarele: | a , _După rămânerea .. Daciei pe seama „i, invaziile Şi nevoile 'existeaţei au siabilit -şi sistemul de. apărare a Populaţiei: un flux şi un reflux, de durată mai scurtă, sau mai lungă, după împrejurări, de la şes 1a munte „Şi invers; aceasta înseamnă o: complectă * libertate “de stăpânire fătât a  Şesului cât şi-a munților; aceştia, munţii, fiind adevăratul leagăn al popă- a . Pi . re 

  
  

  

„întrucât în. şes' nu să putea îndepărta prea mult de. re spre Dunărea, unde erau tot Vrăjmaşi, locuitorii între numit * Munteni” şi țara: lor Auntenia. Românii, călări: p 
„* . SARII RR pd e. ambii. Versanţi : - 

ai Carpaţilor, găsiţi” acolo -de timpuri ŞI  nemişcați de: împrejurări 
e ._. i . EA “a u vu: -. x > 

mărturisirea cronicilor, pe dată ce le, este ingăduită viața la “Şes 
um... | - 3 SI i : | ie 3 

- munca pentru hrană il păstra” existenţa, ocupă dar şi Câmpia, stâbilin pe dânsa şi atunci şi ţara capătă numirea de Țara! Românească, “sau Românilor. Şi dacă pentru descălecarea Munteniei nu sunt documenţe 
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se refere deadreptul acest fapt, cauza este că Băgăraşul. şi Almașul era tot 
- pământ românesc; şi deci coborârea ' peste muaţi, sau d? la munte, nu-mai! 

-eră un eveniment ca.:acel al dezscălecărei din Maramureş. - Țara, “Munte- |, 

nezsci. vine de-a faptul scoborârei de la: munte: „Radu Negru, mare herţeg, 
“pe Almaş şi Făgăraș, ridicatusa” de acolo, cu: toată casa lui şi, cu mulţime 

-de noroade” 1). .. *.- - d j. 

- Este de tot interesul” să inzistăn asupra. faptului existenţei alcătuirilor | 

româneşti. sub forma de “state, “ducate, voevodăte, cnezate, punând înaintea 

cetitorului: toate dovezile constatărilor, făcute de scriitori; scopul fiind acelaş 

de a face „să reiasă “dreptatea ;afirmărilor ce fac, că aceste alcătuiri se 

detoresc numai -. elementului de “putere, de forță, de existenţă, care este_ 

oștirea. De altfel “chiar aceste constătări ale istoricilor, 'se refer la fapte 
de arme săvârşite "de români, pretutindenza,- fapte rămase, menţionate şi 

ajunse până. la noi. Acesta este adevărul .ce ţinem să rămâie limpede, că 

românii, înainte de toate;. din. „început. şi până: ăstăzi ” au fost un popor 

„răsboinic, întâi; şi al doilea, insulele! acestea de români, ailate împrăștiate. 

în nordul şi sudul Dunărzi,- adică. peste tot p2 unde au-' domnit romanii, 

Sunt zămășițele “acestui popor, ei însuşi “răsboinic şi puternic. Cu "drept 
„cuvânt, să exprim. dar. scriitorii 2), când spun “că: „este lesne de înțeles — . 

acezst:. masă de români, destul de numeroasă — “iar, noi adăugăm. şi cu 
"oştiri organizate bine — = pentru a purta 'răsboa2 .pe propria -€i samă, a 

putut să se lăţească către nord şi răsărit, până adânc. în părţile şesului”. 

„Şi după cum am spus. şi 6 repet, numai 'prin lupte de apărare să: 

“ menţin şi să strecor românii „atâtea vaacuri; şi grupările lor în state, sau 

“-Ciun se. obişnueşte a să zice, "'organizările lor. politice, dătorese aceasta. 

oștirei. „Mărturisirea istoricului Filipide, arătând că Cămpul Lung şi Vrancea. - 

— din Moldova —. niul/ mai înainte de descălecarea lui: " Dragoş au fost . 

„Jocuri tari şi. însemnate prin bărbăția locuitorilor” 3), este. dovada normalei 

succesiuni a rostului român, în. Dacia prin. români. . -.". o 

“Şi despre: continuitatea - vieţei romane în Dacia,. prin români, Sunt 

"dovezi: atât de precise, în cât ori şi ce afirmaţiune contrară este. de prisos: - 

„Existenţa - unor  Voevozi la unguri, . îndată. după arătarea: lor 'în "Valea 

„Dunărei şi Munţii Cazpaţi, este: o dovadă invederată, — că popoarele” supuse 

"de ei. aci, slavonii şi . românii, erau organizate. la venirea ungurilor, sub 

"acest “fel - de conducători” 1). Sunt : şi dovezile . istorice? Fără îndoială: 

istoria cunoâşte  „„Voivodatele: a lui - Menumorut, dintre Someş şi Mureş; 

-a lui Glad, în Banatul “Temişoarei; a lui. Gelu, în Transilvania; a ți 

Keanu, în sudul - Transilvaniei. In. ele românii formau majoritatea populaţiei 

-şi'eî alcătuiau armata. Această armată, avea ca ârmă, ârcul cu săgețile” 5). 

Arcul a fost şi arma! românilor veaciiri dearândul după venirea unguritor; — 

aceştia, iau în serviciul apărărei . tot. arcul și săgețile, ca, „Si tactica de luptă 

1) Mag. Istoric. Ne aa | Sa i 

2) A. D. Xenopol. , a - mg. Ie a 

"-3) A. D. Xenopo!. ! : a | Aa , - 

4) A. D. Xenopol (după Cantemir). DE N -, 

5 A. D. Xenopol. ae e ai DR | 

7 ia ” a. , _ 
. , , B -, 4 ; 

d



„i 

rr 
« 

„„ românească, cum se- va vedea 
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. Oiganizațiunile româneşti din Dacia, tocmai, din 'cauza. formei lor. alcătuitoare, unităţi militare, sunt păstrate de noii „ Stăpâni ai. Daciei nordice, această c 
aşa să esplică procesul „istori 

„. rezistenţa contră năvălitorilor 

onszrvăre fiind în propriul lor. interes; c al poporului român, în Ardeal, la început: 
Unguri, rezistenţă bine. dovedită, căci, „Un- - gurii, au două expediţii, în contra lui Menumotrut, de Ia care - cuceresc întăi " pustietatea „de la nord, Uyr.: In cea de a do „ învinge şi_să încheie un -tratat de pace între. d şi. cu atacurile contra lui .'Glad şi Gelu; căci; 

). Impingerea românilor către periferiele țării, 

” conducerea “Voevodatelor” lor” + 

Carpaţi, peste ceilalţi români; „acestora, fiind vorba. de iraţi. prigoniţi. Cât ti thiar, „prin ocupările. sămavolnice- ungureşti” 

„trecere,: ce. se face 

leranţă, -de a. rămânea pe vechiul lor Pământ, * " grânifelor -de: năvălirile streine, bucurându-se î Şi de privelegiilz ce -aveau în “stat” 2), . Intreaga . coastă meridională a "Carpaţilor - Transilvaniei, era încinsă. nene, - de mai multe” mici state, care 

, 

ua expediţiune, nu-l pot - 
ânşii., La fel se întâmplă 
câte-şi trei. îşi păstrează 

„„„se datoreşte presiunei şi netoleranţei ungurești, “ca şi - trecerea “lor peste 
fără rezistenţă din paria, | 
mp însă sunt “toleraţi şi 

românii. plăteau această to- 
Pin indatorirea - apărărei 

nsă- de -o;ganizaraa ce aveau 

. aveau nobleţa; episcopii. şi voevozii ' lor, state care :erau în destul de or- 
_gânizate. > : - 

“ + „In Muntenia — spun scriitorii 3) — -cele' dintâi ducate, au fost ale lui: 
- Linoiu şi Senescu. | 

In istoria. politică a Ung 

4 

“putut s-o stângă -şi pe: 
| di res -a f€ oită. Ungaria,. S-o lase: să dăinuiască pentru, 

” folositoarea ei acfivitaze Tăsboinică. In' istoria Politică ungurească să găsesc 
urmele. de: voevodate şi nuinele de voevozi români, „şi Vlad, .Voevozi în Banat; Miluţin- în“ Mehadia 

„ca şi de Kriezate: -,,loun. 
; Boiă şi: Stoica, în - Ca- 

„..-? „ rensebeş; Bolia' şi Ștefan, în Zarand; “Iacob .în Abrud; Neagul, Ioan, Petru. Nicolai şi Candrea, în Beiuş: Stanisla Vlad şi Nicolai, în părţile Clujului, 
au, Balc, Drag şi 'Ioan,. în Satu-Mare; “Dobocei şi: Solnocului ;: Ştefan, Ioan,.: 

Bogdan, Balc, Dragoş 'şi Iuga, în „Maramureş; Ioan” şi Ştefan, din. Dolua:. 
Ioan, din Vaida;. Gheorghe, 
Nicolai şi Grigore, din Lugoş; 

| românesc; Radu Negru, : din 

_ ginaş; Radu, din Cuiești.: Toţi aceştia erau. conducătorii oştirei în 

din Bireg; * Bolia,. din "Crestea,;. Gheorghe, * . | Negulici, din Hodoşy; Neculai; din “Gărbâcelul. Făgăraş, . Nicolai din Remetea i , 

. . . 
a . FI 

- ” 4 
: St 

"din Siplac; Aprod din. Țăpuş; Ladislau, diin Bivinişy;: Neculai. di 

„către Voevod. „Tăranii alcătuiau satele. cari erau îndetorirea întreţinerii, pazei şi.ap 

    

“DA, D. Xenopol, 
2) A. D. Xenopol. - i 3) I. H, Rădulescu: Instituţiile României. 
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drării castrelor şi cetăjilor de 

„feri 

i, tinde-. 

de 2 feluri: - libere, cu. | 
„Pe graniţă. 
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şi “veciriătatea lor; şi satele supuse, "care: dădeau militarii. pentru iners la 

risboiu 1). 

| Şi dovezile vredniciei: milităre a românilor din: Ungaria, sunt diplomile: 

regilor de resplătire prin ridicare "la rang de nobili, pentru aceste servicii 

şi altele aduse -in răsboae. _ > 
_ Asemene răsplătiri date de către . regii: unguri, sunt aiozdale pentr” - 

servicii militare acestor Knezi, care -erau subalternii -Voevozilor şi cei-" 

dintâi şefi militari ai 'populaţiei'. militare: din sate; 'ei .ferau îndatoraţi 

la slujbe militate - mai ales pentru apărarea' graniţelor şi ridicaţi la rang _- 

de nobili, pentru fapte “vitejaşti ca milițari, “în răsboae. Aşa. „tin document 

din 1260, confirmă dreptul” de ncbilitate - unor, Wnezi din Sirmium,  Creţu,.. 

Cupişa şi Racu, pentru. apărarea” lui Bela al IV, contra: tătarilor. Altul din: 

1326, a lui. Carol .Robert, dăruind Knezului - Stanislau, fiul lui Stan, o. 

moşie Strâmtura; âlt document din: 1358, “dăruind lui Socol Knezul, două 

moşii, pentru. vitejia lui : în lupță; altul pentru Knezul (Dionisie, „pentru 

strătucite, merite în - expediţia ; din, Bosnia;. altul lui Bogdan, pentru vitejia 

coatra turcilor, la" Severin; altul - “pentru. 'Knezul. Tudor, altul” pentru Ati- 

hail şi loan Basarab din. comună. Râuşorul,- “pentru vitejie contra: tur: 

clor), ete, -.. i 
Dăruirile atestea. de moşii: la: grânițe;. erau intemeiate pe. iubirea de . 

Pământ a acestor. români şi deci răsplata 'era. cu atât mai mult '9. asigu- 
rare pentru rege, a unei: bune „apărări a graniţelor ţării. “Pe aceste temeiuri a 

a îost: alcătuite până şi: în: timpurile. din urmă instituţiunile: grănicereşti a a. 

| românilor, în Ardeal. - .. 7 | | = 

“Inţelesul ce reiese din “principiul dăruirei "de pământ, în „proprietate, 

- 

este că 'Knezii erau şefii: satelor libere, locuite de 'iobagionii: Castrelor -: 

îndatoraţi la slujba militară, la „întreţinerea. şi apărarea castrelor său în- _ 

“tăriturilor”- 3. Această - vrednicie militară, a “ românilor, a făcut ca “să: 

- îie temuţi în Ardeal şi , de aceia mai „târziu „sunt opriți € de la portul 

armelor, sub pedeapsa chiar. a perderei "mânei drepte” i DR a 

. Cronicele “mărturisesc temeinic „de rezistenţă în munţi, contră nă- 

vlirilor barbare; de asemenea ele arată că românii erau constituiți în Co mtu=. 

nități militare şi Că la descălecare. se ajlai aci unele regiuni tari, ce-şi păs- : 

rară neatârnarea: banatul Craiovei şi. Vrancea; “în Muntenia; |, Câmpu-: . 

Lung şi Tigheciu, în Moldova. Dacă dar în munţi * erau elemente Cu 0r-.. 

ganizare : militară, care” rezistă invaziilor: mongole: şi tătare” şi 'la descălecare 

să dă peste regiuni, tari, cum să explică + atunci „lipsa luptelor dintre” des 

călecători | 'şi ocupați, de. cât! numai prin un singur, fapt logic, anume că. 

şi. unii şi alţii, „aparţineau- aceluiaş neam, ateluiaş, popor, care eră - cel . 

roniânesc. De 'altfel în, înţelesul - strict al cuvântului: descălicare, însemnează: 

venire la fața, locului, oprire. Că este vorba de caracter ostăşesc al acestei 

descălecări, însoţită de. o “mulţime: de - -neroade, nici. nu mai, „ încape vorbă. 

cz . , , 

  

1) A. D Xenopoi. . Ia Pa a E | „i 

2) A. D. Xenopol. , DI N II a a 

3) A, D. Xenopol. : N: DR , | 

4) AD. Xenopol, -. a 
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„Că afirmările istoricilof, Moldovenii “erau oameni. dedaţi la arme, sunţ „N adevăruri căci! sunt deduse din, logica lucrurilor, cum foarte nimerit să | p- exprimă AD. “Xenopol, că „numai aşa se poate explica “energia extraor. a dinară de împotrivire, care puse pe. nişte fugari (Moldovenii - descălecaţi) "- “înoputinţă de a lăpta : contră duşmanilor interni şi externi, totodată ai „ -bate: şi fugări şi aşi “menținea nzațârnarea dobândită”, Cuin de nu ocupă " “prin luptă, pământul pe care descalecă, de şi istoriceşte este dovedit că N „elementul. năvălitor — descălecarea — „era nobil, avut şi cu o Organizare militară”. Şi în fine, cât de puternică era :organizarea militară a: românilor „ieşiţi de -sub ocupaţia ungurească, O dovedeşte, după cum se va vedea la epocile, respective,: diplomele regeşti a regilor unguri, . prin „Care răsplătos= - căpetenii ostăşeşti româna „pentru ' slujba “făcută “în' expedițiile regelui în IE Muntenia şi Moldova, de. rezistenţe şi apărări în munți la granițele Tega- ” tului şi că Regii, întreprind mai târziu. mai. multe expediţiuni, pentru a “supune pe românii ce se. su străseseră d3 sub; stăpânirea lor, toate însă firă „ Istândă”. Din aceste mărturisiri reiese, că "exista: o organizare militară în :aceste părţi, -sau Tegiuni fari, Prin. care era asigurată rezistenţa; '„banatul „Olteniei, â avut .oastea' sa deosebită”, după - descălecare, ca 0 consecință a = unei datini vechi ce _i-a fost “respectată, - până 1a (Sfârşitul veacului al „=  XVl-lea; 'după cronici streine, să arată că .„stâtul din Oltenia — după. __“Crotica persianului „Raschid — era destulxde puternic Pentru a opun? în 
+: 11273 — deci înainte de descălecare — o împotrivire cerbicoasă regelui un- 

„27 "gurese Vladislav”, “Şi „Voavodul „Olteniei, ţinia din vechi așezate, pentru 
Pi “demnitatea sa “Și pentru apărarea. mârgenilor țării, 20 -de cazaci şi : mai „„-nuulţi prezidiari români”. a Da | Așezări vechi, să duc prin urmare. la o epocă, cu mult, înaintea descă- 

- lecărei şi avem. dar. dreptate să afirmăm întemeiaţi pe „Semnificaţia 'cu- 
7... "Ventului. Zradiție că există o neîntreruptă. contitinitate, în existența oștirei, 

7 

-- „de la-părăsirea Daciei de către romani şi până în zilele noastre. N 
„- Nu, este nici o îndoială că exist dovezi istorice “încă necunoscute 
"nouă, de începuturile neamului românesc, după ce: romanii au. părăsit 
„+ "părţile acestea „din nordul Dunării; cea mai prețioasă dovadă este putinţa 
-- de a exista, de a trăi, cu late. năvălirile barbare, "Această existenţă, de. 

 eguiă Seamă că după cara rezistenței, apărărei „Şi dovada pentru aceasta 
sie, că de sigur, după cum au incercat unii şi Bă au pac: [e Pa ţă „să coprindă țările române, tot aşa a trebuiț să i intample ie. Ca rr forță acestora. Că nu sunt dovezi scrise?. Asemeni dovezi scris „In i „nici din timpul invaziei Ungurilor, dacă âceştia nu + nu şi-ar fi întemeiat aci “un siat şi o istorie. Dacă. Gepizii. să „în vecinătatea românilor sau pe pământul lor, de sigur: Că. în - Sar îi găsit şi luptele duse cu românii pentru fcoprinderea tării ir. De asemenea S'ar. fi întâmplat şi Cu - avarii, Slavonii, etc.. dacă. aceste: | popoare nu ar. fi fost“ izgonite de români, Singuri sau. în “unire” că, alții. | 
Prin urmare, întâi pe temeiul exisfeufei românilor şi a găsirei top pe acesta locuri : la venirea şi aşezarea statornică 'a Ungurilor în vechea “Dacie; apoi, 
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pe acel al mărturisirei lor proprii, că au cuc: orit. ţara. lor, de la 'voevodatele-. 

româneşti: unde: nu -au putut cu forta, cu vicleşugul, mai târziu cu 
isuprirea sau cu încuscririle,: sau. prin pirferea religioasă. Istoria - ungu-- 

rească , păstrează, datele . pe “rând şi treptat a: întocmirei Îstatului lor şi 

le-a trebuit aproape trei veacuri. ca să învingă cerbicia românilor dintre. 

Tisa şi Carpaţi, a celor voivodate româneşti, pe unele învingându-le, pe al-- 

tele înpirigândule cu încetul din pământul lor, peste Carpaţi. Rămâne ae 

văr istoric, că leagănul românilor a fost plâtoul transilvan, care “era ce-" 

faca de apărare: alor, iar câmpia de .lâ' poalele. Carpaţilor, spre sud şi. 

ăsărit, era regiunea de muncă pentru. hrană. - 

- Dar obiceiul. de aşi întinde dominaţia, : treptat, peste. teritoriile. Ve 

cine, continuă “la” unguri şi după ce: s'au văzut stăpâni pe citadela Car-; 
peţilor; şi cea mai bună dovadă că prin ajutor,. străin să întinde. domina- 

țiunea lor, o avem în faptul că activitațea ungurilor, devine instrument re-- 

„ligios în mâna Papilor, de care Ungurii să servesc şi” pe care să sprijin, 

pentru a-şi înjgheba' şi apoi mări, "o țară. Pentru şotul : bisericei Catolize,. 

poporul ungar care să stabilise- cu forța. între : barbari şi. creştinătate,; era 

elementul necesar” de. păstrat şi de întărit aicea; pentru (aceia găsim pe: 

regii ungari în “capul. orânduirei. expedițiilor. contra turcilor, 'după “în- 

demnul Şi ajutorul bănesc al. Papai.- Prin aceştia deci şi la cererea Ungu- 

rilor şi. în interes: religios, sunt aduşi în părţile Ungăriei acele “ordine miz, 

litar6- -religioase,;: întrebuințate de - unguri la dominaţiuni şi cuceriri, _făcute- 

în scop şi interes al creştinătăţei. "Insă toate acaste încercări de a se în- 

tinde la sudul şi răsăritul „Carpaţilor, au fost zadarnice, căci s'au izbit. de 

statele” române, organizate pentru “rezistenţă, având oştiri puternice. "Asto: 

fel că veacurile XIII şi XIV, sunt presărate de lupte: între unguri şi ro- 

mâni; şi întrucât țările, române rămân intacte ca organizare politică şi mi--.. 

litară, de şi Ti se ştirbeşte- timporar din teritoriu, este dovada că oşti- 

rile lor sunt superioare". celor ungureşti, dacă nu prin numer, în orce caz. 

prin tactica lor de-luptă. şi prin acele însuşiri” militare * “devenite la ei a: 

doua iatură, prin. “forţa înprejurărilor.. ? , 

Aşezat acum de: partea astălaltă * a „munţilor Carpaţi, Negru” : Vodă. 

să. ocupă în prima linie de bunul' mers al aşezemântului ostăşesc,. de care 

„acum avea şi" mai “multă nevoie ca 'mai “înainte. De aceia cronica. spune. 

că, „sub Radu' Vodă, . numerul oamenilor ce constituiau ' Căpitănia, cra 

nolimităt”. Aceasta: însemnează, că nu a. organizat din nou, dar fiind că. 

acum era, nevoe de un mai mare. “numer, de 'luptători, efectivul Căpită- 

- niei nu rămâne la 1000, cât fiisese | până atunci, dar este; nelimitat. Prin 

urmare este clar. că, exista : obligaţia” serviciului militar şi erau .reguli de: 

recrutare; şi” cum era “natural, că „peniru nevoile ostăşeşti nu toată. sufla- 

rea românească trebuia să: fie veşnic “în 'nelinişte - şi cu grija servicialui 

militar, să stabilesc anume reguli, cina să vie în: serviciu administrativ şi 

cel militar, în timp de pace şi cin2 să rămână la vetre în timp de răsboi. 

Bcei care privighiau - buna” orânduială a lucrurilor, erau în !prima linie 

boierii, care aveau. legături- deadreptul cu “ţăranii: şi Căpitanii de. judeţe,. 

pipi , 
id . 
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precuni şi 'cu satele. Starea "şi greutăţile familiei determinau dela în- 
-ceput regula cherărei în serviciu, este bine înțeles, că nu s6 putâa ca | 
„satee întregi, curţile boereşti, eţc. să pornească la locul serviciului, sau - 
să fie purtate pe drumuri, fără. nici un căpătăiu, (când 'tot o obligaţi» 
şi tot așa 'de puternică . îi chema la, muncă agricolă prin care trăia şi 

„să ţinea ţara şi chiar nevoile: răsboazlor. Care au fost regulele da racru- 
„tare şi cele de asigurarea în acelaş timp, „a: muncei câmpului? Să se re-. 
vadă principiile vechiului aşezemânt ce a trăit la noi, până -în zilzle nous- | 

„tre, alcătuirea regufamentului dorobanților şi cel al frupei cu - schimbul şi 
„să va pătrunde fiecare, că din tot 'ce s-a. legiuit la noi, '.de când îi 
“Ţara, nici: o întocmire nu: a: îost mai, bine. isvorâtă , din. nevoile şi obi- 

- eciurile pământului, ca acestea și. nici una nu pare 'ca 'ventad “din adâncul 
"trecutului nostru; 'ca acestea. In timpurile depărtate : mult. de noi, țara şi 

” familia au constituit două bunuri sacre la români, aşa că prin legiuri.e şi aşe- 
Zările cârmuitoare. nici odată nu au fosf atinse sau «neîngrijite.: Respectul 
pentru „vechiul obiceiu” sau peatru „datina strămoşască”, a fost cea'dia- * tâi. datorie a românului.. Ce bine .zugrăvesc scriitorii străini acest respect pentru -obiceiurile vechi, : strărnoşeşti: „Moldovenii, fin morțiş la Stpaele dor. și cu moarte se pedepsește Ia.ei, ver cine. ar adopta, ori. îmbrăcăminte, 
"ori sabie, Sa ver ce alt asemenea, de la: turci, sau altă: națiune», Sa In Moldova, popor de aceiaş râsă, cu aceleaşi obiceiuri: şi cu ace- . | leaşi nevoi, nu, se. putea ca lucrurile să meargă. alttel ca -în ţara Munte unească, tumită asttel: de sigur,! fiind” că :mijlocul. ţărei. era şira Carpaţi- lor; în, adevăr, cele cuprinse în cronica lui Huru, se aseamănă aproap2 Înt- tocmai cu ce s-a petrecut: şi “în Muntenia; atâta doară că, între fondazea Statului Moldovei şi a celui muntenesc, după scriitori vechi, ar, fi trecut o „Viâţă, de om. Şi în - Moldova, lupte au loc între ' Moldovenii cari-şi aveau ŞI păsirău un .bun şi preţios pământ ce: ar fi trebuit şi altora; şi între. „Vecini. Şi din cele ce urmează se va. vedea că luptele ce. se: descriu pe- îrecute între unguri şi Moldoveni, premergător actălui recunoscut de: scrii. tori ca alcătuire a statului: Moldovei, organizarea dată: de. Huru în. cro-. „mica sa corespunde întocmai. cu modul desfăşurărei luptelor. In: adevăr: pie, imi acizi (gt pi PPE feri curseră ai at şi bătrânii, cu cetele lor! curtene; d i ae i cetele lor, apoi toți moșneni! - 
“cu” topoare şi. coase până şi matr inel oi ii Se i i ierele, toate Iuară.-îa mână ee pula e (CICOanele, jupânesele) și au - 
-orce.: Şi au fost alungaţi uncuriă ână ăi a iale “Opor, - coasă, “cuțit 
la Lemberg”, “Prin urmare. nipte. ci doi a 5 a iații. lori Polonii, până | „două direcții. „A tost.rănit şi Consulul Drageg nica idOuă «armate Şi -ducele  câmpestru 'şi Golăi deie și Sid „9 Ș cumnatul seu Boldur, 
coni (juni) şi- matroane Muriră 1% 5 Siarb, „Căpitan mare Şi „mulţi cu- Pilat Ceaurul şi Coma pi moșneni bătrâni şi cinci moșneni mari: | ŞI Coman Benga şi Isac Boldur ŞI "Tit arbure şi Ara 

an de Tigeciu şi Negrilă: Vorairul 
 edeau de »-Muriră şi tribuni şi Căpitani şi oni 92 - Din cele descrise aci, se vede că: fonta dre- 
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 gătoriiie. erau cu” atribut ostăşesc, că în lupte! luau parte la pericol toţi: 
„la fel, că familii ca Boldur, Pilat, “Benga, „Arbure, Balica, Boul, Baluşiu 
ea) nume -de familii româneşti, : ajunse Pânăv în zilele noastre, sunt 
"vechi -şi “însemnate familii a ţării noastre, -ilustrate pe "câmpul de. luptă 
şi cu viaţa . închinată patriei. . Cu LI , 
In 1272, a, fost răsboiu' cu Linoiu, prin trimiterea de către Ludovic 

“al IV-lea, pe Magistratul Gheorghe. lar. în Moldova „sa dau lupte între 
unguri, ajutaţi. de! Moldoveni, „contra . Cumanilor. , | Na 
Ra: In 1283, în al:doilea. răsboi. cu: ungurii -şi polânii, tatari, cazaci i şi 
ruși, “atunci “toţi Moldovenii apucară, armele. în „mână Până la unul, bă 
baţi şi “muieri şi: :coconi. (uni) lănci, " topoare şi. coase „Şi alergară . în. 

 prejurul”: dregătorilor, moşnenilor -: şi - -bravilor. de oaste şi: se “bătură. din 
„ajunul. Sf. Petru, până: la St. Maria: mare, anul 1285: şi” învinse pe pă- 
“gâni, până la Buda; iar, Benga, prefectul. şi :cu moşnenii şi dregătorii „ 
“şi cu brăvii aleşi, “intră. cu iuțeală - în țara leşască şi prădă şi arse tot. 
până la Cracovia; apoi. Boldur, ducele câmpestru, “cu! moşnenii şi dregă- - 
“torii, trecu Nistru şi Baluşiu, Marele Căpitan, cu „ai: sei bravi aleşi, incurse =. 
“Şi prădă . şi arse, până la apă “Bugului şi se înturnară încărcaţi de prăzi;, 

în tot acest . răsboi, muriră. moşneni 990, iar „bravi, d2 legiuni şi de cete j 
“ŞI bărbaţi de sate şi târguri, locuitori. 1393”. - - i 

In 1285 ar fi fost- un . răsboi. între Moldoveni: şi: Secui: (unguri) 
şi aceştia au învins pe Moldoveni, prin trădare, la Hood. - . 

Cin: aceste descrieri a răsboazlor. Moldovenilor, cu „ungurii . şi. aliaţii 

lor, rezultă că. “aceste. lupte” să da “pentru: apărarea . fării de. cotropire, 
“de cucerire, vecinii Moldovei fiind înţeleşi şi uniţi pentru, aceasta... . 

Că aceste: 'Tăsboae a4 existat, o dovedeşte. scrierile” streine contimporane -, 
“faptelor; că Moldovenii . au biruit, o dovedeşte. faptul istoric că. Moldova: 

â tâmas a Moldovenilor şi dorința - vecinilor sei. duşmani, TU S- “au putut. 
înplini. Că „biruind, este probă că. „oştirile Moldoveneşti eraz mai bine 

“organizate! şi mai, puternice de 'cât cele: ungureşti, polone şi ruseşti, la un . 

loc. Din aceste lupte rezultă şi. organizaţia” militară a Moldovei încă înainte 
de constituirea ca stat, dată „de “scriitorii noştri. Sunt mijloace de înștiiuţ, are 

şi chemarea luptătorilor; este grabă şi ordine. în venirea - şi adunarea unde 

. trebuia, a: „oamenilor de la vetrele lor. “Unde: s2 adun 'ei?, Cei cari țin de, | 

„imoşneni' şi bătrâni”, curtenii, se adun la: curțile acestora şi sub conducârea | 

„lor, adică a: 'boieriloi, „merg de se adună la sâmburele - sau centrele „dregă- ; 
-toriilor”, unde. sun? totdeauna. gata. sub arme, „legiunile şi isubtizpărțirile . - 

acestora, - cetele, adică oamenii. curților boiereşti. „Se adună apoi deosebit i 

"cea-.da.a “treia - “clasă, - „oamenii de „Prin sate” „ adică. acea ce.a "căpătat: . 

nuiele de gloatii.: Este un conducător . „sau comandant. suprem, Consulul 
Dragoş. Este - apoi conducătorul. „peste . toate “legiunile , clasei întâi şi. a 

doua, ducele: câmpestru, marele căpitan; apoi căpitanii judeţelor; tribunii, - 
vernicii, „juzii, “locutinenții şi. cel mai din” urmă grad, centurionii, cențuria  , 

fiind. cea -mai „mică “unitate. După : “cum -se 'vede sunt trei grupări — a 

trei ârmate — în acest. răsboi întrucât, duşmanii după” ce au fost Pătui 
j + 4 
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Ja „un loc, apoi sunt urmăriți pe trei direcţii opuse: ' Dragoş. pe : unguri: 
spre Buda, Benga. pe poloni,-până la Cracovia, iar; Boldur până în ana: 
Bugului, urmăreşte pe cazaci, tătari şi ruși. Istoria mai spune, că . „între: 
cei ce au mai urmărit pe duşmani, - au fost “Şi: Arbure Hatmanul şi 
Costea Paharnicul”. Să ţine o socoteală celor căzuţi în luptă şi. chiar; lă 
iumărătoare, să trec deosebit moșneni, care: probabil că sunt. boierii, 
proprietarii... - AI a A a ” 

D. Iorga interpretează textul psa/firei de' la Scheia, ce ar fi: de pe la 
„începutul veacului al XV, ca fiind relaţii asupra celui mâi vechiu fel de: 
apărare şi năvălire al românilor., Insă din ce conţine! relaţia, e: vorba de 
organizarea militară, iar nu de lupta. In "adevăr, acolo se arată „că sunt 
sate cu giudeaţii, giudeacii, giuzii lor; sata care se adun la zbor. Ținuturile: 
— despusurile — au în frunte şefi, care se zic despuitori.- Sunt părcălabi, 
cu vechile lor atribuţii militare. Vătatul este ajutorul ' comandantilii. In „răsboi, să adună voinicii (ostașii), se face o gloată, ceiace înseamnă tabără - se trimite inainte_o sfraje; s2 apără câte o cetatz. Voinicii au în fruntea! “lor sutaşi şi miiaşi: Este corpul călăreţilor şi corpul. săgetătorilor: Voinici, se zic ostaşii români şi în Serbia şi în 'Ardeal şi în țările “române”. ” Numirea aceasta de voinici şi de feciori, în acest2 ţări, s-a: păstrat -până în zilele noastre. DS Ş Ta 

Acest fel “de 'organizare a “Satului, îl- vedem folosit. în secolul XI în: Franţa, cu numirea de Conuue, sub Ludovic al VI cel mare (1108-1137), apoi în Anglia, etc. pe acelaş sistem al obligaţiunei de -upărare.. - Ie Or cât de primitivă pentru români, această sepocă, totuşi să constată. că: este un armament,, simplu, dar este; că lupt “individual. la un Joc: 
ca poporul Şi se mnanții care şi ei la fel sunt expuşi în iupte, ' morții, 
ca luptătorii de rând. Că victoria -să termină prin - ări ă ea 'să face în regulă, comandanții conducând“ operația. | „marire, “ ca să, 

| Ip eroniea lui mun se arată 5i oarecare reguli 'd2. înaintări în oştire ȘI acestea se fac cu prilejul răsboiului având în wedere si 0 van i alegerea celor mcritoşi 'se face da cătea un. sfat, 'de d comitet "apr: adunat in acest scop şi compus din toți marii dregători ai ţării cum vom . vedez mai apoi. - a it 
Spune ctonica: „in: dregătorie, să stă 5 ani 

O ţine cu omenie, să mai fie pe i Omătapiai a 
ca: mare jude, consul, prefect duec gas, la ” dregătorie mal mate, 
Cel care serveşte de trei ori, să numeşta - „co il iu Ra im 1288, episcopii şi popii toţi, moşnenii şi bătrân , Atel, „la anul gătorii, să strânse se facă alegerea dregătorilor i: i pi ec SI dre- 

| “ reg! ŞI să omenească: (recom- penseze) pe acei ce cu dreptate ţinură a lor, dregătorie; şi. numiră copil veciu, pe Dragoş; entru purtarea consulatului .de' două dăți cu bărbăţie; pe Benga prefectul şi pe Boldur, ducele Câmpestru. Se decoră: cu toge albe şi cu laura "de stajar şi-i purtară în cară de trium? i 3 şi strigau Crainicii, că patria aşa recompensează - dorul (zelul) bravtră serviciul şi credinţa patrioților care şi-au ținut dregătoria '.cu omenie şi 

în 'grad şi acel care: * 
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deaceia să-i Gnoreză. toţi şi să-i “cunoască . de copii veci. Apoi aleseră pe. 
Dragoş domn scaunelor şi Vodă (duce pe oastea toată) îi -dete scepiru 
(grapă) .şi. spre a fi distins de alţi dregători! şi copii veci, i-se destină. 
(legiui) a purta la căciulă pană albă, : ;măndrită (decorată sau împodobită. 
sau ornată) cu cap de bou şi petre preţioase”. Lucrul acesta pare atât de. 
netural şi logic, în cât -nu. vedem. de ce ar îi fost scornit şi dat în aşa. 
amănunte. de către Cronicar. Această pană sau egretă," semn al Comanda- . 
inentului, esfe în uzul oștirilor române, din vremuri depărtate, de mult, la 
Voevozi și. „există .şi până astăzi. Ă 

“Istoria pomeneşte de incursiile acestea "ale Ungurilor, la răsărit de: 
Carpaţi şi la sud. în ţările române, bine întțeles * cu scop de cucerire; este- 

“logică dar concluzia, că. dacă nu le- -au cucerit, este că-nu au putut şi nu: 

au putut, fiind că au fost mai fari românii,. care i-au împedicat cu forța: 

cu oştirile lor care de sigur au fost mai puternice, mai tari şi prin urmare, 

mai bine oiganizăte., Şi modul de organizare era cel roman, căci romanii de: 

puțin timp plecase de lângă dânşii. | a 

-In scrierea pomenită. asupra Moldovei, Miron Costin dă după cronicari 
străini, modul cum era ţara organizată. în timpul de. care se. ocupă acei : 

'cronicari:: ori, înţre acea ce fusese înainte. cu privire la oştire şi starea 

- contir,porană cronicarilor; deosebire mică de fapt, o'fac chiar ei, :când spun::. 

„mai înainte era așa”, cum la fel face. mai târziu şi- alt scriitor, Sage: 

care şi el. descriind starea oştirei din zilele lui acolo unde constată. schim- 

bări, îaţă de. ce a fost în trecut, zice şi-el tot:aşa „care mai înainte era”. 

Hceasta face dovada unei instituţii continue, doar cu, modificările timpului. 

Nu ne vom ocupa-de organizaţia generală a ţărilor, de' şi: cum am, văzut 

şi vom. vedea din lupte, fiecare rang boieresc are şi-un atribut ostăşesc pe: 

N 

care boierii. îl îndeplinesc în timp de răsboi; voiu da după . Miron... 

Costin, dregătoriile direct ostășesti . așa precum | le-a. aflat descrise şi el... 

„Aceste dregătorii sunt cele din început, întrucât în. eporile de care: se ocup: 
scriitorii, nu avem organizatori militari recunoscuţi, ci numai răsboae. : , 

Ir. timpul . „ce. trece între întâia şi' a două colonizare a ţărilor române,. 

nu să cunosc de: cât_ răsboae, lupte, duse de români, pe seama lor; 'in: 

aceste răsboae româniă au şi înfrângeri au “şi biruinţe. Istoria însă nu cu- 

noaşte precis nici pe domnitori,. nici forma organizaţiunei „politice, dar .ea' 

spune de unele instituţii .ostăşesti precis „care erau mai dinainte”. Pceasiă” 

atirmaţiune. este categorică şi corespiinde : realităţei, care-i aceia a ră-. 

. Wânerei pe pământul Daciei, după plecarea administraţiunei - şi  autori- 

- tăței romane, “a factorului determinant păstrărei caracterului roman 'şi 

al. siguranţei, oștirea. Oştiri cari menţin țări. şi port biruinţie, nu să im- 

provizez; Voivodatele . şi . chinezatele de pe teritorul, Daciei şi uniformitatea 

sistemului. militar al lor, sunt dovada - unui isvor, comun pentru instituţia 

militară ce corespundea unor, nevoi a pământului şi de aceia şi Negru Vodă 

.ŞiDiagoş Vodă „o găseşte şi 'o păstrează, pe acea care era mai dinainte”, 

Despre aceste organizaţii româneşti e vorba, când cronicele străine. vorbesz 

„de răsboaele regelui Viadislav al. Ungariei, cu: tătarii,. purtate numai cu. 

ajutorul românilor din oi şi Maramureş?! , „lutâi — 'zice cronica — pes- 

Oastea Rom,-c. ? 
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„punseră vitejeşte pe_tătări diir cuibul Munţilor, Şi-i gonesc până la Sirei, -uude 'se afli astăzi orașul Roman. Aci, urmează o nouă bătălie, înfrânți, . „ “Zătarii se aruncară în undele Siretului, iar românii măcelându-i fără cru. " Zare, astupă fluviul. cu cadavrele: dușmanilor”. | e E | | | „După „aceste. evenimente militare de toată însemnătatea pentru noi, „Scriitorii pornesc istoria „românilor, adică „de la a doua colonitare a Jo. dovei și fărei Românieşti, întâi Wegrii Vodă cu pedestrii sei Munteni și apoi Dragoş în Moldova”, Ia E | | "Miron Costin dă dregătoriile aşa zise + administrative, politice, şi unele 
| :din trânsele au şi anume atribut ostăşesc. Aceste -atribuţiuni dau -o ideie 
şi de. organizare ostăşească şi care este acea a secolului în care trăase acei 
7» după care Miron Costin a luat așezământul, sau acea a secolului apropiat 

! los. Iată ce spune Miron Costin: o SE A ” a) Tofi nobilii de fară, nomine „Curteni”, să află sub” Marele Logofăt. 
Acesta poartă ca. semn al dregătoriei sale, un toiag verde cu „bule aurie 

- 2 "'galbine”; * i Da a [ o e . dă _b) Marele Vornic de Țara de' jos, care între, altele: are ca însărcinare 
i 'privegherea: asupra strajei de fruntarie. Marele Vornic al Ţării de -sus, are 

aceleaşi atribuţiuni pe partea de țară: corespunzătoare. Semnul“ diegătoriei 
„lor este un toiag albastri împletit cu aur. . | SU Dia C) Hatmanul, că să fie. şi el înseninat, i-sa dat și părcălabia Sucevei; „el judecă şi toţi. militarii, adică pe călăraşi, arcași, dărabani, “seimeni şi 
lefegii sau lefaşi; el poartă toiag roş împletit CU-aur. în senat, iar în Fruutaa 

„ “armatei, un buzdugan, e 
e 

po „„Mai Înainte”, vornicii cei mari conduceau  oştile, anume “unul aripa 
dreaptă, altul aripa. Siângă. La Munteni Până acum, cap al. oastei: este 

„Marele Spătar. In „Moldova, Ieremia Vodă "Movilă, institui demnitatea de 
- hatman, luând norma de la Poloni. -. “ ia Funcţionari, cari Hu sunt chemaţi la Divan sunt:. | ă Iaca a) Sardarul, (mareşal de Câmp în Polonia), ține “reşedinţa: perpetuă 
la Orhei sau. la Lăpușna, având sub” Comanda sa : pe călăraşii acelor 'dosiă 

“distiicte, >. 
o î Ara | b) Marele Slugiar, aprovizionarea. cu cărauri, între alţii “etc., având Sub el alţi doi slugiari. Pa ă 'c) Marele Jitnicer, adună grâne Pentru principe şi” pentru. cetăţile 

„turceşti de la margeni. | E e la o SE d)” Marele Pitar, atârnă de jitnicer şi are sarcina de a distribui- pâne 

şi pe Seimeni 

1a. Seimeni şi la Curteni.. A 
| 

e) Marele Setrar,. priveghiază corturile domneşti, tunuri glonţuri, pră- 
vărie. a - | e ,. pi ă î) Agă (luat de Ia turci), este general dărăbanilor Şi al pedestrimei 
întregi. EI rândueşta străji la Porți. Locotenent a] seu este - Căpitariul de 
darabani, dator de: a visita străjile 'a2 noapte.. :. Da „Toate funcţiile: d2 mai Sus, au câte 2-5 “funcţii boiereşti . subordonate, âfară de vornici şi de hatman. aa a Si 

i ii) . 
, 

-  
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în " Muntenia este. la fel, tară de hatman, oastea miuntenească fiind: 
sub” marele Spătar. ..- : i 

Tot judeţul are- Căpitani şi notiogi, „mamiţi: astăzi „turcește! iuzbaşi, 
adecă sutaşi, tinând. de hatman.: : - 

- Acest fel de orgânizare a “fării, care. cra numai militară, a făcut pe:. 
scriitori să spună, că, la început era ţara ca o căpitănie. | -: 

Din cele arătate mai sus, rezultă că ştirea românească avea: 
1, Infanterie; care coprindea: Ey “ i me 
a) Arcaşi; 

b) Darabani. - =. n 

2; Cavalerie, călăraşi, > 
3. Trupe: şi ' servicii... N a e 

a; Curteni călări. 

“Curteni pedestri. - | 
b) Seimeni, călări. .- 

_€) Lefegii (lefaşi) pedeştri, călări. : 
- Că: arcașii, darabanii şi călăraşii, eru trupâ luptătoare şi stăteau la: 

casele lor, pe tot - teritoriul, o parte mică dintre darabani şi călăraşi, era 
şi în serviciul administrativ al districtelor. Curte. ui, erau formaţi din oamenii . 
boierilor. aflaţi la “Curte în serviciul domnitorului şi al cărmuirei. Seimenii,. 
erau în serviciul administrativ al capitalei şi pentru poliţie. Lejegii, erau » 

. în serviciul cărmuirei. 

| Căpitănia, era o' unitate. militară a districtului, de care atârna toi 
militarii “districtului atât cei. “aflaţi permanent în serviciu, cât şi acei aflaţi 
la vetre. Efectivul căpităniei, pe care 'se putea oricând comia, era de 1009: 
oameni, arcași, "dărăbani şi călăraşi, aşezaţi, când erau aduşi pentru ser-. 

„viciu, “în subînpărţiri de "câte 100 de oameni, „Sub. un sutaş. sau notnog 
fiecare subinpărţire. 

Cetățile aveau “garnizoana “lor, alcătuită din oameni de toale categoriile: 
din apropierea. cetăților. -Fruntariile erâu Sub paza anume, a foşti: militari, 
care erau-pe 1a trecători şi av2au în orașul ce mai. apropiat centrul acestor. 
subînpărţiri. de paza îruntariei. ! - 

“ “Era o regiune așa zicând „întărită”, dar numai prin oameni, în catea.. 
îruntariei deschise sau „expusă “invaziilor; „această regiune în Moldova era. 

acei a judeţelor Orhei şi Lăpuşna, formată din Călăraşi, puşi sub comanda - 

specială a Serdarului, „ obligat” a sta în.unul din aceste două oraşe, ca să: 
fie. în mijlocul: acestei. trupe care avea serviciu de supraveghere foarte 

buni asupra drumurilor ce veneau din afară şi prevăzute. mijloace de: 

înştiinţare a _şefilor şi a celorlalţi oameni însărcinaţi a apăra țara în acea, 

„parte şi a sări imediat ce a pătruns duşmanii în ţară. ” 
“Era. un comandant al pedestrimei, era unul deosebit al călărimăi 

şi unul al Curtenilor. | . „ 

Oştirea la răsboi- era comandată de: domnitor şi atunci. Vornicii _co- 

_mandau aripile, 'hațmanul sau marele spatar, comanda centrul; când nu 
„- conducea oștirea. la răsboi Voivodul, o conducea. marele Spatar sau hatmanul. 

. 
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* (în Moldova „acesta). Detaşamente care se trimiteau cu însărcinări anume 
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în lupte, erau sub comanda vornicilor. sau hatmanului. “ In fiecare categorie de boierii, erau şi grade intermediare ca Subordoaaţi şi înlocuitori Ia comandă, în cas 'de lipsa boierului” de raig mai mare, - După. cum- se vede destul -de bine, organizarea militară a ţărilor ro- mâncşti era complectă de 'oare ce toate nevoile ostăşeşti erau prevăzute cu servicii anume, de aprovizionare; de comandă şi de îndeplinire în cele mai bune condițiuni, a datoriei, militârei Aşa să :explică, de! ce mica Sştire românească rezistă îndelungat în lupte şi. învinge, ştiind să se TOrmânii din. Dacia Australă (Țara românească sau Valahia şi cei din, Dacia jurăr: să găsea. _ r a SR 1284 „Românii să strâng în jăaramureş, sub un domnitor” 1) -In' 1300, în “acest ân sunt cunoscuţi dinstinct şi fde 'sine stătători, ron.âni! din Dacia Australă (Țara românească sau Valahia şi cei din Dâciă Orientală (Moldova).  ..> Se : Am dat aceste citate “cu „referire, la lupte petrecute iatât înainte d 
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„ 1) G. Asache (Istoria veche şi nouă a Moldovei, etc.) 

   



“SECOLUL AL XIVlea ---: 
- "Ca privire generală asupra: acestui secol, constatăm - următoarele: | 

Sunt mereu dovezi” că în aceste locuri se află constituite orgarizațiuni 
politice române, despre care vorbeşte Istoria şi care „organizaţiuni preced 

„data îormărei statelor româneşti şi se apropie de forma „ce mai târziu 

Şi-au dat ţările noastre. i - 

Sunt 'trecute în istoria altor țări unele Lupte date de: oștiri moldoveneşti, 

“în alianţă cu alte oştiri -şi aceasta petrecându-se . înainte de aşa numita 

descălicătoare a țărilor; însemnează că şi acele organizaţiuni “politice care 

:au precedat statele unitare româneşti, aveau o constituire normală, întrucât 

„elementul oştire exista şi șă manifesta cu destulă putere înlăuntru şi, în 

afara teritoriului. - i se * 

La începutul veacului al XIV, — spune D. Iorga — când se turidează 
principatul Țării româneşți, se „adoptă sistemul din Țara Făgăraşului. Bo- 

jerii, stăpâni pe sate, dătorese ajutor: (serviciu) militar. La orce chemare . 

ei vin cu. calul, - dulama. şi armele lor. Ei îs datori. a se înfățişa înte”o 

anume zi pe an, călări şi înarmaţi, spre a Ji se face cercetare. Deci ar. 

îi voevod şi căpitan al Voevodului, ca' şi în Moldova. Părcălabi la cetăţi. 

Boierii purtau sabie; ceilalți arc şi săgeți"; unii şi sabie. d 

Aceste. mărturisiri culese de către D. Torga, sunt de mare însemnătate 
militară, întrucât ele dovedesc că acest sistem, această organizare, este” 

mai veche de, cât. începutul secolului al.XIV; este din secolul al XIII-lea. 

“Și dacă alături de acestea punem şi datele istorice pe care le procură B. 

p. Hajdeu, anume, că Negru Vodă nu este ardelean şi că "fundarea: princi- 

“patului sau descălicătoarea Țării româneşti, este o reîntoarcere a domaici 

la casa ei, atunci sistemul militar este al ţării româneşti, , dus întâi cu 

domnia în . ara “Făgăraşului, s-au şi mai sigur,. „aflat şi acolo a fel 

provenind din precedenta organizare militară romană... a 

Organizaţiunea oştirei este bună şi superioară altora, întrucât ea obţine E 

Diruinţe în primii ani de domnie chiar a ; Voevodului 'sub care obţin 

- victorii. Insăşi scriitori - streini semnalez că „până la regele, "Sigismund, 

sistemul de recrutare la unguri era neregulat, oamenii se adunau numai 

"1a poruncă regelui în caz de răsboi şi de multe'ori mergeau la luptă 
„oameni . care nu. făcuse riici un fel de serviciu militar; puterea, lor de luptă 

i 
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tu totul redusă iar disciplina aproape „lipsea cu totul. Pe când elementul românesc din armatele streine, era baza şi tăria ăcestor armate”. Cantemir. 
vorbind de organizarea. militară a Moldovei după moartza lui Ştefan cel : 
Mare, califică pentru oştire acest: timp; ca epocă „de scădere;. şi ca să dovedească - scăderea, el dă: față de trecut şi starea prosperă a. acestei - oştiri, arătând cele -două categorii de ostaşi: „ostașii să deosebesc între- dânşii, în ostaşi cu leafă şi, ostaşi de scuteală, care slujesc cu cheltuiala lor, numai ca să fie scutiți de bir”. Or,-:scutiri fie bir pentru 'ostaşi ce „să întreţin cu cheltuiala lor, să constat şi în hrisoave domneşti în ambele „ţări şi în acest secol al XIV;-prin urinare sistemul de organizare ă oştirei, este precizat de istoricii noştri şi el este” vechiu şi nu' încape' îndoială -că. cel din început, păstrat şi transmis din generaţie în generație. Rămâne prin urmare stabilit că oştirea naţională era acea care aveă drept. leâtă, scutireă „de bir şi să alcătuia din Căpităniile. ținuturilor, cu ostaşi 'afiaţi la vetre şi cu ostaşi aşezaţi în regiuni teritoriale şi. pe la cetăţi, având îndatoriri” „de pază şi de apărare a hotarelor cum şi de întreţinere şi apărare ă; "cetăților. Este deci hotărâtă deosebirea. între. ostaşii lăsaţi la vetre, fără nici o. grijă,. în timp de pace .și „ostaşii din regiunile în pericol, :de a îi. atacate oricând şi pe neprevăzute şi care ostaşi erau permanent în serviciu, erâu deci -permanenţi. A doua categorie de oştire era acea cu 'leaţă şi rare . era. compusă din străirii, Aceşti străini, erau consideraţi: că auxiliari, ajutători. . „: - Ştefan cel Mare apucându-se.de îndată de răsboaie, cum spun isto- -ricii şi folosind oștirea: găsiță, aflată deja, de Sigur, nu în. stare deajuns de. înfloritoare, o sporeşte, dar tot pe bazele pe care era- aşezată de prede-., cesorii sei; aşa că existenţa căpitănatelor! de .ţiniituri, este constatată în secolul XIV-lea,” iar organizarea lor era. pe unităţi judeţene, de 1000 de oameni, împărţiţi în zece sute, fiecare suzi era cea m “unit se comanda de un Şef, numit Sutaş. Căpităniile de judeţe, erau grupate: în două unităţi mari numite Vornicii, comandate: de Vornici,. care erau | în număr, de două: cea a firii de sus, coprinzând județele din partea de: “sus a țării (în Moldova), | sub comanda Vornicului țării de sus. şi cea - a ării de. jos, coprinzând judeţele din partea. de jos a țării, sub co." 

manda Vornicului țării de jos. Prin „Mrmare. circumscripţiuni “teritoriale mi litare, în telul regiunilor. corpurilor de armată de. astăzi: Comandant su- 3 
_preni, după „domnitor, era Hatmanul. De Vornicii ținiau şi Flănsarii, care. | era trupă uşoară ŞI care in cas -de pericol, cea. dintâi .să aduna pe lâiigă Vornic... Ii - E o Ia a „Din aceste mărturisiri ale lui Cantemir, reiese că şi: în acest secol . al. XIV oştirea era. de două feluri: oştire. care era aşezatii, înarmată pe ic: şi în tot momentul gata de luptă, 'cea. ce. numim. noi oştire “permanentă e 
"şi oştire aflată la vetre care se: chema. numai în căz de nevoie şi care se chema toată de-o dată la. răsboae: mari ;. Sau. să: chema ae ări În 
era vorba de atacuri neaşteptate, in. părţi ale: tării pe: undă: nu să aştep= tau românii la atacuri. „ „ o YI Chestiunea armatei permanente nui trebuie. 
istorici: dau că românii au. avuto înaintea, alto 

ai mică unitate şi - 

S 

să mire -pe “nimeni, dacă | &„Haţiuni; armata  permă- ” 
| 

! . 

“ . ” , 7 ”
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entă nu era la români o inovaţie, când a existat armată permanentă şi pe timpul lui Filip regel2 “Macedoiiei. 
In Franţa Sub” Carol al VII-lea, erau Companiile de ordonariţă „franes-. archeres”, tot oaste “permanentă.  . - | . 

„Că sistemul militar sau organizarea militară a celor” două tări To- 
:mâne, după constituirea lor. în sate, Muntenia şi Moldova, este aproape | 
aceiaşi, Sistemul “acesta — spun _istoritii 1) .—. s-a întins până şi în Un- 
-garia şi Polonia, deci nu din aceste- state în tările române, cum au dedus 
:onii scriitori “români. . Aceasta face dovadă că e: vorba de un, obiceiu al 
“pământului, înrădăcinat de timp: şi de nevoi, în: viaţa “românilor. Că în 
„această organizare, exista un sistem de recrutare, adică de formare a „oşti- 
Tei prin alegerea oamenilor pentru serviciul “militar. 

„Că exist cele - două categorii distincte, semnalate în secolul prece- 
„dent, dorobanţi şi călăraşii, iar;. în “Muntenia şi Roşii: 

Sunt sub- împărțiri în unităţile constitutive ale” oştirei; deci este o al- 
cătuire regulată şi prin urmare o încadrare a. unităților şi. a aceștor sub- 
înpărțiri ale lor. . e : 

Că. efectivele: ce “dau: istoricii oştirilor: româneşti, să. refer “la elemân- 
“tul permanent: sau activ- aflat în serviciu în timp de pace, de oarece efec- 
“tivul acestot: oştiri în .răsboae, este. Chiar după istorici, cu mult mai mare... 
De aci să poate: uşor deducz, după! cum vom şi vedea, că erau şi anuuriie 
reguli pentru chemarea şi complectarea efectivulăi trebuitor Îa răsboi; şi. 
“chiar'la acest răsboiu, câte odată, ia. parte şi alţi oameni, care nu întot- 
„deauna - însoțesc! oştirea- regulată . românească. 

Dregătoriile,, sunt - funcţii boiereşti. şi aceste . dregătorii sunt rauouri 

“în oştire; 'că: acei. ce le au, 'sunt îndreptăţiţi. a judeca pe subalternii, lor, 

“pentru pricinile din serviciu; prin. urmare, oştirea avea justiția ei specială 

Şi judecătorii. sei naturali. Era în Moldova dregătoria Părcălabilor, îna- - 

inte de domnia 'lui „Alexandru Vodă, cel Bun, iar Părcălăbia de Suceava” 
era. de întâiul rang. E Aa Sa 

Erau servicii administrative, militare.  Oştirea activă sau permanentă 
are drept la „leafă, întreţinere şi îmbrăcăminte de la stat.. “Ostaşii. în + ga 

nerăl, acei care nu erau în serviciu” activ, plăteau pe şefii lor. - 

- În ţară “era bogăţie, întreţinerea oştirei era uşoară pefitru stăt. | 
Luptele se purtau cu oarecare reguli, dei exista 0" ştiinfă şi artă imi- 

„litară, cu care. trebuia să: îie familiarizați şi şefii şi luptătorii. Regulele. de luptă erau simple, căci şi. armamentul . piireă tu seta 

complicat. “Sunt formațiuni de marş şi sunt rzguli pentru păzirea rup 
pe timpul când: zzrg, în răsboi şi când 'să odihnesc. . 
. stată o abilitate în “a ațrage - Să foloseşte zerenul în lupte. şi să con |: 

“oştirea duşmană pe' teren priincios pentru “luptă, de cătră români.. 1 
fac combinări pe care'noi e - Să. manevrează pe timpul luptei, -să . distina unii 

Tumim tactice. şi ” în: astiel „de. manourări. şi combinări; Să ing + 
, 

- Pe . m. , nana o E E AO a a DI Ii e 
-] . Lă 

- +1) Pesty (Cantemir)... îi a



o 10m, 
Pa 

Ps - şeli., Să caută a se folosi. obstacolele naturale; pentru întârzierea, iinpe» 
„cipale. .: 

dicarea şi facerea de perderi - dușmanului, înainte „de darea. luptei prin; 
SN | | 

Sunt căpetenii, boieri, care să disting în lupte: şi. sunt remarcați în. istorie. - : „7 pi A 
Ea Voevozii răsplătesc vitejia luptătorilor; şi a conducătorilor lor. . “Sunt numeroşi români pe care istoria îi arată: ca. fiind: conducători în oștiri streine, unde să disting şi sunt răsplătiți pentru vrednicia :lor. | Virtuţile 'ostășești la români, sunț semnalate. de către istorici şi. scrii»- "tori atât români, cât Şi străini. Aceasta nu să: poate trece cu vederea; 

- poate fi pusă la bănuială, i 
„ contr: altora, au. călăuzit. atât pe “Moldoveni. cât' şi pes Munteni; îjsă ar. 

„meiul tratatelor de alianţă, sau când: interese generale ale, creştinătăţăi. sunt. 
de aparat-în comun. Asupra acestui secol, istoricii români dau. începutul: 

în ceace priveşte pe cronicarii români, deoarece, erau timpuri când Mun- tenia, era în duşmănie cu. Moldova, aşa că sinceritateă arătărilor lor, nu: 
"Spiritul şi sentimentul la români - în „acest: secol, de a nu: lupta unii: 

lipsit - spiritul unei conlucrări între €i şi: aceasta dovedește că: dipsea: pe- 
atunci, claritatea. vederei Care erau  întereselg acestor două ţări. într 70 
Poare; care. la fel şi: pe rând Și. în zoate - vremurile, au" Căutat niiniciraa- . 
fărilor române. . Sa SR e Să încheie tratate de alianță între domnii români, cu.alți şefi de state,. 
peritru ajutor militar la nevoe. Aceasta denotă. că. țările române: erau pu 
Zernice, întrucât „este căutată prietenia. lor. AR ea „Să. fac expediziant afară de teritoriul ţărilor române,. mai ales. pe te. 

orgânizărei oştirilor române. şi odată Cu. âceasta, tot-ei arată. şi cum. erau: 
aşezate. prin. organizarea politică şi administrativă, dregătoriile „boiereşti. 

“Inainte de a. da evenimentele militare care au. loc în. acest secol, 
„dăm tot ce atribuesc scriitorii, aşezământului. politic şi. ostăşesc din. acest 
timp. | 

[o Pa Sunt distincte cele două elemente care. au. constituit isvorul puterei... 
de viaţă a neamului românesc, din începutul existenţei lui şi: până as tăzi; pătura de sus, acea a boierilor şi: Pătura:yle- bază, pe care a. stat 

tivată, nu putea să fie altfel de cât cu-.o. Structură unică: Şi Siipusă de... | bună 'voe conducerei clasei boereşti. Pe „aceste _tiinpuri, țăranul vedâa 
în boer pe acel care îi procura existenţa și-i. asigura Stăpânirea pămân- 

- tului, prin: aceia că-i “Procura muncă 'şi că-l conducea” în răsboi,. ținâridu-ii strânşi pe toţi în jurul seu la luptă. Prin urmare de şi despărţit de boier,. prin avere şi stare socială, ţăranul vedea -pe boier alături: da el; deopotrivă, _ inairitea morţei în Scăparea, țării. Această legătură în lupte. era tot aşa. de.. solidă, ca şi acea. din timp de pace,. căci avea: ca element Principal, su-. punerea, ascultarea; şi sub acest raport nu a: existaţ nici odăâtă: în: trecut. 

1 
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„neințelegere sau duşmănie, între boier şi ţăran, — întrucât nu -tiraniea, ci nevoia reciprocă, ţinea pe ţăran legat de boier. , e 
„Boierii erau slujitorii ţării; adică capii şi ofiţerii puterei armate, fiind “țara organizată ostăşeşte”.1).: „Judeţele sub comânda unui căpitan, care 

unea în 'mâna lui puterea. administrativă, judecătorească şi ostăşească. Or- 
gânizarea era astfel că făcea din tot românul, un soldat la nevoe”. Tim: "pourile şi situaţia ţării, au fost cauza pentru ce românii au trebuit să fie. ! aşa organizaţi ca să poată exista. Viaţa de zrândăvie, la individ câ şi lă; - popor, este acea ce distruge; viaţa activă, răsboinică, cu grijile ce : decurg, 
din trânsa, este sănătatea, €ste: regenerarea poporului: ca şi a individului „şi ea procură Omului, ca şi colectivităţei,. dorința de viață. Aşa a fost" cu 
româri.. şi de aceia în! viaţa neamului nostru, nu a fost nici o clipă de 
întrerupere. - -- _ 5 „ 

N. Bălcescu, dă -ca organizare militară ' înainte. de Mircea I, cele. irei 
categorii de oştire românească: 1) oştirea în leafă,. pe :care cu drept cu- i 

„Vânt'o numeşte oştire permanentă, întru cât peste tot şi totdeauna, nu 
Sau -plătit cu'-leafă de cât cei aflaţi * încazarmaţi şi îngarnizonaţi. 2) 
Oştirea de scuteală, adică oştaşii de :care nu era nevoz -în serviciu per N yu a: . . e - o e - .. mament, erau lăsaţi 'la casele lor pentru nevoile agricole. şi: gospodăreşti” şi 
care se luau la răsboiu pentru -a complecta numărul lăptătorilor pe nevoile | 
răsboiului.. Ei erau obligaţi să aibă tot ce le trebuie pentru a face răsboiul: : | 
arme și hrană. 3) Gloata, oamenii care se luau la răsboiu, atunci când. 
nu ajungeau cei “din. l-a şi a 2-a categorie, 'sau când duşmanii invadau Ă 

pe neştiute regiunea vecină hotarului, Atât calităţile de - luptători, -cât şi. 
„armamentul acestei categorii de oştaşi, erau reduse, 'este drept; însă prin . 
nuriărul, cunoaşterea drumurilor şi a poziţiilor, cum şi prin. tactica de luptă 
întrebuințată în acelaş fel, ani de-arândul, gloatele acestea sporeau. puterea - N 

„oştirei de luptă propriu -zis şi inspăimântau pe dușmani. , ia 
“Bălcescu dă şi-cifre precise de efectiv şi unităţi cu subîmpărţirile 10r, 

Scriitorii de după 'dânsul nu recunosc veracitatea acestor date, fără însă: 
a preciza 'şi documenta d ce pun la îndoială arătările unui istoric care + 

nu a avut mici un interes să inventeze, când după kât'a scris şi docu- .- 
mentul a avut “la îndemână un bogat material istoric. Aa 
Tar cu privire .la efective ' şi. unităţi, datele sale pot îi puse la în- 
doială dacă. ele 'să 'referă. la o epocă anterioară: organizărei armatei ro- 
Irâneşti, din timpul lui Mircea I.în Muntenia şi Petru Muşat, în Moldova,: 

'de şi romanii, de-la care s'a primit stăpânirea 'acestor locuri, aveau o 
rganizaţiune militară locală identică.” PAcea ce însă se poate considera ca 

“sigur, este că o regularitate absolută de diviziuni şi subdiviziuni, a lipsit: 
românilor: şi că -mai curând: să poate spune “că românii au făcut faţă 
nevoilor, cu câţi au putut şi cum au pităt. Cele 'mâi -vechi hrisoave pome- 
iese de numiri, ca: dorobanţi, roşi, călăraşi, căpitani, curteni, 'copii de 

  

1 1) N, Bălcescu, 

N 

numire de: ban, vornic. Este cu desăvârşire exclus ca ci- |. -i
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„nevă. să-şi. poată închipui că toţi aceştia; erau o amestecătură de oameni, 
„la “un loc, călări, cu oameni pe jos, când se cunosc şi armele cu care- 

luptau fiecare şi care nu puteau fi folosite de cât în mod pu itotiil, separat, 
după felul 'şi întrebuinţatea lor specială. Prin. urmare absolut sigur uste, 
că au existat unităţi cu număr de oameni tât se puteau conduce de im 

„sef; care şef trebuia să ştie câţi oameni! are, .sau -trebuia să aibă, ste, 
+ Aşa fiind, Bălcescu a descris /ucruri certe, întru gât faptele sunt dovadă: 

de aceasta. Istoria trece pe Mircea ca organizător al armătei în “Munteniă; 
însă tot istoricii afirm, şi nimeni nu-i împiedică să atribue tot lui, înfiin:' 
țarea dorobanților, că '„Istoria ne arată, că Mircea I, regulă corpul doro-- 

„Banţilor, care era alcătuit mai dinainte 1).” Regulă, nu înseamnă organiză, 
„şi! tot istoricii. spun „corpul dorobanţilor, era înființat înainte de Mircea. cel Bătrân”. o ia A m ii 

“Şi în Moldova, 'lucrurile s'au petrecut la fel; căci înainte de descăli- cătoarea lui: Dragoş Vodă, isțoricii. constat existența unor aşezări po» „„litice, Vrancea, Bârlad, care tot aşa se supun lui -Dragoş de bună. voie | şi 'se oblig la dări şi ajutor de oaste. :Aceasta se "traduce, 'o regulari fa: “treburilor în familie, între -îraţi; ' cei Ce veneau şi cei ce se aflau, erau: acelaş popor. Dorobanii “munteni : şi: darabanii “moldoveni, existau, erau de- mai nainte. Cine ştie dacă lângă “Muntenia ar: fi fost vecinătate slavă „influentă ca în Moldova, nu ar: fi pronunțat şi Muntenii pe o din doro- bani, tot a,:ca Moldovenii. N pp . | | 
„Destul că scriitorii) afirm că dorobanţii sau dărabanii, constituiau | neamul dorobănţesc, „fiind că “serviciul : lor militar era din tată, - în îiw” - „Cavaleria. moldovenească se' compunea. din toţi proprietarii. terito- riali; mari şi mici, numindu-se oaste nemeşască”, „Caii străpunşi la nări, pentru înlesnirea răsuflatului, să deosebeau nii prin mărime sau frimiiseţe, 

, 

- ci prin repeziciune “şi neoboseală”?, „Cavaleria, nu costa statului: nici un bân, era un serviciu feudal”. Iată începuturile- oştirei; istoricii noştri: şi care se mărturisesc la .fel Şi de către logice şi naturaale: dorobanţi şi călărașii, să întâinesc în cele. dintâi descrieri” 
- aa ai este: două. numiri | „de când e ţara şi până în zilele noastre, în toate veacurile; | E „Numai având siguranţa şi apărarea, Mircea „termină mai întâi Câmnpu- = Lengul, şi începu la întemeia treptat Târgoviştea, Bucureştii. B a i " Oraşul de Floci”,  - Se Buzeul și In rezumat: La “acest secol ne trimite cronicarii vorbesc de aşezemântul ostăşesc din „secolul. al XV.lea.: ce s-a arătat până aci, rezultă că o 'asemănare 'apro | tat totdeauna între Moldova şi Muntenia, sub raport nici o îndoială. că atunci când în "Muntenia ' avem litară a lui Mircea cel Mare, nu se poate ca orga 

se afirma: puternică prin succesele ce „obținea e]. 

şi istoricii, când... 
şi “cum din tot 

ape perfectă, a exis-. 
ul militar; nu- încape“ 

' glorioasa. epocă înj- 
nizarea militară, care- 
în lupte, să su fi. 

1) N. Bălcescu. : i i | 
2) Miron Costin. , | a i 
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influențat şi: pe: -- Voevozii. Moldovei, în organizarea ce dădeau oștirii Mol- 
-doveneşti. Aceasta se dovedeşte cu toată precisia. la locul cuvenit. 

Ia: adevăr, scriitorii a.căror mărturisiri le -redăm la secolul XV, spun: 
„oştirea era mai dinainte”; că „atunci „când încă era Moldova slobodă, 
„avea oaste Ia. 70.000 şi de multe ori şi până la 100.000 cum arăt Hro- 
mografiile Patriei” noastre”; că unităţile pe care le înşiră Cantemir „se 

„ compuneau mai înainte, 'de un numer. mult mai mare de subunități şi de 
oameni în ele”. Că „în afara dărilor din secolul trecut, pentru nevoile 
„arniatei, “se mai prevăd şi altele î acest secol (al 'XV). Că, mai înainte, . 
Vornuicii cei mari conduceau oştile,. unul aripa dreaptă şi altul aripa 
“stângă”. etc.. etc. - . . r 

„ Toate aceste sunt destule dovezi . care să sprijine afirmarea că între 
anii 1300—1400, oştirile românești au- organizarea timpului, în cele mai 
bune condițiuni; că au -siccese pe câmpurile de luptă şi definesc şi con- 
serv intacte, hotarele ţărilor, care au fost aceleaşi până în zilele noastre. 
Intre aceste hotare a trăit : şi s-a desvoltat neamul românesc, creându-şi 
datine şi tradiţii. şi păstrându-şi limbă şi obiceiuri şi. care au îost şi. 

„sunt patrimoniu sfânt al neamului. - 
| Rangurile boiereşti, sunt cu atribuţii ostăşești şi sunt pe stări. Ast- 
fel în Muntenia: .: +... îi 

STAREA I-a. Bari Mare de. Craiova, mai marele: judecător al ării 
“şi apărător hotarelor; pe fi ! i . 

Spatar Mare, .mai mare al Oştilor şi diriguitor poştelor. ! 
Clucerul' Mare, purtător. d grijă „peste lucrurile trebuitoăre la răsboi. 

STAREA A “l-a. Vel Serdar, povățuitor mazililor şi mai marele 
„purtător: de grijă peste carele taberei. 

Aga, mai înainte se chema Căpitan de Vânători şi avea numai această 
treabă; “mai pe urmă: dregător de poliţie, având sub povățuirea sa 1980 

ostaşi “de poliție. 
“Vel Armaş, mai mare “peste * țigani, peste închisorile poliţiei. şi mai 

târziu şi peste : artilerie. Pe lângă îuncţia . militărească, avea încredinţată 

păstrarea stindardului „ării; sub: a lui îngrijire era şi muzica oştirei - şi 

"cea domnească. Semnuil dregătoriei era. un buzdugan de argint. Venitu- 
zile lui constau 'din foloasele'ce avea de la hoţi, de la ţiganii statului, 
de la țiganii aurari, de la vatavii de! temnițe, de la aurul: ce-l da Carei, 

veto, 1), pe i | 
"Vel: "Şiatrar, avea. în păstrare costurile domneşti şi” ale oştirei. Iar 

“în expediţiuni, la „domnii de peste Milcov (Moldova), acest dregător func- 
iona ca prefect. ali Artilerie şi tot 'el alegea şi locul - pentru aşezarea 
 Castrelor: (corturi). | 

Serdarul, această demnitate este > ostăşască, ea corespunde cu Mareșal 

“de Câmp, în apus.- In Moldova, Serdarul comandă - -pe calarașii celor. două 
judeţe Orheiu și Lăpisșna. In. Muntenia, pe lângă comada. «unei unită ţi 

. 
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de: oştire,. avea şi administraţia superioară! a poştelor și sarcina de cuârtia 
maistru al oştirei. - Demnitatea aceasta, — serdar: — vine de la. turci. | 

„Slugerul, luând bani de la “tezaurul public, cumpără vite,. le tăia și „le. împărția porțiile de carne şi: de luminări;. la slujitorii: (ostaşi), care erau sub arme (permanenţi). . . a SI „Tăranul plătea totul din produsul pământului, era .avuţie în ţară, era: eftinătate”. | SR A pi - 
". De aceia țările române aveau o organizare militără ce nu costa. iai „. Nimic şi aşa să esplică cum puteau ridica des şi. numeroase .oștiri, care - se ţineau singure” fără sarcini pentru stat, ba încă soldatul îşi plătea pe: “mai marii sei, după ce prin aşezările ostășeşti, fiecare ostaş era obligat să facă oștirea cu mijloacele lui; apoi' această obligaţie de: întreţinere, de mijloace, a trecut asupra satului, obştei, ca mai în' urmă prin orgaui- zările, noi ale ţării, să treacă asupra obştei generale sau statului. . Şi aşa -Oştirea, nu stătea întreagă pe bugetul statului, căci în țară să fabricau Pos- '“tavuri, iar fabricile aveau indatorire. să: dea atâta postăv: pentru oştire, „ca, dare. Intreprinderile pescăriilor — magopeţiile — :de asemenea dă- dean atâta cantitate de peşte..Ce rămânea atunci sarcină pentru om? hrana. Or. porumbul şi. grâul erau- producţia “pământului, exploatare şi “Speculă nu era, întrucât lipsea elementul care-i „dă naştere: străinul. interesat, aca-  Pârâtorul, speculatorul. Aceasta “a fost şi la :noi ca: şi aiurea, viața îșa . numită patriarhală. Felul .şi simplicitatea vieţei de pe vrernuri, 'belşugul rezuliat din prisosul mijloacelor de existenţă. la. o populațiune cu alt “redusă faţă de. întinderea țării, a tăcut cu putinţă o mulţime de înlesniri, „de la stat la locuitori şi reciproc de la aceştia cătră stat, stăbilindui-se o seamă de privilegii pe temeiul cărora, o serie de servicii publice să pu- „teau executa fără a îngreuia resursele” băneşti a ţării. De astfel de pri- * vilegii, s'au bucurat. oştirile româneşti prin chiar organizarea “lor sau pria " statorniciri domneşti; păstrate şi urmate din domnie: în domnie, 'veacniri | de-arândul. Aşa de exemplu, oamenii care se luai la răsboi în dobândă, aveau privilegiul de a prăda în ţara vrăjmaşului, lucru oprit pentru cei- - lalți luptători: Da a Să de, privilegii ce aveau" militarii, mari. şi nici, 

„Sunt. numeroase dovezi 
recunoscute prin aşezări vechi, sau prin Obiceiuiri.. Aşa: pentru cei mari, ca- pi oştirilor, erau „de drept „mădulari -ai . sfatului domnesc: şi ai obşteşte- lor adunări. „Căpitanii de IGfecii, Vel. Căpitanul hătmănesc şi Căpitanul de darabani,-nu vor plăti goştină, pe „drepte. oile ice vor. avea, nici cei 

“ce se ailă în slujbă; cât şi nici cei ce s'au aflat mai înainte, Slujba 
aceasta”. „„Vornicii de poartă, Diacii de Divan. Porosnicul hătrtăaii Coat 
şul de aprozi, Polcovnicul agesc, Polcovniciul Postelnicesc Vatavul de 
copii de Divan, nu vor. plăti: goştină' a O viaţă simplă, uşoară, ' militărească, s- „aceste locuri şi aceasta a dat loc Spiritului m Hajdeu, asupra epocei pe care o desci nentă coprindea: Se - 

a. stabilit de Ja început, pe ilitar înăscut Ia. români, >:.... 1€, spune: că:. :oastea :perima=' 
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li Dorobanţi, infanterie grea, serviciu ereditar, armaţi cu 'arcuri şi 
halebarde sau fuste-cu 2 vârturi: Mai târziu li s-au dat sineţe. Arcurile 

“românilor -erau foarte mari. De mărimea. loc extraordinară, se 'pome: 
neşt> în balada germană „Biterolt und Dietlieb”. „Căpitănia era . unitatea 
ostășască sub care stăteau dorobanţii. Această - căpitănie corespundea unui * 

“ținut şi-i: lua .Şi numele: Dorobanţii au constituit. totdeauna elementul 
teritorial, legat de “regiunea unde trăia. Istoria vorbeşte: de Romănăţeni, 
Mehedinţeni, Câmpulungeni, Vrânceni, Hangani eţc. ca trupe „pedestre do- 
robănjeşti, teritoriale, regionale” 1 : . 

2. Iiliţiile, sau .oştirea' de: scuteală. Cantemir le caracterisează: „de. 
la. sapă la arme”. "Oştenii aceştia serveau cu speselă. lor, -scutiţi de toate 
dejdiile; în, timp de pace, cultivau pământul şi sub numirea de catane de - - 
țară sau martalogi- iar în Moldova, dorobanţi, priveghiau trecătorile şi va- 
-durile râurilor , şi confiniile țărilor;- iar în timp de resbel, lăsând lucra-, 
rea câmpului din judeţele lor. şi formând 'un regiment de 1000 de oameni, 
fiecare Căpitănie de judeţ, alergau: în apărarea patriei, alături de armata 
permanentă. -Aşa Valahia mare, care - avea la câteva judete, câte 2—3 Că-. 

'pitănii, ne dă la cele 18 Căpitănii, 18.000 de oameni. Oltenia, cele 5! 
Cepitănii, 5000 de oameni. Moldova cu cele. 19 Căpitănii; 19000 de oa- 
meni; cele 8 Căpitănii de. dorobanţi : *pedeştri, 8000; . fac miliții peste, . 
tot, 50.000 şi cu 46.500 permanenţi” şi cu cei ai Olteniei 5500 dau un 

"efectiv, total de 102.000 oameni, care prin disciplină şi calitate, erau „pe 
atunci o forță însemnată. 
"5. Gloatele. Când un pericol mare amenința țara, domnul chema pe 
lângă. oştirea permanentă şi miliții, pe toți . oamenii în stare de a purta ar- . 
mele şi-toţi veneau. Căpeteniile acestor,. oşti, erau Domnul, Marele: Spa- 

tar, Marele Căpitan peste 1000, -căpitanul -de plasă, la “miliții, Vatavul * 
peste 500, (sutaşul peste 100 în Moldova), Căpitan peste 100, Căprarul, 
(Căuşarul în Moldova). peste 10 oameni. Armele Ir erau “sabia, 'fustea 
(sulița) cu 2 vârturi, unul drept şi altul încovoiat în jos, ca şi Cosorul; 
lencea, fustea simplă, ostia, scutul, - arcul şi curcura (tolba) cu săgețile, 
măciuca, coasa şi 'securea cu coada lungă 2).. 

Dorobanţi, rămaşi - de la reforma militară * a- “Ini Mircea , cel Mare, 
a-şi păstra. datina moştenită dela moși şi de la strămoși, de a îi oşteni . 5 

din tată în fiu spre a-şi apăra - moşia ce. le rămăsese de la acei moşi 

(logica lipsei, la început, a străinilor din oştire) şi că. locurile târgurilor, 

Preniştele şi locurile pustii, erau privite ca avere domnească (a statului) | 
"şi că: domnitorii dăruiau din acestea Mănăstirilor, precum şi militarilor, | 

pentru servicii însemnate aduse ţării. Numeroase acte publice, de această 
natură, au existat spre dovadă” 5). ! 

"Dar, scriitorul, referindu-se la Mircea: cel Mare, aduce organizarea, ca 

aparținând. acestui” Voâvod; „von “vedea însă că alt autor, nu atribuie ori- 

  

1) Mag. Ist. “Dacia Tom VI. No. 1 7 SCI 

2) B.P. side. aa , 
3) Brezoianu. - 

Da | - “ 

N 

p
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'ginelitatea organizărei aceşteia, lui Mircea, dar alțui înaintaş - al, seu şi faptul corespunde adevărului, întrucât acest. înaintaş, Vladislau Basarab, „poartă _răsboae şi are izbânzi însemnate asupra: duşmanilor, cum bine - se va vedea, N A | Ă „2. Acest aşezemânt  ostăşesc care prevede o aşa întocmire, care a ră. mas ca .bază „apoi tuturor armatelor, negăsită până la Vladislav Basa- _ ab la nici o altă ţară, face dovada. unei “organizări sistematice, remasă 7 | «dela strămoşi şi perpetuată până astăzi în “părţile ei qesenţiale. Iar solda “zilnică daţă “oamenilor retribuiţi, cum şi întreţinerea lor cu hrană, echipa- - meat şi cazarmament, este dovadă certă, că e vorba dâ armată permanentă, 

„I 

. 

“după cum în permanenţă era şi întrebuințarea ei. o , Dăm .în ordine cronologică, evenimentele -militare ce se. constat în „Acest secol, servind: ca. dovezi istorice, care: pun în lumină sigură faptele „«“de arme româneşti, pentru a complecta pe temeiuri veridice, tot, ce pare a a să îi afirmat până aci, ca din spirit egoistic maţional; temeiuri, care pentru” militari, au toată valoarea: şi tăria a invedera -nimic schimbat dia tegulele. ostăşeşti, între Sfârşitul secolului al XIII. şi începutul /secolu- "lui al XIV; sau mai precis, o” continuitate absolută, 1304, Pe baza unui docurierit se afirmă;, că prin. 'acest an, înainte de „descălicătoarea lui Dragoş Vodă, în Moldova, era la Bacău un principat, cu capitala în Bacău, care poseda un palat princiar, 1). Rae | 1504, In acest an, în țările care au. artileri€, 'se înţelege prin acest cuvânt artilerie şi trăsurile pe «care se port gurile șie foc. aria „1501;-—1520; Intre aceşti ani, spune A..D. Xenopol „Ivancu iBasa- rab, urmaş lui Radu Negru, â ajutat tarului bulgar, Mihail, în lăpta „acestuia contra imperiului bizantin. EL ia de '1a Unguri banatul Severinul”, Despre lupta lui, Alexandru Basarab cu : Carol “Robert. âl Ungariei, A. D.. Xenopol spune, după Thurocz: „românii făcură acolo :0 mulțime de prinși, | atât răniţi cât şi tetferi, Puseră mâna pe o mare cătime ' de pradă, arme, veşimiinte scumpe, bani de aur; şi de argint şi imulte vase de: piep”. 2 „Aci magistratul Andrea Albensis îşi perdu viaţa „şi sigiliul ițării», > lupta a avut loc dincolo de satul Gherghița, două zile de drum, de la Săbiu, în munţii nordului Munteniei, unde. Alexandru Basarab, puse să „se zidească o biserică şi trei stâlpi de piatră, pe carei văzu încă Matei „Stricovsky, în anul - 1574”, a o 1510; A. D.. Xenopol, . după Lucari; spune. că Negru Vodă, tatăl lui Vlsicu, la 1310, venind pe la Turnu Roş, puse mâna pe Valahia; că făcu. „ Cetatea Câmpulungului, că zidi prin nişte meşteri Ccetățui în Bucureşti Târgovişte, Floci şi Buzeu. Negru. Vodă, făcu în munţi “pe Argeş, ce- tatea ce-i zice a lui Negru Vodă. Radu Negru „mare herjeg (duce) pe Almaş, pe Fagaraş, ridicatusau de acolo, cu toată casa lui şi cu mulţime de noroade, Români, Papistaşi, Saşi, de tot feliul de Oameni, Pogbrân- 

N 

- 

  

"1) V. A. Uteche (Dicţ, Geogr. Jud, Buzău),
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duse pre apa Dâmboviţei începutau a face țară nouă. Intâi - au făcut 
orașul ce'i zic Câmpu-lung, eţe.” 1). - 

„După ce au “trecut Domnul dencoace, m'au “mai . avut stăpânire peste 

Rumâni în Ardeal, iar nici predânsul să-l stăpânească cineva, mau fost, 
ețc. 2). Prin urmare, Radu: Negru, domnea în Ardeal, peste masa *omâ- 

neâscă; asupririle ungurilor - prin cuceririle lor, _silesc pe - Negru Vodă, 
să treacă dincoace de. Carpaţi, renurţând. fără voia lui “la stăpânirea ro-. 

po. 

mânilor din Ardeal, adică. Almaş şi Fagaraş; şi Istoria arată că forța- 

mente Voevozii renunţă la acea st&pânire, dovadă că şi . alţi voevozi o. 

pretind această: st tăpânire, ulterior. 
Tot A. D. Xenopol, după: Lucari, arată că Vlaicu "Vodă, fiul 1ui Ne- 

„gru Vodă zidi Castelul Giurgiului. 
1312, In acest an, Maurii în Spania, fac întrebuințare de pulbere 3). 

„1815; In acest an exista Castrul Turdei, dat în: întreţinerea şi: apăra- 

rea românilor din regiune. , | 

1520—1330,' Imparatul româno- bulgar Mihail. a capatat pe când . in 

vadase el în Serbia şi ajutor de trupe munteneşti” +). ” 
1323; In acest an, garnizoana Filipopoli era alcătuită din români. 

1324; In acest an are loc o mare invazie 'a tatarilor în Moldova 5). 
1324, O diplomă din acest an a regelui Carol Robert, al Ungariei şi- 

Scrisoarea Papei loan al XXII, pomenesc de - „Basarab Voevodul' râns- 

alpin” 6). - - . | 

- 1525 In acest an „o oştire Moldovenească, merge într-ajutor sui 

Vladislav, regele Poloniei, „contra . „Marcei de Brandeburg, unde: domn2a. 

Valdemar”. 7. | pn 

„1326 In acest an, este vorba de un Voivodai d Ardealului şi de uz 

voevod Neagu la Hodos, în Bihor. 5). 
La 1827 Papa Ioan. al XXII, laudă pe Basarab: “Voevod, din fara, 

românească, „pentru exterminarea naţiunilor necredincioase. 

- 1828, Filip de Valois, pune ordine în modul de intrebuințare « a ar 

tileriei; deci început de tactică. - ” 

„In anul 1330, se dau lupte pentru stăpânirea Severinului: Carol Ro- 

bert, regele Ungariei, declarând răsboi lui, Mihai Basarab, voevodul. ro- - 

-mânilor, vine cu oaste numeroasă şi ocupă ţinutul Severiăului. Mihai Vodă, 

'roagi. pe rege să părăsească de bună voz. ţara, căci altiel va îi râu de 

dânsu! şi de ostaşii lui. Regele însă -nu ascultă, rugămintea -Voevodului fo- 

mân ci porneşte asupra lui Mihai. Nu este aceasta oare o urmare a-pla- 

nutilor „din anii 1282-—83? Voevodui român . „ru se tulbură” de loc şi-l 
, 

7 
i 

-1) Istoria Țării Româneşti, , . | , 
2) Constantin pitanut , ! - 

3) Sunt scrieri precedente epncei şi anume încă din 1206 în car Albert le Grand 

„ Vorbeşte de puibere, alta din 1270 a lui; Rogtr Bacon, fizician, care vorbește de pulbere.. 

„-. 4) Cronica Sârbească şi: Cantacuzino. | de 
__5) Gh. Asaki, * 

6) Dovadă că exista statul onuntenesc, înainte de anul 1330. 

7) Dlugosz. - | Si 
8) N. lorga.  - , , Sa pn „
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prilejul acestui _răsboi, aplicaţiunea” cea. mai abilă a. luptelor; în -teren, după regulele artei militare: “având oştire puţină, iar te „Tenul nefavorabil micului număr a ostaşilor. sei, Voevodul , se retrage din calea regelui Carol şi a oştirei sale, aprinzând Satele în înaintarea unguri. lor, spre ai lipsi de hrană. “Regele” pricepu că-şi expune Oştirea; şi de - nevoe: primeşte sfatul şi rugămintea Voevodului Mihai, cerând acestuia să-i dea conducători, ca să-l scoată din ţară: Conducătorii aceştia, - bine ini-- țiaţi în obişnuinţa luptelor; în munţi, îl bagă cu oastea sa într-o vale "„Strâmtă şi adâncă a munţilor Carpaţi, unde “românii de pe înălțime, ar- maţi cu arcuri şi cu pietre, timp de 4 zile. măcelăriră pe unguri, până 
„la unul; iar regele, abea putu scăpa travestit în haine ciobăneşti, date tot de un român" şi fugi în Timişoara. - - - aa o 

vom vedea făcând. cu 

  
(Fig. 30) Arcaș Moldovan NI i 

După un scriitor ungur, 1) faptele “sunt astfel arătate: bert, voind să ocupe şi Muntenia, vine, asediăză şi ua Sever Basarab caută a! îndupleca pa Tege să nu atace tară. “Catol-R se pune în marş spre Câmpu-Lung, capitala lui Mihai. Basa treaga lui armată. Mihai pune şi: distruge: Subzistenţele şi ar rajele în calea lui Carol Robert; acesta ameninţat să piară 'de 
' 1) Turotz (Cronica Ungariei). -: N 

Zând şi ful: 
foame, cere 

N 
7



„ travestit, ajutat” de Cniazul român _Deşeu, din -Maramureş”. | a 
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„poate Zice, ci ca o corabie strâmtă,: -unde II 

“ pentru - strâmtoare, cădea caii -cei. mai „ari, - 

Să se "pitea .sui: împotriva “românilor, pentru 
tipisul de ambe părţile, nici -putea fugi pen» 

: Sâmbăta în ajunul Sf. “Martin şi Dumini- 

„ drei prepos; Albei crăeşti, cu pecetea Cra- — 3 —— 

= 115 — Se i 

- pace. Mihai consimte, cu “condiţia ca “armata ungureasică să 'se înapoieze 
pe drumul ce-i va arăta. Carol Robert, luând: drumul 'prin - Rucăr, spre - 
Breşov, trupele 'muntene' îl- atacă _în .detileul de la- Posada. Surprinşi şi “ 
înconjurați de toate. părțile, oștirea este: complect zdrobită, regele: ătea scapă-- 

„ Aceiaş luptă. este. astfel - descrisă şi a- - 
  

poi redată de culegători. români, -din dotu- 
- mente'. streine: ;In .anul 1330, Carol Ro- 

| bert regele “Ungariei, năvălind în “Septem- | 
„vrie 1330 prin Severin; în ţara românească, 
oştirea muntenească sub. Vodă Alexand:u. |. 

„Dragomir Basarab,.. îl întâmpină cu atâta cu- 
raj; în cât Carol Robert perzându-şi toată 
oastea, abea a putut scăpa din mânile lui - 

„ Alexandru. Dragomir . Basarab, Prin --pote- 
cale plaiului Cloșani, sfărâmată oștirea lui,     

  

„de arcurile românilor”. PI 

| _Răsboiul lui Carol Robert. cit Alexandru 

“ „Basarab “Vodă, la. 1330: aaa   

„Craiul a venit într-o „ cale cu toa- 

tă : “oastea, “care. cale înconjura şi de 
ambe „părțile. se “închidea cu _„râpe prea înalte şi mai nainte unde era ca- 
lea mai- largă, era împlută : tare de români, pe mai: multe locuri. Ceaiul 

„Neştiind aceasta. şi băgându-se cu ai sei în “calea aceia, vrulțime nenumă- 
rată de români, umblând pe fermul căiei, aruncau săgeți în oastea craiului, 
Care era :în fundul căii, ci nice: „cale se i a 

(ie: 30 Arcaş român . 

  

cu. călăreţii, de toate părţile, pentru că nici 

tru umplături, - şi sta ca şi peştii: în' vedre, 

sau în mreajă, cădea 'tinerii şi bătrânii, prin= „ 
fi și cei puternici, “fără de- alegere, ţinând - 
inişoa” întâmplare, de Sâmbătă . până Marţi. 
Şi s-a făcut acolo ucidzre "prea mare şi au 

căzut mulțime de. ostași,-de prinți, de boeri. 

  

că. „Acolo au peri. 3 reposiţi, adică . An-     
  

iului; a perit prepositul Mihai din Pose- (Fig. 32) Arcaş român 
ga-şi Nicolai prepositul din Alba Ardealului; = E 

Andrei plebanul, din Şamb şi tratele seu, Petru” a.



Dag _ 
.-  -După”o cronită română: 1330 „La 1330, a venit Craiul” unguresc Ca- rol, asupra ţărei româneşti şi au luat Severinul fără vină, domnul Mihai Vodă, în nădăjdea lui D-zeu strângând oaste şi făcând răsboi cu Craiul “unguresc la biruit şi -s-a întors. cu ruşine”.1). Este bun “prilej a să men- - m ționa aci, modul sumar, şi modest, cu 

care cronicarii români descriu o aşa 
-de strălucită birnință. Aşa au pro- 
cedat ei totdeauna şi de aceia “avem 
tot dreptul să punem temeiu, pe toate 
arătările lor istorice. „„A'exandru Ba-- 
sarab cel dintâi domnitor pomenit cu 
Siguranţă de cătră “istorici, se opune 
unui atac, a lui Carol Robert, regele 
„Ungurilor şi-l bate în marea luptă 
de“ lângă Curtea de- Arge;,. capitale 

- Munteniei, la 1330” 2). - 
„1330, Există citat faptul, că în! 
acest an „Mihai al Bulgariei, adusă; 

„oaste mare, căci avea din țara sa 
12000 ostaşi şi 3000 de români, cu 
plată”. Precum de asemenea: „în 1330, _ - bulgarii şi românii, purtând răsboi con- ira regelui Serbiei, Ştefan Milutin, cu ei. erau aliaţi şi Saşii, care aveuu o armată proprie a lor”3). i Da Plexandru ]. Dragomir Basarab, domneşte în Mun + „tenia, în anii 1330—1335; luptele de care se vorbeşte | __maâi sus, au loc deci în primii ani ai domniei sale; nu e - „Vorba prin urmare, de o pregătire îndelungată, ci de o ştiinţă, de o artă a luptelor, în care domnul şi | ostașii sei, erau deja - învăţaţi mai dinainte. Rezultă - dar că exista o oştire organizată; “că ştiinţa de “a Iupta este aşa de desvoltată, în cât într-o luptă în munţi = „Şi cu o oştire comandată de însuşi regele, românii ' ” biruiesc. Alexandru Basarab, era. fiul lui Mihai Ba- sarab. Atât de mare a fost isbânda românilor, în cât - în anul următor 1331, Papa Ioan al XXII, felicită pe „regele Carol. Robert, că a scăpat de pericol, când oastea sa a fost atacată pe neașteptate în nişte: locuri” as. . - „cunse. De altfel însuşi rege'e Carol Robert, într-un do- (Fig. 34). - cument din 1331 aminteşte, „că mergând în anul 1530, CAROL ROBERT 4) să viziteze (?) în ţara românească, - a fost atacat (regele. Ungariei) | 

  

  
  

(Fig. 33) Lupta de la Posada - 
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- 1). Mag, Istorie Tom. 1, No, 2.: 3 _ i Ma 2) A..D. Xenopol (după Thurotz în Scripiores rerum hunpari . 3). B. P. Hajdeu, Pa ABgaricum), 
4) Am dat acest portret spre a se vedea perfecta asemăna rega, cu a lui Mircea cel Mare. . Ă | 
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de Voevodul -Basarab, într-o pădure î în care luptă, a căzut Andrei, vicei 
„cancelarul regelui şi s-a perdut totodată şi sigilul regătului”. 

1342 ' Maurii jîntrebuinţez la  Algesirazi contra Spaniolilor, maşini de. 
fer în forma Mortierelor.! 

1545. 'Pe această vreme; când “Tesalia se- numea Vlahia, împăratul Ion | 
“ Cantacuzen vorbeşte de. miliţie ecuestră tesaliană' (românească). O astfel 

4 

dase Transilvania. . DR 

“dova, învinge pe tatarii ce; invadase Moldova, care se- retrag peste, Nis- 
tru la. Crâm”'4). 

de miliţie ecuestră consvetudinară, a existat şi în țara P ăgăraşului din cele 
mai vechi timpuri şi până în sec. XVIII. 1). 
Dar, nu. este vorba numai de  apărareă “poporului român, pe” Jocurile 

pe care era aşezat; “dar mai mult încă, e.vorba 'şi de expediţiuni în afara 
maărgenilor acestor locuri” şi” de lupte date spre folosul altoră. Aşa, Isto- | 
ria pomeneşte ide un 'ducat Paristrion, 2) la Dunărea de jos, de-o oştire “ 

. puternică ce“avea şi de-o căpetenie militară, cu numele: de Tatu.-De ase- 
“menea istoriceşte este “dovedită existenţa, pe la anul 1330, a principatului 
tonânesc de la Dunărea, a lui Balica şi care la ânul 1346 „ă trimis. 1000 

„de. ostaşi aleşi, în ajutorul: regertei Ana, mama împăratului loan Paleo- 
logul, în luptă cu Cantacuzino, pretendentul Ia tronul Bizanţiuli”. Cum 
şi de asemenea ;se arată că; un vestit „Căpitan. român, cu numele de 
Farcaş, comanda trupele pretendentului Cantacuzino”. | 

- La 1845, se găseşte numirea de Satu “Mare- “românesc (sub “numele 
pe ungureşte Nogolah îalu). Francezii intrebuințez pulbere la tunuri (gări 

„de foc). e ! : i 

1350; „In acest an, Bogdan . din Maraniureș, “întemeiază statul. 
Moldovei, zideşte- Baia”. 3). .. 

__In aceste timpuri, întreprinderi Ostăşeşti sunt executate şi “de MOL 
doveni; aşa la 1352, un “corp de "oştire moldovenească, ajută pe Andrai, 
principele Transilvaniei, pentru ' a învinge şi alunga pe. tatarii (ce înva- 

1352; „Andrei, “domnul Transilvaniei, cu ajutorul românilor din Mol- 

15354 „In timpul lui. Radu II. - Basarab, în răsboiul pe Bug, “contra | 

“tatarilor, românii alături de unguri şi - poloni, au 0 numeroasă cavalerie, - - 
„ «care est:i evaluată la 200.000 călăreţi”. 

„7.1859. In acest an „Petru I fratele lui Ştefan (fiul lui Bogdan) sfarmă 
„oastea polonă 'a lui Cazimir, care -cu Ştefan încăpusă în codrul "Plonic 

a-muntelui iSepeneţ, unde -prinde pe 'toți generalii poloni” 5). 

 La'1359, este dat de istorici, descălecatul Moldovei; acest descăterat, 

este el însuşi, un “act militar, într-u cât .un: Voevod care coprinde un tes 

„ritoriu, locuit sau. chiar-nelocuit, nu o face prin paitide de vânători Său 

“plimbări, cum dă tradiţia descălecatul Moldovei, țară în care existau 

1) Monumente pentru istoria ării Făgăraş. 
E: 2) Vezi şi Prof, N. Bănescu (Cluj). 

3) G. Asaki (Istoria veche. şi nouă a Moldovei, etc). 
4) Florentin Mateio Villani. — - | , 
5) 6 . Asaki (Istoria veche şi nouă a Moldovei, etc), . o
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state, cu cărmuiri şi putere de: resistență, după: cun era: şi: în Valahiă sara Muntenia, cum am 'văzut dat de istorici şi- cronicari, după isvoare sigure: _ 
| -Insă logiceşte şi: dedus” din întâmplări. la: fel, acest fapt al destcălecărei | sau ocupărei fără rezistenţă; sau. luptă, să. explică. numai într'un singur fel: în calea învaziilor, cărmuitorii şi dregătoriile; să: refugiau: la: adăpos- ă turi în regiunile muntoase sau: sigure;. poporul -însă. -rămânea “pe loc; şi: atunci, . cum ar fi fost împotrivire; contra. aceluiaş neam,; părinţi, rude, moşi, Strâmoşi? NE a i 

„Istoricii, dau -îndreprinderi. militare,. atiibuite Moldovenilor în aceste “timpuri, care sunt o urmare - firească. a... evenimentelor ce: s-au succedat acestei descălecări; astfel: Dea 
1359; Părăsirea Maramureşului de cătră: "Moldoveni. şi scoborârea los" „iarăşi la -şes, după „potolirea invaziilor barbare, -. sau - aşa: numita întâia: - „descălecare; aceasta aduce: pe capul Moldovei o. serie de expâdițiuăi un : gureşti în: Moldova, - pentru a sili pe. Moldoveni să ie sub. atârnarea | Ungariei, regii Unguri considerând: pe „Moldoveni. şi: pe: Voevodul lor, ca. "răsculați. Insă - toaţe aceste expediţii, la; care. iau. parte şi pretendenți la „"cărmuirea - Moldovei,. tot Moldoveni,. pretinşi rămaşi credincioşi Unguri- lor, nu au nici un. rezultat; Ungurii, nu: pot: :Supiine  ascăltărei lor, pe: „Moldoveni. Diplome de. ate regilor: unguri, stau; dovadă. pentru. aceste fapte „istorice, cum este şi acea din anul:1359: „Prin care să. dăruasc inai multe sate, credinciosului Valah din Maramureş, lui. Dragoş, fiul lui: Gyii'a, spre- - 

„ , 

văsplătirea slujbelor făcute: de el, în expedițiile. regeliii în Moldova”. ; De asemenea Moldovenii „sub “Bogdan. l-iuj lovesc oastea. lui. Casimir, „regel. Poloniei, care iriipsese în Moldova, în. anul 1559; pe. la. St. Petru; - „cu atâta bărbăţie atacă ei pe vrăjmaşi, în. cât distrugând toată oastea. “polonă, face prișonizri pe toți cei rămaşi în -viaţă. Şi. luând: ca" trofee în Suceava, cele 12 steaguri dobândite în luptă, -1a codiul Plonic, a. muntelui; “Sepeneţ”. 1). Voevodul Bogdan, avea “vestita însuşiri ost începătură, a" fost domnia ca 0 căpitiinie” 2). Adest do “de: domnie, Dragoş Vodă şi a-domnit numai 2 anis „niă' sa, Dragoş ştie “să-şi organizeze” oştirea, făcân 
„însemnată prin instrucia bună ce 'i-se: dă. Dragoş, unitate militară, sub un căpitan, coprinzând. o: ie. de: oameni ca- simbure: pern:anent: de fiecare ţinut; stabilind reguli de Sporirea acestui: număr. în 
caz de răsboi şi făcând regulată instituţia gloatelor,. care. coprindeau oo menii de la casele lor, care-au făcut sau. nu sării 
a merge la răsboi. Acest sistem de organizare este: me până le Coriatovici. Căpitănia purta numirea ținutului tănia de Darabani. D2 unde ia Dragoş Vodă acest sis - militară? Să ştie că Negru Vodă, întemeetorul statului 

ăşeşti. „într'această: 
mun, a purtat nunre E 

). De. şi. scurtă ' do:n-.- 
do să. devie o forță - 
adoptă: Căpifiia ca 

  

1) Brezoianu (documente). 
2) Vornicul Gr. Ureche. 
3) Nicolai Costin. (Insă inainte de a fi domn, şi comandantul ţării). 
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în. țera românească, .;a/lă ăcoscbite căpitinaturi, pe care: le supuse, dar - de păstră”. Aceste Căpitănaturi . erau alcătuite: din "pedestrime, sau -doro-.- " banţi. Prin -urmare,- atât "Moldova, cât şi Muntenia, se găsesc cu acelaș sistem de .organisare militară, de şi crearea statelor: lor Este la dătă di-. ferită; amândouă însă -sub. câte „un, domn român, proveniţi din aceiaşi tegiune,: fostă până (atunci sub. înrâurirea ' puternicei organisaţiuni : rnili- are, romane. - Prin aceasta. se dovedeşte- oiigina comună a 'sistemului şi «constatarea logicei coătiniităţi „de. asemânare, a organizaţiunilor ulterioaze - militare, între cele două ţări române, atât timp despărțite politiceşte ba “chizr. şi în luptă una cu alta. Nu -mai jrămâne daci nici “o îndoială asa- .. ;pră vechimei sistemului militar. naţional român, găsit şi păstrat în obi-. 7. 
«ceiul şi forma pământului, de 'la fundarea ţărilor. române şi până la uni.- - 
ea lor într'un singur stat. .Acea ce constituie caracteristica . sistemului şi 
originalitatea sa, .este tocmai faptul că pe acele timpuri, când se găseşte 
acest sistem în..Datia, el nu se mai găseşte la nici unul. din vecinii pi, - 
„afară de romani, de unde ar fi „putut “să-l . întroducă.. Mai mult decât 
atâta, dar sistemul acesta, „s-a întins la fel în Ungăriă şi Poloniă” i), 
ceia ce “confirmă odată mai mult mărtiristrea istorică, anume. că; „atât de 

"puternică a fost influența organică. imilitară a romanilor, în : cât Zimp de 
-mai bine de o mie de arii, romanii au. întâietate asupra celorlalte: popoare 
care adoptă. întocmai: -arme, -echipameni, fel de luptă, de la romanii cu - 
«care purtau răsboae”. Ungurii au avut şi-ei Panduri trupă iişoară de 

„infanterie, ei sunt din Comitatul „Bath, Ungaria de jos şi din împrejuri- 
mile -unui oraş, numit Pandur, situat pe" frontierele Palatinatului 'Solth 
Armaţi cu o puşcă, o sabie ungurească şi 2 pistoale la cingătoare. Poartă 
manta roşie, cu capuşon roşu. : Pe -sub manta, “un surtuc scurt şi -brun; 

" - pantaloni albâştri şi mici- bocanci; - mulţi compatiioți de ai lor,- serves 
în armata turcă”, .- a e ae aa 7 

1. “Seretiani (Seresani) „au fost supuşi “turcilor şi Impa:atului,- pe rând, - 
sub numele - de Croaţi şi. Moldoveni. Ei au locuit multă vreme margenile. 
Trensilvaniei şi ale Moldaviei. Ei îşi trag numele, de la Seret sau Sereth, 
'Tiu în. Turcia "de Europa (?). care. isvorăşte în- Transilvania şi care îşi, 
“Schimbă de mai multe ori numele; .i se zice Moldovă în Moldavia unde 
“el trece şi udă oraşele Jozzova şi Targorod”. (?) Nu -este mirare deci, că 
românii, direct 'urmaşi ai romanilor, moştenesc şi conserv, odată cu pa- 
mântul, :obiceiurile romane şi mijloacele de al putea apăra şi păstra. Or 

„Ce. cunoscător al artei, “ştiinţei şi istoriei. militare, a putut. constata, Cui “ 
în. toate. ţările cu „trecut militar, : prefacerile datorite progresului artei, 
-au atins toate elementele puterei armate, neconservând nimic de la epocă la epocă; numai la români, s'a conservat veacuri dearândul, atât în fii. 

"de 'orgânisare, cât şi în. mueine: dorobanţul, calaraşul şi roşul sau roşiorul. „Conservator în limbă, conservator în obiceiuri, conservator în credinţă, iată 
- “secretul conservătei  pământului- strămoşesc, la români; iată ' de unde sa 

S 

  

a) Cantemir şi Pesty. _ să
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“născu „notocul” "ce protejează pe români, 
, - - mut poate fi pierdut nici odată. . | 

_ “Intreprinderile militare, îs ca şi 'acele comerciale; nu se pot îace, fără.- capital. Şi când poporul “Tomânesc, poartă răsboae „Humeroase în inte». - „fiorul graniţelor sale şi foarte puţine în- afara acestor graniţe, : este: dovadă. - că a avut acel capital sigur, care este armata. Şi când disting. anume, nu- meroase răsboae în interior şi cât mai puţine în afară, o fac. intenționat, ca. să poată reeşi acel. element de înţelepciune, dar şi de ştiinţă, la vos- „.. vozii români, că răsboiul” să face după anumite reguli, care: nu pot fi calcate, spre a putea păstra tăria armatei; în prima linie, /uptăforii, ?rebui. ". să simtă nevoia răsboiului,-care la români, se rezuma pur şi simplu, în: apararea pământalui, care era avutul și viața luptătorului și a: familiei lui.  „Du'a doua linie, acest. pământ, îi era Cunoscut, era prietenul, Sprijinul. seu: prețios. în luptă; pe dânsul, luptase şi fot așa reuşise, folosindu-l la fel mioşii și strămoșii sei. Pe el şi Pentru el, nutrise- atâtea generaţii: de: Stră. | buni, şi nu l-au perdut. In a treia linie, o datorie creștinească moștenită. | -, de veacuri şi necalcată încă până - acum, de bună ivoe, de “români, aceia, de a muri şi a fi aşezaţi în acest Pământ, alcătuit- din fărâna osemiiitelor |. părinților, moşilor şi strămoșilor, cu “care fe amesteci, spre a te preface alăturea de dânşii, în moștenire urmaşilor. In fine, răsboaele în afara ţă- rei,. sdruncină disciplina armatelor şi-le reduc prin urmare . puterea. Clădită România, pe acest fel de Pământ, ea nu se va dărâma niciodată. De acest adevări/au fost pătrunşi ostaşii noştri în trecut; sub „puternica. Lui înrâ-t- 

din credința că acest” ământ, 

o
 

Ma
 

„fire rămân şi pe viitor ostaşii de azi-ca şi cei de mâine 'şi-de totdeauna; Acesta-i fundamentul şcoalei patriotismului la români; şi de aceia: Cul= rajul nu a lipsit ca să complecteze acele însuşiri, “pe care: străinii le-au. - „găsit şi le-au. descris cu tot interesul. m Ă A In imediata . apropiere a anilor de constituire. a statelor: române; se "dau lupte biruitoare cu vecinii, cărora, dacă românii nu le luase. niriie - din bunurile lor, însemna că vecinii pofteaui la bunul românului, care ora -. i “păn:ântul lui; şi este ştiut că încercările de. cucerire -se repet, până ce: sco- pul să atinge. Cum să face că acest “scop, s-a. atins peste. tot, în jurul! Poporului român şi numai cu el, nu? Rusia, Turcia, Austro-Ungaria; “stait, | exemple vii. La români este puterea, putinţa de rezistenţă, oştirea, : cară 
s-a” împotrivit până ce duşmanii s-au. încredinţat că- o (ară,: nu se învinge, Până nu i-se distruge armata; şi armata, nu se poate distruge, de cât fot prin - armată, sau Prin neîngrijirea ei. Oştirile - române dar, - au Lost: mai 

- bine organizate şi mai bine conduse de cât acele. duşmane.! ae „ Armatele vecine, aveau: un sistem defectuos de recrutare, care” je. slă- i bea organizarea şi le micşora calitatea. Astfel în Ungaria, până la. Sigis_ + 
mund, sistemul de recrutare era neregulat, oamenii : se adunau “numai ta porunca regelui în caz de răsboi şi de multe ori mergeau la luptă, oameni. „care nu făcuse nici un fel de serviciu militar; de aceia Şi puterea lor. de ,. luptă era cu desăvârşire redusă şi mai cu seamă disciplina a * : e. axe pa i lăsa. de dorit, | Regele Sigismund, a cărui calităţi de conducător de. oaste, “erau cu totul 

. 
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“deosebite de a celorlalţi .predecesori ai “sei, el fiind 'șn „om răsboinia, 

schimbă sistemul de -recrutare, 'căci se eschivau foarte mulţi de la servi- - 

cin şi pune obligaţiunea că, „tot la-33 de iobagi, trebuia să -se dea câta 

un călăreț, dotat cu arme şi cal”. Cavaleria, era arma principală şi mu 
meroasă; ungurii obișnuiau să facă răsboa2 afară din țara lor. Fiecare no- 

bil, era obligat să vină cu iobagii 'săi, la răsboi, îngrijindu-se ca oamenii 

sei să aibă cele trebuincioase pentru- luptă. După cum se vede, un sistem 

la fel cu acel din ţările româneşti, lucru natural şi logic, întru cât, era 

“atesta un obiceiu -al pământului, peste care ungurii dau Şi pe care, diipă - 

cum am văzut, îl respectă. 

" Urmărind mai departe” începutul de siaţă a statelor * române, vede: 

cum ele sunt în continui lupte pentru a-şi păstra ființa sub noua formă 

şi a-şi apăra pământul, cum o făcuse şi până atunci. Astiel, la 1360, Yoe- 

vodui muntean Vladislav (sau: Vlaicu Basarab, :fiul lui Alexandru Basa- 5 
rab şi aceasta fiul lui Mihai Basarab), este atacat de Unguri, căre'şi ur- 

„mereau planul de a ocupa ţara; deşi păţise odată înfrângerea- din Munţii 

Rucărului, cad în aceiaşi cursă, căci sunt atraşi iarăşi în strâmtorile mus-, 

ilor, atacați şi bătuţi cu mare uşurinţă, într'ucât românii erau bine de- 

prinşi la” acest fel de lupte. Un vestit Căpitan din timpul domnizi lui Vla- 

dislăv, în afară de Voevod care însuşi era un Mare Căpitan, este Comisul 

Dragomir. După aceste încercări neisbutite, Ungurii să închedinţez că-pe-: 

ticolul turcesc este un bun sfătuitor a nu mai duşmăni pe români, 'ci din 

contra a--şi apropia acest popor, neînvins. “Da aceia un tratat de alianţă 

contra turcilor se închee între Unguri şi români, pe 'baza căruia, aceşti din 

urmă iau parte la expediția lui Ludovic cel: Mare, ce întreprinde asupra 

turcilor, Vladislav Basarab: - îndeplinindu-şi obligațiunile de aliat credincios 

al regelui. Insă Ludovic nu .urmăria tocmai, înfrângerea puterei' turceşti, 

cât întinderea hotarelor ţării peste Dunărea. De aceia: îndată ce. trece -Du- 

nărea tu oştirea să şi în-timp ce Vladislav işi aduna: oştirea, spre a 

însoţi şi el expediţia contra turcilor, Ludovic ocupă Vidinul "şi :dă jos 

din domnie pe Strasimir,- ţarul bulgarilor, care era cumnat: cu Vladislav 

şi voeşte a ocupa el ţinutul. Vladislav se împotriveşte şi ghicind ce ur- 

măreşte Ludovic, să | desfare de aliatul seu, trece - -Dunărea şi restabileşte 

în scaun pe Strasimir, gonind -din Vidin străjile Ungureşti, lăsate acolo. 

„Aceasta este cauza răsboiului dintre Unguri şi. români, care din pri- 

cina ocupaţiilori: lui Ludovic în ţara sa, abea după 8 ani, în anul 1369, 

își aduce aminte; că Vladislav . Vodă trebui pedepsit pentru fapta . lui, cu 

reîntronarea lui Strasimir.. Regele trimite pe Generalul său cel mai ves- - 

tit pe acele vremuri, Gara, care de origină. era român, să ocupe Vidinul; 

iar, în 1370, Ludovic întră în ţara: românească pe două direcţii, cu două 

armate: una sub Voevodul Nicolae al Ardealului, pe la Buzeu, ca să atace 

“pe la spate. pe români; iar cealaltă armată sub conducerea lui “Gara, să 

atace. din faţă, trecând Dunărea pe la Vidin, din Bulgaria, unde se afla 

Luptele acestea dintre unguri şi români, sunt astiel descrise: . 

Li 

„Vlaicu, îi avea oștirea sa 'la Bucureşti, sub comanda lui Dragomir, .



ap 
> opună. la: trecerea: Dunărei, de „către „oștirea Iui Gara; de aceia, cu o parte! din -ostaşii sei. merge la Dunărea, “unde ştia că acolo se află şi regele. Cealaltă parte a oştirei: rămâne» la Bucureşti. In acest timp, Voevodul -Niculae al Ardealului trece "munţii rai 

Basarab, vărul .seu. El caută să “sa 

pe aproape, prin Munţii Branului şi pune. tabăra pe Ialomiţa, “după care _ înaintează în -interior. Cu Nicolae „se aflau şi alţi generali nobili înserm- naț:, unguri; dar în calea lui, iese "Părcălabul Dragoniir, care atacă . prin surprindere şi cu toată vigoarea .pe unguri, pe care-i bate. şi pune pe îugă. In această luptă cad mulţi nobili unguri şi s2cui şi Voevodul Nicolai | însuşi. In acest timp, Ludovic care reuşise . să . treăcă Dunărea, nu mai merge mai departe şi să retrage în Ardeal.. De frică să nu fie atacat de Munteni, ridică . coasta Munţilor de la Bran şi Talmaci. Vlaicu Vodă fe- mându-şi şi el Capitala de vre-un nou ata= din partea: Ungurilor, o muță de la Câmpu Lung la Curtea de. Argeş”. a Ur istoric ungur descrie lupta astfel: i „Voevodul Nicolai al Ardealului, înaintând în - interior, .este închis în locuri strâmte, lutoase şi neumblate, înconjurat de mulțimea românilor 

- 

din păduri şi munţi, comandanţi de Dragomir Castelanul de Dâmbovița şi este bătut și uciş. Dinspre Dunărea, -a venit cu oastea Nicolai Gara, . Banu! de Măcău, bărbat sărguitor şi 'vitaz; el a reuşit să treacă. Dunărea impotriva săgetătorilor Vocvodului Vlaicu, care aruncau săgețile ca ploaza. Oastea regelui .Ludoviz a trecut Dunărea cu șaicele şi românii au. părăsit” țănirul Dunărei, nemai putând împedica trecerea. Odată cu  Voevodul Nicolae -al Ardealului, este ucis şi Petru Vice-Voevodul şi alte 'că- petenii”. 1), Aaa - . 
, 

pie 2 
După cronica românească, faptul de arme din minţi este astfel redat: - „luptele lui Nicolae Voevodul: Transilvaniei, cu Dragomir, Părcă'abul ce- tăţei Dâmboviţa, se dau în vecinătatea Bucureştilor, unda Sunt numai pă- duri. Atacat de regele: Ludovic pe la Dunăre, cu şeici, Vlaicu Vodă: caută să impedice trecerea şi reuşeşte a ținea în lo= pa Ludovic; aflând însă de trecerea pe la Bran a altui Corp, cu Nicolai, Princepele „Transilvaniei, cu toată opunerea lui Dragomir, vărul Său, al2argă în acea parte, sfarmă acea armată, ucide pe Nicolai, pa Petru și alte Căpetenii.. In acest timp, ungu- rii conduşi de Gara Nicolai, uaul din gzaealii lui Ludovic, de 1q oștirea Vidinului, au isbutit să treacă Dunărea, prin ploae de săgeți a corpului de oştire româncască; a luat-o apoi în sus pe ţărmul Dunării, având şei. cele la indemână pe apă, a trecut prin cetatea Pristol, Hinova, urmărit de corpul român, poposi la Severin, unde Simţind că vine şi. armata de la Bran a cărei avangardă sosise în ajutorul “oştirei române de la Du- lei, Ludovic lasă Sovezinul şi trece noaptza pe la Rusava în Tran- Silvania” 2). * . A 

Dupu o cronică ardelenească, eve iinientele sunt astiel redate: Vlad |, seu Vlaicu Basarab, este ua al doilza Basarab cel Aare, u- bărbăt cir 

1) Densuşianu (după Docum. lHurmazach: şi Cronicele Dubaicenze) 2) G. louescu-Gion, | . 

 



” adânci cunoştinţe de. răsboi; un “apărător energic, viteaz şi fericit .al în- - _ «dependenţii româneşti 1). „Prima - armată Sub “comanda . regelui Ludbvic „trecu Dunărea în Bulgăria, ca: de aci 'să atace în centrul ţătii româneşti, Iar: a' doua: armată -Sub - comanda lui Nicolae, : Voevodul Transilvaniei, avea să atace prin nord.. Regele în “persoană. trecu cu armata sa prin Bul- garia şi “năvăli în țara „Românească; iar de cealaltă. parte, trimisă pe. - Nicolae Voevodul Transilvaniei şi. pe Simion fiul lui Mauriciu, cu o ar - “mată puternică compusă din nobili, din Secuii” Transilvaniei, cu. alţi. oş- teni de frunte ai sei, ca să riăvălească. asupra lui Vlaicu,: Voewvodul acestor două ţinuturi (Amlaşul şi „Făgăraşul), care se răzvrătise contra M, “Sale Regelui. In timpul “acesta, Vlaicu se afla cu cartierul seu general la Du: măre, în fruntea unei armate mari, stând acolo la pândă ca să înpedice *: .. invaziunea - regelui de 'pe ţermurile “opuse ale Bulgariei. Iar 'Nicolae; voe- „vodul Transilvaniei, cu' armata sa luptânduse Gu “vitejie, trecu peste râul -- " Jâlomiţa,. luă cu: asalt: iortificaţiunile şi radutele ce le făcuse românii şi -- | -âpoi începu un răsboi înverşunat cu armata fiumeroasă a voevodului Vlaică, 
„peste care era comandant aci: românul! Dragomir Comisul, Castelanul Dâm- - 

“ “boviţei, Insă fiindcă Nicolae Voevodul Ardealului, trecuse adeseori mai 
departe “de linia pe care se aflau trupele. sale de siguranţă şi fiind că | rezultatele luptelor ce le avusese până azi erau slaba, el impins de noro- - . 'cul cel schimbăcios al răsboiului, înaintă fără precauțiune mai- departe de 

«cât ar îi trebuit şi aşa ajuns2 să fie închis în nişte locuri înconjurate :cu 
“tăiețuri - de: lemne: şi cu. grămezi da spini şi ;în nişte pasuri. foarte strâmte, - :unde apoi năvăliră - asupra armatei sale o “mulţime. de români din păduri -.-- 
şi din munţi. Aci fu ucis însuşi Nicolae, -Voavodul “Transilvaniei, dinpreună | 
-cu Petru Vice-Voevodul, cu: Dess numit Was, cu -Petru -Rufus, -castelantil i 
'cetăţei de Baltă, Petru şi Ladislau, Secui foarte răsboinici şi cu o „muil=.. 
fime de ostaşi şi nobili de frunte. [ar când itrupele ungurești din. armata 
lui Nicolae începură Să dea dosul: şi s'o ia'rla fugă, ele fură din nou: - = 
închise «cu tăietuti de-lemn în nişte locuri mlăştinoase şi Dăltoase, unde i 
iarăşi căzu o mulţime. de ostaşi, ucişi fiind: de :români, în cât numai SER 

„puţini putură scăpa, dar şi aceia răniți şi după :ce-şi perdură toate lu- | 
„:crurile sale. Iar corpul -lui Nicolae Voivodul Transilvaniei, “numai cu mare 
luptă să putu scoate din mănăle românilor, de- unde apoi fu transportat La 

“în Ungaria” şi înmormântat în Mânăstirea Sf. Maria. din Strigon; în urma | 
„acestei nefericite “catastrofe, norocul” începu: să ne: fie iarăşi mai favorabil. 2 

Nicolae Gara; Banul Macăului, ui bărbat viteaz şi răsboinic, trecu. armata - - 
regelui cu lintrile peste-Dunăre, cu toate că. asupra ei cădeau ca ploaea -, 
săgețile cele trăgeau ostașii. şi arcaşii Voivodului Vlaicu. Inamicii, fiind - . 
puşi pe fugă, dispărură din vedere ca şi tumul. In modul acesta, întreaga. , 
armată 'ce .mai rămăsese, se întoarse cătră Severin, pa care-l ocupă iară :). 

„N. Densuşianu: adâugă, că- din cronică resultă că nu numai trupa Voi- . . 
vodului Nicolae a fost nimicită „cu' desăvârşire, dar şi armata regelui Lu- 

„. 

1) N. Densuşianu. 
- 2) N. Densuşianu (după cronica de la Dubn'ciu). * o N a | , 
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 dovie a fost sfărmată şi fugărită . spre Severin, fapt confirmat de însuşi 
regele Ungariei, Albert de Austria, în o diplomă a sa din anul 1438, în 

„care spune că, armata regelui Ludovic. a fost aproape distrusă şi pusă pe 
jugă. După aceste victorii, Voivodul Vlaicu trece cu trupele- sale în Traa- 
silvania, spre aşi răsbuna âsupra ungurilor şi saşilor de acolo; arde Mă- 

" măstirea catolică din Tălmaciu, ocupă din .nou ara Făgăraşului şi dărueşte 
aci moşii -ostaşilor; săi. El poartă acum titlul de domn al Ţării Roniâ- 
neşti, ban al Severinului şi duce al noii colonii din ţara. Făgăraşului. lar 
anclele Călugărilor Franciscani îl numesc- rex” de Basarath 1). Vlăicu Bă- 
sarâb, mai purtă în anul 1368 un resbel .fericit în contra turcilor şi bul-_ 
garilor.' Dânsul trecu pe ţermul drept al Dunărei şi înaintă victorios până 
la Târnava. Iar în anul 1369, cuceri Vidinul şi alungă garnizoana ungu- 
rească de acolo 2). - : AR N a | 

“In resumat operaţiunile s'au desfăşurat astiel: Oştirea: românească .. 
după isprăvile de la Vidin, -s'a strâns la Bucureşti, unde se afla un punct 

„tare, cetatea Dâmboviţa: de jos, adică Bucureştii unde &ra în “acelaş timp 
şi uri punct central faţă de grupările dușmanului. Aflând de planul re-. 
gelui Ludovic, care se afla. cu cea mai însemnată parte a oştirei sale paste 
Durărea, ocupând Vidinul, Vlaicu Vodă caută a impedica_ trecerea, de aceia ” 
lasă pe Dragomir,- Comisul, care era Comandantul sau Părcalabul 'cetă- | 

- ței de”pe Dâmboviţa, cu un corp de oaste în această cetate, ca să pă- 
zească spatele oştirei româneşti. In acest timp Voevodul Nicolae al Tran» 

„silvaniei, chemat cu oaste în ţara românească, are ca misiune să. atace 
în spate oastea românească şi a deschide 'astfel drumul Tegelui. Voevodul . 
Nicolai trece munţii:prin pasul Branului şi- ia în.jos cursul Ialomiţei. Dra- „gomir înştiințat de marşul duşmanului, iese în calea sa, urmând pe Ia- lomița în sus, trece spre -Târgovişte şi 'aţine “calea lui Nicolae, în regitinea 

“ Dragomireştilor de: astăzi, unde terenul este foarte priincios apărărei şi unde în adevăr; debuşază drumul Branului într'un. defilei pădiros şi acolo are loc lupta, în care Voevodul Transilvaniei. şi însoțitorii lui, sunt. bătaţi şi ucişi. -(In sus de Dragomireşti :sunt satele Ungureni). In. acelaş timp Ludovic reuşise a trece Dunărea şi a se pune în marş, cătră i riga 
țărei; află însă de înfrângerea suferită de Voevodul Transilvaniei Nicolae - şi temându-s in două părti a romani aL i Ă Ş „-se de atacul din două părţi a românilor, schimbă direcția mar 
şului seu, se îndreaptă cătră apus şi o ia pe la Hinova-Severin după care 

ue II . . . 

? - Ă 

grăbit a scăpa de lovitura lui Vlaicu Vodă, trece. în Temişiana | Trebui, fiind aci locul, a arăta însemnătatea militară a familiei ro- 
ati | i ungurești mai, mulţi generali. de seamă, Gar I. Palatinul, a fost. unul din cei mai reputați generali ai lui Ludovic 

ce 1 Mare, regele Ungariei. Mai târziu Gara II, la fel este un gerieral: foarte destoinic, în serviciul armatei Ungare. : € 1 gerie 
După -biruinţele: românilor. contra Ungurilor, românii ocupă si stă . - : | , . 3 i 

1) N. Densuşianu (după Engel), ” 2) ldem (după Docurm,. Hureoache), 

  

e 
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" pânesc Nicopole, pentru a se avea un punct de legătură peste Dunărea 
cu Bulgarii. i : 

1363, In acest an sunt Voivozi de Beiuş: Ioan, Bog, Balc, Petru, 3 Bă 
fomân:, răsboinici în armatele ungureşti. -- - 

_  Trebui ” remarcat; că între anii fondărei statelor româneşti şi eveni- , 
mentele “descrise mai sus, cuvântul -„Căpitan” este întrebuințat atât de: 
Murtenia cât şi în Moldova, ca titlu de Comandant. E1 se: găseşte în liri- 

" soavele şi doctimentele “domneşti, înaintea diferitelor . nume . de boieri, Ia. 
proprietăţi, delimitări ețc.: la care acele documente -sau hrisoave se refor.. 
Ceia ce confirmă zicerea. cronicarilor „şi întru această începătură, au fost 
domnia ca o Căpitănie» 2). - N LE 

1365. Vlaicu Basarab, fiul lui Alexandru Basarab (acesta « era fiul 
“lui Mihai Basarab, care a murit la 1552), ia parte la expediţia întreprinsă. 
de Ludovic cel Mare contra turcilor, -1a.:1365. După :ocuparea Vidiriului,. 
Ludovic 'detronează | pe - ţarul Strasimir, cumnatul lui Vlaicu. Acest fapt: 
aduce răceală în relaţiile lui Vlaicu cu regele; Strasimir. este făcut pri- 
sonier, în anul următor. - . — i 
"91365, Sunt urmele răsboaelor din Moldova ale: ungurilor, din tim- 
purile când încă “statele româneşti nu - erau declarate de istorici, ca înte-. . 
“meiate;- o. diplomă din acest an, prin. care să „dărueşte moşia Cuhnia din 

| Meramureş, a lui Bogdan,-lui Moldovanul 'Balk,- fiul lui “Sas; Balk cesta” - 
lăuda de rege, fiindcă l-a sprijinit în ţara Moldovenească, a căpătat acolo: 
mai multe răni”. a - . 

Dar. această” mărturisire. a diplomei regeşti, dovedeşte iarăşi. un fapt 
militar datorit unei temeinice organizări militare; în adevăr, expedițiile 

regelui” ungur îi Moldova aveau drept scop reîntoarcerea Moldovenilor,. 
scoborâţi din Maramureş,. în Moldova “şi “aducerea “lor la ascultare. Cu. 

aceşti Moldoveni luptă regele şi ungurii sunt „biruiţi “de Moldoveni, căci. 
„Balk a -lăsat în Moldova pământurile şi. drepturile sale Işi.a urmat pe 
rege în Ungaria şi “regele . îl răsplăteşte cu pământurile lui Bogdan, cel ce-. 

părăsise Maramureşul cu Moldovenii sei” 

1368. Magistul cavalerilor teutoni, Ditrich, a ridicat în ţara Bâr- 
sei 5 fortărețe: Brașov (Kapellenberg, Tâmpa), Rosnov  (Rosenau) Codlea -. 

şi: Feldioara - -(Marienburg) şi Presmeri, Nieu (Kreuzburg). Hsemenea ten 
tonii ridicară:- castelul Branului (Târzburg), Cetatea Neamţului -(de la - 

Pod Dâmboviţei) unde este împreunarea „Dâmboviţei şi. Dâmbovicioarei 
cu Oraţiile 3) şi Rudăriţa +). Forma? acestor cetăţi este aceiaş, „Peste . toi. 

“unde au lucrat aceşti cavaleri, la “întărirea, “ țărilor. | 

1368 „Regele Ludovic în acest an după. căderea Voavodului seu tran- 
“ silsan Nicolau, faţă de Dragomir - Castelanul de la Dâmboviţa, a “lui 

i 

p 

2 - D N. lorga. 
reche, ” a _ d 

3 roti, aşa se cheamă marea comunicaţie de la Dunăre la Rucăr- 
Bran-Oradea (după Oradea, £ al | Orazii). 

4) Puşcariu. a i - 

=



0 a i 2 . 
Viaicu' Vodă, în bătălia de la Rucăr şi Bran la 1368, se înapoiază Cu 

- ” 

Tuşine” în jara- sa”... a „. A 1369, Strasimir Comandantul “cetăței Vidin, luat prisonier "în 1366 -de Ludovic 'al Ungariei, este eliberat:. Vlaicu, cumnat cu “el trece Dunărea, - "- “alungă străjile” 
"din această câuză, în 1370, trimite trupe, atacă. şi ia. Vidinul; iar spre a: 

ungureşti din - Vidin şi aşază iar pe Strasimir. “ Ludovic 

-:pedepsi pe Vlaicu, trimite contra sa pe Gara. 

s 

"Din cele descrise până aci, după “cum am văzut, Istoriă nu men- ționează pe acest timp de aproape. 40 de ani, nici o organizațiune mili- tară a: vreunui voevod, care domneşte în. țările române, de la Dragoş.- -Vodă- şi Radu Vodă, său Negru Vodă; aceasta este o dovadă foarte prețioasă, că, oştirile- române trăiau Şi se desvoltau pe temeiul Orgazi- zărei: anterioare; iar faptul că ele biruzsc oștiri cu rcari -luptă, este proba cea mai bună care să indice şi valoarea lor, icu totul superioară -oștirilor "xecine, Spiritul răsboinic. şi iscusinţa conducătorilor acestor oştiri ro-. 

Că. lipsesc. date sau: că este o discontinuitate la istorici, asupra. îapte- PL 
T. . 7. „Prea departaţi de. țările. apusene „şi cât timp puterea vrăjmaşilor. ro: mânilor se: isbesc Şi sfarămă aci, nu: se ocupă nimeni de români -şi de “luptele. Îor cu dânșii; abea mai târziu, începând din secolul XVI, „domnitorii viteji, glorioşi în răsboa2, faz. să 'strălucească istoria ţărilor româneşti. prin _ serviciile ce aceste isbânzi aduc. creştinătăţei, - divilizaţiunei şi intereselor celorlalte state, tocmai 'când O .mare putere cuceritoare, Tuirţiia, 'este Ja apogeu, 'dar Mecontenit roasă această putere, de_resistența. românilor .care cu luptele lor uzez puterea turcilor; de “aci istoricii Streini, încep a se 

ocupa mai în amănunt de români, atrăgând atenţia scriitorilor contimporani 
>” faptelor de răsboi, asupra puterei militare. la români; datele cu privire Ja” stirile româneşti sunt din ce în. ce. mai. desvoltate şi mai 'complecte, seiace. 

1364, domnia lui Vladislav Basarab în Munt6aia şi de prin anii 1374-1375,. 

face ca siguranţa istoricului armatzi noastre, să fie temeinică Şi “sprijinită 
> 

Yu .. E a 
bi Ă 

p2 documente sau mărturii, care or când Stau faţă. Incă de prin anii 
domnia lui Iuga “Coriatovici1), în Moldova, oştirile- româneşti. dau „dovezi Europei de organizare solidă (vezi citaţiile scriitorilor), 'de meșteșug : în: lupte, de curaj, de eroism şi de o disciplină necunoscută până atunci. la alte armate contimporane. Nici Ştefan cel, Mare, nici Mihai Viteazu, nu. ar. îi putut înfăptui eporile glosioase “a domniei lor, dacă în . organizarea dată oştirei lor, nu ar “fi găsit” în primul rând, în popor, însușirile ostă- șești, care nu se pot dobândi deodată Cu începutul -Unei_ organizări, ci ele vin mai . din'nainte, "spre. a ajuta la. dobândirea rezuitatelor "unei or- garizări bune. . - A - 5 = > 

- ca 

1) Sub acest domnitor Iuga sau Jutj Cotriatovici — spune D-l A. Lăvc 3, aşezat domnia la Suceava (anii 1373-1376). a - n -“pedatu, s'a 
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| 1374. La asediul de la Chiozzie, de: către genovezi, Venețienii întrebuințez 
pulberea la tunuri. . 

In afară deci de epocă măreaţă în fapte militare, care începe în. 
Moldova. cu Ştefan. cel „Mare şi se închei2 în Muntenia: cu Mihai. Viteazu, 
istoria atribue” şi altor domnitori însemnate merite militare, care dacă nu 
se datoresc în “totul, personal, -domnitorilor acelora, se datoresc statlorniciei 
însuşirilor poporului şi calităţilor lui ostăşeşti, formate şi păstrate Constant 
dealungul veacurilor; fie că timpul” scurt al domniei lor nu le îngăduiate 
a întări oştirea şi 'ai da trăinicia, fie că scopul răsboaelor ce duc pentru. 
păstrarea vieţei, pentru existenţa. statului, isbânzele oştirilor devin evenimente 
locale, nu sunt. victorii şi prin -urmate paginele scrise de dânsele în istoria - 
pătriei, remân şterse pentru urmaşi sau sunt prea palide ca să fie remarcate 
de istorici cu un interes mâi deosebit da cât acel -al. unor evenimente dr 
ncinlăturat, fatale, în viața atăt „de Sbuciumaită d ţărilor: 'noastke. - 

- Puterea militară a ţărilor. române este atât. de renumită, în cât, vecinii. | 
caută a lega alianţe cu” voevozii români, încheind tratate în: toată regula,” 
prin soli trimişi, în adins, câre să bucur de primiri strălucite. la curţile unde. 
Sunt trimişi, după cum la tel sunt primiţi“şi la Curțile * 'Voevozilor româui, 
Astfel la -1374 Radu. Vodă . al: Minteniei, - face un tratat. ,de. alianţă cu. 
Vladislav regele Poloniei şi apoi şi cu Petru Muşat al Moldovei, » amândouă: . 
tratetele. sunt pentru apărarea ţării. . ” E - 

„De ce caută “Radu. Vodă, prietenia Moldovei? - Pentru. că domnia lui 
Petru Muşat al Moldovei se numără” între acele :ce prezintă o mare însern- 

_ nătate militară; “Petru "Muşat trecând. .- printre Voevozii care pune interes: .. - 
pentru: oştire :şi întăreşte puternic, organizarea ei, el însuşi un- conducător, 
Căpitan de. oşti,. cu deosebite calităţi ostăşeşti. EL încheie la rândul sent. 
alianță cu Polonia, care să“ grăbeşte a o primi, ştiind bine ca-vecin, valoarea ! - 

„oştirei moldoveneşti în care Petru . IL. Muşat, restabileşte sistemul. militar. 
din timpul .lui. „Dragoş, a: lui „Bogdan: şi Lacu, sporind această - oştire şi 
regulând funcţionarea ei “până în tele mai mici amănunte. EL organizează” 

„„cea de a doua categorie a oştirei'sale,; gloatele, adunătura de oanieni remași 
“a vetre, care nu mai fusese organizată în. mod regulat, pentru întrebuințare: 
la răsboi. şi care nechemătă - după” vre-o normă până 'atunci de cât pofta 

“după dobândă, milităreşte nu presinta prea” multă soliditate, “fiind oameni: 
„Care de mult părăsise rândurile, iar alţii nu. făcuse de loc vreun serviciu, 
în oaste. Organizarea lor era: tot pe căpițănii de judeţe,. iar numărul fre- . 
buitoz era cel rezultat. din împlinirea a anuiite condițiuni, orânduiţi” fiind. 
pe clase după greutăţile . familiare .a oamenilor. Numai la .cas de răsboi . 

mare, cu'un duşman numeros, gloatele se chemau în total, “cu boerii lor, cu. 

"tot. In anul 1375 Petru Muşat începu să tacă din lemn, cetatea da la. 
Suceava.  -. a 

Petru Muşat are prilej în anul 1377 să încerce oştirea sa, tocmai contra 
Polcniei, a cărei rege Vladislav, 'de şi aliat lui Petru, însă ascultând de 
sfaturile nobililor sei poloneji, ia partea lui “Ştefan "II, pe, care îl gonise | 
Petru Vodă” din Moldova fiindcă - umbla după domnie.: Polonii intră - Ia. 

„



A Ia aL E e a 
1 Iulie în Moldova, împreună cu Ştefan Vodă. Petru „ridică gloatele ca să alunge pe vrăjmaşi; aceste gloate mergeau cu o anume “regulă de mers Şi cu o anume pază înăinte” 1): Insă nici Ştefan Vodă nu era lipsit de talente ostăşești; căci isbânda este la el şi cronica astfel descrie lupta: „Şi -deodată mergea. cu noroc lui Ștefan Vodă, care de multe ori deprinde a îi faţernic cum şi aice cu Ştetan Vodă, măcar că “de câteva ori lowindu-se „“Străjile leşeşti cu străjile lui Petru Vodă, era isbânda tot la leşi”. .Iar “altă cronică spune „şi întâi îi mergea cu 'noroc, iară mai apoi i-au amăgit „ai noştri de i-au băgat în .codru. şi fiind „copacii înţinaţii pe lângă drum, iau' surpat asupra lor; unde. câţi n-au perit “de copaci, iau prins vii, pe care măi apoi iau răscumpărat .Craiul. . Fost-au. între aceşti robi, Zbignev “-şi Tancenschi,. feciorul Voevodul de Cracau' şi trei steaguri a trei voevozi a: Cracăului, - a Sandomirului şi a Liovului şi nouă steaguri. boiereşti” 2). lată începuturi de tactică, de luptă regulată, la. români: marş, precedat :de serviciu de pază înainte; angajare întâi, între aceste servicii „de pază — " avangerde_— cu succes, la. început pentru Ştefan Vodă; intrarea grosului „Moldovenilor. în luptă, prin darea înapoi a strajei lor, anume spre a atrage 

1 

Ce constatări se fac din aceasta? că în Moldova era oştire organizată; „că această oştire era instruită pentru răsboi, de şi de. la “întemeiarea ţării, 

-Pe-vrăjmaş în o posiţie pregătită dinainte şi unde Moldovenii obțin biruința. 

. . - pr . . 
a » . . s . . 1 pe o 

nu îusese nici un răsboi mai mare până atuncia; “deci - exista 0 „tradiţie, - mai de demult; deasemenea organizarea oştirei-era dejă înfăptuită de măi înainte, .întruicât pe deoparte istoricii nu vorbesc nimic despre vreun dominitor “Organizator de oştire, în aceste timpuri şi lucrul nici nu era- cu putință în dornii aşa! de scurte, de 2-3 ani. Singura domnie mai îndelungată, este a “lui Petru Vodă Muşat, de 16 ani, care nici el nu este cel care a organizat - întâi oştirea.. Rămâne dar o. veche organizare cum şi tradiţia.: Vedea de -aserrenea o arfă de luptă la domnitori, cunoștințe de “mijloace de luptă “după timp, care denot că Voevozii erau - însemnate căpetenii ostăşeşti,. i ZA a. . 

„ Purtau sau care erau întrebuințate pe vremea. lor; 'aşă şi Ureche . şi 

„să fi fost cine ştie ce deosebită de cea leşască, ungurească 

„„N. Costin spun de cele 3 unități sau steaguri de „voevozi, căzute în robie în lupta de mai sus.ca şi de cele '9 unităţi sau steaguri, “cu - deosebite -semnele steagurilor fiecăreia, adică fiecare steag se deosebea de celslalt prin uniformă sau semne anume. Nu se putea dar ca oştirea 

sau turcească, 
enit vom şi vedea. 
acesta - de  puters, 

aţă -şi de pace, ceia ce 
asemenea .că. armatel;, 
ea nici un' fel de com-. 
neală şi. agilitate, încă 

după echipare, armament - etc, după cum la locul Cuv “Se mai remarcă asemenea, că pe „urma ele i cate era oștirea, domnitorii incheia tratate de alia dovedeşte că această oştire era tare. Știind de! chiar şi pe atunci când meșteşugul de luptă nu ay plicaţie, iar, omului nu i-se cerea -de cât îndrăs 

  

1) Cronica N, Costin, - . ! - 2) Cronica N. Costin, a o 

Moldovenească,  
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nu se“ poate admite că “nu aveau anume reguli :de luptă, mai ales când „obişnuit ele erau biruitoare, cazul oştirilor româneşti. 
| In Muntenia. domniă lui Dan 1, încă. se remarcă prin o. deosebită îngrijire ce să dă oştirei; - acest Voevod pe lângă excelente însuşiri militare întruneşte şi calităţi de conducător - politic al ţărei: sale. :Dan-] prevede modul : regulat” al plăţei soldei soldaţiior sei,: prescrie o normă tegulată “de hrănire a; 'ostaşilor. aflaţi -în serviciu, „Precum şi îmbrăcămintea lor, dânduli-se materialele” necesare. .: - - - i A „Acestea sunt: pe scurt inceputurile țărilor române cu privire. la oştire, 
asupre cărora scriitorii noştri vechi aproape tac, dar care totuşi când zic: 
Mircea regulă: Corpul dorobanţilor, care era. mai dinainte, spun dzajuns ca 

“Să ştim ce este acest mai dinainte. Despre acest „mai dinainte” referindu-se 
la Negru Vodă, spune că aceasta la venirea lui în țară găseşte şi păstrează - 
acea ce-era ostăşesc mai dinainte. Or acest .mai (dinainte este curată 
epoca romană. 

- 
„Dunărea, din timpurile căle. n mai vechi, ă fost populată de vase româ- 

neşti”. „Acum aceste vas6 servâau românilor spre a face cuceriri, cum 
a fost sub Vladislav II Basarab la 1339, la Vidin şi în luptele lui Ludovis 
I al Ungariei, la 1570, contra lui Vladislav Basarab, la Severin. In timpul 
lui Mircea cel Mare, românii. stăpâneau cetăţile de” pe 'malul drept. al - 
Dunării, armate bine şi susținute de o numeroasă flotă”. DE i 

1370. In acest timp,: se. găseşte întrebuințat - mult * cuvântul Căpitan. ». 
Vladislav, sau Vlaicu Vodă, era stăpân în- azest.an în Nicopoli. | o 

-1315—1383. In aceşti ani doniieşte în Valahia Dan II Basarab, Te-.. 
cunosuct în istorie de „cel Viteaz”, căci a fost un „căpitan vestit. Dan 
Basarab” “caută . a-şi asigura stăpânirea „asupra ținutului Severinului, care. 
devenisă piața de adunare a Une gurilor prin cele două căi principale ce 

„urmeu văile Cernei şi Dunărei. De aceia după ce îşi întări oştirea, năvăli a 
în anul 1374 în Banat, de data asta prin regiunea» muntoasă spre a: 
surprinde trupele ungureşti şi a le tăia “de Ungaria. In “timp. de âproape 
trei luni, Dan curăţi toată: valea Cernei şi a- Mehadiei de unguri, goni : 
desfiinţând: trupele ungureşti "din ținutul. Severinului şi după ce „piise 

„administraţie “ românească şi lăsă un corp de oştire. sub un ban care să 
apere regiunea, să întoarsă la Craiova unde stătu câteva luni, în aşteptarea | 

- Vreunui atac unguresc din. partea regelui Ungariei, care neputincios a se: 
„Tăsboi cu Voevodul Dan; să: mulţumi să se plângă contra valahului, Papei 

„ca unul ce: avea. grija şi: paza credinţei în aceste locuri ale Coroanei”. -. 
Aceste operaţiuni militare au îost socotite de către Voevozii (răsboinici, 
toideauna necesare pântru asigurarea graniţelor, țării. De aceia şi Voevodul 
Dan şi Mircea, au căutat: să țină sub a lor stăpânire şi cetatea „Silistra, 

- tot în scopul de a: „poseda un punct sigur. pe malul Dunării care să le 
“înlesnească trecerile de ceia parte.- ia 

-1374. In acest an Vladislav al Munteniei face un tratat defensiv cu 

| Ve dislav regele Poloniei şi cu Petru Muşat âl Moldovei. ITot din acest . 

n este un document a lui Iuga 'Coriatovici al Moldovei, prin care “donează . 
satul Zăbrăuţi lui lacga Litavor, locţiitorul seu de la. Cetatea Albă, pentru 

- i 7 
ăi 7
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- vitejia sa în lupta cu tătarii, la locul Vladin pe Nistru,. Acest document din: 21374 Iunie 5, este dat din Bârlad. o : e i 1375. Dan I, Domn în Muntenia: după un document din anul 1390, „ regele. Sigismund din „Ungaria, spune că fostul. Voivod al Țării Româneşti, __ “năvălise cu o armată puternică în districtul. Mihadiei. Şi cu drept cuvânt N Densuşianu spune: din 'cuvintele din diplomă „Că armata lui a fost puternică” reiese că Voevodul. făcuse de astădată o expediţiune mare asuora “Banatului, că dânsul bătuse trupele ungureşti de aici. şi luase în stăpânire nu numai Severinul, dar şi districtul Mihadiei, “Acest rezultat victorios a “lui Dan în Banat se confirmă —— spune Densuşianu — şi Prin împrejurarea că în epoca de la :1572-13747, nu se mai aminteşte de nici un ban unguresc “la Severin. Aşa dar Dan prin un răsboi victorios, cuceri de la” Ungaria p parte a-Banatului 1, . - Se _ | Ă 1376, acest 'an,.se'dă ca dată descoperirei tunurilor, de către un nearuţ. „1876. „La 1376, se vede o Purgălăbie a Dâmboviţei şi comisul Dra- gomir ales de Purgălab”. (Castelelor începuse 'a li se zice buguri, de la | "- pirgos, turn, de pe greceşte; cetăţenii să numeau burgari sau purgari şi castilanilor, burgărabi Şi purgalabi). „Inpuţinându-se din causa invaziilor castelele mici, de pe câmpiile României, tu atâta se “idicau : altele mai mări şi: mai întărite la plaiuri, la munţi şi “la. Dunăre, numite purgălăbii „. Mari, Aşa se formără Purgălăbia de Dâmboviţa, la Giurgiu, Brăila, Galaţi,  "Kilia,, Focşani, etc., cu Purgalabii sau Castilanii lor” 2). N ÎI | “Și după cum: vom vedea şi în Moldova să foloseşte _1a oraşele . cu „cetăţi, aceleaşi dregătorii, a Părcălabilor, SIRE ” 1578, - Vladislav princepe de Opolia şi - guvernator Poloniei, dărueşte arcașului seu „Alexandru Românul, câmpul şi. satul. Hodlo! pe apa Târ- novei. (Galiţia). ” Ei a . a 1585. Românii din ' fostul ducat al Omlaşului, - după “mai multe certe . 

= 

- porțiunea 'de carne, destinate fiecărui Oştean; şi afară de celelalte. stta6 --pe tot anul, la Paşte mai primea aceştia. câte un postav .pentiu manta şi “câte o chivără' nouă. Pare Că Alircea S-a. Servit de organizare, de la unchiul _Seu, moștenită de la Vladislav Basarab”. Mircea este zugrăvit la Ms. Cozia,.. în cruciat, semnul răsboinicilor din apus 1), . E a „“ Organizarea Oştirei în ambele ţări era înainte de Mircea: | „1. Oştâni “scutiţi şi retribuiţi (adică - oştire permanentă). * = „2. Oşteni scutiţi. de dajdii şi servind cu' spesele lor, cea ce for.na „oştire” de scuteală sau milițiile. a 5. Gloata sau milijia în dobândă cum i-se Spunea în Moldova. 

  

1 N, Densuşianu, : | Ai 2) |. Heliade Rădulescu. a o 3) La fel este şi regele Carol Robert al Ungariei, îmbrăcat, - 
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Oştirea' permanentă, era;1) 

      

"(n Muntenia: - -. : - --  :- In Moldova: Ă 

Dorobanţi pedeştri ... .,.. 10.000 Ra Darabani, 10 Căpităniii a 100 1.00% Tălpași f-. o "4000 Tălpași, 4 Căpitănii (Strae nem- | “Catane | “+. IE: So feşti) a:1000 . ..... 4.000, Roşi de ţară călări .., . .. 5.000 i Roşiori, 4 Căpitănii a 1000. . 4.000 | „ Seimeni pedeștri! -.- . . . . 2000- : Seimeni pedeştri, 20 Căpitănii „Ferentari . +... 2 + 3000. - 2 A 100 | et a e: 2.000 Lefegii o... 500 e Călăraşi, . ... . ... . 4.000 Sărăcei 500 1000. - „n Totat T5.000 Scutelnicei E EP 00 
| pedeştri . . 1... 500 Vânători ! călări 1 2 500 

„Fustași, militari slujitori pe- a ! ” : : „ Ceşti şi călări î. . . .:. 2.000 | Ia Lipcani călări . , -.. Tae 2,000 - „ Sa : - Călăraşi: . ci 500 De 
Aprozi, gardă domnească, i a 
“copiide casă .-. . ... 500 “ A A i, „Total: « 31509. 

: 

4 
4 

„1885; Urmele: romănismiului “în: Zarand şi: a Voevozilor conducători. care ccriirmă şi arătările istorice asupra alcătuirilor 'politice româneşti „Voi-: | vodatele”, de prin secolul al-XIV şi al. XV-lea în Ardeal, să văd în des: Coperirile 'ce se fac după atâtea secole: La biserica din Criscior, sub tea- cuiala. de var, un “tablou votiv, reprezentând “familia - unui “jupan român Bălea. (nu va. îi Bolia, din Care se trag voevozii: Moga şi Ladislau de. . Bolia, din 14459) Asemenea la biserica “din Ribiţa” un tablou votiv. je- 
prezentând "pe jupanii Vladislav Miclăuș, “de la. Ribiţa, strănioşi  voevozilor - 
Șerban . şi : loan de Ribiţa, din 1445. Biserica din iCriscior, "e din 1385; - 
cea din Ribiţa e din 1417. Fiind constatată de către istorici presenţa unei 
cetăți, pe lângă fiecare din. aceste comune înfiinţate. de. cătră Mircea, de 

„la munte la Dunărea, avem de a face cu o organizare de comune, militare, 
cum fusese” Ia început şi să mențineau 'safele militare. Ori, de .la ce ve- 
nea numirea de, Floci, a -comunei de -la Dunărea? scea de.a doua parte : 
a cuvântului deplin,: este :o dovadă sigură a menirei i de port militar 

“Cetatea de. Floci, comună militară. . .. Se De - 
Avem “deci, tot dreptul. să afirmăm următoarele, după cele ;ce arată 

istoricii. ca aflat înainte .de 1383: Nu Mircea a fost cel dintâi, de la care : incepe oştirea românească, - într'u . cât categoric „dorobanții”, erau deja “de mai nainte... Istoricii însă dacă arată ce rol a”avut Mircea în Orga- . 
_nizarea drmatei, nu spun mimic de când, de la cine, începe acest „de inai. 
nainte” şi: totuşi spun. şi de Alexandru Basarab şi.de Dan şi de Negru -: Vodă, ce:au: făcut, fără însă a afirma pe unul din ei că e/ a înfiinţat armata. . - „- Să poate oare aşa scăpare din vedere Ia istorici? “Neaparat însă că + LI N a a A ae 

1) Fotino. a | | 
„ e i „- Oastea Rom. e. 9



  

-  mătoarele corpuri: 

p 
5 . 

[ii 
, , „ 7 . Pi . R - 7 - , vs 

30. | - ” i ID i 
N 

- “nici ei nu „au găsit, nu au dat, de. isvorul înfiinţărei armatei; şi aceasta, noi o clarificăm aiurea, după argumente şi după. logică. ,. Lu Atâta spun Cronicile: Mircea, regulă. corpul dorobanţilor şi creă ur e 
7 

, 4 

tă 

-1) Corpul de Dorobanţi,- | 12.000, după . - - „Modelul anticilor pretorieni., „ Erau şi în Moldova sub Petru Muşat - 2) “„  Călărime, Roşiori 5.000 . . „.. Se numeau Câiăraşi, în Mcldova, . 3) „ Letegiilor pedeștri . 3.000 Erau și in Moldova. - 4) „i ', Cazacilor călări . 2000 .. Erau și în Moldova 5) Lipcanilor „2000 : “idem - + 6) :„ .Sărăceişi Scutelnicei 1 000. . idem +7) »  Vânătorilor cătări. 3 OCO : Erau şi în Moldova 8 ', Fustași'or | "1.000 Ă , E idem - 9) > Aprozilor | 500 Erau şi în Moldova -..10) - „- Copii de Casă: „500 7 “idem 
“Total 30.000 

i Bi 
p. - 

- . . Dacă Mircea cel Mare, ar fi avut numai acest :numer de ostaşi, hu “ar îi putut birui sute de mii de duşmani ai sei; însă aceşti 30.000 de . “Oanieni erau acei cu plată, cărora el le ridică solda la 2bani roşii pe zi; erau ostaşii totdeauna sub arme, era „trupa permanentă. Căci "wâste. corpuri,- afară de cele de mai nainte, la un loc cu capitanatele, cu slujitorii. şi alţii, să.ridicau la 80.000 de oameni, în imp de răsboiu, afară: „de comune ce: se sculau cu boerii: de ţară sau cu proprietarii moșiilor, cu ai -lor.-curteni” Do 
4 "Această organizare istoricii au: caracterizato ' tot după isvoarele isto- _Tice, astfel: a 

i a) Slujitorii . cu leafă, permanenţi. a Pe , b) Slujitorii de scuteală, miliția, ce. servea cu cheltuiala lor, când şi. cine erau .chemaţi. - . - A . 

chiar. din oştirea permanentă ce s'a dat mai Sus, că trupa călărimei! este mai numeroasă. a pa - 
] 

- 1000 de oameni şi ei îl atribuesc Provenienţei romane (Cohortele lui Mao, rius şi Legiunile -romăne din Dacia). : | | - După Dan I în Muntenia; vine la. tron la anul 1386, Mircea cel Bă- trân, care schimbă în totul “politica ţării şi, pentru afirmarea ei, pe -te- meiul alianțelor, ce încheie, se” ocupă de- organizarea oştirei, căreia îi dă tot sprijinul şi toată atenţia 'sa. Mircea întăreşte şi el “măsurile prede- i » cesorului seu' cu privire la solda ostaşilor, fixândo 1a 3 bani roşii” pe zi, “sau 13 parale; apoi reia . organizarea miliției teritoriale - „regulând “corpul “Dorobanţilor, care era alcătuit mai dinainte”, Hceastă - alcătuire „mai! di nairite”, este acea . găsită şi de Negru Vodă şi păstrată de dânsul şi de 

  

- 1) Eliade (Rev, Rom. Milit. Vol, VI 1900).. Dă 
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«care “predecesorii” lui, mai. mult Sau mai: puţin să i ocupase de dânsa. Faţă 
“dar. de atirmaţiunea, scriitorilor că Mircea regulează oştirea,- care „era 
mai dinainte”; şi faţă de faptul "că" nici ei nu dau ca organizatori ai oş- 

“tirei, nici pe “Negru “Vodă nici pe Vodă Dan, rezultă clar că oştirea : 
-exista deja şi. este logică . deducția, că dacă n- au făcut-o . nici Dan nici: 
Radu,: care numâi s-au folosit de dânsa, ea este de la romani ori cum 

„ar. îi fost ea' şi -atunci esta: verosimilă descrierea “organizărei teritoriului, 
pe care o' dă Cronica lui. Huru, prezintată ca! Xeală de Clănău: „Mircea 
sistematizând orgânizărea elementului” teritorial, fixează Căpitănia pe 1000 
-da oamerii,; sub numire hotărâtă: de . „unitate de dorobanţi” sa u' „steag” y 

- Această unităte avea ca. subîmpărţiri * „Crucea”, numire. primită de lă 
forme ce „aşezarea - oamenilor lua - pe pământ, numărul oamenilor într-o“ 
-cruce era regulat de 4 şi se numărau oamenii,! în ordinea cum să fâce. 
“crucea, numărul. 1, omul din cap, 2 c2l -din spate, '5 cel din dreapta, 4 
cel din stânga. Steagul coprindea : în timp de pace 30—50 de cruci, «după 

“ întinderea şi. mărimea “judeţului şi” starea-de' avere a oamenilor ce: forinau aci 
“Crucea; mai târziu numărul oamenilor. din Cruce, din” causa Stărei lor. 
“materiale, - .căci/ei plăteau. pe şefii lor, este. "variabil, 'crucea , este. pe sate: 

“şi nunărul oamenilor care o. „compun poate îi de 1, 2, 3,4 şi, chiar de. 
-5, Serviciile din “timp de pace a dorobanţilor, erau cu totul admihistrative 
şi în legătură cu. cerinţele aşezărilor ostășeşti, din care. resultau” mai multe 
“obligaţiuni cătră autorităţi şi, 'cătră şefii lor căpitanii. Din “acest fel da 
Serviciu „mixt ce îndeplineau” “dorobanţi, “dorobănţimea alcătuia' pedestri- 
“mica grea a "oştirei şi luptă la răsboi, "grămadă, în masă, adică. încadrat;. 
Efectivul dorobănţimei varia; însă nu era mai mic de :5000 de. cruci ID. 

Modul de recrutare era asemănător celui de la vecini şi regula după” | 
aceleaşi norme" cunr să orănduia şi dările la stat: la' atâtea familii dintr un. 
sat,. atăţia dorobaaţi, căte“ unul de familie.: Socoteala ” să ţinea de însăşi N 

„faniliile şi de sat şi unii: şi alţii fiind interesaţi în causă ca să nu facă: 
„ strâmbătate şi. să (ţinia catastif la judeţ, cum” să “ținia: şi pentru dări.- Sig- - 
temu! acesta al obligativităţei familiare, în 'ce „priveşte drepturile. autoritță-: 

fei, era roman, căci, se folosea tocmai de oştirea romană, în domplectarea 

efectivului. ei prin: auxiliari”, "care “să luau din: localnici, fiind prescris 

că la un' anume număti de familii, să se dea "unu ,sau doi auxiliari pe 
, , “lângă cohortele romane! regulate. E 

Organizaţia dorobanţească , avea obligaţiunea ca la răsboiu să „meărgă 
toată cât a. făcut în timp de. “pace: serviciu militar, în dorobanţi; aşa: că. 

“să întâmplă ca din. aceiaşi familie” să meargă şi mai mulţi fraţi şi chiar: 
“tatăl cu feciorii. Dorobănţimea era în serviciu din, nearn țin: neam, - era 

7 . 

. :) Şi în. plata dărilor către “Carmuire, „Cruce, o familie unită la o singură dare şi 
:aceasta numai la dajd'a mazililor şi a ruptaşilor, adică se uneau la o dare'2' frați, . pă-. 

- xintele cu fiul, socrul cu ginerile« etc. Este din acestea şi din lupte scoasă, „răția de 
-cruce“, frate “de cruce, etc. 

i: „Cei înscrişi În cruce; îşi datoraia sprijin in serviciu şi legătură strânsă în răsboiu, 
„ Darea Crucei era plata cătră sefi; frăția de cruce, era acea ce numim noi astăzi “în 
„armată Camaraderie. Legătura aceasta eră' considerată ca sfântă şi sub protecția semnului 

„ creştinesc al Crueei, sta viaţa celor. legaţi până la sacrificiul ei. 
7 | , 

_ . „îi Li 

, 
II 

=,
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“deci în serviciu. în neam. şi. de aceia. se. zice de cătră: scriitorii: noştri vechi; „5 că acest fel de organizare purta. numele de „neamul dorobănţesc”, de- Si oarece. serviciul trecea - din. tată. în” fiu: 1). Această. era ca. o permanenti= Rai “zare a oştirei. Teoria emisă. 'de N. Densuşianu. că. nu. să. poate da nu- „mele de armată. permanentă de cât trupelor care sunt 'ţinute continuu Îa. “uri loc, pe câmp sau în garnizoane, este. greşită. şi ea nu să. poate. aplica, "timpurilor vechi, în: care 'meşteşugul.. ostăşesc; oştirea, 'era o. meserie u- „2 şoară, răsboazle erau. dese, ocupațiile oamenilor reduse, iar. disciplina cra: "născută 'dintr'o necesitate. de: viaţă, de existenţă; a. individului, a: familiei, i a neamului, a. ţărei: şi când! apărătorii veneau. la chemare toţi, în. cea mai. mare grabă: şi pregătiţi cu. tot ce le- trebuia-. pentru. luptă. şi. de 'bună. voe, [1 4» ” toemai.contrar” de” ca se: petrecea. în celelalte țări, unde domnea sistemul 1 2 - merdenăresc, Când. declaraţiile. de .răsboiu. nu. erau. în uz; când. ţările erau. | 3 invadate pe: neaşteptate; când' prin. invazie. să. înţelegea trecerea. pe sub- aa: îoc şi sabie, jat, captivitate, a. populaţiei: f&mei, copii, bătrâni, case, bisa- 
n . 

rici, tot, în masă, fără. cruţare, nevoia. de apărare era uşor de satisfăcut 

  

i 

tere, de întrebuințare. Lupta. în trecut, era. o. absolută. nevoe” de: viață ca. şi: cultura. Pământului care. hrănia; ca' şi industria. casnică, ce” îmbrăca. Ţi=: - Herea. în cazarime, în garnizoane, a”oamenilor 'destinaţi. 'apărărei “țării, nu “ este isvorâtă numai din interese! militare, adică de a. se pregăti şi instrui 
as periru luptă în măsură. egală; ci şi: din. nevoi sufleteşti, . pe - care le-au 
2 adus rărirea răsboaelor şi. prin - urmare lungiinea . perioadelor de pace în. 

„care luptătorul nu mai are mediul răsboinic 2), cura. îl- avea odată, la. 
- Vatra, sa;. deci cât timp aceste: nevoi nu ' se mai. pot împlini aiurea; ela. 
a trebui să se facă. în anume loc, metodic, cu. anume: oameni şi. cu. anume... 
| “mijloace. In vremurile mai. demult, ideia de, stat se confunda mult nai 

Sirrplu, mai uşor, „cu. ideia. de țară; de. pământ, (de near. şi nu: se preo-. 
„___ Cupa nimeni de umanitarism. şi internaţionalism, în care idăia. de patrie. | 
„tinde a! dispărea, iar ideile asupra: necesităţei răsboiului, nepurtat de toți. 

ceteţenii, sunt „deosebite . chiar, între” Oamenii, "aceleiaşi țări. - Aceste -idei,. 
„ Pentru . instituţia militară, sunt lacune. îi educaţia. -maselor; ele. trebuese 

îrrplinite în armată, ba în *multe. privinţe şi cazuri, modificate, de cum, 
„1 vin” indivizii, anume porniţi în direcțiuni. cu. totul -. tăşeşti. De altfel toț. un sistem de permânentizare erau şi .aşa. zisele- . 

” regiuni întărite,- ca şi. Tegiunile militarizate a " Orheenilor,- Lăpuşnenilor,. 

  

Aa 1): Miron: Costin. d PE . Sa | | „1? 2):„Voevodul având inima aprinsă spre lucruri Vitejeşti, îi părea că un an ce n'a avut treabă de răsboi; că are multă: pagubă, socotind că Şi inimile voinicilor în răsboi trăind, se e) şi truda; şi. osteneala: cu. care se deprinsese- oastea, e a doua vitejie“, (Ștefan: . 
cel-Mare);. . E Ii Ia N , | ha > (pletan II 

N



  

TD 
“Codrenii Tigheciuluii, - din “vremurile de dermuilt ca “şi. chiar “neamul “do. 'rotănţesc, care mai mult de cât o permanentizare pe câţiva ani, era o permanentizare pe toată viaţa şi-din tată -în fiu. ,- LO 
„.. Pentru a încheia acest capitol ce se referă la începuturile oştirilor .ro- „mâne, țin să afitm o origină comună a acestor lînceputuri pentru toţi - ' “românii, din - foasta Dacie romană. -Milităreşte, _niniic nu , sdruncină cre -dinţa- în existenţa premergătoare fondărei ' Principatelor, a acelor Voesozi 

„Sunt așa organizate, că de şi atacate în parte” din causa izolărei' lor, sunt invinse, dar, nu frânte; şi de și ocupate prin forţă, sunt. păstrate în forma! 

“de care vorbeşte Istoria, ca: Gelu, Glad, Menumorut, a căror căpitănaturi, 

lor constitutivă şi de aceste privelegii e vorba mai târziu în diplomele re-. - 

? 

'gilori Ungariei. Toate aceste păstrări pentru aşezările “găsite pe teritoriu, | „a şi colonizările pa întinsele” regiuni de frontieră expuse atacurilor, au 
: ca argument judicios apărarea -ţării; pentru care toate statele Ştiu să sa- „trițice parte 'din ' orgoliul .şi drepturile lor. .Elemeritul” ostăşese român: din -Ardeai, a “fost “întrebuințat totdeauna în unităţi separate de celelalte ria- 

ționelităţi;. aceasta denotă că românii conservau şi ţiniau însuşiri şi tradi- 
“iuni militare de seamă, peste care nu să putea trece, chiar de stăpânitori. 

Aşa, am, văzut pe românii din' Făgăraş folosiţi în. apărarea graniţei, -. . 

N 

“de sud contra:,Mornigolilor, - Cumanilor,. tatarilor; aşa îi vedem purtaţi Îa _- lupte peste; Dunărea, prin annul' 1210. La locul cuvenit se reamintesc fap- 
tele” prin diplome regale, care. întăresc sau confer-. privilegii, pentru ase! 

“"meni servicii şi fapte de resbel; este destul “să : 
“dovedesc totdeauna şi peste tot, românii du 'consttituit uni bun element 'de 
luptă, au avut un caracter dârz, au fost gata să apuce armele, nu s-au ta: 

afirmăm, "căci faptele o . 

mut de pericole şi nu şi-au prețuit viaţa. Iar în. înţelesul strict al conştiine | 
"ței lui - militare, românul a dat singurul - dovada, nu 'odată, luptând con=" 
“tra propriului . său „neam, când a fost vorba. de 'datoria sa militară, cătră, 
"pâtria în care 'trăia. *. ! N a Re r. 

_Cu' fondarea principatelor române, viaţa militară a românilor. se ca- . 
-racterizează. ca cea: întâi forță e. sprijină alcătuirea în stat, pe tot timpul 

"până în ziua de astăzi... - 
"-: Organizarea” militară a: ţărei sub Mircea, este. întemeiată pe. Căpitănii, 

„ “fiecare” judeţ constituind după mărimea -sa, una, două, sau mai multe că- 
-“pitănii, sub un” Căpitan, care avea. putere administrativă, “judecătorească şi “ 

militară, asupra judeţalui. Câmpu-Lung şi Târgovişte, Capitale, Căpita- 
" “mul -lor, purta titlul de Vornic. Căpităniile acestea, erau în -numer de 18;: 
«în Muntenia “şi anume: In judeţul: Râmnic Sarat. (Slam Râmnic), care era. 

pi A ” . e spui Gsp. Ă . “de margene,. avea 3. căpitănii. Focşarii, numită: Căpitănia cea mare a Foc- . . 
-şanilor. (fiind. pe hotar) de mârgine.: . ... | : i 
= Im judeţul “Buze, Căpităniă “târgului Buzeit. Da 

“„ In - judeţul: Prahova, -Căpitănia Ploeştilor. - .. | 
: In «judeţul Dâmboviţa, Căpitănia : Căpitanilor “Târgoviştei. . RER 
In judeţul Ialomiţa, Căpitănia. Lichireşti, Stelnica” şi Oraşul de . Floci, 

"trei căpitănii. Pa i E Ss Ea a - 

. . . ia 7 , , i : .



_ pi . ! - - a . i 2 

1 
- Ia AT “In judeţul Ilfov, iarăşi 3: Căpitănia Ciocăneşti, Olteniţa şi Gherghița; „In judeţul Vlaşca, 2: Căpitănia Odivoe şi Daia. | De | „- „In judeţul Muscel şi judeţul. Argeş,. o Căpitănie, “a oraşului C. Lig, „In judeţul -Olt, 2: Căpitănia Slatina” şi Uda. a "In „județul “Țeleorman,. Căpitănia. Roşilor.. de Vedea. : i 1586; In acest :an se constată că oștirea munteană primea dela stă- ” pânire, /eață,. hrană. şi veșminte; tot soldatul primea pe zi, câte 2 bani „roşii care fac 13 parale. In acest an Voevodul încheie un tratat de alianță: “cu: Uâgurii, contra turcilor, . > PN RE Aaa „1887; „Crovat, cu. partida. sa, se „întări în Temişiana şi făcu. din.  trânsa punctul: principal al escursiilor sale, până când Nicolae Gara, ajutat de Petru, fiul lui Dan şi de vitricii. lui „Cristofor şi Mitiail (români), îl bătu şi scoasă de acolo” 1). pi o 
| In anul. 1387, Ştefan de Losânţiu; Banul Severinului şi Comitele Te-, „„Mişianei, dete' acestor, ; trei fraţi, un. saţ drept recompensă. (Origi- „nalul, la Pray Annales Reg. Hung. partea-.Il. libro “5 pag. 177. Vezi al- i tul Ibid. pag. 128). -. 

-.gele Vladislav. al Poloniei! 

„1387; Petru ' Muşat, al Moldovei, încheie un tratat. de alianță cu Te- 

In. document „e semnat alături. de domn şi un :Ghiula Căpitanul; deci “Htlul de Căpitan există în oștirea. Moldovei, încă “în .acest an. o „7 1887;.0 diplomă egală laudă pe -Kneazul Petru, din. ținutul. Meha- „_diei, pentru! vitejia 'sa arătată în lupta pentru eliberarea „reginei . Maria; în 1387. NE Rae Ri „1888? Petru Roinan. Muşăt, domnul “Moldovei, dărueşte prin un hri- - Sov 5 sate. lui „anoş, pentru vitejia lui: în: liptă, : RI Am văzut cu „ce grijă: de oştire  cârmueşte Mircea, ' ţara Muntenească.-. „şi cei dintâi vecinii caută prietenia sa, : din “această causă, Sau. să. pun 'Îa: - “adăpost de. neprietenia “lui. Astfel, la: 1388, Mircea face sn-, tratat” de „pace 'cu “leşii, în sensul că nu.se vor, ataca - reciproc; sensul acesta con- - stituic o bună „dovadă, a pătrunderei diplomatice a acestui Voevod, - care: caută să-şi asigure diri timp libertatea de. aşi putea” alege duşmanii cei mai periculoși, spre :a lupta contră lor, aturici 'când Situația va fi favo- - rabilă,. Consultările şi tratativele acordului - acesta, politic, au 10c. încă din “anul 1387 2).: Conduse fiind de ambele părţi de boieri şi nobili; iar la: 1389 se iscăleşte; tratatul acesta între Vladislav ' regele! Poloniei şi Mir = | „cea I. Voevodul Țării romârieşti,. este numit : al: „întreitei alianţe” 3) şi _: » coprinde următoarele: Noi Manea şi Heruzko, "conți ai 'strălucitului Prinţ. ” „Şi Stăpânitor. Mircea, Ducele Țărei româneşti şi  Drugoi, 'Mareşal al-Inăl- | țimei, Sale Prinţ şi stăpânitor “Petru, Ducele” Moldovei, recunoaştem prin= îracestea că: trimişi de strălucițul nostru Prinţ şi stăpânitor; la Prea sîră- - 
- 1) După altă cronică; „N. Gara II, însărcinat de regele Sigismud;, ca comandantul 

- tsupelor trimise contra partizanilor lui Carol cel inic, răsculați în “sudul. Ungariei, sunt: atacați şi bătuți de Gara, ajutat și de Petru fiul lui Dan La a ibid 2 LA. Vaillant, . | i 3) Engel. : a 
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““lucitu: Prinţ şi Stăpânitor.. Vladislav, regele. Poloniei, etc; etc., în calitate: de ambasadori, am făcut cu numitul stăpânitor Vladislav, regele, în nu- mele: numitului . nostrii Stăpânitor Mircea, "ducele, de care suntem . împue : terniciţi, alianță de amicie statornică şi neschimbată, de nici într'o parte, „în. vărtutea căreia, susnumitul stăpânitor “Mircea, duce, -să îndatorează şi să leagă, .a' susţine din toate puterile sale şi 'când va fi chemat, .pe stă- pânitorul Vladislav, regele, în contra regelui. Ungariei şi supuşilor sei, cât „şi în contra tuturor altor înimici ai da ajutor, după voinţa sa şi ca amic, 
“Aserrenea şi stăpânitorul Vladislav, regele, să îndatorează şi să leagă a." „Sprijini. din toate” puterile: sale şi când va-fi chemat, pe Mircea ducele, 
în contra regelui : Ungariei şi Supuşilor. sei, cât şi în contra . tiituror altor inimici al'ajuta,. după. voinţa sa şi ca amic, etc. Iar; ” Mircea prin urmă-!. torul hrisov. întăreşte:. „Mircea, cu mila lui "D-zeu, Voevod al. Țărei Ro- 

"- mâneşti, duce de Făgăraş şi Amlaş, Comite de Severin, despot al Do- brucei şi stăpânitorul Durustoruliii, Ia -toți aceia care vor vedea şi auzi: 
acestea: facem. cunoscut că. voirid, a ne lega printr'o. amiciţie puternică - cu. 
Prea strălucitul Prinţ şi Stăpânitor. Vladislav, prin mila “lui D-zeu, rege 
al Poloniei, senior. al -Districtelor, - Cracoviei. etc; şi “luând -sfat cu boie- 
rii noştri, am încheiat: şi întărit prin scrisorile noastre, - etc., „condiţiile . din tratat, o. E 
»- Dat la Lublin 20 Ianuarie 1390 1). a a _ 

„ Hrisovul ambasadorilor lui Mircea dat. de la. sfatul :.făcut - la Su 
ceava, căpitala Moldovei, cu jupanii militari” Gervais de Dalovitz şi Ben- 
son” de Zabucrutz, specifică: „regele „Poloniei, nu va întreprinde nici un!» 
răsboi în contra "regelui Ungariei şi supuşiloi” sei, mai 'înainte 'de a în- 
ştiinţa pe. Ducele Mircea şi pe Consiliul seu, de causele răsboiului, -întă- 

„tite chiar de consiliul 'regal. Asemenea încheinduse vre-o pace, armistiţie, 
san orce altă învoire între stăpânitorul nostru Ducele Mircea şi regele 
Ungariei, pentru un timp sau. pentru totdeauna şi din care regele Poloniei 

„mu ar fi scos,. riumitul rege va trebui să. le îngăduie, să le -ia de bune 
Şi să primească aceste condiţii, modificaţii de învoiri şi ale întări de pecetea - 

„sa, pe tot. timpul cât va ţinia numita învoire; în cas când: vreunul din 
„îederaţi, primiţi în această alianţă, af voi să se lepede, ceilalți după ca *i 

voi adresa mustrare, din partele vor trebui şi vor avea dreptul “de -al 
sili a rămânea" credincios la îndatoririle sale. De aceia la Sf. Ion viitor, | 
ne vom aduna la Suceava cu ambasadorii numitului rege, aducători scrisorilor * 
sala şi peceţilor, relative la astă alianţă, spre a hotărâ un nou act despre 
învoelile. numiţilor Prinţi, stăpânitorii noştri. "Dat în Suceava, în ziua de 
„Sf. Gertruda 15 Noem. 1390”. pg a Ă 
„_.„ De şi acest tratat este sugerat de cătră Edvigea, regina Poloniei, cara 

1) G. Asaki (în Istoria veche şi nouă a Moldovei) spune: La 1387, Petru II. face 
“o alianţă cu Polonia şi la 8 Decembrie 1389 boerul Duga, încheie la Radon cu Vladislav «Și: Mircea, 0 alianță contra ]ui Sigismund, al Ungariei. lar la 15 Noemvre 1390, să încheie 
'alianţă la Suceava, între Ştefan al Il al Moldovei, Vladislav a! Poloniei și Mircea al Munteniei, contra Ungurilor. Sigismund regele ungurilor, întră cu mare oaste în Moldova, : 
Ştefan se retrage din alianţ4; din această, cauză, se pune rău cu Polonii. „2 ! 

4 
-
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* .. : ' 

__să înfricoşează; el recurge la mijlocul 'ce luptelor românilor, anume: „umplând ţara Oltenească, adică Munterească de oşt: şi-au prins toate strâmtorile şi. potecele munţilor. cu oamenii sei, 
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„-a apreciat serviciile ce românii făcuse tatălui ei, Ludovic I -al “Ungariei şi - Petru Muşat. consimţise în acelaş scop “â.se, uni cu Polonia, de aceia - şi „împuterniciţii sei fusese: trimişi a declara aceasta regelui Vladislav, totuşi se vede puternica. influenţă a Voevozilor români, care cunoscând obiceiul | „Polcniloi, de a porni răsboae fără motive serioase, îi -împune” condițiuni care sunt, nici mai mult nici mai puţin; control «asupra politicei sale, cu „celelalte ţări. Asemenea: este de. remarcat forma tratatului cu Privire la aliaţii care ar voi să nu să fină de tratat, cum previede sancţiuni, formă "care să apropie foarte mult de felul alcătuirei Ligei Naţiunilor, după: răs- boiul' cel mare, din 1914; | e A CI 
1589; ' Mircea era gata 'să încheie un tratat la fel şi cu Ungurii, dacă aceştia nu s-ar, fi lăsat conduşi de îngânfarea că ei trebui să dispună de ' politica țărilor. vecine lor şi să considere pe Voevbzii români,: ca şi pe cei creştini de peste Dunărea, nişte vasali. Această îngânfare îşi avea sorgintea legăturilor ei cu Roma; care. pe acele timpuri avea 

“conducea Apusul. Mircea însă, caută aşi administra tara prin propria-i voinţă; âşi organiza oștirea, aşi regula relaţiunile sale. Cu vecinii după interesele „ POPorului seu, neţinând nici o seamă de angajamentele ce predecesorii lui . şi-ar. fi luat față de dânşii în opunere cu demnitatea 'țărei. Cu privire la „Unguri, în special, Stricase - politicei ţării, amestecul Ungariei - în trebile „Tor.ânilor în domniile “Dăneştilor, după cum N ce o credeau Ungurii realizabilă, de a_coprinde tara românească.' De aceia “atitudinea lui Mircea, nemulțumeşte pe Sigismund regele Ungariei, căre 
u + N 

. . 

- 7 ha ” a » 

să hotăreşte a ataca pe Mircea şi al aduce la supunere. Mircea- însă. nu 
se " dovedise totdeauna priincios 

să închidă în munţi pe Sigismund Craiul, cu oştenii lui. ..: : „ Orânduitau oşti şi pe vârful munţilor, să fie de apătare. Tar Sigismund . "Craiul, după ce a intrat în fara “muntenească, : cu multă oaste, trecând peste munţi, i-au eşit înainte Muntenii cu: domnul muntenesc în munte şi. au dat mare 'răsboiu Ungurilor, că înfrânse pe Unguri, !că şi din munţi + . cu pietre îi ucideau. Ce” îmbărbătându-se ungurii, cu crăiuil lor, ai: descălecat ! de pe cai şi au înfrânt pe Munteni, “care cu domnul lor s-au retras: şi închis în Târgovişte. Aceasta s-a petrecut în anul 1589; iar perderile ' ungurilor au fost atât de numeroase şi drumurile atât de încurcate,. încât ei nu âu mai, putut urma după Munteni, înapoindit-se' în țara lor”, Şi aşa trei regi ungari, în 1371 şi la 1389, sunt pe” rând atraşi în munți, "cu oştirile lor numeroase, „în defileuri şi pădurile munţilor, prăvălind asu- "prăle copaci anume tăiaţi pentru aceasta” 1), A ie | in acelaş an Mircea Voda ia parte la lupta din Câmpul Mierlei,' dată. „de creştini” contra turcilor; luptă în care, sfăturile date aliaţilor 'de către 
1) Annales Reg. "Hung. Diplomele lui Sigismund Și Bonfiniu, 

s-a văzut şi mai ales tendința 
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- Arecerea peste Dunăre, . transformândul în cetate 1),. 

“lupte Giurgiul de la turci. 

Da | BR A SEA — 137 — a 2 E 

de luptă a “turcilor, sunt. de mare folos creştinilor.. Şi ca să poată. opri 

„Voevod şi partea ce iau: românii la luptă, ca buni cunoscători .a obiceiurilor 

invaziile turcilor, Mircea întăreşte orașul Giurgiu, pe“ unde. avea turcii. 

Această participare în comun: la lupta“ contra duşmanilor creştinismului, „Mircea: O face -de la sine, însă călăuzit şi de condiţiunile unui tratat mai : - vechiu ce. avea cu Ungurii, prin care. se. angaja -ai ajuta 'cu arma pe -aceştia, când ar; fi! să. aibă răsboi cu turcii. Acest tratat, . era şi -ofensiv ..Şi defensiv, de ajutor; reciproc, contra turcilor: Şi fiind. că încheierea de! tratate în acest” senz, este. numai funcţiune de putere, !de forţă armată, „este. cea mai. bună dovadă de organizare militară solidă. şi de însuşiri . ostăşeşti” desvoltate. ' Situaţia aceasta era la î2 şi în Moldova, unde în > acest timp domnea Petru Muşat. şi “care şi el face o alianță cu Polonia. 

Moldovei şi prin înrudirea domnitorului cu regele- Poloniei; aşa că tratatul din 1887, cu/Vladislav, asigura sprijin reciproc. ambilor domnitori şi ţărilor: 
„lor, obligându-se a se apăra cu armele. contra duşmanilor ce ar ataca. pe "unul din ei. | Aa a 

- In anul 1388, pe temeiul încrederei; în trăinicia acestui tratat, .regele 
Vladislav al ' Poloniei, Litvaniei. şi : moştenitor. “Rusiei, Amprumută de la 

E “Petru Vodă al Moldovei 4000 ruble -de argint, regele punând ginerelui şi. 
amicului său. Petru, ca amanet, politia . Galici, -cu districtele ce atârna de 

»ea, „obligându-se Petru de a o apăra în caz de va fi atacată de vreun 
„nimic, când va trebui să vestească şi. pe regele Vladislav ca să-i vină în - 

„ajutor, lar de cade politia în „chestie, Vladislav . să. obligă: a'o relua cu 
armele şi-a. o reda iarăşi lui Petru şi - urmaşilor sei”. : Această: înțelegere 

. . . . ” . 3 . : . . a ” 
„este întărită şi de fiul său Roman Vodă, la: venirea lui la tron, în forma 3 i E , , 7 [ai unui tratat de alianţă „unul fără altul să nu să ostească,. asupra Craiului 
Unguresc”, o 

„.... Aceste tratate au ca bază puterea militară -a ţărilor române, de tare 
: “Tegii vecini ţin seamă; organizarea “militară. a stâtelor acestea mici,' le în- 
„dreptățea la egalitate de forțe cu celelalte state din vecinătaf&a lor. Os, : - u aa - . ' . . - ._. după cum am 'văzut, în apropierea acestor date, nu se. vorbeşte de nici 7 N N . “7 
“un domn român recunoscut ca orgenizator al oştirilor, ceia ce face 'dovada - i : oz - , "precisă, că organizarea şi. spiritul răsboinic, sunt. tot: cele .de mai de mult - 
remase din epoca precedentă; şi că âceleaşi sunt şi-regulele de conducăre,. 
“ştiinţă şi artă de a se luptă, precum am văzut şi vom, vedea cătră - sfârşitul 
-acestui veac al XIV-lea. Acea ce este demn de remarcat, e că în Moldova “era oștire organizată; că această oştire era înstruită- pentru răsboi, de şi- de: . 
la întenieerea țărei ca stat, dată de istorici, nu fusese până la aceasta epocă 

N «ici un” răsboiu cunoscut. Deci Gxistă o. tradiţie. mai de mult, organizaţia 
z 

4) Valeran de Wavrin, comaridant burgund, declară că aşa i-a-spus Voivodul "„ Vlad Ţepeş, când acesta insoţia pe de „Wavrin mergând spre Dunăre; şi că Mahomed, .., -este cel care a luat întâi cețațea Giurgiu dela români, iar Dan. Vodă al ML reia prin, 

ze 

pe aceleaşi baze. Această domnie a lui Petru Vodă Muşat, întărea tronul | 

N
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caz ea 'nu să făcuse. în scurtele domnii Ge câte 2-3 ani, a Voevozilor; singura domnie a lui Petru Muşat, de. 

era deja înfăptuită şi în nici un 

„16 ani, este câpabilă Prin “durata. ei să întărească oştirea, să progreseze, intrucât. acest dorinitor nu este trecut în istorie. ca organizator. Cronologia: ___ “domnitorilor, aşa cum 0: dau “istoricii,” este dovadă: Dragoş Vodă ca 

N 

Voevod,. domneşte la 1359-1360, 2 ani; fusese „Căpetenie “oştirei consul, - 7 ani după unii, 5 după alţii. Apoi Sas, fiul seu, care domneşte 4 ani. Urmează -Laţcu, fiul lui. Sas, care domneşte 8 ani; .urmează Bogdan, care „. domneşte 6 ani; după care: vine la tron, Petru Vodă Muşat, 'care domneşte 16. ani. a N p iu . a 
. 1588. Iuga domnul Moldovei, bătu pe turci care se stabilise la Eskibaba. “Acest voevod, Iuga, 'al Moldovei „este recunoscut, prin 'vitejia lui” 1). -EL întăreşte Chilia şi. astfel Marea “Neagră devine un: lac moldovenesc” 2), “Moldovenii aveau stăpânirea! țărmului mărei, până la Rodop şi -toţi- voevozii. purtau. aceasta . in titlul lor. Să „păstra astfel Moldovei, titlul ce-i dase istoricii. sub Dragoş Vodă, de „Regnum. Moldavia”, . , . Sa Harta lui Iacob Castaldo, represintă. stăpânirea Motdovei, din Nistea la Mzre, iar la sud până la sud de Mesembria şi până Ia Rodop, pe - mare. „Genovezii cu românii, domină în întregul Pont Euxin şi pe Dunăre; | „Până la Severin” ,). Se _ . . „1389; In acest an, Sultanul turcilor. fiind Amurat. „Sârbii uniți cu - „bulgarii, ungurii şi românii, în luptă cu turci, sunt bătuţi de turci, Ja Cossova. Sultanul trimite o armată în Valahia contra lui Mircea, care după: ? O rezistenţă eroică, este învins şi -făcut prisonier. Scăpând apoi de la Brusa, el să aliază cu polonii şi ungurii spre. aşi putea răsbuna contra turcilor, la vreme». | N a Se 1390, Intre nobilii care petreceau la magnatul polon “Spytko Melsztynskă,. "era şr-Dinga Voevodul românilor; şi 1a 1392 un altul, Jurja, Voevodal “românilor +). . Pi , „- . + In. acest timp "existau pe hărţi, oraşele Bucureşti, „Bârlad, Iaşi, ete. > 1891—1394, Roman V. fecior lui Petru V., a făcut legătură cu Vladislav,. -- „regelc leşesc, “care era un curat tratat de alianță unul fără- altul -să nu “să ostească, asupra „craiului unguresc”. | e | Mircea cel Mare fiind domn, în anul 1392, Sigismund regele Ungarici. . „Îşi propune cucerirea Țării Româneşti. Ie o a - "Mircea, cu românii şi cu trupele sale, se retrag în munţii Carpaţilor, iar. Sigismund cutreeră şi devastează în lung şi în lat şesurile Ţării Româ- “neşti. In fine, ca totuşi: să facă ceva, atacă fortăreaţa de la Turnul (numit de ei Nicopolul cel mic) şi apoi plecă să se întoarcă în Ungaria peste “Carpaţi. Insuşi regele Sigismund narează rezultatul -acestei expedițiuni -nNep- - fericite: „Şi adunând noi o armată puternică, am plecat spre Țara Româ-, 
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1) Gr. Tocilescu. * : _ 
2) Arhiva Română. : 
3) Cibrario (Economie pol. du moycn âge). 
4) B. P. Hajdeu, e 
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 nească şi străbătând, cea mai mare parte a ţării aceşteia,: “am asediat cu 
toate puterile noastre . Castrul: Nicopolului mic, în: care se afla o mulţiime 
de turci şi cucerind acest castru, l-am lăsat în mânele credincioşilor noştri; 

- însă. Mircea” voivodul nostru, din : Țara „Românească, pe când-noi ne în-. 
„ torceam cu triumi- fericit cătră casă, a făzut o mulţime de tăieturi de arbori -? 
în munţii. numiţi în. limba poporului, Pazata 1) şi. acolo închizându-- “ne -. 
drumul, ne-a înconjurat pe: noi şi. oştirea noastră, cu o mulţime. de români 
comândaţi de însuşi Voivodul: „Mircea. Apoi atăcându- -ne în. această strâmp=, 
toare ei aruncau - asupra noastră şi a. oştirei noastre săgeți infectatie şi 
îmruiate în venin.. "Atunci Nicolae, palatinul. Ungariei, :dinpreună cu oa-. 
menii săi, s-a .pus.ca un scut de. „apărare pe lângă noi şi respingând 

- Cti bărbăţie atacurile. românilor, dar. nu fără moartea şi. rănireă oamenilor 
Săi, ne-a făcut „posibil ca să putem scăpa de acolo.2). - N 

“La 1392 Martie 30, este un- hrisov, de la. „loan Roman Voevodul Mol. ci 

dovci, prin care "dărueşte trei 'sate pe. Siret lui Ianăş. „viteazul”, penttu, 

"a lui “credincioasă - Slujbă.. | - SR 

1392. „Din acest an, luna, Martie 30, este un. document a'lui Roman 
« Vodă, care numeşte Romanul „cetate a sa Roman”. “Voevozii au între- 

buinţat de obiceiu. cuvântul cetate,” când era “vorba de capita! ă;- astiiel să; 

zicea. „cetatea T. Vişte”, : „cetatea Suceava”, când capitale!e erau şi .ce- 

cetăţi. Cronica spune că în, vechime, ținutul. Romanului = avea doi -păc-, 

calabi şi . oraşul - avâa “administaţia sa proprie, compusă din Şoltuz, ca 

preşedinte - şi 12 părgari. Asemenea administraţie - am .văzut că avea şi. 

Braşovul şi Bistriţa, în - Transilvania, prin. 'secolul al XVI-lea.. : 

Din oraşul Roman, Voevodul Roman: şi fii „sei Alexandru şi Bogdan, . 

hărăzesc lui lanăş - Viteazul, trei. sate p2 Siret: Ciursăciuţii, Vlademirouţii N 

şi Bucurouţii. „i - a , 

La 1467. 'Decemwre 7, oraşul: a fost ais -de Matei Corvin, " după ce 
„a. stat şi odihnit oştile sale, 6 zile. Aci şi-a concentrat Şikfan cel Mare. 
oaste sa când a _venit.- Albert craiul leşesc. cu oşti asupra Moldovei - Şi 

când s'a dat bătălia din” Codrul' Cozminuilui, 26. Oct. 1497. | “ 

i * Romanul, a :avut, o posiţiune strategică în, toate timpurile. şi ținutul 

Romanului a păstrat mult 'timp şi păstrează - încă, numeroase, „amintiri Os- - 

“tăseşti: ale “trecutului militar al „Moldovei:.. “ 

Balomireşti, sat în comuna Bâra, era la 1615: “proprietatea marelui 

" Conii is Demitriu Goia, „aparținător unei vechi familii. militare. Sa 

'"„Cetatea”, . “deal în Comuna Strunga. ET 

„Cetatea Mare”, în: Comuna! Dagâţa, ruini a unei - vechi. “cetăţi, 

„Cetăţuia”,. deal, în comuna Văleni. DE RE 
-, „Cetăţuia” deal, în comuna "Bozieni. 

a „Dragomiresti fost sat mai jos de: Roman, cu 2 pod plutitor pe si. 

ret, între anii: *1458-—1488. aa a Me 
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“ 1) Posada: (detileut Branului, Muscel). A da 2) N. Densuşianu (Docum. Hurmuzache). a - i 
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” *- „Dulceşti” sat, dat de Ieremia Movilă unui boier Caraiman, ca răs- | | “plată pentru „că trecând prin “multe primejdii, -i-a dus” nişte bani în Polo- „Mia unde să afla Ieremia, îugit. * o +. _ * „Gâdinţii”, comuna Gâdinţi; la, vest de: sat, sunt ruinele vechii ce- 
4 

„Movileni”, - comuna .Strunga,. lângă . care “pe - un „deal înalt sunt. 4 “movile mari, aşezate întrun: dreptunghiu. Acestui sat, i- se mai zice „Mo- „“vilenii Răzăşi”, proprietate pe vremuri a unor “fruntaşi împroprietăriți de 

s 

- -diţiur: este pentru că Ştefan nu a voit să reînoiasc "tratatul de alianță pe care il făcuse predecesorul. seu; pricină îl bănuia că este prieten turcilor. In- acelaş timp, Ştetan Vodă: - 
- 

1 - - . . >. “ Îi 

" Moldova 2). 

un Bogdan Vodă şi întărită proprietatea de cătră Movilă Vodă, care ar “fi avut. ca moşie: domnească, acest: sat. ENE e La Movili», drumul la cele '4 'movili, prin "Movilenii Strungăi. „Tabăra”, ' vârf, în Culmea” Dealul Mărului şi ;;Culmea Taberei”. — Satul „Tabăra”, în Comuna: Băluşeşti; tot acolea este şi „Dealul Tabăra”, us au» Scheea”, 'sat unde sa dat lupta între - Ştefan cel Mare şi Hroiot „Venit cu ungurii sei, în 6 Martie 1486. .: as " „Smirodava”, ruini de cetate, care “cetate ar fi fost dărâmată de Ate- Xandri Lăpuşneanu şi, nimicită apoi de Bogdan, proprietarul moşiei. Gâdinţi. | Strunga”, sat, care :mai nainte să -chema - Hăbăşeşti, „după numele ' "-osteşului Hăbăşescu, a Cărui proprietate. dăruită de domn, :a. fost.. - Tămăşeşti”, : sat în comună * Tănăşeşti, „unde - s'a dat lupta Ja 22 „Aug. 1454 între Alexandru Vodă .şi Bogdan. 
Trifeşti” sat, a. aparţinut unui , spatar. Aristarchi,. pe la. 1751. La 1393 Roman JI. Muşat, după tratat, trimite oaste în “ajutorul lui - i “Teodor Coriatovici,. asupra lui Vito!d; însă acesta îi bate 1). La "1395, Mircea văzând că le esie cu neputinţă principilor creştiăi,  - "să înfrângă pe turci, iar el singur. nu poate să se opună lor; pe de altă - ” „Parte, călcările repetate ale țărei. de cătră turci. sc v „eccnmică a ţării, să hotăreşte a -încheia un. tratat 'cu turcii prin care să 

, Sleise 'cu desevărşire viaţa 
asigure țării. sale liniştea. Prin acest tratat să prevede dreptul românilor. „de a face răsboiu sau a încheia pace”; acesta e Simbolul .de indepen- densă politică al ţării şi dovada puterei sale - militare. *. = po | “La. 1394 prin pasul Ghimeş, . pătrunse regele - Sigismund, în expedi- îi ția măntuită la Hărlău, peste Siret, . pentru. scoaterea. lui "Ştefan |. din 

159%. La" 1394, “Sigismund, regele, Ungariei, întreprinde o. expediţie - - “contră lui Ștefan 1. al “Moldovei, 'spre' al scoate din domnie; însă an- gurii duc lupte grele cu Moldovenii. Forţele ungurești de” şi: mult săpe- „rioare „pot : trece “munţii prin pasul Ghimeş şi ocupa Căpitala tării -şi - ajunge până la Hârlău “numai după lupte grele”, Motivul . acestei expe- 
ă cu regele Sigismund, -- 

Şi: din această 
1 . 

  

1) G. Asake (Istoria veche şi nouă a Moldovei, după 9 “țară şi străine). a - | n «CUP manuscris 
2) N. lorga. i . Ni Si o 

ele Patriei, din .:



Si i .. : . e. 7 u . “de cădeau vii în mânâle. oamenilor lui „Petru Vodă. Puţini au scăpa 

“după chibzuinţa boierilor, să găteşte a depune jurămâni de credinţă Te. gelui Vladislay. al Poloniei. La facerea actului scris, - boierii declară. că; : dan chezăşie şi pentru Colomea, Shniatin -şi pentru Pocuția, „despre care domnul! nostru Ştetan, nu are să zică nici un-cuvânt”. Cât „despre Țeţin, . „şi Xmelet  (Hmelev),. când domnul nostru Ştefan. va merge. la regele... Vladislav, va tracta despre acele şi. va întări după voiă “regelui”. Aceasta, | dovedeşte că . Țeţinul Şi -Hmelevul, erau cedate Moldovei, mai dinainte. —..: şi asupra lor boierii nu aveau cădere a trata. -_- e ” a 
- „ Domnia lui Ştefan este scurtă şi: după, el. rămân doi feciori ai sei, Petr: şi Ştetan, care să ceartă! între -dânşii pentru domnie; Ştefan goniă de Petru, fuge la Cazimir regele „Poloniei după ajutor. Petru frate mei. mic şi lipsit de experienţă cere ajutor de la unguri şi ocupă tronul. Am-, - bii regi dau' ajutor fiecăruia din domnitori; Ştefan, -cu ajutor polonez -in-- “tă în “ţară la: 1 Iulie '1394.. şi. „întâi, îi . mergea Cu noroc, iar. mai apoi” - i-au ămăgit ai noştri de i-au băgat în codru; şi. când au intrat în  COdru,. copacii. fiind înţinaţi pe lângă * drum, i-au. surpat asupra lor, unde câți: "m-au perit de copaci, i-au prins. vii, pe “care” mai 'apoi i-au răscumpărat. Craiul Cazimir”.1). SR Da 

" Cronicarul 2), când: arată de cei. prinşi în răsboiu, spune că .erau. 
„și trei. steaguri -a 3: voevozi şi. 9 steaguri boiereşti”. O altă swsă dă 
astfel răsboiul acesta: „şi deodată mergea cu: noroc lui Ştefan Vodă, care>. mai de. multe ori deprinde. a fi fațarnic, precuin şi aice cu Ştefan Vodă, ? * Măcar de câteva ori lovinduse strejile laşeşti cu- strejile lui Petru Vodă, 
era isbânda tot. la. leşi. Iară: pe. urmă au rămas înşelaţi leşii, că Ştefan- 
Vodă şi-au' venit la, mare perire. Că Petru Vodă, socotind că nu va pu- 
tea ste împotriva oştii' leşeşti, S-au sfătuit cu meșterșug să biruiască,. 
precum de multe ori să tâmplă oștilor mizi mici, cu cele mai mări. Strân- j 
Siisa cu“ oastea sa Petru şi a intrat în “Codru;  trasau şi «leşii după Petru - 
Vodă, nesocotind; leşii meşterşugul lui Petru Vodă. Era codrul înţinat de- 

„Copaci şi întrând .leşii în codru, iătă cad copacii asupra 'eşilor, împinși 
de oamenii lui Petru Vodă şi închise "fiind potecele.- Indată şi Petru cu 
Oamenii sei au lovit pe leşi; şi încotro era să meargă leşii, era: drumul 

„ închis, că copăcii” tăiaţi şi medoborâţi,- ce numai abea erau înţinaţi unul 
"de altul şi-i împingeau cu mâna: şi cădeau miulţime de copaci, asupra-.. 

leşilor.” Atâta i-au ameţit pe leşi copacii şi i-au turburat, că pe care nu-i. 
omora de tot copacii, iară.de mâni şi de picioare îi caliceau şi prăvăleau 

sănătoşi, din acel codru, | i „i 
“Căzutau în robie la Petru Vodă trei, steaguri a trei voevozi şi alte 

nouă” steaguri, cu -deosebite semnele steagurilor”!. După. aceasta nzisbândă, 

4. 

" „Ştefan Vodă fuge în Polonia şi cu ajutor; leşesc, vine din nou asupra lui a 
” . e Ă . . . >! .. Petru. Vodă, însă nici de data asta nimic nu isbuteşte”.. . . 

- Nu „- , A i. „1 pf , 
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„Murind Cazimir “care ţinia cu_ Ştefan şi venind după el la tron Vla- * 
"dislav, Petru .Vodă merge la Liow şi tace legătură de. pace :cu leşii”1).! 
+ Aceste neîncetate lupte. cui vecinii, au două „mari foloase pentru ro- 

-* “mâni în general; unul că întăresc “puterea. oştirilor țărilor -şi le perfer- 
- “Hionează în arta de a lupta cu dânşii; al doilea, că - preocupaţi în lupte 

cu vecinii, Moldovenii. şi Muntenii, n-au vreme a' se mai hărțui între sân- | ” şii, ceiă ce scuteşte neamul: românesc de ruinarea propriilor lui. puteri. - 
| Ş - Sub astfel de înfăţişare Sfărşeşte veacul al “14-lea, ceia ce dă: wri- ej voevozilor să constate valoarea militară a acestor ţări şi nevoia de. 
„4 se îngriji de oştirea lor. De aceia vedem .la Iuga-Vodă, ținând cu orce 
„preț să răsplătească pe ostaşii sei, legândui de: pământul pe care: aşa: 
„trebuiau să şi-l păstreze,. apărândul. Cronica 'spune „de -ăcest Voevod că 
“mă început dăruire ocini. prin ţară, la voinicii ce făceau vitejii la oști”. : 1595, „Mircea reinoeşte tratatul” cu polonii şi ungurii,: contra «d:ş- i 

, “măânului- comun, turcii. Impreună cu ungurii, sub Sigismund, . cu france- - „zii, floarea Cavalerii -sub Phiilibert de Noailles, Jean de Nevers şi Aa- 'reşalul Boucicaut, atacară “pe turci, iau Nicopoli; însă “după aceasta sunt invinşi de cătră turci; aliații fug, turcii îi următesc în “țară, “Mircea ?n5â - -orgenizând ţara pentru: apătrare, atrage pe turci în regiuni grele de lup- „tat, prin „păduri, îi atacă de pretutindenea; îi fac să- se oprească şi chiar. să-i respingă peste Dunărea”. . . PI | | „1395, Sub ' Mircea „Vodă cel Mare se trimeteau. boieri pentri strâa- 'gerea . ajutorinţelor. doniniei, prin sate. (Deci. mijloc . de încasări si. deci -"şi” de control). * îi E ui a 
1595, “Stefan III încheie” alianţă cu. Ştefan domnul: Transilvaniei” şi cu Hircea, cofitra Ungurilor. Tătari şi. turci invadează: Moldova. Pâpa face -0 cruciadă aci. Ştefan duce. creştinilor oaste de: ajutor. în "Bulgaria şi împreună cu armia franceză sub: contele Nevers, dau bătălia de la: 18 “Sept. 1596 1a Nicopoli, dar sunt învinşi i aa „1896, „Oastea creștină compusă din „60.009 unguri, “români,  boemi, belg: şi franci, fu bătută dinaintea Nicopolei, de Baiazet cu 200.000 turci '» “şi Sigismund abea scăpa pe o barcă pe Dunăre”, a „Mircea Vodă, după dezastrul bătăliei de la Nicopoli,. salva de la. moarte pe ur vas românesc, pe Frederic de Hohenzollern”. Dar Mircea -odață cu armata de uscat, organizase solid. şi flota sa pe Dunăre: „La . 1896, puternica flotă a lui Mircea, : ajută cruciaților la transport pe Du-, „Mărea, a oamenilor,- cailor, tunurilor, provizii. De asemenea' în retragerea lor dincoace de Dunărea. "Mircea prin mijlocirea unei flote, poate urmări pe turci şi stăpâneşte „Dobrogea, după 2 ani de la această cruciadă ne. “norccită”. | E Sa o p i Turcii recunoşteau. că Mircea era între principii creştini cel mai viteaz „Şi mai ager 3). | Aa 4 
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1) Nicolai Gostin. te i nouă î Moldovei. d | ae | 
2) G. Asake (Istoria veche şi nouă a Moldovei, după manuscrisele Patria: «i îi 3) Onciu. ! vatriei şi străine). 
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Şi autocrat al ţărilor tătăreşti şi al tuturor ţărilor. şi 

„Militar: al Moldovei”. Acestea cu privire. la Moldova: 

MI = 3 — e N . N ” . A N : Iei 

I. Huniade, recrutează. dintre . români! ardeleni brigada de cuirasieri cu care se distinge în Bohemia şi la Semendria; el 'a învățat în solda principiilor Munteniei, când principele Mircea: dispunea de cea mai bună *) armeti în Europa orientală; când Huniade se duce în “Italia, se angajază cu o unitate :de români ardeleni . în solda lui Filip «de Visconti, ducele Milanului. . . 

1398, Sultaniil Baiazet, la 1398, în fruntea unei: armate formidabile” veni să supună Țara Românească după ce cucerise Bulgaria, Macedonia şi Tesalia. 'Trecu, armata peste.-Dunăre şi începu a devasta “în toate părţile, Mircea strânse repede oastea “țării, însă se hotărâ. să nu lupte! în Câmp deschis, ci el urmăria pas cu pas prin pădurile de stejar. ale ţării, armata . lui Batazet. şi: ataca la prilejuri bune trupele turceşti făcândule pierderi! mari. Aceasta. determină pe sultan să se întoarcă înapoi spre. Dunăre. - „Acum Mircea cugetă că:a venit timpul să atace armata lui Baiazet în câmp deschis 1), Mircea se hotăreşte să atace pe turci când: vor. ajunge în 7: locurile mlăștinoase : numite Rovine, în judeţul Ialomiţa, unde-se dădu o: 7 luptă crâncenă... O. mare. parte . din - armata turcească este scufundată şit' tăiată, perind aci turci fără număr. Mircea urmăreşte apoi resturile ar- 
matei turceşti care fugeau spre Dunăre, turcii fac şanţuri șpre a,se apăra 

trecând turcii noaptea Dunărea . fără - de pod: In această luptă cu Mircea, căzu şi eroul -principal. al poeziei epice sărbeşti, Marcu - Cralievici. Prin: 
eroism. şi lupte: duse până, la Adrianopol, întinse stăpânirea .sa-- peste .- heterele ţărei sale, ceia ce face pe Mircea să .se întituileze: „Mare Voivod 
şi domn a.toată. ţara Ungro-românească: şi al ţărilor de peste Carpaţi: 
(Amlaşului şi Făgăraşului), domnu: al. Dobrogei 'şi al cetăţei Silistra, domn - 

LS ES . hotaru! Adriânopolei”. NR De o - 1399, Alexandru Voevod este domn; 'iar pe Iuga Voevod l-a luat Mircea * 
Voevod; . acesta Stăpâni: 32 ani, 8 luni, murind în 1434 Ianuarie. pi: 

'— La 1599, era'în oaste, sub Roman. Voevod, căpitan Ianos. Ra: , d 

„_. Ştefan” L.. Muşat şi fii lui” Ştefan II şi Petru. II. 1395-1399, Ungurii -. | 
fac 2 expediţii contra lui Ştefan, una în 1395 şi a doua în 1397; 'Ştefan = - 
Părzsind tronul îl ocupă .cei 2 “fii, “între care isbucneşte luptă pentru | 
domnie. Ştefan. apărat de 'poloni, intră în Moldova.: Petru pune de taie Copacii în. pădurea Sepenicului, unde întrând: polonii, sunt cumplit stălciţi , 
Şi măcelăriți prin prăvălirea . copacilor peste ei. „Bogdan fu întemeetoruul . 

Reluând firul domniei din Muntenia -a. Voevodului Mircea, găsim ses- 
Chizânduse la uinii „boieri pofta de: domnie, ceia. ce aduce porniri cu 
arme; lupte, în contra :domnitorului şi cea ce 'este mai rău este recursul 

„oraşelor, până .laj, 

7 

acestor; „boieri la ajutor armat turcesc, cu “care caută a răstuna * pe domn. Ă 
Acesta este surprins: la Curtea de Argeş, : pe :când: se silia să-şi adune 
e: o i d ” - | . _ . „i 

'1) Stritter. = aaa 
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in contra lui. Mircea. Aci. ser începe: o nouă-'luptă care: ținu “toată ziua, E 
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oastea, din oştenii rămaşi lui credincioşi. Un corp de oştire turcesc numeros" vine la Curtea de Argeş; Voevodul, văzânduse în neputinţă de a' lupta în: "asemenea condiţii de inferioritate, nu- angajează lupta cu turcii, ci părăseşte: “Cmtea de Argeş cu ostaşii sei şi se retrage! din faţa dușmanului Gare îl atacă şi să îndreaptă , cătră Câmpu-Lung şi -de aci trece în regiunea 'mun-- toasă, către Braşov, pe-un teren nepractic pentru luptă, ceia ce disperează. pe dușman, care renunţă astfel la luptă. Pentru ca: să-şi poată redobândi: tronul şi siguranţa lui, Mircea încheie la 7 Martie 1395 o alianță cu Si- gismund al Ungăriei, prin care "Sigismund se obligă să “ajute'pe Mircea: ca să-şi câştige tronul, iar Mircea la rândul. lui. se obligă să meargă şi el alături de unguri, contra turcilor, atunci când şi Sigismund va. merge în persoană; când însă acesta nu .va merge în persoană, să - nu meargă “nici Mircea, ci să. trimită atunci numai ajutor. Mircea însă Î-şi ia 0-- + bligaţia ca să hrănească oștile unguieşti cât sunt pe pământul ţării. In primăvara lui 1395, armata ungară să concentrează la Sibiu, de.-. unde scoboară pe valea Oltului şi atacă Nicopolul. mic, pe caie îl ocupă; "“urgurii găsinduse astfel în: răsboiu cu. turcii, după îndemnul şi că spri-- 

. 
dui în prăpastie. 

jinul Papei “Bonitaciu (al IX, ia parte. la Tăsboi şi Ştefan III, domnul » Moldovei, care însoţeşte cu oştirea sa pe unguri, până la Nicopole ajutândui.” să ia cetatea. După luarea Nicopolului ungurii 'au luaţ drumul înapoi cătră; Sibiu, conduşi de generalul Gara II; când au ajuns în regiunea TU țiior, ei: au fost. atacați :de pe înălțimi de 'câtră arcaşi munteni, care- arunc asupra. ungurilor „săgeți muiate „în venin” şi astfel oştirea aceasta: ungurească, esie. împrăştiată. Acest atac-a fost “al oamenilor : aparţinând: boierilor răsvrătiţi. contra! lui Mircea. Gara, a urcat ostaşi: de ai “sei pe: stânci şi aceştia au pătruns în ascunzătorile arcaşilor, scoţindu-i şi aruncân-- . i , . , po Ț , Ir acest timp cunoscânduse legătura dintre Unguri şi români, turcii: trec Dunărea cu O numeroasă armată; Mircea încearcă a- îm)pedica această: 
„ca să. poată 'susține o luptă în, câmp_ deschis, recurge la tactica veche. : românească, folosirea terenului, retrăgânduse cu 'oştirea sa la. Rovine, pe: ! Pi „âpa Ialomiţei, . unde cum s'a arătat mai sus. turcii surit bătuţi” şi -gâniţi,. peste Dunărea.. Mircea îi “urmăreşte . fără "răgaz, trece! fluviul cu oştirea sa, arde şi bate tot în .calea lui, Până la “Adrianopol, băgând spaima în: turci şi ducând. groază până la * Constantinopol. Apoi se' reîntoarce în; țară, după ce ocupă Dobrogea şi Stabileşte garnizonă Ia “Silistra... | Ocuparea Nicopolului Mic, 'în 1595, făcută în vederea unei noui Cru-- ciade contra turcilor, a fost începutul -acestei cruciade, care să şi porneşte _. în 1396; la care luând parte regele Sigismund. în persoană, ia parte. și Mircea domnul Munteniei şi potrivit tratatului de alianţă, oastea creş- tină urma s-o comande Mircea Vodă, ca al doilea după rege. Insă cru- „ciada fiind iniţiată şi sprijinită de Papa, acesta îşi -împune conducător - “cruciadei, pe Contele 'de Nevers, la care măsură, Mircea trebui să se-.: __suprnă, deşi ca bun cunoscător: al felului de: luptă al turcilor, el era cel. N 
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„niâi potrivit comandant şi conducător luptelor, regele Sigismund -neavâud calitetea. De aceia se “hotărâ ca oştirea să se împartă în două, -partea - - „din frunte, care să înceapă lupta. şi grosul” care forma partea cea nai mare, să se angajeze mai pe urmă, la acest. gros. erau strânşi cei mal 7 

de cea turcească, în faţa căreia ia loc. Aci,+aliaţii se! adun într'un con- siiiu de” răsboiu spre a fâce planul “de luptă. Mircea Vodă întemeiat pe ce 

buni 'şi mai. valoroşi . luptători. Aşa formată, „oastea creştină să apropie > 

_ştia el că-i obiceiul turcilor la luptă; dă sfatul că lupta să înceapă prin - „un atac dat, de cavaleria uşoară română şi cea bosniacă; iar grosul trupelon. coprinzând pe luptătorii icei :mai valoroşi să se ângajeze mai -pe urmă, > Regele Sigismund. să alătură şi el de partea lui Mircea, ca unul ca la tându! lui ştia şi “el bine, iscusinţa la răsboi a voevodului român. Este locul de arătat aci, că în.„solda lui Mircea,- Principele Munteniei se găsea şi. învăţa arta răsboiului, Ion Corvin de Uniade, atunci pe când: acest . . - 1. : . . ) 2 a Ă . e su . î principe dispunea. de „cea mai. bună armată în Europa orientală”. Din ne- norccire şi din ambiția. celorlalţi principi creştini aliaţi, “propunerea lui Mircea nu. a fost ascultată; Contele: de Nevers, cere stăruitor să „atace întâi francezii; regele Sigismund care avea comanda Supremă, cedează. 

trucât -Voevodul Mircea neîmpărtăşind, planul: de luptă, se abţine de la 
comandă. Lupta aşa dar începe; turcii văzând cum să îndreaptă atacul 
asupra lor, -să prefac că se retrag; francezii să iau după dânşii şi când 

- Ror.ânii - cu celelalte trupe formează rezerva, sub comanda lui Gara, în- 

a! fost bine băgaţi între focurile de toate părţile ale turcilor, aceştia au -. 
pornit cu - strigăte: sălbatece asupra lor; francezii au început a se retrage 
asupra trupelor. lor, acestea. însă nu puteau face uz de arme, fiind că 
aveau mereu în faţa lor pe francezii ce se retrăgeau. Oştirea creştină nemai 

“putând sta în faţa atacului aşa de. energic al turcilor, au, părăsit pozi- 
țiile lor, fiind astfel înfrânți. După această. înfrângere, rămăşiţele oştirilor 
creştine s-au retras peste Dunărea; turcii s'au mulţumit cu isbânda avătă 
şi nu au mai urmărit aceşte “trupe, care au putut asţifel să..se scape ci. 
ce le-au mai rămas, ducânduse fiecare în ţara lor. si 

Din punct de vedere militar, se poate spune că în aceste timpuri, a, 
domnit acelaş simţ naţional la amândouă ţările române, căci deşi despărțite . 
politiceşte, acelaş spirit militar însufleţea pe român când era la oaste, 
Sub acelaş tip de organizare îşi împlinea serviciul militar, sub acelaş fel de 
disciplină şi conducere îşi făcea datoria în răsboiu şi âvea simţul cu- 
noâşterei reale, a adevăratului . seu duşman. Din nenorocire însă condu- 
cerea politică nu a îost la înălțimea conducerei militare, de, care lucru au 
profitat . vecinii pe rând şi în “special marele duşman, turcul, -care a 
folosit politica de învrăjbire între ţările române şi cu cele vecine: lor, - 
întârziind astfel constituirea statului român -unitar. „i 

In adevăr or cât de patrioţi au fost românii din pătura condu- 
cătoare â 'ţărilor. române, au avut miopismul politic care i-au făcut să nu 
îițeleagă situaţia excepţional de favorabilă;' două ţări, de aceiăşi năţio-: 
'najitate, de aceiași religie şi având aceleași interese, ar fi putut, face astfel 

1 | a RE „_ Oastea Rom, c. 10 
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că dacă: ambiţiuni de “domnie deosebită ar îi putut să-i ţină despărțiți „pe români, trebuiau: însă să fie uniţi când era vorba a-și alege prietenii. 
"sân marcă duşmanii. Nu este fără interes din punct de vedere militar, să se vadă cum instrumentul de forţă, oştirea, era folosită în neînțelegerile 

„ Şi luptele dintre domni şi cul ea. îşi făcea datoria vărsânduşi sângele în | corştiinţă că şi-o împlineşte. în binele 'patriei. Insă, ca şi până acum, așa şi pe mai departe după cum vom vedea, românii se hărţuesc între dânşii şi „Cu vecinii lor, distrugând forțele ţărilor. şi desbinândule spre paguba viito- ului lor.” pa it 
“In schimb în fiecare din cele două ţări române, tradiţia mili păstrează şi virtuțile ostăşeşti a neamului, Sunt. puternice. 

. 1400; Iuga wintormă călărimea regulată, face multe dăruiri boierilor 

tară să 

„„Vrednici şi oamenilor de oaste" 1). „Iuga:Vodă a întemeiat cetele de călăraşi, dăruindule moşii” 2 | , 
: Până în acest an, pretutindeni. artileria întrebuința pietre ca proiectile. Cronica asupra puterei de influenţă politică a lui Mircea,! spune: „Mircea „ Se.amestecă în certurile fiilor lui Baiazet, pentru domnie. Turcii: invadează a. doua şi a treia oară fara; în urmă sunt. bătuţi de . Mircea la Rovine, în cap cu Mahomet I sultanul ' lor”. a - Mi 

o 1 

  

1) G. Asake (Istoria veche şi nouă a : vei 
DN Băeed Și nouă a Moldovei, etc.)
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» SECOLUL AL XV-lea ..  - 

Se .poate .numi acest secol. cel. mai însemriat în istoria militară a 
" “românilor, prin faptele politice şi ostăşeşti,, ce au loc întrânsul. In. adevăr, 

“ Muntenia intră în acest secol cu un prestigiu. militar. recunoscut: dincolo de 
hotarele sale;. încheind această epocă prin domnia plină 'de: strălucire a 
"Voevodului Mircea. m i i 

„Moldova, intră în «acest secol cu o domnie care .de' la început sd, 
arată vrednică de chemarea ei în fruntea unui .popor, care păstrase :ho-, 
“tarele sale neştirbite, 'datorită acelei puteri: însemnate de ocrotire, ce o 
'coustituia oștirea sa. Acest secol va sfârşi prin apogeul -gloriei sale mi- 
litare, datorită. celui mai mare Voevod ce a avut neamul. românesc, Ștefan 

-al IV-lea, supranumit .ce/ Mare... _: .q | a i 
“La anul 1399 1), vine la tronul Moldovei, Alexandru Vodă, supra-numit 

"el Bun; fără a îi un Voevod. răsboinic, el este, un om învăţat şi pri- + 
ceperea lui în' cele militare o atribuim învăţăturei. sale, prin urmare a cetib 
răsboaele Marilor 'Căpitani ai-lumei din naintea sa, de la care s-a inspirat; 
de aceia organizarea politică şi administrativă ce dă Moldovei, este. ab- 
ssolut în vederea trebuințelor militare; cu un cuvânt, organizarea politică - 
-se confundă cu cea militară, sau şi mai precis, organizarea - administra- 

„divă şi politică, este-făcută în scopul de'a servi armata,” „ 
„Neapărat, . armata Moldovei .nu începe de la Alexandru cel Bun, căci: 

„am constatat existenţa ei „în , secolii - precedenţi; pri urmare elementele. 
- militare erau-şi anume: Boieria, este.ca o unitate militară, având pe boier ca 
“şei, - care o echipează, o ' armează: şi. întreţine „pe seama lui. Există la 
fiecare. judeţ un sâmbure de oştire permanentă sau de tot timpul, care după | 

_ “nevoile județului sau ale-ţării, se îndoiește sau întreieşte” prin chemarea Că- 
” pitanului judeţului. Oamenii : pentru servicii militar. să înscriă .saii. să 
„-catagrațiez, fiind ţinute pentru aceasta „Catasâișe”, adică registre; la. fiecare" 
ținut și în fiecare sat, obştea sătului:poartă grija. - "7 

. : I . - . . 

, 1) Data. exactă a venirei la tron a lui Alexandru cel, Bun, nu este „precizată de -cătră istorici; eu am avut sub ochi.hrisoave din acest 2n, 1399, date de către Alexandru Vodă; aceste hrisoave, mi-au fost presentate' de cătră Arhiereu! Narcis. Creţulescu, sta- » izeţul Mânăstirei Neamţ, care el însuşi avea Siguranţa că anul adevărat al începerei «domniei lui Alexandru cel Bun, a fost 1399, - ” | as : 
N
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"- Alexandiu: Vodă însă, pune 'ordine: în starea: militără a: țării: şi pre-— 
cizează îndatoririle fiecărei dregătorii,. întâi din. punct de: vedere ostăşesc | 

„Şi apoi din acel politicesc. Organizarea: militară. a. Munteniei, încă. serveşte» 
„„* de model acestui Voevod, mai ales. că. erau. proaspete: succesele” militare: 

al2 domnilor Munteniei. - o Da -. | 
„„Oştirea era mai dinainte; ea: este: distinct: deosebită: în. două mari .ca- 

tegorii: oştirea so/dată, - adică: plătită: cu. lofi. sau. solde şi “oştirea plătită- 
prin forma. scutirilor de dări; sau. de: alte: servicii. Fiecare din aceste două: 
„categorii. cuprindea . pedestrime şi. călărime: Deosebit, sunt în. oştire și cor=- 
puri străine, plătite cu leață, e Ni di 

„5 +. Din ceele ce.se va vedea, scriitorii. români. dau în. amănunt organizarea- 
oştire! Moldovei sub Alexandru cel Bun; în unele locuri ei 'atribuiesc 

" _ acestui Voevod organizarea militară, ca o inovaţie a. sa. Cum însă. tot ei. 
spun că „oştirea era 'mai dinainte” şi cum. în adevăr cea: mai mare parte .- din elemente. şi: dregătorii, existau la: venirea. lui Alexandru Vodă la tron, 
se poate atribui acestuia, complectarea şi încadrarea- oştirei în dregătorii şi: legarea ei precis, de ţinuturi:- m îi 

: Vom da în ce urmează, tot ce s-a scris. de: Cronicari asupra domniei lui. Alexandru. cel: Bun: şi ce s'a constatat 'din punct de vedere. organic mi- “litar, în domnia-sa. Astfel: “ a 
” Alexandru Vodă este un organizator de seamă: al ţării şi. organizarea: - „» ui” nu diferă, în principiu, de: organizarea dintâi a țărilor române, în care: funcțiunea administrativă sc confundă. cu acea. ostăşească; astfel că. atunci” când” Alexandru Vodă îşi Propune: a. organiza -ţara şi a. creia funcțiuni și: „. Îuncţionari, sau dregători, e/ are în vedere, în: primul rând, interesele 05- „Zăşeşti. Pentru a da oştirei toată: însemnătatea, el dă dregătorilor drepturi” "asupra celor puși sub. ascultarea lor. El reorganizează comandamentul, în=- „. troducând: gradul de spatar „nume luat de la împaratul roman de răsă. „„„Xit”4). Marele Spatar, este. capul” armatei. EI are. sub comanda sa, atât trupele „soldate” —- plătite — cât şi cele. de: scuteală: Spatarul are drap- tul | de a judeca: pe: cei de: sub ascultarea lui; 'cancelaria. lui este la Spătă-. vie, de obiceiu în apropierea Curţei. Spatarul. are sub _ordinile” lui pe al „doilea Spatar; şi. pe al treilea Spatar, cum: şi mai mulţi Sspătărei. Semnul . „dregătoriei lui este un “baston de argint “suflat cu: aur, (Buzduganul dz Mareșal, de mai. târziu). Spatarul are ca salariu; ur: dar. de- la fiecare: ostaş care cra ridicat la rang de: ofiţer (sutaş). La orânduirea să în funcţie. de Spatar, fiecare. ostaş îi da. o pele: de vulpe şi be. fiocar un car de fân. El este purtătorul Spatei (spadai) “Domnului ep în vederea nevoilor mari ale oştirei, în afara impozitelor din. veâcul tre-. - cut să.mai.prevăd: dajdiile zecimi de la oi, ețc. „omul de oaste” la: oștirea > „Permanentă; omul de serviciu la cetăţi”; mai este şi „posadu'*- adică: pu viziile pentru. cetăţi. Părcă/abul este un dregător militar în cetăţi şi ad-. ministrator în acelaş timp a. ținutului de care. ţine .cetatea. Cetățile de: mat 
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“gine “erau măi insemnate dregătorii militare de ' cât cele, din interiorul ţă-, fii. Astfel la 1401 Părcălabul de 'Hotin, 1a imargine ' despre ţara. leşască- „ =Şi căzăcească, capătă dreptul de judecător tiituror, la acel ţinut; „cu drep- - ““tăți şi de judecător, în toate acele locuri, unde poruncea”. Lo SE 
“ Flatmanul cel Mare; titlul de: hatman este întrodus în oştire, de la | „cazacii Zaporojeni; el este.părcălab şi portar, al' Siicevei şi ispravnic peste. 

“toate oştile ţării; „hatmanul cel: mare, comandir oștilor şi ispravnic sai - 
-cărmuitor oştenesc tuturor oştilor 'din țară, cu titlul şi. de părcălab Su- 

„„cevei”. Cel din urmă hatman în Moldova: a. fost Iorgu Ghica. Șatrariu 
"Mare, care aste peste corturile domneşti şi în oşti şi în. alte căli” şi . „mai apoi şi purtător de' grija tunurilor. Aga, titlu: luat de .la turci; el: 
„este: ispravnic pte darabani şi pe târg pe Iaşi, giudeţ”. Apoi: "logoțât „mare, Paharnic mare, Postelnic mare şi alte dregătorii boiereşti, care 
-încă aveau atribuţiuni ostăşeşti, fie „că erau ispravnici, fie că erau- părcă-. . 
labi de Iaşi, Cotnari sau Hărlău. Toate aceste dregătorii aveau pe lângă .. 

“şefi, subalterni cu atribuţii” hotărâte. e | a 
Pentru „ca' şi sfaturile căpeteniilor ostăşeşti să fie folosite în trebu-. 

zile. ce priveau oştirea, sub Alexandru Vodă, în adunarea generală a: țării 
" „luzu parte şi „ofiţerii. armatei. permanente”. E i 

Cu privire la boierii, „tocmitau Alexandru Vodă boieriile:: logofăt 
„Mare, ispravnic pe 'o seamă de oameni de frunte ce sunt curteni la ţară. 
-Părcălabul de Hotin la -margene. Aga, ispravnic de darabani”. Alexandru 
„Vodă cel Bun organizează şi puterea de pe apă şi construeşte vase mili- . - 
“tare, pe care vase, personalul! marinărese este uniform îmbrăcat în. că- , 
-mâşă, iţari, căciulă şi opinci. Acest voevod „întări. cele două cetăţi -Chi-. 
lia şi Cetatea Albă şi restaură pe. cele: care erau în ruină; aceste. două: 

„cetăți devin cele mai însemnate cantiere de construcții: navăle din Ma- | 
„rea Neagră şi“ Dunărea. Moldovenii “aveau vase uşoare ce,se manevrau 
„-uşori printre insulele Dunărei şi prin trecătorile strâmpte şi 'cotițe 'a . 
„ Dunărei. “Cafa. în aceste: timpuri, era o colonie: a Moldovenilor şi. în 
«unire “cu genovezii, 'au fondat" cetăţile 'Mangupul, Kerkel, Crimul, Bozia 
(Oceacov); au întărit cetăţile Chilia, Cetatea Albă şi Cata 'şi alte multe 

“cetăţi din interiorul făra). i 
” Puterea Moldovei era cunoscută pretutindeni şi acest Voevod s'a Bu 

“curat de domnie. paşnică, 'neîncercând nimeni. din vecinii sei, ca să-l 
«atace. Alexandru Vodă, după ce facn un tratat de alianţă de ajutor reci-. | 
„Proe -cu. genovezii, contra. turcilor, face un. tratat: de alianță cu leşii „ca 
„la hie ce treabă, unul pe altul să ajutorească”, Acest tratat să şi aplică, . 
 cerânduise “ajutor de :câtră Craiul leşese .în contra Krijacilor, la Pruşi. 
Alexandru, trimite ajutor de „călăreţi Moldoveni sub comanda lui Coman, 
-care au făcut mate isbândă „bătânduse cu 'Krijacii, întâi s-au făcut a 
fugi de i-au înşirat, gonindui spre. o pădure şi îndată pedesirinduse, “le-au 

" -săgetat caii sub “nemți, de le-au căutat a dare dos; .şi aceiaşi ai noştri 
Ri ap. , E . 7 . - , 
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S-au. upcararat -şi -mare moarte au făcut în trânşii”. Această luptă are loc: 
“la Marienburg, cu  Krijacii „sau Cruciații germani; efectivul trupei Mol--. 
doveneşti: trimisă de câtră Alexandru Vodă, era de 400 'de călăreţi “ Mol- 
deveni. Nemţii. —- cruciați — erau în cetatea. Marienburg, .pe. care ei să. . 
sprijineau. şi unde închişi, nu-i putea ataca nimeni din pricina, tăriei ce 
tăţei. Moldovenii fiind că nu puteau cu călăreţi ataca o cetate, trebuia. 
să-i scoată din cetate afară pentru luptă; fac un simulacru. de atac asu- 

-pra cetăței până în apropierea ei, după care s-au prefăcut: că fug. Crut-- 
 „ciaţii atunci eşind .din cetate, s-au luaţ după dânşii; Moldovenii în adins- 

s-au îndreptat cătră o pădure, în care după ce au intrat în trânsa, re-- 
„pede au descălecat şi au venit la marginea pădurei cu. arcurile gată şi. 
cârd" s-au apropiat cruciații, numai d2 cât i-au. primit cu “0 ploae: de să- 

„geţi trase în cai, au trântit caii şi atunci când călăreți au rămas pe os, 
trupă Moldovenească a încălecat repede, a atacat pe nemți, omorândui 
mai pe toţi. Pentru aceasta isbândă, Craiul leşesc a adresat lui Alexandru 
Vodă mulţumiri şi 'dăruiri; iar Coman a fost „sărbătorit de Vodă şi. 
dăruit la rândul seu cu multă cinste”. . a 

Dar afară de Coman, care „el însuşi era un. călăreț iscusit, oştirea-- 
Mceldovei tot în acel timp mai avea comandanţi vestiţi,- pe Dragomir,. | 
-Vornic; pe „Mitrea, comis; Bratul, pahârnic; Ioan: Părcalab ; acest Ioaun.. 
„a stat Ia Bucureşti pe lângă. Vintilă . Vodă, cu un corp de oaste. 

Alexandru Vodă, nu atât prin organisarea. militară, care de-altmnin-- 
irelea nu se deosebea: de cea de mai înainte, cât "prin regulata ei func= 
„jicnare, își ia în Istorie un loc de îrunte,. între conducătorii militari, fără „„ca să îi purtat el însuşi vre-un. răsboi, însă dovedind însuşiri şi: cu- * ncştinţi ostăşeşti şi. mai ales posedând acel simţ practic care ridică în. 
situaţia tot aşa de sus în. văzul lumei, ca şi victoriile de pe. câmpul: 
de luptă. Sub Voevozii dinaintea sa, oştirea avea aproape aceleași în-- „ datoriri, iar. funcţionarea ei greoaie apăsa asupra țării prin. nevoile -ci.. 

“Alexandru Vodă însă statorniceşte distinct două categorii. de ostaşi: a). 
slujitori cu leafă, care alcătuiau oştirea' stătătoare regulat în serviciu, au-- fivă prin urmare, adică acea ce numim astăzi permanentă, care primea- 
leafă, întreţinere şi locuinţă, de la stăpânire; şi b) slujitorii de scutoală- „Sau miliția, care se chema sub steag numai la răsboi, pentru complecta- - rea oştirei regulate şi „permanentă, pe numărul trebuitor, “după. cum era. 
răsboiul şi cu cine era de luptat. Aceşti slujitori să  întrețineau “cu chel-. 
tuiala lor, când erau chemaţi,. sarcină sau obligaţie: ce -aveau prin: organi-.. „Zare, pentru că pe tot celalt timp. erau scutiţi. de dări cătră stat, Oştirea: coprindea pedestrimea, cu căpetenia ei: şi 'că/ărimea, cu căpetenie deosebită. . | Moldovenii aveau pentru: lupta E apropiată: ca armament,  pedeştrii:- 

res m Vera arie ii aci rea tir ta ini | , epartată, toţi âveau arcul şi săe-- 
barde), legate” cu: cercuri de fer;. 

| ue e piatră. . -
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„Cele dintâi bucăţi de artilerie numite în "Europa: Ilombarde, rormanți 
le numeau balimezuri; ele fiind prea mari românii au introdus şi altele » 

_măi- mici, pe 'care le numiau puşti (tunuri). 2), - 
La răsboi, comanda oştirei o avea hatmanul în locul domnitorului, 

când acesta nu conducea el oştirea sau nu era cu însuşiri necesare con- 
ducerei în lupte. “ 

„Dela 1400, artileria începe a întrebuința 50 bombe * de îer, ca proec- 
tile „la gurele de. foc mari şi de plumb, pentru. gurele de. foc mici. 

Sistemul administrativ cel vechiu, adică împărţirea ținuturilor pe ne- 
„voi ostăşeşti, suferise „Schimbări sub' unele: domnii, mai-“ales pe atuuci 
când fraţi, domnitori, se luptau între dânşii, pentru dobândirea tronului 
şi fiecare avea partizanii. sei, boieri, cu cetele' lor boiereşti. 

Alexandru Vodă reintroduce vechiul sistem:al împărţirei țării pe ju 
deţe, anume în număr.de 19, sub.un. căpifan de judeţ; iar la judeţele 
de' frontieră sau de :margine, cum se numeau atunci, era un.mare Căpitan : 
de margine. Oraşele mai însemnate: şi cu rost militar erau: sub cărmuiton 
militar, care se chema Căpitan sau „„Părcălab”, cum era la Hotin, la Su- 
ceava. Fiecare judeţ avea un: sâmbure de oștire permanentă, în sârviciu 
totdeauna, „ori când”. de. 1000 'de oameni, care: la nevoie .să îndoieşte. 
şi chiar, întreeşte, pentru „nevoi înăuntru”. Chemările oamenilor, să tă- 
ceai pe categorii de bărbaţi, după vârstă şi greutăți familiare,. adică pe 
câte suflete hrănea şi ţinia, aparţinând familiei sale. Omul venea. la: ser-.. 
vici când se înapoia în sat cel aflat până atunci în serviciu şi. atacă 
după : catagrație, porneau toţi cei ce mergeau în. locul celor ce isprăveau + 
serviciul. Sub Alexandru Vodă golurile“ ivite în timpul duratei serviciu- 
lui unui -an, se “umpleau odată. pe an, primăvara, când se aduceau la 
serviciu cei: noui. In cas de răsboiu, + 2 chemarea oamenilor să ordona de 
Voevod prin scrisori adresate „vornicitor mari ai ţării, care la rândul lor 
vesteau chemarea la ţinuturi 'prin oameni anume călări sau în căruțe. 

Când duşmanul intra în ţară prin surprindere, vestirea. oamenilor să fă. 

cea prin “semne şi semnale (focuri  (ciugi) şi: buciume) şi semnele să fă- 

ceau  câtră partea unde năvălea duşmanul. şi unde trebuiau să se ad:ine 

oemenii.. „ , , . 

Catagraţiă sau socoteala oamenilor pentru. serviciul militar o ţinia sa- 

tul însuşi; nevoia'de aşi apăra familia, avutul şi pământul, era la îel 

pentru toţi, aşa că un interes obştesc călăuzea datoria ostiăşască şi o COn- 

ştiinţă pronunțată născută din . această nevoe, impedica de la sine sub- 

stragerile de la serviciu. Satul trebuia să dea atâţia călări, atâţia pedeştyi, 

socotiți. pe familii; înlocuirile: şi lipsurile să făceau de câtră-sat fără 
nici o. altă. împulsie. sau cerere deosebită.. . : : : , 

Alexandru Vodă întroduce corfuzile în oştire, înființându-se anume 
- dregătorie peste ele; corturile sau şatre, tabere, având ca „dregătorie Şă- 
trăria -cu'Șatrariu; acesta are :ca ajutor pe Vel Şatrariu şi alţi subordov-. 

naţi numiţi Șătrărei. Dregătoria. aceasta era boierească. “ 

1) Letop, lui Radu Lupescu (citat de Lt, Antonescu). 
.- 1, 

.
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“ Meşteşugul .ostăşesc este în căutare şi foarte. desvoltat; pedestrimea 
"are tactica sa de luptă, după cum şi călărimea are pe a sa; regulele de 
luptă sunt cunoscute. la perfecţie de ostaşi, iar întrebuinţarea' armelor de. 

„luptă era de toată lauda. i a SRI 
„Cetatea Hotinului „era cea mai de frunte cetate a Moldovei şi aşa s-a 

_- menținut până în secolul al XVIII-lea. o NE E 
Asupra timpului - acesta, „scriitorii! streini spun: „domnii scoteau la 

răsboi 50.000 de oaste, cavalerie sau _călăraşi şi. infanterie, sau arcaşi, | cu arce şi tulbe, ceva asemănător infanteriei turceşti, numită solaci”, Asu- 

4 1 

„pia dregătoriilor, cu atribut militar, se arață: î a 
„Marele Vornic de ţara de jos în Moldova, are şi privegherea- asupra 

străjei de fruntarie. Acelaş atribut. are şi Vornicul de ţara de sus. Hat- 
“ manul, care ca să fie în senat, i-sa mai dat .şi părcălabia Sucevei. El j- 
„decă “pe toţi militarii, adică: calaraşi, arcaşi, darabani, seimeni şi lefe- 

gii sau lefaşi: Hatmanul poartă în. şedinţele senatului un foiag roș î:n- " pletit cu aur; iar în fruntea armatei, un buzdugan. DE Ș 
Mai: înainte vornicii cei mari “conduceau oştile, anume unul “aripa dreaptă şi altul aripa stângă. e e Ia 

In Muntenia cap al 'oastei este Marele Spatar. In Moldova, Ieremia - 
Vodă Movilă, a. instituit cel dintâi demnitatea „de hatman, luând-o de la Poloni.: Sa N E Ne e 

Sardarul, îşi ține. reşedinţa perpetuă. la Orhei. sau la Lăpuşna, având. sub. comanda sa. pe calaraşii celor două districte. , E 
Marele Pitar, distribuie -pâne “la Seimeni şi la! Curteni.. Marele Şă trariu,. privighiază corțurile domneşti, “tunuri, glonţuri, prăvăria ețc.. Aga - este. generalul Darabanilor şi al infanteriei întregi; el rândueşte straje la porţi; locotenent al seu este Căpitanul de “darabani,. dator de a vi- sita străjile de noapte. Fiecare funcţie de mai sus are câte 2-3 funcții bo- iereşti subordonate, afară numai de vornici şi de hatman. La tel aste şi . în. Muntenia, cu deosebire hatmanul, care este în locui: Marele “Spatar. sub cârc este oastea muntenească; Judeţele „au câte 2. părcălabi; . cei mai de îrcnte sunt Părcălabii de Hotin. Mai. îndinte, prima părcălabie era cea de Suceava, a 2-a. cea de' la Cetatea Albă, a 3-a cea de lăsKilia, ă 4a cea de Hotin, a 5-a: cea 'de Neamţ. Cele dintâi trei 'S-au desființiat— i punârduse hatmanul, în locul părcălabuiuii de. Suceava iar Cetatea Albă şi Kilia copririzânduse de turci. Tot județul are. căpitani şi. hofnogi, nu- „miți astăzi turcește iuzbaţi, adică sufaşi, atârnaţi de Ia jurisdicțiunea hatmanului. Sa | a a 

” Moldova'are 19 județe; Muntenia 17; Judeţul Fălciului, coprinde ora: 
„şele Fălciu şi Huşi; în acest- județ al Fălciului,: era codru! numit, Co- . drul Kigieciului” 1). -. a a i 

„Ca ir i şi 4 Câte să - cere Ce ră eee TE MOISEI cină câte să vede, această . < Ă iai ta Spi ne ' de Alexandru : 

N 

N 

N - 

.1) B. P. Hajdeu (după Cronica lat Miron Costin).
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"Vodă cel. Bun, că onorurile ce-i dă acestuia împăratul “grecesc, Ioan Pu- “leolcgu „au . pricinuit acestui doinn . ridicarea vrăjmaşului asupra lui, pen- - “ru care fiind "el nevoit”. să-şi isbândească . împotriva vrăjmaşului aceluiă, 
-a. poruncit de a apucat -tot- neamul 'arme în mâni şi cu 'acest chip nu - „-că' numai s-a păzit şi s-a apărat Moldova, numai ea singură, de câtră 
năpădirea megieşilor ei, ci încă şi de câtră turburarea turcilor, lăţinduşi 
încă şi hotarele mult mai înăuntru în ţările 'vrăjmaşului ei, adică în vre- 
«mea stăpânirei lui Ştefan IV celui. Mare”. . a i „ Tot Cantemir 'arată că, Voevodul era de fapt comandantul oştirei şi 

. -A căpeteniilor ei. | Sa Pe 
„Că să'ţinea' socoteala la alegerea domnului, ca acesta să fie „haraic 

„şi oştean bun”,. care să poată goni . pe vrăjmaşii ţării. Alegerea aceasta | 
-0 făceau boierii la început; mai apoi însă. alegerea să facă de „cei şapte_ 
“boieri mari ai stării cei dintâi, adică: Logotătului celui mare, amândurora 

* Vornicilor, Hatmanului, “Postelnicuilui, “Spatarului celui mare şi Paharni- 
ului. celui Mare”. După cum se vede, majoritatea acestor boieri era cu 
atribuţii” ostăşeşti: Vorriicii, care: erau comandanţi. de oaste, Spatarul şi - 

- - Hatmanul. Da . i “Că actul acesta mare, alegerea domnului, era. un eveniment însemn» 
:năt în viaţa poporului român, cât, timp a fost lăsat liber ca să-l îndepli:.. 
:nească. La el. participa totdeauna şi „Slujitorii cei de oaste,.cetele ostaşilor .: 
CU puştile şi steagurile lor”, „se slobozeâu tunurile (când le avea oştirea) : 

 -Şi” muzicanţii începeau a cânta”,: | | Sa 
i " Cantemir, Spune precis „că: „Hronogrăfiile Patriei noastre povesiesc 

cun că atunci când încă era Moldova slobodă, avea. oaste !a șaptezeci de 
mii. şi de multe ori şi până la o*sută de. mii de oameni, şi nici nu! va 
fi necrezută povestirea aceasta, de vom: socoti cu ce megieşi puternici a. 
avut Moldova răsboaie pe acele. vremi, adică cu. turcii, leşii, cazacii, cu | 
:ungurii şi cu muntenii; şi cum că ea nu numai că îşi apăra. slobozenia 
ei, de câtră năvălirile lor până în vremea lui Bogdan al III-lea şi încă 
-şi hotarele ei şi le-au lărgit mai mult. Insă această putere a Moldoveni- 
lor, după cum au fost âjuns vârful ei cel: mai înalt sub stăpânirea lui 
“Ştefan cel - Mare, aşa a început după aceia a şi scădea - încet, : încet, cât 
-stăpânitorii ţării, care au fost în urma “lui. Bogdan al III-lea, care: au în- 
-chinat- Moldova. la "turci, neavând ei frică -de năvălirile megieşilor, pentru 

„că: se aflau sub paza turcilor, az părăsit purtarea -de. grijă de risboiu, 
-după cum pretutindenea” să. obișnuește. în vreme de pace; şi pentru că _ 
ei socoteau a nu mai fi de. trebuinţă ca să ţie pe aceşti oameni, neavând ., 

_trebuinţă de dânşii, au. îngăduit bucuroşi de nu numai că ai căzut ce- .. 
'itele ostaşilor, de vitejia lor cea veche, ci încă :au .scăzut și din mtmă- 
“rul lor”. “ Pa a Me N 

- „Insă tot povestesc hronograţiile „Moldovenești, precum că, până în 
vremurile Movileştilor, nu s-au ținut oameni de. oaste mai puţin de. cât 
-40.000; iar. apoi în urma, acestor, atât prin - turburările cele din lăuntru, 
«cât şi “prin sila turcilor, care au luat prilej răscoalele Domnilor, de au 

4 d 
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micşorat. puterea coroanei Moldoveneşti, atâta a căzut puterea Moldove- 
nilor,' încât acum de abea sunt vrednici, să stea împotriva vrăjmaşilor lor, 

„cu şase sau opt mii de ostaşi”. Afirmafiunile ce: le tace Cantemir sunt din | 
aceste „Hronografii”, prin urmare sunt realităţi şi 6le. confirmă. în mod . 
cert, documentat, existenţa. unei' organizări: militare “în ţările. româneşti, a 
cărei început, în. Moldova, este: în. apropiere de constituirea statului, de 
altfe! ca şi în Țara Românească, oştirea Moldovei merge ascendent în forţi, 
pentru a ajunge, imaximum de. putere şi de periecţiune sub „Ștefan cel 
Mare, pentru a începe să scadă sub urmaşii sei. Nici. Bălcescu, după cu 
nici Cantemir, nu sunt militari ca să li 'se atribuie „Că 'se laud” cu .. 
aşezământul militar al ţărilor române; ei sunt istorici şi - descriu lucrurile 
aşa cum le-au af:at în ;;Hronografiii”;-e aceia să şi explică unele greşeli de: e 
technică' organică ce fac în descrierile: lor. 7 . 

Cantemir şi dă starea „oştirei Moldovei, .din timpul după Ştefan cel 
Mare, adică pe atunci când este în scădere, adică în timpul când ajunsese 
la 6-8000 de ostaşi; dar tot prin el aflăm şi starea precedentă, căci ed o dă comparativ cu acea din epoca scăderei. | ” 

In adevăr, iată ce spune el: „Aceştia se osebesc între dânşii, în ostaşi 
cu leafă şi ostaşi! de scuteală, care 'slujesc -cu cheltuiala lor, numai ca să 
fi2 scutiţi de bir”. Prin urmare este precis că sistemul acesta -este acelaş. dinaintea lui Ştefan cel Mare. , Mă IE Peste ostaşii cei cu /eafă sunt aceşti dregători: - 

IL „Başbulucbaşa; acesta porunceşte la 10 -bulubaşi sau Căpitani,. dintre. care. fieşte care are sub mâna sa, mai câte o sută de simeni, ce se - nuinese „aşa turceşte şi -se. înţelege ostaşii aceia care slujesc cu, bună leaţă, dintre | sărbi, bulgari, arnăuţi şi greci. Ei sunt pentru straja domnească din curte, care necontenit să schimbă între dânşii „pe rând şi-au locașurile lor pe lângă zidul Curţei”, a | a 
Insă atât numele dregătorului, cât şi acel al subordonaţilor sei, datează. „dela luarea contactu'ui apropiat. al 'oştirilor româneşti cu oastea turcească; prin urmare: nu aceste au fost. numirile de mai nainte, adică numirite: țării; şi deci înainte „de..venirea turcilor în contact strâns. cu românii prin răsboaie sau supremație, . această categorie de ostaşi. români sub această. formă, n-au existat. n ia a 
II. „Patru! Căpitani nemţeşti, care aveau mai înainte sub porunca lori peste 1000 de oameni, iar; acuz de abia au rămas câte 25 de oameni sub steagurile lor”, 

a N III. „Patru căpitani căzăceşti, încă aveau mai înainte asemenea 1000: de ostaşi sau şi mai mulți, sub ocărmuirea lor, iar acain de abea au Tămas câte 40 sau 50 de oameni patrioți ai lor, care sunt mai ales “din. Zaporojeni”. - „i - | 

, 

4 

! . 

Prin urmare. nici aceste două categorii de ostaşi, deci nu sunt din început. | 
_ IV. „Douăzeci căpitani călăreți, povăţuesc „ca: la 100 de oameni şi fieşte-care. are leafă pe lună câte 6 Lei 30 parale, sau 8 taleri n&mţeşti”;. 

nu Sunt naţionali, 

a 
| j
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V. „Unsprezece vel Căpitani, adică căpitani n mari, sunt toţi sub. aszul=- 
tarea Hatmanului”. . 

Din: cele „arătate aci, aceasta era armata: permanentă care să ridica 
la 12-14.000' de oameni, înafară de cadrele celorlalte unităţi de pe lângă. | 
judeţe, cărmuiri etc., astfel: . « 

a). Căpitanii. Tătarilor Lipcani, adică ai Schizilor acclora care au fost: 
locuit. în. Litvania şi acum, sunt mahometani ; aceşti Căpitani sunt 4 sau, - 

mai mulţi, după: voința domnească. 

b). Beşli-Agasi; -are sub. ascultarea sa doi căpitani de ai beşliilor... 
c) Bulubaşi de târguri,, câte 4-5 de iiecare târg; iar în laşi sunt. 10, 

stau sub ascultarea Agăi. | | 

; sd) 19 ) Căpitani de polcuri câte de 1000-. 

„fieştecare polc era mai înainte câte din 
10 roate, care se zic la. Mo:doveni sutași,. 

însă acum foarte. le-a scăzut numărul. A- 
ceştia erau mai înainte sub ascultarea Vor- 

“nicilor ce:or. mari, a celui de “Țara-de- -jos şi: 

a .celuji de “Țara-de- Sus, iar. acurn, toate 

Hatmanului. - 1 

„"„Ăcei dintre aceşti căpitani care se Fă â:: 

pe: lângă hotare,. păzesc straji!e munților. 

locul ţării, unde nu este frică pentru vrăj-. 

"maş, străjuesc la Curtea Hatmanului şi se 

“trimit. de cătră dânsul în. slujbele țării; şi: 

cum că ei:să îi fost odinioară husari, ne 

arută numele cetelor acelora: care. se numesc , 

_hânsari. Hânsari de Ţara-de- Jos şi de Țara-   
“ stârnit. la Moldovenii, această parimie care: 

(Fig. 37) Panţr “zice: de la arme, la sapă”. 
„Tot cătră această stare se socotește şi ceata . vânătorilor" Moldoveneşti 

care. are 'spre locuire cu. vătaful ei, un. sat mai 'mare de 100 de. case la: 

munte, în ţinutul Petrei. Aceştia: au: datorie la vreme. „de răsboiu,. să fie: 

tot pe. lângă, Domn, în taberi; iar în vreme de . „pace se zăbovesc: numai 

  
cu vânatul”. 

Călăraşii. de . ţară ;:11.000, sub 2 Căpitani, șub ascultarea hatmanului; 

” Vătăşia Călăraşilor de. Țarigrad, “sunt. 50: cu vătaful lor; . Datori să. 

mcergă la- “Țarigrad, după cum e. trebuinţă. - 

Vătăşia Călăraşilor . „Galaţi; sunt: 50 cu vătaful lor. Datori să meargă a. 

Țarigrad. după cum e trebuință. 
„Vătăşia Umblătorilor „de Hotin, sunt 50 cu vătatul lor.. 

t 

de oameni “fiecare, un pole de! ţinut; şi. 

şi trecerea apelor; iar cei ce sunt în mij- . 

de-sus, sunt ai celor doi vornici Mari; ei. 

iu fac: slujbă ostăşească ci sunt numai pen- 

"tru lucrarea ţarinilor; şi pentru aceia le-au - 

S 

cetele ostaşilor s'au. dat sub ocărmuirea.. 

-
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= Vătăşia Umblătorilor de. Soroca, sunt 50 cu vătatul lor. Datori să ” “ meargă în ţara leşească şi în Rusia. * o 7 Se | „ „Panţirii, corp de călărime foarte însemnat şi în număr de 1000. | „* Fustaşi,: 24 de-fustaşi, sub un vătai, în tinip de pace străjuesc la per- -deleie Doamnei, iar. în timp-de răsboiu fac aceiaşi slujbă”. . d „Aceste sunt “oștile pe care le fine Țara, cu cheltuiala sa, pentru 'Dorrni”. Aceasta este: oştirea: permanentă a Moldovei şi care în. timpul lui: Stefan cel Mare şi înaintea sa, se ridica Ia peste - 30.000 .de oameni. i „Această. oştire „să. ţinia cu cheltuiala ţării”, era, prin urmare absolut. mer- manentă. Iar. 'oastea. totală cu care să purta răsboaele,,era de 70.-100.990, deci să îndoia sau întreia, după trebuinţă, cu oamenii de la vetre. Etectivul, . "deci activ sau permanent, era de 25-30.000 de oameni şi aceasta o con: „ "firmă însuşi Cantemir, . Ie | - Cantemir, vorbind de oştirea Moldovei din timpul şi dinainte de Ştefan "-cel Mare spune precis: . ID n - “Aceste sunt oştile pe 'care le ţine Țara, cu cheltuiala sa, pențru domni”, Prin urmare când este oştire care nu-i plătită. şi stă acasă, 'ce poate fi. „„cea, plătită care stă. în Serviciu, de cât oştirea permanentă? Şi cu ce cka- „_ ritate apare acest adevăr, când Canite:nir spune prezis: „Când vroieşte vreun „ “domn să fie mai mulți ostaşi pe cheltuiala sa, nu are împedicare de la nimeni; însă ei nici odată nu îndrăsnesc să-şi înmulțească oştile: lor, fără * numai atuncea când voiesc să facă vre-o răscoală. Căci ei socotesc a îi mai “de” folos ca să-şi. Sirângă banii în vistieriile lor, de cât-să-i împrăștie pe “la ostaşi, neavând trebuința de dânşii”. Şi de aci oricine poate deduce, că „Mu ostaşi cari nu fac nici o treabă şi stau acasă, sunt plătiţi 'de domni, “ci acei ce sunt în serviciu timporal, deci permanenţi.! . aa „_- Cum -de asemenea că răscoalele. nu fe făceau domnii, cu ostaşii y “aflaţi la casele .Ior,. împrăştiaţi în toată ţara, ci cu acei aflaţi în mână: lor, . „la serviciu, deci „oştirea permânentă”, OO Sa După. Cantemir. arcul bătea mâi. departe 'de' cât puşca, în secolul XVI şi |. XVII. Pistoalele aveau cea mai mare eficacitate, la 4 paşi. Archebuzele băteau -- „la început, până la minimum 50. de. metri, bătaia lor” a mers. crescând. „ “Până la 150-200 de metri. Artileria bătea. la maximpm 400 de! metri. Cu -archebuzele, un trăgător îndemănatec nu ajunge: să tragă decât 6-8. focuri, - 

- 

„întro zi. a | Sa Sa aaa "Cantemir. dă pentru oştirea Moldovei, dinainte de Ştetan cel' Mar&; cea ” Permanentă, următoarele cifre: 10 căpitani câte 100 — 1000. 4 căpitanii de "nemți de câte 1000; —, 4000. 4 căpitănii streine de câte 1000 — 1095, „29 căpitănii călăreţi de câte 100 == 2000. 4 căpitănii de Lipcani, de câte 1000 — 4000. Sau un total de 15.000 oameni, In afară de această trună permânentă, erau şi Milițiile, care în “Muntenia, fiind : unele judeţe, câte -2-5 căpitănii, erau 18.000. Oltenia, 5 căpitănii a 1000 — 5000. Moldova. 19 căpitănii =. 19.000. 8. căpitănii de dorobanţi pedeştri =- 8000. 'Prin " „Urmare milițiile în ambele ţări, să ridicau la un- total de 50.000 „Oameni, - scare erau' bine organizaţi. Pentru acele Vremuri, o armată de "100.000 'de 

rr 
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oarreni, cu însuşirile ostăşeşti de care erau înzestrăţi românii, ce nu ar îi: putut face ei dacă ar îi fost uniţi în purtarea, intereselor țărilor lor, faţă: | de vecinii şi de străini. La această forță sar fi alăturat de: bună seamă. şi ace: provenită din alianțele pe care. românii ar fi putut să'le aibă comune şi  într'ales, corespunzătoare la interese comune: şi aşa de posibile, - întrucât românii nu aveau ce. cuceri de la alții. - Ie j “Din arătările lui Cantemir, rezultă şi ierarhia oştirei: marele căpitan, peste 4000; Căpitanul peste milițiile, unui judeţ; Vătatul, peste 500; sutaşul,. peste 100. Căprarul :sau Căuşanul (acesta în Moldova), peste: 10. 'Vel - - Căpitanul, Căpitanul, hotnogul, Chihaia. A Ra a. In timpul lui „Ștefan, - Vistiernicul (Isac), era peste 1000 călăraşi; bulucbaşa, peste 100 segbani sau 'lefegii; peste 10 bulucbaşi era: un baş- bulucbaş, deci peste 1000; Cantemir, arată că în miliția băştinaşe, erau: regimente a 1000 de oameni... Sa A 

Călăraşii. la început foarte numeroşi, însă din causă de sărăcie, mai, târziu scade numărul lor. simţitor. Roşii. de ară, sub Marele Paharnic. 
Lefegii,. corp compus din - ostaşi români şi din voluntari străini, 'sub - Căpitanul de Lefegii; Lefegii Spătarului, :sub un ceauş spătăresc, o' gardă i 
personală a, Spătarului. Vânătorii “călări- şi Vânătorii -pedeştri, sub comanda.. 
Căpitanului. de „Vânători, mai târziu Aga. Sărăceii şi . Scutelniceii, coprinde câvâlerie, armate. cu 'sineţe şi paloşe (sabie" ci 2 tăiuşuri). Aprozi, sub- 
Vataf. Copii .din casă (pagi)-şi Curtenii, călări, gardă particulară a Dom-. „ nului, sub. un vătaf. Ferentarii, infanterie uşoară, armată cu lănci. Fustaşii,. 
(fusta, suliță). Haiducii, infanterie şi cavalerie, armaţi cu lănci şi săbii; 
Mazilii, sub un Vătaf. -In vechime sutașul, comanda 100 de oameni. Ho-. tuogul, 100; Căuşelul 10. m | 

“— In afară de slujitorii călări, erau slujitori. pedeştri numiţi în ambele: 
țări darabani 'sau dorobanţi. Aceştia, cu acesțe numiri, sunt amintiţi de cro- 
nicari şi de, misionari străini prin principate, în toate scrierile lor şi în , “toate timpurile. . E Da i Se 

- Chemarea la mobilizare să. făcea prin focuri aprinse pe înălţimi numite: 
“ciugi sau prin trimiterea de călăreți în centrele populate. -- e 

Graba cu. care vin oanienii la nevoe, este datorită chemărei ce face + 
Voevodul prin cărți scrise, care. se aduc la cunoştinţa oamenilor de la. 
vetre. prin Părcălabii şi Căpitanii ținuturilor, cărora poruncile le sunt. 
trimise prin boieri ce merg cu căruţe de poştă. Invazia: duşmanilor în țară. 
şi direcţia -de.unde vin, “se vesteşte prin semne sau' semnale: în munţi, prin călăreți la şes; iar în sate,: înştiințarea- se îace prin alarmare, buciume, trimbiţe etc. In asemenea cazuri de învazii- neprevestite,. luptătorii nu mai. . aştept porunca domnească şi sunt datori a s6 aduna la ţinut sau la locul 
ce li se comunică de către boieri sau Căpitanii de ţinut, aducând cu dânşii, „ureltele de luptă şi. hrană. In chemarea oamenilor se ţinia o seamă în care Starea. lor familiară avea, întăietate. Sub ăcest răport,; reiese din tot o puter--. 
nică. conştiinţă - la: oameni... aa Ea 
"Cantemir afată şi rostul 'oştirei în .obiceiuriele şi 

Po 

ceremoniile - Curţii. 
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' “Dom.neşti. 'Rânduiala ei în aceste ceremonii, este dată: aiurea. Cu' privire la 
-răsboiu, când merge Domnul . „apoi urmează :cele. mari, adică tunurile 

n :suib purtarea : de grije a Sătrariului celui Mare;- căpitanul de darabani cu - 
puşcaşii sau tunarii, cu toate cele trebuincioase ale unei tabere şi Zahereaua”, 
„Este ceremonial şi la ingroparea Domnilor, când mor în scaun, arătând ase 
locul unde merg ostaşii în “cortegiu, felul cum merg. Se 'menţionează şi . . : pi. -de o muzică 'osfășască, amestecată - cu dobe. | 
De Este iarăşi de 'toată însemnătatea, amănuntul ce dă 

Cantemir, -cu privire “la: Tigheciu, acel ținut care era o 
o , „regiune întărită”, în sistemul -regiunilor întărite din: 

CE Sa timpurile noastre moderne: „în ţinutul “Fălciilor, este | E “Tigheciul, adică -un codru despre 'hotarul tătarilor. de 
Bugeag, care este piezitul” Moldovei cel mai “Zare, între 

Se „„ Prut şi Basarabia. Locuitorii plătesc. la: Domnie, -pe e 03) 3 „tot anul, o dajdie mică şi sunt toți călăreți. Mai îna- 
CE a inte erau ei la “număr opt mii de Gameni, iar “acum de 

- m 9), „abia sunt 2000 pentru oaste, dar astiel întrec cu vitejia lor 
a? pe toţi ceilalți 'Moldoveni, încât :să 'obişnuieşte a se zzice pentru dânşii, această parimie: „Cinci tătari de Crâm, plătesc mai mulb “de cât zece de Bugeag' şi cinci Moldoveni, biruiesc'pe zece. tătari 'de Crâm; iar cinci codreni, adică tigheceni, bat pe zece Moldoveni”, 
„Arcul îl întind ei foarte bine şi se pricep .a 'purta şi Suliţa, iar , . 

-cu săbia totdeauna fac ei mai multă isbândă. “Puşti poartă: numai :vânătosii, pentru că. zic că este lucru cu ruşine 'să -se lupte la oaste cu. acest “fel de arme, cu care nu poate să se cunoască meşteşugul 'răsboiului, nici vitejia. La începutul 'Tăsboiului ei Sunt totdeauna foarte viteji şi de a! -doilez 'mai slabi de inimă, iar - dacă îi “înfrâng protivnicii înapoi, ' atuncea prea rar au bărbăţie -să înceapă de a treia 'oară; însă- au învăţat de la vtătari de se întorc iarăşi înapoi din fugă şi prin această. apucare cu “meşteşug, au smuls biruinţa de multe .ori din mânile protivnicilor”. Cantemir,. de asemenea a deslegat adevărul asupra! sorginţei. curajului -ostășesc şi din ce: să trag biruinţele ostaşilor români din vremile de demult: „Petru Dumnezeu slujbă au puţină ştiinţă şi mulţi dintre dânşii, mai - -ales oamenii cei proşti, cu toţii zic: că fieşte căruia om 'este hotărât de da D-zeu ziua morții lui şi mai înainte de ziua aceia, nu poate nimenea nici să moară, nici să piară la răsboi,; care pricină le dă lor : atât «de -bărtăţie, încât uneori orbeşte se. sloboid. asupra protivniciloy lor”. | “Cantemir, ca istoric nepărtinitor, arată 'şi defectele neamului nostru: „aceasta este cea mai 'bună. dovadă că şi el ca şi ceilalţi istorizi: care zu . 
NA e . 

. “descris trecutul nostru, s'au condus in slujba Istoriei numai de adevăr, iar nu de simțul lor. patriotic care: nu i-au împedicat să-l mărturisească. Dacă însă din “Punct de vedere politic vor fi 'sevărşit şi greşeli de ! “exagerare -sau de rea tălmăcire a adevărului istoric, din punct de 'vedere - militar din contra, sunt destule dovezi că au fost stăpâniţi totdeauna de o mare modestie. Mai multă laudă asupra însuşirilor ostăşeşti ale unor voevozi 
) 
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* români răsboinici şi viteji, 'să - găsesc la scriitori străini de cât la cei 
„ai noştri; aceia: au fost 'mai. pricepuţi în aprecierile asupră fâptelor ostă- 
„şeşti. şi-a .ostaşilor. noştri vechi, pe care le-au constatat ei: însă-şi, de cât 
scriitorii noştri, cei mai mulţi, care le-au luat după. alţii. Istoria, pretind 
uiii învățați de astăzi, nu.este o ştiinţă; pentru noi: militarii însă, Istoria" 
militară, mărturisirea de fapte militare, este ştiinţă -şi .artă militară; 
sinceritatea sau 'falşitatea acestor: mărturisiri, nu - vatămă baza ştiinţei 
principiilor militare, . care -strâns legate' de exemple, remân veşnic o ştiinţă; 

"In această epocă de. care ne ocupăm aci, adică anii 1399- 1409, oşiirile 
streine cu care oastea românească vine: în contact, au următoarea organizare 
şi armament: !* - a 

Cavaleria (la germani), avea ca subinpărțire lancea, care 'coprindeă - 
4 oameni, :cu 4 cai; unul dir oameni şi chiar doi, erau arcaşi, având 
arc'şi săgeți; 100 de lănci” formau. o ceată sau . steguleţ; iar nu steag, 
asta la mercenarii ce veneau în ajutorul. cavaleriei; iar la. cavăleriă regulată 
'se numea steag. 'Organizarea Cavaleriei : polone era aproape la îel- cu 
acea a germanilor: şi - ca şi cavalerii germani, mai aveau .ca armâment: 
suliță, lancea, paloş, (garda cu "lama formând o. cruce), baltag (halebardă') 
pur.nal : (mizericordie), armătură' 'de zale. ; Din această armătură, din sta- 
tuza oamenilor, . se : :vede ce fel de cai viguroşi aveau cavalerii - germani 
şi . deci -şi ; acei: poloni şi prin, urmare se. poate deduce cât de grea ea NI 
această cavalerie, faţă. de, acea moldovenească de exemplu, care era! atât 

„de sprintenă, „uşoară. 

* Cavaleria. lituană, nu era cuirasată, avea ' "ca, armă: spadă, lancea şi 
buzdugan, pentru lupta ; apropiată, iar “pentru lupta “depărtată, avea arcuri 

* (coardele de maţe); săgețile aveau la vâri armătură de fer. Aceasta. era 
cavaleria - “uşoară. .. ! 

Cavalerii ordinului, aveau ' binuri, cu ghiulele: de piatră grele de 159 
kgr. aceste tunuri au “fost turnate în 1408 .la Marienburg. Focul se da 
prin :fitil, sau. prin. cârlige -de fer înroşit; ei aveau şi lombaitde. Tunurile 
aveau: servanţi care pentru a: da foc, întroduceau titilele aprinse pe. canalul 
“luminei. Mobilizarea. Cavalerilor să făcea prin circulări. “ 

La .1410 şi 'Polonii aveau: pe Spatar, ca -cel mai mare peste . oaste. 
„La. poloni, lituani, germani şi cavaleri, cu care iau parte şi Moldovenii, în 
întreprinderile răsboinice ale acestora, -sunt în uz: lagările, trupele în rez 
vistă înainte de.luptă, pentru a le înbărbăta şi să făceau înaintări ca 
"recompense, înainte de: luptă, pentru încurajări şi stimulente.. 

“1410; la poloni, lituani, germani, şi “ cavaleri, cu care ia: părte şi 
Moldovenii 3—. cavaleria —: sunt în uz: lagăr, materiale de. răsboi, servicii s 

„divine: înainte de luptă. Coloane cu materiale separat de trupe, avangarde. 
„Nici forţele țării nu erau încă nepotrivite 'cu mărirea titlului, căci 

- domnii scoteau - la 'răsboi 50.000 -de oaste,. cavalerie sau călărași şi in- 
îanterie sau arcași cu arce şi tulbe, ceva asemene! infanteriei turceşti, numită 

;
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solaci. Tot Alexandru Vodă în lunga sa domnie de 30 ani, ridică din ruine: : „cetăţile cele mai vechi şi puse ţara: pe un picior glorios” 1). | „ 
“Iată prin urmare starea militară a:țărilor, luată în. paralel în Muntenia: , "şi Moldova, sub cele două: domnii, una a lui Mircea cel bătrân, sfărşind. se» colul al 14-lea şi a doua a lui Alexandru cel 'bun, .al Moldovei, începând. cu secolul al 15-lea. O -şedere mai lingă pe tronul: țării, îngădue Voevo- | zilor să-şi arate priceperea şi puterea lor de organizatori militari; ceilalţi, - . ce moșteneau de. la predecesorii lor. Vrăjmaşii şi atacurile dese date de "dânşii ţărilor române, nu da timp domnitorilor să se „ocupe şi. de celelalte părţi a vieţei de' stat, în ţările 'lor. Când timpul şi . vrăjmaşii le permit însă “să distinge în aceşti domnitori toate” însuşirile dea. da--ţărilor Jor- şi cultură, cum vom vedea... E | Sa 

" Scriitorii români au căutat să dea oarecare desluşiri cu privire la or- ganizarea militară a epocei.. dintre întemeierea. stațelor române şi” până la: dârşii, însă aceste: date sunt generale şi câte” odată neaparţinând timpului la care se reterau. Când însă să ține seamă că. arta militară şi mijloacele: de a o executa, nu poate să difere între popoarele vecine şi Iuptătioare- în contur, său unul contra altuia, atunci e uşor ca pe datele procirate de dâuşii. şi cu: cele procurate de scriitorii streini: asupra oştirilor lor şi câteodată şi a celor, româneşti, să se poată alcătui în mod pozitiv, viaţa -mititară şi evoluţia ei, la români, din început şi până ce şi la noi materialul docu= mer tar, asupra armatei, a putut'să se adune dela epocă la epocă. o „La' început, puterea -de: Căpetenie a ţărilor române — spune A. D.. Xenopol, —! se: întemeia. pe armata. băștinașă, căutând în streini, numai. un 2jutor”. Cronicarii noştri, armatei băştinaşe îi dau 'tittul generic de! : 0aste de fară”. Asupra: cărei epoci, stabileşte: Xenopol, atirmaţiunea sa?-: > Căci tocmai la: început vedem „adevărata oaste de ţară”, în care: străini'- nii intrau; iar dacă e: vorba de alianţe, când oştirile .rontâne: să capete un ajutor, iarăşi atirmaţiunea nu se referă Ja „început”,> întru - câţ până la: facerea acestor alianţe, românii lupt. singuri, şi pe rând, cu toţi -vecinii lor; iar: în epoca tratatelor de alianţă, românii mai mult sunt solicitați. în ajutor, de cât să aibă ei nevoe. 'de cât tocmai mai târziu, . o Asupra! acestei epoci, atât scriitorii români, cât şi acei sțirăini, cou- | timporani, prin date, hrisoave şi - documente; stabilesc următoarele, - pri-> vitor la oştire: „Oastea de ţară” se compunea din: . 0 a): Curteni „aparţinând clasei boierilor şi boierănaşilor, care. să dă- Tniaut cu moşii din proprietatea ţărei de cătră ' domn, pentru fdpte de- bravură şi să. înobilău”, Acest -obiceiu „a fost nu numai în Moldova şi în Muntenia, dar; 'şi în Transilvania. la fel, ceia ce denotă aceiaşi ori- - gină a obiceiului (şi că era prin urmare. obiceiul pământului. - Caracterul, militar, al acestei instituţii este la fel cu: acel. al 'serviciului feudal şi. al . Cavalerilor din apus. Ei erau obligaţi a urma pe domn în răsboiș. 
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pia urmare "viaţa lor era în serviciul țărei; în țările române, ca şi în 
apus, la fel; deci să poate atribui aceiaşi origină a: sistemului. - 

5) „Slujitorii- 'călări, sau călărașii, constituiți din moşneni — Tă- 
“zeşi, — recunoscuți de domn ca proprietari de. pământ şi” care în schim: - 
bul Scutirei de 'unele dări şi în baza titlului de “proprietate, datorau 

» serviciu - militar calare în timp de răsboi”. Prin urmare condițiunea de 
proprietate” coprindea şi calitatea de: apărător al ei şi proprietatea a- .. 
ceasta mu era alt de: cât pământul ţării, ţara. Din acestea de până aci 
s2 vede deosebire -de' privelegii, după deosebirea de obligaţii între curteni . 

“şi calarâşi. . i 

Cc; „Slujbaşii pedeştri, sau. slujitorii, numiţi dorobanfi; | care se re- 
crufau dintre țărani proprietari de pământ, însă în dijma mănăstirilor şi 

„a. boierilor”. Şi cum. proprietatea, pământul, trecea de la tată - la fiu, 
aşa ' treceasi cu dânsa. şi obligaţiunile - de serviciu militar; şi dată ' fiind, 
şi durata: mare a acestui „serviciu, de aci nuriirea instituției de „neamul 
dorcbănţesc”, cu care: scriitorii noştri vechi, înţeleg pe aceşti” slujitori cari . . 
din tată în fiu făceau serviciu în dorobanţi. Situaţia aceasta a doroban- 
ților ca. „Neam „dorobănţesc”, nu. se schimbă! „cât: timp e neschimbată şi 
starea şi raporturile lor cu. stăpânii, cu boierii şi cu poziţia lor socială. 
Dorobanţii ca ostaşi, nu datorau serviciu de cât în timp de “răsboiu. 

Tocmai mâi târziu obligațiunile lor să “schimbă şi ei fac serviciul 4 
şi în timp de pace. . De - 7 

d). „Oastea în dobândă care mer igea la zăsboiu în schimbul voiei, care - 
devine. un drept, de'a prada teritorul invadat de la duşman”. Aceste" cet 

„în 'dobăndă, nu făceau de cât să „sporească numărul oştirei, dar foarte rar 
„Pentru a lupta, căci . parfea luptătoare. era mică. „ - , 

„Această oaste în. dobândă, din causa întrebuinţărei ei şi i fiină şi tot-. 
- deauna pe jos, a. făcut pe o parte din -scriitorii străini să o tonfuade | 
cu pedestrimea, . arătândo ca „nedisciplinată şi întrebuințată în răsboiu : 

numai pentru a înfesta pe duşman”. Sunt şi cazuri în care ea este în- 
T trebuințată la luptă, „precur“ la locul cuvenit se va vedea. 

Aceste, elemente din care se “compunea Oştirea în ţările române, nu... 
se constată . ca înființate de vre un domnitor în acest secol. Ele prin ur- 
mare fusese ” organizate mai: înainte - şi trecute acestui secol, prin tradiţia, 
obiceiu al: pământului. Că faptul este exact astfel,.o dovedesc răsboaele.. 
ce au. loc la începutul veacului şi isbânzele ce dobăndesc oştirile româ-. 

„ neşti, sub dommitori care nu. au “dat oştirei organizaţiuni noi şi. de au î 

şi dat,. nu-şi pisteau produce aşa. în grabă efectele. , | 

„ Pentru recrutarea 'oştenilor erau anume regule,. dupăcum erai şi acele 
de însemnare şi “de. strângere a dărilor şi” dijmelor câtră stat, -pentru care - 
1- existat. anume organe. Actele, catagrațiile “ nominale de suditori, + se 

chemau isvoade; iar - dregătorii însărcinaţi cu ţinerea lor,: se chemau :,, 

marași de iisvoade”. Bsemeni controale “nominale e vom întâlni în uz. 

la toate ocaziile şi mai ales la “reviste. [ - 
a 

, 

—Oastea Rom, c, 11 ., 

7
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„». Chemarea în serviciul ostăşesc. a oamenilor. în: timp de pace, să fă- 
cea prin dregătorii, iar. în timp de răsboi, domnul trimetea scrisori 1) 
spre ași aduna grabnic milițiile. 'Insă prin. aceste scrisori, :nu trebue ” 
să se înțeleagă, scrisoare propriu zis, - adresată: fiecărui - ostaş, ci ordine 

. colective, când răsboiul. să pregătea; şi prin: alarme, : semnale: şi se:mule, 
- când răsboiul isbucnea, sau învazia duşmanilor să făcea fără veste.. Acoste 
semne sunt cunoscute şi se vor descrie Ja locul cuvenit. _ Si 

Asupra instrucției” epocei, „educaţia fiilor de - boieri; nu se mărgiaea 
numai la învăţarea de carte, ci se “mai ocupâu. şi cu dobândirea cunoştin- 
ței călăritului; “cu. exerciţiul cu. sulița 'la halcă, cu -acel al” nemerirei 
cu săgeata la' ţintă, precum şi cu orce “deprinderi care. învârtoşază corpul, 
dă mlădiere membrelor lui şi-i "'desvoltă puterile musculare; cu un cu- 
vânt, cu .orce exerciţii care complectă calităţile necesare . oşteanului” *). Aceste. obiceiuri, să urmau şi cu. feziorii Voevozilor, care la fel. erau şi - „ei pregătiţi pentru „conducerea. oştirei la răsboi; conducere -care se în- depliriea pe aceleaşi consideraţiuni de fapt, că voevodul. era conducător 
de oaste - la răsboi şi -urma deci ca de tânăr, să fie pregătit la aceasta, întru cât de multe ori căpătarea domniei să făcea prin lupte -şi de multe „ori răsboaele .isbucneau la: începutul domniei. 

" Prin urmare reiese lămurit, de ce ori ce clasă de boieri, era în stare . a merge la luptă şi „de ce întălnim ca răsboinici viteji, nu numai hatmani . „Sâu spatari, dar şi Vornici şi Postelnici -şi Comisi,; stolnici, etc. | "1411, din acest timp oarhenii din serviciul gurilor de foc :se -nu- mesc tunari. . o DN ma 
- 1418, apar, tunurile. de bronz... + pi | SN „- 1418; După Mircea vine la tron în 1418, fiul seu Mihail, care este” - „atacat îndată, în 1419, de câtră Dan al II, fiul lui Dan I, .cu ajutor de la Manoil Paleologu, împăratul. de la Constantinopol, Mihail, ajutat fiiad „Şi de unguri, bate pe Dan; acesta îuge în Turciă, în oastea 'cătcia" Fusese ! -- : - mai înainte şi “vine. în 1420 cu ajutor, turcesc în contra lui Mihail, pe care îl bate și îl şi ucide, atât pe el: cât şi pe 'Ştetan de Lozonţ, gene- ralul Ungur care îl ajutase precedent. “Turcii 'care ajutase pe Dan, fac 

« 

o mulțime de prădăciuni în țară. -. E . „De la Mihai avem. un termen. militar „săgeata”, întrebuinţât ca uui- tate ostăşască - în loc de „steag”, curm se întrebuința pe atunci; e vorbă de proteguirea păşunatului în munţi de "câtră străini. învoiți 'de. dânsul, Pentru care „va. trimite unul din boierii sei, cu. o ,;săgeată” de oastaj; - spte a-i protege de năvălitori”. Aceşti străini erau nişte colonişti gerinan? din Helta şi în acest timp fiind lupte, cum „Văzurăm mai. sus, Voevodul dă din Argeş la 5 Iunie 1418, documentul prin care se. angajează a proteja pe coloniști, prin „unum de baronibus nostris nostra cum .sagitta”. - Remas singur domn, Dan se împacă “cu Sigismund a] Ungariei - şi: “să angajează câtră acesta al ajuta cu. oaste contra turcilor, cu :care Dan .- 
1) A. D. Xenopol. o | ÎN a 2) Tunusli, Istoria Valahilor (Tunusli este Cantacuzino), DIR N
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“se puse... reu din causa: rădăcinilor. ce > făcuse | în țară şi care nemulţu- 
mise.. populaţia - contra , domnului. Dan ” trimite lui Sigismund un corp | 
dle 5000 de oameni, cu care ungurii reuşesc a goni pe turci. Aceştia Vă= 
„Zând necredinţa lui - Dan, hotărăsc'a-i lua: domnia şi trimit în Muntenia -: 
“aa corp de oaste, cu domn nou, anume Radu al' III-lea. 

1422; Dan, îşi "adună “ oastea “la Bucureşti şi întâmpină pe turci în e 
"Aro! Giurgiu şi Bucureşti, în apropiere: de Bucureşti, îi 1422 şi: bate pe - 
“turci, îi urmăreşte până la. Giurgiu pe care îl coprinde, gonind'pe turci 
-din oraş. şi punând. “stăpânire ! pe dânsul. Despre “succesele lui Dan în - 
luptele cu tărcii, în Muntenia, este un raport din Februarie-8, anul” 1423, 

adresat. Dogelui Veneţiei, de câtră Ambasadorul Veneţiei = la Viena;. şi 

„-cilor ce'l stăpâniau 1); - 

„alt raport al aceluiaşi, unde. la fel arată că turcii .cu noul domn ce adu 
-cea “la “tron; au fost bătuţi în mai “multe lăpte,. la- sud “de Bucureşti, go- . 7 
“Tiiţi “din. ţară şi luat în' stăpânire de Dan oraşul, Giurgiu, din mâna tute - 

7 , 2 d 

Acelaş fapt, Cronica istorică A] redă astfei:. „In acest timp în. Mean E 
„“tenia, Dan Vodă, acum prieten cu Ungurii, este atacat de câtră Radu Ii, 

1 “pretendent: la tron şi care vine asupra lui Dan cu ajutor de la” turci. Intăi. 
Rada este” bătut; a. douaoară. însă reuşeşte a: bate pe Dan, care. era să-şi 

“piardă - şi viaţa”. 

Dan fuge în Ungaria, „iar Radu ocupă tronul. Sigismaand” nu lasă! 
- însă: pe, protejatul său Dan „căruia dândui un ajutor de oaste, după ce 

” “încheie “ un tratat de alianță în Tegulă cu. Dan, Ungurii intră în țară, 
instalează pe “Dan pe “tron; acesta îşi adună repede Gştirea şi urmăreşte 

--pe Radu“şi. pe turci până . pesfe Dunărea, unde ocupă câteva oraşe”. 
Există. „un raport din 1426, luna Octomvrie. în, 9, a- aceluiași am 

" “basador, cătră dogele Veneţiei, prin câre -arată ocuparea: de câtră - Mun». 
“teni, a mai multor, oraşe de. pe dreapta - Dunărei: Gravitini, Eristia, Vi- 
triny şi că Sultanul Murat - (Murato), a plecat cu' toată armata sa . ca 
Să elibereze „aceste oraşe”. 2).: De. „asemenea! există şi raportul din 2 

- luna August 29, de expediţia făcută de. regele 'Ungariei cu armata sa, 
* compusă din nemți, unguri, „bosignezi , şi lituani, contra turcilor şi Mun- 

pi 
“tenilor, partisani” lui Radu 'Vodă.. -- - , , 
| Cu acest. prilej, Sigismund dă un “document din Câmpu-Lung şi al - 
"tul din Feldioara cu privire la, această expediţie, 3) ambele. din anul 1427. 

In timpul acesta 'în Moldova se. petrec următoarele evenimente: . 
In 1401 „să încheie alianţă între Alexandru cel „Bun, cu Tagelon, a 

“Poloniei, -cum şi cu' domnul muntenesc” 4). Ă Si 
Lu 1406, Alexandru Vodă - reînoieşte legăturile: sale cu Polonia, în - 

“primul rând, aceia prin care se: obligă a da ajutor armăt polonilor în ex-. | 
« ipediţia lor... a au ” 

pi 

a 

„:1) Hurmuzache (Colecţia de Documente), i 
2) Hurmuzache (Colecţia de' Documente). * , pi 

3) Hurmuzache (Colecţia de Documente). - o 
-4) G. Asake (Ist. veche şi nouă a Moldovei, după manuscrisele Pattici şi străine), 

” , . 
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2 Ta. 1407, Alexandru cel Bun avea pe-.Panul Dragoş părcălab — la “Neamţ şi pe Panul. Şandor, tot. de la. Naamţ, ca dregători . de seamă ai. „_oştirei moldoveneşti. PNI 
? In 1410; în irăsboiul polonilor :cu.. cavalerii. teutoni, care erau uniţi: | cu regele. Vladislav al. Ungariei şi potrivit tratatului din: 1406, iau. parte. 7 şi - Moldovenii alături de poloni, după cum. şi Muntenii potrivit tratatu=- ” Iui ce Mircea: avea cu. Ungurii, ajută pe: Unguri, contra. polonilor. Acest - fapt de . punerea în luptă a românilor, unii cu. alții; determină pe po- De lori ca în: 1411 să. încheie şi ei cu- Mircea un tratat de alianţă. In acelaş: - = “-an, Alexandru al Moldovei, caută: a-se asigura şi mai bine: în. contra un=. LS gurilor, încheind „cu regele Vladislav al Poloniei un tratat de alianţă de- = fensivă, special, ambii să- obligă . să-şi dea ajutor, reciproc contra Unga: riei. Pentru a nu. Tămânea izolat, în. faţa. acestor alianţe. contra sa, regele- „7 Ungariei” este silit a face pace cu Polonii şi a încheia un tratat de- +“ alianță cu regele polon, tratat care cu privire: la. Moldova, se: specifica - o următoarele: “wîn cas de răsboiu. al “Ungariei contra. turcilor, fratele. seu "prea iubit — adică. regele “polon —. se trimită pe domnul Moldovei, ca. . "el. însuşi în persoană, cu.-toată. armata - sa, să. ne, ajute pe noi şi âr : mata noastră”, - i DD „.. Toate aceste înţelegeri să făceau .nu- atât în: scopul! de a. se. avea [i- „nişte între aceste țări, cât în scopul .pazei de turci. care ajunsese la Du- „„nărea şi trecuse: şi. în: Ungaria. * Cm | 1415; In acest an turcii sub Mahomed: 1, coprind Giurgiu 'şi Turnui-- Severin, folosinduse de certurile pentru - domnia Munteniei şi de neacti- „“vitatea Ungariei şi: a celorlalte: ţări creştine: - | e „1414; In acest an după cererea regelui, Alexandru- Voevodul Moldo-- “vei dă ajutor Polonilor.. -. E a 2 DI A » “In Ardeal, un român cu- numele Nicoală; fiul lui Petru. din: satul Ma: „_ cedonia (Transilvania), : cu “ajutorul - prietenilor sei întruniţi sub dânsul,. “români, cum și: cu: ajutorul " unui corp” de militari, tot români, bate de-. două ori pe nişte turci -veniţi la: prădăciuni, 1e. ia: prada. şii pune. pe îugă” 1). pu - i i E 1415; Pentru a întări şi mai mult alianţa cu. Polonii, Alexandru: Vodă: al Moldovei, în acest an, Cu: o numeroasă suită militară, merge la Snia- - tin de salută pe, regele Vladislav al Poloniei, câre se află. în. visitarea. acestor, oraşe din Galiţia orientală, în .vecinătatea Moldovei: . - „7? .. Alexandru Vodă- primeşte ca ipotecă! Pocuția, pentru banii -'ce îm=: prumută pe termen de-un an lui Iagelon. -.-. Ia In acest timp, “se afla „la- Criscior, în Ardeal, un “voivodat_ ro-! _ mânese 2). “ N | | „1416; Iagelon ne plătind” datoria, Alexandru -Vodă porneşte răsboiu „ contra sa, trimițând _pe . Vornicul Coman cu 3000 de ostaşi, care intră. şi pradă în Pocuția. Un. alt atac și din. aceiaşi pricină. dă 'în 1418 contra; 

7 1) Thurotz. ” . - a , 
2) N. lorga.. . | -. Su , 
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“mumărate, : , 

- . . - . . ÎL i x . îi « * . ARE i 165— i , ÎN 7 i _ . ai . “ . , R ' , 

"lui, Iagelon, dar “tot nu: reuşeşte a-şi “scoate “'banii, face -însă prăzi . ne- 

:1419; Din acest :an este o diplomă 'a regelui Sigismund -al, Unga- ÎN 
“ției, prin. care mulţumeşte Kneazului - Dionisie, român, “fiul lui Cerca, 
“pentru merite strălucite “ale acestuia. dovedite în diferite expediţii -“mi- , 
litare “întreprinse de .oştirea ungară şi mai: ales în acea -din Bosnia. 

1420; Din acest. an există iarăşi o diplomă a aceluiaşi rege, prin 
«rate recunoaşte serviciile “făcute de: câtră Kneazul român Bogdan, fiul 
lui” Nicolai şi acesta a lui Magoi, în luptele date- de Unguri contra tur. 

=cilot, la coprinderâa de câtră ăceştia a Severinului -în 1413. | 
De altfel aci este locul să arătăm că chiar. în scrierile urigureşti,- Ă 

' “destul de sgărcite totdeauna . în, laude pentru români, se găsesc totuşi des- 
“tul de în bună parte; marele servicii pe care organizaţii ostăşeşti româue 
„din Ungaria, le aduc regatului Ungar. Spiritul de a se servi de pieptul 

S 

românului pentru . apărarea patriei adoptive a Ungurilor,.a dăinuit până 
„ “în zilele noastre; şi românul a 'fost credincios acestei misiuni. de! bine, .. 

“patriotice, pe -pământul, unguresc, fiindcă ştia că acest 'pământ a fost mai ; 
“înainte şi el îl consideră încă a fi patrie românească. Așa au servit ro- 

“. mâni. şi aşa “s-au putut servi cu "nădejde de români Ungaria şi'pentru . : 
zapărarea Castelelor: sau Castrelor. — “Castrensis, milites castri, — în in- 
ferior, după -cum prin anumite legiuiri au fost obligâţi 'a merge la răs-, 
“boi „scutiți fiind — ca privilegii — de alte servicii ce. făcea , cealaltă | 
-armată pe teritoriul ţării», > Si a 

Ir acest .ân, 1420, turcii năvălesc şi În partea de sus a țării: Mol . 
'dovei, pe care o pradă şi o. pustiază, atăcând în acelaș timp şi la mar-. 
-genea de” sud Cetatea Albă făcând ' mari . stricăciuni cetăței. Alexandri 
“Vodă cu ajutorul ducelui Ghedigold- al Podbliei, repară întăririle Ce- 
tăţei Albe, aducânăo iarăşi în stare bună. S , 
„1422; In "acest, an Alexandru Vodă al Moldovei; Ia cererea regelui : 
“polon, îi dă acestuia ajutor în potolirea cavalerilor teutoni care se Tevol- . , 
“taseră. Alexandru trimite regelui .400' de -aleşi” călări. moldoveni, sub co- DE: 
“mândui cumnatului seu: Coman, vestit căpitan şi cunoscut din 1416, în 

- atacurile contra lui Iagelon. Moldovenii “vin la cetatea Marienburg din 
- “Brandenburg, -unde se închisese "Cavalerii şi unde polonii nu -le- putuse  - 
„tace nimic. Vornicul Coman însă, recurge la un. atac prin o. tactică ro-: 
“mânească; în adevăr, spre a scoate pe teutoni afară la câmp, să pra- 

f pd pi i e va o a > Da .. .. mes es ei fac că fug de la cetate şi: să îndrept câtră o pădure; Cavalerii, ies din 
“tetate şi: să iau după Moldoveni;. aceştia ajungând la pădure descalecă, 
„ascund caii în- pădure: şi „ei: ocupă margenea pădurei deschizând asupra . . 
„cailor “călăreţilor teutoni, o ploae de săgeți, omorândule caii şi produ- a ta au , SA . - . a ha ee ge i “cândule neputinţă „de “mişcare; Moldovenii atunci încalec -şi ca 0 vijelie - 
“să năpustesc asupra Cavalerilor, pe care'i distrug complect. După altă. 
-sursă 1):. „Corp -de călărime “moldavă, merge în ajutor 'lui Iagelon, pe 

  

1) G. Asake (st, veche și nouă: a Moldovei, după manuscrisele Patriei şi străine) 
a...



prin bravură şi nouă stratigimă, poartă -biruință strălucită”, 

ap E 
țărmul mărei. baltice asupra Cavalerilor +. Crucieri, unde .la Marienburg- aaa 5 i ez) . 

1426; In acest an, după tratatul şi înţelegerea -ce. are cu Vladislav,. 
| „Alexandru Vodă alătură o. parte din oştirea Moldovei la trupele Poloniei. 7 

care. merg în ajutorul. Ungurilor, care sâ găsesc în răsboiu cu furgii.. "O parte din trupele polone intră şi: în' Muntenia, sub Cobilenie Grimalie, „. însoțite şi de un corp de Moldoveni. . 
„241427; Dan, văzând că ungurii nu-i pot asigura domnia liniştită din- spre. turci, caută a 'se apropia de aceştia . şi chiar încheie un''fratat cu. „ Amurat II sultanul turcilor, -. az o 

1428; In primăvara "anului “1498, | Sigismund să pregăteşte ' de Tăs-- boiu contra turcilor, profitând de -faptul că turcii să. aflau în răsboiu. „cit tatarii, turcii luase tot calea Moldovei penru a. merge .contra tatari-- lor. Lui Sigismund îi vin în ajutor. şi românii. Ungurii trec. Dunărea şi. la Golumbaci, cetate pe. Dunărea, are: loc lăpta': în. care Sigismund era: ". “gaia să câştige “bătălia, dacă' nu sosea Murad! cu trupe . numeroase: în: „.. ajutor!şi astfel învinse pe aliaţi. Pentru aşi scăpa oştirea de o înfrân- , » „gere totală, Sigismund. se. retrage din "faţa turcilor, "urmărit de cătră: „- aceştia, însă fără ai "cauza - perderi căci regele îşi formează. o ariergardă. |. "din poloni şi români care : susțin retragerea, turcii ne. mai putând conti- 

* 

„nuâ urmărirea. In “luptele acestora: cu turcii au 'căzut "Roman şi Mihai,. fiii lui Manciu, boieri. “Tot aci luptase vitejeşte şi 'tot sub ochii -regelui,. Sendu, Nicolai şi Iacob, fiii lui Petru Viteazu, din Bisere” 1). „9. La 1481, are loc cel din urmă 'răsboi a' lui Alexandru Vodă; Iageloa,.. -este în luptă pentru domnie cu fratele, seu Svidrigelo; el cere ajutor lui 

i 

Alexandru, care bate: pe . Svidrigelo, ia cetatea . Braţlav, unde stăpânea a- cesta şi o dă lui Iagelon. aa aa „In acest timp în Muntenia era Spatar Negrilă, sub” Voevodul Dan... 1431, Dan II. este ucis în acest an şi la tron vină Alexandru II, Aldea. Cronica dă: următoarea descriere: „Nicoala Gara, ajutat. de Petru. - “fiul lui Dan şi de vitricii lui. Cristofor şi Mihail,” bat pe Corvat: şi-l - scot din Temişiana” ). 
* Țările române încă înainte de aşi întinde turcii 'dominaţiunea în Eu- - Topa, au prevenit calamitatea 'aceasta pentru popoarele creştine; în Adevăr, Vcevodul Vlad II într'o scrisoare, cătră pârgarii din Braşov -pe care o - - trinete printr'un credincios al seu, boierul Radu, cară “se încredințeze - şi din gură, că să concentrez turcii „dincolo de “Dunăre, -oştirea. lui Amurat al II-leea”, - 

Ai - 
„Cu drept cuvânt —. spune D. Sturdza —. aceste 'scrisori,. sunt tos- - - | :timonii neperitoare, că românii au fost "totdeauna. o' Sântinelă trează şi: - neadormită a civilizaţiei”. iei Ma Aa | „Pe scrisoarea de mai sus, este sigilul: un scut, deasupra un coif, pa= | | - . 7 . . A 

-. sigil două capete. - Se i 

..- 1) Hurmuzache (Colecţia: de Documente). E , 2) Annales reg. Hungarie. Ca . NE LI E |
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O a doua scrisoare, este a. lui Alexandru Vodă „dorul : a toată țara | | 
-româneașcă, fiul lui Mircea Mare'ui Voevod, scrie domnia mea Braşovenitor, N 
tuturor pârgarilor și “săracilor şi Țării Bârsei, multă sănătate şi bucurie, ca 
prietenilor mei şi. fraţilor. De aceia .au "venit aci fraţii voştri 'şi au văzai ” 
cu ochii, traiul meu, cum:stau eu ziua şi noaptea. _ 

Deci să. ştie graţia Voastră,.- căci stau patru domni mari cu oștile gata 
în Drestur, pe, Dunărea: Ferigbeg şi ' Abzuga şi Caraceabeg-şi Balaban= 

becg; iar. altă” oaste la Puyrgos; “iar Marele. Impărat Amurătbeg, este trei 
“zile de mers de la -mine. De aceia fraților mei, cu voi. poi iar fără voi 
_nu pot-să stau dinaintea. lor”. , 

| 1432. La stârşitul domniei, Alexandru cel Bun al, Moldovei, după 
stăruinţele lui Svidrigel ducele -Lituanici şi care - era “în răsboiu cu - po- 
lonii, îi: dă “ajutor, obţirând cu. această. ocaziune şi ajutor turcesc. Lituanii 
însă sunt bătuţi şi deci şi Alexandru Vodă. =: 

„1433; In acest an şi:după o domnie de 32 ani şi 8 luni, Alexandru 
Voevod, supranumit , cel -Bun, „moare, lăsând „Moldova în pragul unor noi o 
lupte - pentru domnie între urmaşii . sei, cei doi fii: "Ştefan. şi Ilieş, acesta 
din urmă urmaș la tron ca cel mai mare fiu. 

“In: lunga să domnie, Alexandru Vodă a putut vedea roadele bunei ai „or= - 
ganizări 'şi stăpâniri. Moldova cu. un prestigiu foarte ridicat,. tratatele ei 
cu vecinii respectate de aceştia şi fara în belşug şi-o ordine administrati; Li 
nemaivăzut 'până atunci. Pe o însemnare cu privire la o icoană făcută de 

Mitropolitul Gheorghe, la 1723, se spune -următoarele: - „trecând prin Mol- 
dova Ion Paleologu, npul împărat: al Bizanțului, l-a primit şi însoțit prin 

„ ară “până » “la Chilia, Voevodul Alexandru cu boerii sei şi că s'a mirat mult 
împăratul * de ordinea din Moldova şi a fost foarte “mulţumit de primirea 
ce i-sa făcut şi întrebând “pe. : Alexandru, la care împărăție sau Crăie 

„este. închinată, Vodă a răspuns: că-și stăpâneşte - (ara cu sabia, despre. 
toți megieşii - şi despre tofi neprietenii.- Şi după ce s'au dus împăratul Ia - 
Constantinopol, a . trimis Voevodului Alexandru coroană , „împărătească . şi, 
alurghidă, care acel port “Tau, ţinut toţi domnii, până la domnia. . lui 
Alexandru Vodă Lăpuşneanu, eţc”. -Răspunsul dat împăratuiu ui bizantin de 

câtză acest. Voevod, e demn de dânsul „şi să potriveşte cu acel-dat de | 

“un rege. al Franţei:. Soare'e Făsare şi apune În. ţara mea. :Ambii tot una de j 

glorioşi pentru vremurile şi patria ce au 'servit. Alexandru spunând că o 
stăpâneşte ţara cu sabia, ă înţeles de sigur puterea, armata... Tv 

1434, la 24 Martie acest an, Alexandru în fruntea armatei sale; reia de la 
turci cetatea Simbolo: (Balaclava). . a dă 

„In locul podurilor pe Dunărea, “românii au: numeroase vase legând 

“ ambele maluri, vase încăpătoare, cu -mare iuţeală” (Chroniques d'Angleterre). 

Cu aşa situație, cu drept cuvânt spuri scriitorii, că „forța navală de pe 
Dunărea şi Marea Neagră, la' înălţimea . forţelor de. uscat, dau Moldovei -. | 

“acea uriaşă putere neatinsă de altă ţară vecină, în timpul „domniei. lui 
Alexandru cel Bun şi a , nepotului seu; Ştefan cel Mare”+). . N p ... 
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“$: După moartea lui Alexandru Vodă cel: Bun, oştirea Moldovei începe , -să -decadă din cauza deselor, schimbări -de- domni; căci în timp “de 24 ani, „:Până la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare (1433-1457), sunt 14 domnii, “Această epocă însă, „nu înseamnă şi O scădere în virtuțile ostăşeşti româue, "căci “în „acelaş -timp,. în - Muntenia, sunt domniile glorioase. a lui Viad , “Dracul, Dan” al III-lea, Vladislav al V-lea, Vlad_ Ţepeş, -Radu: al IV cel Mare; Voevozi, sub care oştirile româneşti, cum vom vedea, ating culmi „de însuşiri ostăşeşti; iar conducătorii lor dovedesc o destoinicie în a le „conduce în lupte, ne mai văzută până atunci la voevozii români. i Moldova, „după 'moartea . lui Alexandru :cel: Bun, anul 1433, ur „mează la tron fiul -său cel. mai mare Iliaș; “acesta. pentru a domni în linişte. goneşte din țară pe fratele său Ştefan, „care: fuge în Muntenia; aci, „căpătând ajutor, vine. în. Moldova ca:'să ia tronul cu forţa; îi iese însă 

N 

= 

înainte, ' fratele său Iliaş Vodă, la Loloni, (Loleşti 1) şi dând răsboi, a ” biruit Ştefan Vodă, luând el tronul”. Iliaş. însă; . rămas în partea de sus. a ţărei, de unde Ştefan nu are vreme. ca să-l alunge, supărat necontenit de către tătari, intră în. Polonia şi bate. pe tătari, scăpând astfel de prădăciunile lor. După ce! s'a văzut scăpat de tătari, Ştefan Vodă gunește „din ţeră pe Iliaş, care fuge 'la Poloni şi nu mult după. aceia, în' 1434, vine cu ajutor „leşesc asupra lui Ştefan Vodă; acesta „i-a, lovit la -Dărmă- 

anul următor 1435;..acesta i-a eşit. inainte - la Podagra şi lovindu-se Oş- | «Ele, 'au, pierdut Iliaş Vodă, răsboiul.. - Ea Da | Iliaş Vodă rămâne însă 'cu Stăpânirea . părţei. de sus a. Moldovei şi "Ştefan Vodă cu partea de jos, după sfatul regelui Polon; astfel. Mol. | - -dova are acum doi domnitori: . a a „. Ştefan Vodă, dându-și seama că de Poloni atârnă. liniştea domniei, „Se vede silit a încheia un tratat de alianţă cu Vladislav. regele Poloniei, “Prin „care se -leg a-şi da. unul" altuia ajutor reciproc când va fi nevoie. "Și „spre a dovedi regelui credința sa, Ştefan Vodă merge cu o puternică . ;- oştire, asupra! cetăţei Bratzlav, o ocupă şi Iuând-o' din. măinile Lituanilor,, 0. predă lui  Derslai, Comandantul: Podoliei” 3). O altă sursă -istorică "Spune: „gătindu-se tătarii să intre în ţara leşeascăi. i-au lovit Ştefan Vodă ide i-au stricat rău şi cetatea Bratzlavul, -pe care o ocupa iarăşi Svidrigil, . "0 ia şi o închină lui Vladislav”, 
- „. 1488; In acest timp, Iliaș Vodă, profită de oboseala oştirei lui Ştetai | Vodă şi „vine iar asupra acestuia. în anul 1435 " August “4 şi s-a lovit cu - 

*Ştefan. Vodă, .la Pipăreşti şi iar pierdu Iliaş Trăsboiul”, . 1. După “cronice române, faptele sunt astfel istorisite; . - SE “In 1433, Ilie urmâş lui Alexandru, este - gonit 'de. la -'tron de. fratele 
Sân Stefan III cu ajutor de la Viad Dracul, dis Muntenia şi de Ia turci. 

  

1) Loloiasa sau Loloiasca. - 
A 

2) Din județul Neamţ. a 
| 3) Dlugosz. - Ei ! DN o ÎS  
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Alice fuge la poloni, „cu. ajutorul cărora se intoarce, dar e bătut. Rămâind. | “Ştefan III domn; este atacat. de Ilie, care. avea ajutor polon, la 'Podagra. .  - Apoi 'înțelegându-se între dânşii, domnesc: împreună, Ştefan în Moldova . „de jos, Ilie în Moldova de Sus. Ştefan pune de întăreşte Cetatea Albă”. Sau: „şi se întâmplă. pririul răsboi, între fii lui Alexandru Vodă, la Loloi Xîn jud. Buzeu), în 1433 şi birui Ştefan Vodă pe Ilie, domnind după moartea “tatălui său Alexandru Vodă, singur 21 de luni; iar. după răsboiul de la Lolci,. domni singu; în ţară 22 de luni. Al doilea. răsboi, a fost. la Dăr- i măneşti, în: anul 1434 “Februarie- 1, lunea, în săptămâna “albă şi a biruit , | „Ştefan Vodă 1).- In al treilea - răsboi, - veni Ilie Vodă din ţara: leşască şi 
lovi .pe Ştefan “Vodă la Podagra 2), şi-l birui în anul. ” EA 

1435 August în 4 într'o vineri.: Al 'patrulea' răsboi are loc la Pipă- :zeşti 3), în anul 1436, luna Martie, într'0 joi. Ilie fiind biruit”, ! 
“1437. „In acest an, Iliaş Vodă strânge oaste şi atacă iarăşi pe Ştefan | 

N 

z 

"Vodă şi s'au lovit joi 8 Martie şi iar a pierdut Iliaş”. Insă după înţelegere, .. , „ambii domriesc împreună în Moldova până la anul 1444. . 
„1437. In acest an în Moldova sub Ilie. Vodă, este Pan Alexandru, Spătar. 
“ Revenind . asupra Munteniei, luptele "pentru domnia ţării se continuă; . 

pe lângă pretendentul Radu, să ridică şi Vlad al-II-lea supranumit Dracu; . „ Dan este ucis*şi vine la tron Alexandru Aldea şi. după acesta 'care moare |, 
“în 1435, vine la tron Vlad Dracult)z -- N 

1435-1439; „Vlad al-II-lea Dracul. este un: domn energic, înțelept şi 
foarte. viteaz, care în timpuri grele, a purtat mai multe resbele fericite, 
“apzrând cu -glorie independenţa şi demnitatea : statului ronfân”. Cel întâi 
Tesbel al -seu:e -cu Cavalerii teutoni din Banat: „regele Sigismund al 
Ungeriei,' văzând! că. toate "expedițiile regilor ungurești. asupra ţării ro- 
mâneşii âu rămas deşerte, reluă din nou planul regelui -Bela “al! -IV-lea, 
ca să colonizeze în ţinutul Bânatului, un ordin militar străin, acel al cavale- . | 

„ Tilor teutoni. Regele, 16. dărueşte Severinul, cu castelele şi ţinuturilă Ba- 7 
“natului. Vlad al II-lea, atacă în anul 1436 pe Cavalerii teutoni de sub - 
„Comanda lui Nicolae de Radevitz şi-i bate, prinzândui şi măcelărindui pe 
toți.. In acelaş 'an Vlad Dracul intră cu oştirea sa 'îni Transilvania, prădă' 
şi devastează districtul Braşovului, o mare parte din ţinutul Secuilor cum şi 
districtul Cohalmului, restabileşte din” riou. domnia "Țării Româneşti asupra. . 
„Făgăraşului; el face acte de suveran asupra: acestor ducate, dăruind în. 
anul 1436, lui Roman, nepotul lui Stanciu Boieru, două moșii, în ţara Fă- 
“găraşului şi nunieşte pe un Preot catolic din Târgovişte ca egumen Mănăs- | 
tirei catolice din .Cârţa, în ţara Făgăraşului”, Şi Vlad are titlul de: „doraz 
al întregei Țări Româneşti, ducele Amlaşului şi al Făgăraşului”, + 

Z 

  

- 1 2 
“1 Dărmâneşti (Neamţ, plaiul Piatra). _- * .. 
2 Podagra, e Podriga de astăzi, sat în Dorohoi, plasa Bașeu.. 

'3) Pi i, în jud. lași, plasa Branişte, - - Pa | 
Să 3 yipărești, în jud unio iaa sa militară, poartă căciulă, în forma cea a voevozilor 

„dinaintea sa şi după. Este aceiaş căciulă ce se vede pe. capul (portrete) domnilor Alex- 
'andru cel Bun și llieş, al Moldovei, este căciula obişnuită în costumele: italiene din “secolul al XIII-lea şi acoperământul de 'cap, tradiţional, al Dogilor Veneţieni. . 
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la îriceputul domniei sale, Viad bătu şi 
__ turcească, pe care o;trimisese sultanul 

7 

„Vlad. Dracul -a avut . mai' multe resbele victorioase cu -turcii. Incă: 
stărâmă cu totul o armată puternică: 
Amurat-ca să pună pe un Radu ca don.n”.  Bonfiniu istoric continporan, scrie asupra acestui domn: „Dracul Principele Țării Româneşti pe care noi'0. numim Muntenia, .a fost ua- bărbat drept şi bun, un comandant foarte viteaz în foafe răsboaele; fiindză- „dânsul cu. oştire puţină, însă prin curagiul său cel măre şi prin înţelep-  ciunea sa, cun şi prin virutea excelentă a ostaşilor săi, a susținut timp „- îndelungat, fără ajutor străin: şi “peste aşteptarea tuturor, răsboiul cui turcii pe care toţi creştinii împreună, deabea erau în stare să-i susţină; şi. prin continuele răsboae ce le-a avut dânsul, ţările sale au perdut “atâţia ., Oameni, -încât: abea au „mai rămas acolo cine să lucreze pământul”. Prin. virtute - excelentă, a. ostaşilor, să înţele 

“calităţi, ce nu le. pot avea de cât arm 

ge virtuţi ostăşeşti, bravură, -eroista 
atele renumite. - „Este locul aci.să punem în văzul tuturor, figura măreaţă a unii român: care face să strălucească faima neamului prin îaptele lui militare, de.şi închinate unui alt. popor. căruia i-a fost credincios şi pe care. l:a acoperit de glorie; acest român  este;-- 

Ion Corvin de Huniade „poreclit Cavalerul alb, ăl României”. “Un român, mare căpitan al: veacului, a fost Ioan Corvin, aflat în „Serviciul unei alte ţări „care a. fost. patria sa şi pe. care “a seruito 'cu- -. credință şi devotament şi cu „0. destoinicie militâră denină de gintea. sa. | loan Corvin, guvernatorul Ungariei şi Prefectul Daciei centrale, afost. . | “7 un „apărător nu. numai al libertăţei țării sale, dar a toată lumeă creștiaă. „Era atunci în regatul Ungariei, un militar. generos, născut din o * familie nobilă şi luminată, din gintea muntenească,: Ion Huniade, om răs- 
şi precum peştilor apa le este viaţa, cerbilor pădurile umbroase, aşa lui îi. “era campaniile armelor şi ale Tăsboiului. Pe acest Om, precum se zice.de comun, îl alesese soarta din cer şi-l adusese: din părți. streine în -țara ” ungurească, ca să apere regatul,. precum, mărturisesc fapte'e lui. - . Se zice că. regele Sigismund, aţiţat de fiiumele virtuței tatălui acestui: - “militar, î/ adusese din. părțile . munteneşti, în dominul seu „şi îl, zăcuse - "locuitor al regatului seu; şi încă îl „dăruieşte cu posesiunea perpetiiă a. fortăreței Uniade, unde acum este un castel nobil şi frumos. Aşa dar pre-. *"" zisul Ion de Uniade, stând totdeauna lângă 'mai marele seu, după ce 'a- crescut din virtute în virtute, de la ofițerii cei mai. mici ai regatului, -cu „a cărora - demnitate “se - împodobise; pâ ajuns să dobândească Voevodatul părţilor transilvane” 1)... 

nă „atunci, înălțânduse succesiv, a. 
„Acest Ioan, a fost de naţiune român, născut din o familie nu prea . - * înaltă, însă cu- un îngeniu ager, şi cu o inimă sublimă şi cu' mare iubire: 

Di „de virtute; a făcut multe bătăi norocite cu turcii şi a “îmbogăţit templele- ungvreşti cu pradele vrăjmaşilor. El a fost cel dintâi la unguri, care a arătaț: că armata turcilor, să. poată frânge şi învinge”2). .--.- - : 7 

  

SI 1) Turotz, scriitor ungur, | 
„0 2)Piull, 

„.  
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- don Uniade, a cărui nume “înkunecă pe cei rapi bărbaţi: unguri: strătucit? 
în lucrurile militare, n-a ntărit atâta gloria ungurilor, cât a mărit a, 

“românilor, «din care se! trăgea” 1). Papa Calist III, numea pe Uniade::. 
uniscuschristi fortisimus -Athleta Ioanes, Voyvoda Huniadi. - „d 

„Ion. Corvin, s-a născut din tată român, iar din mamă greacă. şi "prin: 
industrie şi virtute şi-a luminat geniul 'seu peste părerea. tuturor. Spin: 
că se trăgea din părinţi destul de însemnați, căci tatăl seu, se zice, că, 
a avut foarte mare autoritate : între: români, care locuiesc “acum locurile. 
Dacilor şi ale Geţilor şi se cred că se: trag din coloniile romane, precirm: 

mărturisește asemănarea limbei. _ Acesta” şi agonisise 'mare autoritate, nu 
: numai prin „înţelepciune şi prin lunga experienţă, ci şi prin averile cele - 
mari, ci luptânduse necurmat în răsboae,, riu şi-a câştigat averi mai multe, ce 
cât şi-a “făcut un nume din studiile militare” 2). - - | 

„Acelaş scriitor : numeşte, pe tatăl lui Ion Corvin în. loc: de Voicu, Budu, „ 
poate că 'aceasta este numai: o stricătură din' Boyk, în: “loc; de Woyk, cum 
se scria pe atunci. Numele familiei de - Corvin, vine „după părerea unora,. ; 
de' la proprietatea Corbi, din judeţul Argeş.: O 'soră a lui Uniade, anume : 
Marina, se mărită după . fiul lui” Dan Vodă, Manzilu de. Argeş, care născu: * 

pe Ştefan, “tatăl “lui Nicola Românul” (Olahus), arhiepiscopul Strigoniului:; 
(Nic. Olahi Hungaria. Vindob; 1763). Pe soţia lui Uniade, o. chema Eli- 
sabeta.: Ladislau Corvin, era cel mai .mare fiu a'lui Uniade şi succesor 
acestuia în. toate demnităţile ereditare ale familiei. In timpul. lui Ion Uniade, „. 
era Ladislau al V-lea, rege Ungariei. , | 

Cu toate serviciile mari ce Uhniazii âu adus” Ungăriei, făcând-o gloi : 
” ricasă, recunoştinţa clasei de sus"a acestei ţări, a fost lipsă din sufletul e. 
Cilli nuniea familia "Corvin. „ginte. cânească”, numai pentru că era diu: . 
români. . po a | 

„Ioan Corvin, ” cu supranumele. de Uniade,. “se înălţase din militar. 
, 

comun, până” la demnitatea - de Voivod -al Transilvaniei şi de -Ban . al : | 
Severinului; victoriile repurtate . în - contra - turcilor, îl puseră în: fruntea. | 
tuturor Generalilor, de. pe timpul său. Vladislav îl numi “Comite “perpetuu 

„al “Temişanei şi comandatoriu al Be! gradului i al tuturor îortărejelor dir 

“ părţiiei de jos -ale regatului”. “ 

Hunyadi,' mai bine zis. Huniadi, este familia „despre acărei origine au * 
“ Scris mulți din diferite puncte. de vedere, unii. cu tendinţa de a denega: 

| „originea română a Huniadiştilor, alţii cari susțin aceasta pe baza de do- 

cumente positive. Regele Sigismund . la 1409--conferă - domeniul. Hune- 
doare sub” titlu de 'donaţiune nouă lui Voic, fiu al /ui Serb (Şerban) 
Şi tată a-lui loan precum şi fraţilor. Voic, cu numele Mogoş şi Radul,. 

„apei Radul frate -cu Serb. Se presupune că familia a avut această nouă. 

donaţiun: mai nainte “în posesiune, întrucât „diploma . despre prima do- 
naţiune a regelui Ludovic” L la 1378 a fost perdută. Ladislau Posthumus. 

iu diploma. din 1454, spune, „că familia Huniadi se consideră ca împă- - 

  

1) Aeneas Sylvius, Historia de e Europa. De. Hungaria Capite Let. „i 
2 Bonfiaiu. : | Pi 

7 

s . . ” | | uz 
” . B .



12 

__ mântenită numai dela 1409 -încoace, deci ea n'a fost de. origină de aici, „Că de unde-a fost ni-o spune - primatele Ungariei , Nicolau” Olahus, care , “scrie, că se trage din. Dan Basarab, fost Domn, al Munteniei,. care a fost alungat din domnic de vărul -său Vlad numit şi "Dracula, care s'a refugiat în Ungaria. Un descendent :a lui Dan numit Voicu ajungând la “curtea regală „Miles aulae regiae” -a primit donaţiunea, de mai sus. Că familia Huniadiştilor 'se -irage din dinastia Basarabilor, se mai adeve- “reşte. şi din diplomile lui Ioân Huniadi - guvernatoriului şi: din a fiului său regele Matia, care pe Marinoviceştii, - principi ai. Albaniei şi ai Te- :saliei îi numeşte . consângeni săi, iar despre aceşti Marinovici.'e“ constu- tat că' încă se trag din familia - Basarabilor. Donetoriul - principal „Voicu ca fost căsătorit cu Elisabeta „Marsinai (Marginea) văduva lui Iurul de „+ Csclokos: (Cinciş) cu care a avut doi fii: pe' Ioan: major şi Ioan minor; , „ apai trei fete pe Maria, Clara şi Elisabeta, m Să E _ ... Ioan. major, Ioan de Huniadi, vestitul erou, care a bătut de nu:me- „ate ori pe Turci şi după căderea: lui: Vladislau 1 la Varna, din voivod | „al.. Ardealului ajunsese guvernator al “Ungariei (1446 —1453), a 'tfost 'că- 'sătorit cu Elisabeta Szilăgyi. având Cu ea doi fii, pe Ladislau, decapitat la Buda şi pe Mateiu, care ajunse -rege al Ungariei 1458—1490; şi” care a murit .fără succesori legitimi. Dă E Su - Ioan minor, al doilea fiu al lui Voicu a fost Ban de Croaţia şi Se- „_Verin, murind : asemenea fără copii. - .; a Sora acestora Maria a fost măritâtă după . Manzela (Manoilă) de 

„»” Sora: Mariei Clara a “fost măritată după Pongratz de Dengeleg, 'Eli- -sabetii după Sz6kely. După corbul din armele familiei: Huniadi acesta s'a nuniit: şi Corvin, E Si aa : IE „Hiară de: descendenţii lui Voice cari S'au stins cu totul îr secolul XVI - astăzi mai există două familii de Huniadi.. Una. a conților -Hunyadi, cari au: litat predicatul după domeniul lor „orb în armele, apoi 'Huniadi din Zoikani ţărani NObili români, cari să tin rudiţi cu 'guvernatoriul Ioan Huniadi. . Probabil sunt descendenţi . lui Mogoş şi Radul şi ai unchiului . acestora. asemenea Radu], DR In acest an, 11437, Ioan Corvin de Uniade deşi „Tomân, se împune -atenţiunei -regelui pentru isprăvile ce făcuse cu brigada .sa de români-cuiră- - :sieri ardeleni — cu care se angajase în. Italia, în solda lui Filip de Visconti, “ducele Milanului”, ia parte cu câteva brigade de ro; ni: „întâia oară la lupta” cu turcii, Ia -Szendro, dovedind dela i i lități de comandant. . Biograția şi date “asupra acestui - genial român, le dă - „ “Și „Magazinul Istoric pentru Dacia”, Volumul I "No. 6, astiel:. Acesta agonisise mare autoritate nu numâi prin înţelepciune şi prin 
+ 
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lunga experienţă, . ci Şi prin averile cele mari, căci luptându-se necur nat hi în răsboaie, mu şi-a câştigat 'averi mai multe decât şi-a făcut un nulme din studiile militare. Născut : în. satul Corvin şi-a . întins genul său în. : familia Coivin a. Romanilor. Iar mumă-sa- născută din Greci se trăgea din | sângele vechi şi împărătesc, . precum: se credea. . 
Unii cutează să reducă genul ei până la familia lui Teodosiu. Ioanne: * a servit ca militar mai întâi cu doisprezece călări lui Demețriu Episcopului: din -Agram şi 'în Italia doi ani supt Filip, ducele Milânului, “Căci Si- gismund ducânduse “în Italia a luat pe Ioanne cu. sine -şi acesta a rămas. acolo. Spun că, Sigismund auzind de fainia: tată-său Pa luat încă june- din ţara “Muntenească şi l'a adus în Transilvania, mai “târziu l'a dăruit cu proprietatea Uniade care e în fundul Transilvaniei, ce se mărgineşte cu țaza Românească, pentru bunele sale servicii. Spun că acesta şi-a făcut în-. - tâzle sale servicii militare. aici sub Generalul Ungur Hala. Şi moi ain ăuzit - odată dela Divul Matia, când a primit să vază pe fiul lui Generariu (gene- alui) zicând sincer despre tatăl său către: ceilalți: 

„Acesta este fiul Magnatelui, sub care a servit întâi tatăl meu şi a: : | “ascultat de. glasul Căpitanului, care: curând ajutat de virtutea sa şi de favoarea “'sorţii, a împlinit cu “cinste toate dregătoriile “militare. din tiron. bun s'a făcut soldat viteaz, din soldat viteaz: s'a înălțat Comandatoriu. (comandânt) strălucit... E a | a 
Trecând. prin toate gradele cu minunată laudă şi glorie a început: să dobândească provincie cu comandă, a intrat îi cumnăţie cu lu-. minata familie .a : Gherebilor. După aceea a luat pe Elisabeta 'care â: născut pe Ladislau şi: pe Matia. A fost un bărbat în care putea să se'vază "marea virtute a Corvinilor, .ptecum şi generozitatea, înţelepciunea. şi vitejia. 

* doar nici nu ar fi putut spera. “ 

' 

x 

Romană. A avut o faţă prea. liberală şi venerandă, -o tărie militară n2ân-; - 
frântă; un geniu blând şi înalt, care „reprezenta imaginea demnităţii Ro- mane. Frumuiseţea ochilor şi a gurii a. fost înserinată! Purtările, de toate 
părţile, prea: nobile şi: libere de toată feritatea -barbară. Religiunea * şi: 
dreptatea, - libertatea. şi bineficenţa le iubea şi „le. exercita foarte. | 

„Nu-i lipsea nici iubirea cinstei nici cultura prieteniei, spre a îndatora 
inimile soldaţilor şi “spre a merita graţia celorlalţi a fost așa 'de gată 
încât toți îl iubea " deopotrivă. Prin “afabilitate,” bineficenţă şi” prefacere. 

- înțeleaptă aşa s'a ferit de vrăşmăşii şi de -uri, încât prin aceste arte -de. 
IEI 

îndatoriri şi-a deschis. drumul până la înălţimea acelei demnități pe care- - - roz . . - 

-  Seiletul lui a fost ageri, şi înălt,, sfatul înţelept şi versat, uzanţa. îi . 
era de'a nu face nimica fără consideraţiune, nimica fără/ timpul său. Se- 
părea că speranţa lui nu pofteşte nimica ce el m'ar. putea să ajungă prin: 
arte. Cu toate acestea în război a avut soarte variate, ca să” nu 'se soco- . - . 4 - 1% tească că. aceasta i-a fost totdeauna “favorabilă. 

In locul Huniadic care-l: căpătase în dar de 'la Sigismund, a -zidit - 
un castel pe.un munte înalt,,care înconjurat de râuri şi întărit prin arte- 
şi prin natură mare să se teamă de nici uin atac dl vrăjmâşilor. Aşa dar- 

Si 
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“Ioan Corvin după celelalte dregătorii care le împlinise” cu, cea măi mara 
laudă, a dobândit pentru serviciile sale cele bune provincia Transilvaniei 

"cu comanda, şi de aicea s'a înălţat. lesne la- toate dregătoriile: cele mai! 
„meri, din care -cauză. s'a 'numit „Voevod” (cum se zice) “şi: după. aceasta 
:şi-a agonisit multă” autoritate şi putere”. Faptele lui. cele strălucite sunt 
: cunoscute la - toată lumea; care toată a plâns „moarțiea - lui. „S'a cu- 
“prins, zice “Ranţian, de o: durere. -şi de o întristare. nespusă pen- 
“tru moaitea . lui bărbat atât de -mare nu numai toate popoarele din 
“toată Ungaria, ci şi toate naţiunile lumei Creştine. L-a plâns Nicolăius- V 

sui „Merele Pontiiice . şi toată curte Romană, care a perdut: pe un apărător 
-atât de viteaz, atât. de norocit-şi atât de evlavios al religiunii. După co- , 

" mândul (porunca) “Ponteticelui, Senatul Cardinalilor i-a. serbat o îmor- 
„mântare pompoasă. Eu însu-mi am fost de faţă la această solemnitate”. 
Chiar. şi, Sultanul Mahomede (adaugă 'Turoţi) de şi fi “alungat dela Cas- 

“telul: Alba- Greacă - prin Domnul - Comite :puţin mai înainte: de moartea. sa, 
- cu! toate acestea" când-a auzit dela George Despotul “Serbiei, “care vrea. să 
„mângâe pe Sultanul, că a murit Ioan, spun. că: Sultanul” plecându-şi - 
-capul ar fi tăcut mult timp, şi: cu. toate că i-a fost vrăjmaş, s'ar îi în- 
“tristat -pentru moartea lui, şi ar fi zis cătră nunțiu, că dela începutul vea- 
“cului n-a mai fost un asemenea 'om sub. vre-un domn”, . a 

Nici gloriosul său fiu Matia Corvin ce s'a înălţat pe tronul Unga- 
“iei n-a fost mai prejos de cât tatăl său.. Despre ' acesta zice iară prea 
înăiţatul - Bonfiniu: „Regelui Matia precum. s-a zis mai sus i-a fost . 

iată Ioan. Corvin “fiul, lui Budul! Românul, născut în satul părintesc 
“-pe care şi în zilele noastre-l - numesc Corvin, pe timpul împărăției lui Si- 
“-gisn.und de. care mai întâi .a început a 'se cunoaşte virtutea “ “şi mărimea 
 “sufietului lui; “iar mumă i-a fost: Elisabeta Silagi,. "cunoscută de eroină. 
„EI precum auzise de mai - multe ori. dela părinţi, după ce-s'a făcut june, :se mărturisea că e născut din -gintă: Romană, şi-şi reducea genul său la “Corvini cari se numără între familiile - Romanilor cele vechi, Aprias de “sângele generos” şi aproape de Tranşilvania, a venit în provincie, mai .. „întâi s-a însinuat .în familiaritatea Ciachilor curând - cresdându-i inima 
-a intrat în Ungaria . şi a început să Slujească « cu „armele lui! "Francisc: Cia nadin (sau Chanadino) căruia atât i-a fost de: iubit în cât îl. ținea -de fiu. Sub acesta şi-a făcut tirociniul. său cel „milităresc. După aceea s'a "făcut clientul lui Demetriu din Agram.: Insă necunoscând.: traiul cel îricos şi. auzind că Sigismund Impăratul - pleacă în Italia, îndată l-a ur- “mat ca să viziteze - pe Romani străbunii săi şi „Domnii lungi” „ Spune. pe scurt serviciile lui cele militare, ca şi mai. sus, după aceia proiet- . „tează Genealogia familiei. Romane Corvine, . Şi, numără pe toţi :Consulii şi “bărbaţii Romani faimoşi din această familie până pe timpul lui Doini- “țian, lui Traian şi al Antonilor,: sub 'cari s'a însemnat . foarte * “Corvinii “în serviciile milităreşti, şi arătă : cum. a trecut această - familie: în Dacia noestră şi-a: păstrat numele şi limba, apoi. continuă: '-. „Prin aceştia. (Români) ; s-a propagat sângele Corvinilor, ca să zice . 

N
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2şa, pe ascuns „peste atâtea veacuri. Dacă nici aceasta. nu s-a :făcut fără 
scop divin, ci”precum poporul român a apărat de .barbari aceste proviun- 
ii prin auspiciile Corvinilor, aşa şi_acum tot sub comanda! lor republica 
“creştină. să "scape aceste provincii de servitutea profană. Aşa. dară în acesti - 
sat. s'a născut Ioan, tatăl lui -Matia,_ a cărui virtute şi glorie” se poate - 
înţelege din cele ce am zis mai sus. „Matia, 'fiul lui s-a născut în Tran- 
-silvanie: la „Cluj şi s-a 'educat arol6: până în. vârsta de. june. Poate câ 
-2rii -mai repeţit acestea- mai departe decât s'ar fi .părut că cere. lucrul, 
şi poate: că cei mai mulţi vor. condamna. această digresiune: însă. noi nu: 
o an! făcut.-fără cauză, căci Matia cunoscându-şi genul său cel vechiu nu 
“suferea nimica “mai greu de. cât când vreunul dintre -invidioşi, îi arunca 
“că e de gen. întunecat, sau când vreunul: fălindu-se cu nobilitate „barbură. 
vrea” să se - preferească - fără merite ale... virtuții proprii.» 

li era cunoscut 'că adversarii săi îi impută ignobilitatea sângelui, Şi 
că zicea de comun că-e născut “din națiune ” română. Unii îi numea naşte» 

„rea lui hibridă, că Pau produs: părinţi de limbă deosebită. Mai ales Mag- 
nații Ungariei occidentale” zicea că nu trebue suferit regele român. Și Fre- - 
-deric: Impăratul suferea cu „neplăcere ca un regat. aşa de avut, să se'gu-” 
verneze de un rege copil şi mai străin, şi sa invita necurmat de unii Mag- | 

-naţi vrăjmaşi' ca .să. nu dea coroana, Ba: încă şi “Germanii, cari din natura 
“lor sunt vrăjmaşi Ungurilor, ca "Matia şi tatăl. său să nu.se socotească a 

_„ “i născut din “sângele Corvin, a inventat o fabulă destul de ingenioașă 
prin Comitele de Cilia”,. i 
„+ (Spune şi combate” fabula. cea: ticăloasă care făcea pe, Ioan Corvin, 
“fiul natural al lui ” Sigismund” din o fată română, „Care cu toate acestea 
:0 & dărâmat mai: bine Prai).. | a - 

Dactul Bontiniu urmează. şi cu mai deamăruntul pe: acest român 'ex- | 
“traordinar: Ioan Huniade s-a născut din tată român, 'iară din mamă greacă, 
şi prin industrie şi virtute şi-a. luminat genul său peste părerea tuturor. 
“Spun 'că se trăgea din părinţi destul! “de: însemnați, căci tatăl său. se zize 
-că a aviit. foarte: mare. autoritate. între români, cari: locuesc acum 'l0o- 
-curile Dacilor şi ale- Geţilor, şi se 'cred că se. trag din Coloniile Romane, * 
Precum mărturiseşte asemănarea limbei”. - - “ 

In 1438, turcii fac 'incursie în Ardeal, pătrunzând pe a Porțile de 

Fer. Regele apreciind valoarea militară a lui Ion Uniade, îl. numeşte Baa 
“al Severinului şi apărător: al frontierei. de sud a regatului. In îndeplinirea 
însărcinărei de încredere date de rege, Ion- Corvin î-şi pune” temâiul în 
„calitatea dovedită a ostaşului român, aşa “că în majoritatea Ior, forţele de 
'apărare * îs “formate din români. . : - î 

La. intrarea în Ardeal turcii au îost călăuziţi de“ câtră Vlad Dracul; 

-domnul Muntenesc 1); din - aceasta pricină, Ion" Corvin î-şi arată Voevo-. 

ului român Ssupărarea sa; însă mai pe urmă încredinţănduse - că , această 
atitudine a Voevodului, „nu este de. cât resultatul actului de pirtere din. par- 
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cu "trupe ungurești. vine 

— 176 — D - . . . o „e - . i 
' “tea turcilor, Uniade păstrează faţă de ţara românească o atitudine bine= voitoare şi interesată, prin care câştigă încrederea lui: Vlad Dracul în opa-. „rațiunile pe care Ion Corvin le întreprinde în contra! turcilor, . „11439; Vlad” Dracul este scos: din domnie de câtră Ion Corvin Uniade, „ca. răsbunare că a călăuzit pe turci în Ardeal şi fiind mereu bănuit că ar "ţine cu turcii; în locul lui e aşezat. pe tron Dan al III. Vlad fuge la turci. Acest - amestec îni conducerea țărilor prin. sprijinirea unii ” domnitor în dobâridirea “tronului, contra altui domnitor sprijinit de altă putere străină, „a fost o nenorocire mai mult: pe: capul ţărilor române, transportând răs- 

loc între Unguri şi turci, pe. teritoriul Munteniei. - NE a Dau ' domneşte până la 1441, când. iarăşi este răsturnat de câtră Vlad Dracul cu: ajutor . turcesc. Lucrul. s-ar. fi, repetat. de sigur. cu răs-. “ turnarea, dacă : nu - începea Tăsboiul ungurilor cu turcii, "sfârşit prin în- - îrângerea de! la .Varna a aliaţilor de -câtră „turci, Totuşi în 1446, Uniade- „asupra “lui Vlad -Dracul, care este icis. în liipta “de la Bălteni. . | a Sa e e „+ In 1445, Uniade bate :pe turci şi ia Sardica (Sofia) din Bulgaria şi: „Naisul din 'Serbia. Intors pentru ernatic cu oastea sa în “Temişiana, unde- „Ordcnă să se zidească castelul. de la Temişoara, spre a da cetăţei O sigu: _Tanță ma: mare. Ioan avea un fiu, Ladislau şi în 'acest an, când purtă. - „victoriile acestea, soţia sa. Elisabeta “Sălăgiana, îi născu- pe al doilea fiu. - „pe Matia. După . moartea „lui. Vladislav, Uniade fu. numit  Vicariu generat- şi, guvernator al regatului, Până la 1453, când veni. la -tron, Ladislau 'al. V-lea, - devenit major, „care numi pe Uniade: Comite perpetuu al. Bistriţti . „din Transilvania. Victoriile Tepurtate în 1456 în contra turcilor de câtre- „Uniade,. aduc apogeul gloriei militare pentru Comiţii Temişianei; însă din | acest răsboi,. Uniade capătă nişte îriguri rele care-i scurtară viața şi .în câteva zile muri la Seminici.. Sa a Ungurii: atunci căutară să facă pe Ion Corvin, ungur, născocind fel de: fel. de fabule cu naşterea sa; însă Sigismurid regele Ungariei prin chia edictu' prin care da. proprietatea 'Uniade Sau Uniedoara, tatălui lui: Ion Corvin, Voicu “(acesta încă fusese ofiţer la Curtea. lui Sigismund şi pentru. „merite dobândise ' Castelul Uniedoara) stabilea calitatea _de români a Unia- dilca căci el spune: »»Dăm posesiunea noastră regală Uniedoara numitului. . Voicu, fiul lui Şerban, ofiţer în armata noastră, pentru sine şi pentru frații sei Radu şi Magoş şi pentru fiul seu Ioan”, e i Lui Ladislau, fiul lui - Ioan, i-se taie capul la Buda, idin.- ordinul. regelui de îrica Popularităţei Corvinilor. - Se E Doe i Dar Temişoara capătă după Corvin, în 1478, Ur” nou: Comite numit de Matia; Paul. Chinezu, alt român născut din Temişana, cel mai" faimos. 
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Coriţii Temişoarei + să. se numere “între cele dintâi detanităţi aie “regatului 
şi numele lor; să se înscrie în diplomele regale, îndată dupe ale Comi- 
ților - Presburgului. In adevăr, -în această . epocă .apare peste. Carpaţi, 

" Ardeal, un a:t român,. mare: Căpitan, a cărui viață 'de şi trecută tot pe un" 
pământ românesc, este închinată serviciului altui stat, totuşi românismul Şi 
revendică, după cum revendică pe orce “român care- face „onoare. numelui şi 
rasei -sale, - e i e si 

După Ion Corvin de Uniade - să pune în 1 evidență românul. Paul Chi- 
nezu, prin: remarcabilele sale însuşiri niilitare.. Vom da un rezumat al 
“actitităţei . sale ostăşeşti; -numai spre a se cunoaşte isprăvile sale, geniul 
seu. Paul Chinezu este bănăţean, din “Temişiana, născut din părinți țărani; 
tată] . seu, român fruntaş, a dat fiului: învățătura timpului şi i-a predestinat 
şi cariera, anume acea "de: morar în satul lui, carieră cu totul nepotrivită firei 
băiatului, însă pe. care o îmbrăţişă din” respect şi supunere cătră tatăl seu, 
până ce înrolat-în oştirea * regelui Matei. Corvin, părăsi meseria aşa de puția 
activă de morar: şi satul. Tânăr inteligent, Chinezu avu prilej să ia parte la : 
răsboaele din Bohemia şi Moravia,- unde natura variată a luptelor şi spiritul 
ager “al conducătorilor lor, sub marele Frederic, fură elementele de for- 
„mare a tânărului Paul „Chinezu “ca. excelent. conducător şi descoperitor. al 
tainelor. victoriei. După primele lupte să şi puse în evidenţă. şi ajunsă astfel _ 
“cunoscut : regelui “Matei „Corvin, care-l- chemă să-l cunoască, să-l laude” şi 
să se bucure că e de” rasa lui. "Regele ar -fi dorit să-l: oprească - "lângă 

-el „după - sfârşitul :răsboiului cu “Frederic; ' însă nu era un “secret penirii 
rege, că ungurii abea îl sufereau pe el, ca „român, în. capul ţărei: ungureşti 
şi le-era' destul; de almintrelea Paul Chinezu, răsboinic, cum n'a putut ; şădea 

"la ur.oară când. regele lui ducea lupte 'cu duşmanul seu de la apus, ” nu 
putea şedea. nici la curte, când Temișiana lui era pângărită de. oştirle tur- 
ceşii ale lui Alibeg, generalismul sultanului Mahomed al” II-lea. 

- Matei Corvin” încă merge. contra turcilor, îi: goneşte : din tară, însă - 
turcii hotărâți să pună stăpânire pe această parte. de ţară, după ce ajuns 

” sese la Dunărea,. se aşează şi să pun pe pregătiri 'de noui' atacuri; Atunci! 
regele Matei, la 1478, numeşte pe. Paul Chinezu conte de Temişiana şi . 
Ban al Severinului, încredinţândui 'apărarea. acelei părţi de-ţară.. Şi iată 
cun:, de şi foarte rar regii ştiu şi pot să aleagă şi. să “pună la locul cu- . 

"venit oamenii care! în „adevăr au să: răspundă alegerei şi încrederei, ajunge - 

Paul Chinezu la -aşa loc de cinste şi de mare - încredere. Aşa a tost 
cu Paul: Chinezu. Om energic, sever, conştiincios, dar mai ales “cunoscător 
regulelor de făcut un răsboiu, mai cu seamă când. în. faţa lui să aflu turcii 
care! înspăimântase “Europa, determină pe rege, ca în interesul siguranței 
“țării, toţi. comiţii vecini lui să sară spre a-l spriji în stabilirea Ordinei, | 

în ţară. Aşa putu Chinezu. să înbunătăţească tăria cetăților de pe Dunărea, | 
în calea turcilor, așteptând, cu toată încrederea atacurile lor. Turcii însti 

"văzând „cu -cine au de atace, schimb direcţia şi în 1479 Mahomed al II-lea 
"cu 100. 000 de turci întră în “Transilvania, unde” cârmuia. Voivodul Ştetân | 

Betkori. Surprins Şi strâmtorat, Bathori să îndreaptă cătră Alba-Iulia, 

4 . ins - Ia „-. . PR Ă p. 
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„unde să apără, el chiamă în ajutor pe Paul Chinezu. Acesta judecând că - =-orice întârziere din parte-i, va fi fâtală lui Bathori, porneşte imediat: şi 
Cu 0 repeziciune” extraordinară şi într'o ordine . perfectă, sosește. la  Alba- „-. Iulia, tocmai. în clipa când să hotăra lupta, în favoarea turcilor. Istoricul . “Bonfiniu, spune astfel despre atacul lui: Chinezu: „El se repezi - asupra „turcilor ca un leu răpitor,: dezordine şi teroare apucă. pe turci şi victoria - să hotărâ pentru creştini”. „30.000 de morţi, turci, rămân pe câmpul de luptă”, Bonfiniu, descrie cu un lux de amănunte sărbătorirea izbânzei şi. - forța uriaşă a lui Chinezu, * a e E a 

———. - Chinezu fu numit de Matei Corvin, general al re- n] o gatului. In această calitate _şi ca apărător al hota. . I/:Î- elor cătră Dunărea, Chineză în 1482 adună o. ar- - mată de 30.000 de oameni, la Temişioara, de unde 
pleacă la Chram,: trecătoare peste Dunărea; aci să 
intâlni cu turcii, care sub “comanda paşei de Se- mendria, vru să împiedice trecerea. Chinezul lasă o 

- parte” din oştire să execute trecerea - peste “Dunărea, 
„iar. cu ceala'tă parte atacă prin 'Surprindere îlota - turcă grămădită lângă mal, îneacă peste 40 de nâvi, — iar -pe. celelalte le'prinse şi astfel taie în două oa- ” Armate PO nezi stea turcească;.în acelaş timp,.1000 de că'ăreţi turci ce Mae S veneâu in. ajutor de la Golumbaci, fură prinşi de oastea - lui Chinezu. Chinezu, trecu întreaga sa oaste peste Dunăre şi înaintă până „la. Crusoloti, unde aşeză. tabăra. Aci Stătu 12 zile, devastând şi prădând „ut înprejur ţara, trecând tot "prin foc şi sabie. 50.000. de serbi de sub: jugul turcesc, trecură 'la Chinezu şi el îi luă sub conducerea sa “ducândui . | şi aşezândui în Banatul Temişanei 1). aa | După. aceste isbânzi, timp de 8 ani să bucură: Chinezu de linişte din partea turcilor,: însă, om prevăzător şi cunoscător planurilor: acestor bar» „bari, îndatţă “după încheierea păcei el întăreşte cetăţile de pe. Dunărea ” organizează miliția de sub ordinile sale și. să . ocupă -şi de îndreptarea 

  

  

„Stărei economice a .provinciei. - | | a . „Paul Chinezu :să dovedeşte astfel un organizator de forță, un Căpitan desăvârşit. In. toate acţiunile sale militare să întemeiază pe elementul româ- „mesc, cate devotat 'apărător pământului, dă. generalului  ocârmuitor -tot 

moare regele Matei Corvin, Paul Chinezu este privit de Unguri ca protectoral. părței celei mai expuse 'a regatului. * . i osia “In acest, timp, în * Moldova -tătarii încep incursiuni -care 'adue mult Tău țării “şi populaţiei:: astfel în anul 1439, luna -Noemvrie în 282), o. numeroasă oaste tătărască intră în partea de sus a ţărei Moldovei, pră-- 
v 

  

„- 1) lată de pe.când şi cum, ajuag sârbii -cu drepturi — 
- 2) După |. Bogdan (scrieri inedite): In 1438 Noembrie 28 au vanit tătarii si 27 - â i i V arii şi au ATA a Botoşaal ȘI În 1439 iarăși au venii, Decembrie 12, ŞI au ars . Vasluiul  
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„dând şi “arzând: Botoşanii; iar în anul 1440, tătarii 

„ Mercenare, care să -rămâie şi după răsboiu'la îndemâna sa. ” . - 

. | E 7 

intră în partea de jos. a ţărei, prădând şi ârzând Vasluiul şi Bârladul. Pe când tătarii se dedeau _ a asemeni atacuri în Moldova, turcii îşi pregătesc” străbaterea din nou a. "Ungariei pe la “Belgrad, pe care îl atacă 'spre a-şi deschide drumul în (Ungaria. Ion Corvin iese în întâmpinarea lor, cu garnizoana cetăței şi :cu e brigadă de: români: ardeleni sub comanda "Vice Voevodului Ardealului, > . AJjleki Miklos, cu care împedică înaintarea “turcilor; aceştia nu pot continuă drumul. şi se opresc așteptând să .le' vie grosul trupelor dinapoi. Ion - -: 'Corvir . vede "nevoia unei expediţii regulate contra turcilor; căutând să . scoztă luptele afară :din interiorul ţării sale, împingând-pe turci din Ardeal încpoi peste Dunăre. Până să ia măsurile, necesare şi să-şi constituie forţele. pentru. un răsboi greu turcii sub ” Mezet-beg să îndreaptă. cătră “Sibiu pe care-l asediază. „Uniade în. toată ' graba îşi adună primele trupe -din regiunea aceia, în majoritate români şi” caută a lovi pe turci înainte ca.- N Sibiul să cadă, luându-se după ei. „Marşul: său se! face cu atâta iuțeală | şi prin “surprindere şi de 'şi distariţa era destul de! mare, trupele ajung | în plină Grdine, atăcând pe turci cu. aşa energie în cât câştigă repede asupra lor'0 mare victorie la Sibiu 1), despresurând! oraşul Şi împrăștiind pe asediatori, care cu mare greutate se retrag prin munţi, părăsind Ardealul, „Ion Uniade recrutează: dintre românii ardeleni, brigada de. cuirasierj care se distinge în Bohemia şi la Semendria. El. schimbă, sistemul în uz is până. atunci” ca nobilii să vină la 'răsboiu cu iobagii lor. şi introduce” 

teşte cu leată. din visteria: statului?) | . o 
+ » "Până-la. Huniade, trupele ungăre -nu' aveau nici un-fel. de cohesiune 

sistemul armatelor. mercenare pe care contează mai mult, într'ucât le plă- . - 

“ 

EI -are micile: unităţi /ancea,. 5-6 oameni şi bandeera' de câteva: lănci. - El -creiază o nouă. unitate, brigada, compusă din mai multe bandere, ea nu- - "mără câteva mii. de oameni, - 
Cavaleria e arma principală de luptă în oştirea sa.. Era cavalerie grea şi cavalerie uşoară; cea grea, îmbrăcată în fer: cuirasă şi armă, lancea, Cea uşoară, necuirasată. Pentru întărirea disciplinei erau taberele. ” . 

Ton Corvin însă este încunoştiinţat de apropierea celorlalte trupe tur». 
cești, sub .Sabahedin, cu aceiaşi intenţie 'de a pătrunde în Ardeal..:Ion. Corvin îşi: pune' toată nădăjdea în românii din Ardeal și în cei din 
Mourtenia 3) şi aşa să pregăteşte să facă față, 'la partea a doua a cam -: - 

Î pâniei din 1442, pe care o duce aproape numai cu românii. , 5 
Pericolul turcesc face ca ţările române” să opereze în : strânsă legătură cu Ungurii, unde Uniade' ca 'român «de origină, . prezenta o chezăşie în. . 

prietenia: lor cu: Ungurii. . Si ca i 
In timpul lui Huniade „Ioan_Movilă atâta glorie câștigase în Ungaria, 

  

DThurotz, ce Ea 2) Chalcocondylas: - - . ” o ae 3) Bonfinius. E ” - | E - - a -? sr 
= a. 

în luptă şi se 'debandau la prima” ocasie. EI “recurge la. sistemul trupelor. Ri 

,
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- prin faptele sale de:resbel, în: cât acesta: îi - oferi. de: nevastă: pe fica tut 
Despot. Acesta administră toată Moldova sub. domnia. lui Alexandru. V. - Simion” Movilă, a fost mai marele oastei. Moldoveneşti şi pentru faptele 
sale strălucite . în . răsboiu, românii. şi “turcii îl făcură. domnul Țării ro: mâneşti. Săbiile dispuse în. -cfisce; : însemne. ale- Movileştilor în Dacia, se 

„irag de la măciucile 'erculiane. cele: romane;. ale. familiei Muţiilor, pentru că unul dintre aceştia. trecuse: aci şi: făcu: această schimbare (măciuci priit săbii. 
In adevăr, după. obiceiul luptelor”. româneşti, Vlad: Dracul, Vocvodul - „Munteniei - având. forţe prea puţine ca. să poată. opri înaintarea turcilor, „- se retrage în munţi” unde. caută să se unească cu. Corvin.: De teama de "a nu fi atacați: de Vlad Dracul. în. munţi; turcii părăsesc drumul ce Imase - . , 

„= la-început spre trecătoarea” Branului: şi se îndrept spre Orşova- Caransebeş. - Vlad -Dracul care urmărea- mersul turcilor, înştiinţează. “pe: Ion. Corvin de „. forţele “turcilor, şi de drumul luaț' de dânşii. Corvin, până 'să soseasză şi Vlad Dracul, mai formează din localnici. încă trei - legiuni care-s cons- tituite numai din români 1). „Pe când armatele islamice erau ocupate cu prăzile, regele Ungariei a trimes trupele 'sale- sub un: comandant norocos, „La aceste armate. sau mai alipit. şi. Voevodul Valahiei, care stoborânduse- cu forţe “destul de mari din munţi, S-au alăturat la. unguri 'şi împreiină -. "au atacat: pe Islami” 2). „Aliaţii au. atacat “de două părţi pe turci,. care „În zăpăceala lor -nu. ştiau cum să se “împartă; - atâţ “Ion Corvin cât şi 

prin păduri, poeni şi câmpii, au murit de inaniţie, iar. parte! au fost ucişi. de Valahii, în mânâle cărora. au căzut” 3). După datele. scriitorilor cunoscători - 

= 

: După ce tabăra turcească a fost pierdută, toţi cei rămaşi în. viaţă împreună 

- Vlad Dracul, doi comandanţi. vestiți, au ţinut „strâns - lupta. 'şi cu. toate încercările. călărimei turceşti,.. a ienicerilor,. biruinţa a. fost a "Creştinilor, -- 
"cu comandantul lor, au căutat- salvăreă în îugă.. Parte. din fugari rătăcind 

faptelor „in aceste lupte cu turcii, din anul 1442,' ar fi perit 52.000 de turci, 5000 de cămile şi cai fără număr”. .: | E s 
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Deci în prima parte a. campaniei din 1442," marea. majoritate: a luptă- torilor lui :Uniade, a fost români ardeleni;. iar la câştigarea victoriei “de la Porţile de Fer, au contribuit în 'mâre măsură şi- Muntenii”4) Incă. şi Moldovenii s'au aliat cu Ion. Corvin. Incă odată să prezintă prilejul să, . constatăm lipsa concepţiei politice! la români, pe acele vremuri. A” fost | „de ajuns ca evenimentele -găsind un. român stăpân. situaţiei “militare, prin 

8) Bonfiniu, 

- reputaţia sa constatată, să atragă alături de el şi 'de românii sei luptători, „e „ -ambele ţări: române, Muntenia şi Moldova. Ce. lipsea” dar. ţărilor ca să fie | unite şi politiceşte, de: cât pregătirea. politică pe care nu timpul -ci oamenii - o;pot;face. Aceşti oameni. ni-au lipsit românilor şi “acum şi: altă dată Victoria de la Porţile de. Fer şi care a avut un mare răsunet în: apus 

  

1) Bonfintu. e - e 

2) Seaed n. î ii | o 

4) Bonfiniu.. e   
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a fost” câştigată aproape numai i :de români, Potrivit: obiceiurilor voevozilor 
zonâni, cu care se înrudea, Ion Corvin - „după. terminarea campaniei din E :anul 14442, ridică biserica - St. Imbru la Tei, în stilul. bisericilor. românești . „de peste: Carpaţi. (Muntenia)”, | e o 
mt, Amestecul - vecinilor. în 1 intrigile de dorinie,- se continuă; “turcii 

ajută pe Vlad ca să -gonească pe Dan. al III „şi se ia: iarăşi tronul. 
Dan fuge la. Unguri cari îl: susțineau. 

. 
In Moldova în acest timp domnea Ilie Voevod,-care prin “alianțele : ce 

încheie: cu vecinii îşi asigură domnia în contra „atacurilor din partea tura -. 
ilor, contra cărora alături de Munteni şi de Unguri se. ridicase. Astfel, 
în acelaş -:an 1442, Ilie Vodă încheie. următorul tratat cu' Cazimir: „Cu 
mila lui D-zeu, Noi Marele Principe: Cazimir, domnul Litvaniei, etc., cu 
amicul nostru: Ilie Voevod, domnul ţărei Moldovei şi 'am dat chezăşie şi 

am sărutat Crucea, cu' boerii: noştri şi cu. consiliul nostru, să - fim cu . 
„dânsul în priinţă şi în unire şi: cu boerii. lui şi cu consiliul Țării Mol: 

dovei. Noi avem amicului nostru Ilie Vodă, să-i priim şi săi privim Dinele 
lui, iar. Ilie _Voevodul de . asemenea are.să ne priiască nouă şi să pri- 
vească - binele nostru, Iar cine va. fi: nouă inimic, acela-i lui Ilie Vodă- 

 iînimic. Care cine va fi lui. Ilie Vodă. inimic, acela-i: şi nouă - inimic, 
Iar Ilie- Vodă pe - inimicul „nostru în contra noastră; să nu-l țină în țara 
sa şi noi de asemenea . pe. inimicul: ui Ilie” Vodă, în ţara. noastră în 
contra: lui, să” nu-l. ţinem. “Iar. dacă noi. vom cere vre-un ajutor de la . .. 
lie Vodă, în contra inimicului nostru, -Ilie Vodă are să. ne deie acel 
ajutor, fără de vicleşug. -Atară dacă, care să nu dea D-zeu, va avea 
vre'o împrejurare asupra. ţării sale sau neputinţă de la D-zeu, asupra 
țării -lui,-atunci înscrisele şi jurămintele ! lui. nu vor fi în contra noastră - 
spre vânzare, atunci pacea nu s6 va: strica. Iar dacă [lie Voevod, amicul” - 

„nostru, -va cere de-la noi vreun ajutor, etc. etc; S'aii 'scris la Trotzk 
Ja anul 1442, Iunie 8”, Era în acest an Dieniş Spatar. „ pa 

Ilie Vodă al Moldovei, face - la îel un tratat de alianță şi cu Sigismund 
al Ungariei. în. termenii următori: - . - 

7 nCu mila lui D-zeu, Noi Ilie. Voevod, “domn Țării ' Moldovei, facem 
Cunoscut în această hârție a noastră la toţi. care o vor. vedea sau vor 
auzi cetinduse, cui va. face 'trebuinţă despre | aceasta, * că am dat chezăşie. 

„Părintelui nostru, Marelui Prinţ Sigismund, să-i fim. lui amic şi. să, stăm: 
lângă dânsul, în contra fiecărui inimic al lui şi. amicilor lui să fiu. amic, - 
iar inimicilor lui să fiu inimic; iară părintele nostru, -Marele Prinţ, dease=- 

' menea are să fie nouă amic şi să-stea lângă noi“în contra fiecărui inimic 
al, nostru şi 'amicilor noştri să fie. amic, iar inimicilor noştri înimic, - 
ete. etc; Anul 1442 Februarie 9- şi Iulie 8”. . - - - 
„1443; In iaceste timpuri spiritul militar în ţările române era aşa de 

desvcltat, în cât aturici când. împrejurările erau aşa că nu. găseau aceste ţări” 
"în. răsboiu, cete întregi de- Moldoveni şi de Munteni să înrolau în oştirile 
“fărilor care se aflau în răsboi.: Asttel în anul 1445; în campania -contra 
“durcilor, între trupele „mercenare angajate de: regele Vladislav, grosul acestor 

4 
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rupe. îl formau 'polonii şi Valahii” 1), De: asemenea. de la“ Poloni şi de la - Valahi, i s'au trimis ajâtoare cu soldă semestrială, Puternice şi numeroase 

_“pe' tot frontul. 

“ Blasiu, fiul lui Stoian, Musina şi 
„... Intreprinderile Tăsboinice afară! din. ţara lor, românii le. fac în aceşti: . ani în. contra: turcilor, având. Siguranţa că nu vor fi atacați de nimeni, | având şi. tratate. de alianţă cu vecinii şi fiind şi românii intraţi în liga 

strupe voluntare dintre aceştia, 'au răspuns “la apelul seu”2). | 

In acest an 1443 „se vede pentru întâia oară în „campania din acest. an, trupe muntene, luptând alăturea de acele Ungare, polone şi cruciate. „ contra turcilor”; . . - < A 
1445, artileria sporeşte față de celelalte arme; astiel la Dieppe, En glezii au o mare artilerie. : . - : a "1443 Prin o diplomă. a regelui Vladislav să dovedeşte valoarea militară a boerimei române: 4 familii nobile. de români, din ţara Hațegului şi di Bânat, apăr cu oamenii şi cu cheltueala. lor, în timp: de. 4. ani, 7 castele 

- E 

a ale Ungariei, în contra turcilor: Severinul, - Găurenii, Orşova Pet, Sviniţa, Sebeşul (Caransebeş). şi Mehadia. Aceşti boieri erau: Mihail! de Chorna, 
Sandor, Nicolae (de Bizere). - 

creştinătăţei, contra păgânismului. Astfel în expediţia lui Ion Corvin de Uniade contra turcilor în. Serbia şi Bulgaria, grosul armatei ungureşti este format din trupe de români ardeleni ai lui Uniade, la care se mai adaugă şi câteva mii de munteni., Efectivul total al trupelor creştine este de 40.090. Ion Corvin cu O. avangardă de. 12.000 de oameni, merge spre Niș; la | 

persoană şi la acest gros se găsesc şi trupele. munteneşti, sub comanda * fiului lui Vlad Dracul, Ţinţa aliaţilor este Varna, unde era adunată armata a turcească, mult mai numeroasă. La începutul luptei Muntenii sânt împărțiți 
„Faţă ' însă :de dispozitivul turcilor pe linii . sprijinite una pe alta; „creştinii îşi refac frontul punânduse şi ei pe trei linii, a treia formând reserva: | „Care coprindea pe Munteni” şi Ardeleni, Sub comanda lui Ion Corvin. Se N - hotăreşte atacul cu reserva; fiul lui. Dracul şi cu;Ion Corvin sunt în fruntea accstei: trupe care.cu un elan mare, 'atacă pe turci;' Muntenii în “şarjă, “Străbat liniile turceşti până în spatele acestor 'linii. Atunci intervin “E- nicerii turci- care cu securi, taie vinele: picioarelor, cailor. Celelalte: trupe însă. de sub comanda regelui, nu au intervenit la timp şi -lupta a fost perdută .cu tot efortul .şi sacrificiul. tăcuţ. de români.: Aceste lupte de ]a. . Varna au loc de la 10 „Noemvrie 1445, | | „ 1444; In anul 1444, primăvara, luptele reincep; cruciada este condusă. 

  

"1 Dlugosz. | | | * 2) Bonfiniu, : i n DI a a „0: 8) Calimachus,; ., a e, 

de regele ungar Vladislav şi la ea participă iarăşi şi trupele ardelene: . „Şi, cele transilvănene sub Ioan Corvin şi cele munteneşti sub conducerea;
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lui Vlad Dracul. Această campanie care are loc tot - la Varna- nu se face 
cu înţelegerea deplină a aliaţilor creştini. In adevăr, inspiratorul şi pro= 
curetorul în mijloace de- bani şi de oameni, Papa, trebuia să pună -la dispo- 
ziția lui Vladislav. tot ce-i trebui ca să poarte aceste răsboae în condițiuni 
de a putea isbândi: față de un duşman ca turcii, care dispuneau de forțe 
considerabile; care trăgeau din Asia din abondență tot ce le trebuia ca să - 
întreprindă expediţiuni îndelungate, ţinta lor. fiind străbaterea în Europa 
centrală. Din . nenorocire înțelegerea pericolului mare ce' amenința lumea 

ă creştină; nu.era în "mintea - tuturor principilor creştini din apus şi chiar , 
din centrul: Europei; numai românii rămăsese sub. directa şi continua apăsare .- 

- ce . făceau turcii asupra acestei părţi; şi ei. singuri înțelegeau şi simţiau 
accestă ameninţare a 'existenţei lor şi vedeau că. scăparea stă numai SE - 

numai în mâna 'lor şi la mijloacele lor, 
De aceia Voivozii români dacă luau ;parte 1a. luptele acestor aşa zise 

“cruciate; o făceau din curată credinţă şi sentiment religios creştinesc şi din 
solidaritatea cu ceilalţi prinți creştini. . IS 

Insă ei cunoscând mai bine ca toţi puterea nesecabilă: -a turcilor şi în 
acelaş timp „slăbiciunea resurselor militare creştine, îşi dădeâu seamă de 
inutilitatea sacrificiilor ce în prima linie fac-ei față de dobândirea. rezulta» . 

- telor-care le, aştepta creștinătatea de :la dânşii - mai ales” că apropierea: de _ ,-, 
“duşman, în calea. “acestuia, românii aveau a suferii mult mai tare pe urma, 
consecinţelor participărei. lor la cruciate; | 

. De aceia şi în campania anului 1444 contra turcilor, sub Mohamed al 
„Il-lea, Voevodul Vlad' Dracul, -era convins că perderile oamenilor 'sei . | 
'vor fi mari şi fără folos causei creştine; ba mai. mult încă, o necontenită . - 

„ Sfârşală a forţelor, o fărămiţare a lor, pentru: a nu le avea la. nevoe 
„Pentru. apărarea propriei sale ţări. Voi da "după diferiţi scriitori, amănuntele 
“cu privire” la această cruciadă, “pentru a se vedea. cum- pe. deoparte preve-.. 
derile Voivodului român să - îndeplinesc întocmai ; iar pe de alta, cu ce 
vitejie luptă românii în toate grelele situaţiuni,. în . care, tocmai pentru 
cuncscutul' lor curaj, sunt puşi. - a 

Aceasta dovedeşte odată mai “mult, sinceritatea cu care ei. . apărau 
cauza creştină. Pe ! Da 

Şi dacă aceşti străini care desctiu: luptele, nu se pot opri de a mărturisi 
şi eroismul luptătorilor români, ardeleni şi munteni, apoi la ce înălţime 
trebui să fi fost ridicate însuşirile lor ostăşeşti, pentru ca aceşti scriitori 
să nu poată trece. peste dânsele.. . 

1444;. Campania din 1444 de la Varna „Vlad II Dracul. domnul Ță ărei 
româneşti. In Octomvre 6, trece: şi Ion Corvin prin “Muntenia cu vreo 5000 
de oameni, face jaturi,: din, care “causă. să iscă mari neplăceri între Vlad . 
şi Ion Corvin. La 16 Oct. regele ajunse la: Nicopole, unde veni-şi Vlad II 
“cu câteva mii de călăreţi. Vlad II, care avusese mai multe bătălii cu turcii, să: 
încredea: mai vârtos în armata sa. de călăreţi, văzând țara stoarsă Şi des 
«populată de atâtea resbele şi fiind că sârbii încheiase pace cu Murad Sul. 
tanul, încheie şi -el. Dar silit de unguri care călcară pacea, O calcă. şi el 

> 
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“şi conceritră şi el vre'o 10-12000. de „călăreţi, trecând apoi la Nicopoli. ”  La.consiliul de răsboi ținut, Vlad spuse din nou că cu aşa puţină oaste “rău face: regele de se avântă în răsboi; dar. toţi. erau de altă: părere: atunci. Vlad dete regelui 4000 de . călăreţi sub. comânda fiului seu, :2 cai 
din cei mai buni fugari pentru caz de pericol şi câţiva călăuji credincioşi care Cunosc foarte bine locurile. Toată astea de vre-o 20.000 era la Nicopole, '- Jon Corvin înainta .în frunte cu cei 4000 de. călăreţi din Muntenia”, Ă -: La Varna, ordinea de luptă era: în aripa stângă” regimentele. românești, -: “sub comandanții lor. Ion Corvin cu românii sei în rezervă, spre a interveni unde va fi nevoe. La dreapta erau ungurii. Turcii atacă la aripa stângă, “însă românii resping atacul şi-i urmăreşte până la care. La atacul turcilor | „asupra aripei drepte, ungurii să îndoae; Ion Corvin văzând pericolul, în- - _“tervine cu rezerva lui şi pune pe turci pe fugă”, ia 

Di acul. iese înaintea lui' Vladislav, la Nicopole, la începutul” cămpaniei, îi dă „acestuia ca ajutor. 4000 dintre. cei mai aleşi călăreţi ai sei, sub comanda „Hului seu, Vlad”), - a IE “ 
„trecând Dunărea "pe la Turnu-Măgurele. Faţă de. puţina oaste 'ce avea > Vladislav, Vlad “Dracul sfătueşte pe rege să. renunţe Ia această expediţie. “ Regele nu a ascultat sfatul „din ambiţie că fusese el ales ca diriguitor „acestor lupte. Atunci “Vlad” Dracul s'a înapoiat în. ţară, “lăsând comanda “trupelor, fiului 'seu Vlad. Acesta a. comandat avangarda, care era alcătuită 

această campanie - aduce şi Ion Corvin 4000 de ardeleni”. Tr „In marşul spre Sumia, avangarda formată din munteni şi 3000 că lăreţi unguri, Sub comanda lui Ion Corvin, asediază Şumla şi după trei zile . „0 ia”, IE SE o o 

„„ziţia sa cavaleria „munteană, cu care el intervine peste tot, unde vede că Situcţia e grea.. i -. | 

la fel se petrece cu cealaltă aripă, Uniade cu cavaleria muntenească inter- vine” şi pune lupta la 1oc”2).- Sau; E ae „In campania din 1444, lupta de la Varna, românii ardeleni şi munteni. "au format majoritatea luptătorilor. Uniade: cu auxiliarii Valahi şi cu 3099 de oameni din trupele ungare, mergea înainte" urmat la o mare distanţă de -. cruciați şi de restul armatei”2). o. LS “ „După ce se stabileşte tabăra la Nicopole, Uniade. trimite pe Vlad „cu cei 4000 de călăreţi, să acopere marşul armatei Cruciate. Menirea acestei. avângarde era: pentru că drumul ce trece prin diferite strâmtori putea "fi 

  

i , 1) Bonfiniu N e - | - cz 
- 2) Petrus de Reva, _ | Aa . _- 

3) Callimachus, . i i 

„+ Altă “sursă: In campania. 1444,' contra împăratului Mohamed „Vlad - 

- Vlad Dracul aduce 4000 ds oameni, cu tare.s'a presentat la Nicopole, 

din 'oştirea muntenească: şi unguri, îndreptânduse -iarăşi . spre Varna. La: 

In dispozitivul de: luptă la Varna, Uniăde opreşte în reservă la dispo-. 

Când aripa dreaptă ungară este respinsă de cavalerie asiatică; “Uniade .. intervine . numai. de cât cu. rezerva sa: şi” pune lucrurile Ia. loc; iar. când . 
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ânchis, iar -“marşul împedicât, trebuia desctiis drumul şi păstrată siguranţa 
-trecerei ' prin trânsul. De -asemenea trebuia ca toate garnizoanele . - turceşti 
«din oraşele . situate- pe' ambele părţi sau din apropierea drumului, să. ţie 
sâu. prinse sau gonite. Resultatul însărcinărei aceştia dată avangardei, : 
fost: „inimicul peste tot a îost.: nimicit „prin virtutea, cutezanţa şi iuițeala” 
-acestor trupe. Acei dintre 'inimici care s au închis în „cetăţi şi au refuzat să 

„primească lupta, au fost asediați şi expuşi să moară de foame”1). -.. 
Când. s'a dat lupta la Varna! după sosirea - cruciaților acolo, au fost . 

„astfel luate. dispozitivele de luptă: „la: stânga lângă lac, unde locul: era. mai 
ferit şi teama de. a fi atacați mai mică, ă aşezat Uniade 5 batalioăne de. 
"Vexiliari unguri; la dreapta, adevărata parte de unde se împedica înaintacea 
spre cetatea Varna, a ajutoarelor ce ar veni turcilor, s'a aşezat armată ceă mâi | 
solidă, compusă, etc: In spate, ca reservă, trupele lui Ladislav, “episcopul - 
-de Oradea-Mare. "Uniade cu Valahii nu şi-a ales nici un loc. anume hotărât, 
-anume în scopul ca în :orce parte s'ar produce vre'o tulburare, în linia de 

- luptă său or unde I'ar chema, pericolul, să poată alerga la timp. Acestora nu - 
„le-a dat anticipat nici- o. misiune spre.ai avea gata şi ase putea „îndrepta 
-0r unde nevoea ar cere. Turcii- înaintând cu forţe numeroase, ascunşi” de teren 
-au atacat, dreapta armatei ungare; priniele. unităţi. ungare — arma cea mâi - 
-solidă — -nu-au* putut resista - atacului turcesc şi: air începât să fugă 'spre. 
Galetha. “Turcii urmărindui, sunt la Tândul “lor. loviți cu multă înţeală, 
putere şi curaj, de “lăncile “Valahilor. Ă - : - 

„Infrânţi, ei au. fost “goniţi 2: mile, adică zece mii -de- paşi şi apoi ! 
"„împrăştiaţi,. nemai. putând 'resista; 3000 de turci căzură în această: șarjă. 

Valahii continuând urmărirea fugarilor, au. dat peste trupele “de: arcaşi 
“neinistruite pentru luptă. şi apoi peste turma de cămile ce transportau. sub= - 
-zistenţele şi muniţiile armatei: cum şi bagajele diferiților Paşi .şi “ofiţeri - 
“turci, etc. Cu această: ocazie au avut pierderi -şi Valahii, care de: şi mai 
+doritori de. aur de căt de: glorie, s'au arătat curajoşi şi viteji” 2). „Uniade 
„văzând - -reuşita - Şarjei căvaleriei muntene şi înfrângerea cavaleriei. “turceşti, 
a lăsat urmărirea -în grija. lui Vlad. Pe celelalte părţi a frontului situaţia 

„luptei fiind gravă, Corvin, -cu cavaleria valahilor printr'o muncă încordată, - 
„caută să smulgă victoria: din “mâna turcilor” 3). - Do 

„Vlad, în timpul campaniei lui Uniade contra turcilor, comanda cava- 
-leria munteană, cu care se ilustrează în acea „campanie, în deosebi şarja ce „ 
"execută în. lupta de la Varna -când a- răsturnat. toate liniile: şi rezervele . 

“ turceşti î în calea sa, ajungând până la cămilele şi trăsurile ce purtau bagajele i 
„şi comorile” Sultanului şi a- celorlalte; paşale turceşti. De asemenea, stră- 

ra 

„lucita acoperire a: retragerei trupelor. dui Uniade după lupta de la Varna A 
cătră cetâtea de: Floci” 4). . 

- Ă Ia - . : , -, - . 

1) Bonfinla, . . a ' 
"2) Dluposz. . ai iz 7 

(- 

3) Bonfialu. PN i E | , a -. ă E 

4) Dlugosz. Ia IE a a , a



. asigură domnia sa pe acest ţinut”, . . ÎN MR In Moldova dela 1435, domnea Ilie şi Ştefan. „Ştefan 1a anul „1444, 

, 86 

„1444, luna Mai, în. vinerea .de dinaintea pogorărei- Sf. Duh, prinse -. Ştefan V. pe Ilieş "V,, şi-l orbi. Soţia lui Ilieş era sora regelui polon, - Iagelon. Din acest an şi din luna - Mai, Ștefan rămâne singur dornnitor al Moldovei. Sa o Si "0 In” toamna “anului 1445 “Căpitanul marinei burgundiei Waleran de Wavrin, trimete solie guvernului . măghiar şi epistolă Ini_ Huniadi loan prin cari îi oferă 6-8: vasuri- ca ajutor în contra Turcilor. Ungurii sub o, condiţie primesc această Propunere a lui Wavrin şi anume. dacă vor putea. „cuceri în alianţă şi pe Dracul Domnul Munteniei în potriva Turcilor, „ Dracul să învoieşte a-şi da sprijinul  asigurândui că le-a pune la dispoziţie: vechicule, 40-50 dă luntri Şi le-a da alimente necesare pentru oaste: Dracul. j _în fruntea alor 6000 ostaşi şi -cu luntrile înaintează - pe malul Stâng al Du- " nărei atacă Silistra: Află însă că cetatea este apărată! de 50.000 turci, îşi continuă drumul, ocupă Turtucaia. şi Ghiurghieva în iărmă ajunge-la Nico- pole. Aici să unesc ci puterile aliaţilor 'şi' la dorinţa lui Dracul, vasele pe Dunărea, iar oastea lui pe uscat, atacă cetatea Nicopolei. După lupta: “de o săptămână fără rezultat Huniadi Propune să treacă Dunărea. Oastea. 

ciloi. Și anume oastea să se întrunească: în Muntenia şi să - înainteze pe malul stâng al -Dunărei până la maârea-neagră,. la“ Chilia. „Insă la realizarea | „acestui proect era necesar şi aliarea Moldovei, întrucât. Chilia era. în proprietatea Moldovei. Inceputul acestui - răsboi” era -să _fie la 14116, „Insă împrejurările să schimbă pe neaşteptate. In Muntenia după lupta. de la Nicopolea să .rescoală Dan al IV, şi îl alungă pe Dracul dela - doninie. De - aceasta, Huniadi să bucură fiindcă Dan îi” era: om -de “încredere şi rudenie mai 'apropiată; nu. ca Dracul, care cu fățărnicia sa faţă de guvernul : meghiar, era şi duşman a lui: Huniadi. Dracul alungat, cu ajutor tirtase năvăleşte în Muntenia, alungă pe Dan, ajungând el iarăşi la domnie. Astfel. - | cade condiţia cea mai esenţială la.răsboiul în contra Tutcilor. Dân cheamă || “ aivtorul lui Huniadi în contra lui Dracul, _cu care “ ajiitor, -la- 1446, Dan la Târgoviştea împrăştie armata lui -Dracul şi a Turcilor. Huniadi astfel 

- orbinduși fratele, ajunge singur” Domn al Moldovei. Huniadi la 1446, pe Ştefan îl întăreşte în Domnie, pentru al avea de alianţă în contra Turcilor, | 
tefan, îl omoară TăS- 
lui Ştefan, încă are pretenție la domnie, să începe. o nouă luptă între: cei doi nepoți. Petru mergând în Ungaria cere ajutorul ei. La anul 1447, guvernul maghiar, trimete cu oaste pe Nicu Ciubăr în Moldova si alunqând pe Roman, asigură 

domnia'lui Petru”. - _ po 

o
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Huniadi, voind al - “leqa p6 noul voivod „şi prin legătură: de afinitate, „ 
îi. dă pe sora sa în căsătorie, care, asttel recunoaşte protectoratul maghiar, - 
cedând Ungariei cetatea Chiliei.. .. --. = Î 

1449 „In lupta de la Tămăşani, “dintre Bogdan II şi Alexandrel care 
are loc la 12; Oct. 1449, “au căzut mulţi boieri. ai, lui Alexandrel”. a 

După altă sursă: 1449, luna Oct. 12 „venitau Bogdan V şi a lovit pe 
Alexandru -V. la. Tămăşeni, aproape de Târgu Romanului, şi i-au omorâţ! 
o mulţime de boieri, între care Oancea logofătul şi: Coste, Andronic” 1), 

„Turcii plecaţi contra .lui Dracula în Valachia, au fost bătuţi - şi fu= 
găviţi?). Turcul -a trecut. în Valahia întru. sprijinirea frateleui domnului. . 
Dracula; dar că ducânduse * oștirea. în această -ţară, au. găsit pe domnul . 
Dracula: care i s'a opus, cu o. puternică: armată în “Valahia”. 

1404-1445; In Zarand, erau voevozi: Moga şi Ladislau “de Bolia, 
Stefan de Birtin, loan de Valea Bradului, Şerban * şi Ioan -de Ribiţa. . Si 

- In regiunea Banatului — Caransebeş şi Lugoj. La Mutnic, la Cuieşti, 
sunt în veacul al XIV; voevozi români pe lângă cnezi. | - 

1445 Anul acesta este iarăşi ân.de cruciade, tot sub aceiaş iniţiativă, şi. 

tot cu mijloace - reduse, militare ca şi precedenta. Uniade trece prin Mun- . 
“tenia, după ce ceru şi Voevozilor români ajutor în contra păgânilor. Singur 
Voevodul “ Munteniei, Vlad. Dracul, se prezintă la, începutul lunei August. 
la Isacea, icu” 6000 de oameni a căror comandă o.-ia.însuşi. Sosind - la 

Isacea” şi flota lui Valeran de Wavrin, Vlad Dracul înaintează ci oastea: 

„_în- lungul Dunărâi _spre cetatea Nicopoli;. se ocupă în. acelaş timp 

„cetetea Turtucaia şi . Giurgiu In ziua- de 12 Noemvrie, oştirea: une 

„tenească-şi cu flota lui Wavrin, ajung . sub- zidurile Nicopolii. Dorinţa şi 
planul lui: Vlad era. să ocupe Nicopolul “mic —- Turnu-Măgurele — El a. 

„. asediat. această cetate la. început, după care .însă. s'a renunţat şi întrun 

cor;siliu” -de răsboi ţinut de şefii armatelor aliate, se hoțăreşte ca oştisea - 

maghiară şi cea muntenească să treacă “Dunărea pe la Rachova, „ceia ce: 

S'a şi executat; Sub această ameninţare turcii au ieşit la timp din cetate 

retegânduse în interior. E . E A 

_- Aliaţii după ştiri ce .au "putut culege, convingânduse că corpul dim 
Nicepoli. s'a retras câtră grosul trupelor sale, „ înadins spre a atrage pe 

„ creştini, aliaţii au găsit. că nu este judicios să inai urmărească pe duşman, 

mai ales că timpul înaintase spre iarnă. Cu acest prilej se constată că 
muntenii aveau. un fel de flotilă pe Dunăre. Hceastă flotilă cra “formătă- 

din nişte bărci speciale. Jean Valeran de: Wavrin spune de ele: În 
aceste bărci, în care românii intrau pentru a trece Dunărea când: plecau- _ 

la: lupte sau' după pradă, în “Bulgaria”.. Şi la cererea lui Wavrin, Voevodul: 

Vlad" Dracul promisese acestuia . să-i“ dea 40-50 de bărci de felul acesta, 

pentru a- le îolosi fiind lunguieţe, încăpătoare şi uşoare, pe lângă grelele: 
| corăbii venejiene pe care le foloseau ei pe Dunărea” 3). „Tot acest ofiţer 

1) E Bogdan zice, că e greşit anul 1448, dat de istorii (Scrieri inedite), 
2) N. lorga: Cronici Venețiene, - a 

3) jean Valeran de Wavrin. . . - 

4.



pa 
străin arată că a văzut cetatea Giurgiu 'întrarmată cu bomibarde şi a văzut 

"An. faţa cetăţei Nicopoli. un turn rofund mare şi înâlt, înconjurat de ziduri 
"+de'-bolovani; sunt „pe alocuri. şi turnuri patrate. Castelul de la Giurgiu 

„ pe căre iarăşi l-a văzut şi cerând 'explicaţii lui Vlad care îl însoțea” pe 
» Dunărea, acesta i-a spus că.cetatea Giurgiu este făcută de tatăl . domni- 
torului de 'acum, adică de: Mircea: cel. Bătrân, tatăl lui! Vlad Dracul”1). 

| Am văzut mai înainte, că Vlad -Dracul de şi credincios cauzei creştine, 
-ca militar desăvârşit însă," îşi da seama. bine că cruciadele “acestea în 

“felul în-care' ele, se, pregăteau şi se. executau, erau o „nefolositoare per- 
ere de oameni, o fărămiţare 'de forţe pe care turcii le măcinau cu uşurinţă 

“şi treptat în răul ţărilor care în loc să economisească mijloacele în luptători, 
-pentri: momentul când “turcii vor trece ei la atac, ele le presentau pe 

" “porţiuni pierderei, sacrificiului; afară de acestea,. prin continua participare 
Ă a oştirei româneşti. în contra turcilor, aceştia aveau tot cuvântul să purceadă 

la nimicirea ţărilor româre .şi Vlad. Dracul vedea bine care ar fi tost 
„soarta ţării sale, dacă -s-ar.fi bizuit pe aliaţi, ţările române fiind cele 
“ dintâi în calea turcilor. Din aceste pricini,- Voevodul-î-şi arată nemulțu- Să 
“mireu sa de _'resultatele de până - acum. şi caută a: .se. menţine şi. ași 
„menţine ţara, înafară acestor .sgândăriri aţâţâtoare "contra turcilor. Ă 
„1446. Inţeleaptă atitudine a Voevodului îl pune pe acesta” sub bănuiala - „regelui Ungariei, care pe deoparte în „anul 1446 „prin o pace care se | încheie cu Ştefan al II-lea al Moldovei, ca- suveran independeni şi urmaş- 
al lui lliaş Vodă, determină in atac a- lui Ştefan contra lui Vlad Dracul „Şi în primăvara acelui” an 1446: şi. Uniade_cu o armată ungurească întră în ţară, pe la pasul Bran, o ia pe apa Dâmboviţei şi 'dă la Târgovişte, atacă pe Vlad Dracul, îl bate şi. gonindul de pe tron, pune în locul seu pe Dan al III-lea... a | : = 

"1447;.In acest an, „în luna Iulie "17, se încheie un tratat de alianţă : - între Ştefan Vodă al. Moldovei şi Cazimir al Lituaniei, - care începe ca “toute” tratatele închâiate „de -voevozi: aa 
„Cu mila lui. D-zeu, etc., am luat priință şi unire, cu mai mărele- Şi iubitul nostru amic, cu marele Prinţ Cazimir, domnitorul Litvaniei, ai .Zamoiscului, al Rusiei etc. 

” In acelaş an. însă, tronul Moldovei. să ocupă de Roman II, fiul lui Iliaş, "<are însă nu domneşte mult, luândui tronul. în 1448 Petru al “II-lea şi acesiuia, îl ia Alexandrel! în 1449, a a „In. 1447;. Ştefan încheie tratat „cu Cazimir ducele Litvaniei, de al. ajuta contra Polonilor, Ungurilor: şi Tătarilor. Ştefan este ucis de Roman iul lui “Ilie, care intră, în . Moldova Şi cu ajuto | „OI r polon bate pe Ştefan. „Remân este alungat 'de pe tron, în 1448, de generalul  Ciupor trimis de | | Ioan Corvin ca să .ajute urcarea” pe :tron “a lui Petru. Petru urcat pe tron dă- răsplată, Ungurilor, cetatea Chilia, iar Huniade 0 -dărueşte - lui Dan Ilruda sa. e Da Petru face o. expediţie cu “ajutor polon, 
îi - 

E 1) Jean Valeran de Wavria, 

S 

bate pe Bogdan” la Reuseui 
N 

» casă fim cu el în priință şi. în unire, etc.” . .
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şi-l ucide. Alexandru nefiind: îngăduit: să domnească împreună „cu  Betru, 
vine cu ajutor polon şi "scoate - pe Petru. . : A Ă 

1448; In acest: an, într'un document datat din Pobrata,. sunt. “acră: 
toarele cuvinte: posad, adică dare pentru subzistenţa_ garnizoanelor de prin: 
cetăţi, (diverse poziţiuni cu. numele : Posada, sunt: dealuri cu însemnătate 
militară, o întărire naturală). In acelaş. document, : mai” este” şi următoarea. - 
expresiune: „nici în: so/dă să.nu umble; iar eplicaţia cuvântului so/ză,. 
obligaţia “militară de a servi cu leată. Prin. urmare cuvântul acesta soldă: 
sau leafă, cu înţeles şi astăzi acelaş, există în terminologia “noastră: militară: - 
din anul 1448. 

In 1448, când Uniade porrieşte noua. expediţie contia turcilor; Dan, : 
"IL Voevodul Munteniei. ia şi-el parte „cu toate . forţele sale” +) şi pe 

câmpul de luptă el comandă aripa stângă 2). : 

"Lupta are loc: în câmpul 'Mierlei şi este astfel descrisă: 

„Corvin plecând în expediţie contra “turcilor, a luat cu el 22. 000. de- Pa 

oameni. Pe voevodul Valahiei l-a luat în “suita sa. “Ajutoarele Valahiei le-a 

primit la” Severin pe unde a trecut “Dunărea. „Dan Principele Valahiei, a: 

mers la Sârbi, urmat de 8000 de Daci” 3). a 

„ Dispozitivul,de luptă din câmpul Mierlei, a fost:- aripa dreaptă O ţiniau. - 
comandanții trupelor ungureşti; centrul îl apăra Uniade şi Vitez (Episcopul: 

“Oradiei Mari şi cancelarul lui Uniade). cu trupele şi armata" Ardealului; 
- iar aripa stângă era comandată de Dan). Această luptă - a. fost perdută: 

- de creştini şi causa înfrângerii lor de cătră turci, să. datoreşte că o parte din: 

trupele ungare şi nu' puţine, nu au mai aşteptat ivirea. zorilor, ci profitând 

de întunerecul nopței au fugit). 5 - 
1448. “In lupta de la Cosova, Uniade cu Ungurii şi românii; pedestrimea 

românească şi ungurească (în mare parte toț români, din Ardeal) împresurată: 

de toate părţile, de călărimea turcească a lui. Amurat, sta fruinos "ca un. : 
zid de peatră, tare; iar turcii văzând aceasta, începură a face meşteşuguri; 

când se loveau cu creştinii, ei îndată .da dosul; deci creştini îi „goniau şi-şi 
stricau şireagul; iar turcii se întorceau şi până a se tocmi stricau mulţi: - 

din creştini” 6), ae Iza 
In ziua următoare „pe cână trupele lui Unidde erau . obosite în urma. 

luptei din noaptea de 17 spre 18 Oct., turcii -atacară cu vigoare trupele: 

ungare şi cavaleria: cea foarte iute . a. Valahilor;. atacate din nou, fiind 
sleite. de forțe s'au retras cătră liniile 'catatracţilor,. care stând ca: un zid 

au "oprit cu uşurinţă puternicile atacuri ale inamicului” 7). ” 

„7 

"Când s-a: tăcut ziuă, după două zile de luptă, Saba Edin reîncepu:- 

_- lupta, Fratele lui Corvin, comandantul Valahilor, cu cavaleria cea foarte. . 

„iute a acestora, s'a. „dispus cel dintâi în ordine de- bătae, EI a îost urmat:, 
- 

———— . . ai al 
' n. . . - 

DBonfiniu, m Da Sa 
” 2) Bontfiniu, - - DE a 

„.. 3) Calcocondylas, : - Răi d 
4) Calcocondylas. .. - - 

„5) Calcocondylas. 
__ 6) Letops; Teodor Stoian citat de Lt, Antonesei). 
7) Ronai. - ă - 
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- „ide ceilalţi comandanţi şi astfel s-a stabilit “frontul trupelor lui Uniade, , 
lupta reîncepând cu- mare înverşunare” 1),. In' acele lupte, perderile armatei 

- ungare-ardelene au fost de 8000. Românii munteni ai avut .6000 de morţi. 
“ Campania lui Uniade în 1448 contra turcilor sub Murad, în care Uniade 

nu poate concentra în Banat de cât: 24.000 de oameni, mai comta sigur pe. 
efectivul oştirei lui Dan al III-lea, Principele Munteniei, care făgăduise | 

„“a-veni în persoană cu 8000 de oameni. Oastea lui avea. funuri şi alte 
Instrumente de. luptă, transportate în 2000 de care pe “fiecare car, un . 

artiler, un cuirasier şi 2 ințanterişti. In marş s-a întâlnit cu Dan, cu oştirea "să. In bătălia din 18 şi 19 Oct. 1448, dispozitivul de luptă la creştini era 
„Ja început: aripa dreaptă, trupele muntene; centru 'era format din ardeleni 
"cu Uniade; la aripa stângă erau trupele ungureşti, : sub Szekely, ' aceasta 

la -18 Oct. A doua zi. însă, trupele muntene sunt la aripa stângă sub 
Dan - III, rezemate” pe apa Siiniţa; în” centru, era. cavaleria ardelenească. - „ „Btacaţi de front şi de flanc de cătră turci, românii munteni au căzut până 1 "Ia unul; între cei căzuţi era şi un comandant vestit, Kneaz Toader ?). „„Boierimea română, în mare parte armată”, 

Si " Intre 1449-1456, Vladislav II, caută a relua stăpânirea Făgăraşului şi Amlaşului, atăcând domniile. lui Huniade şi satele săseşti, „0. După cum sa văzut, „Moldova în aceste: Inpte .cu turcii, nu ia parte . „«direct la ele de şi are tratate de alianţă mai dinainte, care mai mult: -Sau mai puţin o obligau -să se alăture principilor creştini la cruciadele ce -întreprindeau; însă, puţina seriozitate ce puneau aliaţii: în ducerea - acestor „. luple cu un duşman atât de numeros: ca, mijloace în luptători şi bogat în. resurse de a face răsboae îndelungate şi aşa: zicând, la el, silea pe Voevodul „Moldovei să stea în observare, neparticipând la lupte.-In anul 1448,. când | -are -loc lupta arătată mai us, Petru. al IV-lea al Moldovei dă dovadă „.-. de cavalerisar şi” de  bună- ospitalitate chiar. cu riscul de a- dispune | - “în rău pe regele Poloniei. In adevăr -pe când Voevodul reînoia cu - Cazimir. ui etatul de alianţă încheiat de predecesorii sei Ilie şi Ştefan, refuză a preda > pe ducele Mihail, fiul lui Sigismund, ducele Litvaniei, care cătase scăpare . - în Moldova „find. că — zicea el, prin ambasadorii sei, boierul. Neagu şi „logcfătul - Mihai — ar îi prea de râs să gonească de pe: pământul seu - un principe nevinovat, care cere ajutorul regelui şi care “a venit la dânsul „> "Ca la un amic, cu toată încrederea 3). - | 

Se între pretendenţii. la tronul ţării şi care -dau prilej amestec „treburile ţărei,-i Ca a a da - „Aceste lupte fac mult rău- ţării, tocmai în acele timpuri . în . care un. a “doşman puternic, “turcii, îşi afirma - puterea în această: parte .a Europei. >." Vecină țărilor vomâne,- | „ E Ii MR - | . - a ” p - 2 Ă Ă . . , 
1) Dlugosz, a - TIR a 2) Ronai. EI a Ea i 3) Dlugosz. 
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1449; In acest an, 1449, vine la tronul Moldovei, Bogdân: Vodă. .
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Evenimenţele ce. se: e petrec în Moldova sunt“ în ordinea succesiunei' lor, “următoarele: - 
i | „Sub Bogdan al Moldovei, tatăl lui Ştetan cel. Mare, pedestriiea era - - armată parte cu arcuri, parte. cu: coase; cei dintâi: duceau lupta * de mai "= departe, Cosaşii pe cea apropiată şi contra. călărimei. Şi arcaşii- şi Cosașii Ă erau de-o abilitate desăvârşită”, . _-- 

" “Bogdan Vodă, pentru a-şi păstra tronul, este nevoit să încheie. tratate . „Cu vecinii,. - tratate. ce. coprind clause care aduc atingere, chiar numai de. 
- formă, „independenţei: ţării sale. Cel dintâi care dispută dreptul la domnie 
“Cu. forţa. armată, este Alexandru Vodă sau: Alexandrel „„lovinduse .la Tă- 

„ tăşeni, aproape de Târgu Romanuluii şi după multă” nevoinţă a biruit Bog-, 
dan Vodă pe Alexandru Vodă”. : -. 

Bogdan încheie: un iratat “cu Ion Corvin Uniade şi: de şi forma este de 
vasalitate, “fondul este de egală constatare a nevoi .şi legăturei de ajutor j 

- reciproc. contra duşmanilor. ambelor. țări contractante. Astfel 'sunt două . 
documente, unul din 11. * Februarie 1450, dat din Tărgu „de Jos (adică 
Rcmanul) şi - altul din “Suceava, de la 5. Xulie 1450. a | - 

| „Bogdan Vodă, tatăl lui Ştefan. cel Mare, a avut. doi duşinani. puternici: | 
Polonii,” pe care: i-a bătut în "câteva * rânduri. şi pe boieri a căror intrigi, 

“zi fiind partisani. ai lui Alexandrel. sau său Alexandru, ale Il-lea, erau ioarie 
mari. El îşi aduna oaste “de pe unde putea” 1). PI | 

_ In-adevăr, în anul! 1450, Cazimir regele Poloniei, găsește că e bun . 
sosit momentul. să _coprindă „Moldova, unde Bogdan. Vodă abea: urcat- pe - 

- tron, era în ceartă cu „ Alexandru Vodă „pentru domnia „ţării „pe care Q 
pretindea şi aceasta. Bogăăii, îritenieiat pe tratatul încheiat precedent cu 
: Ungaria, cere aceştia ajutor; dar -văzând -că acest ajutor întârzie, Bogdan 
redus la propriile 'lui forțe, -fiind şi. inferior: în număr, a recurs la. tactica DN 

“ “românească de până: atunci. şi “ferinduse a da Tăsboi în „câmp „deschis, 
a_ căutat - să . atragă pe leşi în locuri strâmte şi. “zăbovindui să-i îlă- 
mânzască “şi apoi să-i atace; în adevăr, băgând - pe leşi în „pădurile din | 

ME Valea “Crasnei, unde atăcândui. cu mare vigoare polonii suferă o grea înfrân- - 
gere. Mulţi nobili: poloni au fost ucişi în luptă, între care şi comandantul : 

“lor Petru Odravasih. Profitând” de această luptă a lui Bogdan cu Polonii şi - 

Oastea lui. obosită, “Alexandrel atacă iarăşi pe Bogdan tot la Tămășeni şi în . 

i care luptă, Bogdan este învins, iar Alexandru ia astfel tronul. “Alexandre, 
reînceşte şi el: tratatul ce. “făcuse Bogdan. cu Ungurii ; iar. în anul 1452, E 

“i, „parte alături de îinguri” şi de: poloni contra tătarilor şi aceştia sunt batai IE 
ide trupele aliate ungaro-polone-române. - „a 

| În timpul domniei” lui “Alexandru . domneşte şi Petru; şi între anii 
1451-55,- întăresc Cetatea-Albă,. “temânduse” de - turci; „părcălabul Stanciu | 
m 7 

întăreşte cetatea cu tunuri din nou; 

“Petru era un bun „Căpitan,. el! scoate. pe Alexandru din. domnie, ră- 
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fi "comparat cu: Sertorius, întreprinde o > acţiune, care ar. împodobi periect 

i 2 = Re 
i. 

. mâind singur domn; cu ajutor. de. la unguri, se luptă “cu iin noii pretendent 

-- litvan, Berindei. EL se leagă faţă de poloni că“în caz de răsboi cu Pruşii, 

să Ic dee! „ajutor . 400. de - călări şi 400 boi. : E | - E 
Asupra Munteniei, - sunt următoarele: “ - o 

„Vlad, unul din cei “mai mari căpitani ai. Secolului seu şi care poate 

: pe un roman. 
- EL” avea de a face cu Mohamed. al II-lea. Acesta - dispreţuia “ foarte: 

tare pe Voevod care nu avea de cât" o, mână de oameni, pe când el se 

vedea în capul unei formidabile armate „pe care o. întrebuința cu atât mai 

- - mult, cu cât.el adăugă” la forţele sale, renumele. de excelent comandant de: 
armată. Vlad nu „posedă. alte: resurse. contra acestei teribile: puteri, de căt 

- 9000: de. călăreţi şi totuşi aceşti 9000 de . călăreţi să. _oferiră să atace- 
_ 250, 000. de oameni, care uşor pot fi reduși la jumătate, tără ca istoricul 

- Tui Mohamet-să se plângă”1). 

“ Aron,-alt pretedent: la tron, vine: cu ajutor. de. la. Uniade şi împreună cu a 

a
z
 

„Vlad, a fost “unul dintre cei mai de valoare principi a acestor 
timpuri” 2 

Iu 
1451 Era în acest an în 1 Oltenia jupan -Mihai,- spătar. 

Nici domnia lui Alexândrel nu este liniştită, căci în acelaş an, Pătru 

trupe Moldoverieşti, partizane lui să ciocneşte cu. oştirile lui Alexandrel, 
la Movile, şi dând răsboi, a biruit Petru Vodă pe Alexandru. Vodă''3). 
Crcnica, asupra acestei lupte. spune: asttel: „în anul 1445 Martie 25, a fost]! 
răsboi la Movile, .cu Alexandrel şi a biruit Aron „pe Alexandrel, care a tugit i 

la Cetatea Albă şi acolo a răposat”, - 
" Evenimentele. acestea: şi luptelă pentru domnie între Bogdan, Alexandrei . 

şi Petru Aron, sunt în amănunt date, precum urmează: 
- „Domnind în. Moldova Alexandru. Vodă, sau Alexandrel, să ridică 

înpotriva . sa. Bogdan, fiul seu şi cu oşti- să luptă cu- Alexandru la Tămășeni 
şi după “multă anevoinţă, a biruit Bogdan pe Alexandru : şi multă moarte s-a 
“făcut în „Oastea lui Hlexandru. A murit în- răsboi oameni de: frunte, ca - 
Onciu, 1ogotătul cel Mare, „Coste, Andronic şi alţii. Alexandru a “fugit la leşi. 
şi c .ajutor! leşesc a venit - asupra “lui Bogdan. instalânduse la : domnie, 
Bogdan a adunat în pripă oști, â atacat pe “Alexandru” şi ocupă iar tronul”.. De dsemenea' după: o. altă- cronică: . . - | 

„Domnind Alexandru Vodă, s'a sculat. asupra lui fiul 'seu Bogdan, în anul 1454, August 22 şi s'au lovit! la Tămășeni, aproape - de. Târgu Roma- 
- nului şi a biruit Bogdan pe Alexandru şi multă perdere s'a făcut atunci | în oastea lui! Alexandru Vodă, că'a perit într'acel răsboi oameni de frunte ÎN Onciul, logofătul. cel mare şi Coste şi Andronic şi alţii”, . . . Alexandru a fugit în fara leşească şi a cerut ajutor. de la: leşi 
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i-au dat pă Sinavshky cu vaste, care :a ocupat: Hotinul, Nearaţul şi “Suiceavă - | 

vuste cum ă: putut şi a venit şi-a scos pe. Alexandru din scaun. - 

şi an aşezat pe Alexandru . domn la scaun. Iar Bogdan - Vodă:a adunat 
r 

Alexandru iar. a. cerut ajutor de la- leşi şi iar: î- au. dat ajutor: “oaste, 
cu care au mers şi Moldovenii, gloate mari. Şi au intrat în Moldova cu 
irei. oşti: "Moldovenii, cu domnul: lor Alexandru. Vodă Şi. un pole de Po-." 
doleni, cu Bucinţkie şi altă parte de oaste era cu Conietpolski. Oastea a -. 
trecut Nistrul la Hotin sub cetate,. că era “cetatea Hotinului -pe mâna. oa- 
menilor lui Alexandru Vodă. „lar Bogdan Vodă era atunci la Lipovăţ. Leşii - 
auzind: unde e Bogdan, au voit să treacă” Prutul să-i dea răsboi. Bogdan 
Vodă n'a voit, socotind să-i. bage la locuri strâmpte - şi zăbovindui,. să-i 
flămânzească; aşa i-a. purtat din. loc până la. apa Bârladului, iar el ținia 
pădurile şi trimetea . cu înşătăciune soli că: vrea să se plece lui Crâiu - 

„şi să facă -pace. „Leşii “au. fost. înştiințaţi însă de acest „vicleşug, . Boierii, : 
Iui Alexandru ' Vodă 'sfătuiau să înconjure pădurea şi să hălăduiască. de : 
 meşteşugurile. lui - Bogdan. Vodă, că. în pădure supusese oaste. Dar leşii 

“ 
o. 

> 

dârji m'au, vrut s "asculte, ci au intrat să treacă, pădurea şi au trimis înaiute o 

lenii. Când au fost în. mijlocul pădurei, făcutau năvală oastea, lui Bogdan . 
Vodă la “carele leşilor şi.: “âpărânduse , leşii, au scăpat "cu multă „pagubă _ 

„de peire. - - | Ne a | 

- carele cu „părcălabul de -Hotin şi cu dânsul, toţi Moldovenii şi cu Podo- - _ a 

Apoi vrând să iitre. şi cealaltă oaste leşească, atunci s'au ivit, toată a 
oastea lui Bogdan Vodă cu multe steaguri -şi ” buciume şi. fără călărime, 

“ Gară . multă pedestrime. Leşii: văzând - aceasta, s'au" tocmit ei de răsboi şi 
„au băgat în mijloc pe, Alexandru Vodă şi s'au bătut înainte de. apusul 
„soarelui - până a înoptat, perind din amândouă părţile, până rau. năvălit 

şi gloatele care au făcut la strâmtoare mare vărsare de sânge în leşi; tăind 

„cu coasele, vinele cailor. Ar fi biruit Bogdan Vodă, dacă n'ar fi-dat ajutor 

_Moldovenii lui Alexandru Vodă, care trecusă pădurea cu. Podoleriii pe 
care-i trimisese cu carele. Hceia s'au întors la răsboiu: de au “dat inimă, . a 

celorlalţi ce erau -peitori,- au împins oastea lui: Bogdân' Vodă care a prins - 
a fugi umplând pădurile;. şi aşa cu: vitejia lor, a Moldovenilor, a rămas 

| isbânda la leşi.. Insă Moldovenii lui Bogdan, macăr. că se reschirase din 
răsboi „Prin păduii, iarăși s'au strâns Şi sau tăbărăt pregătinduse să atace o 

4 . iar pe leşi. -- - Sa, 

_ Alexandru cu leşii spre a, ocoli răsboiul, S'au retras în tara leșască, 
iar Bogdan Vodă s'a dus la scaun”. . - ae 

Pe : aceste, „timpuri în. care îrământările din țările române, - luptele. 
dintre fraţi, pentru tronul” Moldovei şi rivalităţile dintre - domnii celor” două, 

“țări, îngăduie amestecul vecinilor în treburile dir lăuntru şi prin sprijinirea : 

pretendenţilor Ia tron, de multe ori prin „armată, fâc mult rău atât pămân- 
tului cât şi, oştirei, pe care o slăbeşte din' punct de: vedere al: disciplinei. 

„Astfel după moartea lui Dan III- lea domnul Muntenesc,. -Uniade - aduce | 

Ş la tronul țării pe Vlad al HIL- lea,- sau Vladislav ! II, care era frate mai: mic / 

- E au pi . - . 

3 „Oastea Roni,-c, 13 . 
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“a lui Dan;-şi nu numai că este. adus la tron. din voinţa ungurilor, dar i 
se dă şi sarcina de,apărător a graniţei de sudta Ardealului. 
a acel timp turcii ocupă Constantinopol şi astfel pun, piciorul solid pe 

intrarea orientală-a Europei, care-va rămâne deacum înainte în stăpânirea lor, 
In Moldova liniştea „nu să stabileşte, căci după doi. ani de domnie a 

lui Bogdan a venit, Petru Vodă Aron, fără, veste la saţ la .Reuşeni, din 
„-„. dos de târgul:Şuceâva, şi I-au lovit vineri în' revărsatul zorilor, '16 Oct..1455 . 

"(Data aceasta este greşită, într'u cât Bogdan II a” domnit 2 ani de la 
1449-1451) şi acolo taie capul lui Bogdan Vodă, rămânând. Petru Vodă: 

- domn”. După 'altă Sursă istorică: „In' anul 1451, venitau Petru Vodă, numit 
Hron. noaptea, şi 'au căzut asupra lui Bogdăn - Voevod. la Răuşeni, într'o 

„Vineri în zori de zi şi i-a tăiat capul”. . . - 
„>. “După, uciderea Imi Bogdan, Petru Vodă Aron ocupă tronul Moldozei. “a 

7 , 

„-tească, cu 2000 de“ galbeni” 2). 

„nici prin relaţii de Vasalitate), era tradițional. '. 

3-2) Cromer, 

. Alexendrel, celălalt pretendent, începe lupta cui Petru pentru - tron. - Ajutat 
'de o-parte de nobilii poloni, luând şi '0aste tătărască cu “plată, a intrat în Moldova şi .a reuşit să ocupe Cetatea Albă (nouă); Cetatea. Neamţului 

-era' mai dinainte în mâna lor. Ne putând să meargă mai departe, Alexandre! - " neavând forţe îndestulătoare,. se - mulţumeşte cu ţinerea celor două cetăţi, „pe. care îrisă” nici Peţru Aron nu se osteneşte! a le: relua, începutul unei _noui cruciade, nu îngăduie luptele! interne - din. ţară. “Totuşi în.29" Iunie * 1456, Petru Aron în puterea -dreptuluii lui de suveran, prin o scrisoare | adresată din Suceava regelui polon, să îndatorează să ajute. în persoană şi _din toate puterile Polonia, în contra tututor. inimicilor sei, “să nu-mai facă altă alianță, să dea regelui 409 de boi pe an'cât timp va dura răsboiul polonilor cu Prusienii 1). „Petru Aron văzând deoparte “pe Mahomet JI | amieninţând Moldova şi «de altă parte “pe Cazimir că nu poate să' o ajute, trimite un ambasador la sultanul turcilor. săi ceară pacea şi: să-io 'plă- 

„Pe când aceste lupte intestine. să. petreceau: în' Moldova, în Muntenia "vine la” tron Vlad “Ţepeş 3), în 1456 şi sub ameninţarea pericolului turcesc, + „acest Voevod sad apucă să întărească. oştirea, pregătinduse la apărate contra duşmanului- puternic de peste Dunărea. a N a Ir acest an, 1457, regele Ladislaii al. Ungariei; confirmă. vechile li- - -B i ale_ror at, în “semn. de - gratitudine pentru meritele - „ce le-au câştigat. românii aceştia, păzind şi apărând vadurile Dunărei, în . „contr: deselor “incursii turceşti; şi : regele adaugă, că:- militarismul ro- _Mânilor, din Bănat era consvetudinar, (adică nu era im 

- 

. ză ” 
In Muntenia: „O activitate mare î în ţară; se ri. i 

| : incepe în ţară; -şi săgeți -. „ din destul şi se fab ică f de puşcă - P Î ră Se fac arcuri şi săgeți 
| , „ŞI Se. fabrică praf de puşcă, Vlad Cerând Braşovenilor cantităţi Ai „. mari de silitră in acest scop. In acest an O nouă campanie: să porneşte de .. 

. = - _ 2 A ÎN E - di . N ÎN : 1) Dogiel. 
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- 8) Viad Țepeș, în unite ag ui POR RR 
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-cătră Uiiiade; contra turcilor, tocmai când aceştia pun în “funcţiune cui SR 
formidabil material “de. luptă, 300 de tunuri, din care 22 aveau o lungime 

: mai” mare de 27 picioare. Turcii aveau. şi baliste cu care aruncau blocuri * 
mari de piatră. Oastea lui Uniade „formată în: majoritatea ei 'din români. din 
“Ardeal. şi “Bănat, „era armată cu săbii, lănci, “coase, furci de - fer, topoare, 
„buzdugane, ciomege” şi avea şi 22-tiinuri de calibru. 5-10 cm. şi de lun:: ă 

- -gime 54 cm. Marşul oştirilor cruciadei este păzit înainte. de cătră o perdea 

x acoperitoare, formată din români şi să îndreaptă asupra Belgradului. Cum -. 
„oştirea_ turcească să găsea în marş cătră Dunărea, cu ținta Belgradul, este . o 
atacată lângă acest oraş cu. atâta putere, în “cât trupele din nainte Sunt 
repede: răsturnate şi zăpăceala să-propagă în toată coloana; ei nu au timp 
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nici să facă uz de tunurile numeroase “ce “trăgeau: “cu dânşii şi se > reteag 
„de la Belgrad. Luptele acestea de la Belgrad, sunt o. victorie curată a 

românilor contra turcilor. Nu este.de mirare că. într'o scrisoare din. 1457, 

"a lui Matei Corvin,: acesta spune de românii din! Ardeal: „că sunt lăudaţi: 

“mui mult de. cât. oricare, în lupta. contra . “turcilor”... Şi trebui amintit 

.că pe „acea vreme. turcii erau cei mai tari: în Europa . şi „prevăzuţi: cu cel 

«vant “puternic material “de: răsboi' din acel timp. Insoţirea oştirei munteneşti 

„cu armatele cruciade, le foloseşte “mult, mai ales că se găsesc alături. de 

"“iraţi, de aceiaşi: rasă şi să lupt sub căpitani renumiţi. tot dintr'ai lor şi Cu, 

“una “din cele mai „puternice armate, cea turcească. 
, 

Pc. cârid în Moldova în. timpul din urmă, spiritul ostăşesc sufere: 

“foarte mult „pe: urma luptelor dintre domni; singură meseria de luptător | 
Ps E? » Pi i Pt 

7
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„să păstrează bine: şi la: aceasta ajută. neschimbarea mijloacelor. de luptă;: 
" organizarea însă ca şi disciplina: lăsau. mult de dorit. | _ 

” “Vlad al IV-lea “Ţepeş „a fost un celebru om. de: răsboi Şi unul din. 
“domnii cei mai. energici ai Ţării Româneşti. E1 intreprinse. două expediţiuni: 
“în Transilvania, în scop de.a asigura. domnia. Ţării, Româneşti asupra duca- 
telor Amlaşului şi Făgăraşului... El purtă un răsboiu fericit că „Mohamet: 
al II-lea, sultanul: turcesc, în. care: pe: lângă un. curaj extraordinar, - dânsul. 

„dovedi totodată 'că era. un om: foarte: genial în. arta. de. răsboiu”. 
„Pentru asigurarea drepturilor țării asupra: celor două ducate; în anul” 

„1456, Vlad Ţepeş trece: în. Transilvania. în. fruntea. unei armate! româneşti,. 
devastează mai întâi „domeniile. lui Matei „Corvinul, arde suburbiile oraşului 

„Braşov şi mai multe sate săseşti”, - A Da o 
| 1460; In acest an. „întră din nou cu armata. în Transilvania, ocupă: « ducatul Amlaşului,: devastând proprietăţile locuitorilor străini, din Amlaş”.. „1461; In acest an, Vlad Ţepeş refuzând a plăti tributul 'cătră turci, ” sultanul Mohamet II trimise pe. Hamza. Paşa, prefectul Vidinului, cu 1000; "de ostaşi, 'să prindă pe. Vlad cu forţa sau. prin înşălăciune. Vlad însă, pleacă însoţit de o trupă de: ostași. ca. să însoţească la. Dunăre, pe secretarul grecesc Catabolin, care era înţeles, cu turcii; aceştia vestiți. de: apropierea: - - “Imi Vlad, de unde erau .ascunşi; năvălesc asupra: lui Vlad,. însă ostaşii să. . „luptă vitejeşte şi turcii sunt” bătuţi. Vlad. “prinde pe Hamza. Paşa şi pe o mare parte din ostaşi pe care îi trage în apă, împreună cu. Catabolin. | „Lângă Brăila, Vlad Tepeş a învins. pe Hamza Paşa,. pe. care prinzândul - cu armata sa: de 20000 de: oameni, i-a: tras în. țeapă.. După: această, -Vlad Ţepeş, strânge o armată “puternică,” trece. Dunărea în. Bulgaria, devastează,.. arde tot ce-i 'iese în cale, trage în țeapă. 25.000 de: oameni ' şi: apoi să întoarce Iri ţară”. Sultanul aflând yde acestea, Strârige. o: armată de: -. 250.000 de oameni “şi în. primăvața anului 1462, -pleacă! asupra Ţării. Ro- - mâneşti, ca să se răsbune. pentru ce păţise: de 'Ia Vlad Ţepeş, anul- trecut. | Vlad Ţepeş aflând de pregătirile: ce face turcii, ia. şi el măsuri a preîn= „ tâmpina atacul lor: trimite femeile: şi copii în munţii Braşovului, arde toate- câmpurile, mână. toate, vitele la munte, iar.el cu oastea sa compusă din . toţi bărbaţii ce puteau purta. arme, se: retrage: în pădurile de: stejâr de pe - : " şesurile Tării- Româneşti. Sultanul intră în ţară; ards Brăila şi nedând peste- armata. ţării încearcă să devasteze fara, dar. în. cale de 7 zile riu. află nici oameni, nici dobitoace, nici ce să mănânce. Viad cu. oastea. sa. urmăreşte prin păduri, pas. Cu. pas, armata. sultânului, surprinde, . atacă şi nimiceşta- Si toate trupele turceşti câre se desfăceau. de: corpul principal. Hărţuiie şi : _ obosite astiel, Vlad: se decide a ataca trupele turceşti noaptea i 

“ în tabăra. turcilor pentru recunoaştere; după aceia să întoarce ia ai sei şi execută atacul de noapte asiipra lagărului. Turcii” surprinşi, 'se prodice o:. . mare confusie,. în care, timp Vlad atacă centru] taberei şi trupele de Asia şi. apoi să. îndreaptă. asupra cortului Sultanului.” Ostaşii români însă, greşesc- drumul la: cortul Sultanului si rturile c ilor! tirci. 

| | ortul Sul Şi nemeresc Ia. corturile generalilor ' tărci, . 
. . ” . ” : pn N , x . 4 . . 

. 
N
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Mohamed şi sac, ucid un mare număr de turci, cămile, pe. când intanteria . _ 
“turcească spre a scăpa, încalecă pe cai.;L.upta ţine mult noaptea, după care  - 
“românii se întorc iar asupra cortului Sultanului, atacă garda cortulii, în- 
“să făcânduse - ziuă, românii sunt siliţi să. înceteze lupta. Istoricul bizanția 
“Ducas, scrie despre acest fapt: . + SE a 

| -- Românii -au năvălit Hără de. veste în cornul cel drept al taberei şi 
-până ce s-a: luminat de ziua, ei au'făcut un măcel: îngrozitor, tăind mulţime - 

“-nenumărată, iar. turcii în intunericul nopţii, “necunoscânduse, “se tăiaui unii 
-pe alţii”. Altă sursă; :. - SR 

- "1462. „Turcii atacați în întuneric, se uciseră unii' pe alţii; iar. când. se 

“lumină de ziuă, valahii ce pătrunsese. în lagărul lor, se retrase. Tiranul 

ridicând atunci- tabăra- şi îugind c cu ruşine, trecu Dunărea , şi se întoarse la - 

-AdrianopoL”. - 

| După aceasta şi spre a ascunde. înfrângerea şi ruşinea pățită, Sultanul “ 

+ n armata sa întră . iar în ţară şi merge la' “Târgoviştea, capitala lui 
“Vlad; însă locuitorii să retrăsese la cetatea Poenari din Carpaţi. . 

Acum Sultanul văzânduşi trupele cu totul demoralizate, se hotăreşte 
-a se retrage; dânsul! trece înapoi peste Dunărea şi după cun scrie Ducas, _ 

"se întoarce cu ruşine la Adrianopole. ID 
- Despre Vlad Ţepeş, istoricul Laurian se exprimă astfel: „aa deter- 

-mină să, sacrifice tot pentru mântuirea: ţării de impunerea jugului ' străin. . 

„Spre acest scop, organiză “tot statul milităreşte, pedepsi fără misericordie 
“verce perfidie şi cu modul âcesta, întroduse în țară, o securitate publică, ă i 

„mai până la necrezut”. a - . 
|? . , i MS Ia 

. DR | Căpitănia lui „Ștefan cel Mare. 

„La începnt - era mai mult. ca o Căpitanie, domnia Moldovei, „ spune A . 

„D. Xenopol... - Ia 

E anul 1457: „în acest an, ridicatus-au- din țara muntenească, “ Stafan - 

"Vodă 1), feciorul lui Bogdan Vodă, cu mulţime de” oaste, muntenească şi din. - 

“ţară adunaţi şi au intrat în-ţară şi silinduse spre scaunul Sucevei, i-a: eşit .... 

“ înainte » “Petru Aron, la șatul Joldeşti, pe Siret, la Tină2). A dat răsboi-în - 
- „ziua: de joia mare, Aprilie 12 şi a înfrânt Ştefan Vodă, pe Petru Aron”. , 

- „Şi.nu sa lăsat Petru Aron: şi a bulucit” al doilea rând, la Orbic 3) 
-şi iar. a isbândit- Ștefan Vodă; că au prins pe Petru Vodă şi i-a tăiat 

- capul” +). , ; a 

După altă sursă. istorică: „La 6965 Aprilie 12, în joia mare, - venit- -a 

„Ştefan Vodă, îiul lui Bogdan Vodă, 'asupra lui Aron Vodă, în locul numit ' 
„ Hteasca, lângă Doljeşti şi cu: ajutorul lui D-zeu, a biruit Ștefan Vodă Şi a. 

„luat „schriptul Moldovenesc” 5). - CT A „ 
  

„ D.la' uniforma sa militară, Ştetan Vodă poartă tradiţionăta căciulă, 
7 2) A venit pe la Siret, Joldeştii sat în jud. Botoşani. | 

3) In judeţul Neamţ. 
> 4 Grigore Ureche afirmă, că uciderea lui Peiru Aron, cu acest “prilej, de câtră - r. 

" Stefan V. nu ar fi adevărat, * , | . 
i 5) Bogdan (scrieri ineate). 

/ i ai - . N . ,
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„Ştefan Vodă, deci gătinduse de mari lucruri să facă, nu. cerca să-şi: 
“aşeze ţara, ci de răsboi să: găti, 'că' au împărțit oastei | sale - steaguri şi 

“au pus notnogi şi Căpitani; care toate cu noroc i-au venit )e- ae „= + Domnia lui Ştefan Vodă, supranumit cel Mare, anii 1457-1504,. este - atingerea apogeului militar a Moldovei. „Cum s'a suit Ştetan. pe tron, s'a , 
apucat de. făcut oştire”. spun, scriitorii şi cronicarii contimporani - lui. “adevăr,” domnia lui Ştefan Vodă al 1V sau „„Căpitănia” lui, începe. pe | __“teineiul vechiului principiu statornicit. de organizatorii ţărilor române: oștirea: “afirmă suveranitatea şi deci puterea statului. i 

: Activitatea militară a: Voevodului,; începu imediat. 
i - a 

  

sa
 

          

NIN „a (Big, 40. ŞTERAN cel MARE i 
N. . E - N 

„la leşi, intrând în Pocuția, spre ai sili să gonească:- pe Petru Aron. Ştefan 

In. 
N 

"Petru “Aron, 'refugiinduse în Polonia, Stefan face “în '1459 o încursie-.| 
încheic trataţ de pace cu regele” Polon: Petru Aron fugi în Ardeal, unde- 

pa A . . a . : . — LU . - 

Ştefan ace şi aci o MIcursie,: spre a prinde pe Petru, Ce reiese de aci,. din aceste intreprinderi. făcute 'cu oaste şi . reuşite? Luptele ce el duce îndatii ce s'a suit pe tron? „Stefan s'a. | Tu cerca să-şi. aşeze fara, ci de 
„steâguri şi au pus | 
toarele: 

a, € răsboi să găti, că au împărţit oastei sale. şi au pus. hotnogi şi Căpitani”, fac Să. roiasă în mod logic,. urmă- o. 1 , ? P - . i - - . E 
a) A, făcut oştire, folosind: elemente ce exis Î . ÎN N E 

Ă i N « ” . E 
. ia N | ” 

pis 1). Ureche, Dra “ o 
i 

Er e iau i . . sa [ N 
+ Pe e - 

tau şi cu însuşiri ostăşeşti : 

“a 

apucat: de făcut oştire; că Ştefan. E 

i 
+
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“de bună seamă în felul cura mai fuses6 şi mai “înainte de” dânsul; complee» - : 

tând organizaţia "oştirei “sale, ..după felul oştirei munteneşti de „unde şi - 
Ştefan .vine în: “Moldova spre aşi lua: domnia țărei. EŞ ; 

b) Dând. steaguri oştirei şi. punând hotnogi şi căpitani, î însemnează | 

„că se găseau - deja . destule unităţi . şi. “destule elemente ca 'să le: formeze, 

“cum şi cadre, în“'deajuns pentru a se “putea alege, şi pune în fruntea uni ai 
„tăţilor ce a mai:format sau alcătuit. ' - - S9R 

NE -€) Organizarea, este” mai. “mult -0 complectare, într” ucât isbânzele ce: ca- 

pătă în. lupte . chiar de la început, "când poartă întâiul, răsboiu, sunt dovezi. 
„sigure. că oastea cu care merge la: luptă, nu era o. oştire nouă, 'fără 

_prăctică, ci una deprinsă la lupte, dar neinchegată şi ne, „comandată bine 

„până atunci. : . -a Na 

. - 41 In Muntenia! pe acea vreme, dominea după cum am văzut un vestit - | 
Voevod, un căpitan . iscusit în. răsboae, Vlad Ţepeş; prin urmare, facerea ..: . 

oştirei şi î„gătirea de. răsboiu” din partea: lui Ştefan Vodă, nu însem- -. 

nează de cât că există o asemânare acea ce face Ştefan şi acea ce: exista 

“Ja Munteni care aveau” victorii „asupra celei. mai puternice” oştiri. a țimpului, 

cea turcească. "+ a _ 

Organizarea armatei române în, secolul ai xv. este uşor de stabilit, 

_ întrucât- sunt date sigure. asupra ei. Această organizare exista la venirea - 

la tronul Moldovei. a lui Ștefan . al: IV-lea sau cel Mare, întrucât cronicarul. - 

"Ureche spune: „ridicatusa de Ia. țara, muntenească Ştefan: Vodă, “cu multă” 

mulțime de oaste muntenească și . din fară adunată şi înfrânse 'pe Petru | 

„-... Vodă Aron, la Doljeşti şi apoi la Orbic”. Răsboaele lui Ştefan. după aceasta. 

să “succed, astfel începând apoi. cu atacul: Pocuţiei în 1458 şi urmând unele 

după altel6. Prin urmare Ştefan Vodă bate pe. ”Petru' Aron, nu. cu. oştire. 

organizată de. dânsul, ci cu oştire muntenească' împrumutată de 'la Vlad 

“Ţepeş - “al Munteniei şi. cu oaste Moldovenească adunată, din. apropierea 

"+ hotarelor cătră Muntenia, care iarăşi nu eta „a sa ori organizată de dânsul. - 

Şi că nu a'avut nici timp să organizeze oştirea “Moldovei, o: spune Sa 

1 tot Ureche: „Ştefan. Vodă, gătinduse de mari lucruri să îacă, nu cercă să S, 

! așeze. țara, ci de răsboae să găti, împărțind: oştirei' sale steaguri: şi punând. 

„peste ea hotnogi şi 'Căpitani, care toate cu noroc iau. venit”. Prin. urmare, 

-a dat steaguri - şi: a incadrat oştirea cu şefi, în care avea încredere. :Şi 

dacă urmărim şirul domnilor Moldovei din naintea sa, constatăm. că singur; 

„Alexandru Vodă: cel Bun este organizător al țării şi al oştirei, servinduse 

şi dânsul de elemente organice. ostăşeşti deja aflate la urcarea sa pe Eroi, 

fie din Muntenia. Prin urmare “cronicarii când descriu oştirea lui Ştetaii pi 

cel. Mare, se înţelege uşor că e_vorba” de oştirea. ce vine cu. organizarea 

„ei din secolul precedent al XIV-lea, pusă la punct de cătră -un organizator, - p 

“politic al Moldovei, „care a fost “Alexandru cel: Bun.. Hcelaş lucru să poate. 

_spune şi despre oştirea Munteniei, cu care un Voevod 'răsboinic şi viteaz, 

url iscusit Căpitan, Vlad, Ţepeş, ca. şi Ştefan cel Mare, începe. domnia puţin 

înainte” de acea. lui Ştefan în' Moldova, tot prin răsboaie. ; lată “ce însenina. 

pentru acele. vremuri, „să ştii să foloseşti oștirea, să ii priceput a o conduce a 
7 . 

: . ÎN
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| şi să ştii. a. lega răsboiul. de politica ş 
-Şi Ştefan şi “Ţepeş Vodă, fiecare pentr 

__1- “ştiut a lega între ele, politica. ambelo 
deci al viitorului. : 

— . . * „a , 
r, 

i interesul ţării. Acest lucru îl face 
u ţara lui; din nenorocire ei ru au 
r ţări spre folosul românismului şi 

„.. Organizarea oştirei Moldoveneşti este „dată de „scriitori români 'şi “Străini; şi dacă Ștefan- cel Mare o face din tot, sau o găseşte făcută în "-parte, faptul. are aceiaşi însemnătate, pentru istoria noastră militară. Orga- nizaţiunile militare sunt bazate pe: anumite principii de care organizatorii „țin. seamă şi oştirile ies burte. Ştefan , 
_> înseamnă urmărea principiului remas de 

Vodă organizând oștirea Moldovai, 
la predecesorii sei, în care principii, “trăisă țara până atunci şi care se traduc prin. „organizarea milităreşta a “părei» ; Prin urmare, această organizare se referă nu la o anumită categorie „de ' locuitori, ci :la toți „locuitorii, după obiceiul Pământului. Avem dar i E 

: . a. o... L . . . . sv - a . .1. 

„de'a face cu un sistem politic şi administrativ al ţărei, după nevoile mili- „tare, iar nu' cu. sistemul în fiinţă atunce i la celelalte ţări şi înfiinţă astăzi, pretutindeni, “deci şi la noi, adică armata după nevoile politice şi adminis- „ trative. In afară. de scurte! şi - generice rie şi gei Moldovei făcite de „diferiţi “scriitori ai „date la. Principele Dimitrie Cantemir,: 
„1710-1711 şi -care .dând 'orgânizarea militară a- Moldovei sub Ștefan Vodă, 

"descrieri a organizaţiei militare a 
timpului, găsim cele mai desvoltate 
care domneşte în Moldova în anii 

adunat materialul -atât: de bogat al: scrierilor sale, din „diferiţi autori de care sa servit, în. scrierile sale. şi din "în lupte cu: românii, popor în mijlocul, "” istorie â-șcris, poporul turc. | 
„ Ştetan Vodă “văzând că: lupta să: pune. între 

“mijlocul poporului celui mai ales 
căruia a trăit şi a cărui, însemnată 

creştinătatea nu destul în „Stare a. se” apăra: bine şi . deci al apăra şi pe el şi între păgânii „din ce 
cu toi cei trebueşte . pentru lupte - grele „»El poate astfel or Când ' ridica. gulată” a), -.. o 

> „ân ce mai ameninţători țărei sale „caută să-şi sporească oştirea şi s'o prevadă Si îndelungate”, * | 70-100.000 . de: oameni, oştire re- - . - căi p. ” | Cantemir spune că „Oştirea. lui Ştefan cel Mare, coprindea: A "1. -Slujitorii _cu' leafă, sau oştirea >2). pedestrime,. alcătuită din: 
„+. 1) Segbani (Săboani .sau Segbani) 
Oameni, sub un. şef numit başbulucbaş, de la: turci prin vre-o comparaţie: simi > face 'şi alţi “scriitori 'mai. înainte “şi -dup 

permanentă, activă, formată din: 
4 

+ 

un Corp cu un efectiv: de 1000 de numire şi. grad luate” de Cantemir lară, cum. de altfel au obişnuit 3 ă dânsul. „Corpul Segbanilor, era: ” “împărţit în 10 centurii,. de “câte 100 de oameni;. fiecare centurie sub co-! manda “unui bulucbaş. Segbanii fac serviciu de gardă “la “Curtea ' domnului în curte, unde în Prejuril mărilor | îşi au locuinţele. Segbanii aceştia erau din străini: sârbi, bulgari, alba- "- nezi, greci”, 

- 1) Cantemir, . N



2 

pian; iar amândouă corpurile sub un şef numit Besliagase. Fiecare. corp, _ 

-simbure permanent de 25 de oameni. - 

= 201 — e ae 

2) Beșlii, - două corpuri, fiecare de câte 1000 de oameni, sub ! 'un Că. 

CU aceiaşi, împărţire ca şi Segbanii. _._. .. - 
3) Nemţii, un -corp. format din 4 steaguri, a câte 250 de oameni anul, 

sub un Căpitan neam. Acest corp îşi păstrează „organizaţia sa până. în 

“timpul lui -Dimitrie Cantemir, tot pe 4 steaguri, însă fiecare! numai cu un 

(Fig. 42) Vânător” de Munte ÎN 

  

scăzut, de ':40-50 de -oameni. | 

2) “Călărimea hătmănească împărțită, | 
în, 20 de centurii, -de câte- 100 . de, oa-.: 

- meni fiecare, sub. un “căpitan de călăreţi. 

Intreaga călărime. era comandată “de hat- - 

37 + 

N 
„b) Călărime; “alcătuită. 'din:. Si 

premă a hatmanului de cazaci. Aceste cor» 

Dimitrie Cantemir, însă cu efectiv mult 

mân. 

3) Lipcanii,: corp de tătari luaţi în 

serviciul -ţării. şi compus. din 4 steaguri, 

acestora li s'a zis şi Panţiri., _ ) 

= 

„In ostirea- ni Ştetan ti Mare erau în. tot - timpul „peste 1000 - de 

-călăraşi” 1). 2 

- TI. Oastea de Scuteală, sau oastea teritorială, care luă a parte numai 

“da. răsboi, atunci când pericolul era mare” Și ea coprindea: .. a: e 

a) Pedestrime, alcătuită” din:. A 

„7 

*1)' Darabani, un corp împărţit. în 8 'căpitănii de. darabani, fiecare - 

-sub_un' Căpitan; iar corpul întreg al darabânilor, sub' comanda marelui“ 

1) » Cazacii "formaţi pe 4 corpuri, a. 

1000 de oameni fiecare, sub un. căpitan; i 

iar toate corpurile sunt sub comanda. Su. 

câte: de 1000 de oameni fiecare, sub un 
„Căpitan . de..lipcani, tătar.: Lipcanii dăi-. _ 

'" nuesc până la începutul secolului al 19-lea. 
- 4). Fustaşii, corp de gardă, la: uşile 

“Curţei' domneşti, -cu un. efectiv de 24 oa-.. 

-meni, sub comanda unui vătai de fustaşi; 

puri. iarăşi  dăinuesc: până în timpul lui - 

- 5) Curtenii şi. Călăraşi, erau călări i 

şi. constituiau îruintea. oştirei; efectivul lor - 

era de 10.000 de oameni. -. -. i ie 

„Căpitan de Darabani, sau Aga. Aga purta. în. serviciu, că semn al dregătoriei, 

„sale, bardă (securea) 'şi băț (toiag). - Ai , Ş 

2) Miliția, împărţită în 19 Capitanii « de. “miliţie, de “seuteaă, câte una... . 
i. Bi „+ 

  

1 Vistiernicul Isac. 

e 

7
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„dă judeţ; fiecare -ci efectiv“ de 1000 “de oareni. „Căpitănia' era împărţită 
„în 10 centurii, sub; un Sutaş fiecare. - -.. .: Da 

Pi 

= 

N 

o (Fig, 43) Tun -* 4 . E 

“duceau unul-aripa dreaptă, altul aripa stângă, 
„în răsboi”2). Vornicii, purtau: cu semn 'al 

-““țească pe domn la răsboi,. | 

Miliția judeţului, era sub comanda Căpitanului 'de judeţ. | 
::.3) Vânătorii, constituiau un. corp şi se recrutau din satele de -munte- 

:şi. ânume din satele. din prejurul. oraşului Peatra, din Judeţul Neamţ, 
„„Există „şi; astăzi satul Vânătorii, în apropierea ' Cetăţei. Neamţ. " Comanda: 

lor o avea Vătaful' de "Vânători, numit, şi Căpitanul Vânătorilor. In timp: „de pace, Vânătorii în număr de” 100'se îndeletniceau cu. vânatul şi din cele 

„ridica la 5001). - -,,.. - Ra | 
. Sc b) Călărime; alcătuită. din:  - i 

1) Călărimea Tigheciului,-compusă din 3 Că- 
„„. pitănii, a.1000 de' oameni fiecare... .. -. . 

lărimea regională de margine, sub comanda Spă- 

  

“chemau la răsboi pe 'clase. de greutăţi “familiare şi pe. rând ca toți să „ 4zeacă: prin 'serviciu,- pe baza principiului de echitate, principiu care s'a- „Păstrat la noi până la organiizarea din 1864, 
“-3) Hânsarii sau hinsarii, ori husarii, trecuţi mai târziu sub :ascultarea: „celor 2 Vornicii, a ţărei . de. sus şi a-ţărei de jos; 'Vornicii “erau şi ” cemandanţi ai teritoriului pe judeţele ce intrau în regiunea lor. ',,Mai înainte, Vornicii cei Mari, în dispozitivul de luptă, con- -. Ie 

4 

'dregătoriei „lor, — vredniciei,  comandei lor, = A . e Da ” . . sa . „— un toiag aurit. Ei erau obligaţi să. înso- 

  

„„.„.4) Călăraşii de Țarigrad, în număr. de . - SO sub un vătaf, e a „- 5) Gălăraşii de: Galaţi, în număr de 50 sub un vătaf,. . Na 6) Umblătorii de Hotin, în număr de 50 sub un vătaf. . . ' 7) Umblătorii . de Soroca, în număr de-50 sub un vătaf. 

* (Fig. 44) un. 

e. 

„Toţi aceştia erau organizaţi ostăşeşte.: şi trebuiau să ştie: cei «de: . Țarigrad şi Galaţi, limba “turcă, cei de*Hotin,. limba polonă, cei de Soioca: limba rusă.  Călăraşii de Galaţi, erau. folosiţi şi pentru Muntenia. Ei erau. 

| „1) Bălcescu spune de vânători: „pănă-ia secolul 21 XVI-lea t bul să fi fost „.„ Bumai 500 de Vânători căci până atunci se găseşte. în: cronici vat; “au. Capitai -- Vânători, Acesta avea mare însemnătate, fiind însărcinat cu poliţia - dintre oameni îusemnaţi“, - 
2) B.P. Hajdeu, ... -. as 

„»2) Călărimea ținutului. Lăpuşnei, cea a ți. 
nutului Orhei, a. ținutului “Soroca, numită Că- - 

„ 4arului. Efectivul ei era; nelimitat şi rezultă» | | “din numerul bărbaţilor capi de familie care: - se ridicau” pe rând, toți sau în: parte, după. nevoe,: la 'cas de răsboi, In general toţi oamenii valizi, trebuiau să aibă cai pentru serviciu şi care să. 

avi, “nu Căpitani de: 
capitalci. El să alegea. 

„ce 'vânau, s6 îndestula mai întâi Curtea . domnăăscă; restul se. vindea în - 
-- târgul domnesc, în folosul: lor. In timp de “răsboi . numărul- vânătorilor se- 

Y 

4
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“întrebuința pentru purtat corespondență oficială cu ţările vecine;. erau 
„călări. sau cu. căruţe speciale de transport, mici şi uşoare, « ca -a Lipcanilor, 

„din, Muntenia. Sa . : | 

. Călărimea: a. fost în putere până la începutul secol, XVI, de oare: ce - 

Verenţiu spune; românii: se luptă mai totdeauna călări; ei nu întrebuinţează : 

„oştirile pedestre, de cât pentru a Hărţui pe vrăjmaşi în. munţi. Iar Paul 

-. Jotiu,. spune: „Incă din secolul al. XV, apoi XVI, XVII, Cavaleria română. 

- luptă cu deosebită agilitate, după vechea tactică de răsboi, călare sau pe jos: 

„ţările. române din secolul XV-XVI, treceau! de puternice. în cavalerie”. - Tar: 

Bălcescu, spune. de. călăraşi: „la început 'erau mulţi”. N | 

A Organizarea 'oştirei. era astfel că coprindea dregătorii sau boierii, cace: 

- erau ranguri. ostăşeşti sau cu 'atribuţii ostăşeşti, de altfel cum erau. şi mai 

îneinte, la oraşe sau cetăţi, purtând. . titluri de: portari, părcălabi, ispravnici,. 

. Căpitani. atunci când slujba” lor era şi ostăşască şi adminiştrativă, în 

oraşul, cetatea” sau 'regiunea unde funcţionau.: Astfel, hatmanul, era şi »ortar: 

"Sucevei (Capitala țării) şi după rangul ce. avea boierul acela, era Ma:e: 

"portar, Sau: numai. portar. simplu. Portarul de Suceava_era şi. Comandant. 

"cetăţei. . Marele: Portar avea sub ordinile sale âlţi boiernaşi ca portari, care: 

purtau titlul: de -al doilea portar., Dregătoria aceasta, a.durat până prin 

secolul al XVI-lea. - Cetățile se administrau de Părcălabi, cu întreg judeţul: . 

„unde era cetatea „spre a'se putea avea concursul administraţiei, în profitul . 

“ramului milităresc, PI). Sau, “boieriile numai „Cu rang boieresc, care aveau 

CD a „ dreptul aşi: organiza cete ostăşeşti, după” 

. | i Ş acelaşi prevederi şi îndeletniciri ca şi OŞ- 

tirea, ceilaltă şi cu care boierii. erau 'obli= 

„să fie echipați, armâăţi, instruiți, pregătiţi, : 

“şi cheltuiala boierilor. Ei purtau numirea- 

poieriei; aşa . cei de sub Paharnic: se -- 

numeau . Păhărnicei, “ “Ni - exista nici. 

un privelegiu. special intru boieri, ca să. organizeze „ostaşi pe DTO+ 

prietăţile lor; „exista vectiiul lor drept de a :avea oameni armaţi şi vechi: 

“ obligaţie şi obiceiu al pământului, a apăra ţara cu ei la răsboi. 

Hatmanul avea “comanda .şi . ad-ția peste - întreaga . oştire, era- capul 

“uturo: călăraşilor şi călăreţilor şi avea sub comanda sa toate trupele. soldate, 

atât infanterie . cât, şi - cavalerie. Hatmanul “purta' la adunările Senatului 

un, toiag TOŞU,. “împletit: cu” sârină 'de aur; iar când 'se găsea în cap: E 

ari atei, purta un buzdugan”. De! asemenea „se: păstrară în timpul doranizi. 

lui Ştefan şi cele lalte dregătorii miliţare: 'aga, ispravnic peste darabani; 

„ Marele: Şatrar, peste corturile domnești, atât, în mersul ostilor cât și în. 

celelalte: călătorii”. E 

n. 1) Melchisedec (Cronica, Românului). 

  

(Fig. 45) Tren?) + 

  

la fel cu ceilalţi 'aşteni, însă pe seama | 

pe 

gaţi să meargă la răsboi; oamenii trebuia. . 

2) Pe zidu! b sericei din Suceava se află zugrăvită o bătălie, unde. se vede ar- 

a - mament, trasuri, tunuri, etc. de c care se servea oștirea în vechime, 
o 

. ! . 

N
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A „Caracteristica: organizărei militare în Moldova se păstra şi sub Ştefan 
'cel Mare, curat naţională şi obligatorie atât pentru boeri cât şi pentru . 

Ă . = . “o. u . . i . î .1v “ţărani, fără, deosebire.- Boierii, alcătuiau partea din, oştire numită Condu- ” > d 5 . . .. : ” a » a u . - | -cătoare, “pe „temeiul. privilegiilor . de naştere; însă erau înlăturați de Ja 
„comandă acei neapți. Ştefan cel Mare conservă organizarea oştirei în tea- 

diţia ei de până atunci şi numirea de oşteni, cu întrebuinţarea lor de altă - - 
„dată, îmbunătăţind -starea lor şi sporindule numărul, î 

„Astiel ostașii călări numiţi Curteni, pe' care D. Cantemir nu-i dă în 
„descrierea de mai sus,. se găsesc în timpul lui Ştefan şi Cu, organizarea 
veche, în corp şi pe Căpitănii. Aşa „afară de Curteni, oştirea lui Ştefan cel 

“Mare, la Racova 1), mai, tot restul sunt ţărani, cu şele neacoperițe și cu 
Scări de stejar, însă voinici în atacul cu. sulița” şi era de 10.000, -cu 

„care -şi angajează ;la început lupta. Un. document ?), “spune următoarele: . Aaa „Ărmata cu care Ştefan se pregătise a în-' : 
Na tâmpina a doua năvălire. a turcilor, se 

* compuinea din 40.000 de oşteni atât nobili, 
cât: şi. țărani, care în cea mai mare parte 
"purtau arcul, sabia şi sulița, lipsiţi fiind de 

 „.altele”, Şi de asemenea: „dânduse numărul . 
„de. 10.000 de Curteni, adică oastea călare; 

  

a (Fig. 46) Baizajele Oştirilor : urmează că restul până la 40.000, este NR a “alcătuit din “muncitori . de pământ" 3). In afară de categoriile aflate mai sus, Ştefan cel Mare avea şi garda “palatului seu, formată din copii 'de casă, . ostaşi, care făceau ' garda parti- “culară a domnului ' şi erau Iuaţi de el câte :odată şi la răsboi. | : _»Sub. Ştefan cel Mare, ţintirea cu. arcul era atâta de însemnată, în: cât „forme cea mai de căpetenie îndeletnicire a tinerilor înainte de a îi luaţi la oaste şi: cea mai dintâi - condiţiuie, pentru . a' putea , îi admişi ca' „oşteni. Căpeteniile: oastei erau buni ţintaşi „Şi între toţi, domnitorul cel. “dintâi”. SI , — . a Etectivul oştirei: Moldoveneşti în timpul lui Ștefan cel Mare, atinge : “cifre între 20 până 1a 100.000 de oameni. Astfel misionarul Matei Muriano, a. ! - . a 
. — Ă ” 

“contimporan * epocei, . într'un raport ce face Papei, spune de armata lui: Ştefan, că „era de 60.000. de oameni, din care 40.000 pedeştri şi 26.000 „-călări; aceasță oştire 'era tot timpul în serviciu”. In timp, de răsboi şi când -duşmanul cu care se măsura nu avea forţe mari; Ştefan luptă cu oştiraa . N 
. - 

„-de toată vremea. Când însă forţele duşmanului erau mari se .recurgea şi la >> „celelalte categorii de la“ vetre. Este de remarcat asemenea dreptul c& avâau . - Voevozii, de.â scuţi de răsboi- unele clase, de "oameni, de la. vetre, „care + aveau obligaţiuni a merge numai în anumite cazuri la. răsboi. - Astfel şi, - Stefan cel Mare acordă asemeni scutiri la sate întregi, care după chib- 

  

= 1) Bielskie, + - ” 2) Relația 'Veneţianului Balthazar de Piscia, ” 

3 - „A 
” N
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“cu tunuri şi: cu sineţe”. . 

N 

N 

zuinţa domnitorului, au fost mai încercate în “răsboaele precedente. sau de: , 
soartă, prin alte. nevoi sau -greutăţi: Un document - din anul 1458, de, la, 
Ștefan Vodă „scuteşte satul Borhineşti, de mai multe îndatoriri, între care- 
oemenii din acel sat, să :nu meargă la oaste în caz de resbel,- 
atunci când însuşi “domnul! va merge”. 

dorobanţi, iobagioni. 
Ştefan Vodă, de altfel, ca şi 

ceilalţi domni dinaintea sa şi de după 
„dânsul, obişnuia să angajeze - şi stră- 

ini, corpuri organizate cu străini. Ast- 

fel le Racova, Ştefan cel Mare, a avut 
40.000 de Moldoveni, “greul aimatei 
sale, 5000 de Secui, luaţi din Transil- 

vania cu leafă şi 2000 poloni. Dar 

totdeauna, străinii au format corpuri 

separate, serveau ca ajutor la răsboiu. 
şi se liberau după ce să siârşea răs-. PN 

boiul. 

Aceia . ce “poate fi constatat cert este că, sub Ştefan cel Mare, orga-- 

D205 = 

: 
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(Fig, 47: Arhebuizier 

de. cât : 
„ Asemeni documente, sunt date şi în. 

Muntenia şi mai mult de cât atât, dar sunt date sub formă de. diplome şi .. 

în -Ardeal, aserieni dispoziţiuni speciale. Prin urmare este un. obiceiu al. 

pământului ' românesc şi: folosit față de vechii ostaşi . români darabani sau. 

nizarea oştirei . dobândeşte o formă caracteristică,: datorită în mare parte: 

trecutului, timpului şi. împrejurărilor pe care: Voevodul le pricepe şi le: 
, stăpâneşte. Inaintea sa, oştirea avea felul şi organizaţia neîngrijită a urma- 

-"şilor lui Petru Muşat şi Alexandru cel Bun, afară de elementul dorobănţesc,. 

"asupra căruia timpul nu a âvut ce lucra, cât neîntrebuințarea; -la fel şi în 

Montenia, “Mihai „Viteazu are înaintea sa aceiaşi stare cu aceleaşi neajunsuri, -.. 

Este însă in. fapt cunoscut, că în timpul în care răsboăele sunt rari, 
pretutindeni „deci şi, la . Noi, organizarea oştirei: are mai multă 'stabilitate,. | 

căci totdeauna începutul şi sfârşitul unui. răsboi sunt perioade de ferbere,: 
de. activitate. inerente răsboiului, - deci normal consacrate organizărilor şi. 

modificărilor. Pentru aceasta şi în oştirile româneşti, era' de pace, dinaintea: 

” domniei celor doi voevozi viteji, Ştefan şi Mihai, ca' şi pe timpul nume» 

“ _roaselor şi deselor lor răsboae, dorobanţilor. nu li se aduce nici-o schimbare- 

în "alcătuirea , lor, rămâind. cu aceleaşi îndatoriri :şi întrebuinţări ca şi 

- mai înainte, doar numerul lor. ;scade foarte mult * din - “elementul activ, 

odată şi Cu „Vaza lor de alţă dată.: Este caracteristic cuin elementul acesta. 

nemodificat, teritorial, este lăsat totdeauna şi de. câtră toţi domnitorii, 

"sau cum. l-au afirmat scriitorii mereu i cel „care era “mai dinainte”. 

„Ştetân Vodă — spun scriitorii — la suirea sa. pe tron, înzestră oștirea. 
cz 

N DR 

Asupra tacticei de luptă din timpul” n lui “Ştetan' Vodă, sau a ui Ştetan. . 
„Vodă, căci nu să poate: spune că "persoana unui asemeriea om, nu a avut: 

Ștetan, este:  Voevodul care-. intluență asupra modului de a face răsboiul, 

z 

7
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întrebuinţază două elemente; “aşa de des folosite î în: numeroasele sale răsboae: 

ferenul şi manevra, pe care: de altfel şi Voevozii dinaintea sa: “le-au folosit; . 
„dar.la Ştefan, din- cauza multelor. sale răsboae, ele să folosesc cu o mare j 
măestrie. Toate elementele care determinau succesul - unei lupte, la Ştâfan | 
erau puse . la contribuţiune peste tot unde: posibilitatea unei bătălii ora în . 

„evidenţă. ” Un exemplu . edificator găsim -în „cele. ce spun, scriitorii, “sub 
asemenea: raport. n 5 Ă 
“Astfel Cantemir spune: „că Huşii 1), (târgul); a fost ales de Ştetan -cel 

“Mare, pentru trebuinţele sale militare, înființând acolo! un castel domnesc, 
acole unde astăzi. să: găsesc curtea - şi : Casele: Episcopiei. Dealul din spre 

“răsărit, numit Coţoiul, mai înainte se . 
- chema Cerdacul lui: Ştefan Vodă, «de, 

A unde! se vedea în: mare depărtare, atât 
“lungul” văii Prutului, cât şi peste Prut”; 

„de altfel şi Novgradiil sau Cetatea nouă, 
"Romanul de. astăzi, pe timpul aceluiaşi 
domnitor, era cetate, ca pe .toate liniile 

-pe unde mergea drumul mare al ţării, de - 
„la: Dunărea în; sus spre Suceava şi Iaşi, 
„erau cetăii, pentru întâmpinarea duşma=- 
nilor, pe orcare drum ar năvăli în ţară.. 

„Pe drumul.:de pe valea Siretului, | 
"era  Novgradul; pe cel. de“ pe valea Bâr- . 
Iadului, era Vasluiul; pe' cel de pe valea 
Prutului, -era Huşii. “Aceste: puncte, erau | 

- bine alese, pentru proprietăţile 'lor- mi 
litare, cum e cazul cu Huşii, căruia tot 
Cantemir îi atribuie, că:: 1):înlesneşte te- 
crutarea şi hrănirea din interiorul Mol- 

„dovei; 2) Apropiere (de. froritiera polonă, 
de uride aştepta. ajutoare; 3) are, prin „poziţia sa naturală; 4) putea merge, 3 sie înspre Nistru, contra, tătarilor, fie în spre. Dunărea, „contra turcilor” 1). _ Din tot ce se: referă la acest voevod, „să. vede că, exista prin iirmare o | “ştiinţă, o artă de a, lupta, specială împrejurărilor şi a: situaţiunei ' țărilor „= “române, Napoleon cel Mare, învățase arta din răsboaele Marilor Că- _.-N “pitani, dinaintea să. „Ştefan cel - "Mare, Vlad 'Tepeş, „Petru Rareş, . "Mihaiu : Viteazu, Radu cel Mare, Ion Vodă, Matei „Basarab, mu 'au avut nici: un “mare. Căpitan. de imitat, ci numai cu Propriul simţ, numai ' inteligenţa şi „marele lor patriotism au lucrat. Pe acel timp glorios - -al românismului, nu N :existau nici şefi de Stat! Major, care să ajute concepţiile şi execuţia, ici , „mijloacele: tehnice, care să 'suplinească disproporţiilor dintre Armate; dar era în boeri, executori ai măsurilor Voevodului „ Simţimântul pate iotic, mai presus de orice altă calitate, "cerută unor conducători de „lupte. SR N 

7 

  

“is, 48) Armamentul timpului 

« 

  

1) Melchisedec (Cronica Hușilor. . ă E a 
4 ÎN
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- Ştetan Vodă, urmează “politica domnilor din naintea sa, spre. a „asi ii 
- gara țării sale, sprijin politic din afară; astfel: 

„m. Tratatele încheiate. de Ştefan Vodă, -cu” Polonii. „sunt ca o coisecinţă 
— spune el '— a tratatelor. predecesorilor lui Alexandru, Iliaș, Stefan şi, Ei 
Bogdaz, cu regele Vladislav”. . 

_ Inainte de a. trece, la descrierea - răsboasio purtate de oștirea Mol- . 
- „dovei. în lunga domnie glorioasă a Marelui Voevod Ştefan, trebuesc arătate . 

„ faptele răsboinice .. din Muntenia, ! care „preced epoca, militară a Moldovei.: - 

- Este domnia unui vestit Căpitan,. a'lui Vlad Ţepeş, contimporan lui Şteian 
si “duşman. aceluiaș vrăjmaş : periculos ' al țărilor române, turcii, 2 E5ă 

7 NI “Niciodată-în. trecutul țărilor române, nu a fost prilej rai... 

| Ah “un de cât acesta,:a domniei lui Ştetan cel Mare în Moldova .. - 

NE | E - şi a lui Vlad Ţepeş în Muntenia, pentru a. se unifica „politica 

| N „externă. a ambelor ţări, în aşa mod, astfel ca 'să le asigure, 

E | e de pe atunci, un loc 'de frunte, între celelalte țări vecine, 

pr : „. | care nu ar mai fi putut avea vreun amestec, în viaţa poporului 

- -. “româri... La” acest folositor” resultat, pentru buna propăşire- a 
o _ţărilor române, . „ar fi contribuit, de. sigur, " putinţa ţinerei. în 

-I| + şi Moldova, sub - aceste domnii, totuşi. i-au înfrânat. Insă, 
| „cine ştie dacă s-ar” mai fi/înfăţişat în faţa Istoriei, cu atâta. 

"sl N. „măreție figura Voevodului Ştefan, de ar fi fost lipsit de. prilojul 
Na _ faptelor: sale răsboinice. Trebui avut în vedere, că tocmai carac- 

+ ÎI „|| teristica răsboinică a âmbilor: voevozi, i-au îndepărtat unul de 

- “] „- respect-a turcilor, „pe care în parte, chiar, şi. atât Muntenia, cât. o 

a | - altul, după cum. de altfel, istoria” dovedeşte, că aceasta s'a ă 

- repetat de mai ' multe ori, în viaţa, neamului. nostru: 

şi faptele de. arme săvârşite, de cătră "Vlad Ţepeş, în acelaş 

„timp când şi Ştetan.. -Vodă cel Mare, le săvârşea pe ale sala; -   Dr       | a! Se într'ucât ele= coincid şi' au neapărat înrâurire, „asupra soartei, 

o (Fig, 49) „fiecărei din cele două. ţări surori. 
, Suliţe 1467, Astiel în “acest an, spune cronica: Impăratul + tirro i 

DE “ -- cesc. Mahomet, a trimis să bată pe: Ştefan Vodă cel Bun, iar - 

“domnul a tăiat toată oastea turcească, numai” turcii-care duceau! robii înăinte, 

E au- scăpat”, In acest 'an era «un Sacâs, Spătar în “Moldova. 

“ÎI „Noi vom da pe cât se”va putea, de-odată, ambele. domnii - 

"In Muntenia. Vlad “Ţepeş, “este un mare “Căpitan, sau cur îl arată - 

Scriitorii acelui timp .„a fost foarte genial în "arta de răsboiu”, „Vlad .. 

“Ţepeş, a fost unul. dintre cei mai de valoare principi, a acelor timpuri” 2), .- 

*î . “de”răsboiu”, o oştire care “păstrează. încă în plină. vigoare,- virtuțile, do- 

„> -vedite pe câmpul de luptă, din domnia lui Vlad Dracul, predecesorul lui. 

"- iad Tepeş;- iar faptul, că multele: răsboae; purtate, de acest Voevod, aşa 
"de, apreciat și lăudat de cătră scriitorii, străini, sărăcise țara în oameni 

2 . . , . . , 
” ca “7 

pa . . Pe , . 
De 1) Chalcocondylzs, a 

-? BE) are “norocul să _moştenească '0. oştire” bine exercitată „la lucruri. +.



a 208 — 

_.de răsboi, prin pierderile suferite: în lupte, a silit pe Vlad Tepeş, să. - 
" aducă Schimbări, în regulele. de recrutare, 'reducând din privelegii şi” scutiri. 
2 de, gaste şi întinzând “obligaţia serviciulii militar, la clase din ce în ce mai 
tinere. „Vlad spre aşi înjgheba oştirea, chema în ea -până şi copii de la: 

12 ani în sus” 1). „Şi cunoscând bine cine sunt duşmanii ţărilor creştine, 
“printr'un document adresat: Braşovului, Vlad Ţepeş arată Braşovenilor ce- 
primejdii amenințau țara . sa, ca şi. Transilvania, diri partea turcilor. El - 

ă trimite . totodată pe Tudor. logofătul, să. spună şi cu graiu, acest lucru 
Braşovenilor”. Voevodul, îndreaptă toată atenţia sa, asupra pericolului turcesc... : 

“şi a 'putinței: stavilirei lui; în acest scop sunt toate. pregătirile ce face, i 
au Astfel, în anul 1460, Vlad Ţepeş, reînoeşte cetatea - Bucureşti. Pentru a. : 

„avea la îndemâna propriei sale conduceri în lupte, un element de: dat lovi- 
turi sigure şi puternice, cum vom vedea. că: obişnuia în răsboi, el „TEorga- 

" nizcază atât. garda domnească, “totdeauna îri mâna lui la răsboiu, cât şi. “oștirea; subordonează „Căpităniile unor noui şefi, numiţi sfatornici. (ge- 
nercli) ; căpătueşte oştirea cu“ muniții, tunuri şi puşti; mărește efectivul - oştirei, în cât numai numărul călărilor, se suia la '10.009 de. oameni, afară: de numărul pedestrimei, . care considerând _instituţiunea oştirei, creată de “+ moşul seu şi arătată . în secolul trecut; ea “a. trebuit. să: se: suie, la 'mai - “mult de cât întreitul călăreţilor” 2).. După ce îşi ia aceste mășuri de pre-: „vedere, Vlad Ţepeş, caută ca, pe cât se poate, să înlăture deocamdată vre-un. - răsboiu. cu turcii, făcând, un” tratat de: alianţă cu Mohamed II, Sultanul Turciei, în care tratat, ca şi Mircea. cel Bătrân, pune condiţia că „domnul „5 cu deplină putere este, a declara .resbel şi a încheia pace! cu vecinii, când .. ' - ACI „va. voi”. Dar. de această teamă de răsboiu, nu scapă; întrucât, turcii îşi urmau calea. spre apus,.nesocotind piedicile ce li sar opune şi având con-. . = “virgerea,: că nimeni nu le poate'.opri drumul. De - aceia; îndată ce Vlad Na Ţepeş, a aflat că armata turcească, sub: comanda Sultanului Mahomet II-lea, .! „Înaintează. cătră Dunăre şi cu intenjiune: de a veni asupra sa, îşi adună” „„„. ”'Ostirea sa, în toată graba, şi cu O. parte.: din trânsa merge la „Dunărea, . „Spre a zădărnici trecerea, dânduşi bine seama de! valoarea. obstacolului şi „„de putinţa a cauza uşor. pierderi dușmanului, favorizând astfel condițiunile- „de luptă, a oştirei sale., i SI e N | „Vlad, ajins la Dunărea, pune să se “supravegheze cu „mare băgare de- „+ seamă, pe unde se va face trecerea şi când -a fost încredinţat, care este _". locul de trecut -ales de turci, 'sa aşezat în faţa lui şi a împedicat multă | vreme „trecerea. „ceia ce face turcilor o mulţime. de pierderi, 

1 N - 
S 

i ron.ân avea oaste mică şine ţineam. totdeauna cu mulță pază “cu mare frică, mânând noptile, după trecere, prin şanţuri — nu. ne puturăm asigura, încât 'într'o ' noapte,  lovindune oameni, Cai, cămile, uciseră turci, la. 100.000»). . o In acest răsboiu, oştirea lui Vlad Tepeş,. număra „numai '22.000 -de- 

de şi domnul - 
şi că înaintam. 
totuşi nici aşa. - 

românii, măcelăziră. |» 
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- oumeni;. oştirea lui era alcătuită din țărani” 1), „ După - -ce turcii” au trecut 

Dunărea, Vlad: Ţepeş s'a retras în faţa forţelor superioare vrăjmaşe, ne- 

- voind să lupte în câmp, -ci „căutând să facă . întrebuinţarea terenului, să 

 ostenească pe turci : şi să-i “atragă în .regiunea prielnică luptelor, căiră 

nunți „Otăcând pe turci prin surprindere, în înaintarea lor” *).. Urma vechea“ 

tactică românească. Sultanul Mahomet, cu. armată lui, se ţine pe. urmele | 

românilor şi de la Giurgiu, înaintează asupra Bucureştilor şi fiindcă Vlad 

Țepeş,. a „ocolit, acest oraş, îndreptânduse spre. Târgovişte, turcii. au- mers şi 

aşi odihni trupele. "Lagărul turcesc,” bine păzit, -destul de tare, dar mai 

“ ales bine supraveghiat, din cauză că marele Mahomet, neînvinsul padişati, 

' 

este - în mijlocul. lagărului. Cine: ar putea îndrăzni să: străbată. în lagărul 

de noapte, ce va : -da, cu o anumită trupă, cu aşa misiune, să meargă 

deadreptul asupra corturilor acestora. , - - - 

Şi în adevăr, lucrurile s'au petrecut întocmai; căci „întrângerea turcilor 

sub „Mahomet, să datoreşte luptei date noaptea, "de „cătră Vlad Ţepeş, cu. 

românii sei'5). După ce turcii au fost: puşi în mare: desordine, Sultanul . 

„scăpând ca prin. minune de moarte, încă de cu. noapte s'a pus în retragere, | 

prin păduri și locuri, strâmte, continu atacat. de români; Viad „Tepes, „is 7 

truge astfel, mai la 100.000 de turci... - ÎN - 

„In 1462, Mahomet a trimis o puternică armată în Valahia, dar SC 

lânăuse “Valahii în potriva -ei, a fost bătută; au fost măcelăriți 30. 240, 090 

de turci. Lupta a fost dată noaptea” +). Asupra aceleiaşi lupte, sursele _ 

istorice dau şi ele desluşiri, astfel: ..: . - 

„ei cătră.. Târgovişte, oprihdus2 lângă această “cetate, spre-a pregăti lupta şi Ri 

turcesc? Va face-o însă, curajosul Voevod, neîntricoşatul Viad Țepeş,- care. -- 

- hotărăşte să dea personal o lovitură ;,să facă” însuşi o "recunoaştere, pătrun- Dă 

" zind. noaptea în -mijlocul taberei.- dușmanului”, recunoscând. : unde şi car€ 

"este: cortul sultanului şi a “căpeteniilor. turceşti, pentru, ca apoi în atacul 

S 

„Dracul, cu puţini însă aleşi militari, atacă pe Mahomet, împăratul . ” 

turcilor, în timp de noapte şi-l sili'să apuce fuga cătră „Dunărea, cu: mare 

atecaţi în întuneric, se uciseră unii pe alţii; iar când se lumină de ziuă, 

Valahii ce -pătrunsese “în lagărul lor, se retrase. Tiranu! ridicând. atunci” A 

tabăra şi fugind cu .ruşine, trecu - Dunărea şi se retrase la Adrianopot” :). 

“ Sau „trecând Sultanul * în Valahia; găsi ţara. deşartă de oameni, pe cât. 

- “şi de 'orice îel de provizii, fiind „toţi: locuitorii retrași” la munte şi la 

„= 5) Petanciuis, i a. 

locuri tari. Turcii înaintară . cu/ niare-teamă şi băgare .de seamă, ferinduse 

de Vlad; dar nu -se:putu -păzi până întratât, în cât Valahii să nule. 

„facă . mari daune. Când turcii să apropiară de munţi, Dracul, cu aproape 

. 

E 

'răşine şi perdere de oameni şi să se „retragă în Transalpina” 5), Sau: „turcii, AD 

30. 000 de oameni, atacă lagărul în două rânduri; făcând mare daune; şi: a. 

  

1) Tomasiis. - 

_2) Balbi,: ambasadorul Veneţiei, Ta Constantinopol. i at 

:3)-Felix Petancius (Cronica. lul. Şincai). a „ 

4)-N.-lorga (Cronicele Venețiene). 

6) Ducas istoric bizantin. 
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- douaoară, dacă turcii nu ar fi fost întiințai, să 4 ţine. drept sigur, “că le-ar . 

-:îi produs o grozavă panică. - 

Dintre Valahi, periră. 5000; din turci 15. 000, ceia ce văzând Sultanul, 
ridică 'cu. grabă lagărul şi trece fluviul îndărăt şi ajunse: în-a ll-ă a 

i presentei luni, în' Adrianopol. El lasă la hotarul Valahiei, pe fratele lui 
Diacul, cu oaste turcească, pentru a încerca! spiritele Valahilor, dacă ar -: 
voi „să părăsască'.pe Dracul şi să se: dea în--partea celuilalt. Acum se . 
zice că 4000. de turci, au fost prinşi şi puşi în apă” 1). „Laiot Basarab, 
îu scăparea creştinilor, căci atunci când turcii: eşiră din strâmtoarea mun-- 
“ilor, Basarab cu poporul 'seu, se întoarse asupra lor şi le făcu mari strică- - 
ciuni. Basarab Vodă, a doborât pe un Vozvod turc, cu 8009 de oameni şi 

i-a tăiat capul cu mâna proprie”. ,„Ce rămăsese din turci, a fost zdrobit 'de 
Basarab cel Mare, “care închis în o cetate,. văzând fuga turcilor, a eșif 

„şi mari, stricăciuni le-a: făcut, - distrugând astfel, toată puterea lor”. | 
„Vestea biruinţei aceştia, a. străbătut până în apus şi numele Voevo- 

dului, ca şi a vitejiei  ostaşilor sei, erau în gura tuturor”. „Aceasta era ' 
'staiea „militară. a Munteniei, atunci când în Moldova răsărea strălucitor, 

" regnul celui mai mare Voevod român, ce a avut neamul nostru. 
Vlad Ţepeş, în luptele sale cu turcii, îi-a servit foarte mult şi faptul, că 

€ 

ştia limba turcească, ceia ce i-a folosit mai ales în recunoaşterea ce,a fâcut 
notptea, în lagărul turcilor. | - 

- Iarăşi soarta poporului român face ca, în loc să . fie unire tocmai 
acum. între .Moldoveni şi - Munteni, care aveau în: fruntea lor aşa mari . - 
voevozi, „Şi care ar îi putut ridica de pe atunci la mare slavă o singură 
“ţara românească, în schimb să reîncep certurile şi luptele între îr aţi. In adeizăr, 
 Ştefar al Moldovei, atacă şi ia: cetatea - Chilia, tocmai atunci - când Ţepeş 
“Tupta cu turcii; aici la Chilia, în. 22 Iunie, 1462, luptând 'cu turcii, Ştefan. - 
Vodă a fost lovit cu glonţ de puşcă în „picior. ” - 

"1462; Vlad Ţepeş, lasă numai pe un general împotriva turcilor, iar el 
merge contra lui Ştefan; “însă, e bătut de: cătră acesta şi fuge în Ungariti 
căci şi generalul seu, îu bătut “de cătră turci, la rândul seu. 

. Istoricul A. D. “Xenopol, învinovățeşte: pe. Ştetan cel -Măre, că a fost „lipsit de prevedere şi de. recunoştinţă în acelaş timp, fiind că ajutat de „cătră Vlad Vodă Ţepeş, domnul: Munteniei, de şi-a căpătat tronul, - Ştefan “îndată ce să urcă pe tronul Moldovei, ajunge la duşmănie cu Vlad Ţepeş, „din cauza-cetăţei Chilia. Aşa pare lucrul, la o examinare superficială a lui; dar judecânduse în fond, se va vedea. câtă dreptate 'a avut Ştefan Vodă, ca să procedeze astfel şi cum faptele i-ău-dato în întregime; de altfel, do-.:. vezile unei judecăţi drepte, le găsim la propriile. mărturisiri a. istoricului . însuşi, _care sunt cel mai bun răspuns: ce capătă A. D. "Xen trebările ce pune, în această chestiune. In adevă 
să întroduce în viaţa țărilor “române, cu. tendințe de -Stabilitate şi „de + cotropire, acest “element, este împărăţia - t 

| 
urcească, popor răsboinic, “care cu o sisteniatică procedare, să întinde în orientul Europei, Îngrozind şi mis- 

opol, la în-. 
âr, un element nou şi pufernic, 

  

1) Baldi raport Veneţei, din.28 Iulie 1468. | 2 
. 
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4uind popoarele mici, în calea sa şi amenințând” la tel -şi pe'- cele mari 
şi mai depărtate. -Neputinţa de a se apără contra acestui - puternic val >! 
cotropitor, 6 constatase “Ştefan Vodă, la popoarele mari, din: “luptele prece- 

"dente ale acestora; lupte, în care ţările române, sunt o jucărie a eveni- - 
„meritelor şi o- pradă sigură a lSr; dacă: D-zeu şi norocul lor, nu le-ar . . - 
îi învrednicit, că la aşa grele împrejurări,- să aibă 'uriaşi ca Mircea, Vlad 

Tepes şi Ştefan cel Mare, în capul lor. Intreaga politică a Veneţiei, a Romei 

a Ungariei, a acelor timpuri, era o înşelătorie: cu privire la români, 

ra o politică egoistică de interese, în care românii, prin cunoscuta _şi_re-. 

curicscuta lor energică rezistenţă, “aduceau garanţie sigură, că sunt şi: pot: îi, 

„O barieră, în “calea turcilor; „Până să ajungă la noi, sunt românii care vor 

- fi mai 'greu de mistuit”. Hceasta era mentalitatea Veneţiei, Romei şi Unga- . 

„riei, cătră care Voevozii români, în zadar apelau, în care în Zadar sperau... 
Politica militară a imperiului Otoman, avea ca obiectiv: întinderea te- , 

ritorială; cât mai departe cătră centrul Europei; în acest scop, ajunşi la . 

  

    

  

  

- cc Fie. 50) Cetatea AIBA, Aa 

Dunărea, “care era un obstacol mare în calea a lor, turcii, în vederea operaţiuni- 

“lor militare viitoare, aveau absolută nevoie, să pună piciorul pe malul cestă- - ... 

lalt al Dunărei, căci pe celălalt îl stăpânea deja; în acest mod, îşi înlesneau. 

“pentru ori când, trecerile peste Dunăre, având ocupate strategiceşte, puncte - 2 

_sigure,- în. stăpânirea lor,. pe. acest mal.- 2 - > 
„3. De 'aceia vedem pe țurci, stăpânind Belgradul Sârbesc, cu osiroavele 

şi insulele din: față, Turnu sau Nicopolul: Mic, Giurgiul, Brăila, Ismail . 

şi aşa voiau să aibă Chilia-şi Cetatea Albă. “Ştefan cel Mare, avea .destulă - 

tecmă, -că în vecinătatea „sa,. Brăila, era în mâna turcilor şi putea el să - 

îngăduie ca. şi pe hotatul țării sale, turcii, să pună stăpânire? Dorinţa, 

Sltanului Mahomed al II, „de a pune calul său.să mănânce orz din pristolul 

Si. Petru” , era un crez la turci; iar r milităreşte „până, când - „românii stă- i
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ps 
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-pânesc Chilia şi: Cetatea Albă, iar Ungurii Belgradul Sârbesc, nu voiu putea 
birui pe Creştini”, era un adevăr ce pronunţa acelaş sultan, recunoscut un - 

„mare Căpitan al Osmanilor.- Deci, - nu atât valoarea lor ca -porturi, cun 
==. explică Al. D. Xenopol, ci însemnătatea militară .a acestor puncte, Chilia 

şi Cetatea. Albă, interesa pe Ştefan; şi foarte judicios, istoricul Xenopol, 
- atribuie adevăratul 'sens reflecţiei 'ce face "Marele Voevod: „măhnit cra 

"-Voevodul, că turcii pusese piciorul în Moldova”. „Chilia, care e cheie şi 
_-poertă a toată țara. Moldovei şi a ţării Ungureşti şi a părţilor dunărene” 1). 

a „De -asemenea zice A. D. Xenopol, prin Iuarea Chiliei şi a Cetăţei Albe 
- „turcii îşi făcuseră din Moldova, un locaş da pradă şi că. Ştefan cu oastea 

lui, trebuiau să stea necontenit cu arma în mâini, spre aşi apăra ţara”, lață - 
“pentru. ce- Ştefan cel Mare —: spune el: — se temea atât de tare, de.a 
pierde cetăţile sale, şi-şi dăduse silinţi aşa d2 uriaşe, spre.a le păstra. De 
“asemenea spune - Xenopol „după ultima “încercare din 1486, de a cuceri. 

- cetăţile, nereuşită, se hotăreşte cu moartea în suflet, a părăsi aceste chei 
ale ărilor române,- în. mânele păgânilor” Da | 

5 :-Nu tot atâta însemnătate. dădeau Voevozii Munteni, acestor chei ale 
„țărilor; dovadă este, că ele ajunsese pe mâna şi în paza. Ungurilor, liosiți 
„şi de puterea şi de interesul de ale păstra. Aceasta numai, a. determinat 

pe Ştefan cel. Mare; -ca trecând peste orice, să pună stăpânirea pe cetățila - 
„sale. - Neapărat că -aceasta trebuia să conducă la starea de vrăjmăşie, re- | 
gictabilă bine înţeles, între cei doi Voevozi români. =. « ă 

- Asupra epocei de domnie. â lui Ştefan cel Mare, şi Viad. “Ţepeş, este bine -să se cunoască și motivele amestecului lui Matei Corvin, în ţările române, bineînţeles, că aceste motive, ca. şi explicarea lor de cătră Unguri, 

. 

„„ > Sunt încă odată bune. dovezi şi de îngânfarea ungurească şi de puţinul lor” respect; cătră adevărul istoric. In adevăr, iată 'cum să “exprimă cronica: -.. „ gară. „In diploma eliberată de cătră Ladislau al V-lea, între abuzurile Ă „comise. de Ion Uniade, se aminteşte că faţă de Domnii din Moldova şi Muntenia, a fost crud, alungândui şi aşezând în locul lor, pe alţi credincioşi “ai lui. Din această diplomă, se vede clar „politica: lui Huniade, față de - ” demnii români. Principatele, slabe şi: mici, nu puteau avea o pGlitică fermă - şi de sine stătătoare, într'o direcţie; ci erau silite a se. înclina, când spre turci, când spre Ungaria, după cum eta norocul -armelor.. Această politică, după istoricii români, este întemeiată. de Mircea I. In senzul acestei politice _ a fost făcut contractul din 1411, 'cu Sultanul Mahomed. La urcarea pe tron a > 3 „lui Matia; în principatele. române erau doi domni, duşmani Ungariei. : In Muntenia, Vlad Ţepeş, persecuta pe supuşii unguri de acolo. Pentru a . "- ajunge în graţia- Sultanului, cu oaste” mare intră în Ardeal, devastând câmpia şi Făgăraşul, trăgând în țeapă saşi. din Braşov. Saşii. merg ia Matia, „are văzând că Ţepeş, întru câtva, a avut dreptul d în contra lor, fiind „şi ocupat cu alte chestiuni mai “urgente de acest lucru, : - _ ; 
4 - _ ” - , a 2: 

e a. se .răsbuna - -. - 
„ nu s'a ocupat - 

  

DN, Iorga (după Scrisoarea Sultanului — Acta Extera), . - i 
_ . Ă _ . i . - -
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Ştefan, domnul “Moldovei, intră şi el. în “Trei Scaune,. alungând pe 

Petru Aron, “de acolo. Fant, ce. ajunse şi la cunoștință lui” Matia, care însă, 

“nu-i face nimic, 
Politica lui Matia era o- politică contrară celei susținute de: tatăl seu, 

însă să nu. credem că el nici când-m'a păşit: energic, „contra acelora .care: 

-năzuiau. ai lua: domnia lui. Pe: domnul Ţepeş, pentru cruzimile lii;, în 
alunge. boierii, în adunarea de: la Târgovişte, “ânlocuindul cu fratele seu,. 

Radu cel Frumos.- Ţepeş, merge în Ardeal; ca să ceară ajutorul lui Matia, 

are--il protegea, de la ocuparea Cetăţei Chilia. Intr'ucât şi Radu, să supune- : 

ini Maţia, acesta găseşte, că aşezarea din nou, la- domnie, a lui Țepeş,. ar 

îi un Iucru rău. Şi Ştefan -ar fi fost în contra restituirei. tronului, li Ţepeş. - 

Ţepeş, intrând în Ardeal, îace propunere Sultanului, tă-i va câștiga Ardealul, - 

către Marele. Vizir, 'care prin solii lui Radu, este. trimisă lui Matia. „Matia - 

îsi schimbă atunci planul, ducândul pe Ţepeş. la Buda, în prinsoare. 

_ “dacă îl primeşte în graţie. Această scrisoare, este. trimisă. lui ' Ştefan, de. - 

E “Alianţa lui. Ştetan cu turcii, a atras atenția lui Matia, asupra lucrurilor = 

din Moldova, cuzatât. mai. vârtos că. tot aduse si supunere. Poloniei, care . 

fapt a fost şi o lovire a superiorițăţei maghiare, pretinsă asupra' Moldovei. 

Ştefan, * în 1465, ocupă de “la Radu, cetatea Chilia. Ardeleni, sub 

conducerea lui Vereş Benedek, să răscoală în contra lui Matia, pentru re-. 

po 

„formele: de dări, din 1467, şi întru în legături * şi cu Ştefan. Matia, vine _ 

cu oaste mare în Ardeal, unde -surprinşi, refugiații parte se predau, parte 

„să refugiază la Ştefan, unde sunt adăpostiţi. Matia, după reprimarea + rebe-. 

'liunei, prin Oituz şi Ghintş, străbate în Moldova, unde Ştefan îi cere pace. 

" Matia necrezândul, merge până la Baia, unde” noaptea - este surprins de. 

- Ștefan, . nimiciridui oastea şi - rănindul şi pe. el. N . 

La 1468, Ștefan, cu 8000 de călăreţi, devastează secuimea, sub pre- 

textul - că urmăreşte pe Petru Aron, ba îl chiamă pe. Aroa în Moldovă; Pi 

ro 

_ unde îl omoară: - Acestea. nu se” întâmplau, dacă ar fi fost încheiată pacea i 

cu Matia. .- : 

Ştefan, nepurtând frică de.- Ungaria, “atacă Muntenia, inlocuind pe 

“ Radu, prin. 'Laiot Basarab; Radu fuge la turci, atrăgând puterea - Turciei, - 

" între- cei doi voivozi. - In „acest nou - pericol, Ştefan cere. âjutorul 

tuturor creştinilor, fără_să se supună - “lui: Matia, care trimite pe Voivodul . 

Ardealului, Magyar Balaş, în ajutorul lui, cu care ajutor, la- Bârlad bate 

- pe turci. Matia şi pe Ţepeş, îl restituie, (de fapt, era domn Laiot Basarab), . 

“ca :să aibă şi în Muntenia” un credincios şi ca să! ajute -pe “Ştefan, în N 

luptele cu turcii. Basarab, mai ' târziu Ţepeluş, fratele lui Laiot Basarab, i 

ucide pe Țepeș, după. stăpânirea a doua de două luni. Țepeluş, se aliază 

-cu turcii şi la 1479, intră „cu Alibey în Ardeal, unde este bătut în lupta 

- după.  Câmpul-pânei. Vlad: Călugărul cu ajutorul lui: Steer, omoară pe 2 

-Tepeluiş, ajungând el domn... .. .. : / 

“Sultanul Baiazid, face un tratat cu Matia, pe 5 ani, prin care se Teagă- 

“a:nus :ataca în acest. timp, nici . o' ţară creştină. Baiazid la 1484, ocupă 

cet: tea Chilia,. şi Cetatea Aibă, „pentru care Matia întrebând, pe: Sultan,
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“cauza ocupărei acestora, răspunde că în tratat, nu era specificat, că în 
contra Munteniei şi Moldovei, nu se va ridica. Matia, pentru aceste cetăţi, 

“„îi- donează lui Ştetan, Cetatea Ciceiilui şi Cetatea de Balta”,. 
“Din cele coprinse în cronica aceasta, să vede răstălmăcirea faptelor 

istorice, în interesul regelui ungur de, a-şi justifica “atitudinea față de 
țările române. Politica lui Mircea, ca şi a lui Ştefan cel Mare, la sfârşitul. 

-vieţei dcestuia, când recomandă a să “trăi în pace. cu turcii, era tocmai 
slăbiciuneâ vecinilor creştini şi ricînţelegerile dintre dânşii, faţă de pericolul 

"turcesc, contra căruia, singuri domnii români purtau greul armelor. In invazia 
-“ 1ui Vlad Tepeş, în ţara Săsească, însuşi Matei Corvin îi dă dreptate; de 

1 „r Ştefan.al Moldovei, iarăşi nu să supâră Matei, când a pătruns în Ardea, 
după. Petru, Aron, fiind “că adăpostirea domnilor detronaţi,. să ştie că regii 
“Unguri o făceau: numai în scopul de a se-putea amesteca în treburile interne 

şi de domnie, a țărilor române. Insă, prin Vlad Tepeş, ungurii. intru -în 
- stăpânirea cetăţei moldoveneşti, „Chilia; aceasta Voevodul Moldovei nu. 0 
putea îngădui şi la locul Cuvenit, s'a arătat motivele pentru ce. „_ 

- Intrarea lui Matei ' Corvin în Moldova şi lupta de la” Baia, nu a fost 
- de loc justificată de presenţa refugiaților “Ardeleni, în Moldova şi de pre- i 

tinsele lor puneri la cale, cu Ştefan; erâ un atac direct asupra Moldovei Şi Voevodul Ştefan de. aceia l-a şi întâmpinat. - e 
Ocuparea cetăţei Chilia şi a cetăţei Albe, de cătră. turci, era o cedare, - a Ungariei, cătră Turcia, a două cetăţi, ce nu-i “aparţinea şi deci nu avea „nici un drept, ca să o facă; şi tocmai- pentru a remedia greşala şi acest „act făcut, Matei Corvin donează lui Ştefan, Ciceul şi Cetatea de Baltă, pentu ca prin aceasta, să împace Moldova. Acesta este adevărul istoric, asupra că- ruia Ungurii, în zadar au încercat să-l răstălmăcească, în scopul: de a-şi - justifica politica lor de tot timpul vrăjmăşască, faţă de români. "După cronicile române, evenimentele anilor 1461 şi 1462, sunt astfel] redate: îi a a DI a NE SI 1461 Iulie 5-a prădat. Ştefan. Vodă, ţara. Secuilor” După altă sursă: _„„. Ştefan, face, o expediţie în. Ardeal, unde se refugiase Petru' Aron, venit din' Polonia, unde» fugise întâi 1). a a | i 1462 »Mahomet al 112), ca să-şi răsbune contra lui Vlad Ţepeş, vine „Ja ” Brăila . şi -o arde. Inaintând prin dară, Sultanul suferă aşa mari pierderi, în drumul seu „cătră - Târgovişte, în cât să retrase “înapoi spre Brăila”, Si o Su o a i 

Vlad Tepeş să luă după turci, le făcu alte perderi şi merse cătră Brăila pe unde Sultanul părăsi oștirea. Vlad, trecu la Brăila şi ucise pe Aliza beg şi pe 
înscţitorii sei. Atunci aflând Sultanul, chemă pe fratele lui.. Dracu, îi 'dete 4000. de călăreţi şi-l expedie spre. Nicopole, unde să-l aştepte; Ajungând . “la Nicopole, armata Sultanului nu putu trece căci Dracu Vodă - „trecerea. - Atunci turcii, trecură mai jos, pe malul 

y 

apăra 
Opus, cu tunări mari, - 

  

N - 2 Ureche, - tat mii - a: a 2) Serbul Constantin Mihalovicz de Ostroviţa crescut în Mz1 ism si ieni „în armata turcă, scapă în Ungaria şi redevenit creştin, descrie acestea: de ism si ienicer ÎN e , x + 5Us.
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mijlocii şi mici, unde aşezând tunurile, să 'ocoliră cu un şanţ, ca să. 
nu-i supere călărimea; apoi se întoarse iar la .loc şi. trecu. astfel toată : 

pedestrimea, apoi să mişcară toţi asupra oştirei lui Vodă, „ aşezând tunurile; . 
insă până să ajungă la aceasta, duşmanul ucise 300 - eniceri” d - 

"Sultanul. nu trecuse încă Dunărea. Turcii aveau 120 de.- tinări mici. 

_care putu să depărteze armata lui Dracu." Sultanul. 'apoi, trecu dincoace 

o altă oaste pedestră, numită agapi, ceva. ca drabii,(?) drabanţii,(?) la -- 

„creştini. Dracu, văzând “că nu mai poate apăra trecerea, 'se retrase. Apoi 

“trecu, şi Sultanul, cu toată „oastea: Dracu, . ratele înaintea noastră; înain- 

tarăm în. ţara românească, darcu mare frică, de şi domnul românesc -avea - 

“ouste mică. şi ne ţineam cu multă pază, mânând nopţile în şanţuri, totuşi 

nici aşa nu_ne “puturăm asigura, în cât într'o noapte,. lovindune românii, 

inăcelăriră” Gameni, cai, cămile, uciseră turci 100. 000; iar când. toţi turcii: 

„goniţi de duşmani, alergară câtsă noi ienicerii, îi respingeau! şi îi ucideau, 

de noi, pentru a nu ne perde din a lor. cauză: în acest mod, mare: 

daună suferi atunci Sultanul; “a. doua zi, prinseră turcii vreo câteva siite 

ca era'pe lângă! Sultan. .Dracu, fugi în. Ungaria,':la regele Matei, care-l 

pusc în .închisoare. Sultanul, încredinţă ţara, fratelui lui Dracu. Sulta- 

nul se retrase din România; şi când apoi turcii, observândui că şi mai 

“înainte vreme, toate vicioriile asupra românilor, adusese: multă perire îatre . 

turci Sultanul le răspundea: până când românii, stăpânesc. Chilia și Cetatea 

“ Albă, iar Ungurii Belgradul serbesc; până “atunci, zu voia. „putea birui pe 
creştini”? 1), - - - - - 

„Matiaş prinse pe. Vlad, domnul Muntenesc, a cărui îrate Radu, anti. 

zân Sultanului Mahomet, primi domnia ţărei româneşti şi coprinse “oraşul 

Chilia, alungând de acolo pe ungurii care-l ocupau. Ştefan, domnul Mol- 

dovei -temânduse -de vecinătatea turcului, să făcu şi el tributar turcii ; 

dar pe de altă parte, conspirând cu târgoveţii şi pilind € o poartă a oraşului, - 

coprinse Chilia 'pe la miezul nopţii” 2). - 

“După Vlad Ţepeş, ; vine la tron, Radu III cel Frumos, 1462 1474; asup-a 

domniei . căruia,. din punct de vedere militar, în afară - de cele ce se vor 
"arăta, întreprinderi contra Moldovei, se:pot- “da şi “următoarele. amănunte: 

el, menţine starea oştirei munteneşti, moştenită de la predecesorul - scu, 

căci. de: şi firea lui, nu era răsboinică, însă era un “domn ambițios şi-i, 

„plăcea să s "amestece în treburile ţărilor vecine şi mai ales în Moldova. Pen-. 

-- tru aceia, “simția - nevoia unei oştiri tari şi după interesul ce-i purta Voz2- 

= 

N 

E 

"de români, pe. care “Sultanul porunci de-i . despică pe toţi:: încât văzând - 
puterea turcilor, românii părăsiră pe, Dracul şi se lipiră de fratele său, 
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vodul, ţara făcea tot ce i se cerea, ca. să se. țină oştirea în bune con- . 

„diţiuni- Cavaleria în special, este în putere, efectivul ei de pace, nu scade - 

sub 40.000, după cum arată scriitorii străini şi dupăcurm şi. „domnitorului 

zi place să se „intăişeze cu „dânsa, în toate ocasiunile''. DE Sa pr 

  

1) Iată din gura, însăşi a “Suitanului, căuza vrăjmăşiel | pornite de Ştetan Vcaă, 

contra lui Vlad Ţepeş, pentru această Chilie: şi Cetate Albă. 
- 12) Miechovsky, (contimporaa fatului). pu a 

1 

I 

..
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- De asemenea, el.dă ţoate îngrijirile -riecesare. şi capitalei, a cărei ce- 
tate co întreţirie, de. şi cunoştea dorinţa turcilor, ca asemeni întăriri în 

= „“4ările române, să nu mai existe. Radu Vodă, avea şi. oarecare însuşiri 
„-  ostăşeşti, pe care el le-ar fi putut folosi bine în acel timp, dacă nu s-ar 
"îi găsit lângă dânsul, ca vecin, Ştefan Vodă al Moldovei, a cărui ceartă | 

o căuta. Aşă,. din “pricină că” Radu Vodă, umbla să se pună bine cu 
“duşmanii lui Ştefan, găseşte prilej a se măsura cu Ştefân, din pricina 
atacului ce dă Ştefan, cetăţei Brăila, care era ocupată de turci şi de unde 
aceştia 'supărau populaţia moldovenească, vecină. La lozul cuvenit, se arată 

“care au fost resultatele acestor lupte, a' lui Radu Vodă, cu Ştefan. - 
*  Intorcândune la „evenimentele din” Moldova, le întățişăm aşa . precum 

“le dau istoricii. -- E e 
: Fiind Ştefan Vodă om răsboinic, nu se zăbovi vreme -multă, după 

ce. să 'aşeză la dominie, că în ânul 1461, al cincilea al domniei sale, 
-.. ridicatus'au Ştefan; cu toată puterea sa şi sau dus în Ardeal,.de au 

„- prădat țara Secuiască, spre a-şi răsbuna de ţinerea şi ajutorarea: vrăjmăşiei 
contra sa, a lui Petru Aron, ucigaşul tatălui seu” 1). Sa "Asigurat dinspre Polonia, în urma tratatului -de pace încheiat în 
1459. cu: Cazimir al IV, Ştefan pradă-ţara secuilor, de -unde s'a intors înâpoi “fără -nici.o Sminteală”. DI, 

2" In anul 1462, Ştefan Vodă, atacă Cetatea Chiliei, pe care o ozupău turcii, în coasta ţării sale; goneşte pe turci, din cetate şi o ocupă el. De ari --răsboiul cu Vlad Ţepeş: La atacul Chiliei, la 22 Iulie, Ştefan Vodă, este „lovit- cu un glonţ de puşcă în” glesnă. Timp de :3 ani, cetatea Chiliei : -" “se bucără de linişte; însă turcii, care cu orice preț voiau să aibă stăpânirea „. tuturor cetăților. de. pe margenea. de nord a: teritoriului dominaţiunei- lor, MI de-elungul Dunărei,- vin şi ocup. din NOU . Cetatea” Chiliei, gonind postul „Moldovenesc de pază lăsatacolo, de cătră” Ştefan Vodă. "După 'altă sursă: „lau rănit la-picior pe Ştefan Voevod, „Ungurii din acea cetate”). - In - anul 1465 „adunând Ştefari multă "oaste, în. /anuay 23, 'a niers | - asupra Chiliei .şi sosind mercuri spre joi, Za mezul nopței, au - înconjurat +. cetatea, iar vineri dimineaţa, a început a bate cetatea, şi așa toată ziuă | „S'2u hărăţit, până sâară; iar sâmbătă, să închinară cei din cetate şi au intrat: | Ștetar Vodă în cetate,: unde a stat 3 zile. De acolo şi la cetatea Albă - au tras şi multă năvală făcând, au dobândit şi cetatea Albă. Le-au întărit cu bucate” şi slujitori, au lăsat pe Isaia şi pa Buhtea, părcălabi ca să le ÎN giijască, iar el, s'a întors la Suceava. La 1466, era. Stanciul părcălab de ceiatea Albă, unul din cei mai mari boieri. Ștefan pusă de întări din nou. cetetea Sucevei 2). * - i cae a 
La 1466, a prădat. Ştetan Vodă,. a: doua oară Țara Secuilor, 5 

  

_* 1) Uieche. | 7. ARE - SR IE - 2 ACacul Chiliei (Cronica Putneană). . | i IE - : „Şletan cel Mare e acela care în lozuli vechei cetăți a lu; : -a rezidi O altă nouă cetate din piatră şi cărămidă, în locul i Site Koriat Sa Muşat „mare, mai tare, cu al doilea rând de ziduri înalte şi puternice, cu un cena manta mai - - ŞI aditiv, Portarul de Suceava“. (AL. Lepădatu): — Dovadă dei că românii-țina miiitar : de progresia armamentului. _ ! ii i îi | țineau seama 
> . Y - , | - N



a = - 

 Răsboiul de. la 1467 la: Baia. Matei “Corvin, regele Ungariei, spre. a-şi . 

răsbuna de încursia făcută de cătră Ştefan Vodă în Ungaria, pe deoparte; — 

iar. pe. de alta, ca să ajute pe Petru Vodă, ca să-şi recapete domnia „Matei - 
Corvin, sub. cuvânt. că- merge să aşeze p2 tronul: Moldovei, pe acest domn, 

a adunat oaste multă şi-a ieşit “la “Trotuș, Noemvre 19; -de acolo a: mers. 

"la Roman, Noenivre.29, unde s'a odihnit 7 zile, armata lui fiind: lăsată să - 

prade şi să. jefuiască. La a opta zi, Dacemvre. 7, a aprins: Romanul şi a” 

purces spre Suceava; în drum, s'a abătut spre Baia, unde a sosit luni 

- Decemvre, 14. Acolea, lasă oastea fără nici o- pază, la băuturi şi jafuri. 

Ştefan având dar ştire de asta. şi prinzând limbă, Marţi Decemvre 15, a -: 

„aprins târgul asupra” lor. şi fiind baţi, i-au-lovit Ştefan, având cu el oas- 

tea tocmită, în revărsatul zorilor, de a făcut multă moarte şi peire în unguri.. 

In fuga lor prin munţi; vreo 12.000 au perit. Craiul rănit de săgeată foarte — . 

reu,: abea a scăpat pe poteci, în Ardeal. După aceasta, Ştefan Vodă, în. N 

acelaş an, sa ridicat cu toată -puterea, multă pradă au făcut în fara Un-. 

gw.ească, spre răsbunare”. - - > : | 

| „ Scriitori streini; astfel descriu lupta a aceasta: „Matiaş, gelos de isbândile 5 

- lui Ştefan şi la cererea de ajutor din pariea lui Petru, Aron, îndătă strân- . . 

gând" ca 40.000 de unguri şi altă adunătură, a -venit peste. munţi. asupra lui: 

* Stefan Vodă. A ieşit Matiaş pe Oituz şi a venit drept la Ro:nan, unde a 

- stat 6 zile de s'a odihnit, apoi a ars Romanul şi a pornit spre. Suceava. 

Ştefan, sfa gata cu oastea sa, aşteptând . să-i dea „răsboiu: „Avea Ştefan 

Vodă şi ajutor de la leşi, dat de. Cazimir. - ps 

Insă ca să-l întâmpine Ştefan pe: Matiaş, la” loc larg, 'nu cuteza, ci 

aştepta să-l poată lovi mai la, strâmtoare. Matiaş,. s'ă- dus: spre Baia, sosind 

“acolo la Decemvrie 14. . So zu 

Acolo „a lăsat oastea. fără nici o. pază. Ştetan, atând din im „ 

socoti: să lovească. _pe' Unguri, acolo la: loc strâmt. -Şi îndată a purces “din. 

Suceava, cu toată oastea sa, sara, pedestrime şi. călărime. Şi aflând pe” 

unguri * adormiţi fără grijă, ameţiţi - de. beţie, noaptea când, toate se văd. 

mai. straşnice şi mai groasnice, aprinsau târgul -asupra „ungurilor. . Intratau. - 

-oşteni: lui Ştefan Vodă în ungurii . lui Matiâş, - atât cât nu mai avură de 

ce să mai apuce” urigurii, fără cât cine încotro putea, aşa „pleca. de :îugă, 

-noeptea, se scape: cu. zile de: spaima focului şi de moarte. Şi “nimeni nu 

se mai întorcea; şi priri munţi, prin potece, le. ţinea calea -făranii,. frimişi 

__ de.acea treabă gata; îi tăiau cu: coase şi cu fuşturi şi cu topoare pe. 

câţi îi timpinau” 1). „Iar singur Matiaş Craiul, cu câţi sau aflat lângă 

dânsul, atunci “rănit cu 3 rane, lăsând" toată tabăra au scăpat peste munţi. | 

„Peritau . pe loc 10.009.de unguri. Peritati şi  Berindel, ce trăgea nădejde. 

de domnie;-iar Petru Aroa, a scăpat în țara - leşască” 2). Atacul de noapte, - 

-ăâ fost dat de căiră Ştefan, după regulele.- cerute în asemenea atacuri; „după 

“cea sosit Matiaş Craiul,- la - oraşul Baia si a întărit orașul (căci se teza” 

2 = - 

E 1) "Mihovie, istorie legese Cam la tei istorisesc: seritorul ungur Petria Ranzan E să 

Şi Engel. a A | a - 

2) Croimer. ' . i 
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- de năvălirea Moldovenilor) cu şanţuri şi cu care, Ştefan Vodă, care se așe- 
zase : cu oastea sa; între 'riurile Moldova -şi_ Şoimu '(Şomuz?),- gândind, . 

"că a venit timpul, când cu puţini să bată pe mulţi, lăsând caii şi sarcinile 
în tabără, numai pedestru. şi ușor, a venit la Baia şi aprinzând oraşul. din: 

„-._ vre-o câteva laturi, în 15 Decembrie, noaptea, a năvălit. Ştetan peste Unguri, 
ținând bătaia amestecată,, până în revărsatul “zorilor” 1). Matei Miechovski, 
coritimporan faptelor," arată -asttel acest răsboi: î e 

i „Mateiaş regele" Ungariei, venind contra lui Ştefan şi aducând domn. 
Moldovei, pe Berindeiu, fu bătut. de Ştefan, la oraşul Baia; Mateiaş primi 

trei rane; răulte mii de unguri periră acolo. - IP 
- Acesta este adevărul de şi ungurii povestesc altfel, linguşinduse regelui 

Matiaş”.. După alte surse istotice: Da | 
_„Porni Craiul unguresc, numiti Matia; şi năpădi asupra Totrușu:ui, cu 

„toată puterea ungurească, Noembre..în 19,' iar în 20 Noembrie, veniră 
în- Târgu. Romanului şi în ziua a 7-a a lunei Decemvrie. arseră târgul 

“şi astiel ajunse până la Baia. In-14 a „lunei Decemvrie; luni spre marți, „măpăd: noaptea asupra Ungurilor la Baia şi-i dete' D-zeu, în mânile lui as „Ştefan Voevod şi ale -oştirei sale şi mare mulţime dintre, dânşii, fură o- morâţi; însuşi Craiul,” fu săgetat atunci 'în luptă”. n 7. 1465; Lângă Baia — partea sudică — pe un cap de deal, este ce- . : „> tățuia, peste rîul Moldova.. Intrarea lui Matei Corviu, la 19 Noemvre 1465, Sa făcut prin pasul Oituz. El arde Romanul, merge spre Suceava, ajunge“ în Baia, la 14 Decemvre; poposeşte aici şi să întăreşte; Ștefan Vodă, îl „” atacă într'o noapte şi ia Baia cu asalt. „După ce a sosit Matiaş -Craiul, în. oruşul Baia şi a întărit Oraşul cu şanţuri "şi cu: cară; Ştefan, care se ăşezasc cu oastea sa între riurile Moldova şi Şomuzul, gândind că a venit _- „timpu! când cu puţini....... etc. 10.000 de unguri ar fi perit, steaguri mi- „= lităreşti vreo câteva sute; „sau prins, care le-au trimis. Ştefan. Vodă, prin solii sei; în semn de biruinţă, Craiului -Cazimir. In fuga lor, ungurii au în- grcpat 500 de bombarde, Ca să nu se folosească Moldovenii de ele). „Şincai, în: cronica Românilor, spune că Judeţul - Bacău,: a fost adeseori „teatrul luptelor între principii Ardealului şi ai Moldovei, cum a fost între „ Stefan cel Mare şi Matei Corvin. - a a Se | „__-- După isbânda de la Baia şi pentru a nu lăsa pe turci să. se aşeze. la hotarul Moldovei, în 1465, Ianuarie 23 „Joia pe la niiezul jopței, intră | Stefan. Voevod, în Chilia şi împresoară: cetatea- şi petrecu , acolo în pace „joia, iar vineri dimineaţa,. loviră şi începură a dărâma cetatea - Chilia şi astfel -dărâmară toată ziua şi. să. bătură până. seara; ' sâmbătă, să în- 

| său, de la Suceava”, N A a în Buhtea-se găsea şi în anul 1468. ca Părcălab în Chilia, 
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In acelaş an, după , răsboiul la Bae,. sau ridicat Ştefan Vodă, cur + 

"“ioată puterea 'să_ se răsbune “pe unguri, sa dus în Ardeal şi multă pradă 

-Şi” robie a tăcut, în ţara. Secuiască. . | - . 

„Altă sursă: „Ştefan, numai cu 1890 de căiări “despoie Ardealul, prin. 

" zând acolo! Şi decapitând acolo, pe duşmanul: seu Petru, „care * ucise pe 

tatăl șeu şi pe care îl proteja regele Mătei. - Tot. în “anul 1469, “tătarii. 

| trans-Volgieni, trimise trei oşti:.2 asupra Galiției şi Litvaniei şi una asupra 

“Moldovei; pe: aceasta a treia, Moldovenii o bătură la dumbrava ce se 

numeşte Lipinţi şi prinseră viu, pe însuşi fiul împăratului tătarilo: Maniac” 1). 

După aceia văzânduse pericolul turcesc, Matei se împacă cu Ştefan, 
dând acestuia în dar, două cetăţi mari în Ardeal: „Balta şi Ciceu. Şi Ştefan, i 

îaţă de “pericolul turcesc,. încheie-cu Matei Corvin un“ tratat de pace şi de. | 

“ajutor reciproc, cu regele Cazimir al Poloniei: -. ! E 
1410; In acest an, Ştefan Vodă, „strănsau, fara şi slujitorii sei! Şi au. 

intiat în. ţară „Muntenească, . de .au pradat. margenea, în Februarie 27 şi a 
-- ars Brăila”. Pe vară, au intrat în ţară nişte tătari; pe care Ştefan Vodă. 

„îi bate, Îa. Lipinţi, aproape de Nistru, la 20 August. - -. 
A 

“Drin pricina. atacului lui Ştefan în Muntenia, „Rădu Vodă; domnul - 
“ Muntenesc, în al 5-lea an' al domniei, spre. aşi răsbuna de. ce i-a tăcut. 

Ştetan Vodă; strângând” oastea sa şi vecinească, au venit asupra lui Ştefan. 
Vodă; iar el, ca un leu gata de vânat, de sârg. s'au “pornit” şi la Soci 
le-au eşit înainte şi dând răsboi vitejeşte, Martie în 7 Joi;. anul 1471, 

ni mai puţin de vitejia Moldovenilor, care erau. gafa au să moară, au, să . 

isbândeasci, de cât de meșteșugul lui Ştetan Vodă, Radu. Vodă a perdut 

răsboiul, cu multă” pagubă de. ai sei, că pe toţi i-au, tăiat”. „Cu acest 
„prilej, a tăiat . Ştefan mulţi bozri mari, " lăsând numai doi: în viaţă: pe 

“Mircea Comisul şi pe Stan logofătul”. LT, | 
: „Stefan Vodă având“ inima aprinsă spre lucruri vitejeşti, „îi părea că 

ui. an ce ma avut treabă de răsboiu, că are „multă pagubă, socotind că şi 
inimile voinicilor în .răsboi. trăind se ascut și truda şi osteneala cu care se. E 

deprinsese oastea, e a.doua vitejie?). Strânsa de isnoavă oaste. şi a luat 

"pe -Basarab Laiot, ca să-l ducă în țara Muntenească, să-l pună domn. Şi j 

inhând Ştefan Vodă în ţara Muntenească, să. găti. să dea răsboi Radului - 

Vodă. Deci văzând Radu Vodă, că nu-i va putea sta în potrivă,- au dat dos 

“cu oastea sa, şi s'a dus la scaunul seu, la Dâmboviţa, cetate — Bucureşti. i 

„până “seara. Radu Vodă, a părăsit lupta, sâmbătă spre. Duminecă 

în acel timp, era cetate bine întărită .— sau după alt scriitor „Cetatea 

Bucureşti, cetate tare şi bine apărată”. Incursia şi lupta, este astfel dată de 

„unii istorici: „La 1472, luna Noemvrie 8, împărți Ştefan Voevod oastei 

sale steagurile la Milcov şi porniră din nou; “împreună cu Basarab, asupra -- 

„lui Radu Vodă şi se încăieră într'o. joi, la locul ce se cheamă Cursul apei, 

la 18 Noemvre şi să bătură acolo până seara, tot aşa vineri şi sâmbătă - 

. Letopesiţul scrie, că; Dacă : au sosit. Ștefan Vodă la margirie, Noemure 

1) Miechoveky, Cromer, Engel. - Aaa - 

„2 Principiu: Marilor Căpitani, a Si - 

“
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__ 8, au îripărțit steagurile: oştii sale” pe. Milcov-şi de. aci s'au  împreunat, cu 

Radu Vodă 'Noemvre în 18 joi, la locul ce se'zice Cursul. apei şi dând, 
„răsboi' vitejeşte de ambe, părţi, s'au bătut acolo până în seară. i 

| “Iar noaptea, până în Duminecă, au lăsat Radu Vodă țoate ale sale” ” 

+" în tabără şi a fugit cu toată oastea şi "itraceiaş, lună, în 23, au. înconjurat 

cotata "Dâmboviţa; şi întraceiaş noapte au- fugit Radu 'Vodu Vodă din -. 

cetate, lăsânduşi pe doamna sa Maria şi pe fiica sa Voichiţa şi tot ce au 

avut : şi 's-au. dus la turci. Iar Ştefan ' Vodă, în 24 _ a acestei luni, au 

--dobândit: cetatea Dâmboviţa şi au intrat în trânsa şi au. luat pe. doamna 

Radului Vodă; şi pe fiica sa Voichiţa, o :au luat şi-e doamnă şi toată” 

„averea lui şi. hainele lui cele scumpe şi toate steagurile lui; iar pe Laiot - 

Basarab, l-au pus domn în ţara. Muntenească. După isbânda: sa contra 
= lui Radu: “Vodă, Șteian Vodă trimite lui Cazimir, Craiul leşesc 28 de 

steaguri”. : - 7 
- „In acest an, Ştefan Vodă. a comenda la Geneva, o spadă, cum le 

-aveau Munteni”. - a —. 

"Radu Vodă, dac'au fugit la turci, s'au pus, sub protecţia lor şi dacă 
a luat ajutor de la turci, au intrat în ţara. Muntenească, cu -15.0009 de turci, 

“fără” alți lefecii ce-i adunase şi-au dat -răsboi lui Laiot Basarab, în: 23 
„Decemvrie 1473 şi l-au răsbit cu toată. oastea lui. Turcii, au urmărit pe 
“Laiot Basarab. până la: Bârlad, prădând în calea lor”. De acest: act de arme, 
se vorbeşte următoarele, de -cătră însuşi - “Ştefan. cel Mare, întărind un alt 
hrisov: perdut „când veniră Ali_beg şi îrateseu Skenderbeg şi cu Tepeluş, 
robind ţara noastră, chiar până la Lunca cea Mare”. „(Lunca cea Mare adecă la 
Răcăciuni). Din cronici: rezulță că Ştefan ar îi avut o luptă cu turcii -şi 

- înainte de Septembrie 1473. In -1474, lă- -începutul - anului, începu” luptele | 
„tercilor cu Hasan Uzun în Sia, Laiot trecu de partea. turcilor. şi merse. 
în vara acestui an în Asia_cu vreo 12.099 “de” soldați. ! - 

Stefan Vodă, auzind de cele petrecute în ţara Muntenească, în ânul 1479 
„Octomvrie 1, au strâns: oaste şi. intrând în Muntenia, a coprins ţara până 
“în apa Teleajnei, a luat cetatea Teleajnei şi au tăiat capetele părcălabilor . 
"şi cetatea au arso. Iar după” 5 zile, a fost” răsboi. în. ţara Muntenească, 
“cu ungurii şi cu Tepeluş Vodă şi a bătut Ştefan Vodă, pe toți”. . 

In aceiaş lună, în 20, a -răsbit şi pe Radu Vodă,. 
“căiră Bucureşti cu ostaşii sei, 

„care. „sa. retras 
urmărit: de Ştefan Vodă, care în irma unei noi lupte, coprinde” cetatea : Bucureşti. După. plecarea lui Ştefan Vodă însă, “Voevodul Radu; 'se întoarce! iarăşi la scaun, ajutat de boerii sei şi- de ostaşi, care sufereau ' mult: pe urma. acestor atacuri a Moldovenilor. Radu Vodă _Ccâută acum a spori! întăririle cetăţei Bucureşti, spre a o face capabilă unei „ rezistenţe, “contra atacurilor ce ar primi. . -- D - | In adevăr, Ştefan Vâdă, în anul 1474, vine din nou cu. oaste "asupra “Bucureştilor însoţit şi de-un corp - de unguri, cu care înconjoară cetatea, -xo bate timp de 2 săptămâni şi o ia. O altă cronică, : dă faptele astfel: „Ştefan caută să alunge pe Laiot Basarab din “Muntenia şi în toamna anului 1474 oștile moldoveneşti veniră. în ţara românească şi. câştigară bi- Truințe, în imp. ce soseau Şi oștile Ardealului”, - 
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„Ca să susţie. pe Laiot, turcii trecură “Dunărea şi luară garnizoane în 

țara românească, unde se găsesc şi pe la sfârşitul toamnei.- Ştefan după ce, 

veni din: ţara: românsască, şedea la Vaslui. La 29 Noemvre. "1474 scrie . 

prin Paul -Ogniben, solul” venețian, Papei “Sixt al. IV, ca să-i - dea. 

aiutor. împreună cu ceilalţi regi, contra turcilor. Prin Decemvrie turcii să 

--apropiau de Moldova. 'Armata lui Ştefan era foarte mică, faţă de cea tur 

„+ cească. ;,40.000 oâste gata”! (Ureche la îel cu Dlugosz şi Miechovschi). 

„40.000 numai moldoveni” (Strycovski). „40.000” (Cromer), care zice „alții 

spun. că Ştefan a avut 50.000, toată oastea lui”7 42.000 analele Venețiene,  - 

30.000" alte anale- Venețiene, - 50.000- relâţia de la Turda din 1475 a ui 

Matei Corvin, 60.000 .scrisoârea de la: Buda, a unui martor ocular al. luptei: 

ar fi. avut şi 2000. de călăreţi poloni cu Buceţii; iar ajutor 5000 secui,- 

1800 unguri; turcii 120 .000.. Ştefan era la Vaslui. Moldovenii s'ar îi .opus- - 

_la hotarul lor. dar n'au putut. rezista şi s'au retras. Locuitorii au distrus 

, adăposturile şi proviziile, ascunzânduse Ja munţi: Ureche rău spune că au .: 

a:s iarba, în Decemvre, “afară dacă el nu a înţeles prin earbă,- nutretul ..- 

cailor. Moldovenii stricară . drumurile si atacau “pe furiş convoiurile turcilor 

ce veneau din ţara românească, „Lupta s'a dat p2 o vale strâmtă, coprinsă 

- Aatre 2 dealuri,' mocirloasă! şi cu păduri în „jurul ei; „pe: acolo curge. şi 

o ape” peste care era şi pod”. | 

“In tot acest. timo, cetatea .a rezistat. şi a fost foarte bine. apărată, Din 

- causă însă că turcii să pregăteau iarăşi- de răsboiu, spre. a-şi. continua cuce-. 

ririle, Ştefan Vodă caută a se întoarce în ţara sa, spre a „se pregăti. şi e], 

neavând interes ca să slăbească pe-Munteni, care. Grau chemaţi şi ei a: i face, 

zid contra dușmanului comun. :- 

„-Este de remarcat, că desele răsboae ale: lui: Stefan Vodă,  măestria” 

po 

„cu “care ştie el.'să- le conducă, fac - ca în aceste. vremuri, . aştirea lui să 

numere câţiva vestiți căpitani, “care au să se ilustreze în „luptele viitoare; 

“astfel sunt Căpitanii: Decuseară,. Micotea, Purice, Vornicul” Boldur, Cărăbâţ, 

Paharnicul  Coste, hatman Arbore, Juga- Vistiernicul şi alții. 

4474; In acest an, se vorbeşte .de isprăvi militare, sevărşite de românii, 

na: 

turcii ocupasă fortăreața gotică Teodor. din Crim”. 

“În relația italiană, despre: ocuparea * acestei- “cetăţi, se zice “a, domni 

Gcthiei, a „âpărat fortăreaţa cu 300 de: români. 

1474, “Noemvre 29 „Ştefan'- “cel Măre, prin O scrisoare- diri Vaslui, 

annţă” lui Papa Sixt al IV-lea, că -Şahul Persiei, Uzun “Hasan, trimisese 

_vodul cerea Papei, să . activeze realizarea alianţei, între statele . creştine, 

contra turcilor” 1). Pe țurnul de la schela Ms. Zogratul de la muntele 

Atos, se află o piatră,. cu următoarea inscripţie: “Io Ştefan Voevod, cu mila” 

““lui D-zeu, Domn Țării - „Moldovei, fiul lui, Bogdan: Voevod, am zidit acest 

turn pentru corăbii în anul! 6982 (1474), 

  

-1) Docura.- Hurmuzache. - 

| stebiliți” în alte. regiuni de cât în Dacia; asttel, găsim înregistrat îaptul, că - 

- L. 

_-ambasador în Moldova, pentru o înţelegere comună contra turcilor şi Voe- pp
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1415 lanuar 25, din Suceava „prin scrisori -şi prin trimişi, Ş:iotau: 

anunţă pe principii străini, de biruinţa câştigată de armata sa, în. ziua 

“ bobctezei, împotriva turcilor veniţi-în numer de 12.009, sub comanda lui 

Soliman Paşa, beglerbega Rumeliei. Cu ei era şi domnul Țării Munteneşti, 

_cu oastea sa”'1). 1475 „Cea dintâi Cata. căzu în mânile turcilor, la-4 Iunie : 

1475; în ea Moldova, pierde cel mai de: pe urmă sprijin al marinei sale 

şi predomnirea în Marea Neagră, acel lac român, cântat de-Ovidiu” (Me. : 
lidon), . - a 

__ În acest 'an 1475, 'arhitectul grec Theodor, sub supravegherea părcă-: 
labului “şi -din: ordinul Voevodului: Ştefan 'cel Mare, adaugă un tirn noă 
şi un mur nou,.la întăririle Cetăţei Albe. Turcii au atacat şi luat cetatea 
în acest an, mai înainte de aceasta, după care Moldovenii iar au dobândito, .. 
câ “d apoi i-sa adaus turnul şi murul vorbit mai sus. -... Di 

1475, In acest an, are loc răsboiul Moldovenilor cu turcii. =, Mehmet 
„Svltanul - turcilor, întrarmând oaste, '12.000 de oameni şi oaste tătărască 
„şi muntenească, să. meargă cu Radul Vodă, au: trimiso asupra lui. Ştefan 
“Vodă. e e o. 

Acesta însă, era ținut în cunoştinţă “prin iscoadele sale, cum se pregă-: 
tea: turcii de răsboi contra sa şi cum işi adună Sultanul” Mehmet, oşti 
“multe: la Udtriu.. Oastea moldovenească, fiind mică, față de: acea turcească 

„ “Sporită încă aceasta şi cu-tățari şi cu Munteni, Ştefan cere ajutor de la 
„ aliaţii. sei, care-i şi trimit: Craiul Cazimir, 2000 de leşi, sub Duceţki; 
Matei Corvin, craiul unguresc, 5000 de oameni; şi cu cei 40.000 de Mol- 
deveni, pe care Ştefan „îi âvea gata”, caută să sporească puterea oştirei 
sale, folosinduse de teren şi de manevră, față de un duşman care opera: 
totdeauna cu mulţimiea, masă.: Ştefan „le-au eşit înainte, din sus.de Vaslui, 
la Podul Iialt, pe Bârlad; el a ales poziţia aparat la coasta lui, de riul 
Bâilad;” folosinduse de negura -groasă. din “acea zi, întrebuinţează un meş- 
tesug, care are o mare înrăurire asupră soartei.bătăliei; anume, el „puse încă 

„înainte de începerea luptei, nişte trâmbiţaşi din. dosul unei lunci, care-i a- 
„. coperea aripa şi pe când se încinse lupta, ei începură să sune din trâmbiţe ă 

şi -buciume, ca' să amăgească pe turci. Atunci. oastea turcească, să înşeală 
„asupra acestor semnale şi să îndreaptă la atac. acolo, împedicânduse în apă 

Şi luncă şi acoperindui şi negura. Reveninduşi turcii, atacă cu furie primele: 
rânduri ale Moldovenilor; şi “Secuii, care'erau în frunte, fură răsturnaţi. | 
Ștefan atunci, se repezi el însuşi, în cele mai dese rânduri ale turcilor, cu 
oastea Moldovenească cea mai aleasă, sparse, şi zirobi.pe păgâni ce-i erau 

„înainte, după aceia. căzând pe cei ce se frământau în luncă, făcu în ei 
un măcel îngrozitor” 2): In această luptă „Ştefan luă: turcilor toate: țunurile, - „steagurile mai bine de 100 şi o.pradă nenumărătă” 3). „Pre care iau biruit 
Şteia., Vodă, nu aşa cu-vitejia, “cum "cil meșteșugul; că întâi au fost 
învăţat, de: au fost. pârjolit. iarba peste tot locul, de au slăbit caii turcilor 
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„cei gingaşi şi apoi ajutând ' şi puierea - cea dumnezească, cun se va tocmi 

voia lui D-zeu, cu a oamenilor, aşa i-au coprins, pe turci” o negură, cât. 

„nu sc vedea unul de altul. Şi Ştefan Vodă tocmise. puţinei oameni despre. 
lunca Bârladului, că să-i amăgească: cu buciume şi cu trâmbiţe, dând senin 

de răsboi. Atunci oastea turcească, întorcânduse la glasul buziunelor * şi 

împedicândui şi apa şi lunca, şi: azoperiădui şi negura, tăiau şi sfărâmau. 

lunca, să treacă la glasul buciumilor.. Iară din „dos, i-au lovit Ştefan Vodă, 

'cu oaste -tocmită, în 10 zile a lui Ghenarie, unde nici era loc aş toc- . 

-inire oastea, nici de a se îndreptare; ci așa ei în desime,. tăinăduse unii pe. | 

alţii, mulţi au periț. Şi mulţi prinseră, vii pedestrime, ci şi pa azeia pe toţi - 

au tăiat, unde pe urmă movile de czi morţi au strâns şi mulţi paşi . şi sângeţi, . 

„au perit; şi feciorul lui Isan Paşa, după ce l-au prins viu, l-au-slobozit |, . 

şi puştele l-au. dobândit şi steaguri mai mult de 109 au luat”. „Dacă i-au 

bătut pe turci, au luat în jos de la Podul Inalt, prin pădure şi au ieşit 
unde purcede apa: Similiei, în ţinutul Tutovei; acolo-în legea, lor, au 

dat laudă lui . D-zeu; că sau văzut ieşiţi la lume. Iar Stefan Vodă. - 

pornitusau după dânşii, cu Moldovenii sei şi acei 2999 de leşi şi "au gonit. 

„pe: turci, până i-au trecut Siretul la Ionăşeşti, unde” se chiamă Vadul- a 

“turcilor şi până' astăzi. Si acolo deasupra Siretului, la movila cea Mare a ” 

„Tecuciului, au odihnit 3 zile. Şi i-au vznit vești dela staroşiii de Crăciuna, 

ce-i zic acum Putna, că Radu Vodă, vine cu oşti asupra lui Ştefan Vodă, 

- “fără veste. Şi întristânduse Ştefan Vodă, că 'cin2 avea. cu ai s2i, au răpezit - a 

“la "oşteni de-i strângea de sârg. Atunci au sosit. şi . Şendrea hatmanul, 

cumnatul lui Ştefan Vodă, cu o samă de'oşti, ce'au fost rămas înapoi: 

şi îndată. şi Costea Paharnicul, cu alt2 oști, ce gonise pe turci, de-i trecuse 

Siretul, 'au sosiț. Şi având buturie Ş: 'etan: Vodă, de ai s2i, cum s2 aflară,:. 

tot prejur el la loc de nzvoe și de grijă 1), îndată au răpezit pe Şendrea Ra 

hatmanul, înaintea oştii Munteneşti, "cu 'puțintei: slujitori, ca în ciiip. de 

strajă * şi dând de „oastea Radului Vodă, fură biruiţi de munteni : şi "acol6 

au perit şi. Şendrea hatmanul; mai jos de Râninic, unde mult s'au „pomenit. 

„Movila Şendrii. Inţelegând.. Ştefan “Vodă, că. de adevărat „Radu Vodă, CU 

„oastea sa, îi vine asupră, ghenare! în 13 zile, au trecut “Siretul şi - mai 

sus de Râmnic şi-au dat răsboiu vitejeşte şi de ambe părţile, multă vărsare 

de -sânge s'au făcut şi cu vrerea lui D-zeu, - rămasau isbânda. la Ştefan | 

Vodă, iară Muntenii, perdură răsboiul. “Datau Ştefan -Vodă, voie oştii sale, 

„să prade 3 zile cât vor putea în ţara. Mulntenească şi “prădând oştenii, -adunau” 

- “multă dobândă. Şi. zăbovind Ştefan: Vodă acolo, până.a se strânge oştile 

- toate, aducând 'şi pe “mulţi din boerii țărei românești şi alţi oameni de- -. | 

frunte, acolo, au pus, pe ai sei bozri şi oameni de - cinste, de au vorovit 

şi au tocmit de au despărţi din Milcovul cel Mare, o parte - de' pârâu, 

ce -vine pe lângă Odobeşti şi trece. de dă în apa Putnei şi acolo, până ! 

astăzi este notar “țării Moldovei şi "ţării româneşti. "Şi au luat Ştefan Vodă, o. 

"cet: tea Crăciâna, cu ținut cu tot, ce se chiamă . ţinutul. Putnei şi l-ai 

„lipit de Moldova şi au pus părcălabii sei, p2 Vâlcea şi pe Ivan”. 

pa
 

-1)“Mers la “ubuitol “tunului. e



i Crăciuna cetate „(Vadul Roşcăi lângă Siret şi Putna Veche; alţii - zic 

„că ar fi Crăciuna 'de lângă Odobeşti, ori cea de lângă. Mira). 

| După. Letopeșiţul de la Bistriţa: şi Analele Putnene, Ştetan cel Mare, 
“ar îi repurtat victoria de la' 10 Ianuarie 1475, Ja Vaslui; iar nu la Podul 

“. Inult sau. Racova: 1). - ” 
In-'lupta de la “Vaslui. cu turcii In Ianuarie 1475 - luând: “steaguzile 

lor, împreună cu: schiptrele- lor cele mari, mai mult de 49”, 

„ Cronicele leşeşti, încă „descriu. lupta aceasta şi isbânda lui Ştefan cel. 

Mare: - , 

| “In “anul 1475, Sultanul Mehmet, nevrând se lase pe. Radu Vodă, 

fiind supus împărăției turceşti, într'atâtea pagube ce-i făcuse de multe ori 

Ştefan Vodă, gătind 120.009. oaste tuicească, cu. tătarii, sub Soliman Paşa 

-_ Ghenare în 10, i-au pornit cu Radu Vodă, asupra lui “Ştefan Vodă,. vrând 

să 'supuie şi pe Ştefan Vodă, nu că-i era milă de Radu Vodă." Iar Ştefan 

“Vodă, luând ajutor 2000 oaste, călăreţi leşi şi având şi oastea -sa 40.090 şi 

mai. avea 5000 de Secui,. cu "această oaste,. Ştefan Vodă nu aşa că va 

putea sta făţiş în potriva atâta mulţime de turci şi munteni -cu Radu Vodă, 

ce cu meşteşug au socâtit să înceapă cum ar putea. Că. întâi, au trimes “de 

au pârjolit earba "peste tot locul în calea. turciloi de . le-au slăbit caii. 
Dar după ce: au intrat “turcii în locuri strâmte, deasupra Racovăţului, la | 
apa Bârladului, acolo au dat răsbâi turcilor . în ghenare 17, supuind o 

- seamă de oaste în luncă, de unde au început semne de răsboi în trâmbiţe, 
în buciume şi în dobe! Şi întorcânduse turcii, asupra glasului - biiciămelor:" 

„-şi altor semne de -răsboi, că şi negura nu' lăsa pe. turcii să „priceapă, de 
unde le caută a da răsboi lui Ştefan Vodă. Atunci. Ştefan Vodă, au lovit - 

7 

... pe turci din dos şi de. mulţimea turcilor, se ameţise oştenii lui Ştefan Vodă,. 
biruitori văzânduse şi singur Ştefan Vodă înbărbătândui pe ai sei, cu- a 
torul lui .D-zeu,. .remaseră „biruiţi turcii, cât ei în desime ş' au fost. tăind; 
100. 000. de trupuri, să fi căzut în acel răsboi”2), o : 

_„Peritau mulţi paşi într” acel. răsboi, aleşi şi mai mult de - 100 de. 
steaguri. Pe câţi iau prins vii, i-au înţepat., lar pe 4.robi turci, măi 
aleşi, oameni .de frunte şi 35 de steaguri şi o parte de „dobândă, au trimes. 
Craiului -leşesc, în 'Litva, mulţumindui, de ajutor, Patru 3 paşi aleşi, ai căzăt 
într'acel răsboiu” 3). ” > . 

„Odihnind. Ştefan Vodă. Ia Vaslui, ia venit de sârg olăcari de la Soroa, 
„cum -Lobodă şi Nalivaico, hatmanii căzăceşti, au intrat în ţară şi pradă; - 
- Ştefan Vodă; "cu câţi. erau, i-au căutat a mergere unde. S'au şi timpinat cu: 

E acea oaste căzăcească, pe Reut,:la Grumăzeşti şi lovindui noaptea fără veste, - 
„ remasără Piruiţi cazacii şi Lobodă hatmanul căzăcesc, „în prins de oastea. lui: 

  

1) “Personalitatea lui Ştefan cel Mare“, de Profesorul Univ. Ursu: : $ 2) loan Stricovskie, care spune că a văzut cu ochii sei, grămezile de oase, unde. .. au fost acel răsboiu, la ace] loc,-viind el din tara. turceassă în anul de la Hristos, 1575; - fi erău 3 ia aie acei vestite biruinţe „a lui. Ștefan Vodă. D, pusele lui Stricovskie, însă nu pune 'n : de cât o nesprijinită pe ceva ca să dină 1 loc de adevăr. - pu e nimic să le Inlocuiască 3 Cronica leşească , i i
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+ Ştefan Vodă şi gonindui spre Nistru, Nalivaico. hatmanul şi cu o seamă. N 

de căzaci, au dat să “treacă, Nistrul şi mulţi s'au, înecat, unde şi -uni polcovnic 

! „vestit al ui, anume .Jura,. s'au înecat şi alţii mulţi; şi "astăzi este de. 

pomenit acel: loc, de-i zic Vadul: Jurăi. După aceste „răsboze, -ridicatau .::: 

- Ştefan Vodă atunci, pe mulţi din prostime la, statul de “Nemeşi (neameși) ! 

"pentru răsboaele ce au avut şi arătând ei “vitejie “la acele răsboaie”. 

Altă descriere a luptei: „In 1475, Marţi a- lui Ghenare 17, Ştefan -. 

domnul Moidovenesc, pe oastea sultanului “Mahomet, în 'numer: de '120.000 - 

„de luptători,” afară de contingentul munfenesc 'şi care jefuia. Moldova, o 

“ “ zdrobi cu: desăvârşire, . lângă, lacul Racova şi fluviul Bârlad, . având numaj = 

5000 de. Setui, a căror țară o cucerise de la regele Ungariei, iară: de aj 

„Sei, abea 40.000, din care- cea mai mare. parte, simpli ţărani; dar victoria, 

îi custă şi lui. - Fără a se mândri, din contra, el ordonă un post de 

4 zile, numai - cu pâne şi apă.- Causa isbândei, se “explică . mai cu seamă 

prin“ aceia că Ștefan: Vodă, de 'mai înainte arsese toate 'tocurile (deci nu 

. în înţelesul dat; că 'a ars iarba, în Ianuarie, dăr locurile cu gospodării, * 

. fânețe etc.), pe unde erau să treacă turcii, care 'astfel ei şi” caii lor, mureau - 

de foamete. Ştefan trimise regelui . polon Cazimir, care se află în Litvania, 4 

pă 

„pasale,. 36. de steaguri şi alte trofeuri”1). Trimise trofeuri şi -lui Matiaş.. *.. 

„şi o seamă de captivi şi Papei Sixt, lea trimis daruri şi Sultanului Mahomad, 

spnândui, că-o bandă de tâlhari a: intrat în Moldova” şi pe care a dis 

“truso. O Ştetane, bărbat- minunat şi victorios, care singur, dintre toți prin- 

"cipii secolului nostru, „Butuşi câştiga asupra. turcilor, o. victorie atât, de mă-. 

| „rez ă, . - - > 
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- Ungurii, cu. acest . prilej, căutară să, "speculeze “victoria * Moldovenilor, 

lăudânduse că lor să datoreşte “izbânda; aşa prin un. raport din 3 Noemvrie : 

„4475, „cătră Papa „turcii fiind. în Moldova, Matei Corvin, numai că ar îi 

miscat. o armată pe uscat şi .o flotilă: pe Dunărea, turcii s'au - speriat “Şi = 

ar fi părăsit Moldova” *). Evenimentele acestea. suni serunalate şi în. alte 

șorginţi/ istorice, astfel: ” , . . Sa a a 

1475, Tanuar 10 marţi „răsboi la Vaslui cu puterlite turceşti. şi a biruit > 

atunci Ştefan şi steaguri'e lor; împreună cu „scitipțrele cele mari, ' au fost - 

Imate, mai mult de 40 de: schiptre”, etc. : pa 

„Tar: Ştefan V.. făcu âtunci mare, ospăț, mitropoliţilor şi i vitejilor sei. 

Şi tuturor 'bocrilor sei, de la: mare până la mic, și mule daruri împărți 

„atunci, oştirei sale întregi”. . 7: A a 

- In, aceste lupte cu- turcii, Paharnicul Coste, comandă” mai multe: oşti | 

în. „contra jturcilor;. iar. în a doua parte: a. ' răsboiului, 1000 de. călăzeţi 

Moldoverii, sunt puşi sub * ordinile lui Juga: Vistiernicul, care să distinge 

  

. în acţiunile ce i-se încredinţează, 'de. Voevodut Ştefan, 3). i 

„Ştefan cel Mare, a capturat, cu vasele sale, în Marea Neagră; corăbiile: 

„turceşti. „a a a 

“1 “iiechovski. A e Ma e e a 

2) Doc. Hurmuzache, A = 

3) Gr. Ureche. pa 

7 ” , 
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“Intorcândune în 'ţâra, românească, vedem în aceste timpiiri, petre: - 
cânduse următoarele eveniniente: O. -- Ia 

1476, ungurii: gonesc pe „Voevodul: Munteniei,  Laiot Basarab, fiindcă 
„_- era aliat al turcilor şi pun în loc pe Vlad: Ţepeş, om viteaz, inamic neim- 
» „păcat al păgânilor şi devotat “Ungariei” 1). Acestui: Voevod, 'se datoresc” 

- întăririle Bucureştilor, despre -care în acest 'an, în o: scrisoare a lui -Matei 
: “Corvin .cătră Papa Sixt “al IV-lea, spune. că Bucureştii la. acea epocă, era, 

- 0 'cetate care prin artă şi prin natură, e cea mai întărită. Iar altă scrisoare, 
+ că „Bucureştii în acea vreme, este cetatea cea 'mai puternică a ţării. româ- 

neşti”. ŞI despre oştirea Munteniei din acel timp, să spune: „sub Vlad Ţepeş 
— 1476 — cavaleria :munteană, număra 40.090-de oameni şi ştiind că era 

-” gata să pornească asupra Turciei, cronicarul italian ce dă aceste informaţii, 
„ adaugă; Dio li presti Vittoria :(să dea D-zeu să biruiască) 2). . * 

Nu se poate trece peste luptele de până aci, descrise, a lui Ștefan cel 
“Mare, fără a se pune în evidenţă “superioritatea conducerei răsboiului, la 
„acest mare Căpitan. După cum vedem, Ştetan' Vodă'să găseşte în al 18-lea 

„an al domniei şi a dus răsboae numeroase, cu vecinii 'sei şi cu turcii, 
- EI . po ; ” 

p , , f | . . | .. 
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(Fig. 50) Corzbii Moldoveneşti... . aa 

  

„.. Aceste răsboae, îs câştigate de dânsul şi nu este fără: interes, ca să se NE arate aci şi de pe acum, însuşirile “sale de conducător, de mare : căpitan, Di în, lupte. Fiecare "Vreme, are. arta sa şi “pe timpul lui "Ştefan Vodă: deci, a existat o artă a răsboiului, -pentru mijloacele acelui timp: In bună parte, "această. artă a rămas neschimbată şi pe dânsa s'a întemeiat! şi. ştiinţa. lui „Frederic şi. “Gustav: Adolf, ca şi a: lui Napoleon. Dar acea. ce â rămas şi va rămâne este, câ în această artă, Ştetan. cel Mare, a -tost un maestru, - Regularitatea îndepliriirei cerinţelor unui răsboi şi în amănunt.a unei lupte v reies din examenul cel mai Sumar, a oricărei din bătăliile sale. Şi din acest 

„1 Doc, iiurmuzache, i | o DNelorga, e. _ _ | , | , Ia) - 

! . . a 
A . -
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examen, rezult învăţăminte tactice, pe 'care criticul unei - campanii 1e caută 

-şi le pune în 'evidenţă, pentru ştiinţă. e N . 

Numai: din aceste trei campanii “întreprinse “de Ştetan “Vouă, în anii 

1467, 1470-şi 1475, la Podul Inalt, să trag învăţăminte şi care le-am căutat 

la geniile. militare, care au-stabilit principii de luptă. Să vedem cum sunt 

aplicate aceste principii, în luptele de care n2 ocupăm: | 

Stefan Vodă, are complecte ştiri asupra situaţiei vrăjmaşului, la 'Baia,. 

"şi pe baza acestor ştiri sigure, hotărârea sa este repede luată, bine aleasă, 

repede executată, ceia. ce.i aduse - victorie desăvârşită. 
Peste Dunărea, în inima. țărei duşmanul, Ştetan are: trimise iscoade,- 

care îl prevestesc de pregătirile de răsboi ce fate Mehmet, sultanul turcilor. 

lată un serviciu informativ. politic perfect, prin urmare o oaganizare bună. 

„Oştirea gata peritru luptă, prevăzută cu îot ce îi trebueşte. 

“Anotimpul, nu joacă rol în răsboaele lui Ștefan. Răsboiul: cu turcii, 

are loc în luna Ianuarie; “prin urmare ostaşii Moldovei, aveau obișnuinţa a 

lupta pe orce timp, pe când la alte oştiri şi la alte” epoci, chiar şi astăzi, 

anctirpul încă este-o problemă greu de rezolvat Și lupte pe timp- de iarnă, 

pe cât să poate să evit. . A 

, Ştefan, era la Suceava; şi. aflând de. trecerea Dunărei de cătră turci, nu 

. întârzie, ci riumai cu oştirea ce avea adunată — 40.090 — nu aşteaptă” pe, 

- turci, ci iese înaintea lor, îi atrage prin regiuni- pregătite şi pe o poziţie 

tare, ştiută de dânsul, în calea turcilor şi pe: care - vrăjmaşul să nu poată 

trage nici un folos, din! superioritatea lui numerică. 

Ca să îngreuie marşul' turcilor,. le. distruge în cale, nutrojul cailor, îmic- 

şorând astfel puterea lor de'acţiune. ,. ... a 

- Intrebuifiţarea- de detaşamente de recunoaștere, de siguranţă, este un 

uz la oştirea Moldovenească. . POE 

„ Ştefan Vodă, are în boerii sei, Căpitani de seamă şi le dă, însărcinări 

pe e timpul luptei, ori care le este. boeria lor. | N, . 

" Stefan, are şi urmează, “ principiul iniţiativei mişcărilor, impunând: duş- 

“manului, voința sa: iese înaintea turcilor la Vaslui, iese înaintea: muntenilor 

„la Râmnic, iese înaintea. cazacilor la Grumăzeșşti. 

„Alege, posiţiile de „luptă, folosind. terenul: ce convine planurilor sale, 

împrejurărilor în care se găseşte, şi: -a. scopului ce- urmăreşte; în deosebi, 

 înferioritatea numerică şi continuă, a oştirei sale, îl face 'un bun: apreciator * 

al forţei ce-i aduce terenul, în luptele sale. Sprijinirea sa, pe obstacole 

«naturale: cu turcii, apa Bârladului; cu Muntenii, Râmnicul; ci - Cazacii, 

Reutul. -.. : pp 

„ Şi.la Baia şi la Grumăzeşti, Ştefan Vodă execută lupte noaptea şi 

„birueşte; ceia ce: înseamnă,'o perfectă instrucţie şi aplicare a regulelor în a-., 

semenea lupte, în: oştirea sa. Şi în trecut, ca şi în' zilele noastre, luptele 

"de noapte, sunt operaţiuni foarte . grele! şi în privința conducerei lor şi în 

-acea a execuţiei. . ; , Di 

Posiţia aleasă. de Ştefan, în lupta cu turcii, are dreapta răzemată pe 

apa Bârladului, iar stânga pe lunca Bârladului, 'ea însăşi mlăștinoasă şi pă- 

+ - , - a 2 

> 
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_duroasă. In spatele; acestei lunci, + pune câţiva oameni, ca să atragă pe turci, 

în acel teren moCirlos, prin semnale de buciume . şi trâmbiţe, -ca .şi cum | 

_oştirea Moldovenilor, ar fi acolo şi cătră ea să cadă atacul priricipal al 

grcsului turcesc;, Inaintea podului, sunt Secuii ci şeful lor. Pe vale, şesil 
. Bârladului, Călăriniea sub - Paharnicul Costea. ' Grosul” Moldovenilor, sub. : 

„comanda hatmanului Şendrea, adăpostit sub malul rîului: Bârlad. 

_- Face” manevră, atăcând. în spate cu trupa sâ, ţinută gata pentru aceâsta, 

în lupta cu turcii; bagă la: timp în luptă. călărimea, pe care o întrebuințează 

- “după principiile şi tactica acestei arme. Execută la timp urmăriri, Prin urmare 

"păstrează. anume trupă, pentru acest rol. 

- Pe timpul seu, se aplică în mod desevărşit principiul „mers la bubuitul 

tunului” „ aşa: tradus astăzi, după „expresia. atât de frumoasă, a strămoșilor. 

noştri. şi având bucurie: Ştefan Vodă,. de ai sei, cun se aflară prejur el, 

da loc de nevoe și “de grijă. : - 

„Ştefan, personal luptă, intervine unde trebui şi este 1 nevoe, îmbărbătează, 

„dă exemplu de curaj şi de vitejie, luptătorilor. sei. 

„ Planul” lui Ştefan Vodă, era ca atunci. când grosul turcilor, se va îi. 

| “angajat în luncă, Ștefan cu strictul necesar, din oştirea sa, pedeştri, să atace 

în: spate pe turci.. Călărimea gata-:să urmărească. pe turci, Voevodul fiind. 
„sigur de rezultatul planului seu şi prin- urmare, desordinea în diişman' şi 
retrzgerea lui, „Acesta este planul şi în consecinţă şi dispozitivul. trupelor * 

“sale, pentru luptă.” "Acest -plan a fost: ajutat la realizare — cu vrerea lui 
D-zen — de negura care căzu: asupra câmpului de luptă şi care trebuia să 

"pună pe turci, în “cea mai cumplită Zăpăceală. : . , 1 
“Planul, să execută întocmai. Trecerea Dunărei, pe la. Brăila şi sosirea N 

ariratei turceşti, în Valea Bârladului,. spre “Vaslui, era sigură pentru Ştefan . 
şi cunoscută, căci avea oamenii: sei trimişi. pe Siret. în jos. O linişte 
„desăvârşită domneşte pe poziţia Moldovenilor, când. deodată „O .ceaţă rleasă 
„să ridică, de pe apa Bârladului şi se întinde. peste tot, acoperind” totul, până 

- în pământ. Aturici, de pe Valea „Bârladului, din sus, Paharnicul Costea, 
în: nechezatul cailor, 'se aruncă: asupra călărimei turceşti, “oprită aşa înşirată * 

„dealungul: apei, ne mai' ştiind în cotro să meărgă. | | 
Pedestrimea turcilor să strânge în cap, toţi strigă. Atunci, răsună dn 

- dosul luncei, sunetul buciumelor şi al-trâmbiţilor; turcii îş siguri, că acolo 
e duşmanul şi se reped grămadă într'acolo, la sunetul. trâmbiţilor. Rândurile 
din cap, dau de mlaştină, cele din spate să împing peste acestea, să amestec 

- printre copaci, şefii chiamă: la atac, să produce învălmăşală 'straşnică, arborii. 
pa:. duşmani, turcii: taie în ei, foşniturile crengilor şi loviturile, măresc 
ameţeala, turcii din 'urmă încep a Tupta coritra celor dinainte, crezând 

“că sunt Moldoveni, un mare sgomot şi strigăte se aude din toate părţile; 
"atinci grosul oştirei Moldoveneşti, :cu însuşi Voevodul: în frunte, „atacă din 
„spate. pe turci, Acum Îşi dau turcii seama, că a. fost o. cursă, în care âu 
căzut şi cu mare fărie se arunc asupra primelor rânduri a Moldovenilor; 

| aceştia se clatin o clipă; Ştefan Vodă însă este acolo, : intervine, înbărbă- 
tează, dă însuşi. "exemplu, se atuncă în- mijlocul “trupei turceşti inghesuită, 

5 
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garda domnului e: cu- “dânsul, şi luptă cu îndârjire, hatmariul Şendrea se 

z 

1 

aruncă şi _ el! asupra părţei oştirei turceşti, neangajată, culcă la pământ 

tot ce-i stă. în cale, pătrunde în luncă, unde se petrece. un măcel îngrozitor. 

Turcii, sunt complect. sdrobiţi şi se dau înapoi, luândo în jos pe lângă 

apa. Bârladului; Călărimea lui Paharnicul Costea, .îi “urmăreşte” şi-i duce... 

până la Siret, pe care turcii îl trec, urcând coasta malului nalt, la Jonăşeşti. 

Hatmanul Şendrea, cumnat Voevodului, este trimis în. linia -întăiu a | 

luptei, : unde să şi sacrifică; ce exemplu mai frumos, de devotament din 

“partea lui; şi ce exemplu sublim de .. dreptate, de. egălitate, în faţa. morţei, 

din partea Voevodului, care nu ţine nici o seamă” de rudele sale, în faţa 

datoriei. a PONI 

Pradă în ţara duşmană, ca o pedeapsă dată veăinizulă, din ordiz, iar - 

„nu efect al nedisciplinei -oştirei. 

Răsplăteşte vitejia luptătorilor, obiceiu tradiţional în osttea moldo- | 

-venească. - - 

Faptele? Abea "după. trei - zile de odihnă, Ştefan Vodă primeşte ştiri, - 

că alt duşman, Radu! Vodă, domiiul . Munteniei, vine cu 'oştire -aspră sa. 

Ozstea lui Ştefan, era în' repaos şi. împrăştiată - prin + satele “apropiate.  - 

Voevodul, trimite îndată ordin să se adune, spre- a face față, noului atac;. . 

"ce i-se îndreaptă. Numai. decât „sosesc „pe rând: hatmanul Şendrea, cum= 

netul. Voevodului, „cu. corpul seu de” oştire; paharnicul Costeâ, ci deta- 

şamentul ce urmărise pe turci. Imediat Ştefan trimite pe Șendrea hatmanul, 

“înaintea Muntenilor, să le întârzie marşul; în timp ce, “Ştefan îşi concentrează |. 

oştitea şi să găteşte de luptă, aşteptând _ştirile de la Şendrea. Acesta, îna- -. 

“intând prea miult, .dă peste 'oştirea Muntenească, „0 atacă“ viguros, însă - E: 

fiind puţini, Moldovenii sunt bătuţi. Şendrea cade în 1 luptă: şi trupa lui, se, a 

„întoarce învinsă la, Stefan. ..-. “ SE! 

” Acesta, aflând “cele petrecute, nu are vreme a plânge moartea cumnatului „zu 

„seu, şi caută să iasă - cât mai: repede înaintea “dușmanului, a cărui moral 

este ridicat şi Ştefan ştie cât preţiieşte aceasta. a Sa 

. Alege o posiţie bună şi bate pe Munteni. 5 DS 

" Inapoinduse la Vaslui, unde dă o odihnă de 3.zile oştirei. sale obosită, ” 

află. că doi” hatmani căzăceşti, au intrat cu ! -oşti în ţară şi pradă. “Ştefan 

- imediat iese în' calea. lor, îi atacă şi-i bate la Grumăzeşti., Cât de minunată - 

dctivitate!: - . sp 
„S 

| Isprăvind - ci bine contra duşmanilor + -sei, Ştefan Voci, „setul. care a 

văzut cu ochii sei "vitejia oştenilor ce a. condus la isbânde, îi 'răsplăteşte , 

pe ce. care s'au distins pe câmpul de. luptă... poi, lasă drum durerei de 

perderea suferită, în persoană “rudei sale, un nepreţuit căpitan; Ştefan nu - 

plânge atât ruda, cât pe- acel -care a fost: totdeauna un sprijin ' prețios, ia 

“zile de cumpănă, un luptător şi conducător de seamă, în: oştirea sa. Şteian, i 

:se “arată mare în eroism, şi sublim în. “durere; faptele sale, -i-au. atribuit 

titlul” de Mare şi Stânt,, aşa cum îl preamăreşte urmaşii sei. Rua 

Aceste 'învăţăminte,. trase” din: luptele de până acum ale: Voevodului: 

„Ştefan, sunt deajuns pentru cunoscătorii istoriei militare, să aşeze pe Ștefan, ” 

” “ 

pf . . Pi . . Ea "a : i ”
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: alături, de Marii Căpitani, atât de puţini numărați de istorie, până la “dânsul. 
şi după î cum la timp se va vedea, contimporanii, au dat, preţul cuvenit virtu- 
ţilor sale: „Modestia: neamului. noştru- şi. „epocele, următoare, în care oştirea 

. Moldovenească este în “scădere, din pricina domniilor puţin vrednice de 
| ” predecesorii. lor, fac ca aurâola Maărelui Voevod, Să se. acopere sub. trecut, 

în loc ca ea să fie păstrată, prin meritele ostaşilor în toată. strălucirea ei, 
„până în zilele noastre şi.nu numai la noi, dar pretutindene. | - 
La Inregistrând faptele, după datele ce ne. sunt înfăţişate de cătră şcriitorii 
cei - vechi, "nu putem trece 'mai departe, fără a constata că, de obiceiu,. „N 
aceştia iau unii de la alţii, „nararea faptelor, aşa precum au găsito; foarte | 

„Puţini însă, au căutat ca să „Verifice spusele celor de unde au:luat licril 
-*» spus, în scrierile -lor. Şi dacă s'a întâmplat, ca cel dintâi care a descris 

o faptă, să nu fi cercetat toate sursele; el poate 'savărşi, fără voe, o * 
greşală, care aduce confuzie, care să perindează astfel,la următori. Asemeni 
greşeli s'au petrecut totdeauna şi pretutindeni, la scriitori; nu-i de mirat 
dar, că şi noi n-am putut scăpa, de acest neajuns. Cu timpul, multe greşeli, - 

„ în cronologia domniilor, în succesiunea lor, în numele domnilor şi.a dom- . 
nițelor, ca şi a fiilor Voevozilor, au fost descoperi: e şi unele îndreptate, atunci, - 

"când scriitori şi istorici. mai noi. şi prin urmare mai liniştiţi - -şi' mai 
SE metodici, au scris .cu mintea, Nu cu inima, întâmplările sbuciumatei vieţi, 

"a 'neamului! nostru de pretutindenea. Miron. Costin, marele Cronicar 'al 
Moldovei, a caracterizat, în fruntea scrierilor sale, cum au îngăduit “vre- 
mile, impyinitea sarcinei „de povestitor pentru urmași, a viejei neamului. - 
Nostru. . îi “ 

4  Urmărina aşă dar evenimentele de: după cele întâmplate. Mai sus, 
/găsirr că: 

- “In 1476, - Februar 18, de la Vaslui Ştefan roagă pe județul Braşovului, 
„să “dea voe lui Mihai „meşterul, să . se -întoarcă la dânsul . “cu săbiile și a mele . cumpărate “acolo, spre a se putea sluji cu ele_-la timp, în lupta: contra păgânilor” 1). In acest timp, « era a părcălab la cetatea Albă, Vlaicu, unchiul Voevodului, Ştefan. 
In succesiunea acestor evenimente, se „atlă marea Bătălie cu turcii, „-"1a Valea Albă, .. | A 

In vara anului 1476, Ştefan, era inițiat asupra intenţiiunilor turcilor; "în, „luna - Iunie * 5, . Ştefan scrie, din Bârlad, că. se află în tabără şi să N pregăteşte să meargă contra turcilor” 2). : -, Asupra luptei de” la Valea Albă, avem întâia mărturisire, cu privire: la numele bătăliei, adică se spune că „lupta aceasta, a. fost la' Pârâul alb, ni Valea Albă, cum: s'a "spus. de cătră tinii! istorici vechi; că în această . luptă, alături de Ștefan Vodă, „era şi fiul. “seu. Alexandru. "Că în âceastă "luptă, au perit mulţi: boeri mari”. Prin urmare, nu de la oasele: multe pre» serate pe . această vale" şi remase din marea luptă din 1476, şi-a luat. * numele Valea, întru cât s-ar dovedi. că Valea aceasta, s'ar îi chemat Valea 
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Valea Albă, deci Valea a primit numele de la pârău.  - Dea 

Cronica „spune scurt:: „In 1476, după. sărbătoarea Paştelor, Sultanul. 

Mehomet, înverşunat contra domnului Moldovenilor, întreprinse o expediţie .. - 

ăsupra: Moldovei. Tot atunci, o numeroasă oaste tătărească,-mergând în . + 

ajutorul turcilor, întrase mai înainte în- Moldova, pustiind. Ştetân, după ce: .... 

“arsese rodurile şi.proviziile, ca să nu 'încapă hrană duşmanilor, să repezi 

asupra armatei tătăreşti, o înfrânse cu “desăvârşire şi o goni "cu atâta furie, 

în cât mai mulţi tătari periră în fugă, de cât în luptă. De aci, întorcânduse 

contra turcilor,- care treceau Dunărea, îi ucise nu puţini în năvală. Apoi, 

întâlniri” mici, dând peste duşmani ori de câte ori eşiau din păduri” pentu | 

furaje, îi bătea şi pe cei prinşi îi înțepa sau jupuia de'pele. In sfârșit, 

covărşind prin mulţime şi despărţinduşi armata, Sultânul îl apucă din dos: 

Albă şi îndinte de bătălia-lui Ştetan cu turcii. Pârăul alb deci, curgea pria 

, 

şi din fâţă, şi-l învinse, după o luptă. disperată, 'în care: periră — se 

zice — 80.000 de turci şi numai 200 de Moldoveni. Sultanul dupăce arse şi -! . . 

prcduse foamete, se retrase”. . . - cz ” - 

Altă sursă: „La 1476 Mahomet sultanul turcilor aprins deură neîmpăcată 

asupra lui Ştefan Vodă, fiindcă nu-voia să se închine lui şi să-i. plătească 

tribut şi mai ales ca să-şi răsbune de înfrângerea din: anul trecut, pleacă, 

la răsboi .şi în înţelegere cu tătarii, porneşte şi pe aceştia. asupra Moldovei. . 

Ştefan însă, nu se înspăimântă şi ca un mare Căpitan, îşi face îndată planul, . 

cum să înfrunte pericolul, din cele: două părţi. Ideia lui este genială şi este 

aplicată mai târziu de strategiciani, la fel, în răsboaele moderne. Ştetan se - 

„repede mai întâi asupra dușmanului celui” mai apropiat, tătarii, pe care-i Late * 

aceştia ca să poată scăpa de urmărirea Moldovenilor, aruncă tot: de 'pe ei, . 

pâră şi haine; 'ca să poată fugi şi aşa în pielea goală, se. aruncă în. 

riul Niprului, ca nişte nebuni” 1); a i 

- 

Ce cavalerie aveau prin urmare Moldovenii, în acele vremuri, dacă : 

tăterii,- a căror 'cai şi a căror tactică de luptă „călare era -vestită, sunt _ - 

astfel goniţi şi bătuţi. A IC aa 

Ideie de această cavalerie, ne dau, Scriitorii: „încă în secolul al XV, XVI , 

şi XVII-lea, cavaleria română luptă cu deosebită agilitate, tot după vechea _ 

tacțică de răsboi, călare.sau pe: jos. Țările române dir secolul XV-XVI, _ 

treceau de. puternice în cavalerie” 2). Şi „românii nu au ridicat fortificaţii,  - - 

fiindcă ei înființase o frontieră militară de călăraşi, ce a fost înfiinţată - : 

din cel2 mai vechi timpuri, între Prut şi Nistru, care a folosit țărilor Si 

române şi Europei, mai, mult de: cât or. ce cetăţi din epocile -trecute”5). ,- 

| „Românii - se luptă mai totdeauna călări, nu întrebuinţează oştirile | 

pedestre de cât pentru a hărţui pe vrăjmaşi în munţi”) 

" După-ce Ştetan scapă astfel de un duşman, se: întoarce asupra celui : 
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Jalt + şi-i deschide bătălia de la Răsboeni s sau Valea Albă, descrisă - de 
diferiţi cunoscători faptelor; astfel: .  -: | a 

„In anul 1476,: Sultanul Mehmet, "văzând "câtă. “pagubă au "avut -în 
„-oastea sa de. Ştefan, - au socotit să: meargiă - singur să: sttopşască ara 
Moldovei şi:să-şi ia Cetatea Chiliei şi “Cetatea. Albă.. Şi aşa au. purces - 

“cu mulţime de turci, unde” Ştefan - mult * s'au nevoit să nu-l. lase să 
_treacă Dunărea;. ci 'n'au putut, că tătarii de o: parte,. turcii: de altă 

-- parte, năvălind, i-au căutat numai a dare cale turcilor. S'auw apucat de 
tătari Şi. prea lesne biruindui, i-au gonit până la Nistru. Vrea da răsboi, 

'Şi turcilor. Şi văzând âtâta turcime, cu împăratul şi mulţime de oaste, cu 
 pedestrime' şi cu puşti şi încă-l sfătuiau boerii, să s2 dea la: loc strâmt, 
de nu-i -vor putea birui, încă-i să. se apere, . şi să nu aibâ sminteală. 

- Intorsusau de au. intrat spre “munţi, uade - şi-au ales. "loz da 'răsboi, la 
strâmtoare -la Valea Albă, „uade se chiamă : acură Răsboeni, de pe acel > 
răsboiu, ce au avut Moldovenii, cu-turcii. La Valea Albă, Ştefan se închise 
într'o mare “poiană . din pădurea de. la Valea: Albă, răsturnând copaci. uriaşi 

„în jurul acelei poene, 'Ssăpând apoi un şanţ adânc în lungul acelei întărituri 
şi aruncând ţărâna peste arbori doborăţi; în “urmă, grămădind spini peste 
valul. înălțat şi aşezând tunurile. sale, prin -deschizăturile lăsate întradins. 
Şi pedestrinduse oastea, ca să nu nădăjduiască. de fugă, ci numai la arute, 
şi-au dat răsboi, luni Iulie în 26. La. apropierea turcilor, “tunurile Mol- 
"dovenilor, îi întâmpină cu “aşa putere, în cât după mai multe : asalturi + 
zidarnice -ienicerii : căzură cu fața la pământ. Şi: multă vreme trăind 

* răsboiul neales, de -ambe. Părţile osteniţi; şi turcii, “tot adăugânduse, 
„cu oaste proaspătă, iar Moldovenii obosiţi şi nevenindule ajutor, de nici o 
-părte, au picat nu fiştecum, ci până la. moarte: să apărau, nici “biruiţi de. 
arme, ci stropşiţi de mulţimea turcilor. -Au rămas isbânda la turci; şi | - 

„atât de mulţi au pierit, „cât au. nălbit poiana “de trupurile celor periţi, | 
“und: au fost. răsboiul şi mulţi din” boerii cei mari au picat, Și „vitejii 
cei buni au perit cu totul, - atunce. . - 

După ce turcii au ars şi prădat Suceăva şi țara, au. luat. drumul spre „Dunărea; atunci au strâns Ştefan. Vodă de 'sârg oaste ce au putut. degrabă şi s'au. dus după turci şi. i-au ajuns “trecând Dunărea, în vreme. de. miazăzi şi: lovindui fără veste, iau stricat de au: plecat a fugire, lăsând “tot pleanul şi tot ce “au fost prădat. „lar Ştefan Vodă, le-au . luat, tot planul şi“ s'au întors că _isbândă”. “In această: luptă mare de la: Valea „Albă, Ştefan. Vodă, nu avea la angajarea ei „de cât Curtenii” sei + — boierii. - „şi Doierenaşi -— în nuimer de 10.000”. N De . 
„Despre acelaş răsboiu, fată: „au ajuns. la o. vale lâcgă, cu “puţină apă şi deja roşie, cu maluri înalte, dar - în momentul când ne-am făcut „apariţia » la valea amintită, împreună cu Sultanul, am fost salutaţi de.  tinurile. duşmane, :care făceau Însă : puţină „stricăciune, de. Oarece : erau în. depărtare de aproape o milă. „La toborârea şi tteceroa: râului amintit - Valea -Albă, Sau tras: din nou o mulţime * de focuri de. tun, care „au . „omorât pe câţiva şi-ar, îi. putui lovi chiar pe Sultanul, cate era. expus de... 
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-0 potrăvă "cu noi”1). Şi „ndcredincioşii; -au avut în favorul lor carele, 

"din care împărţiau ghiuleleie şi cu aceste ghiulele trase: din care; au făcut 

foarte mulţi martiri, printre ! soldaţii islamiului'”2). ă 

După bătălia de la Răsboeni,. care: precum -s'a văzut, nu se "poate 

numi o biruinţă desăvârşită : “pentru turci „Sultariul Mehmet,. a întrat: în 

interiorul țărei şi au ajuns. cu oastea lui, până la cetatea Neamţului şi : 

a început a bate oarte - tare cetatea, unde era. muma 'lui Ştefan Vodă. . 

“Un neamţ aflat la închisoare, a cerut să i-se dea drumul . de la închi- , 

soare, că el va mântui cetatea, de acei. reu. Deci: slobozindul, s'au apucat 

acel neamţ, de-au îndreptat . puştile din cetate asupra turcilor, unde stau: 

în.munte, de. avea nevoz cetatea şi au şi lovit în gura unei “puşte turceşti, 

de, au 'sfărâmato, şi au început a bate şi corturile turceşti, cât şi poldu 

„de lu cortul înipăratulii "I-au sfărâmat și turcii au căutat a se duce de - 

acolo”. Tot asupra "bătăliai de la Răsboeni:: _ a 

La 1476 „Mahomet sultanul“ turcilor, aprins de ură neimpăcată asupra 

lui Ştefan Voevodul Moldovei, fiind că nu voia să „plătească tribut, pleacă 

cu răsboi asupra 'Moldovei; tot. atunci năvăli .şi tătarii, Ştefan nu să 

înspăimânţă; el tugări pe tătarii ce. fugeau, în cât aceştia, ca să poată ” 

fugi” etc. Sub Ştefan” ce! Alare: subunităţi;, vistiernicul . Isac, peste 1000 

„de ostaşi călăraşi. Altă sursă: . i : e 

1476, In acest an, luna Iulie în 26, într” o: vineri; veni” Mehmet Sultanul, 

cu toate puterile lui şi Basarab Voevod, 'cu toată oastea sa, asupra lui 

“Ştefan Voevod şi să răsboi cu dânşii, la valea Albă şi biruiră at: aci 

afurisiţii de turci, cu Muntenii cei. vicleni şi „căzură acolo, harnicii viteji 

şi husarii. cei viteji, se înecată . atunci. Astfel pustiiră: țara şi veniră până : 

la Suceava şi arseră târgul şi să întoarsă prădând şi arzând ţara. Cetatea. | 

Suceava nu o putu lua, fiind bine întărită de cătră Ştefan.. 

Asupra luptei de: Valea Albă. şi celei « de la Vaslui, din anul precedent, 

iată şi descrierea unui martor ocular 3), ; . 
1 

„Duşmanul' (Moldovenii). ascuzânduse. şi_ făcânduse nevăzut, Sultanul 

"“să dădu la jăfuit oraşele, şi satele; atunci folosinduse de aceasta, 'aturisitul . 

"domn al Moldovei (care. în: privinţa diabolicei viclenie şi înrăutăţiri, întrecea 

1476, Domnul Moldovenesc, dete foc: tuturor “câmpiilor celor. lucrate, ne- -. 

p2 însuşi dracul) şi care în urma: isbândelor -ce - câştigase asupra nanilor! 

în siguranţă, “pretinzând a fi neatârnat şi-desfăşurând scopuri de nbcre- 

“dință şi vrăjmăşie, închise toate intrările şi eşirile ţării şi “năvălind cu 

„“călărime şi pedestrime asupra oştii musulmane, tovi pe acei soldaţi obosiţi, TRI 

nepăsători şi daţi jafurilor, şi-i risipi. astfel, în cât cea, mai. mare parte, 

bău acolo, din . paharul: muceniciei şi “mulţi viteji, periră | în luntă. „Paşa, 

"abea scăpă el însuşi, din acea periculoasă prăpastie: "Auzind “Sultanul porunci: 

“să se strângă! armata! şi s2 îndrumă asupra Moldovei, în primăvara. anului 
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„tătari de la Capciac /şi asupra învecinaţilor . unguri. şi munteni, petrezea. 
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_ "lăsând urme de grâne, de roduri; de arbori, aprinzând munţi şi sate, 
“ retregând pe cei avuţi şi înstăriți ai 'ţărei, la nişte munţi nestrebătuţi şi 
adăpostind 'dobitoacele. în locuri sigure, singur domnul Moldovenesc, cu 
“cei porci de soldaţi ai sei, se ţinea ascuns -în-tufele unui codru, astiipândui 
intrarea “cu nişte arbori colosali, în cât sultanul în Zadar cerca . şi . căuta , 
în toate părţile, fără a putea găsi o urmă, sau un” picior,. de acei hoţi.. 
Aflând unde. sunt Moldovenii, turcii găsiră intrarea închisă. cu arbori uriași, * 

“de cătră. acei porci, care mai înconjurându-se în pădurea lor “cu şanţuri 
prea adânci, baricadându-se ' cu Spini. şi alte pedice şi. âşezând. tunurile, 

---. pândeau. cu armele în mână, păzeau dosurile şi. săreau ca porcii, cu' săbii . 
şi sulițe, asupra celor 'ce :le veneau înainte. Trimişii aceştia, ce au aflat 

pe dusman, venind şi vestind. pe sultan, steagurile cele victorioase îusă. - 
"îndreptate asupra acelui neam duşmănesc şi a: doua zi în zori, înşivând 
armata Sultanul, înconjură poalele acelui codru, cu ai sei generoşi lei şi 

v 

viteji şi dete început bătăliei, împuşcând din tunuri şi din săgeți. tasă 
"_mişeii duşmani, văzând asaltul oştii musulmane, deteră şi ei foc astileriei 
lor, făcând să se cutremure pământul. Focul artileriei lor, isbucni mai 

„îneint: de a ajunge: musulmanii la Iccul țintei Şi „când se aflau într'o 
„vale, în cât glonţii trecură pe deasupră capetelor şi atunci ieşind artileria 
musulmană şi lovind drept în carele artileriei duşmanilor, nici un glonţ: : 
nu se 'perdu în deşert. „Cu toate. astea, intrarea. codrului : fiind închisă, nimeni nu cuteza a merge înainte, chiar. enicerii al căror obiceiu 'e. de - a șrimi în pept artileria şi muşchetăria duşmană, chiar ei "neputând a susține tulgerile tunurilor, căzură cu faţa la pământ. Atunci Sultanul, inând "în mână busduganul cel cu 6 aripe, se repezi atunci urmat de toţi; arun- | cându-se ca un furios. părău, asupra artileriei şi miuşchetăriei: dușmane şi. ».. . Dăgându»-se . printre căruțele inamice, în cât „lupta nu încetă, până în " noaptez Infine, oastea musulmană, să încunună de victorie şi 'cea mai mare parte. a duşmanilor Moldoveni, căzură hrană paloşului otoman. Cu /oafe- „- astea, rămăşiţa duşmanilor, nu lasă: armele din mână, “apărându-şi fe- - meile şi copii şi făcând 'ultimile sforţe, cu oarba lor vitejie. Mulţi periră şi din: oastea musulmană, în acel joc mortal; împodobindu-se .paradisul cu . sufletele lor. Căzură acolo,. la mâna musulmanilor, mie de băeţi şi copile Moldoveneşti, de o aşa frumuseţă, în cât numai privindu-i gustai - ' fericirea cerească. In. acest resbel, domnul Muntenesc, servi cu oastea: - lui, îiind văzut şi tratat cu bunătate de sultan. Domnul Moldovei, se stre- .» cură. prin o ascunzătoare a pădurei, la „munţi, cu “puţini ai sei. Domnul - Muntenesc, căpătă şi el O . parte din pradele Moldovenești, câte i-se că. - 

7 

deau lui”. Altă descriere: - = | . x . o . IN. 1476, “veni în luna Iulie 26, 
„Să răsboi la Valea” Albă 'şi birui turcii 
„_boerii cei mari, nu Puţini şi Voinicii 

. bună şi vitează; 

1 Bogdan, scrieri inedite, (Angiolello).. N a SE E A. : 

însuşi împăratul Mehmet. Beg şi: 
“Şi căzură” acolo hatnicii viteji şi 
cei. buni şi fineri şi oastea cea: - „Până şi husării cei viteji, se înecară atunci”, 1). E 
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E 
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1476; Inainte de lupta de la Răsboieni, oraşul “Baia fu ars, pentru 
a doua oară, tot de Ştefan, împreună cit Iașii, Bacău - şi Roman, pentru 

_a ridica turcilor, putinţa adăpostirei” 1). | 
1476; Septemvre 16, Baltazar de Piscia, comunică Papei, că: , te. 

an, pentru a zădărnici venirea turcilor, a ars Vaslui, Iaşi; Bacău, Roman: 

şi Baia. Apoi lăsând o garnizoană” în Suceava, Ştefan. avu o luptă cu 

turcii, într'o pădurice de la 'depărtare de 1/2 zile de la Bagna” 2). 
"1476; In acest an, era: : Ştefan părcălab de Hotin, „Nicola şi Rates, 

* părcălabi de Neamţ,: Muste, -părcălab de. Orheiu. 

1476, Noemvrie; Laiot Basarab, închis cu cetăţenii Bucureştilor, un - 

ascdiu- de. 2 săptămâni, contra lui: Ştefan Batori.. 

1476, Cavaleria lui Vlad Ţepeş, numera 40.000 de oameni 3). In acest 

an, Ţepeş, îndemnat de Matei Corvin, face 0 expediţie în Bosnia. : | 

1417, domn în Muntenia “Ţepeluş Vodă „a. trimis” împăratul turcesc, 

pe Hadâm Paşa, cu: oaste,. în țara românească, dar acolo au perit şi = 

Paşa şi oastea lui. Şi. iarăşi” tuzcii- călcând ţara Moldovei, “au luat cetăţile 

Kilia, Cetatea. Albă, la anul 1477”. 

1477; După Caîa, veni rândul. Chiliei şi Cetăţei Albe;- „cronicele Mol- . = 

dovei arată câtă oaste a perdut marele Ştefan pentru“ a le: scăpa din mâ- 

nile turcilor, căci constituiau. acum, singurele puncte de sprijin ale flotei 

Moldovene, un zid 'de apărare pentru noi, contra înspăimântătoarei in 

vasiuni turceşti, un bulevard de apărare : pentru Ungaria şi ' Polonia, o 

cheie pentru a redobândi de la păgâni Crimeia”. (Aceste cuvinte sunt ros- 

tite, în limba elenă senatului Veneţiei în: luna Mai 1471, de cătră Ioan -.. 

Coloianu Valahu, ambasadorul Moldovei). - pi 

“In 1477, Ştefan Vodă, caută'a repara din pagubile aduse oştirei sale, 

răsboiul perdut cu turcii şi a complecta lipsurile pricinuite . de acest răs- i 

boiu, în care fusese. lăsat singur, de către” celelalte ţări. creştine, pentzu 

„care el lupta. De asemenea. “porunceşte, să: i-se mai toarne. încă - tunuri 

la Braşov, unde Moldovenii îşi „fabricau. tunurile. ., - - 

In anul. 1478, luna Iunie 22 „au început Ştefan Vodă,ă zidi. cetatea 

Chilia şi au săvârşit în acelaş” an, Iulie 17, „spune Cronica; însă e vorba: 

de. reparaţiuni, ce s'au făcut cetăţei, din ordinul Voevodului şi : după Ce- . 

- rorea Părcălabului.. Altă sursă:. 

, 1478; In: acest ân, Iunie 22, incepură să zidească cetatea Chitiei şi 

„___0 isprăviră într” acelaş an julie 16.. Marele: Stanciu, unul: din cei mai de Ă 

frunte boeri, era Mare Vornic (acesta era titlul Vornicului Țării de Sus, . 

cel ce rezida în Suceava şi era cel dintâi. în - ierarhie). Stanciu, a fost, 

la 1466, părcălab de Cetatea Albă; la. 1468; împreună „cu Buhtea, este 
părcălăb la Chilia; la 1470 nu mai, era, căci găsim acolo, pe Luca o 

1 
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2) “Dicţionar geogr. Jud. Suceava. 
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„ mânului ce 'se chiamă Smeredova; 
- Moldovei. 
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In -anii 1480-—1481,, era, părcalab la Hotin, “Vlaicu, fost mai nainte, 
" părcălab. de Cetatea Albă. EL este unchiul lui Ştefan Vodă. 

In anul 1481, Iulie în 8, Ştetan Vodă a intrat cu' oaste, “în Muintenia, 

contra lui -Ţepeluş | Vodă, “care era înţeles cu turcii; răsboiul s'a dat la 

Rămnic şi a biruit Ştefan pe Țepeluş „şi mulţi munteini au perit şi toate 

steagurile le-au luat. şi mulţi. boieri au „picat si „Pe Tepeluş încă l-au 
„prins şi i-au tăiat” capul”. 7 

Cronica, “asupra acestui an, scrie „scurt: La 1481, lupta la Răranie 
e ". „răsboi cu Muntenii şi cu Țepsluş, la Râmnic”. Altă. sursă: 

1481;. „In acest: an,. luna lui. Iulie în 8, „într'o “duminică, a îost 
„răsboi cu Muntenii şi. cu, “Țepeluş la Râmnic: şi au: biruit Şteian Vodă 
şi mare şi nenumărată- mulţime de oameni, fură bătuţi cu totul şi toate 
steagurile lor” fură: luate şi nici-unul nu de. remase şi toţi vitejii şi boe- 
rii, căzură âtunci. Atunci au căzut şi Şăndrea, în acel răsboi şi au lost 

“dus şi îngropat lângă tatăl seu, la- Doljeşti... Şi după asta, cu toţi. boerii 
şi cu toată oastea sa,. s'a întors la scaun în Suceava, şi mare 'ospăţ făcu . - 
Mitropoliţilor şi episcopilor şi bozrilor sei şi oştirilor sale şi mulţi viteji 
făcu atunci şi multe: daruri „şi scule. scumpe, dărui boerilor sei Și vitejilor | 
şi tuturor. ostaşilor sei şi: pe toţi cu cuviinţă îi trimetea acasă” 
1481; Un document de la Vlad Călugărul „scuteşte satele nărăzite Mă- .. 

năstirei Bistriţa. de toate slujbele, dajdiile, afară . de bir şi de: oaste”. 
Tot în aceste ' vremuri, postelnicul . şi paharnicul, luau daruri de: la 

o clasă de militari, puşi sub comanda lor: -postelniceii şi. păhărniceii. Spa- 
„tarul, de asemenea lua dări, de la Calaraşi, care “erau împărţiţi în' cruci: 
în cruce, intra: un. Singur om, când era bogat, când erau - mai săraci 2-3 
PA la 4. Vornicul, avea îndatorire să însoţească pe domn la răsboi 1), 

- 1482; In acest an, Marte 10, luata Ştefan Vodă cetatea” Crăciunei Și 
„au așezat. acolo pe părcălabii sei Vâlcea şi „Ivanco 2). ii 

1483; „Incepu să zidească o cetate de piatră, la Târgu Romanului”. 
Ştefan - avea” acest oraş, ca un loz de concentrare şi de aşteptare, de unde 

se îndrepta asupra vrăjmaşilor sei, pe direcţiile- ce anume alegea, potrivit 
cu planul ce'şi făcea. (In jos, de: Romau,. încă . pe. ia 1458! era satul Dra- 
gomireşti, unde se afla pod umblător pe Sirets. -; ar corespunde” cu Cotu 

- Vanieşului de azi). 
La Roman,' au fost 2 cetăţi, cea a Ti Roman Vodă, zidită, se zice, 

“de Roman Vodă şi  Novogradul, sau Cetatea' Nouă, zidită de Ştefan cel. 
- Mare, Totuşi, se dau unele indicaţiuni că înainte a' fost 'o-cetate romană 
"pe: Siret, între apa Moldovei şi. cea a Siretului. 
“anu! 1483, Ştefan Vodă, a "început a zidi. cetatea 

- 

Cronica „spune: că: în : 
de “lângă Târgu: Ro--- 

care: a căzut și, sa risipit (de apa 

1484; Venitau turcii, la: cetatea “Chiliei şi cu Vlad Voevcă, al “ua 

' 1) Boldur, vornic. E a aa . N Z "* 2) Bogdan scrieri inedite. pa Aa Re i 3). Dicţionar geogr. Jnd. Roman. E Ta ” “ 
N . N Pi . 
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sânge), dar mercuri în 14 Tulie, ea fost luată de turci. Cetatea Albă, A 

Pi 

. ÎN a a) i, 

pa a E Ea ai 

teniei şi au luat cetatea, întro mercuri Iulie 1, pe vremea părcălabilor 

Ivaşcu şi Maxim. In acelaş an, August în 5, luata şi cetatea. „Albă, în 

vremea părcălabilor . Gherman şi Oană. 

- 

1484, Septemvre 1; se. duse Ştefan „la, Craiul 1eşese şi se - intâlaică 

„la Colomea; iar în vremea - aceia, veniră turcii cu Hmet, până la Su- 

ceavă şi arseră târgul, uni Sept. "19; iar marţi se_ întoarse prădând. şi . 

„arzând - țara”. 

1484, Decemvrie; „a fost răsboi cu: “turcii şi cu' - Malcoci, la Catabuga RE 

“şi a biruit Ştefan Vodă”. 

în timpul verei şi luă. prin asediu Chilia şi Cetatea Albă”); Iar cronica, 

astfel . istoriseşte : faptul: -Căderea Chiliei la 14 Iulie fiind  părcălabi 
„ Ivaşcu şi Maxim şi a Cetăţei Albe, la 5 Hugust, sub turci, fiind părcălgbi + 

Gkerman şi Oană”. * | „a 

1484. „Dar “Ştefan Vodă neîngăduinduse; âu mers cu. putere mare şi j 

şi- au luat cetăţile. înapoi”. Asemenea, faptul: _ 
La 1484,: Decemvre, răsboiul lui Ştefan Vodă. cu turcii şi cu Malcoci, 

la Cătiâbuga, biruind Ştefan. Din acest an, '1484, este un document, prin - 

care Ştefan Vodă, dărueşte un pământ, la: 4 inşi, arătaţi acolo, ca fiind o 

- din „ceata poerului Gangur, pentru slujbă! Zi folosul țărei şi ca. să fie de 

pază împotriva tătarilor”. Hsemenea:. _ - :i = 

La 1484 „Sultanul Baiazid veni” cu O. mare” armată! în Basarabia, E 

La 1484  „„Malușca, fratelui seu' Neicea, lui Cozma Râzan şi fratele: 

“seu Dragoş, pentru, a lor slujbă credincioasă”, - hrisov, : prin care Ştetan 

Vodă, dă o moşie în Râzeni, în- “Basarabia „dania acestora, toţi din ceata 

- boerul.i nostru' Gangur”. In acest an, era Vlaicu. „părcălab - de Orhei; 

Oenă şi Gherman părcălabi la Cetatea Albă; Ivaşcu şi Maxim, la - Chilia; 

-Dajbay, la Neamţ; Micota, la Cetatea Nouă. -Dragoş era . Spatar.: 

La anul 1484 . „Sultanul : Baiazid, cu oşti turceşti mari,. au intrat în. - 

țară şi au bătut cetatea Albă şi- Chilia ajutaţi fiind şi de Mun- - 

teni, cu “Vlad Călugărul. Voevod; şi mercuri în '24, a, lunei lulie, a luat -- 

cetatea Chiliei,. în zilele“ lui Ivaşcu. şi Maxim, părcălabi.  Aşijdeiea într? a-, ' 

“cest an, August 5, au luat: şi cetatea Albă, în zilele lui Gherman şi Ioan, 

"părcălabi, şi: ar fi luat şi alte : cetăţi că Ştefan Vodă, la gol nu îndrăsnea | 

să iasă, fiind multă - oaste “turcească, “ci numai la strâmtoare nevoie, ' de - ăi 

le făcea sminteală”. Asupra acestor întâmplări, este un: raport făcut la... 

„Papa, din Aprilie 3 anul 1485, despre succesele: lui Baiazid 2). 

1484, ;, 

“apărată cu .puţere “de părcălabii “Ivaşcu şi "Maxim, vărsând pârae . de 
Chilia “ la 6 Iulie 1484 împresurată pe uscat şi apă, a fost - 

77 

„ după grele lupte şi apărată de, părcălabii Gherman şi. Ion, fu mată de-! 

„turci, la 5 August 1484, Joi, când să. îngroapă viitorul. maritim al Mol- 

dovei” 4). i, 
N 7 i = 

j. 5 . 

Me Miechovski.. | - - 

“.. 2) Documente Hiirmuzache. SR E 
3) Vornicul Gr. Ureche. te 

4 Bălcescu (după Andrea Cambiari)
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1484; După luarea Chiliei de câtră turci, în acest an, logofătul. cel - 
mare care avea. ca venit -Părcălăbiei . Cetăţei „Albe şi Vornicul “Țării de 

"jos, care: avea pe acea a Chiliei,:) se atribuiie celui diatâi, zecimele din 
” “ținutul Cernăuţului, iar celui al doilea, părcălabia Bârladului. | 

1485, Ştefan să declară supus regelui Cazimir. al - Poloniei. 
1485, Sept.' 15; Când Ștefan Vodă merge la Cazimir III, regele po- |, 

on, pentru suveranitate: e o i 
| „Ştefan, vine călare cu toţi armașii sei, numiţi româneşte boiari, având 
deoparte un credincios al seu, iar înainte steagul cel'-mare, de mătasă ro-. 
şic şi pe care. erau “frumos zugrăvite “cu' aur, înseinnele „Moldovei. Cei- 
“lalţi Moldoveni ai sei, acei ce: aveau în - Moldova bunuri ereditare și alţi 

"toți Curtenii mai de frunte, călăreau, ţinând fiecare în mână, 'câte un 
steag. mai mic”. . a 

La 1485; Ştefan Vodă, după ce face legământ de protecţiune CU 1e- 
gele Poloniei Cazimir, la: Colomea, căpătând “un ajutor. de oaste, alingă 
din Moldova în :lina Septemvrie o învazie turcă, 'oştire turcească sub Ali 
„Hadâmbul beglerbegul: Greciei, cu turci din Chilia şi Cetatea Albă care 
prudase Moldova,. dealungul, .atacară. Cetatea Sucevei, dar nu o putură 
lua. de aceia arse oraşul, apoi remuăerând “pe capii militari, -îi trimite .cu. 
“oastea înapoi, în Polonia 2).: Da Ii 

__ Sau: Rezistenţa pe care *o opuneau: Moldovenii “turcilor, slujea şi. 
celorlalte ţări;. de aceia, în afară de îricurajarea: regilor creştini şi a Papei, 
Voevozii români erau căutaţi cu mare atenţiune, mai ales de vecini. Aşa 

„în nul 1485, regele Poloniei, pentru a ru perde siguranţa ce avea „ştiind 
„Moldova ca un perete față de- turci şi ca o: ameninţare, asupra: turcilor, 
„aşa la începutul toamnei, s'au pogorât, Cazimir - Craiul leşesc,. la marge-. 

nea țării leşeşti, la Colomea, cu toată şleahta rusască şi a Podoliei, gata „de oaste. Nu după. multă. vreme, acolo 'la Craiul, în Câmpii Colomeei, 
„în 1 Septemvre, venitau Ştefan Vodă, cu :boerii sei şi cu Curte împodo- - bită şi bine; grijiți slujitorii sei 'şi Ştefan Vodă, viind pe -un-cal arătos şi mare. Stau Polcovnicii: şi alte căpetenii: Crăeşti, | 
Şi descălecând aproape. Ştefan Vodă, îndată i-au eşit înainte domnii crăeşti, de l-au dus la. Craiul: sub cort. Ştefan Vodă, țiind' a. mână steagul ţă- Tei, cu pecetea ei. După care, dându-i lui Ştefan Vodă, 3909. de oameni, .. “Oâste, cu care s'au întors Ştefan Vodă la Moldova 'şi împreunând dastea. cea străină, cu a sa, în multe. locuri au smintit- pe turci, de le-au căutat a ieşire din ţară”. Şi „dacă -au scos vrăjmașii din țară, şi dacă au răcit „Vremea şi caii turcilor au slăbit, au lovit. pe Malcoci, la -Cătlăbuga, în 16 “zile a lunei Noemvrie, de au topit toată oastea turcilor”. e Si | La 1486, Martie: în.-6, luni, a tost lupta cu Hroiot, la Scheea, pe - Siret. „Cronica arată. astfel: - A i a 

7 

„_umĂ venit Hroiot, cu oaste de la unguri, asupra” lui Ştefan Vodă, că- ruia ia eşit Ștefan. Vodă, înainte, cu oaste la Schee, pe Siret şi dând 
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răstoi.. vitejeşte, de ambe părţile, îate'o luni, Martie în 6, au pierdut [ro- 
iot răsboiul, şi oastea, mai apoi şi capul, căci prins viu, i-au tăiat capul. |. 

“Şi Ştefan. Vodă, a : fost în imare „primejdie; că i-sau pornit calul de 

. 

a căzut jos, cât puţin a fost, să încape în mânele vrăjmaşilor sei”. 
La 1486 Iunie, Cazimir regele Poloniei, îndeamnă pe Princepele Moss- 

vei, Ioan. Vasilievici, să dea ajutor lui “Ştefan” Vodă, 'contra turcilor. 
„Domnitorul turcesc “pune stăpânire. pe, ţara: lui: Ştefan, Voevodul Vala-: 
hilor şi au luat de la el, politiile Chilia şi. Belgorod şi acum acele po-. 

zis: şi ți-au zis, ca dimpreună cu noi, se dai. ajutor lui. Ştefan, Voevod 
Velahilor, în” contra acelui inamic al lui şi a. toată - creştinătatea şi tu 
nu-ai spus că ţie'ţii departe şi, pentru aceia nu-i poţi să-i ajuţi. - Ca- 
zirrir regele Poloniei au zis: : pentru aceia îți aducem aminte şi acum, că 

după tractatul ce l-am încheiat, cu părintele teu, Marele . Principe Vasile 
Vasilievici, ca să stăm. cu.toţii într'una, contra fiecărui inimic al nostru; 

şi tu să stai cu noi împreună, în contra: acelui înimic a toată . creştinătatea, 

precum 'se. cade 'a face aceasta, fiece doinn creştin” . La cele de mai sus 

Ioan Vasilievici, cere libertatea, cu „oamenii sei. ce merg la Ştefan, să „poală - 

trece prin ţara lui. Cazimir, la. dus şi înapoiat; -de asemenea şi oamenii ” 

„lui Ştefan, când "vor fi să treacă” spre .Rusia; însă învoacă iarăşi 'de-, 

părtarea şi -cere el, ca regele Cazimir, să. ajute pe Ştefan - ca unul” ce'i - 

vasal al seu”. Iată în ce mod , erau urmate. tratatele de alianță, diutre 

Principii. creştini, când .era vorba * de trecut: la apte; şi iată cum Yoez; 

vozii, români, port singuri povoara- loviturilor turcilor, pentru scăparea 

creştinismului. :- - Sa 

” Crescându-şi puterea “militără a “țărei sale, Ştefan: Vodă, îndreaptă şi 

politica Moldovei, 'cătră » "un câmp de activitate externă,” la înălţimea aces-- 

iei puteri, prin care impusese respect vecinilor. sei.. -;: : 

Astiel, în anul 1488- 1489, domnitorul. -Litvaniei, intervine la Voa-: 
- vo odul Ştetan,- ca să-l! împace cu socrul. “seu, Principele, Moscvei. -Ştefan 

primeşte rugămintea şi trimite o solie. din boeri, la azest din urmă. „Cu-., - 

vinte de solie a Domnului Moldovei, Vocvodul Ştetan, câtre „Marele Prinţ. 
al. Moscvei, Ivan Vasilievici,: prin care îl înduplecă să. se împace” cu gi- 

erele seu, domnitorul Litvaniei”. - In îndeplinirea însărcinărei sale, unul: 

din. boerii misiunei, “să. adresează. astfel. lui. Principele”, Ivan Vasiliviri:- 

_ „Stefan Voevod, cu mila lui D-zeu, domn “Ţării : Moldovei, . rze-au porun- 

„cil, să-ţi vorbesc Ție Mare, _Prinţule Ivan . Vasilievici, că şi mai înainte 

de aceasta, „am fost trimes până la voi; pe solui. nostru Şendrea Diacul - 

„tii, sunt” în mâna lui. Cazimir, regele Poloniei şi Marele Principe, au -" 

ca să luaţi. pace cu ginerile Vostru, Principele Alexandru al. Litvaniei, etc. | 

Ata trimis sol şi la el, ca-să facă aşa a- şi “împlini * tractatul ce are cu" 

voi şi. dacă el a făcut aşa, atunci: tu să: închei' pace cu el şi să. fii în | 

unire, etc. Apoi, "Ştefan _ Vodă, mi-a poruncit să-ţi: vorbesc ie: toți” dom 

nitorii creştini, câţi sunt, şi toată partea apusană a. țărilor” Italice, să în- 

trenesc şi să pregătesc, în. contra - păgânilor: şi bine ar îi, ca şi Tu, 
să ai pace cu- creştinii și dimpreună cu. “toli domnitorii, să stai în coa- * 

tra, _păgânătăței”.. i n 
. - „o. 
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plânge că „socrul seu, mu a executat cele ce și Ştefan, prin - * Solul seu, 

i-a spus: şi că a ocupat: provinții de ale sale. şi cere ajutor, confora 

tratatului: ce are, cu Ştetan, spre a merge şi el. cu 'ai sei, ajutând pe 

„Ştefan îl va ajuta în caz de. răsboi”.+ 
„4. Tot influenţei putesei militare, la care a ajuns țara” „Moldovei, Ştefan | 
“Vodă în “anul 1499,. Aprilie . 15; închei2 pace definitivă, cu regii Poloniei 

Alexandru, ce va “porni: cu răsboi;. contra socrului seu”. La cele de “nai 

sus, să află răspunsul ca i se dă, . prin un Sol, din , partea lui Şteian,: 

piin care-l învinueşte, , că. nu-şi ţine. tractatul şi obligaţiile . ce şi- a Inat, 

făţi de socrul seu şi azume că pretinde fiicei Princepului Moscvei, sofia + . 

sa, să-şi lase religia sa greacă şi să treacă, la cea romană, ceia ce e în. 

contra înţelegeri, dintre sotru şi ginere”. TI stătueşte, să nu mai tacă. 

asemenea lucruri, că din nou'a intervenit la sozrul seu, ca să-i împace 
şi că în 'orce caz, conform tratatului ce are. cu Alexandru al Litvanieiz.: 

4 

"şi Ungariei, printr-un tratat de 'alianţă,- ca să-şi dea „ajutor reciproc, în. 
caz de răsboiu cu. dușmanii. lor. - Ă A 

1489; In anul 1489, era. Clănău Spatar şi. în cărţile! domneşti : semi 
împreună cu ceilalţi boieri şi părcălâbi,. cum era şi Oană: şi Petru, păr- 

1 

'călabii Cetăţei “Albe; Ilieş Şi Petru Ponici, părcălabii: Sucevei, Ciopeiu. 
pârcălab de Neamţ. UI ! . „i - 

» 1490; In. acest. an, .era în » Miintenia Vladislav, spatar. m Moldova 
erau: Muşat, părcălab Hotinului, _Micotă şi Reaieş,. la Neamţ. 

1491; In acest an în Moldova, era Purice, Spatar. 
1492- 1493; In aceşti ani, era părcălab cetăței. Hotin, boierul Gang, 

| care a fost pârcălab - şi în anii- 1470-1480. 
1494 Ianuar 9, cu această dată, este -un raport despre luptele tulgu- 

rilor, cu. turcii, la “Belgrad şi în Ardeal şi despre ajutorul dat: de domni- 
torii ţărilor! româneşti, ungurilor, în aceste lupte 1).. Se pp 

Neisbânda lovituritor date de turci, a. adus ţărei Moldovei oare-c are 
linişte, de care Voevodul “Ştefan . s'a: folosit, ocupându- „se de treburile şi 
nevoile lăuntrice: ale  ţărei. Şi vecinii sei, încă văzând puterea - din. ce în. 

_.. De şi intervenirea Voevodului, să face aproape. 'poruncitor, “cum să . 
arată mai sus, totuşi- Prinţul Litvaniei, intervine “din nou- la. Ştefan şi să 

ce. mai mare a lui Ştefan, căutară: să fie în: bună . pace 'şi vecinătate cu 
dânsul. Această linişte, ţinu câţiva ani, până la moartea lui Cazintir, re» 
gele Poloniei, care: lasă urmaş la tron. pe Albert. " Acesta, “îndemnat de: : 
nobili şi-a pus. în minte să: scoată „pe. Ştefan - din  domnie.. “Știind însă 

- cu cine “are, de a . face, Albert a făcut pregătirile sale 'de răsboi, În as- 
cuns. Jar în anul. 1497 armata lui „se. urca. “la 80. 000 „oaste, altă adu- 
nătură ce se trage după oâste, care să număra - la 40. 000 --şi altă pihotă 
şi cu cărucioare 30.000. în' tabără. Când a: fost: de tot gata, Albert a 
împărţit oștirea sa în două, o parte, cea mai mică, a trimis-o să se în- 
Srepte, de la „Nistru, câtră Prut; cu partea cea: mai mare, a plecat însuşi 
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regele.” Ştefan Vodă, îiciinoştiințat din timp de câtră: unguri, 'despre plinul - 
Iui- Albert, a “luat şi el măsurile trebuitoare, cerând: şi ajutor. de: la un- 

guri. de. la turci şi de la. Munteni”: Albert, ajungând. cu oştirea sa . 

la margenea: țării, ca să ţină pe Ştefan în necunoaşterea. planului seu, i-a .: 

trimis vorbă, că merge în contra turcilor, de la Chilia şi “de la: Cetatea 

Bir şi că-l învită să meargă. şi el, asupra turcilor. Ştefan Vodă însă, 

ca să se încredinţeze şi mai. bine. de „scopurile Craiului, i-a trimis soli, 

față de care regele, necontenit ţinea ascunse” intenţiile sale şi a trecut cu: | 

oastea sa, Nistrul, pe la Mihălceni, în  ceastălaltă parte, după. care şi-a - 

"dat pe faţă planurile 'sale,. căci a- prins pe Tăut logofătul şi pe: Isac Vis- 3 

tiernicul, de-i băgă în- obeze şi i-au închis” în. Liov. “Iar -Ştefan Vodă, 

- dacau înţeles de aceasta, căci: avea iscoadele -săle în oastea leșască, să 

ştie :de craiul în, cotro merge cu oastea: leşască, cum Craiul l-a vicdenit .. 

şi vine âsupra, lui şi a trecut şi Nistru cu 89000 de oaste pe scrisoare, o 

fără altă adunătură, de sârg au frimis în toate părțile în ţară, să-i . = 

shângă la Târgul . Romanului: Iar Albert, a. şezut cu oastea 7 zile: la, 

Coţmani, (ci până „a 'se“strânge oastea lui. Ştefan şi până i-a veni aju- 

tor, ce şi Craiul unguresc: i-a' trimis 12.000. oaste, cu Birtoc, Voevodul 

Ardealului, ce: era cuscru cu “Ştefan. Vodă şi de la Radu "Vodă, încă i-a. 

"venit ajutor, Oaste ” muntenească şi până 'a: se “strânge oastea la un - loc 

toută; -iar Albert, au purces “cu oastea de la Coţmani şi. “au lovit la Si- 

pinți. Deci văzând “ Ştefan că-l. împresoară duşmanii . sei, au focmit străji, . 

şi au trimis în potriva leşilor, ca să ţie vadul, la Prut, la Cernăuţi. A ă 

Iar Ştefan Vodă, în 27 zile--a lunei : August, dumineca, au. eşit “din - - 

Suceava, spre Târgu Romanului, - cu toată oastea. lui, şi întracea zi, i-au - i 

adus limbă straja -lui, 6:leşi. . -: . n 

Ştefan, nieînchizându-se. în . cetatea “Sucevei,: la: începutul. răsboiului, - a 

dovedeşte perfectă. cunoştinţă. asupra soartei oştirilor: ce se. închid în cetăţi. 

El evită dar Suceava şi-şi “adună oastea; lângă Roman. Deci, Craiul leşesc, 

a venit cu. toată “puterea lui la cetatea, Sucevei, duminecă 24. Septemvzic, 

iar marţi în 26, de câtră. seară, au început a bate cetatea şi aşa uu ăi 

__bătuto 3 săptămâni - 26 Sept., 16. Octomvrie, ziua. şi, noaptea şi nimic |; 

! meu folosit. “Ţara strângânduise, iar. din cetate :cât_ putea. să apăra şi : ce 

risipiau cu puștele leşii ziua, iară noaptea tocmea şi întărea, de era muncă ..., 

“lor, în zadar. Iar „afară, unde se. afla leşii risipiţi, drept hrană, îi lega, Ra 

"îi tăia, de nu'erau volnici să iasă .nici. într'o parte. Fiind leşii coprinşi 

de atâtea nevoi, a intervenit Birtoc, de a împăcat „pe Albert cu Ștefan 

"Vodă, cu condiţia ca Albert. să -se: întoarcă pe unde a venit. In. 19. Oct. 

joi, s'a intors Craiul de la: Suceava şi n'a mers pe calea ce venise, ci pe , . 

altă cale, : spre Codrul Cozminuilui, pe. “unde era țara întreagă. Simţind 

„aceaşta Ştefan Vodă, se „aţiţă. şi de ajutoarele - ce'i venea de pretutindeni. ; 

"şi oastea sa toată gata, “strânsă şi, odihnită, au trimis: înainte să. taie. 

pădurea Cozminului, să-o: înţineze, “ca să o poată porni să cadă asupra 

oştii, dacă” vor intra leşii în „pădure., Iar „Singur Ştefan Vodă,, cu toată i p 
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"Oastea, au. tras după dânşii şi ca 2000 de turci. Şi a. patra zi, ad . 
- ajuns intrând în pădure, joi în 26 Octomvrie, i-au lovit din toate părţile 

şi “năruind copacii cei. înţinaţi asupra 'lor, multă” oaste leşască au perit, 

unii de: oșteni, alţii de farani, ce le coprinsese calea, ca o mreajă şi alţii" 
„-de copacii înţinaţi. „Aşa perzând puştile şi lăsând: steagurile, carele toate 

"> leau adunat Ştefan Vodă, iară leşii, cine încotro au putut, „aşa s'au risipit 
prin pădure, unde .puţini au. scăpat afară şi -singur Craiul cu puţinei 
ce rămăsese, strângânduse, s'au adunat într'un ocol la: sat la Cosmin şi - 

„de acolo, bulucinduse, au ieşit la, Cernăuţi. Iară oastea lui Ştefan Vodă, 
“cu dânşii de asemenea niergea, bătânduse şi tăinduse cât nici acei puţinei 

“leşi, 'ce eşişe din codru,.nu ar fi scăpat, de nu s'ar fi încurcat ai noştri, 
în carele-crăieşti şi boiereşti, de le-au îndelungat vremea de fugit. Şi acolo, 

-_au venit veste lui Ştefan Vodă, cum vine şi altă oaste leşască într'ajutor 
„lui Craiu şi atunci au chemat pe Boldur Vornicul, luând: oaste de ajuns, 
"au trecut Prutul,'-Sâmbătă seara şi duminecă dimineața Octomvre 29 
le-au dat răsboiu şi îndată i-au risipit. Şi multă vărsare de sânge: s'au -, 

--făcut atunci, în oaştea leşască, la sat la Lenţeşti, unde se cunosc ocopurile 
E leşilor făcute de atunci şi până azi şi nimica m'a ştiut Craiul; de venirea 

„ştii acelea, „nici de -perirea ei. Şi în aceiaşi duminecă, trecând Craiul 
Prutul; la. Cernăuţi, i-au lovit: o seamă de oaste a lui Ştetan Vodă, de. 
i-au risipit şi-i-au tăiat, căt abea a scăpat Craiul, cu puţină oaste dea sa... 
Și de acolo, trecând Craiul spre ţara sa, prin multe locuri au lovit Mol- : 
dovenii, ales pe Craiul şi pe, acei scăpaţi din "acel pojar, de au perit 
mai toţi. Că mazurii întorcânduse să dea răsboi şi- se apere pe Craiu şi pe 
cei scăpaţi, -datau. asupra lui Boldur Vornicul şi mare perire în trânșii, 
la sat la Sipinţi, cât puţini au scăpat în oastea ce era strânsă Tângă - 
“Craiul, acesta,. cu multă anevoință au'trecut la" Sniatin, de unde slobozind 

„ oastea ce mai rămăsese el, s'a dus la Liov. i | 
„După aceia, datau Ştefan Vodă, cuvânt la toată ţară; oştenii, să se - 

strângă la -Hărlău, la. ziua sf. Nicolae şi adunânduse în acea zi: cu toții ! 
Aa Hărlău; făcutuleau ospăț, tuturor boerilor şi. tuturor vitejilor “sei, şi cu 
daruri scumpe -i'au dăruit. pe dânşii; şi deacolo, i-au slobozit de au iners „=. cineși pe acasă şi învățândui pe toți, „Șă dea laudă lui D-zeu, pentru că - toate puterile sunt de la D-zeu, de'sus”. . - a ! 

| O cronică veche leşască, -scrie cu privire- la. aceiaşi intreprindere a - Craiului :Albert, următoarele: N A a 
„7 "Mergând Craiul, a înconjurat cetatea Sucevei şi a. început a o bate, 
din patru părţi; iară. cetățenii, să apărau, că unde glonţurile ziuâ-spărgeau, 

e 

> 

iară ei noaptea tocmeau. cu pământ, cu' scânduri şi cu piatră, “că grijise bine cetatea Sucevei, Ştefan Vodă. Iar "Ştefan Vodă, după ce eșise din | Suceava, S'au tras spre Roman, cu oastea sa şi acolo .la Roman, Sau strâns toți oștenii sei,- având ajutor de la turci şi de Ia. Munteni şi de. la unguri, 2000 de secui. lară Ştefan Vodă, -măcar tă- lăsase straja: se ţie vadurile Prutului, la Cernăuţi. împotriva leşilor, au purces din Roman, .: Hugust 27, eşind deodată, nu le da leşilor câmp, iar pe unde se: reschiau . 
-! 
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1eşii, pentru pradă. şi ja, pe unde-i găseau oamenii lui Ştetan “Vodă, 
acolo-i omorau. - | 

Ștefan, Vodă, trimisese: de firiia -toate drumurile de nu Lăsa să vie în | 

tabăra leşilor, nici hrană nici oaste'întrajutor şi stând leşii preajur.- cetate, 

“trei săptămâni bătândo “ din puşti, ziua şi noaptea, nimic folosind. După 

stărvinţa şi intervenirile Crailor vecini, se încheie pace, cu condiţie ca leşii 

să iu drumul înapoi, pe unde -au venit, căci.se teme Ştefan Vodă, de 

ţărani, să nu atace trupele leşeşti.. Craiul, n'a înţeles şi .a. luat deadreptul; po 

fiind a 4-lea conac, â fost ajuns 'tabăra la Codrul Cosminului; pe codru. | 

drumurile năruite, închise; dealuri mari, păduri foarte. dese şi stânci mari 

 îutacel codru. “Craiul, a pornit de a “legat tabăra cu carele, cu căruțele şi ,. 

a'trecut, fără de nici o scădere”. „Indată Craiul au intrat întâi în codru, 

cu Volcopolenii 1), ce cum -scrie Cromer Cronicarul, a. doua zi au intrat! | 

în codru (trimițând înaintea lui, 'puştile şi. carete) numai cu. curtea sa şi 

pe urma sa shleahta, acei mici şi cei mari ţerii lezeşti. şi ruşinea îără 

orând-ială, fără tocmeală, 'fără- armă, goli ca- la casele lor, fără grijă, 

umbla prin păduri. Mai pe. .urmă, veneau lefecii”2). ; „Puştele, erau în 

“mijloc, puse peste obiceiu, spre mai marea "perdere leşilor. 3). Venise acum 

la mijlocul codrului, carele crăieşti şi altele, cu greime, când iată pedes- 

trimea de țărani, din toate părţile, prin păduri dau glas şi “navală “asupra - 

taberei crăeşti; taie, împung şi omor pe leşi, „strigând ucide, ucide! risipesc 

carele, jăcuesc, desbracă, şi dobor copacii asupra lor, că. abea erau înţinaţi, ' 

şi numai cât îi clăteau, îndată cădeau cu sunet mare peste. drumuri, de numai 

puteau leşii să. meargă. Unde şi Ştefan Vodă, fără, nădejdea: leşilor, au: . 

nemerit Octomvre.: 27, cu multă oaste călăreaţă şi pedeştri şi avea şi'turci -: 

2000, cu mare năvală 'au lovit din dos pe leşi. Leşii fiind fără orânduială, - - 

fără hatmâni, nici rotmiştri, nici stegari, nici alte semne de ostași, nici >, | 

se mai aud de sunet, de “trăsnet, căzând copacii, de loviturile armelor,“ 

_de nechezăturile cailor, care toate în codru, mai straşnice şi mai cu spaimă, 

" răsunând se pare.! Văzându-se leşii | periţi- de . oastea lui “Ştefan Vodă, 

S'au întors la tabăra sa, ce şi acolo i'au înconjurat . oastea lui Ştefan Vodă, - 

„câ: perduse leşii toată nădejdea: de viață: Moldovenii, de toate părţile. îi ta 

“omorau, . până “ce le-au: trimis” Craiul “ajutor, din “slujitorii curţii - sale. a 

într ales, care: eşind” din pădure, cu tobe, cu trâmbiţe, cu armele“ goate, 

au aţiţat iarăşi răsboiul, cu. oamenii Tui Ştetan Vodă. Se intorsese “asupsa 

acelora şi Ştefan Vodă şi 'dând răsboi îndoit, au dat dos leşii, de fugeau - 

cine încotro au putut şi au scăpat prin păduri, de “âii- năzuit acolo unde 

era Craiul; la sat. la Cosmin. Mulţi - au perit şi astăzi stau movile -de .* : 

ăsele celor periţi, de. care scrie Siricovski, . „că au “văzut cu: ochii sei, 

toare mare movilă şi oasele celor periţi, când au trecut: pe acolo; în anul 

1574. Iar după te au eşit leşii din pădure, “făcânduse mai înţelepţi, după 

atâtea pagube - ce au avut, - -legând tabăra şi tocmind, oastea în rânduială, 

1) Mechovie şi Bielskie. a N o e 

2) Cromer.. - A , 

'3) Bielskle. :
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s'zu pornit de. la Codru; că moldovenii nu-i 1ăsau, cei tot „pişcau prin 
prejur.. 7 ă 

» Intacea dată. veneau şi 600 . de -mazuri, în ajutor”. Craiului. şi e la 
Cruciaţi din altă parte şi ” înțelegând 'de “asta Ştefan- Vodă, au 'pornit în 

contra lor, pe Boldur Vornicul şi cu 3000 „de oaste aleasă şi i-au tâmpinat - 

peste Prut, mai jos de Cernăuţi, - la 'Henţeşti, unde este ocopul «săpat şi 

acolo i-au bătut pe acei mazuri şi au pezit mai toţi în răsboiu, cu care. 

“bircinţă şi mai sumeţ Ştetan . Vodă; au apucat malul Prutului cu oastea 
sa, puind nevoință la trecătoare, să risipească - de . tot oastea 'leşească; 

- Sosind Craiul la Prut, au stătut 3 zile cu tabăra legată, şi tot se slobozeău 
- leşi pe aproape, de -apucau şi pradau, ce puțini se întorceau, că-i prindeau 

„ oamenii lui. Ştefan “Vodă şi-i ucideau. Şi aşa urmăriţi şi. atacați necontenit 
de Moldoveni, i-au lovit la Sepinţi şi cu puţină. oaste au“ scăpat 'Craiul , 

„la Sniatin, de unde apoi. au slobozit. oastea pe acasă. Iar Ştefan Vodă, 
“ voind să- -şi rescumpere strămbătatea ce avea „despre - leşi şi să- şi întoa:că 

“ pagubele ţărei sale, la al doilea: an, primăvară, au intrat în ţara leşască, 
“având în oastea -sa tătari şi ;turci,--de au prădat Podolia şi ţara rusască, 
până la un târguşor anume Coenciuga, mai sus de Liov şi până. la 'apa 
"Visloca, în. lung şi. în curmeziş, prădând şi arzând "Ştefan Vodă, Premista, 
Radomna,. 'Taroslav, Prevolska şi Buceciul. -Dar şi Albert, văzând prada şi . 
risipa 'țărei sale, ce'i făcuse Ştefan Vodă, nu vru să lase, ce: strânsau Oaste. 

'şi au intrat în, ţară şi au prădat. până la Botoşani. Ştefan Vodă” însă, 
'strângând oaste şi eşind înainte leşilor, 'le-au dat răsboiu la târg la 
Botoşani şi înfrânse: pe leşi. Mai târziu, . au făcut pace Ştefan Vodă. cu 
Albert, făgăduind” unul altuia ajutor, contra . „neprietenilor”. . 

- Dăm mai jos descrierea faptelor - acestea şi după. alte: surse: 
1497; Pornitau Craiul Albert, cu. toate puterile împotrivă lui Ştefan --" 

E Vodă. Ştetan a poruncit: oastei, să se adune la târgul. Romanului. Leşii 
stătu la Coţmani 7 zile. şi apoi năvăliră la Sipinţi. „In: vremea asta, Ştetan 
întări şi întocmi străjile- şi le trimise” împotriva leşilor, la Vadul Târgului * 
Cernăuţi, pe apa Prutului, iar Voevodul porni 'din Suceava, /a oastea sa, 
în 27-a lunei August, spre Târgu Romanului. - In: aceiaşi. zi, îi aduseră din - 
străji, 6 leşi, dintre care pe 3 îi trimese împăratului turcesc, pe 3 îi spânzuză. ” 
Crâiul, veni cu toate puterile sale, la Cetatea Suceava, duminecă 24 Sep-: temvrie, iar în. 26 începe- a bate cetatea şi o. bătură 3. săptămâni, dar 'nu Sprăviră nimic. lar de la Craiul unguresc, Laslau, îi veni, ajutor lui. Ştefan 2.000 de ostasi, iar cu ei se afla Birtoc, Voevodul Ardealului. Ia 19 Qet. . soi se întoarse Craiul leşesc, dar nu pe calea unde venise, ci pe altă cale. "S'a mâniat “Ştetan şi gonindui în- urma lor; cu oştirile sale şi 'cu 2000 de | turci, i-au ajuns, la margenea : făgetului. de la Cozminii, i-au lovit joia. “în 26 a lunci” Octomvre, i-au biruit“ şi bătut;- toate" schiptrele: crăeştă, au iost luat>_şi toate: -puştele mari, cu care bătuseră cetatea. Sucevei, au îost prinse atunci şi multe altele . mici şi mai mici pe-care nu este cu putinţă a le " înşiră; oştirea Craiului, se adună într'o “tabără „lângă! satul Cozminuluii şi de acolo, se duseră la Cernăuţi, ar oştile lui Ştetan, mergeau : de « o „potrivă



t 

7 

E a aaa 

cu ei 'omorându-se. unii pe alţii. Şi venind vestea lui Ştefan, că.mai vine 

o oaste de. leşi, spre ajutor. Craiului şi Voevodul chemând: pe hatmanul 
seu Boldur, “şi-i dete oștile. Boldur luă oastea şi trecu: riul Prut şi întălni - 

„acea oaste, sâmbătă - seara, iar duminecă” în 29 Oct. răsbiră acea oaste şi o. “ 

Dătură la satul Lenţeşti luni 30 Oct. Craiul, a fost “din nou răspins de la 

Cernăuţi şi a trecut riul Prut şi deztolo a fugit. Iar. Ştefan, a trimis toate 

oştil> sale acasă, fiecare pe la ale Sale şi apoi, porunci vitejilor şi boerilor, E 

să se adune de. Sî. Nicolae, la losul ce se. cheamă Hârlău şi făcu “Voevodul 

mar? ospăț tuturor boerilor, de la mare până la mic şi mulţi viteji făcu atunci 

şi cu daruri scumpe îi dărui după destoinicia sa, şi-i trimitea pe la casele lor”. 

Faptul acesta, redat după altă sursă: In 1497 urmă sdrobirea „polo- 

“nilor, sub regele- Albert, pentru că plecase. Cu oastea asupra Moldovei,. - 

" zicând că .merge contra turcilor, la Chilia şi „Cetatea Albă. 
Albert, hotărâse în conferința de la Leutschau (Ungaria) „extirparea - 

Vălahilor”._In acest timp, Ştefan de şi promisese -ajutor lui Albert ' contra 

turcilor, însă văzând că Albert a luat caiea Moldovei, schimbă hotărâtea 

şi cu_ ajutor: de - turci, munteni, “secui şi ardeleni, atacară pe Poloni în 

codrul Bucovinei, la 26 Octomvre şi-i. înfrânse. Periră' acolo: mulţi mobili | 

poloni, apoi cruciați prusiani, şi: ostaşii Ducelui “de Mazovia”. 

Sau: „A mai avut acest. Ştefan Vodă şi alt răsboiu cu Albert" craiul” 

leşesc, la “Codrul Cozminului şi_foarie reu l-a bătut şi mulţi leşi au perit. 

"Şi ducânduse oştile lui Ştefan, în ţara Leşască, au ars, au prădat, au robii 

Podolia şi pe din sus de Liov, „multe miluri. de pământ”. | 
A 

1497. Lupta 'de la. Branişte, . în timpul - bătăliei .: din Codrul Coz- - _ 

minului; Ştefan profită de- împărţirea forţelor * dusmanului şi, bate corpul. | 

leşesc, lângă Mânăstirea Neamţului 1). 

„Inainte: de lupta din -Codrul Cozminului, cu “ polonii, aceştia “trimit ă 

ua corp în ajutor, care trece Nistru „Ştefan “trimite împotrivai pe Vornicul, 

Boldur, care trecând Prutul, se lovi cu leşii în ziua de 29 Oct. şi-i: „bătu 
LE ICR 

„de istov la satul Lenţeşti, nu departe de Cernăuţi”. 

„Despre lupta această. din Codrul Cosminului a „lui Ştetan cel “Mare, 

“se. află . într'o_ evanghelie sârbească” scrisă cu mâna "pe. pergprent, de la 

M-s Neamţul, următoarele: -; i a a - 

1497., „Intr'acea vreme, au venit Albert Ceatul leşesc cu tăsboi asupra lui 

Ştefa:: Voevod, cu multă putere. şi mult bătând asupra cetăţei Sucevei, 

ma putut să o ia şi s'au întors fără de ispravă. Iară Ștefan. Voevod, s'a * - 

„dus după dânsul cu putere, cu ostaşii sei şi ajungând la. Codrul Cosminuliii * ” 

“lau bătut, sfărâmâadui puterile , lui în anul 1497 Oct. :26 în ziua csfân- . 

“tului” Mareliii Mucenic Dimitrie, întru al. 41-lea ari al domniei sale. Apoi 

întorcânduse de la . răsboi cu mare: biruinţă, la scaunul seu la Suceava; tot 

întrecelaş an “au mers la Ms. Neamţului împreună: cu Preasfinţitul Mitropolit - 

Chir Teoctist de au sfinţit: biserica la Noemvre 14 zile” etc. 

„La 1498, Ştefan Vodă vrând să. pedepsească pe Poloni, „pentru căl- 

A - 

- 1) Această luptă, sa atră descrisă pe foile unei scoarțe de, evaagheiie, în. slavoneşte, i 

la Mânăstirea Neamţ. - , i o | a a 

S
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cările lor, întră în țara leşască, arde şi pradă -tot până la Liov şi până la 
Lenţut şi întorcânduse, ridică în robie mai bine de o sută de mii de rusneaci 
şi-i aşează locuitori în Moldova. „După altă sursă: In 1493, în Iulie 22, 
Ştefan pradă țara leşască”. Alţa: - ÎN e a 
„1498... In. anul 1498 Iulie 22  „Ştefari. Vodă. vrănd să-şi întoârcă- 
despre leşi strâmbătatea sa, strânsau' ţara şi au intrat în Podolia şi la 
Ruşi, trecutau şi de Liov până ta Lanţut, oraşul la apa Vislocă, toate 
satel, arzând şi prădând”. Altă sursă; - - a 
„In acest “an, luna Iulie 22, merse Ştefan în ţara leşască şi o pradă 
şi arse cetatea Tiribol şi cetatea Buceaci a suferit şi cetatea Podhaieţ a fost 
arsă, a prădat. până, la Liov/ trecu Nistru lângă Halici şi pustii Podolia”. 
Alta: € 

„Ştefan a intrat în Polonia, arde tot în calea sa şi ia cu sine 100.000 - 
„Tobi. “Polonii ca să-şi răsbune, întră şi ei în Moldova, dar sunt bătuţi şi - 
goniţi”. - Aa e | _. -In 1498, la, începutul” lunei Mai, turci, moldoveni, “şi tătari, uniţi - 
la un loc, năvăliră în Galiţia şi făcură un măcel teribil; toate oraşele . 
de sub munţi şi mai în centru câtre -Leopole' şi Premislia, până la oraşul 
Kanczuga, îură arse, despoiate,. ruinate, după care, se întoarse. încărcaţi 
de jafuri”1). - . Isi A | 

1498. „Câtră ziua Sf. Caterina, în urma tătarilor, năvăliră turcii pe sub. 
munţii Galiției; prădând. lângă Sambor şi Halicz; însă, în. retragerea: lor, ' 
după ce perdusă ca 40.000, prin. frig şi zăpezi, ploae, foamete, peste: "20.000 fură pe drum apucaţi şi striviți de Moldoveanul. Inţelepţinduse acum şi încredinţânduse că nu e cu putinţă “de a căpăta vre'o pace, -fără ati în legătură .cu Moldovenii, care împingeau asupra. regatului” alte neamuri stieine şi barbare, să întruni ră lă Cracovia, delegaţii poloni, unguri şi mol- doveni şi litvani şi după m ai multe amânări şi tocmai în 1499, vineri în. 19 Aprilie, îşi: jurară unul altuia, reciprocitatea de ajutor, contra turcilor 

7 

„Rusiei, pe la sfârşitul lui Noemvrie şi 

omăt fără veste, mai. bine de 40.000 au înghe 

-Şi tătarilor” 2).. , 
1498. In acest an, turcii ca la- 70.000, au trecut prin Valahia, contra: 

au prădat Podolia, Galiţia şi alte părţi; dar pedeapsa: lui D-zeu, i-au ajuns: coprinşi de frig, îngheţ şi 
țat şi perit, ceilalți scăpând - 

ți şi risipiţi aşa de cumplit; de Ştefan |. 
mai rămas din toată. armata turceassă. . 

cu anevoie în Moldova, au fost lovi 
Vodă, la Botoşani, în cât abea au. 

„10.000, ca să se întoarcă acasă"s). Altă sursă: 

„de iarnă; “aul scăpat. în Moldova, 
“cel Mare, la Botoşani; abea 10.000. ar 

1498. „Ca 70.000 urci, au trecut prin Valahia contra Rusiei; apucaţi 

  

mai fi rămas, din 70.000, căci !. „_.40.000 ar fi perit de hig”, DD Da 

1) M. M!echovie. i .- o i 2) M. Miechovie, ':, n. a - | i: 
3) Spodan, Miechovie, Cromer (citați de Şincai). : ai 

' . po . IE N 
1. E 2 ) 

unde au fost bătuți cumplit de Ştefan :
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Tot : în. acest an, Gaspar Zoliner, din Viena, aplică fevăi puştei, ghin-" i 

__ tuirea dreaptă. | RE 

La 1499, Martie 26, este raport asupra luptelor cu, tatarii, făcut - de - 

Andrea Gritti, agent Veneţian. la Constantinopol; raportul adresat guvernului 

Veneţian, prin care comunică „„sgomotul. că Stefan Vodă, ar îi bătut rău pe 

"tătari, ucizândule 6000 de oameni”1). Sa 

La 1500; regele Albert al Poloniei, ca să-şi răsbune la” rândul seu, pe: > 

Moldoveni, pentru - înfrângerea suferită - „precedent, strânge o. armaţă pu- | 

ternică, calcă Moldova, pradă şi strică tot până la Botoşani. Stefan Vodă 

îl bate a doua oară, lângă acest oraş. Altă Sursă: --... Lă 

1500; In'anul "1500, în luna Martie,. ziua 11, Albert craiul leşese ca. să 

se răsbune pentru atacul” din. partea lui Ştefan, în Iunie 1498, a strâns - 

oaste, a intrat în ţară şi au început a prăda şi strica, până Ja: Botoşani. + 

lară Şteian Vodă, strânsau de sirg oştile sale. şi a ieşit înaintea acei oşti. 

leşcşti -de i-au dat răsboiu lâ târg la Botoşani. şi cu voia lui D-zeu, au 

_perdut leşii răsboiul, - rămăind isbânda de partea 'lui Ştefan, cu „multă văr- | 

“sare de sânge din oastea. Jeşască”., Altă descriere: 

Ştefan cel Mare, 'aleargă cu oastea sa, iese înaintea oastei leşeşti.. şi 

o bate. ciumplit -la târg: la Botoşani, în: 11 Martie 1500.. Arimata polonă, 

a îcst desfiinţată în această luptă, mare parte a perit, mare parte a. tost 

luată în- robie de Moldoveni. Cu Poloni a. arat Dumbrâva Roşie, de. la 

Botoşani. (Asemeni dumbrăvi, a făcut cu' prisonieri leşi Ştefan cel M. Ja. 

Cotnari; cea de mai „jos: de Roman). 

1500; Iulie 27, cu această -dată, este raportul florentinului Octavian ” 

Cucci. din Cracovia, care comuinică: „Ştefan Vodă nu doarme, ci stă gata la ro 

hotar, cu--toată oştirea sa,. dar “nu se ştie ce va face,. căci pe .deopaite - 

are alianţă. cu Polonia; iar pe de alta, este în amiciţie cu -Moscovia; în 

orca caz, trebui să se aştepte de la dânsul ceva însemnat, fiind renumit prin 7 

înţelepciune” 2). 

- 1500, Noemvre 28, Fraricesco de la” Zeucca, reîntors din Ungaria, ra- 

poitează despre dispoziţiunile ante-turce, ale regelui “Matei Corvin, arătând - - 

că tot atât de ostili păgânilor, sunt. românii, _POpor răsboinit, “mai ales 

Ştefan Vodă al Moldovei'”3). - pi 

| 1500; Era Negrilă părcălab 1 Hotin, Ieremia şi: Drdgoş, părcălabi - 

Neamţului, Şandru păre; Cetatea Nouă, Luca, „Arbure, portar Sucevei; Clă-.- - 

nău, Spătar. o | 

1501: Martie, 11, “Cardinalul de Regino, legat - papal în Ungaria,' CO- *+ 

munică între altele, că românii pot scoate contra turcilor, o: cavalerie de 

30.000 — si. potra haver : 100.000 cavali £). o. 

1502, Martie. 28, Guvernul Veneţian, înălță la demnitate de cavaler 

aurat: Item. în questi Zorni hessen: do venuto' „a Venecia un orator: del, 

. A 
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| Dacho, Zoe Ştetano Catabodara, “fo in colegio per îl Principe fatto Cavalier - 
t 

. - 
- 1 et. vestito doro”), - o a 3 

a Tot în: acest an, Ştefan Vodă trimite Mânăstirei Zogratul, din muntele 
Atos, steagul (prapor) . cu. sft. Gheorghe. EI 

"+ “Chestiunea 'steagului. lui Ştefan cel Mare, de la sit. munte (Atos), este 
simplă; acest: steag mu are pentru militari, nici o însemnătăte, într u. cât 

este absolut “de natură religioasă. Inscripţia .de pe steag şi prilejul cu care 
este dat mânăstire | Ia 

, 

, R aa 
-j i, se “arăt mai jos2). 
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(Fig. 52) Steagul lui Ștefan cel Ma 
4 | o. N -: , 

re. o. 
în Ii 

„»Indelung răbdătoriule şi purtătorule 
- ce îi nenorociri şi în năpaste grabnic vii 
„Scărbiţi, bucurie nespusă, primeşte şi de la .noi această, rugăciune, de la - Ssmeritul robul lui D-zeu Ştefan Voevod, cu mila lui D-zeu, Domni țerii - Moldvei şi-l: păzeşte neatins, în acest veac şi în cel viit celor 'ce te cinstesc, ca să. te pro 
7000 şi al domniei „lui, anul al 37-lea”... A 

1) Documen 
2) Revista 
ă inscripţi 

de biruinţi. mare Gheorghie, cela 

„ î 
. . . ” 

A 

» dă fotografia acestui st este greşită, după cum s 

te Hurmuzache, 
„România Militară« 

e dată de revistă, 
1 

7 

e vede din textul dat mai sus, s 

' 
- 

x 

Lă 

ajutor şi .ferbinte ajutător şi celor .. 

slăvim în. veti, amin şi s'a făcut “în. anul | 

eag şi înscripţia de pe pânză,



- au intrat în ţară, prădând”. _ 

Istoria, numără - -răsboaele lui teton cel Mare ăi “acest număr este 

| - _ _ Da - . | 

N ON . : 

" Pânza este de atlas roşu; "pe versa, „este; boteziu Domnului. 
Revista „România Militară”, îşi pune două întrebări: In urma căror 

fapte de arme- — 'zice ea — a trimis Ștefan cel Mare, acest steag al se: UD 
Răspunsul este: | ! 

In 1492, Ştefan cel. Mare- se * bucura de - pace, când a poruncit s să 'se 
facă steagul, deci răsboinica sa activitate încetase aproape şi nici chiar la 
7008 (1500), Ştetan. nu: âvusese vreun răsboiu. ! 

'A doua întrebare „de ce a trimis acest steag anume -Ms.. Zoratul. 
Fiind că Voevodul. era Ctitorul Mânăstirei, această . mânăstire . de mai 
mulți ani să - repara şi cu: cheltueala Voevodului . Ştefan şi-a fost gata 
la anul 7010 (1502), când s'a trimis şi steagul. Steagul deri este'ca prapor 
bisericesc, inscripţia de „pe margeni este în grecește şi. după cuvintele „pri- 

meşte de la noi şi. această: -rugăciune”,. să deduce că - rugăciunea este a- 

dresată sfântului, căruia ca. patron bisericei, i se, dărnește steagul; „deci.“ 
nu este un şteag militar, ci bisericesc. 

| „ Confuzia, provine din: legătura ce 'se face, _între si: Gheorge, dă pe 
sieag, sfânt care era patronul oştirei Şi. acele fapte de arme, care “ar î 

- motivat trimiterea steagului. Realitatea. este însă, că - hramul Mânăstirei, a 

sfântul Gheorghe, când s'a şi sfinţit biserica, după repararea ei: 

Afară de. aceasta, anul: 1500, era al 44-lea an al domniei Ii Ştefan, - 

socotit anul 1457, întâiul an al domniei. 
"1502 Decemvre ? „Doctorul . Matei Muriano,. medic de curte: a du 

Şictan Vodă, comunică” Dogelui Leonardo, între altele, . că până atunti: 

Ștefan avusese 56 pătălii, învingând în 34 şi fiind învin$, ' numai” în 2. .: 

-Că Moldovenii sunt. toţi voinici, oameni de luptă şi nu dz a sta pe: “saltea, 
formând o 'armată de60. 000, din care 40.000 călărime şi 20.000 pedestrime. 

Că în Octomvre 1502, Moldovenii au reluat nişte cas tele şi sate, ce le-au 

îost răpit mai înainte Polonia. “Tătarii din Crim, ar avea o cavalerie „de, 7 

100.000 de oameni). - , 

1503, Decemvre: 21; postelnicul “Teodor, embasador. din partea: lui. 

Ștefan - Vodă, la Veneţia, “după. ce descrie isbânzile princepelui,. contra 

turcilor, spune că  morbul lui Ștefari, este neputința” de „aşi mişca mânile Şi: 

" picioarele,” prezentând o. epistolă ' din Suceava, de la 11 Oct. scrisă de . 

“însuşi Ştefan şi. prin care cere uu medic, căci Muriano a murit. La care toate, 

dogele. răspunde - „că: „bucuros şi-ar da “sângele, pentru . sănătatea lui 

Ștefan”. Alegerea medicului ce-i trimite, în persoana lui: Ieronim de Casenia, | 

se făcuse de Ambasado:ul Moldovenesc şi a ducelui“ Ioan: Corvin 5)... 

"* La 1502-1505, era Ştetul, părcălab - -de Hotin. 

Cel din - urmă act. militar - a „lui Ştefan. cel Mare este intrarea - cu. 

oaste în țara Jeşască, prădând Pocuția. şi luândo.,„,că a mai fost odată a 

| Moldovenilor. Rugat, însă de boieri, a: dato înapoi, căci şi leşii la rândul lor,.. 
. 

9) Documente Hurniuzache, 
2) Documente AeL 

pi E II
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_covârşitor ţinând seama de coprinsul ţării Moldovei :şi. de populaţia 'sa. 

„Acest număr însă, la un loc şi -cu isbânzile săvârşite, pe lângă geniul. răs- 
- boinic al acestui mare Căpitan, pun în evidenţă de câtă bogăţie să bucurâu 

țăriie noastre în general şi Moldova în special. A întreţine, atâtea lupte, a: 
ridica atâtea armate, a înălța. atâtea biserici, a răsplăti atâţia viteji, iată - 
o stare de prosperitate care face dovada de ce puteau deveni ţările române, 
dacă'şi la ele, viaţa de stat, ar fi fost liniştită. | 
„Inainte de a încheia epoca aceasta glorioasă a Moldovei, datorită geniu 
lui acestui Voevod, să vedem ce reiese ca demn de. remarcat, din aceste 

„ ultime răsboae ale lui Ştefan Vodă, în care el pune în evidenţă, principii 
tactice, a căror. întrebuințare a rămas în uzul răsboaelor de după dânsul, 
“până în zilele noastre. . . e 

Luând .răsboiul cu tătarii, muntenii! şi turcii, care se închee cu Valea: 
Albă şi unde Ştefan putea să. fie zdrobit, dacă nu ar îi întrebuințat tactica 
ce am văzut. In adevăr, dacă el"nu ar fi operat. întâi, contra dușmanului | 
'celi mai apropiat şi mai slab, înainte de a primi lupta cu turcii la Valea, 
Albă, era să fie zdrobit şi cine ştie, ce s'ar fi ales 'de însăşi persoana sa, 

„dat fiind, că Ştefan Vodă, în mijlocul: pericolului, era el însuşi un luptător, 
„Aşa însă cum a procedat, bătând şi sfârşind cu duşmanul cel mai apropiat, 

el: are' putinţă să se prezinte în faţa celui: mai puternic“ din duşmani, cu 
morelul. ridicat 'şi să poată rezista; astfel” că înfrângerea ce sufere de. la: 

„turci, nu a fost o biruință a“ acestora în înţelesul victoriei, “întru cât 
turcii sunt urmăriţi de Ştefan cu oastea, până la: Dunărea şi li se reia - 
ce prădase în ţară. . Da . | 
„. Ştefan, de asemenea, „avusese grija ca să zădărnicească şi să întârzie 
înaintarea turcilor, punândule piedeci 1a trecetea Dunărei, câştigând astfel - 
timp ca să poată merge contra tătarilor şi ai bate, înainte ca aceştia, să 

“se întrunească - cu turcii. : Di Sa e - | 
Văzând că are de a face cu armata turcă atât de numeroasă, neputând 

__ evita lupta, caută ca cel „Puțin 'să-i micşoreze rezultatele în  defavoa“ea 
-sa, alegând o posiţie bună pentru el, dar apropiată, atrăgând acolo pe: 
“turci, aşa: cum. era şi sfatul boerilor „la ioc. strâmb”... . 

Ştefan, “aşa în scurtul timp ce mai. are până la începutul bătăliei, 
tot organizează bine posiţia aleasă şi face apărarea. ei, în. cel mai de-. 

„. săvârşit .acord. tactic, cu terenul şi forţele sale; este „apărarea' tipic mo- dernă, a unei păduri: şi după regulele bine cunoscute oştirei lui. 
, Se face aplicaţiunea de întărirea - terenutui, icreind- şi' mărind obsta- colul: parapet cu şanţ înaintea lui. -Se. adoptă un dispozitiv de luptă, po- trivit cazului special îa care se găseşte oştirea lui şi posiţia de luptă:- aşezându-se tunurile “în direcţiile de. atac şi care obligat trebuiau urmate 
de turci şi totuşi astfel puse, ca să se găsească în mijlocul liniei de luptă prevăzându-le anumite locuri, cerute de . tactica "acestei arme. E „ Învins de cătră : turci,” prin marele lor număr, Ştefan "totuşi ştie a păstra intactă. starea motală a: luptătorilor sei, substrage în toată. or- dinea, resturile oştirei sale, ştiind că-i-vor. trebui îndată, ca să micşoreze- 

> 
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efectele înfrângerii sale, prin urmărirea dușinanului; e adăposteşte şi 
aşteaptă în linişte, fiind sigur că în curând se va .prezenta ocazia, când 
dişmariul la rândul seu, .va îi în situaţia critică a' învingătorului obosit -. 
şi care 'nu a putut sdrobi pe adversarul seu şi mai ales, având un ling- î 
drum „de făcut, Dunărea.. Prevederile şi măsurile ce Voevodul ia în acest 
scop, îi asigură pe deplina succesul. Aceasta, cu privire la răsboiul cu turcii. 
Privitor la cel cu polonii: ” -, 

După cum a avut sigurile sale intorniaţiuni asupra. platiurilor turcilor, 
încă. de la pregătirea lor în propria lor țară, astfel şi în privința planu- ă 
rilor şi gândului regelui “Albert, a fost bine şi din timp informat. In. 

adevăr, Voevodul, de şi nu avea nici un gând să se bată atunci cu turcii, 
totuşi îşi ia măsurile de adunare oştirei sale, în observare: EL cunoaşte: 

soarta „oştirilor care” pentru luptă, să închid în cetăţi; de -aceia, el. nu - 

să. concentrează la Suceava, unde ştia bine că se va „îndrepta Albert, ci 

îşi adună oștirea la Roman,” unde dau. drumurile ce vin din: direcţia con-. 

'cenhirei duşmanului. De aci, . ca "dintrun centru, „el- poate trimite “detaşa- 

n:entele .sale asupra corpurilor . leşeşti,- ce umblu după hrană; aceste de- 
„taşamente, îşi îndeplinesc 'la timp, bine, însărcinările lor, căci pe de 0. 

„parte produc: suferinţe materiale şi morale: duşmanului; iar „pe de alta, 

face ca să “între indisciplina în' rândurile leşeşti, sporind astfel nemulţu- ta 

miril> în rândurile nobililor poloni, cari; în mare parte, era informat Ştefan, . 
sfătuise” pe- rege, să nu facă: acest, răsboiu. lui Ştefan. De aceia, el 

profitii de toate situaţiile critice în cari ajung leşii, spre a 'le cauza _- 

perderi, folosind. detaşamentele. libere sau  străji, trimise în' “calea, duș-- 
menului, observând şi direcţiunile ce el ia. Se fac anume „capturi” de 

-inâmici, spre a afla şi verifica: prin. ei, intenţiunile leşilor. --. 
Oştirea ' Moldovenească, ştie - "bine regulele. de luptă în cetăţi și: da 

touiil:: celor asediați, sunt” pătrunse în populaţie, pentru prelungirea re- 

zistenţei, în trânsele. | a, 

Când oştirea lesească este astfel. “paralizată şi adusă în starea vota: - 
«de Ştefan, acesta o atacă şi. o. distruge. Isbânda, nici odată nu este CON-, - 
siderată deplină, la „Voevodul Ştefan, de cât când se împlineşte ultima 

fază a bătăliei, retrâgerea şi „urmărirea. Cu aceste operaţiuni de stârşit 

a unci lupte, Ştetan cel Mare, a tras multe foloase - pentru acțiuni şi 

forţele sale; 5 , . d 

Ştefan. cel Mare, “a “Stiut să  tăsplătească virtutea „ostașilor „sei, şi 

numeroase sunt actele sâle de mărinrimie; astfel: | ” 

Hrisov de la Ştefan cel Mare, pentru “Teodor Cantemir; “ | 

„Fiind că Teodor Cantemir, părcălabul de la Chilie. şi. de la Sil, 

Su arătat întru. apărarea acestor cetăţi, ca o slugă credinzioasă, şi ca. 

un ostaş viteaz al crucei lui Cristos, împotriva năvălirilor turceşti şi tătăreşti,. 

însa pe urmă! cu voia lui D-zeu, “pustiind şi: luând turcii toate locurile j 

acestea şi el priri puterea lor, fiind silit ca să părăsească 'moşiile părintești, 

- car? au fost: dăruite” 'moşului şi” strămoşului seu, de domnii cari au. fost ! 

mai înainte. de noi,. „pentru slujbele lor cele credincioase; pentru aceia, din = 
7 
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“milă şi din dragoste creştinească, dăruim mai susnumitului Teodor -Canteniir, -. 
“trei sate în ținutul Fălciilor, cu -toate! ale :flor,: pădure, câmp, tape şi 
peșcării şi-l facem mai mare peste fot Codrul „Tigheciului şi Căpitan” „7 Mare peste Tigheciu”, . i o e 

a ! " Acesta a fost Ştefan Vodă, căruia posteritatea i'a consacrat țătiul - de Mare, -. "0? Pa pe 
Aa „Care Voevod mai multe răsboae: a. avut, care domni mai mari biruinţe a făcut şi aceste în deosebite , vremuri şi locuri, cu deosebite neamuri? 

Ca fulgerul de 'la răsărit la apus; a străluminat; marturi sunt leşii, care cu -* “sângele lor, pământul nostru: au 'cruşit! “Marturi: ungurii, carii pe satele şi cetăţile “lor, de”. foe . cotropite le-au 'văzut! - marturi sunt tătarii, care cu iuțimea fugei lor, de ferul 'lui n'au scăpat! Marturi sunt turcii, care în fuga lor, nu. putură. afla mântuire | Marturi sunt Muntenii, “care de-călărimea -i- noastră s'au” sdrobit! Marturi sunt: toate neamurile de prin prejur, cari -asci'ţişul săbiei 'lui, au cercat”!1). . „e | a | | Der judecata scriitorilor străini. contimporani, asupra insușirilor geniale, - "ca general a Marelui Voevod, va fi indestulătoare să'așeze pe Ştefan, între “Merii Căpitani ai lumei. Astfel un cronicar. polon, îl aseamână cu eroicii. comandanţi ai anticităţei. Papa, îi adresează aceste cuvinte: -,„Faptele ale "contra. turcilor păgâni, au adus: atâta- celebritate numelui tău, “în cât eşti în gura tuturor”! E EX i - o „Prin ştiinţa militară şi faptele sevărşite în. răsboi, a fost renumit Şi sărbătorit toată viaţa. El a fost un om “foarte rafinat şi foarte fin în mMeş-  teşugui armelor” 2), - Î e i + Bărbat demn de amintire, pentru toate veazusri!e, prin “mărimea su- îleiiilui, . rafinare, experienţa “militară şi faptele sevârşite în „contra tur- cilor” 3). AD ca e NT i Sa 

S 

x 

. . 

7 „O bărbat glorios şi victorios, care ai biruit pa. toți regii vecini. 'O. oni fericit, căruia soarta'i-a hărăzit cu multă. dărnici2, toate darurile. Căci pe când natura a dat altora calităţi: nunai în parte" şi. anume unora, - prudenţă împreunată cu şiretenie, altora virtuţi eroice. şi spirit de dreptate, altora. biruinţă contra: duşmanilor, numai ție ţi le-a hărăzit la un loc, pe tcate. Tu eşti drept, prevăzător, istej, bituitor coatta tutut „Na în zadar eşti socotit, printre eroii secolului nostru” 4 , | _ wŞtefan al IV-lea sau cel Mare uteza | înfricoşatului Mahoniet al II-lea. „„$. asupra numeroaselor oştiri. e 

or duşmanilor. - 

» Care a'cutezat a sa înarma împotrivă 
-Şi cu” strălucitele biruinţe, ce a purtat 

„turceşti şi-a. înscris ' numele seu, în iștoria celor mai rari eroi; . bărbat” în primejdie, mare “la suflet în nenorociri şi modest în norozire, pe | care'o crede orânduită de la D-zeu, ocrotitorul virtuţei, „a fost mirarea Stăpânitorilor . şi popoarelor, cu mici mijloace, făptuind mărimea” 5). - Si - ae | i „ - LT a 
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Fost-a bărbat ca: acela,. care “pentru “iniraa cea mare, “înţelepiciunear 
militărească, - ştiinţa lucrurilor. de răsboiu şi faptele cele norocoase. asupra | 
turcilor, polonilor - şi: tătarilor, în veci trebu2 să se pomenească” 1), 

„Fost-a Ştefan în toată 'viaţa sa, un:o:n' prea. însemnat, pentru Ştiinţa: 
disciplinei „militare şi pentru faptele răsboinice, cele Slăvite; căci dintre * 
toţi vrăjmaşii cu care s'au "luat la arme, a ieşit biruitor, co virtute Şi: co. Ye 
vitejie vrednică 'de - mirare” 2), ai | 

„Ştefan Voevod, domnul Moldovei, coroana a vitejilor” 3). a a 
„Ştefan românul, ostaşul cel vrednic de: veşnică pomenire, care . cu: - 

„mărimea şi 'tărimea sufletului şi: cu norocul cel bun, au sprijinit toate nă-. _ 
«dălirile turcilor, ale tătarilor şi ale polonilor, pre. . câre pre toţi” i-au. i 
invins, cu mari bătăi” 4). a ae -. 

„In 1504 Marţi, a lui Iulie în 2, la o oră i duipă răsărirea soărelui, muri: 
din voia destinului, Ştetan, domnul Moldovei, surpat prin resbele, vârstă n | 
şi podagră.- Natura -îl făcuse norocos, viclean (astuia) şi victorios. - E - o 

alungase din. Moldova, pe. regele Ungariei Matiaş, bătut în -oraşul Baia 
-şi lovit cu trei raze la spate. Tot el — faptă prea minunată — cu v. 

mâni de oameni, înfrânse şi cu ruşine gonise din - Moldova, pe Sultanul | 

"“Mehcmet, cu. 120.000 de ostaşi.- Tot el, cu arma în mână, alungase - până -  * 

„peste hotarele Moldovei, pe regele „Albert. Tot el adeseori strivi şi cu. _ 

noroc respinse, pe peTtătarii”"transvolŞieiii ” şi pe cei din Crim. O bărbat, „ 
triumfal şi victorios, care biruişi pe toţi regii :învecin iţi”. Mi - 

- Acesta a' fost Marele Căpitan român, din trecutul glorios al neamul, 

şi pe patul 'morţei sale, Ștefan aduce cel din urmă omagiu vredniciei ostă- 
şești, de care .e legată soarta țărei” sale; “el: “voaște” să ştie "Moldovă, pe., N 

mânăle urii Tiilii-UETITAŞ.. vrednic. de tron şi de aceia, în cearta 'bozrilor, pe care i 
din fii lui Ştefan, vor alege domn, „ Ştefan” cere să "fie scos cu :patul 'afură, 

în mijlocul _lor, unde _a adus le strigă: alegeți pe “cine” veţi voi; dar: să. Fi je „cet : 

“mai vrednic_aşi apăra . ape “ 

-Domnia lui Ștefan. cel Mare,. "este: cea mai înseninată epocă militară, - îi 7. 

din tot trecutul neamului românesc. Căci dacă au. mai. „făst înainte şi după 

dânsul, voevozi care să voiasci săvărşirea. de „apte mari ostăşeşti, . numai. 

el poate. să le şi Săvărşească, “creind_ Şi, “găsind _ prin. el însuşi, fimijloacele.. 

îlecesăre pentru "âceasta “şi i având continuitatea, şi stabilitate în isbâuzi, i 

datorită absolut numai personalităței sale. :.  . : | ” „7 

Niciodată, în “trecutul “nostru -militar, . nu. au ost : întrunite “înteun 3 

comandant, într” uh Voevod, calităţile ce să cer unui întemeietor, unui Orga”. » 

nizator de oştire, Cum le-a întrunit Ştefan cel. Mare.. „Cronica spune... de: 

dânsul, ceia ce nu.s'a spus nicăiri, de un cap de stat şi căpitan: „Ştetan, 

„nu numai pe ostaşi şi pe boieri, ci şi pe proşti încă îi deprinsese“în arme, Mi 

învățând pe fieşte carele, Cura - să-şi apare, patria, sa. Dacă afla că vreun. |. : 
. , _ . 
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- Drost, nu are săgeți, arc şi sabie, sau merge la tabără, fără de. pinasni, 
“aceluia fără 'milă îi tăia” capul” 1). . 

Asupra secolelor acestea, despre care crânicele şi scriitori Străini. Şi 
" me&ţionali.au dat destule descrieri, cu privire la: viaţa din Dacia după : 'ce a 
„ost oficialmente părăsită această provincie” de romani, s'au mai scris şi cele 
ce urmează: . : .. ” . 

„Cladova, cetate “numită mai înainte Claudia, ar îi făcută de Claudiu, 
“impăratul romanilor”. A Să 

„La Pleniţa, cetăţi dacice de 1a. Traian şi Radina”, 
. „Drumul minelor din Munţii Hpuseni, trecea pe la Sarmisegetuza-Pasul 

"Vulcan se Oprea la -Drobeta pe Dunăre. La Drobeta: veneau şi drumurile 
.a) Sarmisegetuza prin “Banat, pe “la Tibiscum, prin. coridorul” bănăţean 
Mediara-Dierna-Drobete; b) Sarmisegetuza-Pasul Vulcan- -Bumbeşti- Rovi- 
“nari-Cătane-Drobete”. -- 

Iar cu privire la români şi ca complectare:.. 
„Vechea organizaţie . socială şi politică a românilor, era bazată pe 

“sistemul militar- nu numai în Ardeal dar de asemenea. şi în peninsula 
balcanică”. (Legiunile romane: Minerva pia fidelis, Cohorta IV-a Cypria, 
-a V-a' Macedonia şi a VIII-a Gemina). - : 

„Ăpariţia românilor în armata. bizantină, poate fi fixată la anul 579”. 
„Administraţia teritoriilor româneşti” din Balcani, „era mai mult militară 
de cât civilă”2), - 

„Șefii 'soldaţilor români să numeau voevozi, în primele timpuri, ale 
“cristienismului” 3). 

„Lupus Protospata,. spune că pe la 1027, românii din peninsula balcanică . 
au adus, mari servicii militare în armata bizantină, care a fost trimisă: ca 

7 

” să cucerească - Sicilia”, 

: $ 
 „:Poema Niebenlungenlied”. - N 

„.. voevod al Jiului şi. "Seneslăv peste Olt”). 

  

„In 1183 Cronicarul Niceta spune că românii aveau castele întărite 
“pe. stâncile munţilor şi nu să Supuneau bizantinilor”, - : 

;„Deasemenea românii, fac isprăvi în bătăliile din 1185 şi 1193», 
„Secolul XI, în care era voivoriatul, Jiului, a cărui voevod este trecut în 

„La începutul secolului al'XIII- lea, sunt constatate: Voivodatul Meedii, 
coprinzând Meedinţii (între Cerna şi Bela Reea-Mehadia). “Voivodatui Jiu- «Țara Lotrului: La sud de aceasta Knezatele. lui .Ion şi Farcaş, până în” apa Oltului. Peste Olt, voevodatul, lui Seneslăv. La ! 1247 era- Litavoiu. 

a 

La 1241, Tătarii sunt întâmpinați în Oltenia nu de Bazaram-ban, cutu - spun unii scriitori, ci de Zeberen-ban,: adică. banul de Severin, -cum spun | alţii 5),. că acest ban de Severin ar fi Oslu, ban unguresc. De sigur că adevărul istoric nu-i precizat, întru săi este ştiut. “că regiunea Severinului 

1) Letopiseţeie Moldovei Vol, L. i - 2) C. V. Obedeanu, i e SI 3) C. V. Obedeanu (după Procopie). Rae 4) S, Georgescu (Arhivele Olteniei 37, 38: A. “VID. an 5) loan C, Filitu „(Arhivele Oireniel No 13 A. Il)... 
. + A 
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era numai "pusă sub stăpânire ungurească, deoarece bânatul acesta făcea . 
parte din Oltenia, iar. Ungurii: îşi întinsese  dominaţiunea nominală nu." 
numa: asupra Severinului, dar o trecuse sub aceiaşi formă şi peste Dunărea 
Astfel că până la.o dovadă precisă, banatul Severinului era românesc. şi sta 
sub dependinţa Basarabilor; - 

„Mircea cel 'Mare 'se întitula: ' Voevod prea, “credincios lui Christos, : A 
  prin graţia 'lui D-zeu domn şi singur Stăpănităt A TOaEA Țară Ongro-Vlafiiei”” / 

dircolo de Carpaţi şi-până în ţara tătarilor, duce al Amlaşului şi Făgăra- . 
Şului şi până la Dunărea şi la Marea Neagră, Principe d de Silistria şi de toaie 

| oLaşele până la Adrianopol” 1). . Ă A 
"Cu privire la bătălia cu, turcii la Rovine, Tocilescu: spune următoarele: 
„Bu: -fost două. bătălii Rovine, a lui Mircea cel Mare; una cu sultanul | 

Baiazid la 10 Octomvrie 1394, pe riul Argeş, lângă . Craiova. (?), alta” mai 

târziu la Rovine din judeţul ' Ialomiţa cu sultanul Mohamed. “După cea 

dintâi, Mircea să retrage în Transilvania, face alianţă cu Sigismund şi 

amandoi vin asupra” .Nicopolei mici (Turnu- Măgurele), bat pe turci. Şi pe - : 

românii ce :se închisese acolo -cu noul domn trimis: de turci în locul lui - 

Mircea, nepotul seu Dan”. * Ni 

„. Asupra domniei lui Ştefan cel Mare: 
- „La 1473 Radu veni cu 15.000 turci, afară de alți letegii ce adunase, 

bătu pe Laiot la 23 Dec. şi-l sili să fugă în Moldova. Turcii urmăresc 

de Septemvrie. 1474”, - - 

1474, la începutul acestui an, "turcii cu Hasan Uzum, -au apte: în - 
Asia, Laiot trecu de partea turcilor şi merse în vara acestui an în Asia, cu! 

vre-o 12.000 soldaţi. In toamna: anului, Ştefan, intră. cu oştire în. Muntenia, 
ca să aluifige pe Laiot; - Moldovenii au- biruinţă ati, înainte de sosirea. oştirei 

în ţara românească, unde se: aflau şi_pe la sfârşitul toamnei: Ştefan la 

înapoierea din Muntenia, să opreşte la Vaslui. La 29 Noemvrie 1474, sâxie | 

Papei Sixt al IV prin Paul „Ogniben, : solul, „Veneţian, ca să-i dea ajutor 

împreună: cu ceilalţi regi, contra turcilor. Prin Decemvrie, turcii să apropiau 

„de Moldova. Oştirea lui Ştefan era foarte mică faţă de cea turcească. “Ureche. 

spune că ar fi avut Ştefan 40.000 oaste gata,-cum arată'şi Dlu3o; şi Miecho- - 

vski. 40. 000. numai Moldoveni, arată Strykovski; 40.000. spune: Cronier, care 

zice că „alţii spun că Ştefan a avut 39.000 toată 'oastea lui. 42.000, după 

Analele Venețiene; 50.000, după relaţia - de la Turda din 1475 :a lui Matei 

Corvin; 60.000; după o scrisoare . de la Buda, a unui martor ocular al - 

luptei, Ştefan ar fi avut şi 2000 de călăreţi . poloni cu Buceţii, iar ca | 

ajutoare; 5000. Secui . şi 1800 „unguri. Turci, ar îi. fost 120.000. Ştefan - : 

era la Vaslui. Moldovenii: s'ar fi opus chiar la hotarul ţării lor, dar m'au 

putut împedica . intrarea turcilor şi s': au retraș. Locuitorii au distrus adăposturi 

| 
ă 

şi _Provizii 2)" în calea ' turcilor, etrăgăiiduse la munţi, după ce stricară 

Codex dipiomaticus regni Poloniac. (c. v. Obedean). 
1) V. Doghiel: în- Decembrie. 

2) Ureche rau spune că au ars iarba, 
a > 

: i 

_pe Leiot şi pradă până la Bărlad. Ștetan ar fi avut o luptă € cu 1 turcii: înainte Ea | 

=
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românească. Lupta Ss'ar fi dat într'o vale strâmtă dintre două dealuri, 
"= în Ianuarie, 1475; locul luptei. este. „acel “de la sud de Vaslui, pe şesul 

7 - dintre cele două râuri Bârlad „şi Vaslui, unde odinioară, a fost vecinătatea 
—2 lacului Racovei. 
| Marţi 17 Ianuarie „1475, Ştefan Voevodul “Moldovei' pre oastea. lui 

TI ter 

„pp Mahomed II împăratul îurcesc, „care avea cu sine “o sută douăzeci: de mii - 
de ostaşi, la locul Racoveţi! lângă râul. Bârlad, cu singură. puterea sa, numai | 

„cas cinci. mii săcui având cu sine, a căror ţară o zmulse de sub' cseinea 
ungurească, cu -mare perire o au biruit, ci fără vărsare de sânge şi despre: 

şi săcuii, în mare primejdie: de. a .peri 'venise oastea, şi ar fi şi „perit 
"de m'ar fi sărit însuşi Ştefan în mijlocul turcilor; carii acum să sumeţise cu. 

el de abia âvea patruzeci de i mii, „de: ostaşi, şi aceșiia toli. erau. Jucrători de . are 
Sa pământ”. Rae 

7 moe 

iîn generaţie timp îndelungat o atât de însemnată victorie”: (Dlugos). 
Cronicarul turc spune de Ştefan cel, „Mare: „Mare bărbat şi Turciloz” 

>» asemenea, de ai noştri neînvins”. | - D ăi 
Scrisoarea. lui Ştefan, „după bătălia de la Racova, adresată din Suceava 

| seste. timp. Noi, din această parte făgăduim pe: credinţa noastră creştinească 
A “] 'să stăm cu capul nostru şi să luptăm până la moarte pentru creştinătate. 

) 
4 

isa făcând 'şi ' voi. din cealaltă :parie pe uscat” şi pe apă,. de astădată cu. 
„ajutorul lui D-zeu. celui. atot-puternic să-i tăiem dreapta”. o 

. 

pp
 

, drumurile; totuşi ci atacau pe furiş coavoiurile turcilor ce veneau “din [ara 

„biruinţa şi mar îi dărâmat aripile, lor. prin minunata. putere. lui D-zeu,.căci _ 

| - ... „Cadavrele celor. “morţi au fost are, cu toate acestea au rămas câteva. 
pa „movile formate din osemintele celor. căzuţi ca să mărturisească: din generaţie 

parte a lor săi, pentru: că stropşinduse turcilor :ce: erau în frunte, unde erau . 

4, 

“la 25 Ianuarie 1475 regilor apusului să sfărşeşte. astfel:. „ceren prieteniilor: | 
“ Voastre să -vă ridicaţi fără - -preget asupra dușmanului creştinătăței cât mai



= 
SECOLUL AL. XVI-lea 

Inceputul secolului al, XVI-lea este încă sub strălucirea puternicului 

geniu militar, Ştefan cel Mare al Moldovei şi va sfârşi măreț în strălucirea, 

altui geniu riilităr Minai-Vite azi, al Munteniei. Este o bizară coincidenţă 
între „sfârşitul vieţei acestor mari 'voevozi -ai neamului nostru: fiecare, 

la un inceput de secol, unul. obosit în glorioase răsboae, altul în ardoarea 

Ivptelor abea! începute; amândoi însă pentru românism, întrupând curatele 
7 

virtuţi, „ostăşeşti a neamului. * II 

Intre aceste domnii pe timp de un “'sezol, “oştirile române trăiesc şi se 
menţin, din gloria pe care fiecare din aceşti Voevozi' o.aruncă asupra 

țărilor; şi după unul ca şi după celălalt apar din când în când domnitori. 

care prin. faptele lor de arme, sau prin grija ce port oştirai, să dovedesc | 

uimaşi ai acestor. mari Căpitani şi adevărat cinstitori ai tronului. In 

deosebi cu privire la Moldova aproape o jumătate” .de secol oştirea şi-a, 

păstrat intacte calităţile ei, atât de puternic înrădăcinase epoca lui Ştetan 

cel Mare, spiritul militar al ţărei. Aceste ' calităţi cu prisosinţă. dovedite. 

întregei lumi, căştigase românilor o mare slavă militară: „Valahii sunt, 

printre naţiunile cele mai tari şi răsboinice” 1). II 

Urmărind şi în acest secol cele două- elemente însemnate sub care se 

poate judeca felul şi calitatea unei armate: organizarea şi arta de a luptă 

constatăm ca generalitate cele ce urmează: . “ 

In acest secol sunt date mai precise la. scriitori, "asupra organisaţiunei 

7 

militare a ţărilor. române. Din scrieri rămâne neîndoios, că oştirea are. 

organizare cu caracter naţional şi special, “deosebinduse totdeauna şi ub-. 

solut distinct elementul permanent, activ, de acel teritorial aflat la vetre. 

„Sunt domnitori ca Alexandru Vodă Lăpuşneanu, care revăzând adminis- 

trația organică, a .ţării, o 'modifică în sensul satisfacerei în prima , linie, 

a trebuinţelor militare aşa precuiri fusese: din început organizarea 'adminis- 

„trativă a ţării.: Dorobânţii şi Călăraşii, îşi păstrez vechea lor organizare 

neschimbată. Atât elementul permanent cât şi acel teritorial, acesta în 

anumit număr. “Toideaună elementul „permanent 'şi „corpurile. streine, sunt - 

  

1) Schedei Hartmann (Liber Chronicarum, Nuernberg 1493). 

7 N Oastea Română « G 17 
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„= în sarcina statului; cel teritorial pe seama 'Boierilor; a breslelor, a mănăs= „* tinilor si a fiecăruia din acest element. - + e Pi Sunt fixate condițiuni pe stare de avuţie cu ce trebue să se prezinte ca „echipament, armament şi hrană, fiecare în socoieala lui “la chemarea de răsboi. Sunt voevozi câre plătesc cu banii lor garda domnească, Vbevozii Ă car> nu se sprijinesc. pe boieri, înrolez în oştire streini, neavând. încredere în slujitori sau oştirea naţională şi “fiind . necontenit cu teama vreunui -. „pretendent la tron, | ES e i Se menţine organizaţia gloatelor în dobândă; care câteodată iau parte şi la lupte, o. Da - Să menţine - tradiţia că boieriile .. sunt organisate pe unităţi ostăşeşti pe care ei le şi echipează şi armează şi le conduc în răsboi cu “cheltuiala „lor, a boierilor. Or ce rang boeresc este un grad militar ofițeresc, Curtenii, „sunt boierănaşi în serviciul” curţei 'şi merg călări la răsboi. Călăraşii erau - „-0 clasă socială. Arma veacului este cavaleria, care-i bine montață .şi: bine. instruită. Sunt trupe grele şi trupe uşoare atât în pedestrime cât şi în “călărime. Trupa “uşoară are arcul ca armă -de luptă şi sabia, la călărime; "acul, la pedestrime. Cea grea are. suliță, zale, lorice, călărimea; sineţe, măciuci, sau ciomege. şi coase,. pedestrimea..  - a a Armele cu care luptau românii în secolul al XVI-le, erâu: arcul şi săgeata, Arcvrile. românilor erau foarte mari; de mărimea lor, se miră şi. o admiră balad .- germană din evul. mediu, „Biterlot und Dietlieb. . Dibăcia arcaşilor munteni şi moldoveni, era cunoscută în toată Europa. . (Hceastă dibăcie . “Provenea din faptul Obişnuinţei în jocurile din chiar: copilăria lor, cu arcul, _ LA românilor). ae       

ş Vornicul : Ion” Neculcea, scrie: „lăsatau Ștefan Vodă cel Bun la Ms. Putnă după moartea lui arcul lui şi cu un pahar de iaspis, ce era 'în: Chipul marmurei â[5E" şi. Arciil "oa tost” trăgând” ai vârtej. Lă”vremieă” lui " Ceriemir Vodă, fiind răscoală . au venit. nişte: cazaci cu leşi. şi Moldoveni, .. joimiri, să jăcuiască ce ar găsi în Mânăstire. Au jeîuit tot din turn şi au luat [şi arcul lui Ştefan Vodă”, -. a ae o “In. această epocă, Românii au întrebuințat arcul. şi săgeata 1), până la „1700; ' poesia populară, cântă comandele: Arcurile vă. n cordați, —- Siiceţile vă *n feglaţi; „Sabia, - sub denumirea de paloş, baltac, hanger; grioaga țintuită, fusta; topuzul, “bâzdoaca, buzdugatul, măsdracul;. Si- nejele sau puştele, pistoale; Puştile sai tunurile. (Capul “tmiurilor, în - vremea lui Mihai Viteazu, la români, era Vicenzo “Bombărdier :Mantovana). a 

” ” . 1) Gh. Asache, după Krotkie Zebranie Kroniki Polakey : „Ştefan cel Mare) să facă a simți Polonia .povara vârtuței: sale, orându: a se aduna oaste 
din toate olaturele Moldovei. Câmpulungenii, Cumanii şi Vrâncenii, trimiseră. un număr 
îndoit de arcași, din care fiecare purta în curcură, câte 100 Sigeţi, iar la coapsă câte un 
Pumnal cu îndoit ascuțit ; intre aceștia se devsibesc sloturi de senețeri săcui cu arma- 
"cea cumplită de curâni introdusă și în munții lor; țara de mijloc adună Cele numeroase 
de pedeștri, lănceri, cu măciuci ferecate, cu securi îna:maţi şi cu paveze. de piele de 
our, Aceşti ostași cu ale lor arme şi port, se păreau reînvieţi din seculele Romei, având 

9 cămaşă până la genunchi, o cingătoare,: un Scurt tabar pe' umere: animat, opinci în 
orme de sandale, în cap o mică, pălărie sau 'o căciulă ce acopereau: părul cel comos“, 

„Voiad Bogdan (fiul ui 

' , +
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Topoarele, barda - şi. coasa. Era cuirasa, scutul, casca şi mănuşile e 
sitmă. Calul încă era cel mai bun instrument de luptă, la români. Calul 
Moldovenesc „Țiinţele cele mai. perfecte pe care le-a „făcut D- -zeu sunt 

flăcăul persan şi calul Moldovan”. au 
Uneltele acestea de luptă, se găseau în “tară, în comerciu, 'de' unde se! 

procurau. 
n 

Praful de puşcă se “fabrica în țară, Erau în oştire tunuri mari, 
turiuri mici şi cumbarale cu care. se aruncau. pietre.. 

“Tunurile mici - erau câte 6—8 la un loc, pe câte 2 _rotiţe uşoare ). 
Tot acea 'ce nu se găsea sau nu se putea face în. ţară, cu privire 

“la armament şi echipament se aducea din afară, cum era armele şi insteu 
“mentele de fier, chipiuri, unitorme. Astiel, în anul 1502 Ştefan cel Mare E 
„cere întocmirea UNOr platoşe (zale): la Braşov”, 

Disciplina, un timp s'a păstrat. intactă, mai ales cât timp răsbouele 
„erau „mai dese; când după mai mult timp -nu se producea răsboi unele 
elemente ale. oştirei, plătite, se răsculau şi. nu se mulţumeau cu soldele 
ce li s: plăteau. Aceste elemente” care au călcat regulele. obişnuite . aJă ' 
supunerei şi disciplinei, au ' fost 'seimenii, oştire compusă din străini şi 

„de la. aceştia, nedisciplina a trecut la dorobanţi. Din fericire asemenea în- | 
„tâmplări au. fost rari şi cu energia unora din Voevozi, „germenii , "nesu- . 
_punerei au fost înlăturați. - o e - = 

. Schimbarea! în. serviciu se făcea sâmbătă şi serviciul dura o săptămână 
în gărzi, paze, însărcinări. şi în chemările de serviciu, pentru instrucţie. 

' Acest fel 'de organizare a. fost în uzul! -oştirei “române mai până în 
zilele noastre. Efectivul“ permanenţilor se ridica până la 20-—30 şi 49.000 

de oameni; - iar. în timp. “de răsboi se putea, urca până la: 100. 090 oştire 

' regulată şi încadrată. Cavaleria: forma mai mult de cât. jumătatea efec - 

tivului,. ridicându-se! până” la: 50.000. călăreţi. Ostaşii depun -jurământ de 

credinţă. Exista un sistem regulat de recrutare. Ori cât de simplă era 

pe atunci pregătirea de. răsboi,- totuşi se punea destulă grijă pentru in 

'strucţie . atât în ce priveşte trupa; cât. şi” boierii” care” erâu' ofițerii. ei. 

- Oamenii neapți' nu erau întrebuințaţi în serviciu. Sunt concentrări anuale ale 

„oştirei „pentru controlul oameriilor, cunoâşterea şefilor, legătura între şefi 

Şi oaimenii lor: se făcea revistă de: domnitor, sau “căutare, pentru a con-, 

stata aptitudinile. şefilor şi .a oamenilor,. a: atla păsurile şi nevoile ]or.. 

„Acest obiceiu, a trăit şi trăeşte. până astăzi în oștirea noastră. Domnitorul 

trimitea Crainici în judeţe cu, porunci ; Căpitariii de: judeţ vestâair poruncile 

domneşti la sate şi oamenii se adunau unde li se. spunea să “se aduue. - 

Vocvozii. câre iubeau oștirea şi cunoşteau însemnătatea „ei şi se bizuia pe 

- dânsa, păstrau obiceiul răsplătirei, ostaşilor pentru serviciile buine ce făceau, /. 

Hotarele ţărilor sunt păzite . cu oştire "de margine. Unii. din şefi erau. 

plătiţi: din birurile puse pe ostaşii de sub “ordinele lor şi de aceia erău:, * 

Hrana se e „purta pe oameni în răsboi venituri hătmănești, venituri ageşti. 

E a. 7 ) 

D) Arhiva'Istorică, 

  

7
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o şi consta. obişnuit: din pâne şi brânză de burduf, mai. ales. Cavaleria care era în mişcare totdeauna.  - . i | | _ “Cu privire la celălalt element de constatare, acel al artei de a luptă, să poate 'vedea din luptele -ce ve vor arăta că au loc în acest secol, următoarele; a a Se | | 
Tratate de alianţă încheiate de ţările române cu vecinii lor, sunt "mereu dovada bunei reputaţiuni de care se bucur oştirile noastre, pe acele | timpuri. Din nenororire şi în acest secol desvoltarea. ţărilor române, este ținută în loc, din. pricina luptelor dintre amândouă ţările şi luptele in- terne pentru „căpătarea domniei; aceste lupte din' urmă făcându-se intre proprii ostaşi, pricinuesc mare scădere disciplinei în . general şi este un motiv puternic de. nestatornicie în domnii şi de amestec cât mai “des al “turcilor şi. celorlalţi . vecini, în treburile: interne 'a țărilor. In acest secol “tatarii fac „Mumeroase. incursii în: ţară şi mai. cu seamă în Moldova, „cu . „Câre erau în apropiată vecinătate. Şi românii cu oştirile. lor sunt purtaţi | peste. hotarele ţărei în răsboae dir ordinul Porţei, care. este puterea : su- ;; Zerană. “Sunt multe ocasii în -care şi românii se amestec în treburile. - vecinilor lor.. o a 

| Una din armele" de răsbunare, obişnuită pe acele -vremuri : la. oştiri “Du este arsul şi prada; de această armă sufereau țările. române şi de:la ve- | cini streini şi :una dela alta;- dar şi românii o- folosesc în invasiile ce fac: > la .duşmanii lor. Sunt. Voevozi cari dau poveje urmaşilor lor de principii de luptă şi de comandament. In ce priveşte ' operaţiunile propriu zis, „obiceiul de a se arde şi nimici -tot în calea duşmanului când yintră în, „> tară se menţine şi în acest secol şi este unul din mijloace 'care a ajutati „mult. românilor,” mai ales în învasii sau resbele cu oştiri numeroase, -. duşmane. Se foloseşte terenul şi anotimpul, aceşti totdeauna buni prieteni românilor cari le-au asigurat succesul. |. Ma o Se fac invasii: în ţările vecine duşmane, după reguli de strategie uzitate până astăzi, conducând 'la învăluirea ” oştirei dușmane sau. la ba- „ terea. ei în parte. Marşurile: se organisez după reguli .cari sunt aproape „ca şi astăzi, Cu privire la sigurânţa în :mers şi la paza pe timpul Staționărei.” Se fac Trecunoaşteri înainte şi. pe timpul luptelor. Se între- buinţează un dispozitiv de luptă potrivit împrejurărilor şi terenului;. sa "face O anume așezare a armelor, de obiceiu artileria în, frontul intan- terici, Cavaleria are locul ei în dispozitiv şi pe. front şi la aripi. In luptă. artileria nu are o unitate- a ei tactică,, ci tunurile se : întrebuinţez „pe nevoi şi pe calibre, pentru aceleaşi ţinte. . Se: aşez tunuri 'şi în sate printre case. Să Ssprijinesc flancurile, trupelor sau a dispozitivului pe o0b- „stacole. E a 
Se întind curse spre.a se atrage. pe duşman. unde se voeşte. Se as- „= Curd sineţaşi şi. tunuri pentru. a ataca sau a interveni prin. surprindere. - Se dau atacuri noaptea prin surprindere. Luptele au loc-pe orice anoti:np. S2 fac demonstraţiuni pe timpul luptelor. Se face manevre pe linii interioare pentru atacarea duşmânului în parte, înainte de'a se concentra. Podurile 

Ps
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pe: apă şi trecătorile, -deci defileurile de astăzi, ca şi ori ce. obstacol, să 
dispută duşmanaului dândulise însemnătate punctelor obligate; de asemenea 
se fac acţiuni anume. pentru dobândirea "şi stăpânirea lor sau pentru 

distrugerea lor, casă nu le stăpânească duşmanul. Se fac întoarceri ofensive 
în luptă. Se asediază cetăţi, :sau să atacă direct. Se aplică pedeapsa cu 

„moartea ofiţerilor care 'părăsesc câmpul de luptă. Să urmăreşte duşmanul: 
după înfrângerea lui. Se dau luptele, : căutând a se ascunde planul sau 
intenţiunile de luptă. S2 face-uz de întăriri. Să constată în lupte presenţa -. - 
celor trei arme totdeauna şi combinarea luptei. lor. . DE 
„Să dau semnale pe timpul luptei folosinduse trâmbiţe, cornuri şi tobe. 

Se prevede 'reserve de oameni în: timpul luptei, reserve de cai, d& arms. 
Armamentul oştirilor româneşti este la fel ca al celorlalte ţări cu modificări - 
speciale, adaptabile nevoilor şi mijloacelor: de care dispun ţările” române 
şi industria lor, cum şi materialele ce au la îndemână. Se constată stăpâniri . 
de teritoriu şi. cetăţi, peste : hotarele țărilor prin buna învoire şi tratate. 
cu. vecinii. | i - i Da e 

_ Reies figuri: militare -în ecest -secol la români, care -ilustrez istoria 
militară a neamului; astiel Petru Rareş al Moldovei, Alexandru Vodă Lă- 
puşneanu, Ion Vodă cel cumplit, în Moldova; Radu de'la Afumaţi şi. Mi- 

“hai Viteazul, în: Muntenia, şir. de Voevozi falnici, pe. care îl încheie aşa +. 
de măreț Mihai Viteazul, prin unirea de o clipă, a tuturor ţărilor române. 

- Iar dintre generali şi Căpetenii, Mihul „cel.mai de frunte Căpitan al 

oastei Moldovei”... Să: ridică în respectul urmaşilor lor. de asemenea, un 
Vornicul: Grozea, un Dumbravă, .etc.s E = 

„Din vremurile în care Sau ivit: armatele turceşti la țărmurile: Dunărei 

și până în zilele lui Ştefan :Voivodul cel Mare, şi-au apărat Moldovenii, ' 

fot ci vitejii- slobozenia, neplecându-și grumazii. sub: jug străin, să se în- 
şele nici prin. măguliri, nici prin giuruinte mari, dar nici: prin “pilda „Me- 

gieșilor sei, a Muntenilor 1).: - - o 
| Tradiţia în îmbrăcăminte, în credinţă; 'curaj, -spiritul: de apărare fa- . 

natică a pământului, se menţin în întregime, ca tin sfânt patrimoniu al. 
neamului. Voevozii -contribuuesc. la menţinerea acestei tradiţii, numeioa- 

sele hrisoave. de dăruiri sau “de întăriri de privilegii,. de pământ şi * de 
moşii, 0 dovedesc în deajuns. De - Sa i | 

Cetăţi,. existau; Bucureşti, -T. -Vişte, - Giurgiu, Brăila, Chilia, Cetatea | 

-Albă, cetatea de Flori, Poenari, Teleata, Crăciuna, Neamţ. . Iar în „munţi, 

cetăţui, blochause pe defileuri şi întrânsele şi la intrările unor păduri bă 
trâne. ca lumea, cetăţile natuale ale României 2). Si NE 

    

J 

ţ 
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Cetățile Suceava, -Neamţul, Hotinul, “Tighinea, Cetatea Albă, -înaințe 
de Traian a -fost3). Cetatea Neoptolia, ar fi pe 'Cogălnic  (Tatar Bunac) 

< - . IRI Ă . sa 
N 1. 

  

1) Cantemir. i | E pu Ne 
3 Ulise d e Mars ac M. Cogălniceanu. (Sunt și arătări că atară de Cetatea : 

Albă, celelalte cetăți Suceava etc, ar îi de .romat! cute a 

Na 
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„Cetatea Sorocăi este făcută de "Petru Vodă1). 

7 2 

- făcută de greci. Mai sus de Galaţi sunt! ruinele cGtăţei Gherghena şi pe 
Jlilcov mai sus de. Focşani deasupra Odobeştilor, e. Crăciuna. Chefea' e . 

„e tocmit de' Irimia Vodă, cel de la 
t Vodă.. Cetățile mici vechi „consiau din turnuri.. 

“ 
ţ 

„ Turnul despre -miăzăzi a Sucevei, 
poarta cetăţei de Despi 

Să menţin „datini din vechime: . a ÎN 
„Fosta obiceiu. vechi mai înainte de ziua Paştelui, toți boierii de la 

Vel logofăt. până la vel. comis, - avea dar' de la domn câte. un--postav - : niahut; şi la toţi zapcii, pârtea slujitorească: Vel Căpitan, Poruşnicul, Beş- 
bulucbaş de Curte, Başbulucbaș al II-lea, Căpitanul de Drăgani, stolnicul 

„- de cazaci, Căpitanul de Vânători, başbulucbaşa . agiesc, . postavuri . subțiri 
şi tafta de: dulăimii; iar altor: bulucbaşi hătmăneşti şi agâşti, li se dani - 
numâi postavi şi la toată partea Slujitorească,. adică la .4 „steaguri a 
Curţei, la care a fost obiceiu ca să. se aile câte 33' da oameni, la ui „Sieag, cu zapcii lor şi vânătorii,- ce se făcuse până la 100_.de oameni, 

N în 2 steaguri şi roşii, care „se. făcuse iar până la 109 -de oameni;. care se purtau cu haine roşii şi: în bărăţi arnăuţeşti, tuturor ' acestor, li 'se dau. 
postavuri groase şi la fiecare steag, se “da, tot de-o floare”. O spunem şi 

- 

aiurea că uniforma oştirei face dovada organizărei regulate a acestei oş-. tiri, căci totdeauna “armatele, regulate să deosebesc de .cele improvizate, uni- - forma a fost în toate timpurile semnul ordinei şi regulei. ostăşeşti, fie că procurărea, ei privea pe stat, fie că piivea pe cetățean sau pe ostaş, In vechime, din cauza armureior care. acopereau peste: tot corpul luptă- 
torului pedestru sau călăreț, uniforma - de răsboiu o înfățișa aceste -armurri _ 

improvizau la nevoie, La noi, în obişnuinţa poporului, îmbrăcămintea tim- pului de.pace era pe. regiuni, deosebindu-se portul pe regiuni şi județe, 

defensive, iar cea de. pace . aproape lipsea la ţările a căror. armate să 

însă era aproape absolut uniformă în fiecare judeţ sau regiune; sub acest -rapoit, scriitorii spun. că îmbrăcămintea -la ' români „era veche şi moş- „tenită: din generaţie în generaţie ;dintr'o. depărtată - vechime”... „Moldo- "venii poartă îmbrăcămintea vechilor lor strămoşi” 2). Acea ce este. con- 

nească „are: as 
"la ochi”. Obişnuit . uniformele vechi erau 'bătătoare Îa ochi, alămării, ejc., care lipseau din industria românească pe vremuri, de. şi * : exista „totuşi o „industrie şi pentru nevoile. populaţiei: civile ş trebuințele  ostăşeşti, . - i 

- N . 

statat, îmbrăcămintea aceasta uniformă şi 'co 
şi. în oştire, de aceia şi scriitorii străini 3), 

pectul. cam întunecat din lipsa unei. haine mai. bătătoa:e 

“espunzând nevoilor, să. folosea 

“prin fireturi, | 

i. pentru. 

“spun despre oştirea' moldove-. 

In adevăr, este dovedită existenţa în ţările române, a diferite: fabrici . de postavuri. şi. Pânzeturi, cum şi multe din piesele de armament, cum şi tot.ce trebuia oştirei, pentru echiparea călăreţilor. Organizarea acestei 
. 

DM Cogălniceanu (Cronica Moldovei). » 2) Reichersdorf. . . | 3) Martin Bielskie, 

+
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industrii, avea drept scop îndestularea oştirei şi era astiel făcută, că pe 
cala de dare la sta!, prozura azestuia materialul necesar contecţionărei uni- 
formelor armatei, materialul care, “precum vom vedea, să dă la început 
în -natură ostaşilor şi aceştia îşi confecţionau uniformele; iar mai târziu, 
confecţionarea să face de stat. - _: - TI 

e 

Sub raportul - uniformelor, găsim numeroase :citate, la istorici, ca: 
„tălpaşii erau învestmântaţi cu tălare roşii şi în cap cu chivăre” + Copii . 

dit casă; erau îmbrăcaţi leşeşte”. „Dorobanţii . purtau costume aproape 
la îel ca tăetură cu seimenii, însă de culoare vânătă”. Despre roşi şi călă- . 
rași: „culoarea îmbrăcămintei vechii „cavalerii române, era albă şi roşie; 
clasa cea mai veche a: călăraşilor- români, purta haine albe şi arme (lu 
citoare” . Uniforma oştirilor române -mai' târziu „era asemănată partie cu 
a “ungurilor, -parte cu a polonilor, afară de unele cete, precum dorobanţii, 

„cara purtau vechea 'uniformă națională, haina vânătă şi în cap_chivăre. La - 
peşti, dăruia domnitorul fiecărui ostaş, o chivără sau beretă şi o bucată 

de postav pentru uniformă”. „Roşii de ţară erau înveşmântaţi în rog” 

„Seimenii purtau ceapcâne roşii, cu -mânicile despicate, în cap berete * 

cu fundul roşu scos la o' parte. Ei, pentru uniforma :lor,- să miuneau şi 

roşii străini, spre a_se deosebi de roşii de ţară”. „Fustaşii aveau „unj- 

forma. verde ca pucioasa”. „Peste haina verde, să purta brâu roşu”. In 

Moldova „călăraşii poartă haină albă”. 

„Insă 2 steaguri a vânătorilor, mai înainte vreme mau fost, ca să se . 

afle zvonituri în curtea: domnească şi să ia de la: domnie, fără numai” 

era un vatav.de vânători, care era şezător "la: țară - şi avea îîn seama lui 

20—30 de oameni, vânători ţărani, fiind purtători de grija vânatului, de 

treaba „domniei, având scuteala la bir 1). Iar la domnia lui Grigore Vodă, 
în vreine. ce a fost Agă -Enachi fiul lui Ipsilanti. Constantin hatmanul, din 

porunca domniei. au făcut acele 2 steaguri: de vânători având Zapcii 

căpitani şi. au mai făcut şi alte steaguri de 100: de oameni ce s'au 

nun it Roşii, având Zapcii pe polcovnic . şi îmbrăcămintea avea câte o slovă 

însemnată, care de 'ce steag este. (Tot aci se vorbeşte de căutarea „ce 

făcea domnul. în joia patimilor, descrisă aiurea, cu slobozirea puştelor) 

„Şi în „joia cea mare a sf. -Patimi, după liturghiă, sau mai vârtos după . 

prânz, înșuşi domnul eşia: la un loc de, bună privială,, “unde socotea, “de 

fâceu căutare la toată slujitorimea, - strigândui Camaraţul de isvoade pe - 

isvod şi ei mergând pe rânduială, întâi Zapcii, apoi. „slujitorii, : cu puştele 

a mână slobozeau puşca trecând şi a cărui'nu-i lua puşca foc, să rădea 

de la isvod; care era bătrân, Ja vârstăneputincios, se erta de la slujbă dândui 

camaraşul de isvoade, cartea: domnului să fi2 scutit de bir. Şi întâi se pe- 

treceau Stimienii de Curte, apoi vânătorii, apoi Siimienii hătmăneşti, cu 

Zapcii lor şi darabanii, catre 'sunt în seam 

Slujitorimea . ce lua haine de. la. domnie” . a 
— Di i 

2 iei . . . ” o. 

  

+ Cantemir. e . a 
2) 1. C. Filitti. | e 

a Căpitanului de darabani şi toată
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"- „Boierii să întreceau: a, veni la chemarea. domnului pentru oaste, cu 
cât mai mulţi oameni 1). 

-=* Atunci la căutare trebuiau să se îmbrace în hainele cele noi. 
Incă această rânduială, de gătitea straelor cu cheltuiala domniei,. numai: 

pe vremea lui Grigore Vodă au fost; iar la domnii cei mai vechi, li se dau 
numai postavi şi ei îşi găteau hainele.. Iar de la domnia a 'doua a 1ui 
Corstantin Vodă .Mavrocordat, s'au făcut şi steagul arnăuţilor . şi apoi 
aceştia au intrat în slujbele cele mai de trebuință a domnilor, care (Sunt 

în -seama' hatmanului 2). 
Obiceiuri (părăzi): , Ma o De 
„Ceremonia de sf. Gheorghe; înainte mergea un steag de: arnăuţi cu 

„Zapcii lor, după dăzșii 2 steaguri de Siimeni frâmbițaşi domneşti şi ser- 
mâciiil novodnicilor, răsunând în trâmbițe. şi în surle”. 5 " 

Alaiul cel gătit din partea hatmanului. Spătăria, e în curtea dom- 
nească: se slobozesc toate tunurile şi începe şi meterhaneaua. După aşezarea 

“în domnie, a 3-a zi, se dau boieriile, -după rânduiala” cinstei boierilor, 
astfel: Vel logofăt, Vel Vornic de țara de "jos, Vel Vornic de ţara de sus, 
Părcălabul de Hotin, Părcălabul de Neamţ, Părc. de Cetatea Nouă, Dărc. 

„de Suceavă, (hatmanul ce scrie la tituluşul seu şi Pârcălab Sucevei, fiind că şi 
Vornicia. Sucevei, este în seama hatmanului, iar în vremurile vechi, hatmanul 
nu erâ ce în locul hatmanului, era o bozrie, ce se cliema Vel Portar 'de Su- 

„„ceava), Vel Postelnic, Vel spatar, Vel Ban (aceasta în vechime nu a fost 

, 

şi nu de mult s'au adaos) Vel Paharnic, Vel Vistier, Vel . Stolnic, „Vel 
Comis. De la o vreme s'au făcut din Vornici, Mari hatmani, încă [şi is- - 
tierrici şi intrau în rânduiala cinstei boierilor celor mai de sus. Toţi aceştia, 
formau boieria I-a. Venea apoi boieria de cl. II-a sau a” Veliţilor boieri: 
Vel Spatar (militar) logofătul de taină, adică Cămăraş, de isvoade, care 
în vechile vremuri avea şi odae deosebită în curte, de se chema Cămara de taină, la care cămară, scriau și Uricarii şi diecii de divan (dieri „de cămară). 
Din vechime, aprozii umblau cu poruncile domneşti. Aprozii, erau din! 
boieri şi se primeau cu cinste de boieri, când veneau cu poruncile domneşti. 
Partea slujitorească, ce rânduială avea: Vei Căpitan de Iaşi, Vel Căpitan de Codru, Vel Căpitan de Cojman, Vel Căpitan de Soroca, Vel Căpitan de 
Tecuci, Vel. Căpitan de Ropcâa, Vel Căpitan de Dorohoi, Vel Căpitan de 
Covurlui. Porusnicul ' hătmănesc, „Căpitanul de darabani, Polcovnicul, Baş- -bulucbaş de Curte, Bulucbaşa al II-lea, Căpitanul de Drăgani, Sotnicul - de cazaci, Başbulucbaşa hătmănesc, başbulucbaşa- agiesc, Căpitanul despre “Doamna, care a avut steag de calaraşi, care au puriat treburile Doamnei. - Sunt mai mulţi. boieri pe un nume de boierie. Inainte, merge hatmanul şi cu Aga, merge şi cu meterhaneaua. Se slobod toate imnurile,” se face sănlic | cu meterhaneaua şi cu toată rânduiala. Boieriile până la 'Vel. Comis, îs boieriile cele mari. E e E - „Ia cortegiul 'ce preceda” pe domn când merge Ia biserică. sunt şi 

  

1)-Veranţiu, . - DE AR | SE 
2) Veranţiu. - A Sa i A DIR 
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“Căpitanul de Dărăbani, Polcovriicul, Armăşeii, Aprozii, copii. din casă cei 
mui, calaraşii de la Țarigrad, unul . lângă altul, Căpitan de Arnăuţi, 
Fustaşii, cu dardele a mână. Căpitanul -de “Vânători, cu câţiva vânători. 
„In ajunul: sf. Vasile, are purtare de grijă hatmanul, cu aga, la atâtea. 

ceasuri din zi, să se afle toată slujitorimea la curte, cu zaptrii lor:şi cu. 
puştile a mână. La ridicarea paharului de domn, se face sănlîc, de slo- 
bozirea a toate tunurile, „CU focul mărunt şi “cu meterhane. Trâmbiţele 
domneşti. i | 

In acest secol, se constată că erau orânduieli în. ce priveşte sarcinile 

băneşti, cătră Stat, a locuitorilor. Astfel, birul sau darea, să strângea după 

sistemul cislei, adică, o sumă oarecare, .pusă pe fiecare sat, pe care lo- 
cuitorii o repartizau între ei aşa cum putea fiecare ca s'o plătească. Aşa 
era şi cu alcătuirea crucilor ostăşeşti, care -î-şi plăteau“ şefii. La îel şi tot 

p2 sat era luarea în armată, iar sfatul bătrânilor, sau îruritaşilor satului 

orânduia pe familii, tinerii care urmau să fie trimişi la oaste. 

Din aceste două, cele mai însemnate dări: cea de avere şi cea de: 

sânge cătră țară, să poate vedea cum saful încă păstra, din trecutul . 

îndepărtat; rostul celulei de viață în „organismul statului. Şi după cun 

satele: din apropierea . unei cetăţi aveau sarcina şi grija întreţinerei. în 

natură a cetăţei şi garnizoanei ei, aşa era dare în bani pe oraşe pentru 

întreținerea garnizoanelor în oraşele-cu oştire, dare care se numea posad. 

Inscriem aci şi în ordine cronologică, evenimentele ce privesc istoria 

militară a ţărilor româneşti petrecute în cursul acestui veac. 

1501, Gherghina, a fost pârcălab cetăjei Poenari. (deci ca şi în Moldova). 

1502, Un document venețian din acest an, spune de Moldoveni, că 

„er îi oameni valoroşi, gata de luptă şi nu de.a sta p2 Saltea, ci pe 

câmpul de răsboi”. . 

Evenimentul cel „mai de seamă, “din începutul acestui veac, este moar- 

te: Marelui- Voevod Ştefan, „care a consternat toată lumea de şi vârsta 

Voevodului era destul de mare; cum însă. faptele-- sale de arme :erau de 

toată. ziua şi de' tot timpul, iar activitatea sa răsboinică şi fisbânzile 

sele nu ţiniau' parcă de pătrâneţea sa, sau de starea. sănătăţei sale, aceasta. . 

atât de prețioasă omenirei,. în cât cu. drept ' cuvânt Dogele Veneţiei 

Spune trimişilor lui. Ştefan, veniţi - după medic şi. remedii: „cu bu: suie. 

şi-ar. da el viața sa, pentru sănătatea Voevodului”. - | 

1504; La anul 1504 Iulie în 2, Marţi. la ora 3 din zi moare Ştefan 

cel Mare plâns de întreg poporul seu şi âdmirat de toată sirăinătatea, 

în prima linie de duşmanii sei; el lasă urmaş la domnia ţărei pe Bogdar. 

Vodă, care după cum se va vedea continuă a „păstra în bună stare 'oştirea 

şi-a apăra cu vrednicie ţara. Cronica, spune de dânsul: „multe răsboae 

cu biruință au făcut”. Indată ce s'a urcat pe: tron, „(rimisau “după 

învăţătura . tatălui seu, . la împărăţia turcească, pe, Tăutul, logofătul cel 

“mare, -cu slujitori, pedestrime, darabani, 

semnul înţeleptei . dorinţe de pace- şi: liniş 

-de numeroasele răsboae care-i procurase un 

. - ț 7 
» “N. . 

te, pentru țara sa, după atât 

loc de cinste între celelalte 

4 - 

de au: dus “birul”, Aceasta era -
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țări. Dar Bogdan, ştia tot de la tatăl. său, că: pacea. şi Hiniştea, se (004 
bândesc prin siguranţă; şi instrumentul care numai! o. poate .întăptui este 
oştirea; .de aceia. „de arme s'au apucat şi strângânduşi toată ţara, :au 

“întrat în fara leşească şi au lovit: Pocuția şi au pus oamenii sei, în ca”. 
„„ Or cât sar căuta să se dea ca motiv al. acestui atac, .răsbunarea, 

vertru refuzul -regelui Sigismund de ai. da pe sora sa lui Bogdan în 
căsătorie, adevărata cauză a acestui atac a fost. preîntimpinarea “unei in- 

» -Vasiuni polone în Moldova, într'u cât Bogdan avea cunoştinţă de ce plă- 
“-- nuia Sigismund, pe urma consternărei ţărei, prin moartea Voevodului Ștefan: 

şi prin nemulţumirile ce regele atribuia boierilor Moldoveni, pentru modul 
cum să regulase succesiunea de domnie. Insă Ştefan 'Vodă, cunoscându-şi 
bine calițăţile şi neajunsurile în însuşirile. fiilor: sei, alesese ca 'urmaş pe. 

„acel care ştia să -poarte sabia. Şi cum a adunat în tăcere şi cu "repeziciune: 
oştiiea şi iuţeala cu care conduce atacurile sale, Bogdan dovedeşte că 
este un bun continuator al faptelor de arme ale oştirei moldave şi bunul. 
urmaş la comanda -ei, după viteazul său părinte. Răsboiul a fost pregătit: . 

"aşa precum să pregătea. şi de predecesorul -seu „după ce prin exerciţii 

> capăt acestei stări deopotrivă dăunătoare şi Moldovei 

şi rugi, ca în timpul lui “Ştefan cel. Mare, s'au pregătit şi s'au adunat. 
lângă cetatea Hotinului”). O. | a 

„ După cronici: După: moartea lui Ştefan cel “Mare, vine la tron fiul 
seu Bogdan ca:e,, înzestrat . de: însușiri ostăşeşti şi- având în viaţă, exem- 
plul vitejiei tatălui seu, după sfatul ce primise. de la -Ştetan, a încheiat „pace cu turcii. asigurânduse. din partea aceasta şi având un sprijin în pro- tecţia acestora,. se. găseşte liber pe întreprinderi militare. ' EI porneşte: răsboiu contra leşilor, pe care îi bate şi pradă ţara: lor. - „Pentru a pedepsi pe domnul" Muntenesc care: se amestecă în trebu- rile Moldovei şi urmărea detronarea lui, Bogdan a purces răsboiu contră: - lui şi la bătut silind pe Radu Vodă să ceară pare. Amintinduşi iarăşi de ".vrăjmăşia leşilor şi de refuzul căsătoriei sale cu sora: regelui, porneşte răsboi contra leşilor,: arde şi pradă ţara lor. Ă | Ţe ! „Bogdan Vodă, fiul lui Ștefan Vodă, cerând de rai multe ori pe: Elisabeta sora Craiului leşeşe. şi acesta refuzând, a intrat cu oaste în ţara: -leşească, mare pradă şi multă pagubă au făcut, ajungând până la Liov”. Aceştia, ca să-şi răsbune, intră şi ei îni Moldova, făcând acgleaşi prădă- . ciuni şi pagube. ţării, ba bătând şi oastea lui Bogdân. Pentru a (pune 

şi Poloniei, se încheie: a fe. . esa . 
. pace între aceste țări şi se dobândește liniştea lor. Este de remarcat, că după” uri obiceiu vechiu,  Voevozii Moldovei aveau şi ei. dreptul de a fi  jconsultaţi Şi a se pronunţa asupra alegerei regelui Poloniei, când -tronul devenea vacant. Tatarii, fac incursii şi prădăciuni în Moldova; ei sunt însă bătuţi şi goniţi din ţară.: De asemenea Ungurii intră în “fară, În soţind pe un poftitor de domnia Moldovei, însă sunţ băiuţi de. Moldoveni. şi goniţi. Bogdan Vodă moare şi vine la tron fiul seu. Ştefan cel tânăr, un. 

. -1) Gh. Asache, Sia | a CI e . 4 . 
. . . . + - , . 
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domn viteaz şi: priceput la 'răsboae. Tătării, repetă incursiunile lor -în 
Moldova, prădăciunile şi arderile; “Moldovenii îi bat şi :gonesc ori de câte 
ori pătrund în ţară. Ştefan Vodă, care. nu era prieten turcilor, îi atacă 
pe aceştia la înapoierea lor din țara leşeasră; unde turcii. au intrat şi i-au 
atacat prădând Polonia şi luând robi. Ştetân stărueşte pentru încheierea. 
unei. alianţe cu Polonii şi prin aceştiă. cu , ceilalți, principi : creştini, contra 
turcilor. a « | 

In acest scop şi pentru e a nu ajuta pe turci în “luptele lor coritra creş- 
tinilor, Ştefan refuză a lua parte alături de turci la luptele. acestora, pre- 
textând diferite motive . şi substrăgânduşi oştirea de la: invitaţiile Sulti:. 

. nului. de a însoţi pe Vizirii s6i, cu oastea: Moldovenească. Către sfârşitul : 
domniei lui Ştefan cel Tânăr, iar ;începe vrăjmăşia . între Moldova şi țara 
Muntenească, la care se adaugă şi setea de răsboiu a lui Ștetan; “Acesta 
intră în Muntenia, pradă şi încărcat .de cele luate, să: întoarce în ţara sa. 

In primul sfert de veac, în Muntenia, să petrec următoarele evenimente: 
In domnia lui Radu Vodă, avem intrarea acestuia cu oştire în Moldova: 

şi cui pretendentul: "la tronul Moldovei. Roman. Oştirea: Muntenească este 
însă bătută. După moartea lui Radu Vodă, vine la tron Mihnea Vodă care. 
ține la oştirea ţărei o sporeşte şi o.prevede cu cele necesare. Domnia lui 
e de scurtă durată şi la tron vine Neagoe ) Vodă, Basarab,.care fusese „ostaş, . 

Jleci_avea_hune__calităţi__militare__şi__€ ei "dă. ca. povaţă _| fiului seu, principii . OS 

tăşeşti, care_multe corespund. cerinţelor. luptelor de după, dânsul. După moar- 

tea_acestui Voavori, a. „Cărui „domnie a trecut în linişte, vine la „ron, Racu 

câre_inită i țară. Şi, în care. răsboiu, Voevodul dă. “dovezi de'0 mare iseu- , 

Sinţă., „militară, căci în, mai mulţe lupte el bate pe turci şi de şi (la urmă 

învins "de cătră aceştia, totuşi turcii sunt în aşa stare de oboseală aduşi, 

că nu pot trage. nici un folos din. isbânda lor, căci -ne mai fiind “în 
stare de a lupta să retrag pentru ca să revină cu forțe noi asupra | lui 

Radu Vodă care trece în Ardeal, de unde, se reintoarce cu ajutor: unguresc 

şi goneşte - pe turci, urmărindui peste Dunăre.- | 
Cronicele dau astfel invasia Moldovenilor: în Polouia: „Bogdan, fiul 

“lui Ştefan cel Mare, spre. aşi : 'răsbuna. pe regele Sigismund, că 'se opune 

căsătoriei sale cu sora. regelui, calcă Polonia pe la Hotin, pradă şi arde 

tot şi bate pe Poloni cu furia răsbunărei sale”, înapoinduse apoi în ţară. . 

„In devăstarea. Poloniei, cetatea Halici," vec chea. 'capitală a Galiției, este | 

asediată de Bogdan şi cu ajutorul tunurilor bombărduitoare, „cetatea a 
cepitulat”"! i: | 

' „La date Liov, unde în decurs. de 3 zile a asadiat cetatea, ce cra | 

cu îndoite întărituri şi canaluri încinsă şi-după ce de p2 muntele apropiat, 
au bombardato, cu-o pute:nică artilerie” 2). 

1505; In acest .P Neagoe. (viitor. domn); care, în. “1498. era postelnic, 

acum era mai mare peste Vânători (Muntenia). A i 

i . . i i i - | | i ; , : ” 

1) Ga. Asache. - - Pi - SE i 
2 Gh. Asache, după Benardi Vapovii. Se 

y
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“In anul 1506; Radu Vodă domnul Muntenesc, ca să ajute. lui Roman, 
-pribeagul, luarea 'tronului Moldovei, a intrat cu.toată: puterea sa în luna 
'Octomvrie 28 în Moldova, arzând 'şi “ prădând ținutul Putnei, neîndrăsninid 

“însă să meargă 'mai departe. Dacă a văzut: Bogdan Vodă câtă pagubă i'a 
făcut Radu Vodă, sculatusau' cu toată puterea sa şi a tras sîntr'ajutor şi 
secui şi a intrat în ţara muntenească, până la Rătezaţi, la movila Căcatei, 
"de cea parte de Râmnic; acolo a stătut 10 zile de au pradat şi “au ars 
“din Milcov, până în. Râmnic şi: în jos pe ambele -părţi până îîn Siret, 
„Radu Vodă nefiind pregătit a înfrunta „un răsboi, a trimis soli la Bogdan 
rugândul să facă pace. şi să se întoarcă înapoi, ceiace Bogdan a: împlinit, 
înapoinduse la scaunul seu. După. altă cronică: | 

1505; Bogdan Vodă „întrata: în ţara Muntenească cu toate oştirile, 
la. locul: Rătezaţii, lângă Movila Caiatei (Căcatei 1), pe cea parte a Râm- 
nicului şi acolo a venit de la Radu Vodă un sol: şi l'a rugat să facă 

„pace şi a făcut”. Tot din acest an este o scrisoare de la consilierii “poloni, 
cătră domnul: Moldovenesc „Bogdan, - după moartea regelui, pentru a lua 
parte. la alegerea noului rege: „împreună cu. tine — zice scrisoarea — 
după vechiul obiceiu, vom: alege pe noul rege. Despre ziua hotărâtă a datei, 

„te va încunoştiință consilierii, penru ca odată cu ei, să pui la cale ale- 
gerea -noului rege”. 

„ Aceasta dovedeşte că: Bogdan se afla acum în termeni prietenești cu 
polonii. - , 

1507; „Bogdan, fiul lui Ştefan, de la Suceava şi: Baia, scoase un 
număr însemnat de tunuri, cu artileri saşi, sub povăţuirea, unui genovez; atru- 
niţiile şi proviantul erau încărcate pe telegari de munte” 2). 

1508; In anul 1508 murind Radu Vodă, domnul Munteniei, „vine la 
tron Mihnea Vodă; însă boierii Pârvuleşti din Oltenia, ajutaţi de milițiile 

"Craiovei, alungă din scaunul domiei pe "Mihnea Vodă. şi pun” în locuri, 
pe Vlăduţ. Vlăduţ vine în ţară sprijinit pe o oaste comandată de Neagoe, vătatul de Vânători, care bate pe cei ai.lui Mihnea, care fuge în Ardeal. 

, 1508; Se vorbeşte în acest.an 'de o cetăţuie a lui Armaşul Dracea din Mănești, pe o culme lângă acest sat, între. apa Cricov şi Târşor 3), care _cetăţuie domină toată lunca. Mai încolo - bis 
„„ de. Vladislav Vodă şi în are acest - Voevod „a perit „de sabie 4). Intre 1508—1510 : e un Harvaţ, Vel Spatar. 

erica „din Târguşor,: zidită 

1 

„1509; In “toamna acestui an, Neagoe vatavul de 'vânătoii, "care după. urcarea lui. Mihnea pe tron „a trecut cui vânătorii sei peste Olt”, să răs- . coală contra lui Mihnea. pentru crimele ce Ssăvârşea acest domn între boieri; „trei pălcuri de oaste turcească, 'stă gata să treacă . Dunărea, din care “unul sub poruncile lui Neagoe Basarab, răsbi mai. înainte de celelalte 

  

E 

” . 

' 
„7 1) Ser. ined, |. Bogdan. ! -: . NE a | 2) Gh. Asache. po Sa 3) A. 1. Odobescu, . 7 | | 4) Constantin Căpitanul,
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în Oltenia şi acolo se adaose cu.- Pandurii şi Vânătorii, ce veneau. cu bu- 
curie să- se închine. la vechea lor căpetenie"). Ă 

In Muntenia, situaţia „militară es te cât sa poate de bună. Ea ne este- 
presentată | de către un preot: catolic care.a trăit între anii 1507—1512, Ia. : 
curtea Voevodului Munteniei, Mihnea şi ca:e spune că: „la răsboi, domnul 
dispune de o armată compusă din 8000 boieri nobili, 4000 -de spătărei,. 
cum le zic ei călăraşi, ce merg cu cheltuiala lor în răsboi; 1009 de lefegii 
călări, scutiți de orice dări şi plătiţi de domn la răsboi - cu câte un 

taler şi :jumătate -pe lună. Palatul domnitorului este păzit de 100 de. 
arcaşi, ce se. schimbă în fiecare “sâmbătă. Domnul mai are .şi 6 bucăţi 

tunuri şi alte câteva mai mici zise organe''?). 

Curtea domnească de ațunci: pe malul stâng al Dâmboviţei, încon- 

jurată de țepene- ziduri cu creşte înalte şi înguste ferestrui de _mietertoz, : 

în curte o gloată posomorâtă, . -pe. care abea o ţinea în strună un şireag ' 

îndesat de dorobanţi şi de aprozi. (Inmormântarea lui: Vodă); de 2 laturi: ' 

se întindea oastea pedestră, cu prapurile plecate, cu sâneţele în jos. . 

„. Venirea boierilor pribegi din Ardeal: „Chiajna trimite în potriva lor: 
pe marele serdar cu ceva călărime; amândouă părţile se loviră la satul * 

Româneşti, din Dâmboviţa, vitejia pribegilor învinse: pe serdar şi por- 
niră spre Bucureşti. Chiajna,: adună toate puterile pământene şi Roşiorii 
şi Ferentarii şi Lefegii . şi. toa:e Crucile. de pedestraşi . şi sprijinită şi de- | 

spahii turceşti, “Chiajna (ce trecuse Dunărea), ia drumul spre. București”. 

In scrierile lui Al. 1. Odobescu, găsim şi cum era armata Munteniei. 
în timpul acestui Voevod şi care se poate constata din cele ce arată el_ 

ca îmbrăcăminte, armament, obiceiuri şi părăzi.. - . Mu 

Aşa el arată că „existau Vânători, care" erau pedestri şi purtau sâneţe, 

cun! sc chemau puştile vechi, căci mai din vechi, puşte să chemau tunurile; 

vânătorii ” călări aveau ca armă, „arcurile cu săgeți”. - 

„La pedestrime era în serviciu: şi „ghioaca de fer. jintuită, mare şi 

grea. Călăraşii - au paloşe”. - N P 
si 

„Armaşul cel Mare, purta buzdugan care era semnul -dregătoriei sale”. 

„Mihnea Vodă purta la încoronarea sa: chepeneag de- - catifea roşie: 

cu ceaprazuri şi cu bumbi de aur, „ceoareci. albi, tiviţi cu. -găitane de îir , 

cisme cu pinteni polei şi un gugiuman + „de samur cu surguciu de fie- 

tre scumpe”. , , , ț | 

În timpul când se celebra încoronarea în biserică, afară oastea tobozi 

puştile şi sâneţile, cu 'chiote de bucurie şi. începură a suna, din tobe, din 

Pauce, din trâmbiţe şi din: surle. - Îi 

La eşirea din biserică. Mihnea “îmbracă: Cattani alb cu guler de saquz,. 

încir.se paloşul şi încălecă pe un armăsar cu harşă. de fir, şi zabale. Sao + 

date cu aur. Alaiul porneşte în ordinea: următoare;: -. i 

In cap, deschizând drumul dorobanţi, * Cu gârbace | şi vânătorii. de 

plaiu şi de Olt, cu lungi sâneţe; în urma lor. veneau roşiorii şi verzişorii,. 

  

„1 Adică lui Neagoe. a - PE E , 

2) A.T. Dumitrescu (Revist. Geog. Istor. Gco)). a 
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steagul. ei, purtând mintene' roșii 
şi verzi; apoi caii domneşti, acoperiţi: cu grele harsale de fir și de mă- 
tăsuri; îndată după aceştia Mihnea, însoțit de 4 viteji Ferentari, cu !ău- 
cile poleite în vâri şi la. mânere şi urmat. de boierii: de taină, cu Vătaşii, 
Hprozii, : Armăşeii. şi Lipcanii lor. Apoi urmau copii din casă, toţi î0- 
cior; de boier, îmbrăcaţi cu şavanele : şi 'cu cabaniţe de felurite stote . 

* Scumpe, având mari podoabe şi fotaze la cai. După dânşii veneâu lefegii, 
“cu haine “galbene, . siimenii şi scutelnicii „pedeştri; apoi gloata boierilor 
mazili ” şi boierănaşilor, iar la sfârşitul tuturor cetelor, o grămădire de 
slugi, eţe.”. -, a SI ÎN E 

1509; In acest timp, Bogdan Vodă, în Moldova, şi, care nu părăsise 
“dorința de a se căsători cu sora regelui polon care însă refuza 'să'i-o 
împlinească, hotărâ “pe Bogdan să-şi răsbune iarăşi; el începe a-şi pre- * găti oastea contra leşilor ;a pripit cu oastea şi a trecut apa Nistrului, 

1 

Vineri 29. Iunie şi a intrat în Podolia! şi sâmbătă . a „sosit la “Căâmeniţă şi: de 'acolo-au slobozit oastea „să prade ţara, apoi a ars Rohatinu şi multă avere a luat; atuaci, a liat şi clopotul cal mare de la Rohaţin, 'caze ". fusese răpit mai înainte de leşi; de la Suceava şi. Va adus inapoi la Mitropolia Sucevei.! ina e | . “Cum Bogdan. Vodă, nu avea: de făcut: dumbrăvi, pe pământ strein, ca tatăl seu, pe.căâre de multe -ori.Pa însoţit în lupte; dar în invasia sa: în. Polonia, dând peste un clopot pe: care polonii îl luase tatălui seu, când călcase ţara, a aşezat acer clopot întrun car, şi în loc de boi, (a înkămat boeri leşi şi a adus “clopotul înapoi la: Suceâva, de unde: fusese luat, iar în amintirea “ acestui fapt, :Bogdan Vodă a pus de a 'bătut „0 medalie pe care “a: întăţişat acest cortegiu. “Asemenea medalie, unică în zilele noastre, a fost dobândită “de cătră Vlădica Narcis Creţulescu, îost confesor curţei lui Cuza Vodă şi fost stareţ . Mănăstirei ' Neamţului din Moldova, din: tr'un muzeu de 'la Moscova. Când' s'â înfiinţat mu- zeul românesc, muzeu : naţional să - chiamă,, Vlădica” Narcis a încredințat această “medalie “lui” Grigore. Tocilescu, ca dar celui - întâi. muzeu român, ca să fie aşezată acolo. Grigore Tocilescu, organizatorul muzeului, a găsit că c mai practic s'o transforme în bani, vânzândo unui” muzeu din Londsa, Bunul "Vlădică Narcis, a aflat târziu de: această ispravă şi .ma mai putut face nimic 'alt, de cât 'să publice fapta aceasta, “spre. cunoştinţa poste-,, Tităţei, care va judeca de ce ne' lipseşte 'astăzi-. O ' dovadă. mai (mult de vrednicii “a oştirei țării1). In. scrierile rămase -pe urma sa, se găsesc multe dovezi de' milostenia. acestui învăţat Arhiereu, făcută cătră mulți din 
Ma s .. e î.. . . . e. a ._. . i . 
învățații noştri, scriitori, istorici, care. îl visitau vara, îi cercetau imensul, .. 

PN e 
i) 

material istoric adunat de el: cur: bâni şi osteneli, îl' foloseău în scrierile şi „comunicările lor, "ca fiind de la “dănşii; sau din munca lor, iar de unde îl luau, acest material, nu pomensau nimic. Ca şi. medalia lui Bog- dan Vodă, ia fel s'a rătăcit şi o corespondenţă dintre. Napoleon al III-lea - . 
, 1 

- 
1) Istoria Mănăstirei Râșca, de Vlădica Narcis. Creţulescu. ” 
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şi Vod.. Cuza, “corespondenţă, pe care acelaş Vlădică, fost duhovnicul 
Curţei acestui Voevod, a încredinţato unei instituţiuni rău păstrătoare. . „Inainte de a părăsi  Bogăan . ţara leşească, Craiul strângând ousie degrabă, a trimis pe Kameniecki ca să. atace pe Bogdan, însă acesta a- junscs deja la Suceava şi dăduse drumul ostașilor, pe la caszle lor. Atunci 
leşii au intrat în fară şi-au prădat Cernăuţii, Dorohoiul, Botoşanii şi Şte- 
fănkşti, în luna Iulie, ajungând până sub Suceava, pe care neputândo: 
strice cu nimic, s'au întozs în ţară. La trecătoarea Nistrului 'au fost ajunşi 
leşii de o seamă de Moldoveni, 'ci fiind -leşi mai mulţi, au înfrânt pe 
Moldoveni şi mulţi au căzut în prinsoare, anume: Matei logofătul, Kâzjeşi 
Homelnicul, Cârstea, Petrică, 'Satărul, Dobrustâmp şi alţi boiernaşi de ţară, N 

_ca-la 80, cărora din porunca hatmanului leşesc, li s'au tăiat capetele”. - 
O altă: sursă istorică: „La 1599, regele “Sigismund, trimite la rândil 

seu asupra „Moldovei, pe. viteazul ' Nicolae “Camensţki, palatinul Cracoviei, 
cu 60.000: de călăreţi. Camensţki, calcă Moldova, Pocuția, Colomea şi Snea- 
tin, ajunge la Cernăuţi,. lasă aci carăle şi bagăj, “cu un corp de oaste “şi - 
de aci, se repede. cu căvaleria sa, arde, bate şi risipeşte târguri, holde 
oraşe, pradă Hârlău, Cotnari, Cernăuţi, Sepenic, Dorohoi, Botoşani, Ti--, 
răscăuți, Hotin şi alte :oraşe şi sate. Bogdan Vodă aflând, se “repede 
cu un corp de oaste,: având şi un corp de turci, şi de tătari şi după. .» 
mai multe lupte, Moldovenii sunt bătuţi 'la'4 Octomvrie”. : a 
1510; Stătuit şi de către boieri şi dânduşi şi el seama că prin forţă . 

nu -va putea să devină rudă cu regele . Sigismund, Bogdan încheie, în 
anul '1510, pace cu regele polon. Abea liniştit din spre poloni, Bogdan | 
să 'vede atacat de către tătari, care “în acelaş an, sub Bet-Gherei Sultan, 
feciorul hanului tătăresc, fără veste a. intrat''cu mulţime de tătari prin 

trei locuri Şi. au prădat Moldova de la Orhei și până la Dorohoi, făcând 
“multă pagubă. Insă fiind săgetat de nişte Moldoveni, foarte rău, a murit, | 

"iar tătarii s'au retras din ţară. E a 
1510; In acest an în Muntenia „a venit; — spune cronica — Mihnea 

Vodă, “cu oaste de:la unguri şi. s'a: bătut cu Vlad - Vodă işi s'a întors 
ruşinat la - Sibiu”. Vlad” Vodă,, bănuind că Neagoe vrea să-l scoată din! 
domnie, acesta. trece Dunărea .la Mehmet, Paşa cu -ajutorul căruia vine 

- în ţară, se dă-o. luptă la Văcărești. din jos de Bucureşti, aci e „prius - 

Vlai Vodă, pe care Neagoe îl ucide mai târziu' (1512), e a. 
1510; Turcii intră în Muntenia şi aşează în scaun un domn din îa- 

" milia Drăculeştilor ; asupra acestui fapt, este un raport în archiva Veneţiei 1). 
1511; Era în -acest an.un Radu, ban de Mehedinţi. Boierii Pâr- 

vuleşti lupt pentru. domn contra pretendentului Mircea, fiul lui AMihriea 
Vodă, venit cu ajutor -unguresc. La,.Gherghiţa s'a dat lupta, în care. * 

„dătatusau Pârvuleştii cu mare, vitejie şi au biruit”. CO 
1511; In“anul. 1511, au intrat din nou tătarii în ţara Moldovei, însă 

fiind atacați. în ţara lor de către Nohai, au lăsat şi pradă şi tot şi s'au 
dus în ţara lor... | ” 

7 

7 

:1) Documente Hurmuzache. |. , | , . DI Ă
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Aceste incursii dese ale tătarilor şi  prădăciunile la “care era expusă 
Moldova din părtea lor, hotărăşte pe Bogdan să încheie” în- 1512 un 

“tratat cu Sultanul Baiazid, 'al turcilor. o „o a 
*- Prin acest, tratat, Bogdan, cu privire la oştire obţine următoarele 
drepturi: „Domniile Moldovei, vor putea ținia ostaşi cu plata lor, pămân- 
teni sau străini, ' permanenţi, - după nevoie, până la 20.000. In. vreme: de: 
oşti.e Principele + Moldovei, asemenea. cum i .S'ar porunci de la Poartă, 
va metahirisi: oştile sale,. la slujba ” împărătească”. Aceasta s'a şi întâni- 
plat, după cum la'timp şi locul cuvenit se va arăta. - , - 

"1511; In acest -an, în” Ardeal, era un Paul de Thomor, român, căpitan 
“ţărei Făgăraşului. e j | Ea a 
” De' asemenea în acest timp, exista în Ardeal instituţia. „Hotnog”, ca 
şi în Moldova şi ţara: Muntenească, unde hotnogii, comandă -100 de os- 
taşi. Hotnogii, exist încă două secole, după epoca lui” Ştefan. cel Mars. 

După ce a reînoit relaţiunile de bună, vecinătate cu Polonii, Bogdan 
Voda şi-a dat toată grija întărirei oastei şi a. prevederei ei 'cu cele 
trebuitoare pentru răsboi; cum muniţiunile să fabricau -în țară, însă cu 
materiale ce lipseau Moldovei, s'au recurs la vecinii poloni care însă vă- 
Zârid- pregătirile militare a lui Bogdan, şi mai 'ales având îndoieli 'a- 
“supra sincerităţei Voevodului, polonii refuză, cu toate că cererea Moldove- - 
„nilor era aşa făcută, cerea plumb ca. să repare acoperişul unei biserici, 
că ascundea adevărata intenţie: „pentru că atunci seninătatea Ta — "zice - Scrisoarea răspuns — ar întrebuința acel: plumb. în răul şi dauna noastră, 

1, 

pe când noi ţi-l vom: fi dat, spre a-ţi 'împodobi biserica”. . -- 
1912; La 1512, ajunge domn -ţerii Munteneşti Neagoe Basarab, care fusese militar de carieră, Vătav de Vânători şi se distinsese ca un Căpitan „de seamă în” luptele anterioare. Acest domnitor dă sub formă .de sfaturi fiului seu Teodosie şi cătră” alţi domnitori, un numer de principii tac- tice şi de “organizare, reguli pe care el le şi introduce în ostire, fiind. rezultatul practicei ce el însuşi a făcut ca oştâş şi. Căpitan.- | Invăţăturile acestea, neapărat că nu sunf inovaţiuni pe timpul seu, şi făcute de dânsul din mintea sa; însă este cel dintâi domn, care. pune teoreticeşte ştiinţa răsboiului la . îndemâna ostașului şi comandanților, ca să înţeleagă rostul. ei. Prin aceasta avem O dovadă mai mult, că şti» rile româneşti nu erau improvisate şi: că, boierii, conducătorii lor, erau Căpitani care cunoşteau reguli tactice şi prin câre ei "căştigau luptele. Hşa să explică. mărturisirile . istoricilor Streini “şi români, care în 'des- tele. Aşa să explică mărturisirile istoricilor streini şi „români, care în 'es- crierile răsboaelor arată totdeauna că nuinărul perderilor în. lupte, compa- - rativ cu cel al perderilor -în oameni a duşmanului,. la români, este: 'tot- deauna mult mai mic. ai | / / i Invăţăturile pe care Neagoe Basarab le dă ca sfaturi pentru domni- - torii, căpetenii de oştiri, sunt în acelaş timp şi poveţe morale, ceia ce dovedeşte: iarăşi că. şi pe acele Vremuri, oştirile române nu erau turme de condus fără nici o călăuză morală, de şi în primul: rând ;patriotisinul 
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Tor. era resultatul unui adânc! simţământ moral şi: cetăţenesc. lată învă-. 
tarile pentru răsboi, date de Neagoe , Vodă Basarab 1), - 

1.. „Mai bine este moartea cu cinste, de cât viața” "cu amar. şi cu . 
„ocară”.: Prin aceste “cuvinte, el pune 'în: evidenţă nevoia curajului, a ero-.: 

- ismului dus până la sacrificiu, de a lupta tără teamă de moarte, sau chiar 
de 5 „O. obţine, ca 'o uşurare.. SE 

2. "„Ostaşul este. dator să-şi apere “patria; nu faceţi ca paserea ceia 
„ce se chiamă Cucu, care'şi dă: oule de le clocește alte” paseri' şi scot . 
puii; ci. fiţi ca şoimul şi vă păziţi cuibul .vostru”. . Omul trebui să în- 

„teleagă că- are. datorii, personale,. în. ţara unde trăeşte şi nu trebui. fca 
altul să le_ facă - pentru dânsul; acest învățământ, acest „sfat, coprinde 

“în trânsul „adevăratul spirit şi simţ al patriotismului. - 
3. „In faţa unui inamic superior şi sigur. a învinge, evită a te răsboi - 

cu dânsul; dacă lucrul: nu. se poate, atunci caută a nu fe pătrunde de 
" frica superiorităţei “lui şi mai ales nu „demoraliza trupa. şi aratăte plin. Lcă 
curaj .şi de încredere, în isbândă”.. .. 

Acest învăţământ, coprins - -în. aşa: de puţine cuvinte, a constituit înt . 

tactica din . 'zilele .noastre principiul, cel mai însemnat. al dobândirei vic- - 

toriei, principiu urmat, cu- sfinţenie de ' Voevozii: români în trecut, după: 

cum - l-au: urmat şi speculat și Marii Căpitani . de. _patru . secole trecute. 

In marele răsboiu din: urmă, “sunt cazuri cunoscute în care Comandanții * 

-de armate. din. occident, au găsit mijlocul: de a învinge, în puterea. de 

a-şi păstra moralul în clipele cele mai grele, atât pentru, dânşii, cât mai 

“ales pentru. subalternii lor. -. e . 
4. „Pune: numai de cât ordine în trupă şi ia dispoziţiuni, potrivite; 

de aci: să-ţi tocmeşti toate tunurile şi oştile, tot pe cete, 'cum 'le va. 
fi rândul şi să mergi drept faţă la faţă, spre 'vrăjmașii tăi, fără. nici 
o frică”. Principiu, totdeauna urmat în răsboae, adică fă-ţi un. . plan, 

“un dispozitiv cerut de. dânsul şi atacă energic. ." - - 
5 „Când . veţi voi ..să faceţi căutare oştilor. "Voastre, la anul, cum 

“le este obiceiul”, etc., -este principiu. şi astăzi folosit, „revista, în !ser- 

viciul - ordinei, controlului “şi disciplinei: . “ Sa 
6, „să tocmeşti. străji, să meargă. înainte, două străji, una înainte, 

alta. mai pe_urmă şi apoi să vină tabăra”. " Acest principiu al siguranţei 

- în marş, pe care îl găsim la- toate armatele şi în toate timpurile, este. 

„urmat cu toată . “rigurositatea | de atunci şi până astăzi, în toate - părţile. 

7. „Să fie străjile atât de departe, ună de alta, în. cât să se poată. 

“vesti “una pe “alta”; "este regula: observată în toate” armatele ce mărşăluesc, - 

„8. „Hărţuitorii, să -nu -iasă înainte şi să nu dea harţ, căci. nu sunt 

de nici un folos”. - , - - 

“Aceste harţuri sau atacuri, să făceau pe atunci, înainte de începii- | 

_ tul: luptei; îl întâlnim . harţul la descrierea luptelor de cătră. scriitorii a- 

Dă celor timpuri şi Tar când ei arătau şi ce resultat a avut harţul. Aceste 
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anţuri, sunt rămăşiţele vechilor obiceiuri “când să luptau individual, cei 
mai- puternici | luptători. din amândouă taberele, înainte de a se da lupta” 

„ principală. Dar harţurile acestea, “s'au transformat mai târziu, în acele N 
angajeri. de. . âvangarde, premergătoare acţiunei principale. , 
9. „Să-ţi alegi în vremea. răsboiului, 60: bărbaţi, pe care să inu-i 

desparţi de tine”. Este principiul siguranţei . Comandantului, pentru CONI- ” 
“ducerea. răsboiului. | | 

..10.'„Să nu te. sperii de miulțirnea” vrăjmaşilor; leul risipește cireada 
de. - cerbi”, „Este: principiul * urmat totdeauna, de către. Voevozii români, 

“mari. căpitani. Se o ag pu 
> 11. „Banii răsboiului, să-i ai “totdeauna cu tine, căci trebue Domnului, 
„avuţie multă. Omul” e ca porumbul, fuge acolo unde. e bogăţie multă”. 
Banii au. constituit totdeauna element: de susţinerea: răsboiului. 

1.12. „Să stai -mai la o parte de mulţime, „căci: vrăjmaşul- acolo dă 
„mai cu inimă”... - - 

13. „» Feciorii, fetele, ferkile bozrilor, să fie. îndărătul. oastei”, | 
Pe lângă aceste “sfaturi, pe care Voevodul le urmează întâi el însuși, 

celelalte principii - în legătură cu : aceste” sfaturi, sunt totdeauna. puse în” 
practică. Aşa, unul din: cele mai însemnate, este concentrarea oştirei a- 
nual, pentru control, cunoaşterea şefilor, legătura dintre unii şi. alţii. 

Cu acel prilej, povăţueşte Voevodul „Căutarea oştirei 'anual, cum le este 
- obiceiul”. Aceasta, pentru că „Ostaşul cată să aibă de la domnitor, drep- 
„tate, onoare, dar: şi servitiu” de oarece, -nici ;,o ocaziune hu întesneşte 
Gomnitorului putinţa, de “a vedea cu“ ochii. sei, „aptitudinea în mânuirea ar- 
melor' a oşteanului şi de a atla: păsurile şi . nevoile lui”. Acest obiceiu, 
această tradiţie, s'a păstrat cu oştirile "române. Până în ziua. de „astăzi, . în inspecţiile “ofiţerilor - şi. trupei - prevăzute de legi. Şi. regulamente. ai Tot Neagoe Basarab defineşte - âşa de Clar care” este menirea stea- gului: „mintea - stă în trupul omului, drept, . ca şi cum. -ștă “steagul în nijlocul răsboiului ; nu să chiamă acel. răsboiu: biruit, Măcar. de are şi . năvală grea, spre Sine: ei, (oştenii) tot. caută “steagului; iar -dacă cade „Steagul, deci toate oştile se risipesc” şi “nu să mai “Ştie „unul .de altul 

4 „ (soldaţii) cum fac şi încotro merg”. 
„1512; In 1512, la urcarea | lui Neagoe Vodă pe tron, Vlad Vodă, îretele lui” Radu cel Mare, se luptă cu: boierii craioveşti Na. Văcărești, 

, 

- din jos de Bucureşti. 
- Iar în Moldova, „în timpul lui Bogăan Vodă anul 1513, au intrat tătarii în „Moldova şi s'a trimis contra l6r „un hatman! al 'seu, cu. Yreo!. mie de oameni şi la întorsul tătarilor, -i-au lovit - -şi vitejeşte sau bătut, - „dar nau folosit hatmanului nimic, fiind. puţini - Şi. încă - cu pagubă mare s'au “întors, că şi-a perdut 700 de oameni”. Sau: 

1513; In anul. 1515, iar au intrat tătarii în fata Moldovei, de! ai prădat. țară până la Iaşi, au "ars târgul - şi ținutul “Cârligăturci şi au „ajuns până la "Dorohoi şi până la Ştefăneşti; iar alţii, -au prădat în. „jos la Lăpuşna şi: Kigeciu. -Iac - Bogdan Vodă,. trimise „pe Carpaciul, hat- 

x
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manil seu cu. 1000 de- slujitori şi. „mesmintinduse, âu “dat răsboi. şi au, 
căzut .de.. ai noştri 700, iar 300 au scăpat, anul 1513 luna August :25. 

“In acelaş an, -a. intrat tătarii” cu oaste mare în fară, . de au Aăcut. multă 
pagubă şi pradă şi întorcânduse înapoi, iau lovit "Bogdan Vodă cu „Paste 
proaspătă şi au luat toată. prada de la dânşii”. ă Dă 

1514; -In anul, 1514, „a. venit un Trifăilă, ce se făcea. fecior de . 
domn, cu oaste din. ţara . ungurească, iarna, „când “erau - toţi oștenii: pe  - 
la casele lor. Ce simțind ai noştri, s'au strâns - . degrabă din câţi au. - - 
putut şi Şi-au dat răsboi . la „pod,. din jos. de. 'Vaslui Şi frângândui i 
noştri, i-au topit pre toți”. Sau:. " i 

1514; „In aceste. vremuri, a- venit din fara ungurească Trifăilă, . ce. 
se numea fecior -de domn; cu „oaste asupra iui. Bogdan Vodă; şi ieşindui. 
înzinte la Vaslui şi dând: răsboi şi-a perdut Trifăilă  răsboiul și capul, 

„că l-au prins şi i-au tăiat capul”. - Ne -, d 
Intr'o scrisoare din acest -an, 1514, a regctăi” “Sigismuna, către Papa. 

Leon al X, spune acestuia, că ,„„Moldova dispune de 15. 000: de oştași, 
în totdeauna, cei mai aleşi şi cei: mai aprigi. - 

„1516; In anul 1516, în „oştirea ambelor țări, sunt: tunuri şi există. în. > 
efectivul oastei 200 de puşcaşi „sau artilerişti 1).- Tot din acest fimp se -: 
află la Munich, în Allgemeines Archiv, un plan“ de expediţie cruciată 
contra turcilor, cu data de 1517, în .care este: prescris că, românii 'trebuiau:. 
1), să rupă legăturile cu - turcii? 2), -să li se. dea. bani, pentru a avea 

armate cât mai numeroase; 3), Armatele Moldoveneşti şi Munteneşti “unite | 

- cu ale Poloniei; 'să meargă în Bosnia de sus, unde vor. întâlni pe re- - 

“ gele' Franţei cu armata sa, ca împreună cu toţii să pornească spre Adria- 
* nopole şi - Constantinopol. Cronica vorbeşte din acel timp, de un. Preda .: 

şi de un :Datko, boieri 'răsboinici. N: . o 
„1517; In anul 1517 luna. Aprilie, în 18, moare Bogdan. Vodă; iar, -: 

la tron” vine. fiul seu, Ştefan cel ! tânăr. Sub; acest” domnitor, sunţ:. Pan 

Grincovici şi: Talabă, -pârcălabi “Hotinului; . Pan' Coste. şi - Pan Condrea,., 
pârcălabi .de Neamţ; Petrică Şi “Toader, pârcălabi de: - Cetatea Nouă; Pan, | 

Luce Arbure, portar Sucevei, Pan Hrean, spătariu. e 
1517; In acest an, a .fost răsboiu între turci şi perși; -se.. arată. arma- . N 

„mentul şi felul răsboiului acesta: a ” : LS 
ă „In răsboiul turcilor cu perşii, se spune. -de perși, că erau iscusiţi la. 

arce şi suliță; iar. turcii având tunuri, „puşti şi sunet făcând mare" la. se 
-- bozitul lor şi fum, „caii perşilor nefiind obişnuiţi cu : sunetul puştelor, se. 

speria şi. fugea şi dintr această pricină - au perdut perşii. 'răsboiul”. - 

. 1517—20; Intre „aceşti: ani,- „pârcălabii . cetăților Hotin, Neamţ şi Ce- EA 

tatea „Nonă—Novograd-—Roman— “care existau sub. Petru V. Rareş, să 
.. Su e 

- 

aveau menire militară, 'se numeau cetăți; celelalte, târguri, de la! org. , 

slavon, negoţ?). Forma. românească târg, este bulgărească „ Astfel în dru- 
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“mul. Sucevei şi Iaşului; « erau cetăţile “Vaslui-. (?) -pe drumul Bârladului, 

în. timpul lui Ştefan cel Mare, Român pe drumul Siretului (drum or vale?), 

Huşi. pe drumul Prutului, " Hotin pe. drumul Nistrului, toate pe- apele. cil - 
"- aceste nume. La. Huşi, este şi: azi locul, la' „„Cerdacul lui Ştefan V.”, cu 

vederea deasupra rîului. Prut „şi peste Prut. Huşii, au fost reşedinţă “lom- 
nească, unde sta domnitorul, mai ales pe timpul afacerilor militare. Lângă 

Huşi, la” Movilă Râbiei 1), pe lângă. satul Riseştii, pe şesul Prutului, 
a fost o. fortăreață apărând. „trecerea Prutului „(spre tătari?), Râbia, avea 
un mur de pământ * cu intrare dinspre - Prut. 

| In 1518 „au intrat tătarii în ţară, . venind! “până la Prut. şi. i. prădăăd 
țara. Ci norocul cel:bun a lui Ştefan: Vodă,-că- s'au prilejit cu (oaste gata 

în gura Corovei, din jos de Ştefăneşti şi au dat veste şi fărei ide: Sirg,- . 
să se strângă (întâiul 'element kde. apărare eră oastea- gata şi după el, 

_ i tara): şi dacă s'au bulucit, s'au suit „în sus și au -trimis Ştefan Vodă 
“pe Petre. Cărăbăţ, vornicul şi cu toţi - josenii (Cărăbăţ era. Vornicul țărei 
„de jos, deci ostaşii din ţara de jos, sau josenii) - şi dacă au trezut Prutul, 
luni dimineaţa, în revărsatul zorilor, fără veste au lovit pe tătari, ne având 
grije de una ca: aceia Şi cu norocul : lui "Ştefan Vodă, i-au 'răsbit “Şi. mulți , 

7 tătari. au perit şi mulţi:în Prut s au “înecat şi în Ciuhru s'au fost înglodând 
şi. pe mulţi au prins vii, aşijderea şi pe -doi mărzaci, anume, Tamiş şi. Bicaz 
şi pre 'cei remași - iau gonit peste câmp, tăindui şi săgetândui, până la . 
Nistru, unde! fiind . „caii lor. obosiţi, mulţi -în Nistru s'au: înecât. Şi câți 

ă au scăpat şi aceia "pedeştri şi fără arme. şi, sultanul lor a scăpat cu puţiai 
“şi el rănit la cap. Iar Ştefan Vodă, s'au“ întors cu mare „laudă, “a porun- - 
„cit tuturor boierilor să se- strângă: la Hârlău, la ziua Sit. Dumiteu - şi 
acolo dacă s'au adunat, „ospeţe “şi bucurie mare _au îost, şi” -pe toți "i-au 

_dăruit Ştefan Vodă”... „„Corogea,. Tiu, trece pe la Dobriceni,. în vechime să .. 
numea Corova. Aci la „gura- pârâului era tăbărât cu Oştile,. Ștefăniță Vodă, - iul lui Bogdan şi n&pot lui Ştefan” “cel: Mare, când a întâmpinat pe. 
Albul, sultan, te intrase în tară cu tătarii şi „prădă. “Albul Sultanul, cu i tătarii de: la. Perecop, intratau în tară şi au înaintat! până la Şerbanca. - „din sus de. Ştefăneşti; iar. Ştefari Vodă: se afla cu oastea sa gata, ci norocul . - cel bun Pa prilejuit la gura _Corovei,. din jos -de Ştefăneşti şi trecutau „Prutul de au: apucat pe - tătari, <fără | veste, de s'au bătut şi mulţi Sau. .  înglodat în- Ciuhru, anul 1518 Hugust 18”. : Graba: cu care.-țara. alarmată iese în calea dușmanului, întrângerea lui şi” apoi urmărirea acestui duşman din Prut până la Nistru; un duşman: recurioscut ca „foarte iute şi între- _-Prinzător şi călăreț de “seamă, pe acele timpuri, sunt dovezi de cât de - puternică era călărimea 'Moldovei.- Şi: afară de fapte. însăşi scriitorii streini -0. adeveresc în mărturisirile lor.- Astfel: Paul. Joviu,: istoric (care trăia în . acest. timp şi mort la ' 1522), spune: “într? adevăr, la români „mai există „şi “azi 'în vigoare, nu numai anumite obiceiuri şi legi ale disciplinei „vechi. rorrane, dar mulțimea aceasta, „excelează „Prin cavalerie, „căci. fiecare român, —————————— 

N . Î N ? dă „1) Cantemir, citat în Cronica Episcopii Huşi, - i N ă > 
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„sie cât de. lipsit” ține acasă un “cal, "cu care merge 1a pradă. şi daste-. . 

1518; Martie_7,. Diplomă prin care dogele Lorendano ridică la rang, 

«e cavaler. pe . leronim Metierici, solul: domnului Munteniei 1). - . 

„_>. In aceste timpuri. frăţia de cruce, consta 'din * alăturarea ca fraţi (prin 

“jurământ pe cruce) -a unor moștenitori, ca „să i poată „Spori . averea- în bani 

“şi pământ. - - 

1519; Este un tratat între Sigismund L. şi Ştefan cel tânăr. N 

1520; In acest an, ghinturile drepte ale puștei, se „modific în ghinturi 

formă spirală, de. cătră Coller „din Niiremberg. Di 

1520; Din anul 1520, “este un document prin care să constată că- 

„Despotul .Ion. Gheorghe Heraclidul, „oferă Dogelui Veneţiei. alianţa :sa?).. 

- La fel -din .anul 1521: este raportul. din. 9 Sept. a lui Gaspar “Contarini; 

„despre stăruinţele lui. Ion Vodă, “din Moldova, de a îi primit î În servi- 

„ ciile Veneţiei.” In. Muntenia: era. Radul. mare spătar: | 

1521; In acest an -moare Neagoe Vodă şi la tron 'vine.fiul seu Teodosie, 

în luna “Septemvrie. ADE -. DI E A 
1521; In. 1521, iarăşi intră tătarii în ţară şi iarăşi surit bătuți de - 

căt-e . acelaş Vornic. Cărăbăţ, ;4rimis de către Ştefan Vodă cel tânăr, "al 

Moldovei, căci s'au potrivit de- i-au lovit. în revărsaiul zorilor şi. foarte | 

rău i-au bătut; câţi au scăpat de.-sabie, de apa Prutului ;n'au scăpat, -- 

ci s'au înecat şi toate prăzile şi le-au întors moldovenii”. _ ai 

Starea aceasta - înfloritoare a oştirilor române, este șecunoscută | de. 

istoricii străini şi. din scrierile lor reiese cât-de complectă era organi- 

zarea militară a ţărilor. Astfel, “tot din 1521, în.o scrisoare a regelij- 

Ludovic al- Ungariei, se: spune: „Mehmet. bei, “prefectul turcilor, după ce 

au cunoscut cele ce se petrez în Tânsalpina, ca .să îndatorească: pe. Teo- îi 

dosie, au” omorât pe cel” care dorea. domnia, iar -pe copil şi pe "muma” 

sa, i-au dus în Turcia, împreună cu visteria şi 32: de tunuri”. În adevăr, 

Teodosie, copil, . tronul seu este atacat “de. Dragomir Călugărul, „ridicat _ 

“domn de boieri, dar apărat de Preda” Craiovescu, unchiul seu; O luptă 

'are loc la Târgovişte în care Predă cade. In locul- seu. alt unchiu a lui. 

Teodosie anume Bădică, sare . în apărarea. tronului şi cu ajutorul lui Meh- 

met- Paşa,, învinge. pe Dragomir, căruia. i se taie capul. - 

Cronica, cu' privire la “Moldova, spune: „In Moldova, domnia Tui- Da 

Ştefan cel Tânăr, se: înseamnă favorabilă oştirei, prin aptitudinile militare . - 

a acestui domnitor, care în toate Ocaziunile, caută a se afirma; ca mepyt 

lui Ştefan cel Mare. şi- care şi prin “fapte denotă că este un (vrednic ur 

maş a: acestuia”. şi 7 | | 

| 1522; Din timpul seu, “avem. precis urmele modului cum să făcea . 

mobilizarea oştirilor române în 1522.. „Domnul trimitea Crainici, cu po- 

i “runce . în . judeţe, -la Căpitănii de judeţe; - aceştia 'vesteau prin isate şi. 

oamenii se adunau unde li - se spunea să se „afle, „conduşi de. cătră, boierii 

1) Documente- “Hurmuzache. . Sata Pi > 

2) Documente Hurmuzache. EI E o _. 
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lor”. .Asttel în: acest. an,: 1522, Ştefan Vodă : „„trimişe în pripă porunci. “domneşti pe la boieri. şi :peola ţărani, chemândui - la. oştire, . contra tăta- rilor”. De . asemenea, comandă;: platoşe pentru oştire, la .Braşov.. . - 1521—1522; Domneşte în: Muntenia Radu Vodă: de la Afumaţi. „Este * «un domn viteaz şi înţelept, - o. figură,: mare. în istoria - poporului - român, Sultanul Soliman II, voind ca după “moartea lui. Neagoe Basarab să. pue „ domn în ţara -Românească un . turc, -Mehmet beg, boierii ca: să scape de _-aşa:-primejdie, aleg . domn pe Radu de la Afumaţi, - ginerele lui Neagoe 

-, 

„Prin oraşe. şi sate. şi-i ai 

„Mehmet beg, reculegân-. 

“oaste puţină, fu învins, 

rează, trece în Transilya- în E 
nia, cere ajutor de la Lor; - : & | 

“-Zapolia, să înapoiază în ba 
“tară, prinde: pe toți sluj- SA, 

„„îl bate Ia satul Grumazi, | 

Basarab. Mehmet beg, intră în ţără, cu o- oaste numeroasă de turci, ca să. ocupe: tronul. Radu Vodă, strânse numai de „cât oaste, ieşi înaintea lui -Mekmet! beg şi îl atacă la satul Glubavi, -unde după o luptă crâncenă, învinsă .pe.. Mehmet beg, care fugi” peste Dunăre. După putină vreme, Mehmet 'beg;. intră . a doua, oară în ţară, cu O. oaste de .turci mai mare. Radu Vodă, îi iese “înainte şi oştile 'se: lovesc. la: satul Clejani . şi “Radu, învinse a doua'oară. pe Mehmet, beg”.. .;... o. 
In această luptă; " Pe» 
riră o mulţime .de. turci. 

duşi putexile, dete a țreia.  . - 
luptă şi: Radu care uvea.- 

        
Voevodul însă, nu dispa: NT 

  başii puşi de Mehmetbeg. ... .. -: 

taie; pleacă apoi asupra. _-,.- 
lui Mehmet beg,'pe care. .. 

după o' luptă crâncenă, 
de o 'zi. „Pier „mulţi turci, .-. - 
ceilalţi fug. Mehmet beg, . 
“adună ce forței”i: mairă- NE 
măsese, surprinde pe Radu. 

o Vodă şi-i risipește “în a cincea. luptă, toată oastea. „Radu, trece din. nou - peste Carpaţi, la Ion' Zapolia, capătă 30.000 -de ostaşi: Ardeleni, ca' ajutor, | 

„Fig. 53). Radu de la Afumaţi 
N 

"sc întoarce în țară; Mehinet beg, nu mai aşteptă pe Radu şi fuge 'peste Dunărea”, In luptele acestea, a căzut şi “boierul oltean Benga. = „Iri acest. timp. — spune ambasadorul regelui Sigismund. __ co 'se 

„ boicrimea şi jupânese şi copii şi robiră averile şi arseră şi devăstară satele. 
i 

O. seamă de munteni; -ne putând 
” , 

i 2 R : a 
*
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- domn pe un Radu-Vodă, însă Mahomet îl. ajunse cu- oastea, “a înfrânse 
“ în câteva bătălii, făcu mult Tău şi moarte între Munteni şi-l alungă. 
în țara Ungurească. -După aceiă,: Voevodul Transilvaniei, strânse o pu- . 

teinică armată, ca la 80.000 de oameni aleşi şi intră cu: Radu Vodă în. 

„țara Muntenească asupra lui Mahomet, “care fugi peste Dunărea; Voevodul 
să mulțămi să trimeată în goană după el; numai puţintei 'darabani, care. 

trecând Dunărea “ în şaice, arseră. trei sate turceşti”. 

“După retragerea Voevodului Transilvaniei din țară, Mahomet . ar” îi 

revenit la Dunărea; cu 4 Sangiaci 1)”. Cronica asupra. „acestor- „lupte, spune. 

urnlătoarele: . - , 
1521;;Radu de la Afumaţi (ginerele lui Neagoe Vodă se: zice), ră. 

gânduşi oștile, au eşit. întru întâmpinarea lui Mehmet bei, ce venea cu 

steag de la Poartă. ca să fie el domn; şi s'au (lovit oștile,” la sat la , 

Glubavi şi Pau biruit pe turc şi au fugit “peste Dunărea. In acest :an, 
erau boierii Preda şi Datko, recunoscuţi. în » oștirea. » Munteniei ca foarte 

răsboinici. - d 
1522; „Mehmet .bei, a venit iar cu gătire a asupra lui Radu Vodă; deci - - 

Radu Vodă încă s'a gătit şi i-a: eşit înainte. la Clejani şi “acolo - lovinduse 

oștile, dintâi au înfrânt ai noştri pe turci, iar apoi, îndreptânduse pă- 

gânii, au biruit pe Radu Vodă şi. au perit şi un boier” mare, Benga”. 

, In acelaş an, iar a venit Mehmet bei cu bună 'gătire. şi s 'au “împreunat - 

cu Radu Vodă, la Grumaz. Acolo -având răsboi,-a biruit 'Radu Vodă 

şi turcii 'au fugit Dar în retragerea lor, turcii -sub Mehmet, s'au reîn- 
tors asupra românilor, care fiind fără nici o grijă şi pază,. au căzut asupra & 

lor fără veste şi i-au tăiat foarte reu. La-acest răsboi a perit "Neagoe, 

care l-au poreclit tătarul și Stanciul, portarul”. După altă. sursă: îi 

In' anul: 1522, turcii vin cu răsboi în contra lui Radu Vodă; în “acel 

'răsboi, luptele ce se dau' de către munteni, sunt dovâda unei iscusinţi 

de conducere din partea Voevodului, care la prima ciocnire cu turcii, a- 

ceştia sunt bătuţi; la'a doua iuptă, întorcânduse turcii la atac, Radu 

este: biruit la Clejani, în care luptă. “moare un: mare :boer: Benga. Voe- 

vodul se retrage pe o, nouă posiţie, la Grumaz, unde are loc o. nouă luptă) 

în. care' turcii sunt bătuţi; reatăcând . cu furie- pe români şi mai. primind 

şi ajutoare, turcii înving pe Radu şi mor în luptă boierii Neagoe şi Stan-.. a 
cil Portarul; Radu Vodă. nu-şi perde, curajul, se retrage pentru a rezista Sa. 

pe altă posiţie, aşteptând şi ajutorul -ce ceruse „Ungurilor şi care î-l-- 

trimit, în număr de 30.000, sosind pe la Rucăr şi îndreptânduse” cătră - | 

Piteşti, unde să găsea Radu Vodă. La „aceasta, turcii neputând să mai Pa 

încerce o nouă luptă, fug: : 
In Muntenia, în acest an; 1522, sunt lupte pentru tron; asttel Barbu, 

banul Craiovei, cu oştile sale, goneşte pe. Voevodul Munteniei Vlad al - 

“VIII-a. Hceasta este o dovadă, că, oştirea Olteniei, fiind sub ordiaile 

Banului, „Îşi. îngăduia lupte cu „oștirea Munteniei, de sub  Voevodul Vlad. 
pp NE + ! Si 5: 

„1 B. P. Hasdeu (documente). i



Die 0 
Cronica ţării1), dă astiel evenimentele acestea; - „1522; Radu- de la Afumaţi bate pe Mehmet la Glubavi şi. Ştefeni, - însă e învins la Clejani: de Mehmet. Aci. peri boierul Benga, începătorul fami- „lei Bengescu. Radu scapă în Ardeal, Radu. la Glubavi bate 7 sangeacuri tur. ceşti, înaintează până . la Nicopoli şi Şiştov. Mehmet trece iar Dunărea în- Iulie, Radu cere ajutor de la Braşoveni. In August are loc lupte la „„. cetatea Poienari, după „care trece iar în Ardeal. In Octomvrie. ungurii îl reașează- în domnie. - Si A a i -- 1523 Februarie, Radu -Vodă e. din nou gonit după lupta de la. Sla- tina, de cătră boidrii Pârvuleşti;. cu ajutorul turcilor. ăi o Im acest timp, turcii. au intrat! cu răsboi în ţara- leşească de au -Prădat şi - să întorceau cu “prada. pe. Prut. Ştefan: Vodă „cel tânăr, al ” Moldovei, le-a eşit înainte la' Prut, cu puţină oaste şi i-au atacat, luândule toată .prada; “foarte puţini turci au Scăpat din 'acest atac al inoldovenilor. “ .. După: această ispravă, Ştefan Vodă, a intrat cu oaste în țara ro-  mânească, profitând de încurcăturile în. care turcii puseseră pe Voevodul „ “Radu şi au jefuit până la -Târgşor. - | i a. „= 7.1525; Radu de la Afumaţi, a domnit Până la 1523; pe piatra 'mor- mântului său, stă scris: „a susținut lupte la Glubavi, la Stefeni pe Neaj- “lov, la Clejani, la Ciocăneşti, ia Bucureşti, - la T. Vişte, la riul Argeşel!, la. Alimăneşti, pe Teleorman, la Grumaz cel mai: iute din toate : răsboaele, --purtat cu "7 - sangeacuri, la Nicopoli, la Șiştov,” sub “Cetatea Poenarilor, “la Gherghiţă, iar la Bucureşti, la “Slatina, iar la. Bucureşti, la Rucăr'şi în sfârşit, la- Didrich. - Radu -a fost numit după moarte, -Radu cel Viteaz”. - „In 1523, Ştefan Vodă cel: Tânăr al- Moldovei,- care diri .convingere ure pe turci, stărueşte pentru o alianţă a creştinătăței . contra turcilor şi în acest scop; “trimite pe: Lucă Cârje, -ca ambasador la (Sigismund . 1, regele Poloniei, spre a-l îndemna să ia el iniţiativa “închegărei acestei - alianţe, Ambasadorul descrie regelui astfel situaţia: „Ştefan Vodă; a pri-. mit porunca de la Sultan, să plece cu oastea -sa, alături de Mahomed | -Sangiacul .de. Nicopole şi cu Bassaraba, “domnul “* muntenesc, contra Se- - cuilor. Că - Voevodul, . ca să, nu meargă în. contra creştinilor, “a prevenit a- "ceasta,. adunând în grabă oastea “Şi trimiţindo” contra “tătarilor.. Când a. . sosit porunca de. mai sus, Ștefan Vodă a răspuns trimisului - Sultanului, "că ţara e în: răsboi” 'cu tătarii. Numai Basaraba- Vodă,. porunci boierilor şi ostaşilor -sei, să însoţească Pe- Mahomet, asupra Secuilor”. -:- - = „După două săptămâni, soseşte un alt olăcar.cu altă. scrisoare în felul | - celei dintâi, ca să meargă Ştefan Vodă, contra. Secuilor. Domnitorul se “află în tabără. Stefan Vodă, cui vorbe şi cu daruri, făcu pe trimis (să se convingă, că_ nu se poate executa porunca Sultanului şi Olăcarul plecă . fără nici un ' resultat, iar scrisoarea” împărătească, Voevodul a trimiso la regele ungur ca s'o vadă.-şi cunoscând lucrurile, să. ia măsuri; însă, ei n'au 'crezut şi nu Sau apucat „de : apărare, : din Causa nepăsărei şi a- 

  

= 

1) Arhivele Olteniei Nra61-62 (1932), * - E 
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neunirei de acolo. Voevodul, “dădu drumul oastei şi : pleză la Hârlău. Când 

„era. însă aptoape de podul Siretului, primi şfirea, “de 'la' Vornicul ţărei 
de jos, printr'un îmblător,. aducândui veste de venirea unui: ambasador. 
turcesc. Vodă expediă in pripă- porunci domneşti pe.-la boieri și -pe la 

țărani, chemândui la. oaste, contra tătarilor; până să sosească ambasadorul, . 

care înadins a fost tărăgănit pe drum şi întâfziat,. să strânse o "parte- 

din oştire. - Apoi, iar cu bani şi cu “daruri, scăpă Voevodul de. data asta, 
făcând pe trimis să se întoarcă înapoi. - : * 

1523, luna. Aprilie; la Hârlău, a tăiat Ştetân “Vodă: pe Arbure, „hat- 

“ manul şi apoi şi pe fii sei Toader şi Nichita,-pe tatăl pentru: că I- ar îi 

aflat în viclenie, adică uneltea cu boierii contra: domnului, - “iar pe fii, căci - ! 

se temea de răsbunarea lor pentru! uciderea tatălui” "lor. Se zice: însă, că 

„ Hatmanul Arbore, nu avea nici O vină, iar acusaţiunile ce i: s'au adus, - 

erau intrigi din partea - boierilor, -care- urau pe Arbure. Ştefan Vodă cel. 

„tânăr, fusese, crescut de Hatmanul Arbure!). In timp “de. resbel; braţul 

2 

seu, era tot atât de putinte, ca braţul - moşului seu." El se însură după 

o mare învingere ce purtă 'la Coroba, dsupra lui Alba Sultan, ce .prăda - _ 
Se ee 

țara cu o mulțime. de tătari. Oştile tătare, fură risipite şi sultanul lor, Si 

scăpă rănit la cap. In acest.an, erau ca dregători militari: Petre, „Vornic , 

„iar Coste, era pârcălab în Roman. 

In Muntenia murind: Bădică, Pârvuleştii . trec de partea lui Vladislav, 

care cu ajutor turcesc, ocupă tronul. In acest an turcii iau. de la. Unguri - 

cetutea Severinul "tare “părăsită. de turci trece” în stăpânirea 'românilor. 

1524; „O seamă de oaste turcească, întorcându-se din ţara leşească, 

unde umblase după pradă, le-a eşit: Ştefan. Vodă înainte la apa Prutului, 

la Tarasăuc şi din 4090 de oameni, câţi erau, puţini au hălăduit în ţara 

lor”. Trebue specificat aci, că până la 1525, în toate: oştirile Europei dom- | 

_mneşte epoca arcului, 'săgeţilor, arhebuzelor şi arbaleturilor. Aceste arme sunt 

şi în serviciul oştirilor române şi: prin faptul că în 'ţările- române, in-. 2 

dustria cu „invențiile şi _desvoltările ei, sub 'raportul armămentului, nu 

“preocupă încă pe nimeni, _epoca arcului” este prelungită încă - multă vremi E 

şi în “secolele următoare,” mai ales: că era arma .de predilecție: şi la- înde-. 

mâna poporului. Rânduiala obişnuită în pătălii era: pedestrimea dorobanţi, 

lefegii, Vânătorii, Seimenii, “la. mijloc, la cornul din- dreapta, călăraşii),. a 

Sărâceii, Scutelnici. La cel stâng, roşii de ţară, "cazacii, haiducii, În Si 

spzte,. “căpitanii miilor şi miliția boierilor. (reservă)... 

1524; Cronica spune: In Septervrie, Radu, cu- autor turcesc, în. lizpta. . 
, 

- de la Dridov, " dobândeşte _tronul:, 

_- 1525; Moldovenii aveau vase. mici, “pentru trecerea Duriărei. In acest: | 

an, un fiu: de domn “să; ridicase “din. Moldova cu; Vreo 2000“ de oameni Ă 

și voia să-ia tronul Munteniei, însă . la Brăila. tu pus pe fugă. ' Iar. în 

. Decemvrie- acest an, tot asupra tronului Munteniei . s'a: ridicat , un „preten-. + AI 
7 

„dent din Mehedinţi, “dar e bătut de. banii Părvu.. 
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„.1525;-1m „acest an, se inventează în : Rusia,“ muschetul, care trece în Franţa la 1527. . e - a a 
Duşmănia dintre . domnitorii. moldoveni şi "munteni, datorită lipsei de simţ politic Ia boierii din. ambele ţări; aduce mult reu ambelor popoare de acelaş sânge. Bănuiala . de intrigi şi uneltiri a unora contra altora, face de multe ori 'causă -de răsboi între Moldova şi. Muntenia, -mai ales a- “tunci când voevozii sunt răsboinici. Astfel, în anul : OO: 1526; Februarie. 5: „Ştefan Vodă, pentru vâlfa CU 1HOroc ce avea Ia răsboi, strânsau țara ' şi cu: mare urgie, au intrat în ţara” Muntenească, asupra Radului Vodă şi â prădat ţara“ până: la Târgşor şi nimeni n'a „“cutezat - să-i Stea împotrivă”. Motivul este refuzul Voevodulu: Munteniei “de a-i da -pe fiica sa cerută . în „Căsătorie de Ștefăniță. Ambii domni să împăcară apoi. In acest an, tătarii, protitând de. lipsa lui Ştefan Vodă,. „aflat - în expediţia contra Muntenilor, intră în -Moldova 'şi ajung. până “la. Prut: Ştefan, înapoiat în țară; aflând_ unde se află strânşi tătarii, hotărăşte să fie atacați noaptea prin surprindere şi după măsurile ce: însuşi ia, se dă atacul -şi tătarii. sunţ împrăştiaţi. După ce scapă de tătari şi. “aflând de pregătirile „ce face domnul Munteniei contra sa, Ştefan Vodă -îşi adună oastea în lagăr la Topliceni, la graniţă „cătră Muntenia, lângă Milcov, aşteptând evenimentele. Aci, în _âcest lagăr, Ştefan - Vodă dă un hrisov, din” care să poaie vedea cum Voevozii 'cu dragoste către ostaşi, ştiu să răsplătească . faptele lor- de. vitejie. Găsinduse Ştefan Vodă, în lagăr la: Topliceni, vine 'la el o delegaţie de Vaslueni, care se plâng 'că nu sunt lăsaţi în pace de biruri şi greutăţi, ce li se tot pun. în „Spinara “şi atunci Vodă Ştefan, dă: următorul hrisov: Nea Să „Noi Ştefan, Vodă,” Boj. Milost.. gospodar Zemli _Moldovscoi, Facem „Ştire domnia mea, la boerul. nostru Kărăbăţu, -părcalab de Vaslui, adică precum aceste credincioase slugile noastre, Mihociu, uşerul Curţei Dom- „neşti din - Vaslui şi Kocuzu păhărnicel şi părcălab biv părgariu şi Kotai _ Cupeţul şi Hilote “Cupeţul, bătrânii târgului Vaslui, ci bine cu voinicii - „de oaste -a târgului, la iabăra- noastră aice în pristaniste Milcovului și cu “mare obidă, Plânsăse înaintea noastră: şi. înaintea a lor noştri: moldove- „ eşti: boieri, că armenii şi” jidovii şi- grecii, care se află acolo. în târg o- „+ „Ploşi, precum. multe -Neajunsuri şi nagete Căşunalear la toţi a lor târ- 

7 

_oveţi, că să bagă “la toate cupeţiile- moldovenilor, . la: care cei străini „mau dreptatea, pe legea bătrână, ete. şi au cerşut să-le facem dreptate, “pe legea bătrână şi pe uricul de danie ce-l “au, de. la. cel mare Ştefan Vodă, moşul domniei mele, Dumnezeu "Pomeneascăl, care. moşul domniei - mele, cum isbândi cea mare bătălie. de la Racova şi vinci” pe turci şi: pe munteni, şi-i strânse Şi-i fugări pentru pământia, „etc., şi âdivesă târgu 
„acela, Vaslui, Cu. cei voinici ciuntiţi şi-- sluțiţi din. bătălii şi aşezăi târgo- veţi şi bani le -dete a cupeţirea şi toată moşia o dăruiră ocină, 'a ăirea târgoveţilor Moldoveni cari se vinci cu turcii acolo şi 'voiniceşte se” luptă „de povedi atâta mulţime de Păgâni, ce năpădise' în țară, „ete, a lor 
ocină şi. moşie, numai pe legea a lorlalte târguri să aibă 1a vreme de. păs



x 
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“călări, voinici. de oaste a direa, mistiţi: cu toate: cele; de treabă. la batae, 
cum şi acum au voinicii lor aice în tabăra noastră, etc. Cei bătrâni domni - 
şi moşneni,- care. cgonisi. pământul. esta, cu sângele lor îl finu şi-l arătui 
şi-l păstră. moşie .a . hirea -pentru rodul lor şi. pentru seminţa - lor, până. 

“în vacu, că nu-şi: vărsară sângele lor,: „pentru cei străini, “care -m'avură 
nici un. păs pentru moșia noastră, cum şi noi până în ziua de astăzi,- 
ținemune moșia, Cu sabia şi cu sângele nostru, etc. Lagărul dela Topliceni 
1526 Septemvrie. 20. - -..-. - E | 

"Din acest hrisov” domnesc, din anul: 1526, reies adevăruri ce întăresc — 
afirmaţiunile. . ce încă din început. am “făcut că dreptul la (pământ îl 

"aveau -numai românii, pe temeiul obligaţiunei de a apăra - numai ei. pă- * 

inii „care mavură nici un păs pentru. moşia noastră”, după: „legea bă-: 

frână”, care nu-i de la Ştefan cel Mar6,. dar mult mai înainte de dânsul, 

- deci din începutul țării. Că „după legea a lor!alte târguri, să aibă la vreme de 
" păs călări voinici de oaste, mistiți (prevăzuţi, însoţiţi) cur toate cele de treabă i 

:la bătae, cum şi acnu (acum) Sunt prevăzuţi 'voinicii “lor. aice: în tabăra 

“noastră”. Prin urmare pentru pământul ce: dobândeau voinicii,- “trebuiau ' 

să sară să-l ăpere - la vreme de nevoie, aducând cu dânşii şi dela dânşii. 

__ tot cea. ce: le trebuia pentru luptă, cal, hrană, îmbrăcăminte şi arme. lată. 

dovezi şi urme de organizare ostăşească la “români, nu din secolul âl 

XVI-lea, dar cu mult mai dinainte, după /egi bătrâne. .. 
Şi ce asemănare de îapte şi în: Ardeal, întemeiarea' unui sat, la 1526, 

când se întorc oştenii ţării, din bătălia de. la Mohaci. şi” aflând Teansile. 

vania . devastată de turci,. „11 oşteni;:s'au aşezat la Măhaciu, formând 

acest” sat”, . pentru aceleaşi drepturi şi -obligaţii în legătură cu pământul 

“muncit şi apărat de dânşii, la vreme. de nevoe,: de păs. Aceşti unsprezece , 

„ostaşi români, s'ar fi chemat: Mircea, Mirea, Stancă, “Cordoş,. Pocol, Șuş- 

man, „Raț, Parduţ, -Bărbos, Popa şi. Hegedus. Până. la: 1849, Măhăcenii 
"serveau. ca grăniceri, călări, în regimentul Szâkely- -Huszâr, având cu, dânşii 

tot ce le trebui” pentru răsboi. - - E 
1526; In : Moldova, joldănarii — streini 'sub . Bogdai Voevod; “fiul lui 

_ Ştefan cel Mare şi, sub! “Ştefan nepotul seu, serveau pentru potolirea răs-! 

cozlelor ce provoca' Ştetăniţă moştenitorul tronului în - Moldova 1). 

"1527; In acest an, lina „Decemvrie .30,- s'a făcut la Veneţia, raport 

despre luptele lui 1. Zapolia, contra -lui Ferdinand de Habsburg Şi aju- 

„toarele primite, din ţările române 2). - 

- Rezumând evenimentele, 'în al doilea sfert de veac, constatăm urmă îi 

toarele: Prestigiul oştirei. moldoveneşti ținut foarte ridicat, de cătră -vi- - 

“teazul Voevod Petru Rareş. .In Muntenia însă, certurile pentru tron aduc. 

numeroase“ “lupte între boieri  cu' oştile lor, - fiind partizani uniii pentru un -- 

domn, 'alţii pentru altul. In aceste lupte, nu numai că oştirea este. împăr- 

- țită între partizani, dar domnii” pretendenți şi boierii cari îi susţin, fac 

“apel la oștirea streină, pentru ai ajuta să reuşească. în planul lor 

PI MI . E 
1) Almanah pe 1854" de G. Săulescu. Au a i 

-2) Doc. Hurmuzache, NE a 

4 

"mântul, care era „moşia” lor, adică patria, . lor românească, în care stră- 

>
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-Petru Rareş, încheie tratate de alianţă, . pentru a procura oştire: de 
ajutor, în 'caz de . nevoie, -aliaţilor sei. Moldova sufere - invazii dușmane, 
din cauză înţelegerei dintre vecinii 'sei şi cu turcii .pentru a scoate pe 

-“ Vodă Rareş din domnie. Petru Vodă, neputând lupta -cu' toți. dușmanii sei, 
- în acelaş timp, părăseşte tronul, pe care însă. îl.recapătă iarăşi de la turci. - 
Bă Domnii ţărilor, din porunca Sultanului şi fără a fi în interesul ţă- 

rilor române, să amestec în treburile interne ale Ungariei; oştiri române, 
-- însoțesc oştirile turceşti în expedițiile lor în Ungaria unde fără voia !or. 

ajut asuprirea otomană, asupra, Ungariei, în loc de a se: găsi uniţi toţi 
„principii creştini la: un loc „contra duşmanului comun, turcii, , „In ordinea cronologică, evenimentele acestea, să descriu" precum ur- 
"mează; e DN a Sa 

1528; In : Muntenia, Banu Pârvu dela Craiova, Sa: gătit de oaste „şi a. venit -de-s'a bătut cu Vladislav Vodă şi: a biruit pe domn şi l-a gonit peste Dunăre. . .. ” | 4 

„7 1528—1529;* „Fiind “domn a doua oară Radu Vodă; nişte boieri -a- _ „nume Neagoe Vornicul şi Drăgan postelnicul, au strâns oști. în taină :și “au” venit asupra lui Radu Vodă, care nefiind gata, a fugit la Craiova şi | „l-au ajuns la Râmnicul de sus şi prinzândul pe el şi :pe fiul :seu, le-a „ “tăiat capul”. După Radu Vodă vine iar Vlad Vodă. Cronica spune astfel: 
„Fiind domn. Vlad Vodă, a pogorât din ţara ungurească Moise Vodă cu Ă „oşti, pe. apa Oltului.. Aceasta auzind Vlad - Vodă, îndată a poruncit in „„ toate lăturile ţării, de au strâns oștile ce aveau şi i-a eşit înainte la - sat la Viişoara. Acolo vârtos „dând - răsboi, â. biruit Vlad Vodă şi a - -  perit Moise: Vodă şi banul Barbul de la Craiova”. RE '1529—1530; Moise. Vodă „domni numai un an. şi 7 luni, era. însă „ uu căpitan de răsboiu energic “şi rezolut: In primul an! al domniei 'sale; „întră cu oaste în: Transilvania; luă cetatea Branului, asedie oraşul Braşov, arse şi devastă o mare parte din ţiiniturile din prejur şi apoi se întoarse -în țară, aducând o mulţime de' captivi nobili”. „Scopul 'acestei expediţiuni __a fost tot „vechea -stăpânire a Amlaşului şi Făgăraşului”. ! ă - In acest: timp „erau Drăgan „postelnic, Neagoe Vornic, jupan Radul „Vel Spatariu”. „Moise Vodă în lună August, trimite oşti comandate 'de Neagoe şi” de Drăgan, care năvălesc. în Ardeal spre: a ocupa 'cetăţile  Vinţul şi Vurparul. Aceasta din causa duşmăniei dintre Vodă, şi Principele 

la început cu Succes în luna Mai, 

„la Viişoara în Teleorman, în Aug 

Ardealului. lar în -Noemvrie trimite pe boierul Lăudat să asedieze cetatea _ Brănului”, NE a Sa ÎN „ „1530; Erau în Moldova .Cârje şi Huru, pârcălabi de „Neamţ; Grozav. şi Danciu, pârcălabi de Roman, Barbovscki portar Suzevei, Drăguşeân spătir. Cronica dă aceste amănunte asupra acestui an: ? i „ Boierii „persecutați de Moise Vodă . fug în Turcia de unde cu ajutor - turcesc vin aducând domn nou pe” Vlad. fiul lui Vlăduţ. Moise se “luptă ceput dar în Iunie “fuge în Ardeal 'şi vine cu ajutor unguresc, oştirea „Comândață de Ştefan Mailat. Lupta are loc . 
ust, în luptă cade -Moise (alături de „Ciurnatul seu Barbu II Craiovescu. . .: .:. . Dea |
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| 1532; Vlad Voaă, dărueşte | banului Hamza, Craiova, cu: “împrejurimile ei, 
„sate, eţe.,, „pentru slujba - lui. dreaptă - şi - că „Şi-a. “vărsaț şi. 'sângele cu 

„nepotul . seu. pentru domnie”. 

1 1533—1534; Petru: Vodă . Rareş, încheie. cu Cazimir regele Poloniei, 

"un. tratat. de - alianţă, făgădiiind 'că-i trimite 400: de călări. linarmaţi în, Ă 
mod, marţial cu “sulițe şi “cu lorice. 

- In aceşti ani isbucnesc lupte în: Transilvania, cu Zapolia. Petru Ra- 

r€ş ajută în aceste lupte pe regele Ferdinand al Ungariei, trimițând 12. 090 

de călăreţi. Voevodul. se obligă a intra şi ocupa Trarisilvania, cu 80.009 de 
oştaşi bine pregătiţi. E 

1554—1536; Petru de la Arges din Muntenia, se remarcă prin o 

“glorioasă învingere asupra armatei transilvane. In. 1534, Ştefan .Mailat, 

voevodul Transilvaniei, intră cu oasfe în Țara. Românească, ca să alunge. 

pe Petru din scaun şi se..pună:în loc pe :un Movilă din . Moldova. 
Petru strânge repede. oastea ţării şi iese înaintea lui Mailat, pe care îl 

“bate şi prinzândul îl predă turcilor, de unde i se dă “drumul şi îe trimis 

- la Petru. Vodă, .de unde scapă: şi fuge. în Transilvania. 
1535—1539; Intre: aceşti ani ar fi fost domn în Muntenia Drăghici Vodă. i 

-1535; Erau în acest timp, ca monede .în Moldova: Zloţi tătăreşti de 

aur, său, galbeni. In acest an:se aflau Vlad şi Toader, pârcălabi de Hotin. -. 
- Danciu şi - Liciu; pârcălabi de Neamţ. Crăciuna şi Toader,. pârcălabi de 

Novograd, Dragşan „Spătar. . E a 

| In Muntenia era - Dragomir - Vel! Spătar. a DE 
- 1536; In acest . an, turcii şi tătarii ! “umplu Moldova. Petru Vodă şi Ă - 

Radu Vodă bat pe unguri şi prind pe domnul lor. SE - 
După „Cronică: Radu Paisie -a. doua Gară -domn „a venit “Laiot. Ba- 3 

sarabi cu. pribegii boieri Stroe “Pribeagul, Manole şi: Mihalcea “Şi cu lai- 

duci din. ţara ungurească, au avut răsboiu cu Radu Vodă- şi a biruit 

Lziotă, Radu cu boierii a fugit la. Nicopole; după două luni, a venit cu 

mulţi turci şi 'a avut răsboiu la Fântâna Țiganului i a învins Radu 

şi atunci a pierit Laiot, şi Stroe şi Manole i Mihalcea. - 
o N 

GAPITANIA VOEVODULUI PETRU BARE, 

„Ah MOLDOVEI. 

Incă un voevod, Căpitan de seamă, care irzipodobeşte cu fapte mari 

“ostăşeşti şi “politice, istoria neamului: Petru “Vodă Rareş. Demn urmaş 

al Marelui Ştofari Vodă, cum .. bine” şi desluşit îl caracterizează scriitorii - 

„de osul lui Ștefan. Vodă cel. Bun, semăna bine. ai țire fecior, ră la i 

răsboae îi mergea cu noroc,: ţara și moşia ca un părinte o socotea, . jude- E 

- cata cu dreptate “o „făcea.: La stat - om. cuvios, la toate lucrurile îndrăzneț, 

1 

da cuvânt gata a dare: răspuns, de-l. cunoștea toți că-i harnic-să dom 

- nească fara” 1), Petru Vodă _Rareş,' ste un continuator : al stărei. răs- 

 boinice; în, care se obișnuișe Moldova. 

1) Vornicul Ureche. 

- . _ - - ra po „ i =
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"= Si acest woevod, ca şi cei. ca dânsul din naintea sa. şi de după dânsul, credincioș principiului că “viaţa şi demnitatea ţării stau în puterea ei militară, cel. întâi gând «este la ' oastea Moldovei, .bizuinduse pe în- suşirile .ostăşeşti ale. popoiului care nu aşteaptă de cât omul ca să le folosească; bizuinduse -pe învăţăturile, trase : din ' viaţa răsboinică a * nea- mului, stabilite. în fapte de către glorioşii sei căpitani, Petru Rareş |, aceia, nemică după ce s'a așezat. la “domnie, mau zăbovit, ce de răsboze “Sau apucat și la toate'i mergea cu noroc” 1). Puternica înrâurire a sângelui -Şi mai cu seamă isvorul „de calităţi covârşitoare, a celui care'i dase fiinţa, unite cu însuşiri proprii, 'semăna bine a fire fecior lui Ştefan cel Bun, așa istef la fire spre răsboae, cum şi a zidire biserici şi alte Iucruri dune”, fac 'din Petru Vodă un mare căpitan. - A | „Dar Petru Vodă Rareş reiese în evidență ca unul din voevozii : mari, căci el coprinde în “mintea sa concepțiuni politice” măreţe, cu privire la' țara sa: „Petru Rareș, se teme a pierde orașele Ciceul. şi Cetatea de “Baltă şi nu-i vine la socoteală de „a vedea pe tronul Ungariei, pe regele - Ferdinand, vecin prea piternic Şi :prin urmare - prea periculos, prin sim- 

da- 

“patiile Germaniei și prin forțele fratelui seu, împăratul “Carol. Adevărutul . 2 
4 . > 1. . i. op. . .: - pure fa. 

- SeU scop era, mulfumirea ambiției. lui celei mari, de a-şi lăţi jara; el “visa -. cucerirea T ransilvaniei,. folosiriduse de. anarhia în care fusese aruncată Un: 
„N 

* 

„„ torilor, ca să: definească. un Popor şi viaţa lui, 

_ garia” 2). „Soliman, sultanul turcilor, să temea ca nu cumva, ocupând. „Petru Rareş: Transilvania, “Țara Românească -cu Moldavia; să unească toate” trei ţările acestea şi să-l. sfarme, parte prin invidijle, parte. prin puierea lor”, ect.3).. De. aceia amestecul necontenit â “lui Petru Raseș, - „în treburile “interne. din Ardeal şi numeroasele incursii şi lupte ce face “acolo, cum şi tenacitatea cu cate caută a-şi face şi păstra rădăcini, peste munţi. Aceiaşi nenorocire: însă. a timpului, pentru românism, care atât de bogat în răsboinici, era maâi sărac cu mult în oameii politici, de cât. în - pretendenți la tron, face,. cum s'a. întâmplat şi mai “târziu "cu alti Voevozi, tot cu aşa_ măreţe năzuinţe, 'ca "munca “lor, sacrificiile în vieți - - Şi. suferinţe ale țării, să fie zadarnice şi să. întârzie ci: atâtea .veacurri,. “unirea politică a tuturor - românilor. Si a - Caracterizat aşa de bine de cătră scriitorii țării, cei 20 'de. ani de dor:nie ai lui Petru Rareş,: prin faptele “de arme sevârşite, prin spiritul „O1gânizator şi politic al seu, 'ridică vaza Moldovei în afară şi inspiră teamă şi grijă,-acelor din Vecini, care. nu vedeau cu ochi buni o Moldovă mare şi tare. De câtă însemnătate era starea Moldovei pe acel timp, o dovedeşte măi turisirile” Scriitorilor streini contimporani, "cărora nu -le” putea scăpa | „hesemnalată această „puternică organizare ostăşească -a - Moldovenilor. . Şi nun:ai . o continuitate în! fapte, constantă, poate impune - atenţiănei scrii- 
în 0 anumită epocă. De ÎN | 

1) Vornicul Ureche; | ae Ă AR | Ă e - dovei AA „Bi wgiovio, celebri istorie al Veacului XVI şi contimporan cu domnul -Mol-  -3) Veranţiu,* -- _ . a . , i 
N 

* 

a. . N ă N . .
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câtă însemnătate militară - era” starea Moldovei, dacă scriitorii streini din îi 
acele timpuri 'să văd obligaţi * ca s'o descrie; datele ce ei- ne procură” . 

"îmbrăţişez în total viaţa poporului român de pe atunci; ele coprind._şi 
„uncie amănunte preţioase asupra organizărei militare şi a spiritului ostă-. . . 

- şesc “al ţărei, care bine - înţeles că nu încep „cu + Petru Rareş, .. sau cu: 
domnia lui. Vom. cita aceste date, aşa precum sunt pomenite. de scriitori 

„Şi cum. este şi bine să. se cunoască.. . N Di 

y 
  

  

:7 

            
(Fig 34) Petru Vodă Rareş. 

4 1! , 

1527; „La acest an, a murit. Ştetan Vodă cel Tânăr, „la “Hotin; e. 
semăna cu, "moşul seu “Ştefan Vodă cel Bun, în răsboae cu noroc. După. 

-- moartea acestui voevod, vine la tron, -in 20 Ianuarie 1527, Petru Vodă E 

Rareş, fecior lui : Ştefan Vodă cel Bun”. "Domnia lui! Petru Rareş, oste- 

iarăşi una” din „domniile - glorioase în care: oştirea moldovenească dă do-,. 

vezi că _organizărea ei, ca şi disciplina, să "menţin puternice. Petru Rareş, 

spirit.” răsboinic,. are toată purtarea! de grijă pentru oştire, el o sporeşte, 

fără ai schimba. „Organizarea. Sporirea aceasta să referă la elementul per- 

manent, activ; căci -dacă. el nu schimbă - “organizarea oştirei, nimic” nu 

schimbă. elementul aflat la vetre; până prin 1535 — spun “scriitori străini — 

sunt. urmele. organizărei vechi, căci - se prevede .că, cei cu 6—8 boi, tre-. 

buiau să aibă un. arc şi, 32 'săgeţi;. cei mai. săraci, o 'secure și o. lance; „ 

iar cei mai mijlocii şi Un. scut; cei cu moşii, trebuiau: să aibă. una puşcă, 

7 

=



EP . - o e p- | - 288 a. - 7 | i Pe: | 7 - i - „i po . e E - - _ . a 3 In - - 

un “scut, una: sabie, un “arc şi 32 săgeți 1). Aceasta era, la fel în Mun 
tenia_ şi în Moldova... Petru: Rareş, astiel era” „Sata pentru + orice între- 
prindere . răsboinică. E 

- = “Cum cunoșteau '. scriitorii - străini, țară din acest timp: 
„Moldovenii, - oameni -groaznici şi foarte viteji, nici că se ajlă ze 

„ -faţa pământului “alt” popor, care pentru gloria răsboiului și “eroism, să 
apere o țărişoară. mai mică, contra mai. multor duşmani, . atăcândui fără - 
încetare” 2); „Moldovenii sunt “foarte viteji și meşteri. de a mânui su-- 

. dița şi de a se- apăra cu scutul, de şi sunt niște țărani “proști, luaţi dela 
plug”'5). „Moldovenii sunt aspri şi. aprigi și un greu biciu pentru. Transil- 

Ea vania, că sunt oameni „răsboinici, vifeii, 
fotdeauna - gata de luptăb” +). lar asupra 

efectivelor permanente ale. oştirei şi a - 
“ calităţei, spun:. Domnul - Moldovei, are 

-..30.000 -de. ostași, din care' 15.000 sunt 
luptători din cei mai buni si din cei 

, mai viteji” 5).. E 
- Moldovcăii, „poartă. îmbrăcămintea 

strămoşilor: sei; “armele lor sunt ca şi 
ale ungurilor, adică lănci militare, care 

“sunt ceva mai scurte şi scuturi şi săbii 
de resbel, care încă nu se deosebesc mult 
„de a'e ungurilor. Moldovenii, sunt destul 
de. iscusiţi. şi foarte ageri în: trebile. mi- 
litare. Ei sunt un popor feroce şi foarte 
barbar, iar în trebile : militare, precum 
se .zice, sunt foarte bine , deprinşi”. 

o „Domnul : Sau. Voevodul acestei fări, 
* pentru splendoarea curței sale, ține 3. 000 - 

de  călărași, --cu „eafă: de la sine, pe 
toată. ziua” 6). Călăraşii, „înarmaţi în 
mod. marțial, unii cu -sulițe - și cu lorice 
numite Brunia” 7), 

Me a . Alții cu lorica de metal, numită la- N (Fig. 55) Boier,. şef de oaste, =. “ tineşte Thorax, - care. îinbracă *- - peptul -- ostașului” 8), Aceștia totdeauna sunt gata în arme și însoțesc Dre- tutindeni pe. “Voevod, cu: oastea; dealtmintrelea, Voevodul - în cas de ne» 

  

  

= - - E . : - za - 

    

. 
+ . : D Orzlechovski. a i E .2) Bielskie, istoric și martor ocular faptelor şi lu telor 7 N 3) Sebastian Munster „Geografie“ tip. pretor şi 1500. lui i Petru Rareş. _4), Sebastian Munster: „Geogratie“- tip. Bassel în: "1550. i aa 5) Miedzileski, -- = ED “-6) Bielskie, | N cae . i 7) N. Densușianu. DE a a A 8) Anton Veranțiu (Expediția tureiior. con Moldoveiy, -- i - 

Pa S- | E i pe -. Bi - - .
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„cesitate, poate “fără greutate să aleagă în “fara : sa și „să strângă  daste, 
„până. da 60, 000. călăreți și pedeștri” 1). i - 

„Moldavia: nutreşte. în sinul seu, cai foarte distinşi, turceşti şi româ= 
neşti, precum şi “cai. de: Asturia foarte buni şi alţi în mare număr, însă. 
din ordinea lui Vodă, numai, soli-ai ambasadorilor au voie. de a scoate - 

- din țară, cai turceşti şi româneşti; altcineva, arareori . se bucură de ase- 

. 

” de Ştefan Voevod cel Mare'şi a fost pusă iar în “starea ei de mai nainte. -. 

„In această țară nu sunt corăbii pentru a - trece rîurile, “ci numai 

menea voie”. - - a ' : | 

„poduri trecătoare, compuse din” bârne şi scânduri, aceasta cu 'scop. 'ca 
nu cumva inimicul, prin '0 repede mişcare, să invade şi se calce țara. 
Hu. însă pentru trecerea repede a solilor, Oarecâre vase mici, 'Hrecând 
pe ele destul de comod -şi foarte repede, împreună cu caii şi cu trăsurile. 
Cetăți şi oraşe mai alese: Suceava, Hotinul, Neamţul,. Romanul nou, Târgu - 
laşi lângă Bahluiu, Vaslui, Soroca=şi Orheiu. „Apoi Huşi, Trotuș, Bârlad. 
şi “Târgu: Roman. Sunt două cetăţi foarte bine întărite: Romanul nou, 
pe un şes lângă Siret; ceilaltă cetate, se chiamă Târgu Romanul ele 
ocupă ambele laturi a rîului, ce trece printre ele”'2). DI d 

+ Prin urmare, la 1541, când apare cartea aceasta a “nui Reichersdori, - 
erau distinct: două cetăţi, situate „pe ambele maluri a rîului ce trece 
printre ele”, deci: a rîului Moldova. „Asupra acestor cetăţi: -. i 

" “Cantemir spune: „Mulţi zic, “că pământenii noştri,! /a întoarcerea lor 
din Transilvania, aici, s'ar -fi aşezat întâi; dar -nu “toţi. sunt de această 

“părere, pentru că 'nu departe de- Roman, se vede un alt loc, pe “mâlul 
răsăritean al: Siretului, care astăzi se numeşte. de locuitori Smerodava, 

"şi se „Zice că acolo ar fi fost întemeiată cea dintâi şi cea mai-mare ce- 

tate.” Cu „adevărat este, că cu mult mai încoace, s'au înoit - această cetate, 

Iar “apoi după mulţi ani, nu ştiu din. “ce cauză, , Petru Rareş,. iarăşi au ! 
risipito şi a poruncit locuitorilor”, să se mute în Roman”. - 

Este cert că după cum: în.- zilele noastre, nu oraşul Roman, dar po- 

ziția sa fiind “de mare însemnătate militară; “asemenea. şi în “trecut aceiş 

posiție a. jucat acelaş rol însemnat militar, în regiunea - superioară a Mol- . 

dovei. Prin urmare vechea cetate *Smerodava, la, ieşirea . văilor principale 

din munţi, Siretul şi Moldova, făcea oficiu „de - interceptare drumurilor 

către. :Ardeal, sau posesiunile de valoare .ale romanilor. “După aşezarea 

românilor. prin desfacerea Daciei, posiţia 'de- la ' Roman. închidea drii- 

murile Ungurilor şi Polonilor, cele "două popoare vecine, dușmane, Moldovei. 
“Şi cum multe cetăţi, oraşe -şi sate, biserici, etc., au fost. supuse 'stri-" 

„căciunei” marelor cursuri de apă: pe lângă care “au - fost aşezate, : ceta- 

. 

“tea veche a Romanului, ca şi -acea ce se atribuie! lui 'Ştefan cel „Mare, 
au avut aceiaş soartă. Nicăieri “în istorie, nu se află că, în timpul sau 

„din ordinul Voevodului Petru - Rareș, cetatea ar îi fost risipită, adică 
7 

- 1) George, Reichersdori, i | . 
2) Reichersdorf, . DR A îi SE Sa _ 

> 

a



x 

E „naturale, formate--de riurile mari Nistru, Prut, Siret., 

00 
- PI: : - i Ă ” . o. 

«distrusă. Petru Rareş, ca şi tatăl seu, Marele Ştefan, a prețuit ftot- 
„deauna terenul şi întăririle de 'pe dânsul, ca ajutătoare de forţă, micelor 

“lor, oştiri. Insă două mari rîuri, nu au cruțat "nici cetatea cu revărsările 
„lor.şi de aceia în destul de lunga domnie a lui Petru V. Rareş, probabil 
„că ele au hotărât şi. efectuat risipirea. . | | . 

“ Se observă că “cetăţile acestea din început, nu au fost făcute pentzu 
"apărarea Moldovei; aşa de exemplu Cetatea Neamţ, făcută la începutul 
:secolului -al XIII-lea de Cavalerii teutoni, s'a zidit spre a apăra intrările 
“din munţi -care pătrund în Ungaria şi din îndemnul regelui Bela al Ungariei. 
„Cetatea Smerodava ca şi Crăciuna şi ca şi Cetatea Neamţ, sunt -așezate 
întrun dispozitiv oarecum paralel munților şi paralel liniilor de apărare 

2 „Cetăți vechi, zidite „de Dacii cei vechi=: Cetatea Albă, mai nainte 
“de Traian a fost făcută, căci August. Cesarul, împărat roman, trimitea şi 

el boierii “sei greşiţi, la inchisoare la Cetatea Albă, -unde au fost trimis 
şi Publius Ovidius. Asemenea şi celelalte cetăţi ca Suceava, . Neamţul, Ho- . 
tinul, Tighinea. Cele mai vechi, sunt şi - mai mici, ca nişte castele, adică 

1 turnuri au fost. Aceste turnuri, aşezate în preajma porței, purtau numele. “de: Chindie, loc de streajă şi de unde se vestea. cu itobe și cu surle, “ 

„mal sus de Focşani; deasupra „Odobeştilor, numită Crăciuna”, Ra 

ceasul înserat al Chindiei, semn. 'de adunare şi_ de. închiderea porței!). 
„Aşa turnul despre amiazăzi 'a cetăţei Suceava, scrie pe el, că este tocmit 

“de Irimia Voevod "şi la poarta  cetăţei, vei “afla numele lui Despot Vodă, love pe lângă un bour. Asemenea şi .cu cetatea. Albă, este cu mult mai "” înainte de Traian! Ea a fost întărită, în 'secolul al XIV-lea! „de meşteri „din Podolia”2). Cetatea Sorocei, făcută de.un Petru Voevod. “Cetatea “Chiliei, că ar fi luato în 1465, Ştefan "Vodă cel Bun, de Ia turci şi că în anul 1479, Iunie 22, „ar fi început Ştefan Vodă a zidi cetatea Chi- liei. şi că ar fi sfârşito în acelaş “an”,. Probabil că:e vorba de dregerea | E “ei; căci din - geografii rezultă, că „împrumutând genovezii .cu bani, 'pe impăratul Țarigradului şi cu oşti, împotriva turcilor,” le-au dat zălog : „ Krâmul şi cu colțul spre mare şi „Dunărea, numit Bugeacul; şi că atunci | genovezii, au “făcut Kilia pe Dunărea şi Kefea, care este pe ţărmul mărei în Krim. Kofea,. are alt nume la istorici: Teodosia. 'Şi grecii au făcut ice “tăți cum e turnul Neoptolin, care ar fi pe Cogălnic, în Bugeac. Tă- tarii şi ai noştri, îi zic Tatar-Bunar. Bontiniu . scrie, că “la gura Nis- îrvtui, se află - turnul -Neoptolin şi satul ce se chema pe atunci, alui _Hernan, “Hermonakt”. „Acest Neoptolin,: ar: fi fecior. lui: Ahileus,. Altele's în ruină, cum e cea din „sus de Galaţi, ce-i zic Gherghina şi pe Milcov 

„Chilia şi Cetatea Albă, au. fost smulse lui Ștefan cel Mare, de către . 3 . ) A - ? ai o. 
turci, la 1484”5). Obluciţa, este Isaccea, era punct de trecere (vad):). „Armele lor sunt ca şi ale ungurilor, adică lănci militare — e vorba Si n. N e : IE a | I,.A. |. Odobescu. 7. a i Na A 2) N. lorga. NR SI i, i 3) N. lorga. - -* a aie a Sa 4) Anton Veranciu  - -. Da >. i 
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de cavalerie” — care > sunt ceva mai. scurte. şi “scuturi și săbii. de resbel, 
care încă: nu se deosebesc mult, de ale “ungurilor” 1). | 

„Cei 70. 000. de oameni. ai lui Petru. Rareş, sunt armaţi cu săgeți. 
Sau cu săbii, loricați.. Armelg lor. principale, Sunt scutul, lancea, săgeata, 
ca la tătari; armătură solidă, n are nimeni, puțini” din cei mai avuți au 

„Za și “coif de „ofel; dar în loc de armătură, îmbracă „fiecare. o haină "de 
in umplută cu bumbac, în grosime de 3—4 des: 

“gete,_mai. ales în ' partea ' umerilor, şi .până.. la * 

- coate,. precum se poate. vedea pe tapetele celor 

-vechi şi cu 'cuseturi de ițe dese, tot în distanță - 
„de un deget şi jumătate; sabia “nu pătrunde a- i 

ceastă hăină.. Să memorăm şi caii lor cei mici, 
care rabdă muncă şi foame, fără să ceară multă 

îngrijire, mai ales pe timpul umed” 2). Betru, 

- Rareş, încă trăgea bine „cu arcul. _, 
„Armele sunt . pirţine, pavezele sunt simple, 

sulițele. fără , lamuri, în acest inod, armiata: este 

“întunecoasă la vedere”. - : .. DE “ 
| „Infanteria moldovenească, avea şi “puşti =: 

sineţă = dar arcul era arma lor. principală, căci o 

cu anevoe s'a putut desrădăcina din oastea Mol-.. 

-dovei şi nici: până.: la 1700. nu-l alungă Mus-, Dă 

_chetul - și archebuza; : Ciomagul, era în. privința - - 

7 “|. arcului, cea ce baioneta este. în privința puștei; o 

til feribilul. seu aspect. intrun atac de -pedestrime, . - 
(Fig. 56) Căpitan de oști ia. “arunca spaima, demoralizând curajul - dușmani. 

Moldova. | lor” 3)... | o . 3 - ' 

“In timpul Voevodului Petru Rareş, - în. Moldova,  dorobanţii păstrau o 

vechiul armament arcurile” şi suliţele.. Cazacii erău armaţi cu puşcă şi paloş. 

Fustaşii aveau lănci. Lă fel: eră în epoca, această şi: în "Mântenia, haiducii 

aci aveau săbii (cei pe jos) şi. lănci (cei- călări). IE Pat 

Din. aceste descrieri. de -mai sus; rezultă câteva lucruri de - toată. în 

semnătatea pentru noi şi carâcterisează firea practică . şi inventivă a rg-..-. 

mânului, în toată viaţa lui.. Mai întâi se vede lămurit că oștirilor ro-, 

" mâneşti,. “nu le lipsea absolut nimic din felul. de. arme şi armament, în uz: 

la „celelalte“ oştiri; dar mai mult decât -atâta, o. parte din armamentul 

. acesta, se asemăna. numai cu al: celorlalţi, cual vecinilor cu care românii, . 

B luptau, sau cu care.se aliau contra altora;. nu . era însă întocmai, . ci . “spe- ,. 

cial : românesc, . prin. urmare făcut, fabricat, în țară; material brut însă * 

- pe care nu-l: aveau în. ţară; cum şi armament şi echipament îl aduceau din - 

„afară, după cur la. locul. cuvenit s'a arătat. Insă tot “ce să . “întrebuința | 
” : SE , 
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- pentru luptă în celelalte „țări să. folosea 'şi la români; unelta de luptă trecea dela ţară la ţară. Cu ce repeziciune trec mijloacele Şi armamentul de: luptă, de la un popor la altul, se poate uşor vedea numai din faptul ur mător:: La 1525, muşchetul se inveritează în Rusia; la 1527 trece în fo- losinţă -la Francezi; : la 1529 “trece în uz în -Austria. Dacă -se observă “situaţia geografică a acâstor ţări, se poate deduce repeziciunea cu care popoarele. adoptă instrumentele „de. distrugere cele” mai noui care servesc "în răsboae;! cum se putea dar, ca un popor răsboinic ca cel românesc şi încă popor. ce participă la răsboae aproape cu - toate celelalte” țări, Sau contra lor, să se fi servit de instrumente şi mijloace altele sau mai :in- ferioare acelor state, mai ales că a fost deătâtea ori biruitor în - lupte, 'cu duşmani mult mai numeroşi casel.” a a , , Ea e Na toți za — spune scrii-! 
torul, — dar au în schimb o Haină 

“specială, imitație, din material pro- 
dus indigen, dar făcând acelaş ser- 
viciu şi nu este de acum, din timpul 

„lui Petru Rareş, ci veche, deoarece 
„se vede în - tablourile celor vechi. * 
„Este: haina originală, a locului, a 
Pământului şi ea se vede şi în îm- 
brăcămintea unor .vocvozi: mai de 
demult; este haina ostaşilor “daci, 
care au purtat-o şi ei și din a 

„* cărei fel de țesătură, a ieșit su- 
“mânul, uniformă țărănească a ro- 
„mânului, până în ziua 'de azi. Iar 
„cât” priveşte „iţele. dese, tot la un 
deget şi jumătate una de ' alta”, 

'surit -şireturile vechilor tunici a că- 
„lăraşilor,. sunt .şiretele sau găeta- 
nele tunicilor voevozilor celor vechi 

-şi până la" începutul. veacului e] 
“XVIII, la fel în Moldova, ca şi 
“în Muntenia. i i 

| Scriitorii streini citați, ne dau 
7 > şi felul organizaţiunei: ostăşeşti, e- , „muz e ! îectivele şi tactica de luptă, în e- 

„„ Poca lui Petru Rareş, care este şi. „SA „acea a lui' Şietan' cel Mare, ca şi . a predecesorilor acestuia,. - - E: . | Ă 

  
(Fig. 57) Arcaş Moldovan. E,



- AR - 293 — | N N ii 

-caveleria grea, şi cavaleria uşoară, la fel ca în cele ! mai bune armate ve- 
„cine din acel timp. PR - ! - î i 

„Afară. de pedestrime, “al „cărui număr după - obiceiul acestui popor 
român, este: mic, peste 50.000. călărime 1)”. „Moldovenii au şi niște tu- 
nuri mici 2)”, însă nu le lipsesc nici tunurile mari. o: : 

„În - adevăr,. la români, :mai. există şi astăzi, în vigoare, anumite o- 
“-biceiuri şi- legi, ale: disciplinei vechi romane 3)”. - 

“la. resbel, să luptă mai mult călări; cetele pedestre. nedisciplinate, o 
„nu le întrebuințează, de cât spre a “infesta inamicul din munți... Aceste 
țări, sunt cele mai îari prin munții lor: cei înalți, prin pădurile lor cele 

„dese, prin stâncile cele mari, prin Yiurile cele repezi şi, fără vaduri 
sigure, prin căile şi cărările cele înguste; numărul 'călărimei lor, te pune - 
Ja mirare şi țăranii. Sunt: atât de deprinşi de a infesta inamicul, în acele 

__- “docuri dificile, încât cel ce. ma văzut, cu anevoe 
„ar putea să creadă asemene lucruri. Sunt armați 

  

“din. foate părțile, în fruntea, în mijlocul şi coada 

oștii inimice şi mai 'cu seamă “nopțile nu lasă 

năvăliri și: prăzi” +). 

biruinţi” „la: români,. cu 'oştiri > mici, contra: pu- 

" ternice şi numeroase Oştiri. duşmane, de cât a- 

„ceastă tactică. de luptă, născută din cerința te- 
renului, care în toate epocele a fost 'cel 'mai 

7 
triei sale. | ; 

veau corăbii pe marea Neagră, armate cu tunuri”. 

  

      

a ae Motan ai it, că 'şisub Petru Râreş. puterea oştirei sta în Fig. 58) Ostaş Moldov. sus MUriÎ, Că şi su 
Ce joda Petiu Rareş. ”  -călărime; că acei '40——50.000-—70.000 de “ostaşi 

„echipați * cum. ne spune scriitorii, constituesc: armata "permanentă, discipli- 

_*" Ce dovadă mai evidentă, -a. cauzei atâtor 

credincios aliat al ostaşuliti: român: solul pa-. 

"Din scrierile acestor.cronicari streini, reiese lă-. 

“cu arcuri. şi cu coase.  Alergând. astjel în. mare - 

număr şi cu'o necrezută îndemânare, dealungul: 
și. datul acestor. păduri şi. munți, isbesc deodată .. : 

de loc 'în pace pe. inimic, prin neincetatele” lor. 

„In timpul lui. Petru Rareş,. moldovenii £ a- - 

( “ nată; că. dacă eră cavaleria totdeauna în “număr: mai «mare, este că:ea 'a- , 

lerga „cea dintâi în. calea inamicului! până să chema oastea trebuitoare, sau . 

„Oastea cea mare, ţăranii de la vetre, care păreau scriitorilor oaste nedis- 

ciplinată:_ de şi tot ei remân: uimiţi: de modul cum ştie să lupte, .cu- ce 

“ordine execută lupta în munţi. Şi noi, luptători . şi “conducători - de - lupte 

în - munţi, care cunoaşter - greutăţile - “de “a lupta şi” de a conduce lupta 

în munţi, dar” încă mai cu seamă _moaptea, ştim. că numai cu trupă 'disci- Da 
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plinată putem reuşi. Ştiinţa de a lupta or cum, este totuşi o artă, o- 
- “tactică, dacă lupta se face 'în' mod uniform şi totdeauna de. toate clasele”. 

” de luptători şi dacă reuşeşte. Că această tactică de luptă de: care se :miră 
scriitorii, este uniformă şi de” totdeauna, se dovedeşte 'că” este precum, am 
văzut-o şi pe timpul lui Ştefan: cel “Mare şi pe timpul înaintaşilor 'sei :şi o- 
găsim aşa de bine. gravată şi pe tablourile 'ce represintă. Îuptele “Basa- . 

" rabilor, cu. aproape 300. de ani mai naâirite. în. Muntenia. - Mai poate se: 
"mire pe cineva puterea de. viâţă a ţărilor române şi virtuțile ostășeşti a 
poporului român, dealungul atâtor veacuri de lupte?. Situaţiile speciale ay 

„modificat în totdeauna firea şi" obiceiurile oamenilor; iar. când e vorba ae 
„popoare ce trăesc veşnic cu' arma în mână, Cum a fost poporul "nostru, 

era natural, firesc, să devie un'popor brav pentru totdeauna.. Aceasta-i: 
puicrea' tradiţiei. N e aa as Pe 
„Numele Moldovei, de mai mulți ani'cu laudă. se. poinenește: Tară 
„Putinte în arme. şi mândră în 'resbele.. Incă nu e mai puțin lăudată : Mol. 

- dova şi în. puterea trebilor_ publice. Multe resbele purtă în afară şi multe 
„înlăuntru. Respinse adeseori pe. Mohamedani și pedepsi adeseori pe ai 

„Sei dușmani, Ei sunt destul de îscusiţi. şi foarte ageri în Zrebile militare, 
In trebile militare şi ale resbelului, sunt foarte bine deprinşi i), 

”... Şi pe tabloul ce reprezintă arcaşii munteni ' din timpul lui Basarab, să 
vede şi opinca şi căciula şi părul lung al luptătorului, aceleaşi caracteristice 
desluşiri, pe care: după 300, de .ani le găsim şi la' moldovenii lui fPetzu 
„Rareş. „Ei poartă îmbrăcămintea de o panură proastă, întunecată şi foarte . : ' păroasă, acoperiţi cu căciuli, în formă conică, fot de asemene materie; încălțați. cu opinci, negri dă - față, cu păr şi barbă lungă, nepeptănată, ar- mați numai cu arc şi cu coase 2)”, a a a aa lar în cea ce priveşte calitatea acestei oştiri şi: ce preţ să punea pe puterea. ei, scriitorii streini. ne dau şi -asupra acestei: perioade de timp, „destule dovezi -precise:  „Impăratul. Ferdinand, preferă să . aibă alianta Moldovei, regiune răsboinică şi: îmbelşugată în oameni şi cai; că dacă i-ar „trimite numai 10.000 de călăreți în ajutor, cu acei 40.000 de călăreți pe! care Moldova i-ar- avea sub arnie, el nu s-ar îndoi nici când de isbândă?y" „Şi, la orice cerere. a ambasadorului imperial, Petru Rareş va veni ru - 30—40.000. de ostaşi aleși şi va supune Transilvania sub ascultarea pe= * gelui; iar dacă. împăratul va întrepriiide. ceva pe „uscat, înipotriva tur- „cilor, Petru V. Rareş se va: presinta cu 60-—80.000 di ostaşi, din bine deprinşi la arme)”. ÎN De | 

„= “Trupele moldoveneşti -erau încadrate cu şefi, :destoinici, boieri ai țări şi aveau simţimântul cinstit al înplinirei datoriei către patrie, a cărei. imegine „sfântă era' pururea în fața ostaşilor, fiecare . corp “având steagul sau stendardul, Cu aceiaşi însemnătate. şi. putere pentru sufletul ostăşesc, ca - 

cei mai 
N 

. a N . - , - _ 

1) George Reichersdori,. :. -::: .. .: a A 2) Antoniu Veranciu, e "x i 8) Bruti (istoric ungur). A ” Ss „A 4) Tezaurarul lui Petru Vodă Rareș, venit la curtea Regelui. 
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"şi: astăzi. In. lupta de. 14 Obertin,, leşii iau. „Moldovenilor, două stindarde, 
foarte frumoase”. - ps 

- Toate. “aceste mărturisiri ale. scriitorilor fac dovada unei solide orga- 
nizaţiuni politice şi militare şi a unei reputaţiuni. bune de care se bucura 

„oștirea “Moldovei, "peste care „aceşti scriitori, nu puteau trece. de şi .ar îi 

avut “destule „cuvinte ca s'o facă; într'ucât ţările -lor erau continuu în + E 

“era acea a lui Ştefan .cel Mare,. fără întrerupere: 

  

lupte cu românii. Jar când 'ei vorbesc de toate acestea, asupra domniei 

lui “Petru. Vodă Rareş, o fac tocmai pentru că personalitatea politică şi - 
militară a acestui. voevod, iese în . reliet aşa cum ieşea acea a lui 'Şte- 

fan cel Mare. E > - Sa 

„Nu este "mai - puţin adevărat, că. întru cât cronicarii Spun” că Petru: = 

Vodă” Rareş, „îndată ce se“ urcă pe tron. să apucă de răsboi”. şi îl ve- 

dem şi intrând în Trarisilvania ; şi într'u cât el .nu avusese timp - să dea 

prin urmare o altă' organizare nouă oştirei, de cât întărind acea ce deja .- 

avea, însemnează că „organizarea oştirei - Moldovei ' să „menținea puternică, 

Prin urmare, Petru Rareş, este el însuşi un căpitan însemnat şi. cu 

"aceiaşi ' soartă care au avuto toţi marii generali: cât norocul _armelot 

e cu ei, nu-i părăsesc nici armata, nici ţara, nu-i părăsesc şi nici vecinii. 

Ca, şi sub Ştefan - cel „Mare aşa. şi sub Petru V. Rareş, să ilustrez 

o o mulţirhe de căpitani ai sei, a căror nume şi: fapte le întâlnim descrise 

de -scriitori. streini şi. de cronicari români. Ei sunt însemnați răsboinici 

ai timpului “Şlorios a lui Petru Rareş. Urmaşi. de ai lor, de se vor - 

mai îi găsisnd printre noi astăzi, să pot mândri cu numele ce. au moştenit 

de “la strămoşii . lor: Vlad - şi Mihu, pârcălabi de la ' Hotin, * Cârje şi 

Huru, “pârcălabii de Neamţ, Grozea şi Danciu, pârcălabii de Roman; Bar- , 

bovski, portarul Sucevei, Petrică portar Sucevei; Solomon, Toader, pârcălabi' 

Hotinului; Crăciun şi Toader, pârcălabi de Novo-Grad; Dragşan spă- 

tarul: Simeon, pârcălab Ciceului; Sturza şi. 'Moghila, pârcălabii Hotinu- 

lui; Miron,. pârcălab ; de. Neamţ; 'Tomcea, pârcălab. Cetăţei - Albe; Petru 

"Vartic, portar Sucevei;. Juru spătarul; “Dragoş, portar Sucevei; Arbore, 

portar . “Sucevei; Dânciu şi Liciu, (acesta în '1528 era postelnic), pârcălabi  - 

de Neamţ. De' Mihu, sa vorbit ca „de cel „mai. vestit: căpitan al oastei 

moldoveneşti a lui Petru Rareş”. Mihai, “„Cestelanus Zuchoviensis, nec non 

Cașitanus - supremus gentium” 1). 

-O astiel de vază a ţărei Moldovei - atrage de data aceasta alianţe. po-" 

litice,. care, ies 'din. cadrul celor . depână “la Petru: Rareş, întru cât mai 

toate nu. sunt pornite , din interesul voevozilor . moldoveni sau a ţărei for, 

„ci căutate; de ..vecini. "Aşa a fost tratatul cu regele - Ferdinand “al Un- . 

: gariei, cu. regele Ioan al Ardealului, cu Cazimir regele Poloniei, Ioachim: 

"de “Brandenburg, tratate. care în fond nu-s de cât convenţii militare. 

“Aceasta este dovada preţuirei! arinatei, de către streini, “aşa. cum merita pu 

ternica ei organizare. Şi trebui specificat şi aceia încă, pe acele timpuri, | 

1) Antoniu Veranciu. a pt



"existenţa unor tratate sau convenţii cu scop pur militar între „celelalte “ţări, era platonică deoarece pentru ţările depărtate, pericolul turcesc, nu 
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presenta atâta grijă. Omul. de arme şi spirit. superior, cunoscător nevoilor - luptelor, -are în prima linie de regulat politica răsboiului; "Petru. Rareş, ni putea deci să se abată de la această obligaţiune işi de aceia, în: _15. Decemvrie 1527 încheie - un tratat” de “alianţă cu Sigismund, regele „. Poloniei, contra “turcilor. | _- Sub aşa auspicii, - domnia lui Petru V.: Rareş, este foarte sbuciumată din “cauza luptelor pe care numai spiritulambiţios şi răsboinie al acestuj voevod, le provoacă. De altmintrelea totdeauna vecinii au: privit cu octi rei preocupările acelor domni Tomâni,: care. înainte de orice, s'au inte- "resat de oştire; aceasta şi explică, desele şi nejustitficatele “amestecări şi Chiar incursii armate. în ţările române, din partea vecinilor care'şi făceau totuşi o fală, “întitulânduse. în protectori „ai ţărilor române. In cât răs- - 
. 

7 .. - . ” . . 3 - . 
boăele ce pornesc iinii Voevozi, au de scop, fie de a preveni; asemenea a- tacuri, fie de a răsbuna' incursii şi jafuri: duşmane, de -mai nainte. Sub acest „raport, -neastâmpărul lui Petru V. Rareş, trebui socotit ” ca Dornit Hu numai că era fecior. 'răsboinicului Ștefan cel Mare, dar şi din spiritul „de a face temută ţara sa şi de a răsbuna şi durerile ei “trecute. „După Ștefan “Vodă „cel tânăr, 's'a ridicat -domn Petru Rareş, cae întâi a ridicat oaste „asupra' Secuilor, de au făcut mare pagubă, cât i-au - 'şi supus şi s'au întors: cu pace la Suceava. “Săcuii. însă, ridicând cap şi auzind Petru Rareş, a trimis al doilea la “dânşii, p2 Grozea Vornicul şi 
avui răsboi mare “şi a_ biruit pe unguri”, * „- »Petru Vodă, care ' multe: şi minunate Tăsboae - au avut cu leşii, în multe ' rânduri şi mai de multe ori era: isbânda Iui Petru Vodă”. Petru Ei 
aduce reparaţiuni, cetăţei Suceava. | | : o De aceia, îndată ce Petru . s'a : încredinţat că poate întrebuința - cu isbândă - oştirea sa, o şi pune la, încercare. Răsboiul: trebui justificat tot-- deauna. şi motive să găsesc oricând la îndemâna țărilor, ca s'o facă, „ Aşa, privilegiile pe care Voevozii Moldovei le. aveau în Ardeal, asupra unor . cetăţi şi locuri cu. titlu de. proprietate, "nu! au fost niciodată pe placul populaţiunilor neromâne, care căutau “prilej să facă să înceteze 

“ 

. . i u . . su . . 
. 

. 

această stare de lucruri; din âceastă pricină administrarea ȘI exercitarea „dreptului de proprietate se făceau Cu greutăţi şi mai ales cu răutate din pârtez Secuilor, . care şi din causa stărei . politice generale - din Ardeal, “erau nemulţumiţi şi indispuşi. . Deci, - pentru a îndrepta lucrurile în Tegă-. "tură cu interesele tărei, Petru V. Rareş, în Primăvara anului 1528 şi-a strâns; oştirea la Suceava şi Roman şi ca să surprindă pe duşman, a. 
în. ţara: Secuilor, “ devastând oraşe şi sate, luând "pradă şi ostateci, silind . 

    

“Îl- descrie pe 
1) N. Costin, a i . | : a 

7 

-pe Barbovski -Hatmanul' cu oşti Şi din sus de Braşov fiind Ungurii, au A 

p
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“scurt, astfel: În acest. an 1528; Petru Vodă, a ridicat oaste mare, asupra 
„Secuilor în “fara ungurească şi şi-a. împărțit oastea în două polturi!) şi 
pe două poteci şi dacă a _întrat în Secui, în toate părţile: i-au spart și 
i-au risipit şi. oraşele le-au jăcuit “şi pe foți i-au supus şi i-au plecat 
şie și S'au întors la Suceava” ?).. , 

Comandanții celor două coloane, sunt: „credincioşii boierii noștri Pe: 
trică, ce-a fost portar Sucevei şi dumnealui Danciul, pârcălab cetăței nouă”, 

„.de care vorbeşte | hrisovul din' 28 Martie 1528. In acest an, era şi un 
„Liciu, postelnic şi om răsboinic.. ! 

Starea de lucruri din Ardeal. îngădui lui Petru Vodă Rareş. să pes- 
„cuiască în apă tulbure. In adevăr, regele Ludovic II al Ungariei, încheie 
cu Moldova un tratat prin care se obligă a plăti Voevodului 1000 'florini, 
„anual; acesta nu -era un tribut. bine înţeles, ci era :o 'subvenţie pentru: 

nevoile . oştirei 3). -După bătălia. de la Mohaci, 'din 29 August 1526, în 
care armata” ungară a fost nirhicită şi regele: Ludovic 'şi-a găsit moartea, 

“la Tocai este proclamat. rege al. Ardealului, Ioan' Szapolia; iar după 5 

- „săptămâni, la Presburg, este proclamat rege, archiducele Ferdinand. Un- 

aria. are "deci '2 -regi, representând fiecare... o „partidă 'şi naţionalitate; 

seperată. Ambii. regi să „luptă între. dânşii pentru 'tron.. Cu loan Szapolia, 
era majoritatea nemeşilor — boierilor, — şi secuii; Saşii, erau de partea 

lui Ferdinand, Amândoi . regii, ca să câştige liniştea “din partea . 'Mol- 

dovei şi prietenia ei, recuiosc şi menţia fiecare dareă anuală “de 1000.” 

de florini către Petru Rareş şi au hotărât! ca oraşul - iBistriţa,, să facă: 

plata. Insă „loan Szapolia, merge mai - departe; ca să atragă pe: Petru - 

Rareş în- partea. sa, el încheie o alianță, cu Voevodul 'şi ca -să asigure -: 

şi mai bine plata celor -1090 de florini, amanetează  voevodului Moldovei, . 

prin delegatul Ioan Cheh, anumite moşii. şi. privilegii - ale oraşului şi 

districtului. Regele Ioan însă, fiind bătut la Tocai şi apoi la Casovia de 

„către Ferdinand, „fuge în Polonia, de “unde să pregăteşte ca prin ajutor 

polonez şi cu al turcilor, “să vină aşi lua tronul. De aceste încurcături, 

„profită Petru. Rareş, Pe când se făceau aceste pregătiri, Voevodul: Petru, 

la sfârşitul - lunei Ianuarie '1529, face o invasie în “Ardeal „pentru a pe- 

depsi pe Secuii care făcuse multe pagube negustorilor * moldoveni”. Teri= 
-- 7 

torul secuesc este devastat. 

Bistriţenii trimit. soli şi daruri | lui Petru Vodă, plătind cu această 

ocusie şi darea. de: 1000 de florini.: Despre” această - intrare în Ardeal. şi 

pustiirea ținuturilor secuilor, braşovenii înştiințează. pe Sibieni, la 4 :Fe- 

brvarie, 1529.  .- Ma n a | - 
ST - ps , 

  

it; nici unul din aceste două, nu: 
tul ole este rusesc şi însemnă re: -zimen 

| ÎI Da oștirea moldovenească, pe acel timp; însă şronicarul, „trebui, să : 

- “vrut să zică. Moldovenescul pâlc, care înseamnă, gramadă,, grupă, PE Sau and a 

scris cronică sa, s*; folosit de termenul polc rusesc, ga să dei inească cele două grup 

"în care şi-a împărțit oştirea Petru Rareş, adică cele 2 co 

2) Vornicu! Ureche. o i | | 

3 Istoria oraşului Bistrița. (Transitaniă). | 2 | | a 

N



„se dau: următoarele, scurte povestiri: 
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“După istorici1), astipra- acestor atacuri .a lui Petru Rareş în: Ardeal, 

La Iunie 1529, Petru 'vine în ţară, după incursia - sa în Secuime . „şi: către: mijlocul lui Iunie, intră din nou în Transilvania, spre Bistriţa, unde era cetatea sa Ciceul. La 24 Iunie, moldovenii sub Danciu pârcălabul şi Barbovski. portarul de , Suceava, erau în Ciceiui. Somează, Petru pe: bistrițeni, să le predea acestora, cetatea  Unguraş.. In 'acest timp, la 4 Septemvrie, căpitanii lui Moise! domnul: Munteniei, anumie postelnicul Dră-. gan şi Vornicul “Neagoe, încheiu cu' Ardelenii un, tratat de neutralitate. Lui 21 Octomvrie, are loc lupta dela Feldioara; după : căderea Braşovului "în: mâna sa, Petru ordonă ostaşilor sei să ia în istăpânire işi Bistriţa. * loan Szapolia, se reîntoarce în Ardeal 'şi ca să aibă ajutorul Mol. "" dovenilor asigurat, întăreşte din nou alianţa cu Petru Rareş, prin o nouă convenţie, cu 'care. pe „lângă altele, cedează către voevodul. Moldovei, ce- " tăţile Ciceu, Unguraş, cetatea „de Baltă şi: Bistriţa, Prin urmare este o cesiune teritorială în toată. regula; - Petrii Vodă ia măsuri “pentru admi- „Mistrarea acestui teritoriu, punând funcţionari moldoveni, numind şi pârcă- 

” folosinduse - de cetatea Braşovului, Care era destul 'de tare, - resistența. lor. Vornicul Grozea, îşi adună trupa pe câmpie la'răs: "între: drum şi ultimile coline. â poalelor. munţilor, : pentru a | ordine şi a lua „dispoziţiuni de luptă: Ungurii se înch „se adun şi cei. răspândiţi prin împrejurimiA - 

lebii sei la cetăţi. Intre „timp, starea. de “lucruri în Arăeal agravâniduse, oştirea "Moldovei este chemată iarăşi -sub steag. Clasa de :sus ungurească, * se ridică contra ordinei şi a regelui; după tratatul de alianţă dintre Petru: Rareş şi .regele Ioan, acesta chiamă pe Moldoveni în ajutor. Petru, ca să: „. înşele pe: Unguri şi ai -face să-şi împartă forţele, cât şi spre a-i surprinde în adunarea lor şi el a-şi uşura pătrunderea. în. Transilvania, după ce Tepăâră ' cetatea Neamţului, Petru Rareş. “concentrează ştirea. sa în două puncte, la Suceava şi-la Roman şi în luna Iunie 1529, , pătrunde în „Ardeal, pe două Coloane: una pe la “nord, sub 'comanda: Hatmanului şi portarului Sucevei Barboş, şi a lui Danciu, pe drumul: Suceava—C. Lung-— Dorna—Valea de „Sus a Bistriţei transilvane, spre Bistriţa. Cea de a doua : „coloană, sub comanda Vornicului ' Grozea. pârcălabul de “Roman, întră în- "Ardeal, prin trecătoarea Bicazului şi pe valea Superioară. a Oltului, se 

nu” mai pot trage întăriri şi se hotărăsc a face faţă. coloanei de la sud, 

ca să ajute: 
ărit de oraș, - 

o pune. în 
id în. cetate, unde: 

In acest . timp “coloana de la nord în drumul ei devastează şi : aduce: „ care se'plâng autorităţilor 'bistriţiene,. din oraş. Pentru: a pune capăt pagubelor ce se aduceau țărei, în 18 Iulie 1529, regele loan, . dă ordin guvernatorului. Bathori, în mod sever, de apreda imediat ce- În 0 NUI IN 4 
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“ tatea de. Baltă stoldoveanului! şi după. ce va amenda pe Bistriţieni, 
Batnori să predea şi Bistriţa. Voevodul aşează - că pârcălabi în : Ciceu, 

- pe Danciu Şi pe Simeon. Bistriţenii însă sunt' cu. regele - Ferdinand! şi 

refuză -ca să execute. 'ordinile. regelui loan, aliatul. lui Petru V. Rareş. 

Regele Ioan, trimite atunci trupe” Sub' comanda ' lui “Mihai Forna ca să . 

constrângă pe "Bistriţeni, a se : supune regelui. Bistriţenii sunt învinşi, 

primesc condiţiunile de supunere şi . recunosc angajamentele. luate de tege. 

„către: Voevodul Moldovei, pentru plata celor 1000 -de florini. Incă 3 zile 
mai înainte, prin 0 scrisoare din 15.: VII. 1529, „din Bahlui”, către. 

Senatul Bistriţei, Voevodul Petru face, cunoscut că. i s'a predat .de' către 
regele Ioan; orașul şi districtul „Bistrița și cetatea Unguraș; prin acest” 

„. ordin Petru impune Senatului a expulsa pe trădătorii refugiaţi în, Bistriţa. . 

„- . Bistriţenii ne” dând. semne .de. supunere, prin alt ordin din Botoşani. 
“de la. 31. VII. 1529, Petru Vodă cere Senatului, să predea cetatea “Un- 
guraş, . pârcălabului Danciu Şi lui” Simeon. Bistriţenii nu .să supiin nic 

= acestui ordin, dar în schimb trimit -la “Petru, pe senatorul - Sattler, cu 

“mai .multe daruri, între altele şi un pocal de argint suflat cu aur, care” 
” “le aduce “la. Curtea' Voevodului -Petru. Insă” nici într'un caz sei nu voesc : 

- să recunoască dreptul Moldovenilor de'a administra” şi de a.conduce Bis- 
| triţa, prin " dregătorii lor şi intervin la rege, ca să ridice acest . drept ; 

; “al Voevodului. Petru, furios" pe Bistriţeni, trimite senatului :scrisOarea . 

urniătoare, din Neamţ, cu data de 22 August; . - i 
- „Voi -rebelilor, Paţi ridicat coarnele contra mea. şi Vaţi opus a ake-. 

-cuta "ordinele regelui vostru. Pâricălabii mei, pe care: i-am trimis . peutru 

- a lua în primire orașul, i- -ați respins. cu batjocură. Să ştiţi, că voi: veni cu 

oaste puternică ia Bistrița şi pe. foți mici și. mari,. an să vă: trag. în fapă 

„şi să vă fac bucăţi. Deci, băgațivă. minţile în cap, primiţi pe pârcălabii 

“mei în oraşul vostru: şi Vă supuneți ordinilor * mele”. Bistriţenii însă, care 

„îşi dădeau seama! că: nici regele Ioan, nu vedea: cu ochi buni o stăpânire 

administrativă” a Bistriţei de către Petru, Vodă, nu se lăsau” convinşi şi 

nici nu luau: în seamă amenințările Voevodului, întemeinduse în acelaş timp 

şi pe tăria cetăței şi devotamentul cetăţenilor, de aceia lăsară fără răs- 

. Punls pe Petru Vodă. şi nici nu cedară la 'toate iritervenirile pârcălabilor, 

- pe care nu voiau să-i primească în oraş. Petru Vodă mai scrie încă odată 

„la 10 Septemvrie o - scrisoare, prin cate ameninţă cu devastarea viilor, Cu 

“înconjurarea oraşului, de nu se. vor supune pârcălabilor sei, îi va de- 

clara pe cetăţeni de: rebeli şi'i va pedepsi: grav. Toate acestea însă' nedând | 

nici un'resultat, fac pe -Petru:să înceapă ;punerea în aplicare a amenin- 

țărilor sale. Trupele moldoveneşti - din Ciceu, întărite cu voluntari români 

diu: Valea Rodnei, intru în districtul Bistriţa, : jăfuind şi pustiind satele. 

- Trupele acestea, Sub' comanda 'lui Mihu şi Simeon, a căror cartier.-se. 

află la Iad, se apropie de oraș şi-l înconjoară de! toate -părţile. Suburbiile 

! oraşului, . viile, grădinile - şi economiile locuitorilor” de la aceste proprie- 

„tăți, sunt devastate şi aprinse; oraşul, însă fiind bine întărit şi cu 1 energie : 

— 

a . - i N
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„- “Moldova, şi Bistriţa va ră 
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„i ;Șovului, de unie voi porni cu toată oastea mea, Spre Bistrița, vă voi ju- | 

, 
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apărat, rezistă. La 6 Octomvrie, “se încheie un armistițiu şi Moldovenii se retrag 'la /Rodna. 

x 

„4 
, 

In” timpul pe: când să petreceau “acestea la coloana de “nord, Petru Vodă, trecând pe „la. Oituz,-vine pe la începutul lunei Octomvrie: la Brașov, “unde după ce ia „cunoştinţă * că numai o pârte din trupele ungurești sunt „ închise în cetate, iar celelalte cu mult mai numeroase, se adun mai la nord, la Feldioara; dânduş i seama. că nu. să poate. duce, asupra lor, n spate, ordonă ca trupele să se apropie de oraş . îi ” 7 
. . . îi 
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şi să atace. Atacul este dat cu energie, să la un turn pe unde să pătrunde în Oraş; în urma: acestui succes, Braşovul să supune "Voevodului, renunțând la-o altă apărare; odată lib er din această parte, caută: să “speculeze suc- cesul acesta asupra Bistriţenilor, intimidândui; pe de altă parte face pre- 
câştigă primul succes, 'scrie 
tomvrie: p o 

- „Regele loan, pentru să 

ordinile domnitorilor voştri. 
« Braşov am luat un turn în 

"Bistriţa, ceia ce voi o ştiţi prea bine; însă ca” nişte rebeli, nu respectuti. 

gătiri repezi pentru a merge „asupra Feldioarei.. In „adevăr,. îndată :ce 
Bistriţienilor următoarea . scrisoare, . la 30 Oc- 

A, aa - 

rviciile mele, mi-au donat orașul şi districtal 

Acum vi sa apropiat pedeapsa, căci sunt la Semnat şi în- câteva zile, sunt stăpânul - Bra- 
-  deca-cu toată asprimea, trăgând în fapă pe toți cari nu au voit să mi se supună, Dacă însă oraşul "Voește săi scape de această, pedeapsă, trimiteti-mi 6 cetățeni fruntaşi, cu care. să mă înfeleg, asupra pretențiunilor voastre”). După ce Petru ocupă Braşovul şi braşovenii i se supun, trimite la 5. No- emvrie pe tezaurarul său Tomşa. şi pe Castelanul seu - Vlad la Bistriţa, cu 0 scrisoare, spre a vesti oraşul, că acum este stăpân pe Brașov își pe toată ţara Bârsei. şi. că dacă nu se, supun şi continuă a fi rebeli,- 'va | „Vei -cu: toată oştirea „sa; iar dacă - să „Supun, îşi va țtrimite oşiirea în: mânea în pace: (Scrisoarea originală ....penes Bra- Ssoviam........ sed si. salutabis. nobis "bono votu vestro, : nos devertimur exercitum nostrum -in Moldaviam et vos remanentis “in pace)... 

unui” refuz, alătură Scrisorei aceştia şi! o încheiere a'senatilui din "Braşov în care senatul comunică Bistriţenilor „Că, „jertie, a. încheiat pace cu Voevodul Petru, care dispune: de o puternică 
ap armată”, 

„Ce se petrecea în acest timp, la Bistriţa. 
“- De la încheierea armistiţiului şi retragerea la Rodna, coloana din nord nu mai întreprinde nimic, iar bistrițienii profită de a căciunile. cauzate cetăţei şi aâprovisionânduse mai bin e cu cele de hrană. După ce însă Petru Vodă ocupă Braşovul şi pune rânduială acolo, tri- mite din Brașov asupra Bistriţei o trupă de întărire, . labului Gheorghe. - e 
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Spre a evita şi mai mari - 

ceastă reparând stri- 
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Toate aceste ameninţări, rămân fără nici un rezultat, bistriţenii tefu- SI zând “cu încăpățânare să stea de vorbă cu trimişii lui Petru: Vodă. Rareş.: - | Vocvodul, trimite o parte din oştire la Bistriţa,. iar: cu grosul porneşte. - spre Moldova): * : o SR ca NE La 7. Noemvrie, Petru trimite” din „Bălân, județul Trei Scaune, pa. Gaspăr Literatus, cu ordine căţre senatul din Bistriţa şi la '29 Noemvrie, ” „din- lagărul de la Bistriţa Aurie, ' face - cunoscut senatului, că în urma _ " refuzului de a îndeplini “ordinele. trimise prin. boierii Vlad şi Tomşa, va mai îndrepta şi alte trupe asupra Bistriţei, şi după căderea oraşului, grele. „. pedepse "aşteaptă pe 'locuitori. Tot odată, cere ca să nu fie maltratat! 
"şi să fie pus în libertate Castelanul Mihai (original 29. XI. 1529, penes. 

- fluvium Bistriciae...-.... 'et Mihaelum Castelanum ibi apud vos  torquere- „non'debeatis). | a Aa 
"In. adevăr, pe la începutul lui Decemvrie, soseşte Pârcălabul Gheorghe - cu o nouă trupă la Bistriţa şi începe energic înconjurarea oraşului; lipsa : -- “de hrană şi “mortalitatea ce se” încinge în .oraş, sileşte senatul a încheia .. N „- un armistițiu de 14 zile "(original în limba germană datat din Adort 14. - 

XII. 1529). : Inainte de expirarea armistiţiului, în ajunul Crăciunului, Bis- - 
”triţenii atâcă prin surprindere. pe Moldoveni, în "câmpie, unde: astăzi 'să 
“află: Cazarma Princepelui Carol şi-i sileşte să se retragă de la Adorf! 

' şi Iad, la Dimitrea Mare." Asediul însă, iar să întăreşte, “oraşul “și judeţul 
sufere, aşă că noul primar, Toma Verner, intervine pentru pace, încasând. , 
0 dare de pe cetățeni „ad valachos a civitate depellendos”, de peste 1009... 
de florini; se trimite vin boierilor Moldoveni, care cantonau la Adorf, 
iar lui Petru Vodă, un transport de fer. Insă Petru Vodă nu să mulţurheşte ” 
cu' dăruri, el voia supunerea şi stăpânirea Bistriţei, comform tratatului cu 
regele Ioan; de aceia la începutul anului 1530, operaţiunile în “jurul 

“ oraşului- devin "mai active, trupe de: sub comanda- lui Solomon, aflate la. 
Budac, . atacă: des peste Schieferberg şi. podul Budacului. La “Adorf, .să” 

„  concentrez puternice forţe, a căror “cartier era la Dimitrea Mare.. Zilnic | 
au. loc lupte. sângeroase, în care Bistriţenii au mereu pierderi 'însemuate;- Su 
aşa, în lupta* de la Terpui, la sfârşitul. lui Ianuarie, Bistriţenii sunt bătuţi 

„eu şi las 31 morţi, pe câmpul . de luptă. Castelanul Mihai, este lăsat: 
“liber şi sub „povăţuirea lui, o comisiune de boieri, şi senatori se întru-. 

neşte şi stabileşte ' condiţiunile păcei preliminare. Bistriţenii plătesc Mol- ai 
dovenilor 100 de florini, “se' admite schimbarea prisonierilor;' e lăsat li-: 
ber, camaraşul "Rodnei, Ioan. Teleagă; de care Petru Vodă avea nevoe., 
la încheiereâ unor socoteli; şi astfel, Moldovenii. încheind pacea, Sau 
retras 'la Rodna, 'lăsând câte o 'garnizoană în Ciceu şi “Unguraş. 

Hu fost eliberaţi prisonierii: Mihai Castelanul, Ioan „Literatus, Dragoş,. - 
„ Rotopan, Ioan Teleagă, cu' servitorii lor. Bistriţa, recunoaşte suveranitatea . . | - Iul: Petru, se obligă a plăti o, dare anuală şi în cas de mavoie, a pune la - - 
dispoziţia Voevodului, un anumit numer de mercenari. Numeroase şi pre- 
țioase daruri se trimit, ca „honoris intuitu”, la curtea Moldovei, lui „„Hern. 
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- 2 

„-1) Istoricul oraşului Bistriţa. - |,



Do a — 302 2. 

4 

La . . z . 7 ” 

4 
- a ! - - . 2 

Vi iida”, cum Ea ziceau Bistriţenii ui Petru Vodă. S'a trimis în deosebi 
Du fer şi vin, apoi “pocale,! linguri de argint, cuțite, - pălării, mănuşi,. fructe 

„urmează: 

şi miere; iar la 5..I[X. 1537, se face Voevodului ' cadou, un: ceas yin 
| „valoare: de 15 florini, „iar dările s'au plătit regulat. Asemeni. şi mercenarii 
“angajaţi, pe carei vedem luând parte alături de Moldoveni, . în luple, 

la 1531, :32, 37 şi 38, contra polonilor şi turcilor.  . +. 
„Prin tratatul de la 17. 1. 1535, regele Ferdinand, _cedează ' Voevo- 

-dului Petru, cetăţile Ciceu, Unguraş, cetatea de Baltă şi "Bistriţa: o 
“lată fructele unei “politici” militare, dusă - de. către un “Voevod, mare 

„căpitan şi diplomaf, . din care ţara sa, Moldova, trage foloase şi îşi ri- 
„dică . prestigiul seu politic. Iată, ud secol: de mărire, încheiat 'sub două” 
"strălucite domnii, al: tatălui şi al fiului seu. .- Ma 

Asupra luptelor acestora din anii - 1928—29; „cronica spune cele ce 
* — 

„In acelaş -an, Ioan: Craiul unguresc, a “cerut lui Petru: ajutor împotriva 
a 0 seamă de domni ungureşti, care nu. voiau ca să ii se: plece şi-i 
giurui. oraşul Bistriţa, ' cu tot ținutul . dintr” acea ţară. Petri, îndată au. 

„gătit. oaste şi a trimis pe Grozea. Vornicul cel mare şi! pe Barbovski nat 
manul; şi. au învăţat o seamă - de oaste, să treacă pe “drumul Brașovului, 
iar o. seamă de oaste, pe drumul Sucevei, se intre mai sus în: țara un- 

" gurească. - Ungurii văzând că-i înconjoară vrăjmaşii, de sârg s'au gătit 
„de 'răsboi şi-. nu aşa de oastea. de sus, se fgrijeau, ca de. cea : de. jos, 
auzind că vin asupra “lor. Şi sculânduse mulţi domni din Ardeal şi” alţii 

„care erau gata să: moară pentru moşiile. sale, şi multe puşti - -şi arme (luând 

a
i
 cu sine, s'au. apropiat, din- sus de "Braşov, oaste de „oaste şi. înherbântaţi 

ascuţind unul spre. altul armele şi. arătau vrăjmaşilor sei, bulucinduse - 
cineşi la ai sei; şi gătinduse secuii de răsboi, iar moldovenii - ştiind 
ajut: numai dela „Dumnezeu, : aşa s'a lovit. cu dânşii şi :dând 'răsboi - 

. vitejeşte - la Feldioara, multă moarte 's'â făcut de. -ambele părţi. Mai apoi 
văzând ungurii atâta ' peire, au perdut răsboiul, lăsatau toate armele şi 
puştelc şi au fugit”. „In această luptă Petru Vodă “ia ungirilor 50. de . 
“tunuri” - N Ă " 

"Altă- cronică spune „mai pe: scurt: “Petria Rarş, loviuduse la Feldioara, 
-cu armata lui Ferdinand, „prin un atac năprasnic, o 'sparse cu totul, ră- 
pindui „50 "de. tunuri mari de 'spijă”. O- altă cronică, Spune scurt: „Oştile 

. Moldovei, se prezintă de trei oii peste. Carpaţi, câştigând . ftumoase biruinţe”. 
„Asupra acestor lupte în Ardeal, constatăm următoarele: - , 
Operațiunile - lui Petru Vodă, se execut cu. toate” regulele pe care-şi, mai târziu le găsim în operaţiunile altor armate în aceleaşi, împrejurări şi | situaţiuni: “Este „Vorba. aci de o invazie, care mai cu seamă. în munţi, cată să surprindă pe vrăjmaş, pentru a: evita astfel Inptelă într'0 . regi- une muntoasă, care se poate “uşor apăra şi împedica pătrunderea. . De aci-: împărţirea oştirei moldovenești în 2 coloane de forţe: _neegale şi din care - “coloana de Sud, este cea mai. însemnată, de oare ce favea -.să : opereze 

N 

„asupra celei mai. însemnate părți, a oştire" dusmane, Surprinderea are loc, _ 
- .r n 
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„ceia ce dovedeşte că marşurile Sau: executat după regulele tactice, care 

_Se urmau în, operaţii, astfel: i 

să observ! astăzi: repeziciune şi . linişte. Energie în atac, pentru a obține 
"isbânda, profitând, de surprinderea. dușmanului. Se: constată mereu la Petzu 
Rareş, intervenirea lui persorială, pentru a. lega activitatea militară, de 
cea politică a țărei. Din “cronice se :mai invederează şi. reguli tactice: ce 

Trăsurile cu materiale, formau coloane . separate de trupe; aveau trupe. 
de pază înaintea lor, ca şi coloanele de trupe; acest serviciu de pază, “ora 

- 

fracţionat în adâncime; se aduceau veşti, informaţii asupra inimicului. Erau 
formaţii de. "luptă pe. 2—3 linii; “dispozitiv de luptă cu un centru şi 2 aripe;. 
bon,bardele şi artileria, se aşeza pe înălţimi; se asigurau, aripile dispo-. ! 
'zitivului, prin . anume unităţi de pază, aşezate înapoi: sau pe prelungirea 
„frontului; erau. reserve pentru .luptă, care: stăteau. înapoia centrului. Uni-: 

tăţile, se chemau steaguri; iar subunitățile, se numeau steguleţe. Se: în- 
trebuinţau băricadele pe front, formate din, căruțe şi: luptătorii stăteau ina- 
poia lor. Se formau de' asemenea reduite de căruţe, în mijlocul dispoziti- 

- vului de” luptă, unde: apărătorii duceau ultima resistenţă. Există. gradul de 
stegar; era: drapel, stindard;: erau crairiici, „sau  vestitori; : semnale din 
corn sau buciume, pe. timpul luptelor, erau oprite.. Numai mercenarii erau 
cu leafă, sau lefegii.- , D or 

Cavalerii, aveau cuirase -de oţel; “Cavaleria să întrebuința după Tuptă,| 
la urmăriri. -Prisonierii se legau cu funii, de gât. 

Moldovenii luptau cu dispozitivul pe trei linii — cavaleria — fiecare E 
linie era formată din mai multe pâlcuri sau străji, având reservă înapoia 

- &ntrului. -La' atac mergeau fără trâmbiţe sau tobe, atacau prin “Surprin- 

„dere, domnitorul mergea în cap, călărimea lui sau garda; ÎL urma, iar că- 
rinea îl “susţinea pe: de lături. | : - 

- Actele de vitejie “săvârşite de” Petru Vodă. Rare, în” Transilvania, 

când a răpit la Feldioara 'cele 50 de: tururi, Pau, ridicat: /toarte „mult 

"în stima - împăratului Ferdinand, care aprecia „pe Voevod, ca pe un vestit 

căpitan.  _.: . ” Aa 
1929; „In luna August, gâriditusaia Petru Vodă, să 'facă răsboi. cui. 

leşii, din ” pricina Pocuţiei, 'pe care o „ceru. înapoi. şi nedânduise răspuns 

satisfăcător, se hotărâ să o ia: cu sabia; de sârg .a strâns oaste: de 

răsboi şi a intrat. în țara' leşească de: au: prădat Pocuția, arzând Colomea, 

Snistinul, Tismeniţa,, până la Halici şi cu 'mare isbândă s'a întors înapoi! 

După cronică, faptele s'au petrecut, astfel; -* ia 

„Petru Vodă, când a mers asupra “Pocuţiei, a adunat toată țara, îm- 

părţindo, în trei. corpuri, în numer.de' 20.000 -călări şi pedestri şi a purces - 

-drept. asupra . Pocuţiei, trimițând înainte, . "6.000 de călăreţi”. . 

„Altă sursă istorică: 

Polonilor, "Moldovenii erau: în numer de 21 „000. şi “multe tunuri”. 

“In anul 1530, Petru. Rareş face cetăţuia de zid, din prejurul Mănăs- 

„tirei Probota, drept mulţumită lui Dumnezeu, pentru înfrângerea Polonilor. 

In 'lulie 1530, Petru să afla cu oștirea lui la Rodna, unde i ise: 

ă: „Când Petru Rareş a intrat în' Pocuția, contra 
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Da “imi. provizii -de- către. bistrițeni, . din porunca lui  „Diatei, * Vistiernicul *- “sau 'tezatirarul prea gencrosului principe» Petru, Voevod de Moldova”; or- :. dihul este: dat din castelul Balvanyos. 22 Iulie 1530... . ” 
_ Imprejurările “politice din Ardeal însă, împiedic pe Voevod a-şi zon- _-* tiriua. realizarea planurilor sale, în -acea parte; aşa că ameninţat de către i Zapolia, Petru , părăseşte . Transilvânia 'şi. se. întoarce în. Moldovă, însă „7% încărcat de prăzi, „1-0 : i - i 

    

. i 4 , ! “ , "„. ..* Lăsânduse de Transilvania -— spune A. D; Xenopol1) —— caulă a să 
întinde în Polonia, de aceia cere lui Sigismund, regele Poloniei, Pocuția, "pe care'o şi atacă .în curând, trimițând mai multe corpuri de. ostași, “dar care sunt- bătuţi de poloni. Moldovenii se mai ţin kâtva timp la +. Grozdziec, dar sunt respinşi şi. de' aici. ; Petru aleargă în ajutorul ostaşilor sei, alungaţi de Tarnovius;' acesta; auzind că- vine Petru” cu: o armată . de 21.000 . de 'oameni şi 'cu multe” tunuri, se opreşte “cu armata sa aproape | de cetate, întărinduse: cu şanţuri; cu valuri-şi cu cară; pedestrimea înaintea „carălor, călărimea la mijloc. „Petru, palatinul Moldovei, -cu o -strașnică „pregătire răsboinică. şi cu puteri uriaşe, se apropie. şi işi. aşează. lagărul în : + faţa polonilor”. - Aşază . cele 50: de tunuri de la Feldioara, într'un lung ” Şir, iar cealaltă oştire, - în mănunchiuri, în jurul castrelor polone. A în- “ceput a bate castrele polonilor cu tunurile, însă loviturile “lor, dădeau, greş, din pricina comandantului lor un proet catolic, înţeles cu „coreligio- narii sei, polonii. Din pricina focurilor. de artilerie şi a celor de in-.. . "farterie, care. le pricinuiau mari pierderi, Moldovenii şovăiră; atunci Tar» “novius, aruncă 0 ceată de călărime asupra Moldovenilor; aceştia se împo- triviră energic, însă Tarnovius trimitea necontenit de întărea atacul sacesta - "al cavaleriei. Luipta 'stătu aproape o. oră şi: juniătate nehotărâtă, «când: Tarnovius, trimite toată reserva. asupra Moldovenilor, iar tunurile îndeşiră * „* focurile. Moldovenii, ne mai putând rezista, fugiră,. părăsind tot în mânile „ polonilor. Lupta „aceasta „s'a petrecut -la* Obertin, la 22, Aigust..* E „7 Insuşi Petru, care combăfând ca un viteaz, 'a fost sdrobit aproape tot primul rând-al cavaleriei polone, fu rănit şi fugi cu puţini călări aleşi, | pierzând toate tunurile”). + . - . e a - „Incă din anul. 15303), luna August, a. cerut “regelui” Sigismund, re- trocedarea : Pocuţiei, dar regele refuză şi Petru Vodă, - recurse la arme. La 30 Noemvrie,: se vestea din Camenița, că Rareş “era cu armata concen- »trată la Botoşani, iar lă 8 , Decemvrie, “Moldovenii erau gata. să treacă „ greniţa. In- două zile, au ocupat Colomea, Sniaținul” şi celelalte cetăţi =, din Pocuția, până Ia Czesybiesy. Această incursie, determină la vrăjmaşii Moldovei, planul unui atac asupra ei. In adevăr, în Iunie 1531. pregă- » _. tiriie gata, comandă Tarnoski, Palatinul Galiției. La 5 Iulie, Tarnosski a | “ajunge! la Lemberg şi după ce se aprovisionează, ia drumul spre. Nistru, - oprinduse la Rohatyn. Toma Barnovski, pârcălabul. de Cernăuţi, “coman= 
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1) După Wapowski, . . : - 2) Paul Jovio, istorie contimporan.” - 3) |. Ursu. profesor universitar, i i Ra - i 
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dantul garnizoanelor. moldoveneşti. din Pocuția, avea de cât 1500 de. 
oameni, resfiraţi prin cele 12 garnizoane. Tarnoiski, a trimis peste Nistru 
1600 . călăreţi, sub Martin Trzebinski; 'iar el, rămâne cu „grosul trupelor 

1a Rohatyn. Tizebinski, „atacă pe” rând.cele 12 garnizoane prin surprindere 
'şi în 3 zile, provincia îu ocupată; numai la fortăreaţa | Grozdziec, s'au. 
luptat . Moldovenii “ mai -cu îndârjire. Auzind . Voevodul: „Petru, în” “grabă - 

"a: strâns . 20.000. de oameni, pe care să-i comânde - în * persoană. O .avan- 
gardă de 6000 de oameni,. sub conducerea lui. Barnovski . Şi a. pârcălabului 
“de Hotin, Vlad, a fost. trimisă înainte, să. recucerească Grozdziec. Cei 
doi boieri atac cu: violenţă, dar fără succes; Tarnovski aflând, “pleacă de 

„Ja Rohatyn, în-seara de 18 August, cu 6000: soldaţi, trecând Nistrul -prin - 
vad” Ia Koropiec. Lupta începe, de trei ori Moldovenii au îost respinşi, 
dar tot de trei ori au încercat să smulgă victorja; lupta „a -rămas. nedecisă, 

“până la venirea lui Tarnovski, când victoria . înclină” de, partea Polonilor. 
Moldovenii s'au retras urmăriţi până la" graniţă. . 

Au murit în Tupta asta de la 19 Hugust, 2000 + de Moldoveni şi 
„San făcut “numeroşi “prisonieri cari au căzut în mânile . polonilor.: 

..
 

“dete 'atunci de poloni, cu "cavaleria... lor, 

Tarnovski.- se: 

pă “Altă” Sursă: i o. 

Tarnovski, ridicase tabăra de la: Grozdziec. "Şi. se: îndreaptă spre-! -Ober 

tun; Rareş, credea că fuge - de el, trimite atunci pe -Mihul, portarul Su- 

cevei :cu 10.000 de ostaşi, “ spre a înconjura lagărul - Oberiyn.. Tarnovski, 

sa dus "2 kilometri mai la nord, în regiunea. deluroasă bună de defensivă. 

Cele 4 laturi a lagărului, + legate Cu cară -legate cu lanţuri, în exteridr 

şenţuri, cu. o intrare:în laturea de.nord şi: alta-în laturea de „sud, unde. -: 

a pus cavaleria” grea, . iar la celelalte, laturi, cavaleria uşoară şi -căzăti.. E 

Infenteria, culcată sub cară, iar artileria pe laturea unde să aşteaptă la. 

“atac. In centru 'este Tarnovski. Mihu dă foc, satului  Obertign, în „noaptea 

de. 21 Hugust, dar nu atacă; peste noapte 'soseşte: şi Rareş. : 

* In- zorii zilei, un detaşanient 'moldovenesc să apropie. de tabără şi 
cu chiote - caută: să sperie caii; în zadar Moldovenii! înaintară într'o linie - - 

în formă de semicerc, inconjurând de trei părţi: lagărul. polon. “Tunurile 

polone deschise focul şi răresc- rândurile Moldovenilor; moldovenii răs- 

pund şi ei tunurilor, dai “tunurile: Moldovenilor, comandate de un popă 

“catolic, "nu "băteau cu efect, treceau peste lagăr. Ameninţaţ | de Rareş, tu- 

nuril: trag acuma -bine. Tarnovski! însă, nu se preta a ieşi la atac. Mol- 

dovenii . trimit o parte: din. trupe să. astupe eşisea dinspre nord, despre 

„pădure, să nu fugă Polonii.: Aceştia însă au trimis într'acolo 800.de pe- 

destraşi cu tunuri să” împedice:- Moldovenii s'au „mărginit atunci. la. focuri. . 

de artilerie.; Moldovenii văzând. că polonii nu se mişcă, au adus un fu 

mare, tras de 25 de boi; atunci Tarnoyski s'a hotărât la otensivă. Se 

trei 'şarje la poarta din dos, 

unde" şirurile moldovenilor. €rau. rari, De trei ori au fost respinşi de 

„Moldoveni și 30 -de. nobili şi-au, găsit moartea. Rareş a trimis 6.000 

de oameni spre a întări. pe cei de. mai sus; :slăbit centrul: Moldovenilor, . 

hotără să atace, aci. era momentul priincios. Lupta este 
7 . 
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înverşunată, părea că  Polonii vor “fi -învinşi. O şarjă a: polonilor, : sub "Nicolai. Sieniavsky, asupra. artileriei " Moldave, „care s'a apărat cu dispe- „rare, totuşi căzu în mânile polonilor. Rareş aleargă. acolo, dar e .îni zadar, =» Perderea funurilor fu perderea luptei, care a- durat 5 ceasuri. Cel întâi O - ce a fugit a fosti paharnicul Popescul, 
_“apoi.a fugit şi grosul. Toate.amenin- 

[&..- ţările lui Rareş, care - voia să reînceapă 
2. iupta, fură zadarnice. Ai îi. căzut: 3.000 | 
E de Moldoveni pe câmpul de luptă, afară 

„de cei morţi în. urmărire şi prisonieri. 
Se Prisonierii: Logofjitul Toader, Vornicul Huru, 

„ Vameşul Verişan; paharnicul Popescul. Cele 
„50 -de: tunuri a „lui Rareş,, au rămas în, 
mânile polonilor, între care. şi cele de 

  

  

se a ia Feldioara şi. din. Codrul Cosminului. - -     a 'Steagul “cel mare” al fării, având ca in-- 
. Si a ae signii, capul: de bour cu “stea între coarne 
i (Fig. 59) Steagul Moldovel-sub şi sfeagul districtului Sucevei şi altele mai n Petru V, Rareş |. "mici, au' fost răpite de poloni”, E 

"B.P. Haşdeu, în! „loan Vodă cel Cumplit” dă un. crochiu întitulăt 
„„Ordineă concavă în. care Petru Rareş: atacă pe .Poloni îri bătălia de la | „ Obertin în 1531%, desemnată de. Martin Bielski, „care luase parte la acu ! 

Ă bătălie”. Acest crochiu „reprezintă lagărul ' polonez, în care se vede la-: -,  “turea de apus a taberei formată tin cară, aşezate după obiceiu ca întă- - ir, pe o linie şi având paralel cu ele. un şanţ precedat de apărăși “accesorii: arbori răsturnaţi; laturea de nord,-este la. poalele dealurilor _“+din dreptul satului Obertin; latura “de răsărit este deschisă, ca şi cea de - sud) în. interior  sunț „trupele-“polone, având artileria așezată către extre- mitatea de “sud a liniilor oştirei, adică a celei de. apus şi a celei de „răsărit. - Tabăra: se” vede atacată de  Moldoveai de cele trei părţi, :de apus, sud - şi răsărit, cu cavalerie; „atacul principal este. dat „asupra laturei de sud “cu cavaleria pe 2. linii: întâia călăreţii- scară la. scară “pe 13 ' rânduri, precedaţi- de artilerie; înapoia. lor, 5 grupe 'de călăreţi : despărțite Cu. În- 
- ; tervale. între ele, fiind -grupele (de la stânga. spre dreapta şi pe o linia) | l-a, 3-a „şi 5-a; grupă pe. 5 rânduri, a 2-a şi a 4-a -pe 3 rânduri; "Linia întâia: este. de lungimea laturei taberei, linia a doua depăşeşte pe, întâia cu grupa l-a şi a 5-a. E DN 

„.. Crochiul însă nu represintă de 'cât formaţia! de atac''şi acţiunea ar- „ tilerici. Se vede începutul atacului cavaleriei 1ă eşirea de nord-est a taberei. | - "Şi din această descriere a luptei de la Obertyn, reies greşelile fă- „cute de. către, Moldoveni. în această luptă, luptă asupra "căreia putem. face 
„următoarele observaţiuni: | | A e 

„Ocuparea Pocuţiei nu putea fi definitivă într'u cât forţele lăsate acolo, - erau cu totul neindestulătoare a o Putea păstra; dacă această ocupare, era provizorie,- urma că trupele să fie retrase din . Pocuția ' mai înainte! de . 
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a se produce atacul” -polonilor, Sau stiânse . „la un loc, :  asttel ar fi putut să se opună lui Trzebinski, care. avea! o forță aproape egală.. La Obertyn,; “după însăşi mărturisirea polonă, dacă . Petru Rareş închidea de „tot pe... : poloni acolo unde ei să aşezase, predarea. lor fără nici o luptă, era sigură: 
A. lipsit: o ecurioaştere a modului: cui este ocupată posiţia, de aceia. şi atacul Moldovenilor. nu-a fost bine plănuit şi nici, dat.. „Impărțirea for. ? ” telor sa făcut fără judecată : şi de asta .Tarnovski profită şi. determină 

astiel complecta înfrângere” a Moldovenilor, cate prin, 'pârderea artileriei - 
şi prin. lipsa de nădejde a putea rezista, . să demoralizase şi nu mai voasc 
să lupte; A „contribuit : mult la înfrângere. şi faptul marei oboseli.. la care 
mâtşul lung . executat de Moldoveni i-a expus, tocimai în ajunul luptei - 
ce - aveau a da. o - E | 
, „ Asupra Tuptei de la Obentyn cu Polonii „cronica narează asttei Gveni-! o 

“mentul: - 
„Auzind Craiul Sigismund” de cele “tăptuiia de Petri. Rareş în, po. 

cuţiz a trimis pe Tarnovski.: “hatmanul, cu .0aste; au. trecut leşii Nistrul. 
“spre Pocuția, în mnumer de: 1200, ca. să! scoată: pe : Moldovenii pe carei. 

- lăsase Petru Vodă să ție oraşele; „căci Petru. îşi aşeză oastea prin ce 
"tăţi şi 'să întăreşte cu şanţuri”. să fie- de apărațe şi în 12 „loturi au adus". 
răsboi. “ Moldovenii au “cerut ajutor lui Petru ! şi trimițând Petru "Vodă, 
6000 de 'oşteni, i'au “lovit. Tarnovski hatmanul cu” leşii, şi i-au risipit . a. 

“ proape de târguşorul” Grozdet.! Iar. după acea. isbândă, se înturnară leşii ' 
înapoi, neavând: grijă 'de Moldoveni, că deodată ar. veni. cu 'oaste; ce iată, 
"şi, Petru Vodă cu '20. 000 oaste . şi “tunuri, „soseşte. “Tarnovski, „au Mers 
la Obeftyn şi acolo au aşezat! tabăra, 'au făcut. şanţuri împrejur Şi “sosind 
“şi Petru Vodă cu. „oaste, cu tunuri, i- au: înconjurat pe leşi, cât nu :avea 

, 

7 

, 

"grijă Petru Vodă - că el perde răsboiul ' Cu, leşii, cum avea grijă să. nu-i ! 
_scape” din tabără. . Au “încercat mai întâi! „să-i “atragă” afară, din tabără 
“şi leşii ' nu. S'au. dat; atunci a început a. “bate tabăra leşească din puşte, ce 
puţină | scădere făcea, "că era bine” grijită tabăra leşască. Datau și leşii”. 
din. puşte cât: depărtară . -pe Moldovenii, ce erau de: pe.. ăproape. “Eşita o 
pante din oastea -leşască din.- tabără şi “să. dădu 'răsboi - mare, cu “multă văr» 
„sare, de sânge de ambele părţi. Şi înfrângând pe- Moldoveni, aceştia au - 

.. lăseţ” tabăra pe mânile : leşilor şi au. fugit.. Ia. această! luptă, leşiii iau: Mol-. 
'dovenilor, “două stindarde foarte frumoașe şi alte “lucruri şi instrumente “de ! 

_ răsboi”. Greşala ce. fac Moldovenii de a provoca la luptă pe leşi în loc” 

de ai sili să capituleze, crin. îi, înconjurase, o semnalează. însă- şi leşii; 

„In menţionata bătălie, „ei. (âdică Moldovenii) ne-au fost înconjurat din. 
“toate părțile şi . putem : zice că. ne” aveau deja în mână; „dar, Dumnezeu * 

ne 'scăpă .prin . minune. Ne aflam. într'o. posiţie foarte critică; înconjurați - 

şi, strâmtoraţi: în interiorul taberei, în cât să îi fost. Moldovenii mai tari, 

ne- ar îi putut reduce-'pria “foame, fără “a scoate sabia din: teacă. Cine: “rea | 
să se apere din “tabără, trebue să aibă pe. afară o. altă oaste” sau şi două, a 

care se: amenințe pe duşman, în. cas. „de locadă”.1). i 
E , . N i - - e +, 

  

7) Martin Bieistie, a 
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* „Luarăm atunci de -1a Moldoveni, 50 de tunuri mari de spijă şi toate . 
“tunurile. de fer”. Şi un 'alt raport a unui Hercule, din '1532, Aprilie “30: „che mai si vede al mondo, da .poloni 7 milia: che rupero XX. milia va- 

lachi, tagliono- a pezzi piu 7. .milia Valachi et li tolseno tuti li artilarie - 
che furono piu di 50 di bronzo et ire stendardi d'oro,. (dintre câre unul “este. dat “de turci omagial). .Bombardele luate, sunt ca mortierele, mai 

lungi puţin... a Sa, 

II 1531, de un agent al seu?). 

- „ “Asupra” acestei înfrângeri, este un raport făcut Veneţiei, din 7. Oct. . 

or. 

  
    „> up (Fig, 60): Călăreţ di Moldova8). Mi " (La fel cu călăreţii Moldovei din timpul lui Petru... aa Rareş, ce se văd în lupta de.la Obertin 1531) _.. 

„” Perderea acestei lupte, pare a'avea o “explicare; „în. luptele lui Petru _: Rareş cu. Polonii, în . Pocuția, - Moldovenii fiind respinşi - de la catăţuza Ă Grodziec, intervine: Petru, care aleargă. în ajutorul oştirilor. sale 'respinse. 

x 

Petru intrase în Polonia cu o armată de 21000 de oameni şi cu multe tunuri. EI îşi întocmi lagărul în faţa polonilor; aşeză aproape. 50.de tunuri — cele de la Feldioara — dispuse în un lung şir, iar oștile: fură - îinprăştiate „? mănunchiuri, înşirate în jurul castrelor poloneze. După aceia începu a. bate 

  

1) Doc, Hurmuzache. Na | .2) Doc. Hurmuzache. . - € PN E 3) Fotografie după. originalul din colecţia Lipperheide (Staatliche Kunstbibliothek) “din marele albuini de costume a tuturor popoarelor a lui Sigismund Heldt: Abconter= faittung allerlei Ardenspersonnen, executată la Niirnberg. pe la '1560—1580 (Berlin). 
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” tervenirea. lui Petru .Rareş, . lucrurile - se Schimbă”. „Polonii. spre răsbunase 

cilor, ungurilor, 

intrară în Moldova şi- prădară, însă fură respinşi cu” pierderi”. | 
„ Vecinii făcură interveniri să împace pe moldoveni cu 'polonii; dar. până 

să sc isbutească, „polonii. “mâi intrară iar. în “Moldova, „dar * oştirile mol: 
dovene, îi. loviră lângă. Tărăsăuţi, . de' mau scăpat nimeni din ei” 1). Petru, 
'nevoind 'să “încheie. pace fără restituirea Pocuţiei, “ urmă - şi alte incursii în - 
Moldova, în una polonii perd.- .2000 “de oameni şi “cad numeroşi prisonieri. 
"Un contimporan domniei lui Petru Vodă Rareş, şi care a luat şi el 

dovene. şi , complectând. astiel datele, ce sunt: adunate asupra „acestei * oştiri, 
privind - sfârşitul. veacului ' al XV „şi începutul celui al XVI- lea, astfel: 

„Moldovenii - Sunt bravi, meşteri a: mânui sulița şi "pavăza — “atac 
şi apărare. — de.şi sunt nişte țărani proşti luaţi de la Plug. Tara lor. ” 
e plină de vite. Căii lor. sunt” mici, dar iuți 2). - pe i 

-„Armurele sunt “puţine, pavăzele sunt : “simple. Suliţele fără flamură; în 
acest: mod armata e întunecoasă. la. vedere. Afară de curteni, mai toţi. ceilalţi -. 
Sunt țărani, . cu şele neacoperite . şi cu scări 'de. stejar, dar. voinici: la atac 

cu. sulița. Ordinea: lor de. „atac, anu: diferă. de acea polonă, adică: formaţia 

în care cei . mai - aleşi, se pun în. centru şi “la dos — "punctele obişnuite. - 

de atac — ceilalţi la flancuri. In mijloc comandantul superior, cu- steagul 

seu, Fiecare. căpitan stă lângă steagul escadronului.. - Hrană poartă . pe 

„ Ooblâncul şelei, anume brânză de burduf 'şi pâne. albă, precum 'văzusem 

eu însumi, în bătălia de la Obertyn. Puşcele lor sunt bune, dar cam grele. 

Ei au tunuri mari de" spijă şi -tunuri: mici de. fer, pentru infanterie, în : 
grupe -de câte,6—8 la un loc; acește tunuri, sunt aşezate pe două- roţi 

” <astrele polonilor, şi tunurile bubuiau cu un. vuet îngrozitor, însă lovit: pi 
rile cele * mai: multe dădeau. greş, din pricina comandantului lor, ur .preot 
catolic, probabil înţeles” cu 'coreligionarii: sei, cu polonii. Numai după in-: 

| parte la bătălia „de la: Obertyn, dă oarecare amănunte - aşupra oştirei mol- -- 

Y 

: 

mici uşoare, în cât nici nu poate îi “mai trebuincios pentru. infanterie, care .. .: 

le duce după . sine. ori unde „merge, le.- întoarce: cum vrea şi înconjurânduse 

cu. ele . în .marş/ nu se teme de nici-un atac de “cavalerie. :Tubele sunt 

astfel, . în cât se. aprinde repede-- una -de. la alta. succesiv... Incărcarea e. 

grabnică. Lungimea tubelor._ este ceva peste un cot. ' Cartuşele: sunt învelite - 

“în hârtie. „Gloanţele sunt ordinare, “fie de fer,-fie de plumb. Tătarii nă- 

vălesc. adesea. în .Moldova,- dar ordinea Moldovenilor e atât: de bună, în 

cât în dipă se . adun. şi-i resping. Intr'o vreme,. ei se apărau'. contra - tur -. 

polonilor, - tătarilor, tuturor vecinilor. (1530—1570)” 5). . 

In. acest timp, oștirile vecine românilor; aveau - organizaţiunile astfel: 

, Ungurii, au mai mult cavalerie, anume cavalerie uşoară, oamenii “cu 

za, cu pavăză, - armaţi: cu suliță, pe cai mici,” mai - cu seamă husarii. 'Suat 

„buni la atac în goana. “cailor. Dacă din prima: furie reuşesc a "străbate 

îrontul dușmăn, atunci rmează de aci bine. Dacă însă ru se întâmplă 

1) Wapovsti. ” a N po Sai 
2) Bielski. .-- - = e 

3) Grazioni; Vigenere Orhovwsti, etc. a, i D= 
po Di i a DE PR 
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iu aceasta, fug. Au. mulţi bărbaţi bravi,. ispitiți în multe răsboae: şi cunos-". .. cători în arta militară. Nu -voasc a se amesteca cu armate streiae, ci numai -: E ei între ei. “Infanterie proprie nu au, “ci numai din vecini, infanterie y- „7 * şoară, „cu' săbii,” scuturi mici, puşce; 'arcane sau apărânduse - cu petre, în munţi, din vâriul' stâncelor, - - . . a 
„.. Moscoviţii, luptă: mai totdeauna, înconjurânduse cu palisade şi cu şaa- ei: „furi, în  posiţii: tari, preferând a" fi atacați, de. cât „să -atace ei. : | | “Germanii, 'Cavaleria. se acopere 'unii cu armură grea, Oamenii şi caii , lor! ca „odată .catafracţii: romani.. Alţii -mai” uşor. se armează ca Ungurii, * +. alțiitiar. husăreşte cir za, cu pavăză' şi- cu:0 suliță uşure. Intrebuinţează mai DL muilt infanterie, de cât cavalerie. Pedeştrii sunt bine armaţi şi buni pușcași: . A după obiceiul” vechiu, “îşi “împărțeau . forţa în:: steaguri, prapore, plutoane. |. "La atac, merg în frunte stegarii 'cu stindardele.; Stând în-.tabără, se 0co-: - ș- *lesc cu 'şanţuri şi cu artilerie, îa cât nu se „pot teme de: atac. Turcii, „îi: dobor totdeauna surprinzând drumurile, din prejur, încât impedie ye- : nirea proviziilor sau ajutoarelor de oameni. Tactica asta e foarte bună, căci. ini aa Gernânii sunt oameni *grei, nerăbdători, nedeprinşi cu foamea sau “cu frigul, “încât îndâtă încep. a muri. Disciplină nu “prea au. ,- » CE „După “înfrângerea de la Obertyn, leşii au intrat! apoi în Moldova la. pradă, însă “primind veşti moldovenii, âu dat asupra lor de i-au tă- Ia iat şi i-au risipit. Au mai intrat odată leşii să prade însă i-au 'acoperit „...-. oastea moldovenească la Tărăsăuţi, de. mau: scăpat nimeni din: ei” ), - „Hu încheiat apoi pace, după, intervenirea lui Ion Craiul Unguresc. Pa- cea a durat un ân, după care leşii au intrat iar în ţară şi: au prădat țara şi au ars la Cernăuţi şi alte sate, Până la Botoşani, nesupăraţi de Moldoveni, care..să ştiau în pace cu ei. Văzând Moldovenii: această căl-. care de pace, intrară' în Podolia, în luna” Februarie 1531, au arş și prădat „Cernova şi lagelniţa şi s'au apucat de “Ciarnokojiuţi. Prinzând de asta Veste * “leşii, au intrat şi ei în Moldova şi s'au: bulucit sub Sinavski hatmanul și au. . eşit. înaintea - moldovenilor; la apă. Siretului şi dând” răsboi vitejeşte, aşa: au strâns. pe leşi, că “nemică . de. arme “nu gândeau, ci de fugă să scape. >» Şi» dând în Siret, mulţi S'au înecat, au. perit în această luptă, mai mult 

de 20002, N Rae 1554; Ambii voevozi ai ţărilor. române, iau parte la evenimentele din Ardeal, adică” la răscoalele „de acolo, provocate , de: actele lui Gritti, 're- „Presentantul: Sultanului turcesc, “Petru trimite. atunci “în Ardeal, „12.000 „de călăreţi, - . MR a i | , i „m 1535; In acest an Petru. Rareş încheie un tratat cu. Ferdinand;: tu 

, 

7 

7 

„Se tratat să spune că va. ajuta pe, rege! contra duşmanilor. republicei creştine şi că șe lasă lui Petru, în. stăpânire cetăţile Ciceul, Kiikiillo, Ba vânyos şi Bistriţa” 2). 5 Ra ES A i ia . „In acest an, este Huru, mare Vornic! ţării de 'jos şi: v iteaz vestit. 

  

1536;. Petru Rareş încrezător. în- Puterea ' oştirei sale. este “gata a 
DN. Costin Sa a o, za 2) Katona. A E PR a e E e 

*



relua politica amestecului în. „Transilvania, oterinduse regelui în în acest scop: “In adevăr, împuterniciţii sei fac declaraţiuni, în acest. sens, în numele: | Voevodului ; „Matei Vistiernicul, al Voevaduliui Moldovenesc, principe fără, 
îndoială foarte puternic, el. solicită a „lu se încheia: pace cu Ioan Zapolia 

* Şi, promite că la ori „care cerere, doinnul seu va veni'cu 30—40.000 de. . 
ostaşi aleşi şi va supune - Transilvania sub ascultarea “lui Ferdinand” 1). 
„lar -dacă întreprinde. ceva pe uscat contra turcilor; „domnul - se va. prezența 

7 

cu 60—80.000 . -ostaşi, foarte bine” pregătiţi” 2, „Acest bărbat . (Matei Vis-' | 
tiernicul) e atât de ager în irebi, pre cum nici nu se ailă altul în Ungaria +), 
In acest timp, în Muntenia: , 

1536; „Boierii Stroe, “Manole, - Minalico, pribegind în țara ungurească 
au strâns haiduci şi luând pe Laiotă Basarab, ' au venit asupra lui Radu”, 

„Vodt şi l-au bătut şi a fost isbânda pribegilor” %). - , 
__ Peste, două luni, Radu Vodă s'a întors cu turci mulţi ş şi a avut răsboj - 

Cu “Laiotă, la Fântâna Țiganului şi < a biruit Radu Vodă, iar Laiotă şi - 
pribegii au perit toţi. - > 2 , E 

_1937; Era în Muntenia un “Stroe, “Spătar, - a. - 
1538; Radu VII al Munteniei, făcu „fără mare greutâte” o armată : 

de 80.000 de oameni, spre a veni în ajutorul“ lui, Ioân. Zapolia, principele 
Transilvaniei: în luptele acestuia. contra! turcilor sub Soliman. E 

„Amestecul * ţărilor române în treburile interioare â vecinilor, nu este din 
noinţe. Voivozilor 'ci din” porunca Portei, care nu îngăduia -ca - pacea Şi 
înţelegerea . să „ţină între: creştini, vecini ai sei. Cronicile spun:- „„Când : 
domnea 'în Moldova Petru Vodă, iar în. Muntenia. Radu Vodă, a veriit. : 

" Gritt de la Țarigrad : în. tara muntenească, având cu, sine 3000 de pe- 
'destrime, ieniceri şi 1000 şi mai bine: de turci,. fără unguri ce erau ai lui, 
trecând peste muaţi,: s'a „aşezat cu tabăra - lângă' Braşov. Ungurii, care 

nu voiau să “asculte de acest Gritt, au cerut ajutor ambilor “domni, care 

îndată le-a şi “trimis” oştiri,. toată oastea făcânduse ca la 40.000. Gritt atunci, 

“s'a mutat la cetatea “Megisia, unde. atacat de unguri, a fugit din cetate” şi 
nerrerind în tabăra” muntenilor + şi” “moldovenilor, care erau sub zidurile 

cetăţei, l-au prins, dândul - ungurilor, “aceştia l-au ucis; iar pe cei doi fii. 

ai sei, i-au ucis -Petru.- Vodă. „Şi iar au“intrat oşti munteneşti şi moldo- a 

. veneşti, din ordinul sultanului. Suleiman, -împreună cu oaste turcească . şi . 

"au ocupat'-mai multe cetăți şi cetatea Lipa au luat, când. conducea : ten 
„Petru Vodă pre- E pele' ungureşii: George Martineuzie, sub crăiasa Isabela”. p 

găteşte pentru expediţia în Ungaria, alături de turci, 60.000 de călări” 5). - 

Sau: „au, primit! iar poruncă. şi iar-au mers de” au prădat” Ardealul, până 
3 „d la. cetatea de Baltă”). 

„Sau: „Petru Vodă, luând domnia al doilea rând, a primit poruncă: de, 

la sultanul” Soliman, . ca: împreună , cu Radu „Vodă, să treacă în Ungaria 

0 Episcopul de Lund, ambasadorul ni Carol, V la Curtea Ungariei. - 
-2) Episcopul de Lund. . | Ă 

-3) llurmuzache. .. Pa 
4) Hurmuzache. - a , 
5). 6) Verancius. (după Hammer - = 

v 

-. 
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„şi să. prade împreună „Cu turcii -sub Kugus Beglerbei şi. S'au bătut. la Făgăraş şi au “biruit pe unguri”. e i Domnia atât de sbuciumată a lui Petru Vodă Rareş, să termină la 1546: „multe răsboae au bătut acest „Petru Vodă — -zice cronica —; ade- "-Vărat fecior lui Ştefan Vodă cel Bt au fost, „că la toate i-au. semănaţ : şi răsboae multe au bătut, precum. în letopisiţile moldovenesc pre amă- runtul scrie”. e | DI o. +” “ Chestiunea Pocuţiei, nefiind rezolvată aşa cum pretindea Petru Rareş, întreţine . duşmănia' acestuia. cu” Polonii, aşa. că aceştia iar intră în Mol- - “dova, să întâmplă o “ciocaire mai grea, lângă Siret, în care imor. vre-o „800 de soldaţi: şi vre-o 40 de nobili poloni”1). II IN 1538; Puterea aceasta a. Moldovei,. renăscută în scurt timp după cei- laltă epocă de mărire, “a: lui: Ştefan, - îngrijorează pe 'vecini „care în 1532 „să sfătuese să atace .cu toţii: Moldova, cerând în acelaş timp şi turcilor : a-scoate pe Petru Vodă din: domnie. Ei să şi hotărăsc să intre “în :Mol- dove din mai multe părţi”... ui Sa „Astfel leşii sub Tarnovski, cu o :numeroasă oştire, trec Nistru pe la” „Hotin şi încep a bate cetatea Hotinului, în.scopul de ao lua; „în aştep- tarea . Craiului” Hugust, care. a venit până . la Liov, nu cu puţină putere; __ tătarii de altă parte, umplură ţara de robie şi prădau; iar turcii treceau _ Durărea”. Petri: Vodă,: nu să îngrijea atât: de: mult, 'de cât din partea turcilor. De aceia în grabă face şi el pregătiri: adună oastea pe toată ziua 

A 

putu „să strângă, „adună din toate părţile turmele de vite şi cai, care în Moldova's fără număr 'şi ruinează toate satele.. Iâr dânsul. cu partea cea mai bună a oastei sale, se aşează la un 'loc potrivit, aşteptând pe iinimie „ Celelalte cete destul de numeroase, dar oameni deprinşi mai. mult la vite de cât la resbel, le împarte priu munţi şi Păduri, să ptivigheze pe. inimis, = „Să-l infesteze mneîricetat şi de toate părţile şi la ocasie. să-l. taie, crezând că va fi mai bine a opune inimicului frauda şi adversitatea locurilor, ie cât a se încinge la luptă :cu toată 'oastea, care nici în virtute, nici în „nurrăr, nici: în gătirile .belice, nu se putea asemăna cu inimicul; astfel spera -.- | că-l, va ține 'pe loc şi va putea amâna bătaia până, în timpul vernei ce -. se: apropia, când învins 'şi de îrig şi de omăt şi 'de dificultăţile locu- rilor; împăratul se va vedea constrâns a. să întoarce. făță ispravă”... - "i Cronica astiel , descrie faptul: .. a Di Sa 1538; Răsbsoiul lui Soleiman sultanul turcilor, contra Moldovei,. a „fost pricinuit de înţelegerea. regilor vecini, Moldovei, de a scoate pe Petru : “Vodă din domnie, căci nu lasă în pace pe ăceşti vecini. „Sultanul Suleiman, ... „a pornit asupra Moldovei, pentru a pedepsi pe Petru Vodă, care nu mai - lasă în, pace pe regele Sigismund al Poloniei, cu neîncetatele' şi: nedreptele ! 
1) Hurmuzache. - Se a



-<u turcii, iar. tunuri nu aveau de loc”4). 

3 
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„resbele 'ce-i- făcea” 1), In acest - “timp, Poloniă | se bucura de “pace. din 
partea Turciei. şi aceasta nu „voia să se strice cu Polonia. 

| Marşul lui Soliman, s'a. executat astfel: El» avea 150.000 de carieră 
. oştire; el avea în oştire şi. români. „La 9 Iunie plecarea Sultanului din 
„Constantinopol şi tabără. la Halkalibiar; la 6: August, nu era departe de 

- apa Duna; lă 7 August, popas. La 21. la schela Isaccea, se aruncă “pod + 
peste Dunărea şi se trece. în Moldova, pe la Brăila. La 22 popas. La 
24 trec! trupele Anătoliei, Dunărea; la, 25 porneşte- cortul. împărătesc, la ! 

26 împăratul 'trece podul; la. 27, marţi; popas;- la 27 Mehvebaski. La 

29 Kisilgol, la: 50 popas, la 31 tăbărăşte . la -Fălcii, pe Prut. La 1 Sep- 
temvre la Prut; la 2, 3 popas; la: 4 la satul Sepan, la .5 la Degirmeniksji. 
La 6 Budangăli, la 7 Kurieldschi, “la 8 podul de la Vise, la 9'în Iaşi. 

Soseşte, hanul: tătărăsc. La .10 Woivodabinari, la "11. Fermusbaghi, la 12 . 

“Chirmenurkâi. La 13 la o mănăstire veche, la 14 la Oroscheu, la' 15. în 
Suceava, turcii asediă - cetatea, însă ea să predă? 2), la 16—17 popas; la 

22 pleacă din Suceava şi. tăbărăşte, la Jandoscha. La 23 Agoschau, 12 

24 Ispiu”3). a 
Petru Rareş, atacat întăi de către foși şi. de. tătari dia “două părţi 'să 

e luptă şi-i respinge; însă. văzând că. se. apropie turcii, caută să s 

“ împace cu regele: Sigismund, prin: mijlocirea regelui ungurilor; este însă | 
„prea târziu şi fiind. că nu poate- lupta. singur. - „conica lui Solimari, pă- 

_răseşte ţara. 

"* Cronica spune: „Petru, abea stiânsese 70. 009 de oameni şi aceştia 

încă. proşti şi. neinvăţaţi, armaţi reu numai cu “săgeți, ' dar “joricaţi . (îm. 

brăcaţi” în za) prea. puţini şi care în arta răsboiului, “nu erau de asemănat 
7 . 

1 

_ Petru. vodă Rareş, nu-şi . perde . cumpătul, - ci 'se aruncă “mai. întâi în 

contra tătarilor, vrăjmaşul cel mai apropiat şi mai favorabil - de biruit - 

şi pe. care'i şi, bate la Ştefăneşti pe „Prut; după aceia, a voit.,să se a- 

runce. asupra Polonilor, însă era prea târziu; „aceştia şi cu turcii, înaintase ! - 

prea mult .asupra sa. Dânduişi seama astfel. de. starea. aceasta grea, â: 

văzut că numai poate face “faţă” deodată la - “amândoi: duşmanii; vru mai” 

întâi să se asigure cel puţin din' partea leşilor, de aceia s'a gândit să 

meergă la Ioan - regele ungurilor şi Să. intervie ca: să-l, împace cu leşii. 

Era însă prea târziu să “poată a-şi “împlini “hotărârea, căci duşmanii îl 

înconjurau; atunci “el plecă din ţară. la 21. Septemurie - 1538, trecând în . 2 

țara ungurească, la Ciceiu, unde Petru avea ca pârcălab” pe Simeon." În 

urma sa Sultanul.. Soliman cu oastea turcească, multă! pradă au dăeut şi 

a irers până la Suceava, unde turcii au pus domri, pe Ștefan Vodă Lăcustă, 

feciorul lui Alexandru. Vodă. 

Cronica ?), redă astiel . evenimentele dintre anii 1558— 1541: 

1) Verancius “(aupă Hammer), e Ia ae 

2) Al. Lapedatu. * -- A a N ae 

3) Verancius. - IS , | i 

'4) Veranciu (după Hammer). SIR | | | | 

5) Istoricul oraşului Bistriţa. Pee , ar 
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- „Sultanul Soliman al. turcilor,“ cere lui, Petru: Rareş să “trimită trupe 

contra. regelui ' Ferdinand; Petru! având“ cu acesta. un tratat şi mai; ales - 
- nevoind ca. să lupte contra creştinilor . alături de turci, refuză cererea - 

- = Sultanului şi din această pricină, ia naştere răsboiul turcilor, contra Mol” |. | 
dovei, răsboiu -pegătit dela începutul “anului, şi pus în executare la 9 
Iulie 1538. Atacat Petru pe la-nord de poloni,-pe la răsărit de tătari: 
şi pe la-sud de turci,-să, răpede “asupra. tătarilor, pe icare'i bate ,stră- 

“lucit, la Ştefăneşti; apoi? să . duce asupra. polonilor, însă atlă - că Sultanul 
„a intrat în Iaşi -şi atunci Petru să îndreaptă 'spre sud; însă, în drum, 

află de la boierul Hara, 'de conspiraţia- şi trădarea boierilor, care ridicăse : 
, domh pe Ştefan Lăcustă; trădat şi:'de Mihai, comandantul “suprem al oş- .-: 

tirei Moldovei, părăseşte ţara şi trece peste Carpaţi la Ciceiu, unde este 
blocat de'trupele regelui şi trădat de Pârcălabul Simeon Danciu. Petru . 
este “silit atunci, să renunţe la toate: drepturile sale în. Ardeal, rămânând. 

“doar cu cetatea Ciceiu, ca azil... pu 
, : =: Chemat apoi de- către, Sultaa la Constantinopol, Petru pleacă Ia. sfâr- 

" şitul anului 1539. Justificânduse către “Sultan, acestă îi redă doinnia” țării 
"şi Petru pleacă înapoi „aşi: ocupa tronul. In drum, când a mers la Con-. 
staritinopol,: Petru scrie Bistriţenilor la. 2 Februarie 1540, din Caranşebeş; - 

„la 25 Iunie, din- Constantinopol ” şi -apoi. la 28 Ianuarie 1541 în drum 
+ * spre "Moldova, „face cunoscut Bistriţeailor, că i-s'a redat domnia. In _Fe- 

briarie 1541 soseşte Petru la Suceava. Boierii “Trotuşan şi Mihul, în-. - locuise pe Ştefan Lăcustă, zis turcul, prin -Alexandru. Bistriţenii să -pre- -. gătesc în contra lui Petru, care își reînoieşte pretenţiile ce-avea în Ardzal: 
„ Petru, în adevăr, în toamna anului. 1541, înnaintează -în “Ardeal, ia . ce- 

tatea de Baltă şi. după 6 zile să întoarce în Moldova !). In 1542, Detrn 
"să adresează Dietelor Țării pentru a i se- preda posesiunile - sale din Ar-" 

şi în Noemvrie -el este la Boarta (Mihalifolva). La 23 Noemvrie soseşte: „_1a Beşineu, somează oraşul prin Paharnicul seu Petraşcu şi prin, Pârcă- 

deal, dar i se respinge cererea. Petru întră atunci 'cu o armată în Aedeal 

_“-*"Mabul Cotnarului, Gheorghe; 'a să preda: Bistriţenii - refuzând, . Petru să - „apropie în aceiaşi. zi 'de oraş; către „seară, ua vânt! mare 'să ridică dela „ munte. Petru pune de dă foc oraşului din direcţia vântului, în suburbia. : de sus (astăzi moara şi: cazarma Princepelii. Mircea); orăşeaii cu greutate sting focurile. Petru nu mai atacă şi se retrage în lagărul sea_de la Steinrecu “(unde este astăzi. cimitirul românesc). De aci trimite parlamentari la Oraş, - „a“ se «da :8000 de florini :Şi 'să fie lăsat fn .pace. 'I_se oferă 4000, din care 3000 acum, „restul mai târziu:: Petru intră în. oraş, 'unde este: splendid primit; apoi, să duce 1a cartierul "seu, la. Beşineu, de unde la 4 . Decemvrie “pleacă În: Moldova, peste „Pintic “şi: Rodna... A Neplătind Bistriţenii restul “de 1000” de florini; Petru după mai” multe „cereri nesatistăcute, în Iunie 1544, vine cu armata sa la- Ciceu, de unde. 

  

. N o : . aa : Aa 1) D. N. Iorga spune că s'a întors în Moldova, trecând prin Bistriţa,. însă în is IER torla Bistriței, nu să pomeneşte nimic despre aceasta, de şi lucrul acesta. era de re- 

7 
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- să retrage la apropierea. trupelor. lui Martiiiuzzi.” Cătie. finea aiului 154,” 
” Bistriţenii plătesc” şi cei 1000 de floriai în aur. In Rodna şi după moartea 

BD 

lui Petru Rareş, Octomvre 1546, funcţiona un Cămăraş moldovan, şi Voe-, 
vodul Moldovei: avea anumite drepturi asupra, comuneior din Valea, Rod- 
nei, relaţiuni care. sfârşesc în. anul 1558", 

Intre Voivozii Moldovei, şi oraşul Bistriţa dia Transilvania, au tost 
legături încă din secolul. XV-lea,” legături care oglindesc . -0 oarecare au- . 
toritate asupră acestui: oraş, din partea. Moldovei (în. afară de efectiva stă- 
pânjre asupra Bistriţei, sub Petru Rareş), Sunt,. pentru - lămurirea Iueru- 
lui, scrisorile: a lui Ştefan -cel “Mare, Roman 15 Sept. 1474; idem din Su- ." 
ceava, 7 -Martie 1481; a lui Bogdan (fiul lui Ştefan cel Mare), Bahlui, 

"5 Noemvrie 1508; idem, Suceava 2. Dec. 1512; idem, Suceava 20 Dec. 

“1515; idem, Bahlui, 24 Iaauaria 1516; a lui. Ştefan cel Tânăr, Bahlui: 30. 

Mai 1519; idem, Bahlui. „17 Mai. 1521;: idem, Suceava 14 .Febr. 1522; 

idem, Suceava 9 Noem. 1523; idem, Bâhlui 28 Aug. -1525; “idem, Bahlui. , 

"6 , Aprilie 1526 1).. 

„ Cronica, asupră anilor: 15381540: După plecarea lui -Petru, turcii | 
- pun domn: pă “Ştefan Lăcustă, care încheie la 10; Februarie 1539, un. tra-,-. 

tat cu polonii. Ştefan e, ucis de „boieri -şi la tron vine. la: - | 

:1540—1541, Alexandru III Cornea. Moldova avea în acest. timp o. 

cavalerie de 40. 000 oameni. Petru “Rareş trece. din Ungaria în. Turcia, - 

mijloceşte la - “sultan voia de 'a se întoarce iar în fară, i. o capătă. In, 

"acest timp era hatman, - boerul Mihu. a oa p. 

| - Boierilor, neplăcândule Ştefan “Vodă, „se - -hotărăse a-l „ucide şi exe- 

_cutânduşi planul, aşez pe-tron pe Alexandru Vodă, ce'i zicea: Corriea: Petru - 

“ Rareş, porneşte către Moldova 'se „opreşte la. Brăila, unde numai de cât. 

îşi înjghebează. oştire, ca să meargă - în contra | lui Alexandru - Vodă. In: 

“acest timp, călărimea Moldovei, număra 40. 000 de. oameni,: care” a ieşit 

„ înaintea lui - Petru Vodă. Petru Vodă, - după. ce şi-a tocmit oastea bine “la 

Brăila, a purces cu toți boierii "săi şi *sosind - la Galaţi, s'au tăbărât” pe! - 

ţărmul apei. Iar. Alexandru Vodă, prinzând de veste, „au. eşit. cu oâste 

„sei, au căzut: în mâiaile lui Petru Vodă,. care-a poruncit” de i-a sţăiat 

capul, mercuri în luna lui. Februarie: 1541, după o: domnie. de 2 luni Şi 5, 
Tr 

săptămâni”. Do j 

NS 

-: înaintea lui Petru. Vodă, la. Galaţi; ci. nimic n'a folosit, că - "părăsindul ai 
pe: 

Venind: Petru, Vodă la Galaţi, a: pus: hatman pe Betrea, feciorul lui | 

Vartic ca hatman - şi pârcălab de: Suceava; iar pe, Vistiernicul Matiaş de 

la - Horodniceni, -fost luptător.: de * lângă, Ciceu, logofăt. mare)... După |. 

ce s-a "aşezat . Petru Vodă _ în. scaun, a primit însărcinarea, de la Sul-: 

tanul Soliman,. să meargă asupra Ungurilor, şi să prindă. pe Mailat; Voe- 

vodul Ardealului, “trimiţândui . în- âjutor pe. Ciubali-bei, .cu' oaste - turcească. 

şi pe Radu Vodă, cu, :Muntenii Şi. au trecut prin Oituz, în Ardeal. Şi 

„mergând ” înainte. cu. „toții spre Făgăraș, le „au eşit înainte Mailat, cu Baste” - 

1) Cin Moișil az scrisori  dommneşin.. 
„.2) N. orga. | 

7. 
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ungurească şi dând iăspoi. vitejeşte, "de ambe' părţile, Iulie 20, „ perdutau 
„ -Ungurii şi: l-au prins „pe Mailat viu,.l-au pus în obezi şi l-au. trimis Ja 
împăratul. La 25. Iunie „straja moldovenească era în „Secuime, cu Şeptelici . 
şi Bolea; la 29 era şi Petru între. Secui; 'la 9—15 Julie se asedie Făgă- 

 Tăşul, “Hatmanul Petru. Vartic! Stătea inaintea porţii - Braşovul şi Petru 
“să apropia”. ! ' ze - 

! In “anul următor, 1512, “luna Septemwrie, iar a- priinit Peiru Vodă 
însărcinarea * să intre . în Ungaria, să prade țara. şi--iar a- îndeplinit Petru 
Vodă, ridicatusau cu ' toată puterea sa şi au. intrat în țara Ungurească, 

„ au prădat şi au ars, până la cetatea de -Baliă, apoi s'a întors pe la 
“Bistriţa, prin Câmpu-Luag,. la - Suceava. 

Cronica dă astfel marşurile. 'nouei expediţii în Ardeal; din 1542: „ln 
Septemvyrie . Petru Rareş pătrunse în Ardeal, trecând prin: Bacău la 9. 
Octomvrie, pe la Trotuș, “a. Braşov. După aceasta se: luă cetatea de Baltă, - 

| Petru “Rareş trece Spre Bistriţa. La Mihăleşiti, la Pintic. e .la 20 Noemvrie, 
„având cu el toată: Curtea: Tunurile-i rămase -în noroaele : văilor :lângă „Rodna; dând vina pe Şeptelici şi pe Avram. Rotopan, el îi..tăie la Suceava! » N "Aceste însărcinări, date de “turci - contra creştinilor, nemulţumesc pe | Voevod; de aceia în anul - 154, luna. Martie .1, Petru Vodă face tratat “de E alianţă. cu Ioachim. de. “Brandeburg, “contra turcilor şi prin. care Petru se a | obligă ca în timpul răsboiului să predea viu. sau mort pe Sultanul Soliman ! “Magnificul, în mânile. aliaţilor. Dar - nefiind * în deajuns pregătiţi, pentru a IE purta răsboiul” cu. turcii, a căror putere, se şimjea până: în Occident, aliații 

la “sfârşitul: anului!” 

nu încerc: nimic, . 
1541; Petru, este silit: totuşi a. lua! parte în anul 1541, la. expediția * „turcilor, contra - Budei; -cu aceasta capătă de la sultanul Soliman iarăşi: cetăţile transilvane; dar nepredânduişe de către regina: Izabela, „năvăle şta 

“a 

„1542; peste munţi, prădând şi pustiind tot în. calea ni; din cauză acestor pustiiri ce. făcea mereu, la anul! 
* 1543, Petru încheie armistițiu cu: Bistriţenii; în: toamnă, trimisă iar oaste cu „ Vistiernicul Matiaş, căci Bistriţeni nu respectau! armistițiu. Tot | în. acest an, “Petru întăreşte cetatea Soroca, "cu. + meşteri saşi, mpolțiva | „ Benderului. - 

Ins l54, i 'se “predau cetăţile şi Petru le reia în stăpânire, însă după - ce fură dărâmate ' de. către regina . Izabela, rămâind . lui Petru numai. 10- şiile... In aceşti . cinci ani de, pace, din „cea. de; a "doua domnie, Petru se “bucură de oarecare : „linişte, în -' care timp grija lui “pentru” oştire "nu slăbeşte' de loc, fiind încredinţat „Că dacă turcii: m au desfiinţat ţările “române E aflate în „calea Cuceririlor, 107, aceasta să: “datorește Puterei lor. militare. După cronică acest: timp e astfel daţ:-. - 
Bă zi In. aproape 20 de ani de domnie, Petru Voda Rareş; readuce: “tâima „- militară a Moldovei, la locul. ce avea sub Ştefan cel Mare. Scriitorii streini, | .. contimporani lui Petru, . vorbesc cu. laudă de Moldova şi 'de oştirea sa din acel timp. moldovenii. „âu O călărime- numeroasă, aproape “până la 

a S
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înminunare şi țăranii atât sunt dopiriaşi: de: a infesta inimicul în acele lo-.. 
uri dificile, în. cât „cel - ce. ma Văzut, cu. anevoie . ar. putea. să creadă 
asemenea lucru” 1). pr : 

-. »„Moldovenii, de. o. rasă puternică, gata a. respinge. pe - -duşman, tocmai - 
prin aşezarea cea. minunată a “locurilor, sale, îmbrăcaţi în postavul . lor. 
gălbui şi păros, încălțaţi cu :opinci,. cu faţa . pârlită de arşiţele soarelui; 

cu barba şi părul în dezordine, zburliți, înarmaţi cu, pari şi coase, ținând 

piept dușmanului: cu o bărbăţie şi-o: iuţime,. ne mai pomenită” 2).. Aceşti i „: 

ostaşi pe care “îi descrie, cu astfel . de îmbrăcăminte şi “armament, sunt 

- cei de la vetre, milițiile, pe. care scriitorii „îi riumesc -cu cel, mai „axact. 

Şi frumos nume de:: „Țara”. 

Petru Vodă Rareş, moare la: 1547 3). 

Rezumând puterea şi organizaţia , militară â Moldovei, „din aceşti 20... 
“de ani de domnie a, lui Petru Rareş, constatăm că;. ap 

 Inșuşirile” militare şi felul: organizărei oştirei, se menţin aceleaşi din: - 
timpul lui Ştefan cel Mare, “deci aproape jumătate .de veac; că ele sunț 
aceleaşi dinainte. de acest. -voevod, căci aceasta reiese 'clar.din cele ce spun 
scriitorii vechi - cobtimporani, . că: „Până prin 1535, “sunt- urmele “orguni- 

zărei vechi e a 

Organizarea oştirei Moldovenești. are caracter” cu desăvârşire: naţionat 

şi special;-în ea! să. deosebeşte clar cele două. elemente, : totdeauna pre- 

zente în -oştirile. româneşti: elementul „permanent şi: elementul * teritorial. 

Organizarea era "corespunzătoare nevoilor țării şi timpului, de ' aceia 

vedem efectivul călărimei îndoit. şi. întreit, ca cel al pedestriniei, pentru că _ 

în țară domnea spiritul 'ofensiv şi “al iniţiativei în: lupte.“ 

Oştirea permanentă se ţinia de. stat şi 'se plătea”, Cu . leată, aşa cum să 

moştenise obiceiul de: mai “nainte. Că această oştire permanentă era. des-. 

tul de numeroasă şi . că avea acest caracter, o spun, “scriitorii streini con-. 

tim.porani, care arăt "că "„Voevodul” “ţine 3000 de călăreți, care totdeauna ! 

sunt gata “în “arme”. ' Sub. Petru Rareş am. văzut că mumărul sălărimel, 

sub arme, era de 40.0004). ERE e : 

Că alcătuirea solului țărilor române, a îost pururea: ; “aceiă care a in- 

fluenţat organizarea oştirei şi tactica ei de, luptă. Pentru aceia. oştitile - 

„mici române, au putut să - capete de” 1a. teren, 'prisosul de: „putere cu care 

să poată ţiniă pept la oştiri - mult mai: numeroase, dușmane, 

Oştirea | avea totdeauna în. sinul! ei numeroşi şi. iscusiţi “căpitani, în 

boierii ţării; „căpitani, a'căror nume âu .rămas în istoria ţărilor până 'astăzi 

cur! sunt:. Mihu, Vornicul . Grozea, ' Dumbravă . şi . ceilalţi numiţi la -.timp. 

„inu, cel mai de: frunte „căpitan al „oastei Moldovene” 5). 
- d e 1! 

4 | . 7 _ Fă pe . 

  

1) A. Verancius, po 

ZA Veronese, unei biserici “idită "de Petru  Rariş în a' doua: 

1 unui atac: se văd arcaşi pe ziduri, sulițași, 4 tu- 3) La'Baia, pe pereţii exteriori a 
domnie este zugrăvită cetatea în timpu 

nuri, natura Ziselor, uniformele timpului, trenuri (căruţe) etc. - 

4) Brutti, istoric ungur, , 

5) Veranciu. E -
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Ca uneltele de luptă cu- care să serveau oamenii la răsboiu, nu cădeau. , 
"în sarcina: statului ci' ostaşii trebuiau să şi le „procure, pe anume număr. 

Că armamentul şi echipamentul: de „Tăsboi al. „ostaşilor - moldoveni, „era 
“la fel cu acel al oştirei munteneşti şi cu al! ceiorlalte țări;. cu “privire la 
hrana de răsboi, în' mod: special scriitorii streini “remarcă” „bunătatea, COn- 

„„sistenţa “şi abondenţa' „acestei : hrane, “ce o purta fiecare asupra sa. Că 
“spiritul inventiv la. români în ce priveşte mijloacel& de-a face faţă nevoilor. 

„de răsboiu, spirit dovedit chiar în timpul ! unui răsboiu ' technic. superior, 
„cel din 1916—1918, este totdeauna present la- români în trecutul lor as- 
tăşesc, care neputând fabrica .lorice, zale,. ştiu să le înlocuiască ' cu fabricate: 
simple şi făcârid acelaş "serviciu, -din materiale ailate. la îndemâna lor . şi. 

“fabricate. -cu “propria _ lor mână, . a 
In. rezumat asupra acestor  ciacizeci de „ani, după moartea marelui 

Voevod Ștefan, găsim oştirea “moldovenească. de şi a trecut prin oarecare: 
"pretaceri, cu aceiaşi înfăţişare de mai nainte, mai ales. în ce priveşte ela 
mentul teritorial: darabasii Și călăraşii, a căror organizare e tot cea veche 
şi în care nu lipseşte. de la judeţe, sâmburile permanent, care este: necontenit” 

„în sarcina. statului şi are prevăzute "toate „dregătoriile şi mijloacele de . 
"a-l întreţine, şi prevede, cu cele” necesare. Este încă în, uz şi: aceasta în 
linii generale, . armamentul vechiu şi aşa de deprins de' oameni şi cauzând. 
aceleași "pierderi dușmanilor, ca şi armele: Cu foc, arcul. „Moldovenii ar fi oameni răsboinici,. însă rău “armaţi şi luptând Ia. atac, mai ales „cu arcul”1). 

„5 “Tara, după moartea lui Petru Rareş, - ne mai având. un domn răsboinic 
de talia acestuia şi care. să ajungă epoca Marelui Ştetaa, nu introduce şi „nici mai sporeşte altfel 'de armament - “pentru ' pedestrime;. aşa că sinețele, arcul, coasa, Sunt încă armele de. predilecție a infanteriei; puştele sau tu- „nurile, sunt armele. grele; sabia şi sulița şi mai ales iuţeala,. sunt armele “ călărimei. Că elementul - "teritorial, cu vechea! lui organizaţie, „intrase -. în adânca pătrundere şi conştiinţă a. „poporului. şi “se “conta - pe. dânsul în anumit număr, totdeauna. Că era. un bun șistem de recrutare; într'u cât nu. sc' pomenea - oameni neapţi pentru” răsboiu, „în serviciu ostăşesc; iar. În n „Suşirile ostăşeşti :se menţin intacte. Disciplina atât de“ scoborâtă în 0Ş- "-tirile ţărilor din apus; pe.. acea“ vreme, la- români : este tot. puternică, întru PE cât ' Chiar când Noevozii . Îşi disputau tronul - între dânşii, prin “arme, - os- - taşii de care. se . serveau, tot Moldoveni, rămâneau credincioşi şi mureau „pentru. voevodui * „care îi avea; 6i să luptau vitejeşte, mureau cu credinţă în înplinirea . datoriei lor „ostăşeşti, de şi luptau” contra îraţilor lor. Era o instrucţie militară şi o educaţie „Ostăşească temeinică, deoarece exista . Un. „ Spirit de corp şi de armă; era. pătrunderea. semnificației steagului 'şi dez votamentuliii. -către țară, tron şi şefi, Că. “uneltirile contra domnului, au să - datorau vreunui - sentiment: de riesupunere, de revoltă, în contra lui; ci 

i 

„intrigilor boierilor - şi mai. ales „ambiţiei. lor de domnie. -Că - tradiţia trecu- . . tului, irăeşte, sub “toate formele. N individ, ca! ă în massa Iuptătorilor: , — . . N “ 

1) Abalele e Rogiri (într'o scrisoare -a sa: din 1567, catea Pasa) 
SA : - Ea N



“ îmbrăcăminte, credință, curaj şi Spirit de. 'apărăre. a “ pământului. Că bo- 
ierii' îşi păstrau cu crediriţă calitatea lor. veche, de - conducători în: oştire 
şi erau - devotați cu Sufletul, aşezământului. strămoşesc al oştirei; dovadă 
numeroşii "căpitani - care „se + /găsesc : conducând corpuri de oştire în lupte 
carc să disting, , Sunt citați de scriitori. străini, pentru capacitatea; is- 
-cusinţa lor, curajul şi vitejia îr+ lupte şi pe care Voivozii Idupă datini 

“ domneşti vechi, îi răsplătesc. Ia . fiecare domnie şi 'aproape de la .toţi! 
doninitorii, sunt hrisoave şi, porunci scrise, „întărind proprietăţi la ' boieri, 
ce Sau distins în lupte.. - , 

Cu asemenea fondament. solid, aşezat pe irisuşiri fireşti în: poporul care. . 
alcătueşte oştirea, care armată „din lime, nu a făcut acte de eroism şi. 
de vrednicie în răsboae?. De aceia şi . oștirile române, sunt lăudate pentru 
isprăvile lor ori de câte ori în capul . lor, se găsesc : Voevozi Şi condu- 
cători de seamă. Din. puterea aceasta - militară - a - țărilor -române - a, ieşit 

însemnătatea lor politică şi aceasta a determinat stabilirea,- a acelor: tratate 

„dintre - țările. române -şi celelalte țări, de la 'egal la „egal. 

| „Rezumând evenimentele. în . legătură cu puterea armată a țărilor -TO= 

mân> în. cel de al treilea sfert. de. "veac 1550—1575, constatăm în mod 

sumar, următoarele:. Şi în acest. timp să . vede lămurit, că vosvozii puler- 

nici şi pricepuţi, ştiu să stăpânească ţările lor şi pe boieri,.aşa că, /compe- 

x 

_tițiunile-la tron, devin cu neputinţă;. îndată însă ce asemeni: voevozi slispar, 
luptele „pentru : dobândirea tronului să redeschid şi atunci slăbiciunea 0Ş- 

tirei, este cea dintii urmare a stărei aceştia 'de lucruri, . Astfel după . ciim 

vom vedea, cu moartea lui Petru” Vodă. Rareş şi în. Moldova . încep ase- a 

menea lupte, boierii susţin, şi sprijinesc. pretendenți de! ai lor; cei! învinşi 

găsesc refugiu - la, vecini,' unde conspir şi unde vin cu! ajutor, pentru a se 

„impune celuilalt. Se mai constată asemenea, "amestecul domnilor români, - 

în treburile interne -a ţărilor. vecine. Să poate constata, “că există jură- » 
mântul de credinţă în „oştire, “către domnitor. Lipseşte o. orientare politică - 

"a ţărilor, ceia ce dovedeşte mai mult, că boerimea românească, „deprinsă - 

numai la treburi de răsboiu, nu era la înălțimea cerinţelor politice şi de. 

"acei activitatea politică a țărilor, era resimţită şi chiar. ce se. lăcea, era 
izolat, fără unitate şi prin - urmare fără rezultat “pentru țările române. 

“Turcii, care aveau interes să nu aibă nici o piedică” în ţările: noastre, impun 

domnilor, care obţin domnia; sacrificând binele ţărei lor, : cedând preten- 

țiilor Porţei, a dărâma cetăţile, care au făcut în. “trecutul lor un însemnat 

punct de sprijin oştirilor române. Din ce ,în ce să observă o regulată 

procedare în luptă, făcânduse, recunoaşteri;. căutânduse “părţile slabe a po- 

siţiei dușmane ! şi Iuânduse măsuri “potrivite pentru reiişită; se tac “unele 

cursc oştirilor spre a' le pune în inferioritate, faţă de 'oştirile :române. 

+ Sunt în 'oştirile române:sub unii doinni, streini, francezi, în unităţi con- 

stituite luând parte la lupte.“ Reiese ca'- un bun căpitan şi priceput orga- 

nizetor. al: “ţărei, Alexandru Lăpuşneanu, domnul! Moldovei. Sunt numeroase, 

incursii ale tătarilor, în Moldova. . Din ce“ în ce Voevozii: aduc streini de 

toate; naționalitățile, în. „ostirile, lor; ceia ce dovedeşte că „Spiritul militar” Da 
N - | , | - | 

.. o...
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"al „Populaţiei, începe să decadă din cauza întrebuinţărei oştirei î în lupte interne. 
Ion Vodă cel. Cumplit, domn al “Moldovei, este un vestit. Căpitan, Un, e 

_nergic conducător de 'masse. Operațiunile 'sale militare să fac după toate 
" regulele luptelor; moderne 'a secolului următor: marşurile bine organizate, 

recunoaşteri, împedicarea dușmanului la. puncte obligate “de trecere; ju- 
„ decarea situaţiei şi încercări a o îndrepta în interesul . „ proprielor “sale : 
torţe. O - încercare de unire a Moldovei cu. “Muntenia, în 1560, de către. 
Voevodul Mircea al Munteniei. In Moldova să porneşte: o dușmănie între . 
pedestrime şi călărime,  (călăraşi). In oştire sunt tunuri „mici, care sunt 
date în sprijinul anume al: pedestrimei: In general, este mai "multă. că- 

1ărime de cât pedestrime în oştirile rorhâne. Invasia tățarilor în Moldova 
şi răsboiul * lui Ioan: Vodă :cu. turcii; eroismul acestui voevod în: “lupte - şi 
moartea tragică a sa, datorită. „lipsei de virtute ostăşească, la şefii oştărei 
turceşti. In afară de acestea, sunt lupte . între Muriteni şi Moldoveni; însă 
la tron în Moldova fiind un ostaş ales ca dorin, anume Ştefan Tomşa, 

“ Mountenii sunt bătuţi. Să introduc. căpeteniile oştirei Moldovei, în: sfa- 
tul ţărei. - . . | 

.- După moartea lui Petru. Vodă “Rareş, oștirea Moldovei se “menţiăe 
şi. pe mai - departe. „Atât de solide . erau bazele: organizaţiei acestei 0ş- 
tin, încât dispariţia : vitejilor . voevozi, atât în Moldova: cât şi în Va- - 
lahia, nu “aduce nici - o scădere. calităţei ei; în ambele țări oştirile să 

“menţin, cu. bunul renume dobândit sub răsboinica lor activitate, Aceasta 
" este recunoscut “şi bine precisat de scriitorii. români şi streini în descrierea 
înprejurărilor în. care ei vin în contact, cu aceste oştiri, dând relaţiuni 
„asupra organizărei şi întreprinderilor la care iau parte.: Şi dacă voevozii 
“care urce tronul ţărilor, în scurta domnie ce le îngădue frământările in- 
terioare ale Munteniei şi Moldovei, nu au timp necesar ă 'se ocupa de 

" organizarea. armatei, aceasta trăeşte - cu acea ce constant . s'a menţinut în 
> însușirile militare, naturale,” a - românilor | de-alungul veacurilor; însuşiri, 
" pe” care Voevoziii le, folosesc” atunci -când au răgaz ca să se. ocupe „de. 

oştire. Aceia ce. „este interesant de remarcat, e că numai : -neîntrebuinţarea 
îndelungată. a oştirilor şi domniile' care intenţionat au: căutat să sdruncine 
tăria lor, au putut să strice organizarea oştirilor române care» ca şi plan- 
tele: cu: rădăcini” sănătoase şi - puternice, "dau iarăşi îndâtă ce vine. timpul . 
prielnic. Cea mai mare stricăciune au făcut-o luptele dintre domnitori pentru 
luarea şi ţinerea tronului; aceasta â fost. -cea mai “adâncă. rană ce se face. 
în “organizația „ştirilor roniâne, mai: dureroasă de cât înfrângerile ce utăr 
aceste oştiri, în luptele cu vrăjmaşii țărilor. La : aceasta adăogânduse şi” 
nemijlocitul amestec “turcesc de învrăjbire între ele şi cu țările creştine, din 
aprcpierea lor, face” să fie continui neînţelegeri care aduc slăbirea D0- 
litică . a. țărilor române. “ - 

1543; Era în Muntenia Datco, Vel. Armaş. .. 
1544; In acest: ân în cronica sa, Sebastian Munster, scrie. despre ro: - 

| 4 riiâni drmătoarele: * N » 
” Locuitori vlahi. ai” “Trnsinvaniei sunt soldăţi îndrăsneţi Şi + voinici. Mol-
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_dovenii sunt răsboinici şi veşnic gata de luptă: Să spune că i țara lor ar.fi - . 

„inexpunabilă: Matiaş, - regele Ungurilor, încercase. să:o răpue, fu învins 
- însă prin vicleşugul -şi şiretenia lor,. suferi pierderi însemnate şi cu greu |. 

scăpă fugind în -Ceculia, Turnu. Roș, castel întărit în munţi, trecătoa:e 
foarte îngustă, nici un duşman nu. „poate răsbate: pe “acolo când . păzi=. 
torii „cetăţii închid drumul. . Altă - cetate sub oraşul Şebeş-Săsesc. Cetatea - . 
Bran (Turtz fest). Târgoviştea este oraşul cel mai “mare şi capitala Vla= 

. nilor;. e reşedinţa domnitorului, imposibil de cucerit; sare ziduri, e în-. * 
. conjurat de 'şanţuri. şi cu întăriri de ţepe ascuţite. (Munster ia date și „de 

- la scriitorii precedenţi lui, deci acea ce descrie el este şi mai de mult 
de cât anul când scrie). | „ - 

"1544; In acest an, Brăila vine iar în. stăpânirea . turcilor, cu! Giurgiu 
şi Turnu, . 2 . - - A 

-In Muntenia, ca “evenimente. militare, au venit luptele dintre domnitori, 

pentru tronul ţărei; => Lo Aaa - 

i 1544; Laiotă Basarab -vine: prin Caransebeş cu husari unguri şi cu 

tătari, contra lui. Radu . Paisie, „dar, la 15 Octomvre este „bătut la Fân-.. 
tâna -Țiganului. | SE a 

Aşa la 1545: Mircea Vodă, chiar în primul: an al domniei are” răsboi 

cu -boierii pribegi ai lui Radu Vodă, în care lupte Mircea este” bătut şi - 

-ia el. însuşi calea pribegiei ;. dar în curând se întoarce cu partisanii sei -, 

şi cu puţină oaste ce a putut aduna, alungă pe Radu şi ocupă iarăşi tronul. 

_ Vornicul Vintilă să ridică în 1547 contra lui Mircea; 'dar e bătut pe Olt. 

Dar mai târziu se iveşte un alt pretendent la tron, anume: Ilieş, cae 

în 1548, adunând şi el oştire şi cu boierii» partisani ai lui, pribegii, . 

luptă cu. oştirea lui Radu în apropiere de Bucureşti, la, Periș;' a în 

- care Ilieş este bătut şi gonit din: ţară. In această „Luptă - au, pierit | Udrişte. 

- Vistierul.: şi Teodosie”. Banul. Nu s'a. potolit. “bine ţara” şi Mircea vi ine 3 

din nou cu ai sei, strânge oştire şi cu”ceva ajutor. turcesc, alungă pe - 

Radu şi ocupă el.tronul; însă boierii “pribegi în țara ungurească, vin - 

din nou cu Radu Vodă-'şi strângând ceva oştire în drumul! lor spre Să 

Bucureşti, dau luptă la „Măneştii-Buttii, cu. oştirea lui Mircea Vodă; acesta 

“în urmă este bătut şi ia drumul spre Turcia, fiind urmărit de Radu Vodă 

„până la Giurgiu, pe. unde Mircea trece. Dunărea în Turcia; _de unde vine 

“iar cu ajutor turcesc şi goneşte pe” Radu- -din Bucureşti şi. ocupă el tronul, ;_ 

In anul 1550 intră din nou Radu în ţară, de astă dată cu puternic ajutor . 

unguresc şi âjunge la Târgovişte, “unde se aşează. "Mircea Vodă, îşi 'dă 

„seama că are  deaface, cu, oştire numeroasă “duşmană, ridică şi el 

oştire de 80. 000 de oameni. şi cu. 36 de: tunuri :şi «porneşte contra lui. 

Radu, pe care după. o- încăierare lângă Târgovişte, îl doneşte din ţară. 
In bătălia de. la Măneşti 1), din' 1550 între Radu Ilieş. şi Mircea III-lea; 

Mircea- are .80.000 ostaşi şi. 36. de tunuri ; “Ilieş. 12.000,. Radu. Ilieş,. face 

2 falange din . oștirea sa, întinzânduşi ! frontul spre a. ate Tănau în 

oştirei sale. Atacul. la vreme .ce făcu, el, asupra celorlalte rânduri, în- 

dată ce văzu. rândul întâi, fugi în: „rcorânduială, . Și 

a ” A | i - - E “ Oastea Română c, 2l-a 
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- Cum .vedem; oştirea regulată . a -Munteniei, pe'timpul “lui Mircea -Cio- | 
| - banul, numără 50.000 de oameni şi 'ajungea : la :nevoe „şi până 'la 30.009, 
“cu 36 tunuri; cum a avut în Impta-de la Târgovişte, în potriva lui Radu 

a -“Ilieş, “pretendent la tron”.- Uşurinţa - Cu care -se ridica oştiri contra oştiri, 
-. în aceste lupte -îraticide, tace pe Mircea Vodă, să recurgă la element streiy' 
» „de “țară, “spre -a se putea încrede; la mevoe, întrânsul. De aceia, Mircea - : 

, -intervine "pentru recrutarea oştirei sale, -în Ardeal, trimițând anume la: co- i 
— _mandantul militar al. trupelor. Aşa- să- găseşte un: raport: din anul 1553, 
a generalului : Castaldo, :din Ardeal, prin care “acesta trimite cererea - lui Mircea, guvernului, de! a i se învoi să” adune: oameni.pentru, oştire: „Mircea “II Ciobanul, tatăl lui Petru: III Şchiopul,-.ne-a -rugat foarte; ca “să-i dăm - voe a strânge militari “petru “leafă, în -această ţară, - ca -să se “poată în-" „tări mai bine contra. înşelăciunei turcilor, eţc.”. Cu această ocasie, gene- “ralu. încuviințează să se strângă “militari: pentru 'leafă, -1000 de - pedeștri. . Generalul adaugă trimisului domnitorului: „Dumneata :poţi -să ici O : cOnil- -. *panie de haiduci”. :Dat 'la :Desiu,. 28 Februarie :1553. Din acest -îapt” să -stabileşte şi aceia că . în aşa condițiuni . de 'bunăvoinţă din partea  ge- neralului Casfaldo, - nu poate. fi întemeiat acea ce i se :atribue, că utest _ “general -înpreună cu Radu “Vodă, ar':fi. intrat în “ţară şi -ar-fi “gonit pe “Mircea din tron, punând în locul seu: pe Radu. e 

In Moldova după “moartea -lui Petru “Rareş, :ănul 1547, vine la tron "= Aliaş al II-lea, fiul seu.. - - - i ia i Ă "1548; In acest an luna Aprilie 7, este tăiat!la Huşi: hatmanul - Vartic, - din porunca -lui Iliaş Vodă al Moldovei. A E II E Im al: doilea. an: al: domniei, 'Iliaş Vodă! primeşte: ordin ca împreună -cu „Mircea Vodă, cu oştirile lor, -să ia parte cu :turcii la -răsboiul “acestora cu “germanii; ambii domnitori iau «parte, însă înţeleşi cu : imperialii “părăsesc |, „pe. turci în timpul luptelor -şi:să întore: în fară 
"- Pentru: ca -să-' pedepsească :pe “unguri pentru - desele ridicări ale “lor „„ “contra turcilor, Poarta - dă "poruncă ambilor. domni ca să intre în- Ungaria . - :şi să. prade, aceasta -în anul 1550;. Mircea întârzie 'cu “pornirea, însă Jliaş “adună o - parte „din. oştirea sa şi “pătrunde. în Ungaria, prădând şi "jătuind * părţile din vecinătatea frontierei "Moldovei, - negândindu-se de loc . „> Şi la oştirea Ungariei care -iîl_aşttaptă în munţi, alături cu 'cete de nemți; _ „aşa că. pe când se înapoia Iliaş în tară, încărcat de. prăzi şi mulţumit că: „a împlinit bine porunca împărătească; : este atăcaț fără de veste- de „unguri » Şi nemți şi abea a. scăpat de. nu a fost prins de: unguri: “De frica a- -cestora şi. fiind şi. mult. iubitor al turcilor, a părăsit îndată tronul -şi du- - Cânduse în Turcia, s'a făcut ture, = 7 A Sa „1546; In “acest an “se găseau Sturza şi Mohilă, - părcălabi “de Hotin; NI Huru şi Costin, "pârcălabi - de. Neamţ. -Tâmpea, pârcălab . de Novograd; Petru Vartic, portar: de Suceava. : Iurie: spatar. Iar în Muntenia, era Stanciu Jup& 1: Dumitru, Vel Ban de Craiova; pe atunci, boierii “aveau armaşii lor1). Nm — 

  

-_ . , ki . N . 
1) Aug. Pessiacov.
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1546; Un document - di acest an dat de Radu vodă: călugărul, tor-. 
beşie. de vitejia: Vistiernicului „Golescu Radu. - a 

- Necontenitele lupte ce au avut loc în aceşti ani, “între domnii români. 
peritru luarea tronului, cum şi „amestecul lor “armat în țările vecine, pe : 
deoparte; iar pe de alta politica urmată de către : Petru! Vodă Rareș de 

“a nu se lupta cu Muntenii, aduce un îel de înţelegere între români - “şi, 
procură Munteniei o, linişte din această parte. - . 

1546;. Cuvinte: heclenie -(veclenie slav) viclean, hâtru (otigina hitrăi) 
* conspiraţiune, rebeliune boierească; contra lui Ştefan . cel Tânăr. 

1548; 'In acest an Teodosie banul“ (de la” Periş) este tăiat de Mircea -- 
- Ciobanul pentru că să ridicase cu armele „împotriva domnului. | 

In 1550, când domnii români .iau “parte, cu turcii la luptele din 
Ardeal, „pentru a” ajuta, pe regina Isabela ca să ia tronul, Mircea intră" 

“că trupe dar e bătut de Joan: Kendi şi i: se luă. 5000 de: cai şi: 4 steaguri 1). 
1550; Secuii “veneau în “ajutorul lui Martinuzzi. Pentru ai opri, re- 

gina Isabela rugă pe.- “Ilie Vodă aşi : trimite: trupele... Ilie dădu. comanda 
fratelui seu Ştefan, -care era la Breţc, -în 1. „Noembre:: La- 28. Oct. âri- 
mit Braşovenii daruri -lui "Ştefan, care era la Breţe; în -tabără. In. acelaş | 

timp, Muntenii cu turcii pătrundeau „pe la- Turnu „ROş. După prădăciuni ă 

ce fac în Secuime, să întorc în ţară. - : - . 
| in -1552, “luna Iulie, când : Radu Vodă „era la Braşov, era cu „dânsul o 

„boierii sei, un ban,. un „logofăt Şi „cu Socol: Ă 
In timpul” domniei . lui -Iliaş, -Nicolai -Milescu — Cârnu — a fugit ! 

din Moldova în. ţara rusească unde se stabileşte definitiv şi . intră în 

Serviciul acestei „ţări. „Este „cinstit _de._ către “ruşi pentru capacitatea sa, 

i se dau: ranguri şi mai târziu feciorii şi nepoţii-“sei, ajung. Polcovynici A 

în. oștirea “rusească, . fiind - foarte prejuiţi : pentru- „serviciile bune “ce 
fac în oştire. -:. =: a ! | Si 

.1542—1552; Ilieş Vodă” Rareş “domn; sunt Movilă şi Hrabor, „Pâr- e 

călabi Hotinului; Danciu.. Huru şi :Neagu, pârcălabi de Neamţ; : laţco şi -. 
„Ghiengă, „pârcălabi de: „Roman; Sturza „hatman şi portar Sucevei; Turie 
Spătar. -. a _ a 

“In l6cul. lui. „liaş Vodă, poicrii au ridicat domn, țărei . pe Ştetan al : 

VII- lea, alt fiu a lui: Petru. Vodă „şi el fără nici_o “calitate . ds domnie; de - 

aceia, tot boierii „l-au ucis, pe când: se. găsea în. cort.. în tabără, .în Sep- | 

temvrie -1552; „la pod la Tuţora, tăind. aţele cortului şi dărârmândul: peste 
donin, l-au rănit de moarte”, -1552; Ştefan Vodă . făcu a. doua expediţiune . 
"peste munţi şi, la 4 -Iulie: tabăra - moldovenească, era în „secuime. Moldo-" 

Venii prădară toată -ţara . secuilor -şi. pătrunseră' până la Prejmer, . câre. îu 
ars, la :12 Iulie. şi apoi “arse si. Hărmanul- “Bârsei. Ştefan după. asta se - 
“întoarce înapoi. . - ia 

„Ştefan, E lagărul de la “Tuţora, “ cade de. mâna boierilor, cure a 

in loc: pe Ioan Vodă „Joldea. Cu acesta, dă luptă, la. Şipote. pe ei 
= 

  

-1) Doc, Hurniuzache. Te - e: 
PIE | Pi . si Pe , Pa ._ - 

- „2 : . a 7 _ „ Daia _



Di . a - 

v 2. . _ _ E 

| Zi , a po EI E 
a as o Do a 

. - S 2 S 

drum spre Botoşani,. ajutat şi «de. Poloaii “trimişi “de Sieniavski şi sprijinit 
de Vornicul “Moţoc. şi învinge pe Alexandru -Vodă, ce venise -din Trem- * 

“bovia, care luptase contra ' turcilor la Timişoara. Sa 
“In acest „timp : Radu venea în Ţara Românească, prin ' Caransebeş. 

cu pribegi şi “mulţi haiduci, 1000, pe lângă cei „600 de călări' români; 
în Noemvre el isgoneşte pe. Mircea, la Măneşti fu lupta, la 16 a lunei. 

“Ar. fi avut '8000 de ostaşi :cu 36 de tunuii: şi.:o ceată ' de' 690 turci. - - 
"= Archebuzierii "lui ' Radu” biruesc prin împuşcături, luând la fugă mulţi- 

- „mea! boierilor . şi -curtenilor. Radu intră în Târgovişte, Mircea - era la. 
“> Giurgiu, ? ÎN E de 

| Cu graba cu care se da la o-parte domnul, cu aceiaşi grabă se găsea: 
şi se punea ăltul în loc. Aşa boierii au ridicat domn pe "un alt boier, 

- anume: Joldea; dar altă parte de: boieri, care se aflau pribegi în ţara. 
„leşască, -au' pus. domn 'pe unul ide a lor; anume. Petru _“Stolnicul, căruia 
i-au pus nume de domnie Alexandru Lăpuşneanu. Să încep acum lupte 
între aceşti "doi .domni,:. pentru rămânerea. în domnie... Alexandru fiind 

„mai. întreprinzător şi” mai eriergic, îşi înjghebează oştire din „partizanii 
„sei şi din oamenii acestora, pe. care o trimite înainte cu Vornicul' Moţoc 
„ca' să prindă pe Joldea. “Moţoc „împlineşte întocmai porunea domnească, 
aduce pe -Joldea la: domn, acesta l-a 'crestat la nas: —.- însemnare “să 

nu. mai umble după domnie — i-a tăiat nasul”, cum să zice și l-a 
“făcut călugăr, fără voia sa. Rămas singur-.pe tron, Alexândru Vodă pune grijă la întărirea oștirei, ridicând efectivul ci la 40.000 oameni... 

„_1992;-Sub Alexandru Vodă Lăpuşneanu, erau Hârea-şi Neagoe, pârcă- labi de Hotin; Ioane şi Veisa, pârcălabi de Neamţ; -Veveriţă şi Vascian, pâicălabi de Roman; Dac, portar de Suceava;  Şendreşcu, Spătar. -. „> In. acest „timp în „Muntenia, să face iarăşi schimbare de : domnie; în adevăr, după ce turcii au terminat luptele în Ardeal, s'aii. gândit şi- la . - regularea socotelelor cu Mircea Vodă-care dase destule dovezi de nesupunere .- către Poartă; de aceia turcii hotărâră mazilirea Voevodului şi înlocuirea - lui cu Pătraşcu Vodă, în 1554, Ambii “domni ai țărilor trăind în bună” „. înţelegere,. urmează o perioadă de câţiva ani de linişte.” In al. patrulea an al domniei, Alexandru 'Vodă primeşte ordin ca împreună cu Pătrașcu 
" Vodă: al Munteniei, să treacă. în Ardeal şi se aşeze în Scaun pe Isabela. „Cronica română spune: astfel “de. . Alexandru Vodă: „el primeşte însăr- | . cinarea de, la împăratul . turcesc, ca împreună cu "Pătraşcu. Vodă, să meargă - „în țara ungurească” să pună: craiu pe Ştefan, fiul lui Ioan: Ambii domni -âu împlinit însărcinarea ce li s'a dat şi s'au înapoiat. cu' oastea lor cineşi la. ţara lor”. Astfel Pătraşcu. Vodă trece în Ardeal cu: 12.000 de oameni, jar Alexandru Vodă::cu 15.000. Intrarea aceasta a vocvozilor „ro- „Mâni în Ardeal, pe de o parte, iar pe-ds alia oştirea pe care imperialii - au dato Isabelei, ca s'o însoțească în Ardeal, -determiriă pe - Ardeleni să se supună. Voevozii români merg : cu „oștile 16r -până. la. Satu-Mare, - „de unde . însoțesc pe regină până la Cluj, aşezândo în scaun, după care „răsplătiți “de “Isabela să înapoiez în: ţara lor, fiecare. In acest! an 1553, Alexandru Vodă pune să se lucreze la Braşov 4500 de cingători pentru oştire. _ 
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- 1553 Noemvrie. 3, “este un - raport din Veneţia + că o “armată de 60. 000 . 
de moldoveni; s'a . concentrat şi e” gata a intra în “Transilvania (luptele | 
pentru Isabela). Evenimentele din: Ardeal : şi țările române, su 
date, în diferite cronici: _ 

| 1554; Pătraşcu. Vodă. cel Bun, după 2 ani de domnie. a “strâns oştile 
lui toate şi s'au dus în ţara ungurească şi de acolo a trimis pe Socol 
Vornicul şi pe alţi boieri de' cinste în ţara leşească la Isabela crăiasa 

nt astfel re- . 

şi la fiul seu Ianoş Craiu, de i-au adus în Ardeal şi i-au aşezat în. 
<răie la cetatea Clujului şi. iar s'a "întors “în țară “cu toată oastea şi: 
boierimea. După cronice: - -. . 
_1554—1557; „Pătraşcu cel - Bun: In 1554, Sultanul Soliman. II însăr- .. 

cină pe Vodă. şi pe Alexandru „Lăpuşneanu. al Moldovei, să intre în 
Transilvania cu oştirile” lor să scoată de aci" trupele lui Ferdinand. I.şi' 
să aşeze în domnia ţării pe Isabela, văduva. lui Ioan “Zapolia. . In. 1556, 
Pătraşcu Vodă în capul oştirei sale intră în Transilvania pe la - Braşov N 

şi merge victorios, ocupând oraşele şi satele până la Gherla. Alexandru 

Vodă, intră de asediază 'cetatea - Alba-Iulia, iar Pătraşcu -Vodă cetatea ._- 

“ dela Gherla, unde se închisese Ştetan Dobo, voevodul Transilvaniei. Ce-" 

“tăţile “se predară; apoi. ambii "voevozi înaintară victorioşi până la Satmar 

“şi respinseră trupele . lui Ferdinand. Pătrâşcu Vodă trimise apoi pe” ge- 

neizlul seu, Vornicul Socol şi pe alţi boieri de frunte la Lemberg, în 

Polonia după Isabela şi fiul seu şi-i aduse şi instală la - Cluj, în domnia | 

Trensilvaniei. După : „aceia domnitorii se întoarseră: în ţările . lor. | 

In anul 1555,. să- depunea jurământ de credință în oştire „jurământul _ 

osteşilor, ca să fie în dreptate cu el”. (cu domnul). Tot pe această vre:e- 

” Spătarul cel mare era ducele de resbel, “sau generalul suprem şi -avea . 

sub el cavaleria.” aa Sa _ 
1555 “Iulie 2, de. Martin6s, în misiune la Constantinopol, informează | 

pe regele_ Henri III, că sultanul se teme să nu piardă Moldova şi Mun- 

tenia, şi planul ce are de a porni un tăsboi în Ungaria, în „unire £u 

Petrovici şi cu Prinţul “Moldovei, „care poate avea cel „puţin 80. 009 de | 

călăreţi 1).. 

„1557; era în “Muntenia un. Stanciu Vel Spătar. 

Tot timpul cât ţin -aceste neînţelegeri . şi frământări în  doriniă “Ar 

dealului, Voevozii români. par de drept învestiţi potolitori ai "Tucrurilor, 

acolo. Ce moment istoric pentru dânşii, care ar fi putut fi: transformat în 

veşnicie; această constatare a.-unirei celor două țări, în toate împrejurările 

exterioare teritoriului lor, putea fi .. totdeauria respectată întrucât ni- 

mic nu avea motiv să tulbure relaţiunile dințre_ ele. Țări răsboinice, au 

fost însă lipsite de oameni politici, singurii cate cu judecata rece a cu 

- patriotismul desvoltat,: limpezesc calea țării către adevăratul ţel a în 

tereselor. ei; .în' așa bună. armonie, „Pătraşcu Vodă, în anul 1658, Gia 
ucis de poftitorii tronului şi. în locul -seu, vine iarăşi Mircea Vodă, 9”. 

banul. Sub” Mircea Vodă, - în 1558, erau' r Beşii. SE 
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1558;. In. acest an sunt lupte date - de către tătari, contra ruşilor, E 
| După înţelegerea. Voevodului- Moldovei cu tătarii, aceştia” sunt ajutați şi 
„de-o oaste moldovenească, fiind! de mare folos “tătarilor în lupte.: 

La 1559, data '14 Iulie, este. un. răport ca “dare de: seamă: a Îui 
Marin di Cavalli, -către Dogele. Veneţiei, - -de ajutorut „dat tătarilor de 

“Intorcândune - în Moldova, găsim oştirea adusă de evenimente în <ta- i 
rea îngrijirei şi întrebuinţărei ei, numai ca unealtă pentru' menţinerea dom- 
nitorului în scaun. In adevăr, domnia lui. Alexandru - Vodă Lăpuşneanu 
este tulburată de. încercările de a.i: se: lua tronul; astfel se ridică cu 
ajutor leşesc şi cearcă ai -răpi „tronul, “Despot Vodă, care „a venit cu 
Lâski şi cu 4000 de leşi pe leată şi a ajuns -la Nistru. Alexandru Vodă 
de sârg 'să găteşte- şi-i iesă înainte, cu. vre-o. 40.090 de oameni, trimi- 

„țind iscoade_ în oştirea leşască să-l țină” cu - ştiri 'de la duşmani. “Laski, 
ca să. înşele băgarea de seamă. a lui Alexandru Vodă, a: scos vorbă că 

. Despot a: murit, Alexandru la auzirea acestei ştiri şi-a răschirat oastea. 
Atunci a scos iâr -pe „Despot şi au adunat oştirea lor, ca la 12; 090 de 
„Oareni şi au trecut Nistrul. Insă” Slujitorii. -lui, Alexandru Vodă, ce erau 
Za margene, au .alergat. la domn, de i-au dat de ştire. Alexandru la 
început n'a vrut să creadă; dar mai- apoi încredinţânduse că este aşa, 
oastea lui fiind răschirată, au apucat, puştele cu vre-o 1500 de oămeni. ce 
i-au putut strânge în grabă şi: au ieşit înaintea lui Despot, la Jijia, 

la. sat la Verbia. Şi au tocmit puştele împotriva : podului, unde făcând 
năvelă: mare pedestrimea _lui Laski, -au . apucat puştele şi . le-au întors _ în contra oştirei lui Alexandru ! Vodă, unde. Împresurând - pe moldoveni .-- cu focul puştelor şi "din şiieţe” cu “plumb. ce pica ca ploaea, “de multe Tane n'a mai putut_răbda moldovenii, au îugit 'şi au biruit” Laski, „are. a mers la” Suceava şi a aşezat: pe Despot în domnie”. -. 

„O altă descriere mai sumară a acestei lupte: este şi următoarea: „le: andru Vodă auzind de. venirea „lui Despot Vodă, au eşit înainţe: la Verbia, „pe apa Jijiei, însă fara n'au voit. să încalece la: oaste, şi: cu cine au putut, au eşit şi întâlninduse şi-au dat „Tăsboi şi a a Îost învins Alexandru ' „Vodă, “că avea oaste mai :puţină”. Sau: 
In ; zilele . acestea, în. - Moldova, fiind. "domn Alexandru Lăpuşneanu, - s'au fost ridicat un domn care'i zic Despot Vodă „Ereticul, care cu cazacii 

> Sarrosul, atrăgând din Poloriia şi Ungari 
reţi şi înduplecând - şi pe. bietul Albert L 

fără veste au venit asupra lui Alexandri Vodă, +care degrab. strângând * „câtă „0aste au putut, le-au eşit. înainte la un sat Verbia la Jijia şi lo- - „vindu-se. oștile, au biruit Despot Vodă”, Faptul cste redat astiel, :de către: Ubert „Languet către -N. Mordeissen, consilier electorului Saxoniei, . despre întreprinderea lui Jacob Despota,: “asupra Moldovei: „Cred că zi auzit şi . -magnificenţa ta, cum “că acel -nebunatec Mârches - Iacob „Despota „ 
la vre-o câteva mii-de călă- 

Laski, „de- al întovărăşi în pros- 
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tie, intreprinde a. alunga. pe Voevodul. Moldovei; "care în țara sa, e în 

stare de a, pune “pe. picior 30.000 de călăreţi. şi. 10.000: pedeștri”, ! 
De asemenea: mai este 'uh document din care. se. vede şi alcătuirea - 

oştirei Moldovei, în acest reu, timp: La năvălirea lui Despot. în- Moldova 
— spune Petremol, agent diplomatic al Franţei la Constantinopol — 
„în. Moldova, sunt “astăzi 30—40. 000 * de oaste, cea mai mare parte nemți, 

poloni şi unguri. şi „prea: mulţi cu pistoale”. « 
| Contra -lui- Despot boierii cu Tomşa hatmanul, “s'au ridicat cu oști. 
Despot s'au închis: în Suiceava, dar eşind să se predea “lui Tomşa, acesta 

l-a omorât şi S'a ridicat domn Tomşa; dar. n'a domnit” de cât 5. săp- 
tămâni şi a venit domn a -doua oară Alexandru Vodă, care avea -slu- - 
jitori streini, pe care i-a pus de-au tăiat 47 de boieri. * Apoi- a pus 

de a spart toate cetăţile” din ţara Moldovei, după ciun se. făgăduise. către 
turci, lăsând numai” cetatea Hotinul pentru paza despre leşi.- In acest 

„timp sa ridicat un domn Ştefan, din țara ungurească,: adunând păstori 
şi altă- adunătură, au. pogorât până din sus de cetatea Neâmţului, “acolo. 
întâmpinândui oastea lui: Alexandru: Vodă, i-au bătut. 

O altă descriere mai complectă este şi următoarea şi din care multe”. 

“amănunte sunt interesante, căci dau compiinerea şi conducerea oştirei Mol- * - 

doveneşti cum şi participarea în rândurile - sau alături de.dânsa, a; corpuri: 
streine; şi ce este mai curios, francezi: „Când Despot: „s'a _dus în drum 

„spre: Moldova, ajutat de. Laski -din - țara leşască, gătinduse de cele .ce - 

au trebuit şi oaste cu S funuri mari de ziduri, au sosit în Podolia”. 

„Sârguitau “Alexandru Vodă de şi-au strâns oştile sale, ca - la 25.000; 

făcândule căufare la Suceava,. ce mai. “mult erâu “ţărani în oastea lui de 

cât slujitori. . Eşitau Alexandru Vodă, în potriva lui Despot Vodă. Ştia. . 

însă Alexandru Vodă. că şi. nemți. sunt 'în” oastea lui Despot: Vodă. Toc- 

mitau la trecătoare Alexandru: Vodă oştile sale, cu tunuri, să nu lase a 

trece oastea lui “Despot Vodă. Iar Despot: Vodă, umblând: călare pe ţer- 

mure, văzi toată oâstea lui Alexandru Vodă şi se spăimântă. că „nu-l 

va putea înfrânge. Au căutat alt vad şi trecu. „oastea. lui' Despot Vodă, 

cu Laski şi cu Despot. Eară Alexandru Vodă, văzând trecerea lui, Despot: . 

Vodă, din sfatul lui Moţoc: Vornicul ce era pe- atunci: purtătoriu de oş- 

tile lui Alexandru Vodă, au întors . tunurile cu mare nevoe, de unde erau . 

tocmite şi le pogorâ mai jos. Eară Anton” Săcuiul. cu ai sei, „Brecând, 

de sârg,. deteră .năvală. şi apucară şi “podul . şi “tunurile lui. iesari ii 

Vodă, iar după aceia au trecut: toţi. tocmind toată oastea" Anton îndată 

deteră în- dobe şi în trâmbiţe, semnale de răsboi şi năvăliră asupră oştii 
: 

„ lui- Alexandru. 

„ Aci este locul să - dă | ostirilor to-. 

şi de muzici militare care „din început au fost- în “serviciu 0Ş 

„mâne, căci s'a crezut. şi afirmat, lipsă acestor. elemente . care înalţă su- 

îletul şi amintesc ostaşului datorii, inerente armatelor regu a Iasti- 

Datele sunt luate din studiul“ Cercetări ale- lui: Th. i „e din a acest 
mentele „ostişești vechi la români. şi „din „care, să, , consta a și | 
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„Vodă cel Bun şi „Mare: 

vorbeşte şi la descrierea desrălicătoarei “lui. . Dragoş Vodă. 

TB 
punct de vedere. că tradiţia romană să continuă prin ostaşul român ca și cu 
celelalte elemente. şi virtuți ostăşeşti de” care s'a vorbit la origini- şi sor- E 
ginţi istorice. Astfel: Buciumul sau _bucinul, este asemănător instrumen- 
tului muzical roman Lituus. Acest bucium vechiu ostăşesc era un îel de 

= trârmbiţă militară. =8 3 
Cornul, este “proveniența vechiului corn de bou, _ ronian; de el să 

Fluerul, ailat în uzul poporului. "Erau de asemenea:. tobe, “timpane, 
_cimbale, în care 'se bătea. Din” aceste instrumente . a fost: alcătuită muzica - 
militară în începutul nosiru. ostăşesc de aceia nu putea să se bucure de 
o apreciere favorabilă, ci după cum .se „va „vedea în cursul, descrierilor | 
din "presenta lucrare, a fost „criticată. din cauza - „sălbatecei armonii” sub 
care să întăţişa cronicarilor şi scriitorilor “străini. . 

Instrumentele arătâte mai sus, erau variate şi prin materialul din 
„ care erau făcute, lemn, “metal, alamă,. argint, aur, şi de trestie, „de soc, ețc. 

Toate aceste instrumente, ca formă şi Ca nume, se- apropie de in- 
strumentele de muzică romane. De forma fluerului, vin apoi instrumentele 
popularizate: telinca, -trişca,  fluerul cui dop -şi cavalul, venite în uzul 
poporului prin transformările şi perfecţionările ce sufer aceste instrumente, 

” oştirea adoptând totdeauna pe cele transformate. 
De asttel de -bucine şi trâmbiţe s'a „servit oştirea Moldovei în. timpul 

lui Ştefan cel Mare şi de care vorbeşte „Grigore ” Ureche, “când la lupta 
de In Podul Inalt la. Vaslui „s'a dat semn: de răsboiu din bucine şi frânt 
biţe”, ca şi Nicolai Costin care de acelaș fapt spune de: trâmbiţe, bu- i 

- ciune şi tobe. o , | îi - + 

“Dăm, ca să rămână, căci să atribue trecutului - glorios al ieamului i 
“nostru, ce se 'cânta pentru “înflăcărare” în lupte: iar în vremi dinainte 
se- cânta. la tabără, eşind la halcă ” cântarea faptă. de. Dmmnul - Şietan 

| Hai fraţi, hai traţi, la măvală dai ” 
„La: năvală- daţi, țara -vă apăraţi, . 
Hai fraţi, hai îraţi, la năvală daţi a e 

| La năvală dați, crucea - vă apăraţi, - 
în Hai îraţi, hai - fraţi, la năvală daţi -. - 

Ă La năvală. daţi, “steagul ' vă _apăraţi, şi apoi strigând 
„hat şi cap daţi”, | e 
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„Apoi cântarea precum se - cânta în . „vremi din „urmă după” obicina tabărei, de protopopul hătmăniei; a N 
- x? . 

Ă * Ă . N 

Trei angheli de țară ne păstră “hotară. N 
| __ Sa noastră năzuinţă, cea veche credință - _ Tara- -i nebiruită, „cu îngeri „Oştită: S 

. A A . | - i i în “A e



0 

Noastră - Doamna Maria, Moldovei tăria. _ i 
Să - Ioan ot Suceava, a moşiei: -slavă; - . a 

şi din Eşi Paraschivă, de noi drăgostivă ii 
„Sapoi da la năvală, tot. strigând: „haida, haida!. 

- 

Cântecul. lui Ştefan cel Mare. şi cel ce se cânta „de protopopul năt- 
măniei, a. căror text s'a: păstrat la amândouă- de mitropolitul T)osoitei, 
care le-a scris pe” scoarţa .psaltiriei tipărite sub. Duca-Vodă, păstrat. în 
biblioteca comitelui Swidzinski, la Kiev. (Foiţa de ist. şi literatură! sub” 
redecţia lui B. P. Hajdeu, Iaşi 1860).. - - 

„AL doilea: „Cântec Militar (de Sarigar D. Gusti). 
= . cr 
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Frumoasă e ţara-pe. care o: slujesc ! 

Imi -place a ei apeşi munţi şi câmpii | 
Mă'nchin la a ei lege, altar creştinesc - - ă Ia 

- La steag jur credinţă cu mii de copii  _- e 
__A patriei “vatră, âl ei Dumnezeu aa 

Ş'a “armelor sunet. e sufletul meu. . - Die 

Pe-a Daciei câmpuri” strămoşii purta O. -:_. 
; Triumfuri de arme, în sânge“ 'ncruntaţi 

Și lumea. întreagă. de ei se mira * 

„Iar astăzi românii la pace's dedaţi 
Ferice e pacea!, -cen pept o: simţ eu 

Sa armelor sunet “e sufletul meu. 

Cand ferul Ja “coapsă cu foc îl” încing i | 

_* Când arma în braţe. cu drag o învârtesc a 

Şi Zimbru pe .steaguri cu ochiul ating | 

Atunci Generalul şi ţara'mi iubesc -. | aa 

A patriei vatră, al ei Dumnezeu - - a IE 

Şa armelor sunet e sufletul meu. 
7 
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Urmăm istoricul: i e Ă Si 

_- Zic să. fi avut “ Atexandru - Vodă: în astea sa şi 2.000 . de 

ieniceri şi alţi turci de călărime. Ce mau ţinut “multă vreme răsboiul, că. - 

- oștenii lui Alexandru Vodă : se amestecasă călărimea cu pedestrimea * tur= .. 

cească şi purcesără - în risipă. Gonituia câtva loc Anton şi cu Burgundiul: 

Cui Raiterii franţuji, -de i-au ajuns şi i-au tăiat. Picatau mulți din o0as- - - 

tea lui, Alexandru Vodă, Fostau împărțită o seamă diri oaste, pe. care 0... 

purta. Moţoc şi Bogdan, „aceştia au ţinut câtăva vreme răsboiul,. cu, Laski 

- Şi cu Deşpot, ci nimerind Anton Secuiul cu ai sei şi dând răsboi, în-, 

dată. au purces . în .risipă - Alexandru Vodă, cu Moţoc şi Bogdan; me 

multe steaguri de a. lui Alexandru Vodă. şi tunurile toate;- pe mâna lui 

pi . . DE în tea



-. 

| Despot” 1). „Căzutau 2) în. acel. răsboi, trupuri. 3099 de oștenii lui Alexan-! 
- _duu Vodă şi ienicerii mai toţi pariţi. şi robiți. La acest răsboi, tare- şi vi= 

tejeşte au stătut. Alexandru. Vodă, singur, 'că pre un ungur . ce îăcea | 
răsboi singur cu dânsul, /-a oborât cu sulița, de pe cal. Aşa îl laudă 

"istoria străină, că multă vreme "singur Alexandru Vodă cu puţini, părăsit de toţi, au -ţinut. răsboiul”. După. iisbândă, Despot -a trimis: în goană după Alexandru “Vodă, strângând “rămăşiţă din oştenii sei, ce scăpaseră * 
călărime turci. şi mai veniseră şi alţi turci, ca la .5000, între care” avea 
şi oare-care ieniceri, cu: aceia 'au venit Alexandru. Vodă până la Prut, „acolo drept Huşi, “a: făcut pod peste. apa Prutului şi acolo aştepta a... 
jutor pe Mircea Vodă, domnul! muntenesc,. Iară” înțelegând Despot că 
s'au oştit. Alexandru “Vodă, strânsau ţara. şi-oştile ţărei 'la “sine, : ca 25.090 “de oşteni, - cu țătani, -la Suceava şi luând tunuri 52, Despot au purces din Suceava 'să meargă asupra lui Alexandru “Vodă. Inţelegând' Alexandru Vodă de apropierea lui Despot Vodă asupra lui,- au poruncit. de au stricat - | “podul la Prut. ce-l făcuse. Iară un: sat, despre'partea lui. Despot Vodă, cu .- puţintele case, unde socotind Anton Secuiul, loc bun de supus tunurile, „au tras tunurile şi le-au supus printre ase; iară pre sineţaşii unguri şi- nemți, pentru desime şi pentru” copaci şi pe. malul Prutului unde cra „_-mai ponorât malul, au supus să dată meșteșug viclean şi au “poruncit să nu dea din sineţe, peste porunca lui. Stau oştenii lui "Alexandru Vodă cu - Moţo€ şi cu: turci amestecați, ca "12.009, pe o râpă a- Prutului, care dacă văzuse că -se apropie oastea. lui Despot ' Vodă şi. au poftit -Moţoc, de au vorovit. cu Anton Secuiul, amândoi puind parola. Ce vor fi vorovit în scurtă voroavă, mi scriu istoricii, . fără. cât că. au vorovit amândoi. Nu sa putut vedea de 'oastea lui Alexandru . Vodă, * oastea cea supusă a Imi: Despot, pentru desimea călărimei! lui Despot Vodă. Turcii asemenea ' | fiind fără -grijă,. pentru apa . Prutului.. Atunci porunci de sârg Anton Să- . Cuiul de sloboziră: tunurile în oastea lui - Alexandru Vodă . şi ' porunci de: - „ieşiră” sineţaşii de unde. erau “supuşi. Puțin răsboiu ţinură oştenii lui - "Alexandru Vodă,' că Slobozind foc tare ungurii, picară de pripă caii- lor  Şi-unii morţi căzuţi, unii răniţi, au dat dos la tabăra lor. Când Anton afli că vine şi Mircea Vodă, domnul  Munteniei,. cu tățarii în “ajutorul. lui Alexandru -Vodă, a pus: de s'au făcut la loc podul peste Prut, pusau tu-: . -niuile- în țărmurile Prutului, de apărau- despre oastea lui Alexandru Vodă, podul, că făceau năvală şi împedica să nu poată face podul. Despot apoi a mers la Suceava, “au poruncit. de au strigat: să. părăsească toți armele 

lea străină pe lângă” sine. AI : a Era atunci Barnovski hatman: Fiind . că Alexandru Vodă luase tot când a plecat, “Despot Vodă nici lefile slujitorilor -nu avea de. unde le Plăti; să-i sloboadă nu cuteza, că. se temea de Alexandru Vodă. jar „apoi .au slobozit toată oastea la ernatec,. însă cu puţină plată, că. deodată 
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'socctise. să li se: die - de tot! capul, câte un galben. de aur şi aceşti 
„bani neputânduse. mai degrabă strânge, au poruncit de. au luat un po-. 

| până la acea vreme, se 'va strânge şi ţara. 

_în care. avea nădejde. 

licandru şi nişte sfeşnici. de argint şi le-au stricat de. au făcut bani, 
pentru plata oştii. - Deci cu acei bani şi cu ce s'au „strâns din țară, au 
dat lefurile” slujitorilor. lar. Aiton Secuiul. s'a întors la casa sa, lăsând în 
loc pe: lângă Despot, pe Petru Devan, ce era de paza. 'cetăţei Suceavei. [ar 
lui Laski iau dat cetatea Hotinului, unde Laski a pus ispravnic pe Ioan 
Pcasovski, leah. Pe toată oastea? era hătman Tomşa. Despot se simţea 
să apuce domnia: țărei munteneşti, de la Mircea Vodă şi “ţara Ardealului” *).. 

Intrând tătarii în țară, Despot a trimis în contra lor „într'ales oş- 
““teni “unguri 350 şi serbi 50, tot 'călărime jcu- câteva mii. de. moldoveni :. 

şi care “nemți pedestraşi şi povăţuitori de tunuri”. Toată această oaste | 

„o au dat în seama lui Jlie Toroman: şi a lui Ştetan. “Tomşa. Toroman şi 5 

„ Tonşa, au - pornit apoi asupra lui * Despot: Vodă la Suceava; însă. mai 

întâi au mers pe la cetăţi 'şi- la târguri, pe unde erau. păzitori oamenii 

lui Despot. Vodă şi întâi. au lovit: la cetatea Neamţului unde. era * păzitor 

cetăţei, Iachim Prudenţie, "silezian, cu nemți. “Apoi s'au dus la Suceava - 

şi au împresurat cetatea. Despot Vodă a pus de au 'slobozit un un, ce 
er. mai: mare; dând .veste si se -strângă toţi ai! sei. Avea cu sine _ Despot | 

Vodă, în cetate, slujitori de treabă : 1256, mai mulţi erai unguri şi pre . 

călărime era Martin Farcaş, iar' pe. pedestrime Petru Devan; şi. pedes- - 

trime unguri,. 300 sub” ascultarea “Tomei, Călăbăneanul “şi: Ştefan Hosvat: 

“iar celelalte polcuri, erau de- multe feluri: V/oși (Sau itali), nemți, greci, 
leşi şi turci, aşa adunaţi -şi puţintei moldoveni. Din: pricină - că-'a sim- , 

țit că aceștia nu- vor lupta contra celor ce'l înconjurase, „Despot : “a gă- 35 

sit .mai bine să 'se „predea. „de bună voe lui Tomşă, ceia ce şi tăcu” 

O altă descriere - a sfârşitului , domniei lui Despot este astfel: redată: 

- Rămâind- domn Despot Vodă, îngrijat fiind de noi -lupte ce va avea, 

să primească de la Alexandru pentru tron şi fiind” că luptele acestea, 

între. aceiaşi ostaşi ai ţărei, pot să aducă nereuşită, din. caușa " necredinţei 

şi nestatorniciei, - Despot . Vodă ” să Hotărăşte se. înroleze streini în' oştire; E 

şi în adevăr angajează cu leafă,. ca: lefecii, nemți, unguri, leşi, sârbi, etc, 

tot oameni străini, “ care „constituesc o oştire permanentă, pedestri şi că- 

lări; numărul acestora” nu - rece “de 2000. "Despot -având cunoştinţă că 

_boiecrii-îl -urăsc şi. au gând să-l: piarză, cu ostaşii. arătaţi mai sus se 7e- 

trăge în. cetatea Sucevei, unde se închide cu 1256 de slujitori credincioşi. 

- Vocvodul trimite: “pe hatmanul Ştefan . Tomşa, ca să: alunge pe tătarii _care 

intrase în ţară. “Hatmanul însă era înţeles cu boierii pentru detronarea lui i 

Despot; de aceia ca-să ia de lângă domn ostaşii sei spre a putea maj 

lesne să-l detroneze, Tomşa “hatmanul a cerut lui Despot -să-i dea pe le-- 

fecii sei, cu care să meargă în contra tătarilor intraţi în ţară şi.că 

jitorii sei, lefecii. nemţi-: (fără pedestrime), oprind lângă | sine pe acei 

= p 
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- Tomşa hatmanul a. pornit. întâi “contra tătarilor, care erau cu Viş-" 
E novieţki şi care se: aflau “adunaţi. la Vercicani, pe- Siret. . Tomşa tocmin- 

__-duşi. oastea sa în două . pâlcuri, ca să înșele pe tătari; a. pus un pâlc. 
"deoparte de--pod şi alt pâle ide altă parte de pod, dând 'învățătuiră 

“oamenilor, că dacă. se vor. înşira tătarii la pod atunci să-i lovească fără 
“veste de două părți, cum s'a şi întâmplat. Vişnoveţki şi cumnatul seu' 
au fost prinşi şi trimişi- la sultan, iar mai apoi: turcii „ca într'o proască 

_săgetau întrânşii dei umplură de săgeți”. Tomşa apoi, s'âu dus contra 
„domnului seu la Suceava şi strângând ţara, 'au înconjurat cetatea: unde „era închis Despot Vodă şi-au abătut .puştele de o băteau. Atunci în cetate 

„avea: Despot ca căpitan pedestrimei, pe Devan (Dervici) Petru (sau Potsu de: Veverici), pe “care bănuindul de trădare, l-a ucis. Părăsit- de ai. sei, .: Despot se predă lui Tomşa şi este ucis” Dom- 
nitorii purtau buzdugan. O altă sursă dă faptul: 

" „„Dimitre- Vişnovieţki, trimite un corp de oa- 
ste, să bată pe Ştefan Tomşa, ales domn de „ “boieri 'şi aflat cu 'cartierui la Botoșani. Oastea lui Tomşa însă, bate şi ” risipește pe Poloni şi pe cazacii lui Visnovieţki, ce voiă să se facă domn”. „Dimitre Vişnovieţki veni cu oaste căzăcească. şi polonă . contra lui " Despot Vodă, la Botoşani. Tomşa bate pe cazaci şi pe: poloni, la Ve- riceni, din ţinutul Botoşanilor şi prinde pe Peasovski şi-_pe Vişnoveţki”. E. vorba de pregătirea invasiei în Moldova a lui Dimitre Vişnovieţki: »lara îşi adună oştile Ia -un loc cu, cele: munteneşti, . pentru a aştept “în câmp pe Dimitri”. DD a N e . Tomşa este ales de boieri ca domn, în. 1564. In timpul acesta sosea. într'ajutor lui “Despot, 14.000 de 'leşi, cu: voevodul Laski; Tomşa le-a „trimis însă vorbă să se „întoarcă înapoi pe. unde au venit, ceia-ce leşii de teamă. şi făcură. Tomşa fiind- un bun căpitan, se „ocupă de întărirea oştirei şi cea dintâi măsură. ce ia este scoaterea străinilor ' din - oaste. „El dă deasemenea o deosebită atenţiune . darabanilor, făcândule o uni- formă strălucită” 1). Insă preferința aceasta dată. pedestrimei, nemulţumi pe călărași, care se dedau “la certuri armate contra pedeştrilor. De aceste. scăderi a oştirei moldoveneşti caută să. profite Mircea Vodă, domnul Mun- tenesc, care văzând şi luptele acestea pentru tron, între domnii ce caută să-l dobândească, să gândi -că ar fi un n ca să ur 

| 
prilej acum ca să unească Mol- dovi cu Muntenia sub domnia sa. Aşa că până să vină lui “Tomşa apro- barea de la turci pentru alegerea lui: de "domn, „Mircea. cu toată oastea sa, sa pornit asupra “Tomşii; ce Tomşa, prinzând de veste, de Sârg „Său gătit şi i-au eşit înainte la Milcov şi dând răsboi, au bățut pe Mircez. Vodă şi. deci s'au- întors la lași” 2). După altă sursă istorică: | Mircea Vodă domnul muntenesc,. văzând cele ce se petreceau în Mol- „dova, sa hotărât să supună Moldova“ ţsub - ascultarea lui; gândind că „prea lesne o va” dobândi pentru împerecherea ce era. între călăraşi. şi . e N - | - - ” r 
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între. pedestrași; aşa Mircea cu toată oăstea sa, s'a pornit asupra” “Tomşii; 
ci Tomşa prinzind de veste, de sirg s'a gătit şi i-a eşit înainte [a Milcov 
şi l-a bătut pe Mircea (Simon . -Dașcălul scrie că ar fi tost domn, Petru, 
fiul Mircei). Da 

„In acest timp — altă sursă '—: Mircea Vodă; domnul muntenesc, s'a 
hotărât să se facă donin şi în „Moldova şi a pornit cu  oaşte intracolo; 
că prinzind de veste Tomşa, au strâns de sirg oşti şi._i-au eşit înainte 
la Milcov şi dând răsboi, -a perdut "Mircea răsboiul”. A 

La 1560, situația Bucureştilor din punct de vedere militar, - este . ast | 
fel descrisă: 1). . 

„Noua 'curte Domncască- din Bucureşti, e: clădită printre săleiite de: - 
pe malul stâng al Dâmboviţei şi înconjurată de ţepene ziduri cu creste: 
înalte şi înguste , ferestrui de meterez. Sus în casele domneşti, al căror lat. 
acoperiş. de şindrilă, să întindea jur înprejur, „cu streşine largi şi re- 

“vărsate”. „Bucureştii era atunci un mic orăşel; ce “abea. atunci. începuse, 
“- numai: pe malul stâng al gârlei”. ',„Din jos .de Bucureşti era Mănăstirea 
Radu Vodă, clădită - de către Alexandru Vodă, fiul lui _ircea”. 

„Casele domneşti din Bucureşti, se „înălţau pe povârnişul malului stâng _ 

al Dâmboviţei, printre bătrâne tulpine: de sălcii,-închise. într” un larg pătrat. 
de înalte şi ţapene. ziduri;. care de. o parte să afundau în. „apă, proptite 

ca largi căprioreli de piatră; iar „de celelalte “trei părţi, înconjurate de: 

şanţuri: de cărămizi. şi de bolovani de . piatră. La . mijlocul. peretelui din. 

„aţa. casei, se află poarta. cu gang boltit, dedeasupra "căreia se înalță. - 

un turn “pătrat; . cu ferestrui -de meterez, iar. dinaintea” porţei era o: po- 

„dişcă,- care prin mijlocul. unui scripete, - -se lăsa: pe deasupra şanţului şi: - 

“se ridica la vreme de primejdie. Alte “patru 'foişoare cu temelii întărite, 
apărau colţurile. întinsei . împrejurimi., Pe dinăuntrul curței, nişte lungi . _ 

"şiruri „de clădiri cu tinde arcuite, stau răzimate de acei înalţi păreţi şi 

-- slujeau de locuinţe sâu odăi, copiilor : din casă, străjilor și. slujitorilor 

domneşti. Apoi tot în rând cu acestea, veneau grajdurile, hambarele, şo- 

proanele, cu toate “ tacâmurile de drum, “sub îngrijirea comişilor şi a să- 

- harilor. Mai în: lăturile caselor domneşti, în. care răspiindeau printr'o tindă- de 

scânduri erau beceriile sau cuinele şi cuptoarele pităriei; în sus mai pe 

“ deal, din dosul: pisericei, jicniţa, cu toată zăhăreaua şi în sfârşit dealungul 

zidului ce se întindea pe malul gârlei să adăposteau saelele cu vite Şi zalhanaua“ 

Curţei Domneşti; căci, toate trebuincioasele vieţei, căutau: a îi prevăzute 

“într'această cetăţiie, aşezată pe “un loc şes ce era aproape de Dunărea şi SI 

de primejdioşii vrăjmaşi. şi lipsit de orce apărare firească. Drept în mij- 

„. locul ogrăzii, deastânga - bisericei lui Mircea,: se aflau casele domneşti, 

clădire: patrată' mare, ridicată, cu ziduri” late_ în poale şi--fără tencuială, 

“:pwutând.pe deasupra . lor un. coviltir cu "cerdac înalt şi întins, un. adevărat 

munte . de şindrilă. , Catul de jos al caselor, abia 'avea pe ici pe colea o. 

crestăfură „pe unde să intre „aierul în beciurile -boltite. Deoparte numai, 

V”
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în fundul unei tinde întunecoase se „vedea - gârliciul povârnit al „pivnițe, 
„cu porţilei de zăbrele; cu toate acestea, ferestrele catului de sus, mititele, 

- lurguieţe şi întărite cu vergele de fer şi cu obloane ce'se drăgeau în . 
.chepeng erau cu mult înălțate de la pământ, astfel în cât. peretele .ră- 
mânea gol şi neted mai până sub straşină. Da 

In “dreptul „porţii şi . deasupra, câtorva” trepte de :peatră, 

„acea uşă să deschidea .pe .0o scară. d6 peatră închisă între doi..pereţi și 
“ dreaptă, care .ducea -într'un pridvor, al cărui acoperiş sta .răzimat, pe stâlpi 
ciopliţi din bardă. şi: dealungul căreia să. întindea o laviţă învelită 'cu 
'Togojini -şi cu zăblae. Pe urmă venea -o tindă “întunecoasă, în care . da, - 

„de toate .părţile, uşile deosebitelor. încăperi, din care unele lungi şi în- 
«guste, cu o mică: feresttue în “fund, locaş. de odihnă Pentru noapte, purtau 
“nurele de chilii, altele mai: întinse .şi mai luminate, erai sălile de adunare, 
“cărările. feluritelor dregătorii şi odăile locuite de .cămăraşi şi de obştea 
-curtenilor. Apoi dincolo de tindă, .să deschidea o largă sală a cărei tavan 

„„de grinzi înegrite,. se sprijinea pe .două şiruri. de stâlpi scobiți cu “gla- "fuii şi cu flori şi-a cărui -fund .eşit măi „afară din ;păretele casei, ca 
| “un. pridvor rotund cu “parmaclâc,, era..cu totul. deschis; această sală pardosită 

-cu „lespezi, loc de. ospeţe şi de dans. în zile călduroase ale verei să numea 7 
horă şi. slujea în totdeauna ca loc. de adăstare pentru cei .ce voiau “să - „intre „la „chiliile neamului :domnesc, Sau .în sala spătăriei „unde. era. sca- "unul lui Vodă, sau în sacnaşul cu. geamlâc. înaintat ;pe. grinzi, : care „cra „ „obișnuita şedere. a .Doamnei şi a femeilor sale. 

Toate aceste „încăperi, "precum .şi : deosebitele .băşci Sau . cămări . boltite, purtând --o .culă rotunjită „pe :deasupra, în care se .aflau' dearândul ;para- -clisul, haznaua sau comoara, şi . patul domnesc, rășpundeau :toate în. horă, „Prin,.nişte uşi cu tocuri”: de. piatră . înalțe şi înguste,. aduse sus -îni îndoit. = perghel şi „deasupra: cărora să vedea -:săpat într'o firidă, vulturul ţării. “Printr'acea sală să :făcea : toată Slujba dinnăuntru - a . familiei „domneşti; „Pe ;acolo „putea cineva întâlni, trecând 'dintr”o odae 'într'alta, pe: domn „Sun .pe, orcare altul dintr'ai sei”, N Na 
| „„Murind Mircea, „boierii. pribegi “fugiţi în ţara ungurească, auzind de 

i se afla „Uşa * 
„. cu două canaturi: de stejar căptuşite cu' tinichele şi legate cu drugi de for;. 

“moartea lui Mircea Vodă, au strâns ,câtăva -oaste - şi “au: venit de peste murte; boierii lui .:Mircea Vodă, încă” şi-au strâns. oştile_şi “le-au eșit îna- inte la Româneşti; acolo având răsboiu, -au' biruit pribegii. şi au - fugit „aceştia . cu doamna „Şi. fiul - seu, peste Dunărea. Şi -iar s'au. întors - boierii | „Mirceoaei, : cu oști .. şi “s'au: tâmpinat...cu : pribegii,: la : Sărpăteşti şi bătân- | "-duse, au biruit “pe pribegi; acolo a perit Badea Ciucesul şi alţi boieri de. ai -pribegilor. Doamna -Kiajna. cu : fiul. ceu, Petru “Vodă, s'au urcat -n scaun la Bucureşti. Deci,. ri'a “trecut vreme “multă; ci au. venit alţi pribegi; „pe apa "Oltului, cărora le-a - eşit' Petru  Vodă,-: la Boiani -şi -a bicuit.pe - “pribegi”. E N a | , Cronica, astfel dă faptele: - NS d 
„Lă vestea asta a unei înfrângeri; ce'.suferisă —. pribegii se tra- aaa | _ __ 

— . . - - - -
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seră inapoi spre drumul. Craiovei, aşteptârid ajutoare. de dincolo de Olt, însă oastea domnească: îi nemeii pe priponul satului “Şerbăneşti. Un râu- . leţ „ce şerpueşte “sub o : coastă,: despărţea. amândouă taberele (adică. păr- țile). Clucierul Badea, căpetenia - pribegilor,: se- văzu strâmtorat la poa- lele dealului şi fără leac -de scăpare; iar Kiajna încălecată bărbăteşte şi purtând. zale. pe' pept şi un hanger în .mână, străbăteă rândurile, îmbăr> . “bătând pe români _şi turci. -Inflăcăraţi, ostaşii deteră năvală, trecură într'o . clipă. micul. pârâu şi printr'o -crâncenă -măcelărie, sdrobiră cu „desăvârşize, 
mica oaste boierească. 'Acolo pieri. luptânduse vitejeşte, Clucierul „Badea . 

- şi mulţi alţi „dintre, pribegi. Mai încercară mai apoi, alţi boieri, pribegi, 
precum “ Stanciu .Benga, -Matei " Marga, -Radu “Logofătul, "Vâlsan şi - alţii, 
să dărăpene cu- arme, domnia lui Petru Şchiopul; :la Boieni însă, fură 
învinşi şi risipiţi”. Aci căzu în “luptă -şi Matei ban (de fel din Caracal): 
"Erau în această. vreme „panduri -băneşti, cu :săbii”. In Moldova erau: 

- tunuri mici, câte .6 'la'un loc, pentru infanterie, -pe care o -însoţia în lupte 1). - 
2 Ca să astâmpere: lucrurile. în! ţară, impăratul turcesc, . a “trimis iar 

pe Alexandru Vodă Lăpuşneanu ca. să ia domnia Moldovei. Tomşa. simțind 
că pierde tronul,- a -încercat să. se -opună 'venirei ilui Alexandru Vodă;. 
acesta insă cu oastea .ce avea-pe lângă sine, :cu: ajutor. turcesc -şi cu-tă- 
tari, căror li se dăduse poruncă de- împărat :să ajute .pe Alexandru, 

_au înaintat “tătarii asupra ţărei, „ca -un.-roiu 'până la Prut, “prădând şi 
arzând”. Tomşa atunci a':trecut în țara -leşască, -cu' sfetnicii - sei, -cu Motoc, 

Vornicul, cu -Spancioc -spătarul :$i -cu Veveriţă :postelnicul, : aşezânduse :la 
„Liov. Cum a venit la tronul 'ţărei, Alexandru Vodă, iar întroduce străini 

în oştire, fiind că. ştia că nu-i iubit de ai sei. Aceşti . străini formau. corpul | 

lefeciilor de care domnul se  tolosi, . pentru distrugerea . duşmanilor. sei 
din lăuntrul ţării. : Alexandru . Vodă. făgăduise- Sultanului că va lua -mă- 
suri ca să dărime cetăţile: Moldovei „ca -să :slăbească ţara - din .temeliz, . 

să.nu se afle apărături”. Deci „a umplut. cetăţile: de :lemne. şi le-au aprins, _- 

de au arş si s'au risipit. Numai Hotinul âu lăsat, să fi2 de apărare despre 
“țara leşască”.: - -- a N Dr a „ 

1562;'La Constantinopol se -vorbea .că: o „armată „de 15.000 de Aloldo - 

“veni, gata să intre în “Transilvania. N a a 

1562;. O :scrisoare-raport. a lui “Petremol, arată -că "Despot 'Vodă al 

Moldovei, caută protecţia “Franţei. = - - E 
"1563; Despot “Vodă, are în garda sa, numai. 

1561—1563, Iacob - Heraclide_ Despot, -întăreşie -şi el cetatea Suceava. , 

- In luptă lui :Despot Vodă -cu 'Tomşa; la 1563, forțele lui Tomşa tut | 

“manul, „asediază Suceava, împreună : cu cele, ardelenești, trimise. acestuia în i 

ajutor; acediul inu '2 luni -şi : cetatea . să predă prin -trădare.. In timpul 
asediului Despot făcu “0 ..eşire a garnizoanei, în care îşi găsi moartea. şi 

“hatmanul Barnovski, al lui Tomşa”. cca: o 

i 1563. :Petreniol comunică: *,„Dimitraşco, . văzând atâta amestecătură, 

a 

ai - străini. In aceşti ani 
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intrase în “Moldova, cu 6000 de. ostaşi, Ştefan adunând forțele țării, 

l-a bătut şi la prins în „bătălie, trimiţândul la” Constantinopol, cu alți 

„250. prinşi”. - 

1564; Petremol raportează că „Ştetari Tomşa, va sta. inpotriva celor 

ce vor să'impună cu forţa la tron pe Alexandru Vodă, cu poporul Mal- 
dovei,. în număr de 100.000 pedestri şi 40.000 călări”. 

1564; Pettemol, comunică, Sultanul a aruncat în închisoare . delegaţii - 

„lui Tomşa! care venise al ruga -să-l lase domn şi repezi pe beglerbeiul 

- Greciei, pentru. a aşeza , pe. Alexandru Vodă pe tron, în: Moldova, unde 

„au ajuns deja 70.000 de, tătari. Tot» el mai -comunică ,şi că. fratele: lui 
Tomşa, celui ce ocupa “Moldova: în. anul! trecut, cu o oaste . de 7—8000 

de oâmeni, ar fi- gata “a intra în “ Moldova spre; a 'răsbuna .moaftea ui 
„ fratele seu Dumitraşcu Vodă. „Asupra 'dărâmărei cetăților: - - 
po In a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu, şi-a luat ângajameintu) 
„că va” risipi cetăţile, a trimis de le- -a urmplut cu lemne şi le-au ars, afară 
de cetatea” "Hotinului. | 

| 1566; In .29 -August,- în răsboiul turcilor sub . Soliman, în Ardeal, - 
"în 1 uptele de la Sighet, cade Petre Botos, voevodul” pedestrimei mara- 

mureşene, up. viteaz român. De, la acest Botos, să crede că. se „trage nu- 
„mele 'oraşului “Botoşâni: - 
“In anul. 1566 luna Iunie „ridicatusau! de la fara ungurească un Ște- 
îann, numit Mâzgă, ce. se. dedea neam de domn. El a adunat pe “lângă 

| dânsul, haiduci şi altă adunătură de oameni şi .a intrat. în ţară.. Alexandru - 
Vodă înștiințat a trimis în potriva lui slujiforii sei, care l-au “tâmpinat 
“mai sus de cetatea Neamţului şi dând răsboi, l-au bătut şi “oamenii i-au 
risipit”. Aceste | evenimente, sunt şi astfel istorisite din . “surse istorice 

"diferite, . Pe a 
- Alexandru Vodă Lăpuşneanu s'a ociipat şi de administraţia țării. După. 

o cronică leşască din anul! 1566, tipărită în Iaşi,- Moldova „administrativ” 
“era împărţită în 24 de distficte, având fie care un pârcălab şi un vatav, 
adică staroşti. şi stegari. Funcţionarii -sau” “sfetnicii lui Vodă, erau. — 
după “acea cronică —. hatmanul. care este şi vornic;. Spătarii, -care Sunt - 
în număr de 3. Titlul acesta de: hatman, să întroduce de la Poloni.. Ca - 
“să poată lua - parte, în această calitate; la lucrările tribunalului domnesc, 
s'a dat marelui hatman, „pârcălăbia Sucevei. “Hatmanul, ca şef 'al oştirei, 
judeca pe toți militarii. In şedinţele: tribunalului domnesc, el. purta - un 

- bastor roşu, împletit | cu Sârmă de aur (în felul bastonului şefului” de” 
cornişti din zilele noastre sau a tamburmajorului) ;-iar 'când era' în fruntea 
oştitei, -purta -un buzdugan: De atunci, Marele Spătar. al Moldovei a ră”. 

| mas cu.-purtarea coroanei. şi-a sabiei domnului. Cu treburile administrative 
- ostaşeşti, - era Marele: Clucer (chelariu) -sau marele “intendent al oştirei. 

" Cu banii ce primea din tesaurul public, -să îngrijastă .de „aprovisionarea 
„ oştirei, atât în timp de pace, cât. Şi în: timp de răsboi; precum şi darea 

la timp, a merticului. Plata lui se compunea atât din “folosul ce trăgea 
de la distribuirea. provisiilor destinate corpurilor, cât şi acelea ce-i ră- 

. _ , x 
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mânea de la cumpărarea! “meiul şi  grâului.- Aga, ca un prefect de po- 
„iţie, el era în acelaş timp; „capul oştirei pedestre, în garnisoana de 
reşedinţă. “Căpitanul de darabani, rămâne acum ca un locotenent al Agăi!)”. 

1567; Alexandru Vodă. al III-lea, ridică în acest an -40.000 oştire. 
-1568;:De existenţa oştirei banatului . Craiovei, sunt documente până . 

prin timpul lui Mihai Viteazul. „Astiel, în acest an, pe nişte boieri, sub 
" banul” Pârvu şi pentru acei numiţi Pârvuleşti cu oştirile Craiovei, se 

desființează - aceste 'oştiri craiovene. 'Dar. şi Mihai Vodă a ăvut asemeni | 

oştiri ca ban. al Craiovei, şi care au: existat încă şi după el. In . osti: “ea 

Olteniei erau: şi panduri.- 
A 1568; Forţa principală de răsboi | a Munteniei şi Moldovei, a consti | 

tuit până la începutul secol. XVII, mai mult în cavalerie, de cât. în 
„ pedestrime; românii, atât “ cei "din Moldova, "cât şi. cei din ţara româ- 

nească,, iau parte la răsboi mai mult călări; de trupele: pedestre ei nu 

fac nici o -întrebuinţare, de cât ca să infesteze. pe inamic în munţi2). . 

In 1568, conducători de oaste în Moldova: era vornic Dragomir, co-. 
mis Mitrea, paharnic Bratu; Pârcălab loan (acesta din Moldova pe. lângă 

Vcevodul - Munteniei). 
La 1568, moare Alexandru Vodă Lăpuşieanu şi vine la tron fiul sea 

Bogdan Vodă, care „nici de carte: era; prost, la călărie. sprinten; cu su- - 

lia ia halcă, nu prea lesne avea "protivnic; a săgetare din 'arc tare, - 

“nu putea îi mai bine”. - ! . 

Există şi de la acest Bogdan. Vodă Lăpuşneanu al 1V, fiul lui Alexan: ru 

Lăpuşneanu, dintre anii 1568— 1570, un tratat încheiat de dânsul cu re-. 

gele. August al “Poloniei, prin care se obligă Bogdan, ca în timp de răsboi | 

să-i trimită , ca ajutor 24.000 . călăraşi. î 

. 1570, “Turcii, dau domnia, lui. loan Vodă Armeanul „care a venit în 

țară cu oaste ; turcească şi s'au aşezat în scaun la Iaşi. Bogdan Vodă, 

care fugise la. Hotin, a luat ajutoare de la leşi şi 's'au lăsat “pe Prut. 

în jos şi au- trimis - de au adus şi: puştele | de la Hotin şi s'au pogorât 

"la Ştefăneşti. Ion Vodă strânsese: şi. el ţara şi oaste turcească încă avea. 

i Bogdan sosit la Ştefăneşti acolo a. prins „veste că şi straja lui Ion Vodă 

nu-i departe şi” a trimis 0 seamă, .de- ei înainte .să vază, care a dat 

“la Prut de “moldoveni! Ei au “avut învățătură să nu dea. răsboi, ci: au 

- trecut Prutul pe -de, cea parte''şi s'au lăsat în jos, de mergeau moldo- 

-_venii pe de: această parte, leşii de. ceilaltă parte de Prut. :A doua zi 

s'au ispitit să dea harţ; “ce: moldovenii tot sau dat înapoi, Spre temeiul 

unde era fara, cu turcii, la un loc strânşi şi -apropiinduse de Iaşi, s'au 

arătat oastea toată a lui Ion Vodă; , văzând hatmanul : atâta. oaste, “că- 

"reia socoti că nu-i va putea; sta înainte, s'a retras urmărit de e moldoveni, 

„până la Nistru, sub Hotin”.. : 
| 

E - După o altă sursă istorică, „la 1570, ia steag de. dommie, Ion Voză dă, 

, 
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“care a: venit cu 20.000 oaste turcească şi i-a -eşit întru întâmpinare Wo- 
erii, cu Dingă hatmanul. Iar lui Bogdan Vodă, venindui ajutor la Hotin, din 
ţara leşească, 2000 leşi, cu Niculai Miliţki- hatmanul şi Neculai Siniavski, 

a Voevodul ţărei ruseşti. Trecând Prutul, Miliţki a răpezit pe Bielevski cu 
oamenii sei. la Bogdan Vodă la Hotin de au „pogorât puştele şi după 
ce -au sosit “puştele s'a clătit şi Bogdan -Vodă, până la Ştefăneşti. cu 
oastea leşască; şi tâmpinânduse cu oastea lui Ion Vodă, mau cugetat leşii 

_să stea la răsboi, ce numai străjile s'au lovit şi s'au întors spre Hotin. 
Şi moldovenii! cu .turcii amestecați, s'au luat după leşi să-i poată închide 

“undeva la vre-o strâmtoare, dândule răsboi în mai multe locuri, . până Ja 
cetatea Hotinului, fiind cetatea pe mânile leşilor, -au trecut cu Bogdar, dincolo”. | , 

“După cronică: .. - e | ae 
„La 1570, vine la trontil. Moldovei, Ion Vodă 1), supranumit cel cum- 

plii.. Acest voevod, vine la: țron pregătit ca militar; el „studiază arta mi-. 
litară la poloni, la germani, la turci, la tătari şi este “ucis în bătălia: “de “la. Cahul”, spune . cronica 2), 

„Starovoltski, scriitor militar. polon, -consideră pe: aceiaş linie pe Ion 
Vodă cel cumplit al Moldovei, cu' Gustav „Adolf, al Suediei, câ pe unul 
din. capii oştirilor europene, capi care: ştiau să . ducă pe oștaşi, la -si- gură victorie 3)”. N - i i 

* In timpul domniei lui Ion Vodă se dovedeşte încă odată «puternica |. organizare militară a Moldovei; dcest voevod -plin de însuşiri ostăşeşti şi distins conducător militar, căpitan vestit, jstrategian de seamă prin „ concepţiile sale. tactice şi - strategice, se ridică: la înălţimea marelui seu înzintaş. Scurtul. timp al domniei, lui Ion. Vodă, nu poate: constitui o perioadă de reorganizare militară, căci nu a avut, vreme: s'o înfăptuiască şi nici ai putea: constata roadele; aceia ce săvârşeşte oştirea însă în timpul seu, este pe urma organizaţiei de mai nainte şi a calităților ostășeşti moş- tenite "de la părinţii lor, răsboinicii lui Ştefan cel Mare. Aceasta ge. dovedeşte prin scrierile contimporane epocei dintre domnia lui Petru Rareş şi a lui Ion Vodă. In, adevăr,-iată ce spune scriitorii streini despre oş- “tirea Moldovei, din -âcest timp: „românii, atât cei “din Moldova cât şi “cei din ţara românească, iau parte 'la resbel mai mult călări”.+). în descrierea Poloniei şi a ţărilor vecine, anii 1573, —, despre moldoveni: ar îi un popor foarte ciudat, “capricios, apucat, dar atât de dur şi 'de răsboinic, încât nu odată a dat învăţătură celor ce nu-l lăsau în pace 5). Şi în operaţiunile militare ale acestui voevod, se constată presenți celor trei. arme şi combinarea lor în luptă: infanterie, cavalerie şi artilerie, Se constată asemenea existenţa trupelor grele, cu anume însărcinări şi reguli şi a trupelor uşoare cu regulele lor, fiecare având anume. rol'-şi întrebuințare în luptă. Arma timpului şi în alte țări, “cavaleria. „Moldova 

  

1) Poartă pe cap tradiționala căciuiă, i 2) 3) B. P. Hasdeu. 
4) Leonard Goreciu. - 
5) Vigenere, scriitor francez, 
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ară avută în cai militari”, „Românii au călărime bună. Oricare, fie cât 
de lipsit, ţine acasă un cal, cu care merge la pradă şi. oaste”. „Au scut, - 
suliță, coif, ca şi ungurii”, „Au tunuri - mari,. care trag cu atâta -putere, 
în cât răsună cerul şi se cutremură „pământul” 1). Marşurile trupelor, sunt 

„organizate în. toată regula tacticeşte și -sunt precedate: de recunoașteri. . 
Se constituiau reserve de oarieni, de cai, de arme şi lănci noi, .pe timpul 
luptelor. Se” “face uz de întăriri. şi se „foloseşte foarte bine terenul: Se 

- face îintrebuinţarea semnalelor în lupte, 'sunt trâmbiţe, cornuri şi: tobe. 
Uieche vorbeşte despre pedestririea lui. Ion Vodă, ca fiind de 2. feluri; 
în dobândă, oamenii de la vetre şi în leafă, darabanii, care erâu plătiți 

şi prin urmare ţinuţi ca permanenţi în serviciu; aceştia constituiau partea 

cea mai mică a pedestrimei şi care se complecta cu ceilalţi. 'darabani, 

„ţărani ' neliberi, adică supuşi mănăstirilor sau boierilor; aceia ce era. 

posibil, întru cât calaraşii erau răzeşi, ce. altă clasă mai - rămânea pentru 

a procura armatei pe darabani, de cât acea a ţăranilor: supuşi”'?2). 

Luptele nu se dădeau fără reguli tactice, şi fără acele întrebuințări, 

de mijloace, de aşi ascunde” intenţiile, de a înşela. pe duşman, asupra - 

posiţici şi forţelor cum” să obişnueşte -şi astăzi în lupte. „Ion Vodă, 

imparte oastea lui în 30 de:pâlcuri, -iar toată oastea lui, era de. 30. 000”). 

Această împărţire în unităţi de 1090 de oameni (care este veche) şi răs- “ 

N 

7 

pândirea lor în lungul frontului şi intercalarea artileriei în intervalele a 

dintre unităţi, pe deoparte înşela pe duşman asupra forţelor, părând, astfel 

foarte numeroase; iar pe de alia, dispositivul - adoptat al liniei. în “acest 

scop, avea remediată slăbiciunea . sistemului, prin împărţirea . arțileriei în 

lungul acestei. linii, fiecare unităte la rândul ei având 'capacitatea şi tă- 

ria de a lupta şi. rezista. „Ion Vodă, aşază” în frunte călăreţii, cu „tu- 

nurile grele, .a căror 'sunet -înfricoşat - şi desele lovituri ale gioanțelor; 

“tulbura mult. şirurile turcilor”. La aripa . dreaptă puse pe- săgetari, icare _. 

prin grindina săgeţilor, vulnera pe turci. La aripa stângă erau aseze 

„Ina-. 
“lâncerii, care - erau gata lă toală ocasiunea, a tăia pe inimici :) x 

“ măime extraordinară, având tunuri 'de astea 80"- „EL. aşază în linia 

de luptă şi mulţimea pedeştrilor,. în oarecare - depărtare de are pe 

dostrimea, era aşezată pe griipe de 'cosaşi, arcaşi, cu săbiile strâmb e 

„ca ale turcilor şi cu măciuci. Coase erau: de acele. cu care se cosea ari î : 

Când Ion Vodă îşi. dă seama. de. “trădarea lui Jeremia pârcălabu 

Golia şi vede mulţimea turcilor, a, aştepta. atacul . “acestora, sdrobirea + 

ataca el pe duşman. . 
lui era sigură; de aceia: se hotărăşte a | 

"1572; In acest an, este în Moldova: un „Căpitan, Dumbravă; iar sub 

Ion Ştefan Mihai. Racoviţa Voevod, era Pan Toma Crejulescu Vel Ban; 

Pan Atanasie: Ipsilarit, Vel. Spătar. E il Ma 

“19 L. Goreciu. Da , | | e | 

2) A. D. Xenopol, - ă | î- e | | 

3) Cantemir, Ureche. --. N Da | 

4) Ureche. | | 7 Se: 

„intea fiecărei cete, în” dreptul locului. (ăintre ele, aşază tunurile de 'o .-
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_ Hotărât & scutura atot puternicia turcilor «de asupra ţărei sale, .Jon 
„> Vodă, tactician. desăvârşit, ştie că inferioritatea numerică a! forţelor, sale, 
„-să poate remedia - prin mânevră şi prin “lovituri . energice, date la timp 

şi la locul propriu de a. nbţine succes. Mai înainte îşi asigură ajutorul: 
» vecinilor sei cazaci, a .căror capacitate de - luptă. o cunoaşte. Apoi caută 

„a se concentra el mai înainte de. duşmanii sai, ca profitând de depărtărea 
:-: dintre forţele duşmane, să le atace. şi „să le bată în“ parte. Planul seu 

reuşeşte. în. parte şi: ar fi reuşit total, dacă ar fi avut sprijinul boierilor . 
„sei şi nu Sar fi găsit între dânşii, trădători. In adevăr, -o grupă din 
duşmani porneşte asupra lui Ion. Vodă, sunt “muntenii, unguri, turci;. a- 

“jung pe Siret şi acolo să aşez. în aşteptarea 'continuărei  marşului asupra 
mcldovenilor. Increzători' în reuşita acţiunei “lor -şi probabil despreţuind 
pe! adversar, armata de pe Siret;. neglijează a se asigura contra: unei 1o- 

” vituri neașteptate. Ion Vodă . constituie-. un detaşament care să meargă. 
„înaintea vrăjmaşilor şi să-i recunoască. Comandant al acestui detaşament, 
este un .vestit căpitan căzăcesc, Sfiercovski; rel dă peste. avanposturile 
duşmane, le găseşte -lipsite de supraveghere, le înconjoară, şi. le prinde; 

„apei vestind numai de cât grosul armatei “şi pe: voevodul conducător, a- » gest: vine-în grabă şi “cade' de! trei: părţi asupra vrăjmaşilor, care se. 
: odihneau, întemeiaţi pe: trupa- de 'siguranţă ce ştiau că au;. sunt surprinşi 
„complect şi măcelăriți, Ion. Vodă după 'ce se răsbună -pe duşman, prin “prădăciuni şi „oc, "peste tot pe unde trece, -ăflă că cei doi principi scă- 
paţi din, “luptă sunt “fugiţi la sprijinul turcesc din cetatea Brăilei şi aci 
fiind, până să învestească. cetatea, ocupă oraşul, omoară turcii care erau în “trânsul; ia apoi îri. rând * cele alte . cetăţi "Tighina şi Cetatea Albă, le bate şi: distruge, apărarea din trânsele, ca şi trupele de ajutor ce se îni- “ drept spre Brăila,. după care se' retrage la: Huşi în aşteptarea celei de -a doua forță, armata- Sultanului Selim, care se apropie de Dunărea. Aflând. de “această apropiere, Ion Vodă. hotărăşte- să . dispute trecerea Dună-ci 

„Şi se cauzeze perderi dușmanului, la trecerea obstacolului, . cum şi a-l „recunoaşte ce forţe are. In acest scop, trimite „un detaşament destul: de . ” puternic, sub. comanda: „unui boier, Ieremia Golia, “pârcălab. de. to-. tin. Acesta trădează pe domnul seu;. turcii trec nesupăraţi Dunăreă, “cu- nosc “forța moldovenilor şi posiţia lor şi merg. de-a-dreptul asuprăle. To Vodă este înşelat deci asupra dușmanului prin - răportul ce-i face trădă- | torul Golia; face . însuşi 0. recunoaştere, dispunând un 'atac spre a ' - vedea "care sunt! forțele duşmanului; : află astfel adevărul. şi: constată . 
mărea lui inferioritate faţă de dușman.: Era acum „prea târziu “ca să "evite Impta şi să Tecurgă „la stratagemele. glorioşilor sei predecesori, . a- iragerea dușmanului. pe „posiţii, care să remedieze -inferioritatea riumă- rului. Totuşi, “nu să descurajează; împarte - oastea sa în: 80 de : pâlcuri, . înțirde frontul seu spre a părea „duşmanului “mai. numeros: de cât este; „Împarte tunurile sale Ja „cele 89 de pâlcuri; duşmanul. înaintează, Go „lia, „Cu “toţi. ce au fost: sub ordinile “lui, trece la “turci;: tacul duş „_Miân să: produce cu mare putere; atacat, fesistă cu îndârjire; moldovenii 

- 
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şi cazacii; fac: minuni de: vitejie; voevodul . însuşi intervine . în iotă, 
expunânduse fără a 'se gândi la pericolul pentru viaţa sa. “Covârşit de 
forțele mult superioare ale duşmanului,. întrerupe puţin timp lupta spre 

a da o mică odihnă! trupelor sale; o: ploae repede udă pulberea tunuriloir 
sale; cu aceasta, să vede” perdut fără scăpare, ori ce ar mâi îi putut faca. 
Rupe lupta. şi să retrage: către seară, spre a se întări prin şanţuri. Duş- 
mânii însă îl- urmăresc de „aproape şi-l înconjoară de “toate . părţile, ne- 
lăsândul “să mai iasă din tabără itoată noaptea. Este, bătut cu tinuri 
de cătră turci şi: tătari, el nu mai „poate răspunde cu asemene foc; to-. 
tuşi rezistă 4 zile; în lipsa “de apă .şi de hrană şi în imposibilitate dea 

„salvu: trupele: sale, să predă dușmanului, “după. ce pune, condițiuni care 
desvăluesc măreţia "sufletului. seu:. Condiţiile sunt primite de turci, dar 
călcate mişeleşte. Voevodul încrezător că „luptase: cu "un adversar” care 

_are respectul tradiţiei şi onoarei “armelor, să predă , fără teamă; însă este 

ucis de canalia, pe a cărui cuvânt pusese temeiu. Aşa piere un desă- 
-vărşit. şi viteaz ' căpitan, o minte ageră şi: un caracter, de care era atâta 

lipsă pe acele vremuri, în. serviciul românilor” şi al creştinătăţei. . 

Altă sursă: „Odată ce. turcii” au văzut aşezat în tron pe Ion Vodă, 

“i-au cerut să sporească tributul, ţărei, ceia ce voevodul “refuză neted. 

Turcii luară . acest refuz drept o ridicare împotriva. puterei suzerane ' şi 

ademeniţi fiind şi de nemulţumirile boierilor, care voiau mai bine voevod 

de acelaş sânge cu dânşii, -de cât un domnitor străin de legea lor, îiind. 

armean, porniră - "cu răsboi contra lui Ion Vodă, care, părăsit oarecum de 

bcicri, însă sprijinit” de” ţărani, se hotărăşte a se. opune turcilor”. . 

- Ion Vodă se pregăteşte de, răsboi _contra turciloi. şi cere să-i vie 

şi cazacii, în : leaiă, în ajutor; „Si strânsusau şi ţâra, căci au trimis. de. 

sâry să iasă la oaste; cazarii au venit. 1.200. Ion “Vodă, au! strâns țara _ 

şi cu toţii” s'au bulucit la un „loc, “toţi. I-au venit veste, că Petru Vodă - 

Şi “cu Alexandru. Vodă, au intrat în ţară - cu mulţi oameni,: munteni şi. 

“unguri şi turci. Hu ales Ion Vodă cap dintre cazaci, „.pe Sfirski, cu 0 

“scamă de” cazaci şi cu oaște de: ţară şi i-au “trimis înainte de' strajă să. 

vadă cu” ochii;.. iar el: Cu - altă oaste - au purces după: dânşii. Jar Sfirski . 

cu cazacii şi cu cine. mai era cu dânsul, au nimerit asupra „400 de oa-: 

__meni ce' erau straja lui Petru 

i-au prins. Sfirski, “dacă au. biruit acea strajă şi au prins veste că Petru 

Vodă nu ştie nimic de oastea lui Ion. Vodă, îndată au. riipezit -oameni - de - 

ţară, de au dat “de. ştire “lui “Ion Vodă, să sârguiască să vină să-i lo- 

vească fără . veste, că are vreme 'acumă „de voia: ai bate şi i-au Spus 

arte”. | | 

a “e e aie, | narează asttel acelaş. răsboi: „în luptele cu 

turcii şi aliaţii lor munteni, Lon “Vodă trimite pe : Sviercevski în e 

în recunoaştere, “având : cu el 6000 de moldoveni; acestia inoata i 

dau peste “veghea - muntenilor, ce se aşezase din stis i castrele Jo, AR 

să-i "păzească să nu. fie. atacați “cumva şi tulburaţi în odihna lor. Veg 

era în „Număr de 400'.. 
dia 

r 
7 

Vodă şi fără veste înconjurândui, pe toţi -. 

Scriitorul :polon Gorecki, tot de -aceiaş luptă, 3
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spunc că: “a trimis cazacii şi (cu 8000 -de. călăreţi moldoveni, să. în- 
- tâmpine pe.inimici,. lovindui prin surprindere”. | DE | 

-O altă sursă descrie faptele astfel: „In răsboiul lui Ion Vodă cu turcii, 
în al „treilea an al domniei sale, „cazacii văzând lefe şi care din firaa 
lor sunt gata la jac şi dobândă, s'au, strâns ca 1200, cu Svirciovski şi 
Barsam, amândoi aveau câțe 200 de cazaci şi de la Braţlav erau 209 
de cazaci; Cozlovski iarăşi, avea. 200 de cazăci;. aşişderea -şi Slujinski; 
iară” lance şi Socolovski, aveau câte 100. Iar dacă au sosit cazacii în 
“tabăra lui Ion Vodă, au poruncit 'Ilon Vodă de au, dat de bucurie din 

- tunuri şi din Sineţe. Toate acestea auzindule Selim Sultanul, de Ssârg au 
trimis turci: 30.000, ca. împreună 'cu 2000 ' de unguri, sosiți la Alexandru „ Vodă, domnul muntenesc să meargă să prindă pe Ion Vodă şi să ducă pe fratete 

„ seu Petru Vodă, domn țărei. Alexandru Vodă, din- porunca Sultanului, înpreună cu -îratele seu Petru Vodă,cu. oastea turcească, cu unguri; cu. munteni, au 
"purces şi viind până peste . apa. Siretului, s'au tăbărât, slobozind caii Ja _Păşune. Ion' Vodă, aflând de . aceasta, îndată au poruncit o seamă” de cazaci, . cu Sfirciovski şi cu' 8000 de moldoveni, știutori locurilor pe unde va merge, iară pe urma lui s'a pornit Ion Vodă cu oastea. Mersau Sfir_. | ciovski cu ai sei, mulco:niş şi dete pe streaja de „oşteni munteni, 309 erau * “şi înconjurândui fără de veste, pe. toţi idu prins. Şi înțelegând din a- ceia Stirciovski, că “nimica nu ştie Petru. Vodă de oastea lui lon Vodă, au şi repezit la Ion Vodă să sârguiască să -vie de sârg. cu oastea. Gră- bitau Ion Vodă şi după ce 's'au împreunat cu toţi la un loc, s'au împăr- it. în trei polcuri şi au lovit de trei părţi oastea lui Petru Vodă, când toți dormeau fără grijă, în nădejdea strajei. Multă moarte au. făcut în irânşii, că de nimica 'nu se putea apuca, “numai de fugă pedestri şi numai - cu cămeşile. Purcesau Ion Vodă în goană, după Petru Vodă şi Alexandru “Vodă,:cu toată oastea. sa, de 'au ars şi ali prădat țara muntenească, mai mult de jumătate, punând domn pe Vintilă... Ie ÎN Cronica 1) adaogă şi acestea: „lupta de .la Jiliştea, dintre Petru Vodă,.. - fiul doaninei Kiajna, compeţitor la scaunul Moldovei. şi: Ion Vodă „cel“ - cumplit”, a fost de, epopee fala“boierimei vechi. Ivaşcu Golescu este şi- „teazul din acea luptă. ce. scapă 'pe donin (Albu Clucerul). . | Aflând că Petru Vodă şi Alexandru Vodă, sunt la Brăila, întorsusa Gu oștile sale asupra Brăilei-- şi tăbărând. sub Brăila, trimisau doi mun- „teni la beiul de Brăila, cerând pe amândoi domnii, că de nu-i va da, va sta cu răsboi prejur cetate, până o 'va dobândi, Trimisau şi beiul.: patru agi la Ion Vodă, cu zete glonţuri mari de tun: şi. cu -zece' mici, zicând “lui. Ion Vodă: că: cu astfel de bucate, îl: va. ospăta “din cetăte, care nu le va mistui. Ion Vodă, au poruncit pedestrimei, de“au. făcut năvală a: A supra târgului;. având „doitre gata, au oborât: gardul târgului şi intrând in îârg, au -tăiat pe turcii din Brăila, „cât nici. câne n'a: rămas viu" .Voind Ion Vodă să bată şi cetatea, numai; ce'i veni veste, că-i vin întra- 

1) Arhivele Olteniei, .. a a 
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julor Brăilei, 15.000 de turci; şi îndată au trimis pe Sfirciovski cu ca=- 
„Zacii, împotriva turcilor şi tătarilor şi lovindui vitejeşte, i-au risipit şi 
“i-au gonit”. - 2 

„Ion Vodă, au slobozit oastea la pradă şi încă asupra Brăilei au 
mers, de o au -bătut: şi era gata să cadă, când intrând “tătarii în ţară, 
Ion. Vodă au mers asupra : lor. Inţelegând Ion Vodă, că turcii de prin 
cetăţi şi tătarii din Bugeac, s'au ridicat asupra lui, îndată au trimis cum 
mai de sârg să se bulucească oastea sa, prea lesne i-au bătut şi pe aceia; 

apoi au „ars -Tighinea: şi Cetatea Albă, de supărare contra turcilor şi 

multă pradă au făcut. Mai târziu cazacii au dat peste o. seamă de oaste 
turcească ce se.. strânsese, şi mergea să lovească pe 'Ion “Vodă şi au ce» 

rut ajutor “lui Ion: “-Vodă;” şi până să vie acest ajutor, era. să peardă 

_răsboiul, cazacii, din pricina muilţimei - turcilor; unde mai apoi moldovenii 

odihniţi, dând răsboi vitejeşte, prea lesne i-au “spart”. - , 

După aceia „a mers cu oştile sale Ion. Vodă, sub Tighina şi bă- 

tândo' câteva zile, o au dobândit şi o au ars. Trimisau de acolo 600 de 

cazaci, la Cetatea Albă şi'o au aprins, de au ars fumătate de târg. Ion 
Vodă cu „oastea sa, până a venit: „cazacii dela Cetatea Albă, s'au” odilmit. 

Şi după aceia, înțelegând Ion Vodă de nişte turci, ce, eşise de prin 

cetăț: şi se-oştise cu tătarii Bugeacului şi 'mergeau la Cetatea Albă, au 

orânduit pe cazaci: şi cu 3999 de moldoveni, pe care lăsândui Sfirciovski 

pe urmă, au tocmit cazacii în trei polcuiri. In polcul cel dinainte, erau 

300: de cazaci cu sineţe şi toţi cu calcanuri să se sprijinească de suli- 

ţele turceşti, orânduiţi. Al doilea polc, era pe atâţia cu sineţe şi cu 'arce, 

. pe aceia i-au “orânduit în cornul din dreapta. Acolo dintr” acel polc, era 

şi Sfirciovski. In al treilea pe atâţia, erau -cu sulițe, lungi, pe aceştia 

iau “tocmit în cornul din stânga. Iar. turcii, văzând . oameni de oameni, 

au sărit cu îndrăsnire. asupra cazacilor. Iar Siirciovski, au poruncit pol- 

cului cel din” mijloc, de au sărit în „potriva turcilor, slobozând focul în 

„dar de toată însemnătatea pentru noi. 

turci şi 'să- făcu O amestecătură mare întrânşii. Atunci şi singur Stirciov- 

ski cu un alt pole, “i-au lovit din dos, săgetând în turci din arce şi aceia 

cu .suliţe lungi de altă parte, năvălind asupra turcilor, de'i junghiau. şi 

Stătut-a un” ceas acest răsboi, de ambe părţi, până au sosit şi 

mare îndrăsneală au năvălit asupra. turcilor şi înfrângând 

pe turci, prinsau. vii 200 de turci şi i-au dus de i-au închinat lui Ton 

Vodă Şi 'îndată poruncitau .lon Vodă, de-i tăiară cu coasele”. ' 

Acelaş episod al luptelor, ce .ait precedat bătălia cea mare cu turcii, | 

este- descris şi în alte cronici pe care_le dăm aci, tocmai spre -a șe.-. 

avea toate amănuntele, scrierile având oa:ecare deosebiri 'unele de altele, 

Astfel - avem descrierea: 

* Venind Ion Vodă”, la tron 'şi hotărât a nu mai plăti tribut turcilor, | 

lui “Selim, se sfătui. cu boierii şi. se pregăti de resbel :cu e, lou , 

Vodă, a şi strâns îndată o mulţime de pedeştri cu . Jeafă, iar că Pi 

se acunară -iară înprejurul lui: şi din nou -se legară prin toni pentza 

au să lupte pe moa te, contra dușmanului Selim. Retuzat de poloni p 

împungeau. 

moldovenii şi' cu 
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a Ei - i : a , i Ii „ajutor, Ion Vodă trimite la cazaci, care “şi vin. Sviercevski, cu 200 de 

călări, Bârsani încă erau 200; Braslavani, încă 209, toţi sub. comanda lui 
Sviercevski; Coslovski conducea 200, “Siusenski 200, Ianci 100, “Sveslov- ski 100, total 1200.  . i e 

Când s'au apropiat de castrele lui Ion „Vodă, acesta le-a eşit înainte, 
însoţit de -cea mai frumoasă călărinie „şi ' câţiva boieri de frunte. Ajun- 
gând în castre,  începură ai lui Ion - Vodă,. să. tragă din: tunurile cele 
mai mari, cu atâta putere, încât. răsuna cerul şi se cutremura pământul. 
Ion Vodă, trimise: la cazaci, tot atâţia pedestri de ai sei, pe câți era 

„Şi cazacii, - pentru ca luând: caii fiecăruia, să-i îngrijească. Castrele lui: 
"Ion Vodă, erau corturi. Selim, trimite domnului muntean, 39.000 de “tucci 

şi 2000 de unguri şi adunând şi pe, ai sei, 'să meargă să prindă pe 
Ton. Vodă şi: să pună în loc, pe - îratele seu “Petru. : Munteanul, Dlează * “cu turcii şi ungurii şi trece! Siretul. Erau de toţi vreo 102.000 de ostași. viteji. Ei lasă -caii slobozi, cum şi oamenii, ca .să răsufle. In acelş 
timp, Ion Vodă, înştiinţat că un. mare număr. de inimici trecuse. Siretul, peste 100.000 şi că de iar ataca Ion Vodă. numai de cât, pe toți i-ar . RT | . . . . . a . - e . 

„ucide, Ion. Vodă deie ordin lui Sviercevski, ca . să alerge înainte cu ai sei, dându-i şi 6000 de români 'cunoscăfori de limba turcească, ca să „alle toate: mai deamănuntul; iar «dânsul cu ai sei, care erau armaţi maj greu. venea "mai în 'urmă. Mergând pe, tăcute, . iată dau peste . veghea muntenilor, care aşezase . din - sus de castrele. lor ca să-i păzească, să "nu fie atacați şi turburaţi în odihna lor. Veghea era de 400. Cazacii îi _.înconjurară. şi-i prinse. pe toţi; apoi îi! siliră să mărturisească planurile lor şi numărul, -spunândule “toate acestea şi -că muntenii sunt 70.900, . 
„turci 30.000, unguri 2000. Chemat, veni „şi - Ion Vodă îndată cu: ai sei, „invită pe Sviercevski să pună în ordine pe ai sei şi să pornească bă- taia; iar.Ion Vodă, având oaste mai multă, o înşiră. în distanțe “măi mari şi de trei părţi atacă - castrele “inimice, „lipsite de veghe şi 'de orce a- „ părare. .Dealtă parte, Sviercevski înaintând cu: paşi repezi, se apropie de inimic, înainte .de sosirea „lui Ion Vodă şi 'dete riăvală “în. castre, Cu mare sgomot. - Toţi îşi perdură ' minţile. lată “soseşte şi Ion: Vodă cu ai „sei; „aproape toţi - fură masacrați, -din atâta număr de oaste, numai do:- “nul putu să. scape, 'cu, fratele seu Petru, fugind la Brăila, la Paşa. După „4 zile de odihnă, în castre, se prâdară apoi până aproape de Braşov şi în ţara românească, după care. merse asupra .Brăilei. Ion Vodă, se .aşeză | nu departe de cetate. şi de uraş, 'la un loc bine potrivit, încât tunuzile cetăţei, nu-l supăra nici de cum. Apoi' urcânduse pedeştiii pe zidurile | cetăţei, Sfarmarii. zidul şi. toată oastea. irupse în oraş; 4. zile ţinu  mă- celul Ion Vodă primi ştire, că 15.099 de turci; vin în' âjutorul cetăţei.. Tri-. mite îndată pe “Sviercevski. cu cazacii işi cu 8090 de călăreţi români. Toţi turcii aproape fură . ucişi. In apropierea 'cetăţei Tighinei, aflânduse un Corp.de oaste turcească, Svietcevski înştiinţă pe Ion Vodă, .care' ve» - nind, merse şi aproape toţi turcii fură. ucişi. - s Apoi merse la Tighina,” o bat şi o iau. Totdeuna Ion Vodă! era în : - . IN 4 > „N . 
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"frunte, EL aşeză în frunte călăreţi cu tunurile; a căror sunete înfricoşate 
şi desele lovituri ale gloanţelor, tulbură mult şirurile turcilor: La „aripa . 
dreaptă, punea pe săgetari, care prin grindina săgeţilor, vulnera pe turci; 
la aripa: stângă,. erau aşezaţi lăncierii, „gata în toată ocasiunea 'a tul- 
bură şi. tăia pe inimici. Cazacii, . -unii erau. acoperiţi cu scuturi rotunde 
Pedeştrii lui Ion Vodă, aveau coase, “După ce se aşezară asttel, dăcură 
cu toţii. asupra. turcilor, pe care îi bătu şi-i ucise.. După această CONTI 
plectă isbândă, Ion ; Vodă plecă cu- oastea sa la Huşi”. ..: 

"„Inţelegând acestea - Selim : Sultanul ..turcilor, foarte se. tulbură tare; 
poiencitau şi hanului Crâmului, să se. pornească cu oaste şi trimisa ară - 
pe Pe. Vodă, cu multă oaste “turcească. Inţelegând Ion Vodă de a- 

„tâtea oşti ce'i vine asupza-i, au orânduit pe Irimia pârcălabul de. Hotin, 
cu 1400 de moldoveni, la trecătoarea turciloz, la Dunărea, să poată opri. 

“să nu treacă turcii. Irimia trădează pe. domnul seu, se: face că nu poate 
opri pe turci, pentru imulțimea de oşti ce sunt. Apoi s'a dus la Tighina, 
unde era Ion Vodă şi i-au spus, că. au trecut ienicerii cu tunurile. Ion 

Vodă şi-a strâns oastea. şi au purces în tâmpinarea turcilor, la Dunăre 

„şi s'au tăbărât aproape de Dunărea. Cazacii “ s'au “strâns la cortul lui 
Ion . Vodă şi după ce din nou l-au asigurat de credinţa los, i- au. zis: 

„Ce veste ai-de dânşii? Ce sfat, ce meşteșug, spune să ştini şi noi. 

Răspunse Ion Vodă, ce ştia de la. Irirhia. Cazacii nu s'au încrezul. Sfier- - 
_cevski a rugat pe Ion Vodă să stea cu tabăra acolo; iar'el cu oamenii, 
sei, au .mers pentru limbă, căci “ei nu aveau limbă. şi 'pe! Irimia nu-l 

credea. Şi-i dete' Ion, Vodă .şi pe Veronie hatmanul seu, cu 5000 de mol-. 

doveni, .călări: Şi mergând - au- dat peste straja turcească, atât de imulţi, 

“câţi 'erau şi oştenii lui Ion Vodă şi dândule răsboi, au înfrânt pe “ture; 

iar 'altă limbă n'au putut luă, de cât pe un turc .rănit. Şi .a eşit Ion 

Vodă cu. 300 de moldoveni şi s'au lipit de balta Cahul şi Sau suit întrun 

pisc de deal, să poată "cunoaşte “câtă seamă de oaste turcească vă fi; 

ce nimica n'a putut, pricepe, că' oastea era pe văi fâbărâtă, “ce numai 

străjile s'au văzut în. patru locuri, . care nelăsânduse să 'se vadă de. tot, 

de moldoveni, Sau: clătit pre încet pe văi: „Neputând dar pricepe Ion 

"Vodă, pe nieprietenul seu, -s'au tras -cu toată oastea sa, care era 30.000 

şi” au tocmito în 30 de polcuri - şi la tot polcui, erau tunuri. lază a- 

tuncea, o: seamă: din boierii cei mari, "anume Murgu, vornicul “cel mâre , 

"şi Bilăi vornicul mare 'şi Stăvilă, hatmanul, temânduse, să nu' cadă în 

mreaja. vrăjmaşului, văzând atâta, putere de, oaste ce venise cu Petru 

Vodă, au. părăsit: pe Ion Vodă şi.au fugit la turci, la Petru Vodă. Avea 

Jon Vodă şi pive, 80, de arunca cumbarele şi călărime deosebi. le:emia 

„cu polcul seu,.â. purces în: contra turcilor ; iar apropiinduse de turci, au 

poruncit stegarălui seu, de au slobozit steagul în jos şi au luat toţi. Slicole 

şi au-plecat, capetele la turci. Vestinduse. aceasta lui Ion. Vodă, aşa îndată 

au poruncit să de în dobe. şi în, frimbițe,. semn de !răsboi. - d turcii, 

au pus în frunte -pe Irimia pârcălabul, cu oamenii sei. Iar ră 

“văzând .pe moldovenii sei cu Ieremia pârcălabul în „frunte, au poru 
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au slobozit sineţele toate” în trânşii, de au perit până la inu; şi câţi 
n'au perit de focul lui Ion Vodă, îi ucideau” turcii din urmă; iar cazacii, 
a slobozit focul_în-turci aşa de tare, în cât au dat turcii dos deodată, 

-or că nu le. putută. sta mai mult împotrivă, ori: că vrea mai aproâpe să-i 
aibă, să-i ia în foc apropriindui de: pedestrime. Ce Sviercevski, pricepând 

„aceia, “au strigat asupra . moldovenilor: să se întoarcă; întorcânduse IN0l- 
- „davenii şi turcii îi luară în goană. Văzând moldovenii că-i  gonesc : aşa 

de tare turcii, se întoarseră la turci şi se Tăcu un răsboi mare înțre 
dârşii, cât de a mână să tăiau şi se împungeau în sulițe. Slobozitau turcii 
tocul în moldoveni; a acea moaite se făcu, cât picau de pe cai, aşa moldy- 

> venii, cum şi turcii, de a:nbe părţile; nice se mai auzea de trosneiul puş- 
telor, . nici șe vedea locul de fum, “nici ştiau, „puşcaşii, în cine dau cu 

* puştele, cât le slăbise mânile, a. se tăia:e unii pe alţii. Atunci Ion '/odă 
au îndreptat pe ai sei dinapoia puştelor să .se odihnească cevaşi și să-și 

„păzească steagurile sale. Aşişderea şi turcii s'au dat. înapoi, să se “odih- 
-nească şi ei. Atunci au dat D-zeu o ploae. mare şi repede şi s'au udat 
praful. „de puşti, de unde aveau. nădejde de ajutor ':moldovenii. Ce numai 
de a mână căutară a .se batere, :ce 'şi mânele le erau slăbite : şi nu 
„puteau sprijini mulţimea turcilor, că şi tătarii | proaspeţi se adăugeau, 
viind din dos, iau lovit pe moldoveni şi i-au înfrânt şi-i goniră împreună 
cu turcii; şi i-au tăiat, cât numai pedestrimiea- au rămas .şi oastea de strânsură, cazaci 250. Ion Vodă au: alergat la cazaci şi le-a zic: unde vo* pica capetele voaste, acolo și al meu. Ce: îndată s'au pedestrit cu toţii şi împreunânduse - cu oastea ce venise mai mult în dobândă de cât în /eafă, ce erau ca 20.000 şi năvălind cu dânşii, singur, Jon Vodă au „apucat puştele de la turci, cale usoare. O puşcă de:acele, singur Ion Vodă au apucat că aşa de tare Ion Vodă, cât o au tras „Singur. Şi umplând puştele “acele de piai, le-au spart şi le-au" lepădat şi legând, tabăra, s'au tras cale de o zi, la-un sat, de s'au îngropat: Insă de apă le era lipsă mare şi 'nevoe. Turcii cu. tătarii, iau înconjurat şi i-au păzit aşa toată noaptea, să riu le scapz. După ce s-au făcut ziuă, începutau turcii cu toate puștelc a batere întrânşii; ce nu le puteau strica nimica, că se îngronuse bine. De acolo trei zile s'au: apărat făcând năvala cazacii în multe rânduri asupra lor. Văzând că -cu „greu îi vor doboră, au pus socoteală turcii să facă pe Ion Vodă a li se închina. Ion Vodă, văzând că flămânzese - Şi leşină de sete şi praful încă . împuţinase, să Înot “Sau -să „scape, lo "nu era, a gândit să-.se închine. | 

- Era jale, mare lui Ion Vodă, de. oastea ce vine în dobândă, măca; că cazacii toţi erau gata : să moară! lângă Ion Vodă. „Au tratat pe cazari, să-i sloboadă, cu zile întregi, să se ducă; al doile să-l: ducă pe Ion Vodă viu .la stăpânul seu,.. împăratul; iar pentru oastea de ţară “nimic - n'a pomenit, căci nu se îndoia, cum nu o vor ierta, . fiind raia şi pa- i gubă (împărăției se va face, de'i va omorâ”, 
| Din o altă. sursă; dăm următoarele. amănunte: „Impăratul turcesc, ca „să pedepsească pe loa Vodă peniiu pagubele ce i-au făcut, au. trimis- 

N
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poruncă la toți sângiacii, să se gătească de oaste şi să: treacă. Dunăraa: 
asupra lui Ion “Vodă, Iar lon Vodă, cu toată oastea: sa, -s'au pornit 
şi au supus oastea sub Tighina şi au trimis o seamă de-oaste asa, 

să nu. 
treacă Dunărea. Insă trecând întâi: puştele cu ienicerii şi cu pedestrimea. 
Th. - . - . ! . . x. a să apere vasele, aceilaltă oaste 'turcească a sosit. Unde. văzând Ieremia 

şi nici Ion Vodă altă zăbavă n'a făcut, ce îndată au purces spre oastea. 
turcească; însă întâi au trimis pe Sfirski, cu o seamă.de cazaci şi cu 
G00C de. oşteni de. ţară, să prindă limbă şi fără zăbavă au dat pre 

şi dând răsboi, au fugit turcii şi nici altă limbă “au. putut, lua, fără 

„ Pâscălabul, că nu poate opri, s'au întors şi au dat de ştire lui Ion Vodă: 

de un turc rănit rău, cât 'n'au putut dela dânsul nimica înţelege. -Apoi, - 
„singur, Ion Vodă cu .vre-o ,6000 de: oameni, sau /ipi? de balta Cahul, 
unde era oastea turcească şi s'au suit întrun pisc de deal, să poată cu- 
noaşte câtă seamă de oaste va fi luat tusci: Ce nemică n'au putut cunoaşte, 

că oastea era pe văi, de nu se vedea; numai străjile s'au'văzui, în 4% 

- locuri şi s'au întors Ion Vodă înapoi, în tabără şi atunci o seamă din. 
boierii cei mari, 'Muraul vel vornic, Bilăi vel vornic şi Slăvilă hatmanul, 

văzând 'atâta oaste turcească, temânduse ca să nu cadă în primejdie, 

au părăsit pe Ion Vodă şi 'au fugit. la turci, de s'au închinat lui Petru 
Vodă, ce era-.cu turcii. Ion Vodă şi-au împărţit oastea, în 30 de polcuri 

şi la tot polcul a pus câte o puşcă şi avea şi:20 de puşti huşniţe (hau- 

- oasteu turcească, utide nu erau. mai -puţin de oastea moldovenească, că 

„„ biţe?). Iară toată oastea. lui lon' Vodă, -era 30.000,. fără: de proşti şi - 

4 

“şi mai apoi aşa, 

adunătură ce. erau pe lângă IGn Vodă. Deci, la începutul răsboiului, zic 
că o seamă de moldoveni, să se fi închinat la turci şi turcii! să-i fi pus: 

în fruntea răsboiului, de s'au oprit .îocul întrânşii şi au perit cu totul. 

Deci, cazacii cu focul, moldovenii cu fusturile, aruncau cât nu se ştia 
i a... . su. pf Yi a PE 

turcii 'ce va face. Şi văzând turcii pe moldoveni, că vor să moară, de 

cât să nu biruiască, cu multe meşteşuguri au nevo2 să amăgească pe mol- - 

'doveni, să-i ducă asupra: puştelor. Ce văzând moldovenii meşteşugurile . » , Ă - ST _ pă S o 

lor, nu-i goneau mult, ce: numai până. daw dos, că: vedea că fuga lo; 

era cu înşelăciune, că de mulţimea lor. era tot locul afopacit. Deci „lăsând 

turcii partea despre: cazaci, „cu toată puterea s'au întors spre moldoveni 

şi toate . puştele slobozeau asupra lo. lar moldovenii stau aşa, cum ar fi 

: 5 ' . e a - Ș - i , N 

gătiți de moarte, iar nu să isbândească; şi multă moarte s'au făcut. «de 

ambe părţi că nu era o :călcare pe pământ, ce. toi ;pe trupuri „de om 

“îşi scăpau. Că- acela praf:ce făcuse, cât nu se cunoşteau cine de .a cui 

este; nici .de sineţe se auzea, d iş - i 

cât nici puşcaşii” nu mai ştia unde mai da. Deci lon Vodă, au îndreptat 

2 pe ai sei dinapoia puştelor, să se, mai „odihnească 'puţintel; şi turcii a- 

şijderea. Şi: aşa stând şi - privind. unii la alţii, au dat o. ploae „mare 

de au muiat praful cel de puşte. Deci, m'a fost moldovenilor de nici un 

e Ă , : , A _ . 

de trăsnetul puştelor,: de ambe părţile, 
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scăpat; ce numai de a mâna au căutat a se batere şi nu se puteau sptiijini 

'de mulţimea turcilor. Mai: apoi, oaste. tătărească proaspătă, iau lovit . de 

au. căutat a dare dos ca să . scape şi. tătarii ai gonire: şi ai aruncare 

"jos: Numai pedestrimea şi oastea cea de strânsură au rămas şi 309 de 

cazaci. Ce fiind şi turcii: obosiţi,.. nu -năvăleau - aşa. “Ion Vodă “scăpând: 15€ 

„de oastea cea călăreaţă, şi-au dat Şlas cu cazacii, să se pedestrească toți. 

„Că pedestrimea- moldovenilor, ce. erau adunaţi ' mai mult în .dobânră, de 

„câț în leafă, era aproape de: 20.000 şi năvălind. cu. dânşii singur 'Jon 

Vodă, -au luat puşte cu iureş. de. la : turci. şi legând -tabăra, iau dat 

înzpoi şi “sau tras . lângă. Sat, - lângă . Roşcani, “de s'au îngropat, unde 
mare nevoe aveau de apă. “Iar “turcii, dacă s'au strâns toţi. "cu cei de 

la goană, iau înconjurat mai înainte de apusul |. soarelui şi 'noaptea, au 

” puştele au început a baiere întrânşii, “că nemic nu l€ ştrica, că se şen- 

“uise - bine,' unde-.trei zile s'au apărat. Deci văzând. Ion Vodă, că flă- 

- mânzesc şi mor de sete şi praful cel de „puşti se „împuţinează, să fugă, 

să scape loc nu-era, numai cu- aripi să "sboare, iar iîntr'alt chip nu să 

"străjuit să. nu -iasă dintr'acel loc. lar. dacă s'au făcut “ziua, cu toate. 

putea, că 'tot locul era. ocolit de turci. Ce- au socotit „doar cu blândeţe * 

_şi cu jurământuri - să facă -cu turcii,.ca să. scape de :moarte: şi- au în- 

ceput a "trimite. la. dânşii că. se. vor: închina, de vor trimite -un” oma ca 

| acela să-i jure- lui, că de ce 'va „poiti, să-i facă .pe „voe. Turqii bucuroşi 

se  Prumiră la una ca: aceasta, de cât 'cu arme. şi cu vărsare de sâng2, 

"bine: cu înşălăciune' să-l. dobândeâscă. - Aşa trimiseră turcii. Ja Ton 

Vodă de-i jurară pe 'poita lui, ca să-l ducă viu 1a împăratul; pe ' cazaci 
să-i lase „neatinşi, să meargă de unde * au venit; iar -altă adunătură să 
sloboadă, să se “ducă volnici .pe la . casele * lor, că nu .va fi paguba lui, . 
ci a împăratului, că robii împăratului sunt”. -. 

“Incă o sorginte istorică, 'ce merită a îi menţionată: * - 
„Pentru a preîntâmpina trecerea turcilor peste Dunărea, Ion Vodă 

“trimite pe Ieremia. Golia, - pârcălabul de Hotin, cu 13. 009 de moldoveni, 
bine înarmaţi, îi atrâse “atenţia asupra Obluciţei. "Teremia, hădează pe 
Ion -Vodă, turcii trec Dunărea 200. 000.. _Ion Vodă. avea în oaste şi pe 

“Verone hatmanul; el are cornuri Şi: “trâmbiţe în. oaste; din care să sună 
în marş. Are 80 de tunuri, de “o mărime extrăordinară. 

-Pedestrii. ineau cu ei pe Ion Vodă, pe : timpul luptei, pentru că le - 
era teamă să-l "lase -/a călăreţi, ca. să nu-l dea. boierii de viu, pe mânele 

“turcilor. Pedeșştrii lui Ion! Vodă; erau armaţi cu: arce, săbii strâmbe,. câ 
la. „turci, măciuci şi coase. La cei 13.000 călăreţi, cu care era Goliă, 
avea „un steag, purtat de. un stegariu; cealaltă parte de oştire, avea' staa- 
guri mai multe”.- ! 

„Asupra . domniei” lui loa Vodă cel Cumplit, găsim - următoarele date. 
cu privire la oştirile române - din acel. timp, cum şi evenimentele în legă- 
tură cu acel. timp, în lucrarea eruditului - scriitor - B.- BR. “Hasdeu: 

Alexandru Lăpuşneanu Vozvodul ! Moldovei” “fu gonit din scaun prin 
intervenirea străină, magnatul polon Laski, care aduce domn. pe: Iacob 
: . 

! ! pa Ri .



„tătarii pe vestitul Mehmed Calga, 
„şi în biruinţe. - p, 
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apărarea țării. Moneda naţională era un semn al! autonomiei “Moldovei, o! 

„dărilor, sporea bogăţia tezauru 

“le schimba din rele: în bune..  Asprimea + a 

- 

Despota. In acest timp Ioaa. (hiitocua domn) se atlă în “ Ceim, pe. lângă 
hanul, tătarilor, care se' afla : în luptă cu. moscoviţii, având comandant 

„t 

In timp ce în Moldova. Despotă este “răsturnat - şi ucis de Ştefan | 
Tomşa, care este. ales domn de ostaşi şi răsturnat şi el de Alexandru Lă-. 
puşneanu reintronat de -turci, Ioan se află în serviciul militar austriac, 
bucurânduse de sprijinul împăratului Maximilian al II-lea; de aci, el trecu 

în Turcia, unde prin. prietenia sa cu Vizirul,” capătă domnia “Moldovei, - 

unde între timp Alexandru Lăpuşneanu moase, la tron vine fiul. seu Bog- 
dan, un copil. Ioan, capătă un ajutor de oaste de la turci, cu care merge 

de-şi ocupă tronul; însă Bogdan recurgând la “sprijinul. polonilor, aceştia 

ii dete în ajutor 3000 de luptători aleși, atunci Ioan Vodă .însărcină pe 

Vornicul Dumbravă *să gonească pe "poloni. Dumbravă avea. vreo 50009 
de ostaşi aleşi din districtele” țării de .jos. unde era el vornic: Soroca, 

- Orkeiu, Fălciu, „din vechime renumite ca cele mai belicoase din Mol- 

dova” 1), ! mai având cu el şi un: contingent de turci de la Acherman. 

Polonii intrați în ţară. sub comanda lui Mielecki, pe la Hotin, aflată a- 

„ceastă cetate în mânele 195, Iuând tunurile. ce se găseau aci să îndreaptă 

spre: Ştefăneşti pe Prut, dar hărțuit de. turci şi: moldoveni, Mielecki, să 

întoarce la sprijinul cetăţei Hotinului,- iar de-aici: cu voia turcilor trece. 

cu ai sei. peste Nistru în Polonia. Ioan. Vodă cade la înţelegere: cu. po- 

lonii şi recapătă cetatea Hotinului, - “unde pune . ca pârcălabi pe. boierii 

Lupez Hurul şi “pe Ieremia Golia. loaa. Vodă se vede astfel în, linişte: N 

+ Se atribuie voevodului unele reforme: salutare ţării:. 

Controlul personal . al actelor cancelariei domneşti; - | 

Schimbaărea capitalei de: la Suceava la laşi, anul 1572;: Si 

Eliberarea 'poporului de sub: jugul clerului şi al boierilor; E 

Baterea monedei - naţionale de aramă; :, .-- 

„Stricteţea” contribuţiunilor fiscale. o 

' Aceste reforme, înlăturau.. nedreptăţile cu folosirea semnăturei Şi pe- 

cetei domneşti; capitala în: „centrul țării, asigura. o mai bună adăpostise 

'contra pericolelor externe a autorităţei ţării şi'o mai lesne intervenire 

în atacurile ce ar veni fie- din nord, fie din sud sau răsărit. Poporul Su- . 

ferind multe din partea boierilor şi a călugărilor, voavodul îi câştigă pentru 

înlesnire a relaţiilor comerciale 'din. înterior şi O asigurare a unor venituri 

precise ce intrau: în- visteria ' statului, pentru: care o înplinire. dreaptă. a 

lui naţional atât de trebuitor- progresului țării. 

„ Aceste: reforme nu arii putut da roade, dază nu ar fi fost aplicate cu 

cea mai mare asprime, acesta fiind, singurul mijloc de reuşită. a întrona 

regula, cinstea. şi. dreptalea, atunci când, moravurile într'o ţară Voeşti a 

ceasla s'a găsit în „voinţă și pu- 
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_“terea- voevodului hotărât :a îndrepta. ţara. Foarte: bine “spune: Haşdeu: Na 
e crud 'acel principe: care cu preţul „câtorva capete aristocratice: şi cu 

.“neîniblânzita: păzire a legii, îşi cumpără idolatra iubire a unei “țări întregi”. 
Şi loan Vodă îşi ridică “pretenţiile asupra. Pozuţiei, ca şi predecesorul 

„seu Petru Rareş, considerând „Pocuția un patrimoniu al seu”;-el: pretinse 
“şi restituirea tesaurelor moldovene confiszate în Polonia, atunci. când Stefan 
"Tomşa Voevod, fugi în acea ţară. . ps aa 

i După 360 de ani de la afirmarea unui aşa curaj din partea Micei Mol- 
"dove şi a voevodului ei, un la fel patrimoniu stă în discuţiuni. şi un pre-. 

-.-” țios tezaur stă sechestrat de' o țară vecină României Mari, pentru” că 

, 

, 

„astăzi lipseşte curajul ' strămoşilor noştri, care. pe. vremuri “impuneau ve- . 
-cinilor şi cu “armele şi cu diplomaţia lo. - 

pe: toţi capii militari. " D e E La Ma 
+ »Ă jura-unul altuia, se zice a se face frați de cruce, una din cele 

"mai nobile instituţiuni cavalereşti d'ale străbunilor noştri, care să însoțea 
-de simbolica formalitate a gustărei dintr'o pâne făcută în forma . cruci- 
Îixului;. cei. legaţi, priri un asemenea. “jurământ deveneau nedespărţiţi la 
viaţă şi la moarte”). : a A E 

- Când se sângerează 'un „om, este în binele lui şi a vieţei lui; 'răs? 

Nobilimea electorală de pe: vrenuri —. spune Haşdeu —: coprindea şi. 

„-
 

.boiul de asemenea este o “sângerare a popoarelor în interesul binelui lor, a: vieţei lor. „Dar . răsboiul face să apară forța, înalţă toate până la sublim” 2). Aşa dară - voevozii noştri Care nu -au disprețuit răsboiul, au putut înprospăta, regenera, sângele naţiunei noastre. In Ion 'Vodă găsim : cel mai elocvent exemplu de cum: trebui să cugete conducătorii statului, -ca să ţină 'sus 'şi neatinse interesele, “viitorul” şi demnitatea ţărei în frun- tea cărora sunt aşezaţi de. încrederea -Popoarelor lor. De aceia o naţiune nu trebuie să se teamă - de răsboiu,- când şi-a făcut datoria să-l pre- :vină prin pregătirea" lui şi prin putinţa de a-l “duce..la nevoe.! 
| Politica. turcească a urmărit totdeauna. învrăjbirea popoarelor creştina, că pe deoparte, să-și 'cruţe forţele, iar. pe de alta învrăjbirea ruina pu- terea de rezistenţă. a acestor popoare făcândule neapte a se -apăra contra -duşmanului comun. = - ÎN = o - +. Lă , 

Aşa în cazul cu Ion Vodă cel Cumplit, aşa mai târziu: cu: Mihai „„"“Vodă,. Poarta otomană a ştiut aţâţa pe fraţi să se lupte între dânșii. 

„„silvăneni, de a intra. cu oştile lor în Moldova”. - | 
Ion--Vodă face apel la . cazaci, contra sultanului, care veniră în 'nu- 

pp - 

„Pe dată expedie ordine la sangiacul de. Nicopole, la munteni şi la tran- 

măr de- 12 centurii, 1200 oameni;. voevodul. era. în corturi, pe câmpia “Copoului. a - i a a „ Asupra răsboiului dintre Ion Vodă cu muntenii. şi turcii, -Haşdeu dă următoarele date: e e „20.000 de turci «de 1a Nicopole, 40.000 'de miunteni ci doruriul 1or 

  

1) Sommer, citat de Hasdeu. 
2) Schilleri. + SR 
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în frunte şi vre-o 2000 de seciii, trimiși diri partea beiului transilvan, 
vin contra Moldovei. Ion Vodă are. adunaţi deocamdată numai 9000 de 
cavalerie . şi 1200 de cazaci. El trimite pe. vornicul Dumbravă cu cazacii, 
ca să -apuce “străjile * vrăjmaşului, voevodul urmează cu restul 'oştirei, In” „judeţul Slam- Râmnicului, pe' malul - rîului: Râmna, se află . satul Jilişte, 
unde sunt -concentraţi muntenii, secuii şi otomanii, „având avanposturi până 

la Siret. Vornicul. Dumbravă înaintând în cea «mai mare. tăcere, înconjoară . 
şi desarmă prin surprindere avanposturile ce erau date de 400 munteni, 
afla situaţia. Ion Vodă sosește cu oastea în timpul nopţii, face planul: de 
„atac, trimițând pe "Dumbravă să atace în spate dinspre vadul Râmnei; 
pe vrăjmaşi,.iar el cu; restul oştirei înconjoară aripile” trupelor “duşmane. 
Dispozitivul acestora, în uz- pe atunci, era: parcul, compus din cămile şi 
căruţe, forma dosul taberei. In mijloc corturile căpeteniilor, încadrate de 
infanterie, tunurile aşezate unele înainte şi altele înapoi, acopereau ta- 
băra, cavaleria în două. linii perpendiculare parcului, închidea tabăra. 
. In zorii zilei se produse atacul de toate părțile, „era un spectacol hidos; 

” spaţiul câmpului sta aşternut de cadavre presărat de arme, înbuibat de sânge; 
numai pe alocurea vedeai câte un rănit mai sbuciumânduse încă . între 
viaţă şi moarte, vrând să fugă, vrând să se țină pe picioare, încercând 

a se ridica din țărână şi iarăşi căzând” 1); . 

„Scăparea vieţei voevodului Munteniei să datoreşte eroismului unei - 

familii, în care virtuțile se par.a fi ereditare. Cu 30 de ani mai înainte 
Vistiernicul Radu Golescu fuse celebru. prin virtuțile. sale” 2). „iai mare: 

dragoste am. văzut de la jupânul Ivaşcu vel-vornic şi de la fratle-său 

jupânul Alb vel-clucer de cât de la toți ceilalţi; fiind foatie bucuroși 

a-şi pune ei capetele lor pentru capul domniei mele; căci să nu se îi 

întors ei asupra oştii moldoveneşti cu sulițele, apoi. capul. “domniei mele . 

ar îi căzut; şi atunci jupânul Ivaşco vel-vornic a scăpat din răsboi: ră- 

“nit, iar jupânul Alb velzclucer” şi-a lăsat capul său.acolo, la vadul: ce 

se _ zice-- Râmna, lângă satul Jilişte, pentru capul domniei mele” 3). 
La rândul seu, Ion Vodă cu buzduganul său, scăpă viaţa pârcălabulni 

Ieremia Golia, când voevodul lupta alături de boierii sei, acolo unde 
lupta era mai înverşunată şi când omoară pe atăcătorul viteazului boier 

leremia Golia. Di - a a 

„O asemenea victorie merită cu tot. dreptul, de'a fi recunoscută ca 

una "din cele mai remarcabile în istoria modernă” 9 ” 

După această biruinţă voevodul Ion “intră în Bucureşti „care în timpii)” 

când a intrat Ştefan cel. Mare, fusese mai tari: pe înălţimi!e. malului nordic 

al Dâmboviţei, unde rămăsese până în zilele noastre memoria Curţii-vechi,.. 

se. afla o citadelă numită Cetatea Dâmboviţei”, care în curs de o zi 
N , 

7 

  

cki. ! Ă i _ o , 

- > Oare ciisoavelor monastirei Vieroşul (arh. Stat), 

„ 3) Act oficial al domnului, A 

4) Mignot (cronica turcă). . 4 
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întreagă respinsese armata “lui Ştefan cel Mare. Vechile “fortificaţii ri 

_sipinduse de atunci, Ton Vodă a intrat - în Bucureşti: fără rezistenţă. 

Ion Vodă pune domn în - Muntenia, pe Vintilă, lasând lângă el cu un. 
“corp de „oştire; pe gloriosul vornic Dumbravă., po 

După victoria” de la Jilişte, - câteva mii din infanterie s'au adunaţ 

pe lângă 'voevod, cei mai mulţi din invecinaţi munţii ai Vrancei, popor 

toideauna vestit ca cel mai dârz” "între: moldoveni. „Aşa că sosind la 

„ Brăila, Ion Vodă avea deja. aproape 14.000 “ infanterie”., Pentru atacul 

cetăţei Brăilei Ion Vodă constitui scări la- îel cu cele ce întrebuinţau în 

„acel timp germanii, numite leiter şi care rămasau în limba noastră militară 
cu numele de loitre. . - - . 

4 

„Virtutea infanteriei noastre la escaladarea. Brăilei egală pe acea a 

| _ cavaleriei „la surprinderea taberei de la Jilişte, “arcâşul era demn de că- 
lăraş, călăraşul era demn de arcaș”. ÎN 

„După obiceiul seu, - Ion Vodă permise - armatei sale 4 zile de o- 
dihnă: 4 la. Jilişte, 4 la Bucureşti, 4 la Brăila. Ştefan cel „Mare în ase- 
„Menec cazuri, se odihnea totdeauna - numai 3 zile”. | | 

- Era după cum să vede o: „regulă tactică - urmată: totdeauna de către 
-voevozi, în răsboiu: - E . dă 
„. In marşul seu. spre. Moldova, după Brăila, lon' Vodă “trimite înainte 

avangarda_ formată din 8.000 cavalerie moldovenească şi” cu cazacii, sub 
coarda hatmanului Slăvilă; după avangardă . “urmă princepele cu infan- 
teria, având. cavalerie pe “aripi şi înapoi, „acoperind astfel marşul. 
> Intro vreme, mai ales. până la moartea lui Mircea cel . Mare, tot 

„țărmul Dunărei, de la - Severin până la gura Nistrului, aparținea mun» 
tenilor, a căror ţară, după porecla dinastiei princiare se numea „Basara- 

"bia” sau „Ţara Basarabilor”. . , : 
Ion Vodă mergea acum în: întâmpinarea turcilor şi „tătarilor care În 

„ trase în Basarabia; avanca:da lui, surprinse mai sus: de Beiider, spre 

, 

Lăpuşna, un detaşament de. turci .şi, tătari, pe. care-l atacă şi-l distrusă. 
Cei scăpați de aci, să refugiară sub! zidurile : Benderului, unde .se afla 
un alt detaşament * de vrăjmași; aci a:ază în: uși voevodul, „respinge şi 
intră odată cu duşmanii, în Bender, „pe care îl şi ocupă.. _ 

Sandjacul- de Ackerman” trimite în ajutorul. cetăței Bender 10.000. de 
“soldaţi; Ion Vodă. “trimite pe cozaci cu Swierczewski - şi 3009 cavalerie 
moldovenească, - -în contra lor, el rămâind. în observarea garnizGanei din 
cetate. Dispozitivul de luptă fu astiel: la nord-est! 'de Bender şi în fața 

liniei inamice,  Swierczewski “are pe o: linie la stânga. cazaci sulițaşi, în 
centru Cazacii „puşcaşi, în * dreapta cazacii arcaşi; înapoi, în “susţinerea 
liniei întâia şi adăpostit în, teren, cavaleria: moldovenească pe o singută 
linie în grupe corespunzând” grupelor din linia întâia, La sud- est de Bender 
acoperit de ondulaţiile terenului, “Ion Vodă „cu oastea *sa, în observa- 
ţia cetăţei. E | , - | ” 

Indată ce ordinea de luptă a fost: luată, puşcaşii şi arcași: aruncară 0. 
ploae, de gloanțe şi săgeți asupra stângei, inamice, în “timp ce sulițaşii 
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atacară aripa dreaptă; turcii însă  întâmpinară . atacul, ba porniră la râa- ” 
dut lor un atac înconjurător . asupra. suliţaşilor; în -executarea acestei miş- 
cări, sunt la rândul lor înconjurați de moldoveni: care prin un atac vi 

guros, închisă retragerea atăcătorilor turci. şi victoria fu” 'complectă. 
Un atac este dat din ordinul voevodului, asupra Ackermanului; ocu-- . 

pat dc turci; atacul s'a dat de 600 de cazaci, sub cofnanda unui ma- 
rinar Pokotilo. . . Ma i e o 

„Starowolski, în tratatul seu asupra artei militare. (Instituta rei mi 

litaris) din 1640, spune: Ion "Vodă -din Moldova, Mihai cel Viteaz din 
Țara Românească şi Gustav Adolf regele Sveziei, ştiau â înfrâna- pe 
nuu.evoşii lor ostaşi -numai prin prestigiul elocuenţei şi prin familiaritate”. -. 

Ahmed Paşa beglerbeiul Rumeliei -şi Adel Ghiraiu din Crim au pri- 

mit ordin să intre în Moldova, ca să prindă. viu sau mort pe Ion Vodă, 

înlocuindul. cu Petru Schiopul.. Ion. Vodă trecu peste Prut cu oastea sa 

de lângă Bender, aşezânduse la Huşi. EL dete' drumul  pedestrimei - să 

se ducă în satele lor şi să-şi aducă fiecare hrană: brânză şi făină pe 

mai multe zile. Cei 600 marinari ce au atacat Ackermanul, au fost tri- 

mişi cu luntrile lor pe Nistru, Marea Neagră -şi Dunăre, în supravegherea * 

duşir anilor. _ - Se E 2 

Punctul de trecere al turcilor era pe la cetatea Isaccea, vad la Obluciţă. - 

Acolea îu trimis Ieremia Golia, cel de la- Jiliştea, dar -care trădă acum pe 

amicul, tovarășul de pribegie, pe binefăcătorul seu, pe cel care'i-a scăpat 

viața în bătălie, pe Domnul seu I6n Vodă. Moldovenii, în lupta cu, turzii, ” 

aveau vre-o 20.000 infanterie, 10.000 cavalerie, 4.000 gloate, 1.000 de | 

cazaci, 140 de tunuri. Turcii erau peste' 130.000, majozitatea -cavalerie .. -. 

şi 120 tunuri. Călăraşii moldoveni, aveau fiecare şi câțe un.cal-de 1e- . 

servă, oștirea avea reservă de săgeți şi. sulițe. Erau ca unităţi pâlcuri . 

de 1000 de oameni :sub un căpitan fiecare piie (regiment), format din - - 

două despărţiri de câte 500 de oameni. sub. notnogi. Dispositivul pentru 

luptă era corespunzător la 30“de pâlcuri (20 infanterie, 10. cavalerie), pe 

trei linii, coprinzând ' fiecare cele“ trei arme, având infanterie în centru 

având la aripa stângă : cavalerie, la cea dreaptă căzacii, fiecare Având 

în centrul lor artilerie şi intervale între „dânsele, -egale cu întinderea 

fiecărui element, plus” un interval în "centrul infanteriei. Astfel. aspectul | 

general, de la flancul drept al cavaleriei şi până la flancul stâng al 

„cazacilor, era o pânză de artilerie acoperind îrontul irupă - ȘI intervale,” 
din linia întâia; înapoia acesteia, linia a doua â susţinerilor era alcâ- 

tuită din cavalerie şi “trei - grupe -de arțilerie: “una. înapoiâ intervalului 

dintre cavaleria şi stânga. infanteriei liniei întâia, al doilea grup Mapa. 

- intervalului din centrul” infanteriei (liniei 1-a) al. treilea grup, inapo:a 

intervalului dintre dreapta infanteriei liniei 1-a şi cazaci. O Sup. E 

artilerie era . înaintea “dreptei cazacilor: între acest îlanc şi lacul | alu . 

La fel era alcătuită şi linia a treia. Inapoia aripelor dispozi eri 7diu 

bătae. şi înapoi, era gloaia. „Voevodul erâ i. ea “Lia “ca 10.000 . 
“dimia 1-a, cu.o gardă -de 590 oameni aici. Ca forţă: ! Pe 

- Oastrea Română c. 23-a n, 

- o . a ..
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0. garda personală şi 30 tunuri, 
- Linia 2-a; 6.000 cav., 300 cazaci şi. 18 tunuri: Linia “a 3-a: 4.000 inf, 

Ra 2.000: cav., ' 200 cazaci, 12 tunuri. Restul artileriei (obuziere) parte pe 
ridicătura -dinaintea lacului şi aripa dreaptă a liniei întâia, parte. înapoi, 

infanterie, 5.000 cavalerie, 500 cazaci, 50 

"în rezervă. . .. Ea, ă _ A SR - „Ton Vodă--comandă centrul, Swierczewski dreapta, pârcălabul lere- „> mia Golia, stânga: e | Ni Ă 
"2 Lupta începe prin semnale date din buciume. - | a 

N (Instrumentele muzicale din. vremurile lui. Ștefan Vodă cel Mare. le găsin şi la oştirea .lui Ion Vodă). . . 
Atacul după planul făcut, urma să înceapă cu stânga; cele 5 regimente > de cavalerie se aruncară asupra aripei “drepte a turcilor, “sprijinite prin. „O niişcare înainte a' regi:nentelor. de infanterie, care amenințau centrul. Dar -. acuni să petreci trădarea. cavaleriei comandate de Golia, urmată şi de in- „_ Fanterie, care -trecură de partea turcilor; aceştia îi puse în frunte şi atacul + înpins înainte, turcii acoperinduse de” creştini. Insă Ion Vodă, porunci ca “-toate focurile să fie îndreptate asupra trădătorilor, aceştia periră până 

"la unul. - -, Ra Ă a , E - Apoi, cavaleria. din linia a doua a lui -Ilon Vodă, fu adusă în linia "întâia, ca şi susținerile - de “infanterie, irestabilinduse astfel orânduiala. “Fu un moment „de încurajare pentru moldoveni. noua rezistență ce se -putu face, dar care nu dură mult, . turcii . înpinse centrul “lor, ținând ari-. pile pe loc, încercând a rupe oștirea moldavă în două. Ion Vodă, dis- “pusă ca duşmanul să fie atacat în flancuri de către cazaci din dreapta cu Puştele, pe când cavaleria din stânga ataca pe duşmăn cu suliţele, . cen- "-trul ploua nouri de: săgeți. “Turcii, prin o.retragere îalşă, . caut a atrage pe moldoveni asupra artileriei lor ascunsă. după coline; moldovenii însă A după O mişcare înainte, primiră ordin Isă - se reîntoarcă pe “poziția de ___ înainte; turcii să luară după infanterie, dar. aceasta îndată descoperi: frontul “ _artileriei care . fulgeră înfricoşetor pe turci; două atacuri ale acestora îură respinse. Dar. urmă un atac general cu toate forţele din partea turcilor, la care mica oaste moldovenească - făcu ultima sforţare şi respinsă şi a- cest atac; turcii să retrag în mare neorânduială, dar lipsa cavaleriei per- dute, care era floarea oştirei moldoveneşti, făcu: cu neputinţă o urmărire care ar fi distrus complectamente armata turcească. “Turcii să opriră, vă- zânduse: neurmăriţi. Moldovenii trecură. în spatele tunurilor spre a lua o - mică odihnă, după îngrozitoarea_ luptă dusă. Atunci, a dat o ploae mare... o — zice cronicarul Ureche — de a-muiat praful cel de puşcă de unde: aveau moldovenii nădejde de -ajutor. Turcii îşi dete acuni seama de rmi- cul număr al moldovenilor şi: îndată stânga lor ca la 20.000- de duşmani po fură împinşi la atac “asupra cazacilor rămaşi vre-o 309. Apărură. atunci „Şi forţele tătarilor, în număr. ca la 100.0001. “Peirea moldovenilor: era - de acum sigură, cu. toată rezistenţa ce mai încearcă infanteria, cazacii şi > puţina cavalerie Tâmasă şi cu tot actul de curaj. şi de bravură a voevodului „care descălecând şi el şi cazacii, alătură gloata de infanterie, „strigândule:. 
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fraţilor, cază capul: meu unde vor cădea . capetele voastre; atacă furios 
pe turci, le ia artileria, o scoate din serviciu şi-i lasă înlemniţi . de ame- . 
țeală şi uimiţi. de admiraţiune, trage el însuşi cu mânele un tun „de cele . 
mari, formează „din toţi oamenii sei o singură coloană, atacă viguros pe 
turci pentru a-şi lua o distanţă fde a se putea retrage nesupărat de 
“duşman şi să îndreaptă către : dealul ' pe care se afla satul Roşcanii, că- . 
zuia tătarii îi dase foc.. Ion Vodă: se aşeză cu oştirea sa pe dealul -a- 

cesta, unde să - întăreşte, înconjurând - cu. şanţ dealul, aşeză pe creastă; - 
pe puşcaşi şi -arcaşi, în urma lor.o a doua linie jca susținere -și o 
“rezervă înapoia acestor * două linii. "Mai rămăsese. voevodului 7000 de 
“oameni care totuşi trei zile şi trei nopţi, respinseră toate atacurile a 200.900 
de _Păgâni. - ou 

„- Lipsa de apă, adusese _nevoia .-  capitulărei cu "condițiuni primite de 
“turci, dâr neţinute . de "dânşii, călcate; ticăloşii turci; uciseră „pe: “vitea- N 
zul şi cel mai genial voevod ce a avut neamul românesc... 
„= Ton Vodă-cel Ciwmplit „ca ostaş, după ce făcu “miracole, căzu şi să... 

“împlini astfel cuvintele lui Frederic cel Mare: „nici un. geniu militar nu 
poat> ţinia. contra trădărei”. - - 

_*“ Din cartea aceasta a marelui istoric şi . patriot “Haşdeu, dăm - şi urmă- 
“toarele amănunte, cu deosebire de. însemnate pentru trecutul nostru militar» : 

Ion” Vodă studiase arta militară la poloni, -la tătari, la germani, la 
“turci. „El. înzestră : armata Cu un număr mare de: tunuri. 

- Arcul era mânuit de moldoveni cu atâta: artă „încât întrecea : vântul 
prin repeziciunea sborului şi covârşia zăpada prin mulţimea descărcăturilor”. 

Asemenea este .citat , din legea marţială la români: „fugarul carele. 
va “lăsa câmpul bătăliei să fie pedepsit cu o moarte mai - cumplită; de 
cât acea ce.i s'ar fi-putut întâmpla în luptă din partea vrăjmaşului” 3). 

Asupra bravurei moldovenilor în secolul XVI: | E 
Goziani: „Ei se bat cu O aşa îndrăsneală, cu- un aşa disprăţ pentru 

duşmani,” cu aşa: încredere în sine, încât adesea cu. 0 -mână de oameni . Ă 
înfrânseră mari armate ale vecinilor”. - a 

_* Nigenere: „E un popor totdeauna. foarte ciudat, tapricios, “țitnos; dar - 
-atât de dur şi | răsboinic, încât nu odată a dat învățătură, aceloră ce. 
„nu-l lăsau în” pace”. - îi N | pa 
J Reichersdori: „Neamul moldovenesc e feroce, “cam barbar, dar foar te 

ager, după propria sa manieră, în arta militară”. PR 
-“ Ruggieri: „;Sunt oameni ioarte viteji, dar NU „prea au arme, întrebiin- 

“țând în otensivă mai ales arce”... : - 
Veranzio:” „Moldovenii întrec pe munteni în bravură; " dar muntenii 

întrec pe moldoveni în ospitalitate”. ' o 
Miedzieloski: „Domnul moldovei .are 30. 000 de- soldaţi din care 15. 000 

sunt ostaşi de : cei mai buni. şi luptători de cei mai viteji”. - -: 

Gorecki: „Fiecare moldovean până şi cel mai 'sărac cată să: aibă 

un: cal pe: care-l „încalecă pentru pradă şi pentru „răsboi” = 

  

1) Dantiscus, ap. “seară, Ei - a 3 
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-Orzechovski: „Sunt! oameni groaznici Şi foarte viteji; şi nici că este 

“pe îața pământului. un alt popor, câre pentru. gloria răsboinică şi erois:n 

să apere O- ţărişoară mai .mică . "contra mai multor duşmani, „atacândui 

sau respingândui fără încetare” i 

__ „Un burduf de brânză şi o pâne. de grâu, ajungeau soldatului mol. 

" dovean pentru “0. expediţiune”. „Erau înştiinţaţi- când .erau chemaţi sub: 

steaguri, pentru câte . zile trebuie . să se aprovizioneze cu hrană”. 

„Oamenii nu luau nici . odată „mai mult de“ cât ce puteau agăța d 

şea sau. a purta de a umeri”. : - 

- „Român a: fost acela care. dirijase tunurile “sultanului Mahomed la: 

luarea Constantinopolului”; - 7 | 

. „Tunurile: româneşti erau, mici, de. aceia. erau mai "mobile ; şi se putea 

„trage: tot folosul “dintrânsele.. In. planurile din cartea lui Georgio Tomasi 

se văd tunurile româneşti şi moldoveneşti . târâte numai de doi - cai, în 

„timp ce cele împărăteşti sunt târâte de patru cai” 

„Tunurile moldovenești de câmp sunt de fer. “Ele se. formează din 

câte 6-sau câte 8 tuburi taşezate” numai. pe 2 roate mici, în aşa. mod 

încât dânduse foc unuia. din tuburi, pe dată 'isbucnesc pe. rând. şi "ce 

lelalte, ' urmând 6 sau 8 detunete. Cartuşele sunt învelite în hârtie; "în- 

„Cărcarea se_ face cu - multă. uşurinţă. “Lungimea tuburilor e ceva peste/un 

cot. Gloanţele sunt de îer sau. de plumb, cum -se. “întâmplă”, ;„Nimic nu 

„Poati fi mai bun. şi. mai -trebuincios, pentru infanterie, de cât aceste. 
tunuri, care lesne” se strămută din loc în loc, încât o oaste. pedestră, în 
cunjurânduse în marş de un atare zid, înfruntă or ce_ atac de cavalerie”. 

Hm dat aci şi poate am repetat” atirmaţiuni din autori străini, martori 
oculari, mărturisiri citate de către B. P. Hasdeu, în- scrierea sa;'ca să. 
se. vadă cum erau de: bine organizate oştirile. româneşti şi pentru 'ce .- 
voevozii se bizuiau. pe dânsele când să măsurau cu vrăjmaşii din: jurul 
țărilor . române, oricare era neamul" şi puterea acelor “vrăjmaşi. o 

» Acestea sunț faptele, . -în anii 1574 “şi acesta este eroul lor. 
Istoria resbelului lui Ion Vodă cu turcii, o scrise şi publică în: limba pPO- . 

„lonă Paprocki; în. Cracovia, la anul 1575. Leonard, Goseciu, prelucră scrierea 
“lui” Paprocki, în limba latină, o amplifică şi o publică înpreuină cu istoria lui 
„Lasicki (Lasiciu), asupra expediției polonilor în Moldova, cu Bogdan, în 
Francfort, la 1578. Tot în acest an, această expediţie, publicată de Goreciu 
şi “Lasicki, se traduce în limba germană, de. către Nicolau *Honiger; i 

„ ceastă traducere, este închinată” junelui nobil, George Filip” de. Hattstatt, 
pentru ca „să-i fie spre învăţătură - şi urmare, minunatele” planuri şi mă- 
estric de resbel, ce.a întrebuințat “contra. turcilor, cutezătorul erou Ion”. 
„Românii — spune el” — au îost supuşi ungurilor şi polonilor şi la 
atâta putere . apucaseră, în cât în vre-o „Câteva rânduri, nimiciră de tot 
oştile noastre, scuturară jugul ungurilor şi în fine trecură iar la turci”, 

De aceste nimiciri a oştilor „ungureşti şi polone, Istoria în adevăr pre- 
“sintă dovezi; “de jug efectiv asupra” românilor însă, nicăiri nu se: vă. găsi - 
dovadă, de cât poate. în obișunitele titluri, "de care. unii, regi vecini, -să. 

* A . o. i ”
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înpănau şi mai ales în megalomia' ungurească, aşa . de stângăciu” axptimată, 

“în grupa ce constitue monumentul lui' Matei Corvin, . -ridicat în Cluj, când 

- trufia ungurească, trecea „peste istorie şi adevăr. De Ion Vodă, personal, -. 

“Gorecki spune:. „După Bogdan. Vodă, urmă .Ion Vodă, care cu ajutor 

“turcesc, stărâmând oastea lui Bogdan, domni câtva timp asupra moldo- 
„venilor. Românii înainte. de aceasta, avură, domnitori faimoşi ” şi. însemnați - 

„în resbel, cu deosebire pe acel Ştetan, care de atâte ori, “stinse. atâtea - 

“:oştiri, muscăleşti şi -tătăreşti, câştigând învingeri strălucite: asupra lor,.în-. 

cât toţii ştia de. groază şi: de frică, dar mai.cu sedmă turcii, pentru „ 

“că numeroase oşti ale acestora, - stărmâse şi. nimicise de tot. Tot aşa de . | 

însemnat fu: Dracula, căruia Matia, regele ungurilor spre al ținea în frâu (2), 

îi dărui Ciceul şi Cetatea de Baltă (92). Petru încă nu era mai -prejos.. 
“de aceștia, în” virtutea. balică” „AU “călărime bună, . vezicare; be cât de 

lipsit, ține “ acasă un cal, cu - care. merge la. pradă şi „oaste; „au scut, 
suliță, coif, ca şi ungurii. Câteodată să luptă cu lance şi arcuri. “ Bogdan. 

- câştigând Moldavia, după moartea lui Alexandru, încheie pace perpetuă -: 
cu August, regele Poloniei şi câştigă voia de a putea trece din Moldova 

_în Rusia, când i-ar „plăcâa;. se îndatora a: trimite regelui August, în tip 
ide 'resbel, 20.000 de „călăreţi. bine “înarmaţi” o 

Cronica - dă asupra anilor 1574—15 şi - următoarele care s'au. men- 
= tionat deja şi din alte 'surse, la” locul cuvenit:. - - 

„In răsboiul cu';-lon Vodă, “la 1574, “cu turcii, după! ce: el fusese 

biruitor în bătălia cu tătarii. şi cu turcii la Bender . şi cetatea Albă, sa. 

retras. la - Huşi”. o. - = 

| Da 1574; “Ion Vodă: cel  curaplit, bate . -pe Petru Schiopiul, la satul: fi _ 

„Iti din' Râmnic; Petru fuge la Brăila, “Ion - Vodă îl urmăreşte, arde - 

„Brăila şi alte cetăţi”. . - A - 
1574 Martie 21; din: acest timp este. n taport a ui Giovani Coriero__ 

Şi Vicenza Tron, asiipra unui răsboi intervenit între minteni şi moldoveni 1). 

1574 Mai 18; raport asupra . luptelor lui Ion : Vodă şi ridicarea, la 

"ron 'a.lui Petru “Vodă 2). | - 

Ă „Poarta numeşte domn în. Moldova, pe Petru. III- lea, fiul lui "Mircea 
Şi el să: duce la Focşani, cu fratele seu Alexandru al II-lea; însă boierii... 

” moldoveni ovindui - fără veste, i-au bătut şi “Petru Vodă îuge la Brăila”. 
„11574 Iulie 28; cu data aceasta,. este document o scrisoare a mmaselui : 

vizir Mehmet, către” guvernatorul Galiției, ca mustrare pentru complicitatea: . 

” polonilor, cu . Ion “(onaşcu)-. Vodă al Moldovei; în scrisoare el spune: 

4 
2 

„Ionașcu Vodă, văzând că' oastea împărătească. nu e. gata; dedese năvală a- . -- 

supra. provinciei Tihinei, ucigând în câmp pe ţărani şi pe ciobani; pe.” 
„de altă parte, în acelaş moment, polonii . îmbarcând ostaşi, în 25 de şaice, 

“năvăliră- asupra cetăţei Albe, tăind. şi pustiind. Afară de “aceasta, -aţi mai 

“trimis în ajutorul lui Ion -Vodă, „0 ciată de . 1000 “de oameni, sub 2. -: 

povăţuitori”.. a 
nr. 

1) Documente Hurmuzache. . E | 

2) Documente Hurmuzache, a „2 
>
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1575; Din acest an, este: un raport asupra” răsboiuliii dintre Ion Vodă 
şi turci și câştigarea bătăliei, venirea lui Ion Vodă la Brăila, unde erau 

. domnul Munteniei şi îratele seu, cum luptă 4 zile,ia cetatea şi pradă oraşul. . 
„Inţelegând toate acestea Ion Vodă, nu -a lăsat lucrurile, iar Petru 

-Vodă şi Alexandru. Vodă, amândoi au scăpat, lăsând tot în tabără şi 
au năzuit” amândoi la. Brăila, numai cu trupurile. Ion Vodă a slobozit 
oastea la „pradă şi încă asupra Brăilei -a mers, - de o ău bătut. şi cra 

-să cadă, când intrând tătarii în: ţară, Ion Vodă au: mers „contra lor”. 
1576;. Era în “Munteniu un Stan spăiar. 2 - 

  

        
a aa (Fie, 62) Cătăreţ Muntenia 1573... 

"1577; „Alexandru al IL lea, nu putu ridica. de: cât 40. 000 de oameni, - iar Mihai Vodă găsi oştirea redusă la 16.000, iar către sfârşitul dom- „miei lui —. anul 1600 — oștirea ajunge la=60, 000”,., — „din. care 24. 000. o „Sunt călăraşi. - _ 
Rezumând evenimentele din ultimul sfert de veac, constatăm uriniă-- toarele: . 

- Luptele între preteridenţii la tronul Moldovei, se continuă şi cu. mai maâre intensitate, boierii au : oştirea, “fiind divizați pe „partide, partizani şi pretendenți. La. aceste lupte oştirile. streine sunt amestecate. şi ele..cu. ' - patidele luptătoare; “amestecul străin în treburile ţărei „este din-ce în. ce mai simţit, ca şi pretenţiilă 'ce au la domnitorii pe .care'i - susţin şi-i . ajută, a se urca pe iron. Apare cuvântul roată. dat unităţilor; însă de bună seamă acest! termen de unitate, este luat de istorici: de la. vecini, 
3 
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întâmplător şi” numai “spre a defini: un element al oştirei, “pentru care nu . 
cunoşteau cuvântul similar îni ţări- şi oştire. Către - sfârşitul veacului d-. 
cesta, scriitorii noştri constat o scădere a valorei organice a oştirilor ru- 
mâne şi maiales o înpuţinare a elementului luptător; aceasta se datoreşte - 
luptelor 'dese dintre pretendenţii. la tron, a scurtei lor domnii şi repedei. 

„loc înlăturări, care nu le dau timp şi putinţă, a se gândi şi ocupa de  - 
” oştire, care cere grijă şi "atenţie, cu deosebire din partea. cârmuitorilor 
statului, personal. Insăşi boierii nu. „prea -au încredere! în ostaşi şi miri. 

- aceştia în boieri, conducătorii lor. Turcii următori - scopului lor politic, 
- de a ţinea continuu vrajba între vecini, au grijă ca_în răsboaele ce între- 

prind în prejurul ţărilor- române, 

De „aceia oşti româneşti, iau parte: alături. de turci, în Tăsboiul ce port 

“în, Ardeal. .. . - 

să le amestece şi pe a:estea în lupte. 

, 

Spre . sfârşitul veaculiii acesta, apare în istoria militară a neamului 

ron.ânesc, măreaţa -figură a :voevodului Mihai, cel Viteaz, domnitorul Mun- 

” teniei. Cu dânsul, oastea muntenească” „se acopere de glorie, dovedind 
jumei acea. ce totdeauna am constatat la oştirile “româneşti, că -virtu- 

ţile ei să păstiau' intacte, din se colii trecuţi şi numai voevozii glorioşi, 

__Căpitani, care ştiu 'să le ceară de la ostaşi, aceştia: îndată le pun în. 

_ evidenţă. Nici  voevozii “din Moldova, care .se- perindez la tronul. ţărei, 

„nu sunt streini de însuşiri şi cunoştinţi. militare; însă le lipseşte - simtul 

pairiotic, să gândesc. la- satistacer 

“nu atât la binele şi viitorul țărăi; 

realizarea scopurilor, către care t 

rului lor, potrivit: intereselor lor, 

"pentru care a sfârşit ca un vis, 

îndrăzneţul - -voevod Mihai, “unirea 

ea ambiţiei” lor - personale de a: domni, 

din această cauză, nu există jegătură în 
indeau ţările romârie, asigurarea . yiito- 

care erau aceleaşi. Aceasta este cauza, 

măreţul "plan realizat o clipă, de către. 

tuturor - românilor, sub .sceptrul- seu; a- - 

“ceastă operă împedecată de ambiţie “ personală-a domnului Moldovei, de - 

lipsa unei pregătiri politice şi, militare, cade, odată cu înfăptuitorul ei, 

” aducând neamul românesc; într'un 

rabil duşmanilor sei. Marii căpita 

litice de realizat, pe calea gloriei 

haos dăunător intereselor lui şi fayo-" 

ni, când: îşi pun în minte scopuri po- 

lor, „ori care le-ar fi talentul şi capa-: 

citatea, au nevoe de mijloace . şi de” situaţie favorabilă care se pregătesc - 

din timp. Aceasta a lipsit marelui şi viteazului - Voevod Mihai, de aceia 

şi opera Sa, unirea tuturor -româ 

“de” cât o mică realitate. N 

- Tată în ordinea cronologică, îa 
„1600: 

" Potcoavă, cu ajutor căzăcesc şi a 

Vodă, cu oăste mare şi cu puşti, 

- Șa întors înapoi. Ion Potcoavă, 
Vodă, îndată şi au ieşit cu: oast 

şi au luat şi puştele cu sine ş 

ânilor,. a fost mai mult o mare iluzie, 

- - ! ! i 

ptele militare petrecute: între anii 1574 — 

:1573; Domnia lui “Petru Vodă Șchiopul. „Ta 1514, s'a ridicat un: * 
intrat în. ţară; a eşit înaintea lor Petru - 

în' întâmpinarea “lor şi aşa Potcoavă - -. 

iar a intrat în ţară, "cu cazaci; Petru - 

e impotriva cazacilor, având turci 500 

i - după puşti, pe cei: beşiii, turci, în 

frunte, învăţândui să sloboadă puştele în cazaci 'şi .dacă vor slobozi puş- 

2, 
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tele, să -se sloboadă ei cu năvală, asupra cazăcilor. Ce cazacii, cum -şi 
sunt: învăţaţi la răsboi, dacă au văzut că slobod puştele, . ei toți s'au plecat 
la pământ, de. i-au covârşit . focul. . Iar turcii, părândule cau fost ucişi 
cazacii de “puşti, s'au lăsat la dânşii. Atunci cazacii, sloboziră focul în 
turci şi îndată căzură 300 de cai şi ceilalţi au şi “dat dos. şi. inultă 
pagubă făcutau în oastea lui Petru. Potcoavă au' luat domnia, căci Petru 
a fugit.“ Potcoavă, a pus pe.Kopeţki pârcălab de Hotin. Inţelegând . ca- 

“zatii -de venirea lui Petru Vodă, care a intrat în fară cu oaste, au eșit 
din laşi şi s'au dus - la Potcoavă, până la, Docolina, în întâmpinarea 
lui: Petru “Vodă. Mulţi, erau şi-oamen: de ţară între „cazaci. A vrut Pot- 
coavă să pună în frunte pe molaoveni,.la răsboi; ce, nu primiau' cazacii, 
necrezând de tot pe moldoveni. Ce au orânduit: şah, pe-o seamă . de 
cazaci, să ia “aminte; ce îel de rânduire face Petru oştilor . sale - şi vă- 
zură că au “pus Petru! Vodă înainte, herghelii ' de cai, cirezi de .vaci, 
pentru: ca să calce „pedestrimea lui "Potcoavă, cu- acele dobitoace şi îna- 
 inteu. cazacilor, au eşit turcii la .harţ. Şi aşteptând cazacii, până. S'o apro-:, 
-pia oastea lui Petru Vodă, sloboziră focul şi acesie- dobitoace, mai multă 

“-zăbăială făcură turcilor, că înturnânduse dobitoacele înapoi, au dat-peste 
oastea lui Petru Vodă, şi loviră căzacii în. oastea lui Petru Vodă, ei: din 
“dreapta şi şah din stânga şi. înfrânseră pe Petru Vodă şi rămase isbânda 
la cazaci şi: iar se aşeză Potcoavă în domnie”. 
ini După . altă sursă, faptele “sunt asttel- descrise: 

„Petru Vodă, fiind acum domn, s'au ridicat un Ion, zis” şi Potcoavă, 
şi a venit. cu ajutorul cazacilor, * să ia tronul”; Petru - Vodă, era în. al. 
patrulea : an al domniei. „A - strâns țara şi S'au- gătit de dânşii şi luăzul 
'puştele, a ieşit să meargă înaintea lor. Auzind cazacii de asta, au eşit din 
țară: In scriere, se vorbeşti de 3 roate, „deci era cunoscut şi pare între 
buinţat la noi, acest cuvânt, ca unitate . militară, - - - 

"După altă: sursă: pr 5 
Ion Potcoavă, a întrât din -. nou în țară, cu „cazacii; Petru Vodă, de 

sârg s'au gătit şi 'a ieşit cu oaste - împotriva. lui; luat-a şi puştele cu 
sine şi, s'au gătit 'de răsboi şi a pus” beşlii. după. “puşte învăţândui, că 
dacă vor! slobozi îocul, să se repeadă în căzăcime. - Ce. cazacii cum îs în= „văţaţi la răsboi, “când au slobozit * beşlii puştele, > ei toţi s'ău întins pre 
pământ de.i-au. covârşit! focul, iar beşiii gândinduse. că sunt ucişi, S'ait lăsaț la dânşii. Atunci. cazacii au slobozit- înitrânşii focul şi multă pa- :gubă au “făcut în oastea lui Petru Vodă şi aceştia au dat dosul, izbândind 
astfel -cazacii. Aşa. au mers la Iaşi şi: Potcoavă au apucat scaunul, în Noemvrie 23; iar Petru Vodă Sau dus în ţara: muntenească. Petru Vodă a cârut împăratului ajutor, “a-şi. lua tronul; împăratul a ordonat ca do- "brogeni, bugeceni şi munteni, să meargă cu - Petru Vodă, asupra. lui  Pot-. coavă. Petru Vodă îndată grijinduse de oaste, venitu-iau în ajutor şi mol- „dovenii gioseni şi i-au pornit. Spre Iaşi. Auzind Potcoavă, sa. gătit şi el cui oaste căzăcească şi a eşit înainte la. "Docolina, era şi oaste-de țară cu cazacii, că mulţi i s'au fost închinat. Şi tocmindiuse de răsboi, . = N . 

- 4 . . E 
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.au “pus cazacii pe. moldoveni în. frunte, dar - temânduse să nu fie înșelaţi, | 

- au pus pe cazaci în. frunte. şi ma lăsat pe "nimeni să iasă la Vară; 

şi apropiinduse. oastea -lui Petru, văzură cazacii “pe . turci, aducând îna- 

__ înte--cirezi : de .vaci, ta să stămpere armele în :dobitoace. Şi au vrut ca- 

zacii să săgete de departe; ce odată au slobozit focul şi în oameni şi în dobi- 

toace, unde mai multă zănăială e:a turcilor de dobi.oace, de cât cazacilor,-că de 
trăsnete fugeau înapoi - şi- dând. răsboi vitejeşte, după multă nevoinţă a 

2 

cazacilor şi . iată . şi al 2-lea rând perdu Petru râsboiul şi rămase is- . 

bânda la cazaci. Ă 4 | . „i , 5 
2 -. a . 

„Petru Vodă însă nu se lăsă, iar “'strângeă - -oaste - turcească - şi unguri. 

i-au fost venit într ajutor. Ce întorcânduse la Iaşi, nimic ma zăbovit, ci 

s'au grijit de “hrană şi au luat cu sine 14 puşti şi alte jacuii. şi au. 

ieşit “din Iaşi şi cu înşelăciune: au prins pe Potcoavă. - . 

Sub. Petru Vodă Șchiopul, Bruti era cămăraş şi căpitan de. Lăpușna. 

„Petru avea o. gardă de. 500 unguri, îmbrăcaţi - ungureşte, purtând - sabie 

turcească la coapsă. şi în mână halebarde (topoare). Erau sub Petru Vona 

„Andrei hatmanul şi. Gheorghe hatmanul. . - - 
1575 August 22; Alexandru al III, domriul muntenesc, printr un hri- 

:sov, întăreşte proprietatea vornicului Ivaşcu:" „în ziiele domniei mele, pri- 

- “lejindumise. răsboi şi bătălie cu moldovenii, care veniseră asupra capului dom- . 

miei mele, . cu : înşelăciunea - şi viclenia vornicului Dumbravă „şi fugând a-. 

„ces Dumbravă în ţara ungurească”, etc... .- - . pi 

Pe hrisov, figurează iscălit şi banul. Dobromir. , a 

Clucerul. Radu — cel ce obținuse satele — (tatăl lui Ivașcu), “câștigase 

prin vitejia sa de la Fântâna Țiganului - (lupta - lui Radu Vodă cu Pri- 

“ :beagul).. „Ion Alexandru, Vodă,,. fiu „lui - Mircea . Vodă, “nepot lui- Mihnea ) 

* Vodă, al Munteniei, dă hrisov de stăpânire: a unor „moşii, jupânului Ivaşcu 

- vel-vornic: în timpul 'când ne-a lovit pe domnia mea, Ion Vodă cu mol-: 

„dovenii,: cu înşelăciune pe la Focşani, pe când a- vrut fratele domniei 

„mele, loan Petru, a intra la domnia țărei Moldovei, atunci. am văzut 

domnia mea,. „dragostea boierilor şi. a vitejilor “domniei mele; şi mai înare 

dragoste am, văzut, de la jupân, Ivaşcu vel-vornic ” şi de la fratele lui, 

„ cinstitul dregător al domniei. mele, jupân -Albul vel-clucer, ce - nici unul 

me făcut; fiind foarte „bucuroşi. aşi pune ei capetele. lor, pentru capul dom- 

nici mele şi dacă nu s'a? îi. întors. ei îndărăt,- atunci în oastea. moldovană. 

cu sulițele, de. au apărat capul domniei mele, apoi capul “domniei mele - ar 

fi căzut; şi în aceia ocaziune, cinstitul . dregător. al domniei mele, jupân: 

“ Ivaşcu, vel-vornic, a scăpat din răsboi răniț, iar cinstitul dregătoriu al 

„domniei. mele, jupân Albul, “vel-cluceriu, și-a lăsat capul seu * acolo, la 

vadul ce se zice Râmna, lângă satul. Jiliştea,: pentru capul domniei mele”. 

Radu Vodă Călugărul, numără vitejiile. lui vistierul . Radu, în bătălia. 

„cu Stroe pribeagul şi-i hărăzeşte trei sate: .„care sate, au fost donmeşti 

„şi le-a hărăzit. domnia mea, vistierului Radu, pentru a “lui credincioasă şi - 

“dreaptă . slujbă, „întâmplată în bătălia cea dintâi cu Stroe pribeagul, când: - 

- Me- biruiră . Stroe şi învinsă oştile - noastre . şi împrăştiinduse, ai noştri,” 

- lă - = 
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dederă dosul, lăsând visteria domniei mele şi începură duşmanii a prăda. 
visteria domniei mele, . stricând căruțele; iar . vistierul Radu, nu lăsă a- - 

“ tunci visteria domniei mele, ci o scăpă prin bărbăţia sa şi repară . căruţeie- 
şi adusă toată visteria mea; la domnia mea, la turnul de la. Nicopole”. „» Era Stroe, vel spătar. E ae ia 

1576; După un document, cazacii Zaporojeni, ar fi fost o amestecătură. „de muscali, moldoveni şi poloni. e A | 
"1577; Pe un zapis din acest an, 1577, figurează Ona' sulifașul “şi Burnar. spătarul. . Dea : aa Sa | In 1578, .Alexard.u, fratele li Potcoavă, „a verit cu cazaci tot în-' „acelaş an, Februarie '9 şi a intrat în jară, asupra lui Petru Vodă. "Ce: Petru Vodă, ştiind poticala dintâi, ce au păţit cazacii, nu s'au apucat: _de răsboi, ce întâi aa daf cale; iar Alexandru, a intrat” în Iaşi. Patru | 

“Vodă, de sârg. a strâns. -oastea : turcească şi unguri, -şi “fără veste - “au lovit în Iaşi şi au înconjurat pe Alexandru, . în curtea domnească şi au bătuto din „căşlegi, până la. mează-părese. Tar într'o noâpte, mart. 19, au eşit Alexandru cu cazacii din curte,. că nu: mai putură suferi, că şi iarba de puşcă, Siârşise” şi bucatele li se. împuţinase şi au fugit spre. RE codru. Iăr prinzând de veste oastea “lui Petru Vodă, au sărit după dânşii. - şi ajungând la iezerul “Ciurbeştilor, -au' prins - viu pe: Alexandru”, | „Acest fapt este redat de o” âlă sitisă “ istorică; asttei: „In 1573, . Februarie 9, a venit “un Alexandru; care se da frate. lui “Potcoavă şi a... fost lăsat de Petru Vodă, de au mers în Iaşi“ şi a şezut în scaun. Petru. - Vodă îndată după aceia a. strâns oastea /urcească şi muntenească Şi a gurească şi. au înconjurat pe Alexandru în curte în Iaşi şi-au bătut prejur: „Curtea Alexandru” ne mai având nici iarbă, nici bucate, a eşit din coe- . tate fugind spre codru; Petru Vodă s'a luat după dânşii cu oastea. i-a: ajuns la iazul Ciorbeştilor şi i-au topit: Pe Alexandru l-a prins viu”. - Altă, sursă: E a ae i “Domn în Moldova Petru cel Schiop. Ion - Potcoavă- frate de mamă cu: Icn Vodă cel. Cumplit, atlat refugiat peste Nistru” după “Cahul, “este pre- tendent la tron. EI „işi câştigă un “nume teribil care: răsuna pânăin fun- dul Moscovei şi până în haremurile Stambulului: vitejiile sale contra. tur- - cilor din Budjac şi a „tătarilor din Crîm îl făcură groaza 'mahomedani!or şi Roland al poeziei slavo-orientale. La Soroca eta trecerea . cazacilor în Moldova şi .Hânsarii - erau miliţia ” districtului Sorota, "sub comanda pâr- - călabului de Soroca. Pe aici “a intrat Ion Potcoavă ca să ocupe tronul „Şi apropiinduse de laşi, îu oprit de 509 de turci, trimişi de Petru cel Schiop, . contra lui, ' turcii aveau şi tunuri. Când tunurile au deschis îocul, cazacii după sfatul lui Potcoavă s'au “culcat jos, focul trecu peste capetele - lor, cazacii_ să ridicară, descărcară puştele în turci şi 300: dintre ci pi- cară, restul o luă la fugă. -Atunci oastea - şi ce încă parte la luptă, trecu de partea lui Potcoavă şi astfel acesta do- bândi tronul. Petru cel Schiop fugit 'din țară; vine cu o oştire de munteni, tătari şi turci şi o parte! de moldoveni, se apropie de laşi; Potcoavă le . 
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iese înainte” la Docolina şi cu toată - Stratagăma , cirezilor de vite puse îna- 
intea trupelor şi care fură puse în neorânduială prin focurile trase a- 
supra lor de cătră cazaci,. „aceştia înconjurară trupele lui Petru cel Schiop - - 

"şi le bătură, Ameninţat de noui trupe turceşti, tătăreşti, transilvane şi mun 
teneşti, Potcoavă părăseşte tronul_de bună voie de-cât să fie învins în. 

"o luptă neegală, retrăgânduse peste Nistru şi uând cu. sine cele 14 tu: 
nuri dobândite în. lupta de- la Docolina. - .- " - 

Petru cel Schiop.. nu avu linişte căci un alt irate a lui Potcoavă -i în- 

tră în ţară, Petru fuge şi Alexandru ocupă tronul. O nouă armată turcă, 

transilvană şi munteană vine asupra -lui Alexandru, care după. o rezis- 

tenţă îndârjiță şi îndelungată, -îşi: pierde tronul şi viaţa. Curând după | 

„aceasta şi din ordinul Sultanului, fu ucis şi Potcoavă de către leşi. Arhie- 

piscopul | Leopolii, Solikowski, contimporan faptului spune: „Aproape toţi -- - 

cetăţenii, -plânseră peirea acestui viteaz moldovean : şi nu puţin perdu Te- 
gele chiar în stima popoarelor străine”. -. 

Din o scrisoare. a lui Languet,;' diplomat, atlat în 'misiune politică - -ia 

" Viena,. către. un englez, .sunt următoarele: „Când -a fost al 4-lea an din - 

domnia lui  Alexandru-Vodă, luând. frate-său Petru domnia. la „Moldova, 

„ îost-a poruncit la. Dumbravă Vornicul şi la toată boierimea Moldovei, ca. 

să vină înainte la Focşani. Atuncea Alexandru Vodă încă a eşit în întim- . 

„” Pinareu “lui -Petru Vodă frăţine-său de a făcut ospăț la Săpăţeni; - iar : 

- Dumbravă  Vornicul cu toată curtea Moldovei ei au venit la Petru vodă 

să se închine; iar dacă s'au apropiat, ei fără veste au lovit pe Petru Vodă 

„2. Şi pe frate-său “Alexandru, gonind pe Petru Vodă. până la Brăila, iar Ale, 

i xandru Vodă a fugit la' oraş, la Floci;. moldovenii încă făcând această 

izbândă, s'au întors la margine la Ionașcu, Vodă a trimis pe Vintilă: Vodă, - 

“cu mulţi lotri ca “să. fie domn. în ţara românească; şi a intrat (Ionaşeii- Dă 

Vodă) în cetatea din Bucur eşti, şezând acolo 4 zile.” Alexandru Vodă încă 

“a timis pe,o seamă. de boieri ai lui cu oaste, anume Dragomir vornicul.» 

şi Mitrea Comisul şi Bratul paharnicul şi Ion paharnicul de au lovit pe - + 

Vintilă Vodă şi: pe acei lotri îără de veste şi atuncea au perit Vintilă 

Vodă “şi acei lotri toţi; iar a. venit Alexandru Vodă în “scaun în Bucureşti 

„Şi-au adus în. țară un “bir ce - i-au zis oae seacă” - - Aa 

„1578 Hug. 20; raport, „despre. învingerea cazăcilor de: către. De- 

„tra Schiopul. ad E 
1578 Oct. 5; raport, despre, o-năvală a. cazacilor în Moldova. * a 

„ 1578: Dec. 10; raport, 'despre _o nouă năvală a cazacilor, în Moldova.. E 
1578 Dec. 26; raport, despre lupta cu turcii, -la Târgovişte şi apoi . 

la Dunărea. Luptele | cu tătarii, cu. „moldovenii şi, luptele dela Nicopoii, 

cu turcii. . 

In 1579, iar a venit un domnişor cu cazaci, a intrat în „fară Însă 

- i-au topit în Nistru. Ă 

1580; Este în acest timp, - un “Deăgisii bapul: şi între dregătorii lui 

“ Vodă şi un Dumitru, vel-spătar, E de asemenea Dumitraşcu, mare căpitan. 

„In: 1580, vine la domnie, Ion Vodă Sasu, "când prinzând veste. că 

pi.



“pe atunci, 'Balica, hatman. -- . m 

„Petru III, Ştefan II şi Alexandru III, o de 

i-au tăiat. . 

5 . - j Ş . - j _ . . _ = . . Lăpuşnenii s'au ridicat asupra lui, îndată au trimis pe Bucium vornicul, 
"cu oaste împotriva lor şi tâmpinânduse la Baloia, s'au lovit de faţă şi: 
dând răsboi de ambe părţi. vitejeşte,. perdură Lăpuşneniie răsboiul. Era 

- O altă sursă spune faptul, astfel: | a 
„In. 1581, domn Iancu „Vodă Sasu; s'au ridicat ' Lăpuşnenii, cu un 

domnişor asupra lui; a trimis atunci pe Candrea Bucium, vornicul cel 
mare şi pe Brut, postelnicul, ci: oaste “împotriva acelora şi tâmpinânduse | 

- oştile la Balota, s'au lovit de faţă şi dând răsboi „vitejeşte, au nerdut 
" Lăpuşnenii răsboiul”. | î 

„Acest voevod, readuce, străini în oaste” „şi socoti călări. şi pedeştri” 9; 
„Și celor pedeştri au' făcuf odăi în. curte” să fie pururea “lângă el”?). 

i Cu drept “cuvânt scriitorii -spun, că: „armata a stat în puterea ei, 
până la 1580; între anii 1580-:-1592, “domniile ticăloase ale lui Mircea II, 

zorganizează şi o împuţinează”, - 
"- De proasta domnie a lui Ion Vodă Sasu, mulţii boieri au plecat pii- 

„begi: Ieremia vornicul, “Simeon: paharnicul, Balica “hatmânul; revenind în Scam; iar -Petru Vodă, în. 1584 Oct. 17, au intrat cazacii iar. în ară 
la - 27 .Octomvrie. Petru Vodă le-a eşit înainte la Prut, la Bogdănești, 

"i-au înconjurat şi i-au prins. Altă. sursă, spune: Petru Vodă Șchiopul ?), „în a doua domnie: Iar au venit cazacii asupra lui; Petru Vodă le-a eşit * înainte la Prut, la sat. la Bogdănești şi acolo înconjurândui . cazacii, s'au închinat şi Petru Vodă-a ales pe cei mai de seamă, să-i slujească. ” 
In 1584, era Jupan Mihai, vel-ban al Craiovei. po De Intre aceşti ani 1985—1587 Petru: Cercel al Munteniei „turna tunuri” :). „ In 1586, era un Pătru spătar (Richiacana) „şi -un Staicu - spătarul, “cum şi un biv vel armaş, Radu (Muntenia).. - . 

„1587; Petru, alungă din garda sa „de 509 de unguri”, îmbrăcați url | _gureşte, „purtând sabie turcească ' la coapsă şi în_mână toporul -(hale- : . barda), înşiruiţi. câte 2”. -: . a a a In 1587, luna“ lui Ianuar $, s'au ridicat nişte cazaci şi au prădat în ținutul Sorocăi; iar Pârvu pârcălabul de Soroca, au .sărit - Cu - Hănsarii. după dânşii şi cu. alţi cine au vrut de bună voie: şi. ajăingândui la Pe- riaslav. şi “le-au dat 2 zile: răsboi şi “i-au. biruit, pe toţi i-au “prins “şi 

1588; Mihne Vodă (turcul) în un hrisov. întăreşte “cumpărareâ moşiei Plăvicenii, de către jupâr Mihai ban „(Mihai Viteazul), atinci ban. al 
hrisov şi Petru spătar. . - . ÎN - 1589; In acest an au venit iarăşi cazacii, în Moldova cu un van, să ia - domnia. Au eşit înainte Petru cu oaste, din sis de Tuţora, Noemvrie 23 şi lând- 

„Mehedinţilor; iar jupân. lene, vel ban al Craiovei; este trecut în acel 

  

"1 Gr. Ureche. Sa E A ” 2) Gr Ureche. -. a PI - „3) In uniforma militară, poartă tradiționala căciu'ă, 4) Tocilescu Gr. , : 

=



e î 2 Dicionar Geografic. * : a _ a 

S , R . ae 

Po a = 365 — E 7 

"răsboi - vitejeşte de -ambe părţi, mulţi: au. picat şi a biruit Petru Vodă 

pe Cazaci. Puţini au scăpat, mai toţi răniți şi săgefafi şi pedestri. Era 

- hatran Andrei. Acest fapt, . este “redat în altă .parte, astfel:: „In acest 

“an, 1589. Noeinvrie. 23, venitau cazăcii în ţară, cu un Ivan, să-l ridice” 

„domn; eşindule Petru înainte cu: oaste, din sus de Țuţora . şi dând. răsboi - - ? 

vitejeşte de ambele părţi, mulţi au perit şi în . Noemvrie.. "27, birui Petru -- 

Vodă „pe cazaci, urmărindui moldovenii prin “păduri, până la Cirimuş”. 

1589; „Ghenar '3, Iaşi;. Petru: Vodă, întăreşte lui: Șeptelici, armaş, un 
sat -la fântâna Caplena, pentru că s'a purtat -vitejeşte . în răsboiul - cu 

„Potcoavă: Sa fost ridicat un talhar, din ţara Landianscă şi a venit cu 

- acei tâlhari cazaci, asupra domniei şi dânsul foarte -s'au- navoit cu' Slujba, . 

pentru domnia mea şi ţara domniei mele şi cu ajutorul lui D-zeu, a:u. ” 

răpus pe acel tâlhar, „care năvălind asupra domniei “mele şi asupra ţărei 

- domniei mele”. . - - - . - 

„„Cruti, venit în' ţară, sub Iancu Sasul, ocupând. cub. Petru- locul de 

 cămăraş şi căpitan de Lăpuşna” 1). 2 : 

La1590, Poarta a luat sub stăpânirea sa, cetatea Tighina. 

„.. Asupra acestui timp, Cantemir spune: „dintre arme, arcul ştiu moldo- 

venii - întinde: foarte bine şi se pricep a purta şi, uliţă, dar_ cu șabia to-. 

tuş au făcut mai” multă . treabă. „Puşti poartă numai vânătorii, pentru ” 

că zic, că nu este lucru la onoare, „a „întrebuința contra inimicului, acest- 

- instrument, din care nu poate cunoaşte” nici artă, nici virtute: răsboinică”. 

1590; „Pavel Morţun, irece din Maramureş în Moldova. Un oarecaie 

Lazăr, urmaş. lui. Potcoavă, venise cu- ui -corp de. cazaci, vrând să-l de-. 

 troneze şi să ia locul. lui Petru, Schiopul. Pavel Morţun, se aventură: în * 

conducerea unei părţi a. oştirei moldovene şi reuşi a pune pe fugă oștirea 

căzăcească. Vodă, răsplăti: acestui român, dăruindui “moşia Budiniţa, din „i 

Bucovina (Cămărzanii).. 2).. 

“ In 1591, părăsind. Petru Vodă domnia, a venit doiani Aron . Vodă 

cel - cumplit, care. de răutăţi - ce. făcea şi fiind -urât de boieri, socoți „să . 

“mu se încreadă lefegiilor ţărei, .ci au 'strâss . în “leafă, unguri călări şi 

pedestri şi. au făcut celor pedeștri odăi în curtea domnească în lași, să-i. 

„aibă pururea lângă dânsul. .. : : - 

1591; Era Andrei hatuianul, “Gheorghe hatmanul; erau, „trabanţi”. :Epi- ..- 

taju: lui "Petru: Petru - -Vodă, “din familia . regală Corvină,- Za Valahiei, eţz., 

a murit în vârstă de peste '60 de ani, la 1-lulie 1594.- Om. foarte, vestit 

„ în fericire şi: restrişte, în. răsboi şi -pace”3).- . - : 
In - 1592 „S'au ridicat Orheenii şi. Sorocenii, cu un - domnişor, cei 
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zicea Ionaşcu, ce-l pusese cap" al'.lor, cu nume. de Bogdan -Vodă. Aron 

Vodă,: a -dat știre ţărei să se “strângă şi -el fără zăbavă” au. eşit 

curte şi cu lefegii sei, au purces contra vrăjmaşilor. Și tâmpinânduse oştile ia o 

Răut, şi-au dat 'răsboi vitejeşte de ambe părţile şi isbândi Aron Vodă”: 

1) Ne lorga. 

Al. Odobescu... Te N 
=>
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_ Venind lui Aron Vodă călăraşi “cu veste de.mazilie, el ţinu ascuns rma- 
zilia şi chemând pe boieri, i-au învăţat de-au chemat gloatele .şi. I-au 

- mulţămit de slujba ce i-au făcut şi le-au zis, să meargă cineşi pe acasă, 
"- gândind că se vor duce; iar el,.a luat drumul în jos spre Galaţi. A 

doua - zi părânduise că se Vor. fi “dus” curtenii şi “călăraşii, au „încălezat 
şi au purces spre Iaşi; şi iată că gloatele * mergeau pe toate părțile. A- | 
tunci au chemat pe boieri, “zicândule:: crez eu am. slobozit oastea, să-şi / 
mezrgă pe acasă, dar cine-i opreşte?, răspunse boierii, că 6 "seamă: s'au 
dus, iar “celor ce-. le! este calea: “spre Iaşi şi nai la ' munte, 'aceasta - le este calea”... - Da E a . După  Aron-Vodă, vine la. tron, - Ion Ieremia Moghilă-Voevod. Sub el, erau Georgi,. pârcălab „Hotinului; Georgi şi Ionaşcu,? pârcălabi - Neam- țului; Cârste şi” Gherman, pârcălabi Romanului; Oreşe hatman şi pârcălab Sucevei; Veveriţă, spătariu, , a a | Si 
„. Anul. 1592, coincide cu restabilirea Imi Aron-Vodă pe; tronul - Mol- 

„dovei, de către turci, în schimbul: cedărei Benderului cu cele 12 “sale; în această domnie, Aron-Vodă. ia parte la răsboiul turcilor şi alăturea de - : ei, contra lui Sigismuhd, princepele Ardealului. 
"1595 Iulie; Vine: la tron: în'.Moldova iar domn- Petru Aron, căruia în “Junie i se. luase tronul şi în Septemvrie -i s'a-restituit. i Aa 

lar la urcarea pe tronul Munteniei, a lui Mihai-Vodă, Afton-Vodă ?ace cu acesta alianţă; contra turcilor şi pentru a dovedi tăria acestei alianțe, porneşte singur răsboi 'în Basarabia, - contra turcilor.- Insă. este detronat de Ştefan Răsvan. In acst timp,. Soroca era cetate pe Nistru şi domnii. - rânduiau şi aicea doi cârmuitori 1). - Pa „+ Domnia -a 2-a a lui 'Aron-Vâdă. A timis Aron-Vodă înainte de a „sosi: el la scaun, pe- Oprea vel] armâş, să prindă pa. boierii care erau " contra lui. Oprea, cum a intrat în Iaşi, s'a dus. „la odăile darabanilor „celor ungurești, în curte au mers”. Sub Aron-Vodă este şi Răsvan hatmanul. - _ O- altă sursă istorică, spune: -„In 1594; cazacii intrând în Iaşi, con- . tra lui Aronn-Vodă,. găsesc în capitală 70' de tunuri moldoveneşti”, „Aron, atacat “de, tătari, chiamă pe aliatul său Mihai-Vodă, al. Munteniei, în ajutor. Mihai, vine şi în lupta cu tătarii, se face că se retrage în îața tătarilor; aceştia, „să iau. după el şi sunt prinşi astfel între cele “două oștiri, munteană din faţă „Şi: moldavă din spate şi coastă şi. bătuţi”. A- Suprâ acestei lupte şi a. înfrângerei de tătari -în Moldova, este un raport din 10. Noemvrie. 1595, de la! Cancelarul Poloniei,- care era în. pază în „Moldova, domn era Ieremia-Vodă.. Asemenea este şi raportul din'18 No- emvrie 1595, asupra - aceleiaşi înfrângeri a tătarilor, - care veneau să ajute pe Sinan-Paşa, - care opera: contra lui Mihâi-Vodă. Raportul arată, că mulţi, tătari, avi perit. în luptă şi că au ajutat la aceasta şi finoldovenii,?). În O 
7. , _ o, - E 1) Şincai, 15 .2—1594, — Cronica Huşilor. - Ă — 2) Documente Hurmuzacle, ) Si
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In mod suma: şi după cronicile româneşti, domnia acestui. voevod1) 
se arată” astfel: Mihai-Vodă,- a fost mai întâi ispravnic în “judeţul Ale-: 

hedinţi, după aceia a fost Agă, apoi Stolnic şi în urmă ban al Craiovei. 
In luna Iulie 1593, vine la tronul Munteniei. Starea ţărilor române -în 
acel timp era cât se poate de rea, din cauiza turcilor -care se amestecau 
în toate: treburile ţărilor, le asupreau cu fel de fel.de biruri în bani şi 
natură; încurajau intrigile pretendenţilor la tron şi: le speculau spre a” 

"stoârce bani, care'tot de ţări -să plăteau; teritoriul - era“ înpândărat. cu 

turci, pentru fel de fel de motive, iar întinderea stăpânirei turceşti şi 
. "tendinţa de /cotropire era deja- pusă în aplicare, prin faptul că erau în 

| stăpânirea cetăților de pe ambele ţărmuri a Dunărei, înadiris, ca să aibă 
„lesnicioase treceri în expedițiile lor-,rilitare: .. i 
„Statele creştine îngrijate de pericolul turcesc, “căutau ca prin alianţe 

între. ele,. să-şi dea mâna într'u apărarea lor. Papa, era cel e. purta 
-de grijă, “cu bani, pentru alcătuirea . oştirilor. luptătoare şi cu: influenţa 
spirituală, pentru “întocmirea alianțelor între "ţările. vecine pericolului tur- 
cesc, servindu-se: direct pentru aceasta, de împăratul Rudolf al Austriei. 
Aşa .au loc tratatele de alianţă a acestuia, cu Petru Aron Voevodul” Mol- 

„dovei şi cel a lui Sigismund Bathori, cu Mihai-Vodă al - Munteniei, din 
5 Noemvrie 1594; tratate,: care hotărât erau contra  turcilor.. Chestiunea: 

banilor însă. pentru întreţinerea „ştirilor, sileşte pe: Mihai a recurge la 
- ă - 4 2 

p
a
 

a 
i
 

  

, 

  

Impărat. a e . pe 
Mihai, pe deoparte. să înţelege cu domnul Moldovei, că în acelaş 

- timp, în amândouă ţările să fie «ucişi -toţi turcii aflători pe pământul 
acestor ţări; iar pe “de alta, ştiind că âcest fapt va 'stârni răsboiul cu 

» turcii, a. căror 'oştiri -ţiniau mumeroase garnizoane în apropierea - hota- 
“relor acestor ţări, s'a. stabilit cu Sigismund Bathory, ca ajutoarele ce a- 

| „cesta să angaja să dea domnului,. să fie tot atvuci gata la frontieră, spre 
SI a putea veni îndată în ajutorul românilor. Ajiitor urma să trimită și 
:  Aron-Vodă, care era! mai. depărtat .de îiurci. S'a: hotărât ziua de 15 |. 
„ - Noemvrie pentru uciderea turcilor, : în care scop, Mihai şi trimite: înştiin- : 
RR „ture, ca aceste ajutoare armate să pătrundă în ţară; Bathory, trimite un 
i corp, cu Albert Kiraly; Aron-Vodă, un corp cu hătmanul Andrei. Ua 

„ Tâport venețian din 29 Noemvrie :1594, descrie cum s'a făcut uciderea tur-: 
E „“cilor, peste. tot. unde s'au 'aflat şi. în toate centrele “unde existau cete 
o “turceşti, precum şi -în Giurgiu, unde erau şi. căpetenii ale lor. In acest 
„„î timp, trupa transilvană, prin” marş grăbit; soseşte şi să aşează în ta- 
ji „+ bără la marginea orașului Bucureşti. In Moldova, la fel, sunt ucişi toți 
! - "- turcii - e (_ a : 

Aflânduse „acestea peste. Dunărea, “un. paşă îşi propuse a iintra în- 

  

| , - 1) Asupra timpului acesta, din domaia lui Mihai Viteazu ca și asupra Voevo- | - dutui, personal, sunt scrieri contimporare privind ţara n 'astță, conctituină dovezi şi ; tari, de jiaudă din partea acestor. scriitori Străini, astfel: “Abraham .Ortelius, -- Bry . Leo lor de Leodieu (Fran. kfurt:166). Bois:ardo |. (Historia -Chronologica Pannnnize, E ranckturt, 1607). — Bauuier Michel (1620). Gradelelinum Iohannem 41665). 'Bizuzeri D. empliciano (1686). Jacques Auguste de Thou (1742) etc,, etc, - Si 
N 

--
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țară, sub pretext că vrea să ierneze, însă cu planul de a prinde pe Mihai : 
Vodă. - Voevodul însă presimţind lucrul, să- refugiază în tabăra. transil- 
vănenilor, de unde ia măsuri de a fi atacați -şi ucişi cei 2900 .de turci. şi 

„ coiaândantul los, care erau traşi. la palat. Atacul să dă de către pedesa 
trime, având şi: 2 tunuri cu ' care “trase „în zidurile -palătului. Toţi : turcii fură ucişi, cu 'emirul lor cu tot: . E a | 
N Intâmplările:, acestea ajungând . la cunoştinţa Sultanului, îl înfuriară | 
cumplit şi. ordonă ca o armată de 40.000 turci, -sub comanda lui Hasan - - 

„Paşa, 'să intre în Muntenia şi Moldova şi să ridice, din . scaun, pe cei oi 
voievozi. Cum: armata. bceasta -urma să se adune din. părţile „de la nord: 
de: Baicani,: Hasan Paşa," pentru ani întârzia cu împlinirea voinţei sul: 
tanului, trimite înainte asupra - lui Mihai-Vodă, - pe. Mustafa-Paşa, . că 
vre-o 5000 de oameni. “Insă în trei lupte succesive, Mustafa este bătut -. 
şi silit să se refugieze peste Dunărea de unde a venit. In aceste lupte!), 

- boierul Stroe Buzescu, fu rănit la mâna stângă, de turci?); - : Da | 
> Abea scăpase Mihai-Vodă' de Mustata şi se pomeneşte cu un Cop. 

de 20.000 de tătari, câre operase cu turcii sub Sinan-Paşa în Ardeal, | 
(intraţi în ţară pe la Vidin), Scoborând „din: părţile Tirhişoarei. Mihai, 
cu . trupele oltenești, întâmpină pe tătari şi-i loveşte . cu atâtă . putere, că 
mai” bine de jumătate din tătari sunt ucişi, iar ceilalţi. prinşi; această 
luptă s'a dat pe Neajlov şi avangarda: lui Mihai, o forma 300 .de - „greci viteji” - a m 

| „Mustafa-Pașa, în acest. timp, refăcânduşi trupa 'sa, se pune în marş | 
„Către Dunărea „spre a intra din nou în țară, ocupând Rusciucul, de unde. 

voia să-şi pregătească trecerea; Mihai, încunoştiințat de aceasta, se îo- . 
tăreşte al ataca el dincolo' de Dunărea, trecând fluviul! pe ghiaţă şi sur- 
prinzând “în cetatea Rusciuc pe Mustafa care nu-şi închipuia că Mihai îi 

"va lua înainte, îl bate cumplit; în luptă cade mort însuşi Mustafa-Pașa;. 
aceasta să petrecu. în luna Martie 1595. ED 

In, 1595 „la sfârşitul lui “Mai, au intrat tătarii în Moldova şi în țara 
| muntenească, cu multă oaste şi. lovindui muntenii, cu ungurii şi Cu câzacii |, 

la marginea ţării munteneşti, i-au bătut şi i-au tăiat”. 
“In acest an 1595, Mihai Bengescu este “mase -spătar. 
„In' 1595, în luna Iuni6, Mihai pleacă la Giurgiu, unde în timp deo . 

lună, împedică cu mica lui armată pe Sinan Pașa, de a trece. Dunărea. 
„După această isbândă Mihai-Vodă ia în” şir garnizoanele pe pe. malul 
„Dunărei ocupate de. turci şi le, atacă, ajungând până dincolo de „Nico= . ? 

pol,, arzând şi pustiind tot în calea sa. In „oștirea lui Mihai este 'şi .bo- 
ierul viteaz Stan Mehedinţeanu, cunoscut sub- numele de “Stan diri Cerneţi. 

1) De la bariera Bucureştilor. RE 1 i Di 2) Stroe ia parte la lupta cu fraţii sei Preda şi Radu, la Şerpăteşii, Hulubeşti, Putineiu când Stroe e rănit în coasta stângă de o săgeată, apoi la Viain, Călugăreni Șelimberg. rece în. Moldova ia parte la luptele cu Movileştii. Sub Padu Voda Şerban, „ia parte la lupta contra turcilor şi-tătarilor la Ogredin, şi apoi la pură Teleajăunlui, „la 
„„Teiuşani, (Tab!oul reprezentând iupta, îl posedă )D. Alec. Darvari). Stroe Buzescu, în - 

» lupte, poaită cămașă de zale, are coif pe cap şi în mână buzdugan. a 

E - sa e | „„. Oastea Română ce, 24-a:
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2 Mihai-V. a făcut o expediţie peste Dunăre, în Dobrogea. El a cu- 
„1 cerit cetăţile depe malul- drept al' Dunărei, călărimea lui Mihai, a străbătut 
"toate târgurile şi satele din Dobrogea. La îel merg treburile şi în Moldova, 

“unde Aron-Vodă atacă centrele . şi “ cetăţi! ocupate de turci, respinge nă- 
vălirile tătarilor care veneau în. ajutor, turcilor, ia: “Ismailul, Benderul,. Chi- 

- “lia, trece Dunărea tot pe ghiaţă, „coprinde Măcinul şi pune stăpânire pe 
„toată Dobrogea. In acest timp. “Hasan-Paşa, cu ce a putut “strânge “lin 

"- trupele sale, vine. asupra Voevodului. Mihai; însă, este zdrobit şi cade în 
luptă. Scăpaţi astfel de trupele turceşti - din câmp, Aron-Vodă şi cu Mi- 

"“ hai-Vodă uninduşi forţele, atacă Brăila, "cetate puternică apărată de turci 
şi' o iă; după aceasta, ambii voevozi să îndreapță către sud, pustiind tot 

“până în capitala imperiului turcesc, în “Constantinopol. Astfel 'cad în mâna 
românilor: Silistra, Varna, Baba,. Provata, Dobricia, Zagora, Plevna, Ni- 

_copoli, Vracia, Vidinul 1). La Nicopoli este Stoica logofăt din Farcaș, 
„mare căpitan, el .asediă -cetatea, 0. pretăcu în cenuşe, bătu pe turci şi 

pieri. în lupta de la Vidin. - 
Scriitori români, vorbind de atacurile. “muntenilor şi. moldovenilor peste . 

Dunărea după? uciderea. turcilor pripăşiți prin ţară, spun că „nici “unul 
-. din domnii noştri, nu erau -pregătiţi pentru a putea lua înseşi cefățile, . 

neavând la: îndemână. tunurile trebuincioase pentru aceasta şi” ostaşi în 
starc să se slujească de dânsele; şi'că zidurile cetăților însă, îură atacate 
în zadar” *). Dar totuşi mai la vale tot ei afirm că: Ismiailul, cetate :nouă, * 

.. întemeiată de turci, fu, luată . şi “prădată la sfârşitul - lui +Martie 1595. 
Din partea lor, ostaşii lui Mihai, jătuiră Brăila; care se află de mai . 
bine .de o jumătate de veac în stăpânirea turcilor şi sparseră şi cetatea” 3). 
Insă sunt alţi scriitori, care arată - contrarul, ' afirmând. “documentat că: 

, sn 1595, Mihai-Vodă ia: cetatea Giurgiului: şi o arde”, „Comisul Radu, 
e trimis asupra Hârşovei, pe care o ia împreună, şi ajutat, şi de spătarul 
Preda”. „In 1595, Brăila asediată de. către banul Mihalcea, cu ajutorul. 
lui Kiraly, este luată”. Ori se ştie .că o cetate,. care. trebuie să fie armată 
cu tunuri, nu poate îi asediată de cât de o oaste tot cu tunuri. In a- 
„devăr, iată cum este relatată: „Spargerea” „cetăței" Brăila:! :. „Mihai, trimite 
îneintea trupelor turceşti, pe generalul său Albert Kirali şi pe banul 
Mihalcea, - care bat, pe turci, apoi trec în Bulgaria, ard şi distrug oraşul“ 
Turtucaia. De aci -se întorc asupra forțăreței turceşti: de la Brăila, o bate cu tunurile, O. cucereşte la” 29 „Februarie 1595 şi o distruge. „Mihai “are "- puţini . tunari (adică servanţi), ceace lipseşte şi - transilvănenilor, . fiindcă 
aceste popoare preferă armele. albe, la armele de foc. Cea mai mare parte Sunt. călăreţi. Ei sunt armaţi . cu lănci lungi şi nu se prea, dau înapoi din : faţa duşmanilor” +). După luarea Brăilei, „„Mihai-Vodă “trimite „pe. Albert - „+ Kirali asupra oraşului turcesc Nicopol, „pe care'1. cucereşte şi-i dă î0c”. 

  

. 
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EER Stavrinos. ! a 2) N. lorga. a Pi | 3) Idem. ”: | ) a _- 4) Iacob Gender, « citat de Mih. Cogtiniecanu. | 
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"în drumul lor şi fac. incursii: în Turcia, peste Balcani, băgând groază --
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După altă sursă istorică: 
“;;Curând după aceasta, “lovitau Mihai la Nicopole, pe Ferhat-Paşa, 

„pe care biruindu-l, a aprius târgul de au ars, „puindui pe 'toţi sub 'sabie. 
“Jar curând după aceasta, au lovit în Bugeac şi mare pradă au făcut, lua- 

tau şi 7 bunciucuri tătăreşti şi le-au închinat lui Jigmond craiu şi mulți 

Țarigrad, asupra lui Mihai. Inţelegând Mihai-Vodă, de clătirea lui- Sinan, 
“Că-i vine 'asuprai, trasau ajutor. de la-Bathor Jigmond, 3000 de unguri 
“călărime şi 500 pedestrime, cu Kiraly. Şi până la venirea lui. Sinan, Mihai 

"Vodă şi Kiraly, au lovit pe turcii ce se aflau la “ oraş, la Floci şi pe 
“toţi i-au pus în sabie. Lovitau şi la Rusova şi la Silistra şi la! Dristor, 
le-au dobândit şi le-au ars, Lovitau pe: un Mehmet-Paşa, Mihai-Vodă, care 
“venea cu-un Bogdan-Vodă cu oaste turcească şi cu tătari şi - cu: 14.000 .. 
de sârbi şi i-au bătut Mihai-Vodă. 'Trecutau. Mihai-Vodă peste | Dunăre, 

“pe ghiaţă, de au prădat în Dobrogea şi au dobândit Astova, Blucita;” ri- 
i 'sipitau Cerna-Vodă, Azgradul, Rihova şi până la Chilia şi Cetatea Albă. - 

_ Sositau şi Sinan- -Paşa în Dobrogea, cu 100.000 oaste turcească şi făcând 
pod peste Diinărea, au mers drept la Bucureşti şi la T.-Vişte; nefiind nici - 
0. oaste, prea lesne le-au luat, ce: Mihai- Vodă nu se 'nădăjdui în oştile 

Si ce-avea.. Ci iau „trimis Doamna şi pe fiul Său Pătraşcu Vodă, în- Sibiu -. 
“şi el cu Kiraly cu 'oştile . sale, au intrat în 'munţi, la-cetăţuie ce'i zic 

:Cerna-Vodă, cetate veche şi stricată de turci mai de mult, care era în, 

robi. Aceste rocoşituri, şi tulburări, înțelegând împărăţia turcului, au și NI 
--orânduit pe Sinan-Paşa şi 'cât s'au desvărat, au şi purces cu oşti din - 

p- 

'loc tare petros. Iar Sinan-Paşa, strângând din toată ţara oameni, au încon- . 
jurat Bucureştii”. şi T.-Viştea cu şanţ şi cu parcane; iar oastea, o au 

“împărţit în 2 părţi;'o parte cu Ali-Paşa, o au lăsat în T.-Vişte, să is- 
"“prăvească lucrul cetăţei; iară cu altă, au mers Sinan- -Paşa, după” Mihai- 
Vodă, au orânduit 12.000 de turci, întrales, să: meargă să lovească pe  : 
„Mihai, peste acele locuri strâmte. Mihai-Vodă cu Kiraly, au ieşit întru 

: întâmpinarea turcilor, “la acele strâmtori şi stătu răsboiul mare, cu multă. 

vărsare de “sânge, până 'au “dat dos turcii şi-i gonea .oştenii lui Mihai, 
“până în tabăra. turcească.. Şi aşa s'au tot hărțuit, până la apusul soarelui, 

- când venind vreo 300 de unguri, eşiţi “din tabără - după * păşune, Mihai ... 

“Vodă i-au pus la răsboi, iar turcii “crezând cau venit ajutor . proaspăt 

“lui Mihai şi-au făcut. spaimă şi au 'dat dos, şi iau luat oştenii lui: Mi-.: 

“hai-Vodă în goană. şi pe mulţi au „ajuns şi i-au. omorât; apucatau “şi 4 
"“4unuri şi câteva steaguri. „După aceasta, . Sinan, iar s'a gătit cu: oaste, 

 coritra lui Mihai-Vodă. -Venitau ajutor : lui Jigmond,. din ţara „leşască şi 

: oaste nemţească şi 'de la Răsvan Vodă 1). In “acest timp, Jigmond, făcând! 

“căutare oştii sale, care era împărțită în 9 polcuri: 20.000 călărime cu su- 

: liţe, 32. 000 “pedestrime avea şi puşti pe roate '63 şi câteva care cu iarbă. 

de puşcă şi alte trebuitoare de răsboi şi au. trecut 'peste munţi, în jara 

muntenească, pe la Rucăr. Acolo venind şi Mihai-Vodă cu Kiraly, 'c 
« 

1) Care au intrat pe la Secu, cu a 2300 pedestrime, 700 câlărime şi 22 puști. 
- , . 

7 : 7 4
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- 8000 'de oşteni” într'ales; venitau acolo şi Ştefan; Răsvan, cu moldovenii și 
-' de acolo pornitau Jigmond cu tăbăra, până la Mihai-Vodă; unde 'era tă- 

băruit, o milă de loc: de la 'T:-Vişte -şi acolo au stătut 10 zile; iar 
“- Sinan-Paşa, cu turcii, erau în. T.-Vişte, unde o întărise cu şănţuri şi cu 

parcane şi cu spini: îngrădită. Şi mergând Sinan-Paşa, de privea oastea 
L“i Jigmond, de pe un deal şi şi-a dat seama, că nu va putea sta îrj 

„-potriva-i,. s'a sfătuit să nu aştepte acolo . pe -Jigmond, -ci au „lăsat în 
T.-Vişte pe Ali Paşa, cu o seamă de oaste şi pe*Mehmet beiu; 'iar Sinan 
Paşa, s'a tras. cu altă '0aste, de sârg la Bucureşti. Iar Jigmonă, cu 'toc- . 
imeala oşiilor sale, cu Mihai Vodă şi cu Răsvan Vodă, au înconjurat T.-Viştea: 
“înainte era Mihai “Vodă, cu. 4000 de călărime, într'ales cu sulițe şi Kiraly | 

| cu “câteva polcuri, - de'ndreapta şi: de'n “stânga, câte 5000 de militari că- 
1 lări, iar în mijloc era. pedestrimea şi secuii, cu sulife,. cu coase; după aceia, 
„—. Carele cu pive de: aramă, pe-urmă roate nemţeşti; 'iar după nemți, Bator 

Jigrond, cu 12.000: de călărime, cu. sulițe şi pe “urmă, cealaltă oaste. 
„A fost de toată oastea; ca 60.000. Şi au stat aşa în tocmeală oastea, toaiă 

noaptea şi a doua-zi, până la amiază şi până au venit: cercătorii, ce'i trime- sese Jigmond, de au cercat să ştie de oastea lui Sinan, ce: s'a făcut. Şi 
“dacă ştiură că Sinan s'a tras la Bucureşti, s'au sfătuit Jigmond, mergevor 
în goană' după Sinan şi au ales cu sfatul, să nu rămâie neprietenii în urmă „Şi s'au apucat a batere T.-Viştea, de trei părţi, cu metereze 'şi cu coşuii. 

„Răsvan 'Vodă şi cu Secuii, - era orânduit despre răsărit, - cu 10 tunuri; .. "iar Mihai Vodă şi cu Jigmond cu Kiraly, despre - munte şi despre apa „Ialomiţei, cu 20. de puşti: Se apărau tare turcii din lăuntru şi împingeau pe cei. ce pusese acum loitre pe zidurile cetăţei, nepărăsit dau din tunuri şi cumbarale aruncau. “Iară secuii, : strânsese lemne uscate” şi catran şi „-Tăşină şi altele de aprins foc şi au aruncat în cetate. Aprinzânduse ce- „ tatea, turcii au eşit pe o portiță ce era neştiută de oştile lui Jigmond, ce - mau scăpat, că era călărime în prejurul "cetăţei, mai. la câmp. Incăputau . vii” în mânile lui Jigmond, Ali-Paşa şi Mehmet-bei. In. cetate, s'au aflat - „Şi două puşti mai mari, era 'glonţul cât de 67 oca. Aflând Sinan acestea, „au lăsat Bucureştii şi au fugit la Dunărea; el întărise o biserică în Bucu- reşti cu şanţuri: şi cu băşti, ce era. zidită . de' Mihai-Vodă şi Alexandru Vodă. Au fost pus lagumuri împrejur acelei biserici şi lăsase o ceată . de oameni, că dacă va veni Jigmond pe aproape, să le apriridă: lagumurile - “asupra oştii lui Jigmond. Jigmond, ailând că Sinan trece --Dunărea, au trimis - o seamă de 'oşteni într'ales, de au cercat 'de 'este aşa. şi pe toți | turcii aflaţi în cale, i-a prins şi i-a tăiat... Sosit-au Jigmond la Dunărea, când treceau turcii şi multă moarte făcu. în turci;. iar “Sinan, ce treduse Dunărea, nu înceta a batere din puşte, în. Oastea -lui Jigmond. Iară. pe- „destrimea ce era în leafă la Răsvân-Vodă, au dat năvală la podul dinspre cetate, de au apucat podul. Jigmond, âu dobândit şi cetatea Giurgevului şi au stricat: podul şi au ars vasele pe care era făcut podul”. E O altă sursă, descrie pe. scurt faptele: . : * Aaa Se „Idihai-Vodă, - văzând țara cuprinsă de turci, a : cerut ajutor” lui Ba- , 

A
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tori Jigmond, craiul Ardealului, şi la. împăratul nemţesc. Până să-i - vie . : 
"aceste ajutoare, muntenii. în' puțină vreme s'au "strâns şi întâi au înpins | 
"pe oşiile lui “Sinan de prin oraşe, apoi şi pe la Giurgiu au stătut și Ja 

- răsboiu de față cu Sinan-Paşa, Mihai-Vodă. Şi au făcut -răsboiul cu 'mâre 
"vărsare de sânge şi “după câtăva” luptă, 'au- înfrânt Mihai-Vodă pe “oastea . 

lui Sinan-Paşa, cât şi Sinan-Paşa, să nu fie aflat îndemână o' luntre mică, 

“cu care a “scăpat -peste Dunăre ar fi căzut în prinsoare. Şi aşa s'a cu- 
. răţit țara de turci, într'u.acea dată, cu osârdia lui ihai-Vodă; însă ,. 

“ave şi oaste: riemţească de la Bător Jigmond. Mihai, a trecut şi peste Du- 

măre+, multă pagubă făcând turcilor, până aproape de _Pravadia”. : 
Alţă sursă istorică descrie: | ÎN, 

„Mihai, de la început a - fost sprijinit de nişte tiupe “transilvane; 

“sub Albert Kiraly, - Când Mihai pleacă“ la Dunărea, el „avea cu el 10.090. 

"arniață de ţară, 2000 dărăbani din Ardeal şi 7000 de călăreți, plus oaste 

de ţară sculată -în dobândă, ca vreo 3000. Mihai, caută întâi. a. întârzia 

_recerea Dunărei de către iturci şi reuşeşte ai întârzia „timp de o lună.: 

„Aflând că turcii: au trecut un corp mai sus, ca să nu fie “atacat. pe la:- 

““spate, Mihai se: retrage la Călugăreni, pe o poziţie "care „corespunde si- 
“tuaţiei sale. ' / ” 

- Are aci loc lupta de la. 15 August 1595. După îrifrângerea turcilor, N 
Mihai se îndreaptă spre munţi; se.duce întâi.-la T.-Vişte, unde văzând | , 

“că nu ar putea rezista se. duce. la cetatea ;Negru-Vodă, din munţi”. 
Acestea: sunt evenimentele; 'redate pe scurt, după diferite surse istorice. 

A “fost dat însă neamului românesc, ca' în timpurile cele mai critice - 

a. aşezărei lui. politice, sau în evenimentele mari când se cerea unire, dis- 

“cordia să zădărnicească apropierea dintre fraţi şi vrăjmaşii să scape cu” 

-Toloase de pe urma acestei politici, “contra intereselor neamului.” Astfel “ 
“se „petrec lucrurile şi- în aceste mari timpuri a -românismului; fin MOl-." 

dova, ridicarea Voevodului Aron - contra turcilor care . aşezau domnii pe 

„tron, “trebuia să facă loc uşor. intrigilor: pentru înlăturaneă lui - Hron-Vbdă 

“şi: punerea pe tron" a altui domnitor, tocmai când procedarea de - comun 
acord a lui Aron. cu Mihai, curăţase țările. române de turci: şi ridica. 

asupra acestor ţări; furia turcească. In : adevăr, : Aron-Vodă, avea gardă 

de unguri şi comandant al acestei gărzi. pe Ştefan Răsvan, hatman. . Acesta - 

ra -un iscusit militar; că de tânăr. intrase în armata polonă, luase parte 

la lupte sub comandanţi vestiți, aşa că  pentru'- vitejia sa şi, cunoştinţele 
„= sale, mai „ales în luptele. dese, a polonilor. cu muscalii, ajunsese până -la , 

” gradul 'de general, trecând prin toate gradele -iritermediare, începând dela 

soldat. “Deaceia cum veni în- Moldova, 'Aron-Vodă îl! făcu Agă. şi apoi | 

comândant al gardei ungureşti şi hatman. _Recunoştinţa :către: domnitor 

“tu” că”i luă. tronul.. Tocmai când se -petreceau aceste evenimente. în Mol- 

-dova, turcii înspăimântați de isbânzile oştirilor române şi de pustiirile. - 

ce' făceau acestea, chiar în imperiul turcesc, se hotărăsc a porni .răsboi 

.de exterminare :contra lui Mihai-Vodă, ca' unul ce 'aţâţase răscoala contra 

--puterei suzerane. .Oştiri mari. se pregătesc, comandanţi vestiți primesc CO- .. 

“:manda - şi mişcările spre Dunărea, pornesc., . SE 
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După cronici: Sa e 
1595; In acest ari, -Mihai află că. turcii se pregătesc sf intre iar în 

țară; Mihai, întăreşte cu mai multe mii oastea de la Dunărea. Turcii şi 
„tătarii trec Dunărea: Cele câteva mii de pedestri români şi 300 călăreţi, - 
„îi atacă şi-i bate, “le ia toate. tunurile. Tătarii intră iar în ţară, după ce- 
amăgise pe Mihai că vrea! șă-l împace cu” turcii; surprins, căci licenţiase 
armata, nu poate întâmpina, de la .început pe tătari;. totuşi: reuşind a 
strânge - în -grabă ' 6000, de oameni, iese înaintea tătarilor, îi “atacă la 

„ Gherghița. Insă tătarii se întoarse în ţara lor, după. îndemnul turcilor, care 
eră în drum către. Viena. Mihai-Vodă este. în cunoştinţă de apropierea - 
lui Sinan-Paşa si a lui Hasan-Paşa şi cum avea oastea să strânsă lă - 
„Bucureşti, împreună cu cea transilvană, sub Albert Kiraly, pleacă spre 
„Dunărea, după “ce încunoştiințează şi pe :Sigismund Bathory, să vină în 
„ajutor. “Trupele regulate ci care mergea să întâmpine pe. Sinan, erau | vea vre-o 12.000, din care 10.000 oaste de ţară, 2000 dorobanţi de Ar- 
„deal şi vre-o 700 de călăreţi; în afară de aceste trupe, mai avea şi oaste 
“în dobândă, 'din țară, ca' vre-o 3.000 de Oameni, aşa: că avea ca un total de 16.000 de oameni şi 12 tunuri. Intenţiunea lui Mihai erasca 'să întârzie pe turci, dând timp lui Sigismund să vie cu trupele sale, întru „cât a lupta singur cu armata turcească, ce se ridica la 100.000 de oa- meni, era cu neputinţă. Întârzierea turcilor” însă, ştia că-i va reuşi; pen- te: aceasta se folosea de teren şi de dibăciă de :a atrage pe duşman 
pe drumul ce va voi domnitorul; de aceia luă cu oştirea sa,: calea spre : Giurgiu; să opreşte la Copăceni, de unde trimite călăreţii sei la Du- „nărea împreună cu 1000 de pedeşiri pentru a zădărnici trecerea turcilor . «Şi unde să stea cât se va-putea mai mult, pentru a da “timp lui Mihai - să pregătească posiţiă ce'şi alesese ca să lupte 1ă Călugăreni şi: către care trebuia să. se retragă trupa sa de la Dunărea, atunci când nu -va - mai putea rămâne acolo,, spre - a. atrage pe turci către această poziţie, căutând a finea strâns contactul cu turcii, a | N. Bălcescu, când a scris bătălia de la, Călugăreni, el nui -a văzut aici _ poziția unde: au fost aşezate trupele luptătoare, nici nu a avut la în-" “demână vre-o hartă a terenului pe care această luptă s'a' desfăşurat!). 

  

N . y 

„__„- 1) Cea mai mare parte din autorii Străini contimporani bătăliei de la Călugăreni, * - „ au descris luptele lui Mihai cu turcii, însă vorbesc foarte puţin de această bătălie de la - Călugăreni ca şi cum nu ar fi avut prea mare însămnătate şi nu dău aici crochiul dis- -: : pozitivului de luptă şi nici o poziţie însăși. lar .autori români care au scris după 300 şi. mâi bine de ani, uaii au aplicat pur şi simplu schenia unui dispoziti. imasinar pe te- “renul cum să înfățişază după trei veacuri de prefaceri ale solului, de unde ca cât de -simplu examen arată că atât Mihai, cât şi Sinan, și-au aşezat trupele în smârcurile tere= nului, .. Alţii au împărțit bătălia, care în treacăt a fost o luptă; în numeroase faze i. care operativ şi ca timp ar înjuheba ma: multe zile, în iccul unei singure: zile determi- „nante decisive, Alţi autori indic lupte succesive Ia Sud şi nord ds Că 'ugăreni, când: din descrierile variate ale acestei lupte să Stabi:eşte -Precis, “următoarele: podul ande -“a fost lupta, era la confluența Neajlovului cu Câlniştea, cam Coresounzător satului Hu- lubeşti, iar lupta la pod şi mail. nord. de pod, 1egiunea mai "apropiată Călugăreni of-: Mănăstirei de eat Satului Călugăreni. Pe aci pe la ucest pod şi sat trecea drumul ve- 
- chiu Giurgiu-Bucureşti şi unde era și un han vechiu şi de mult dispărut. Că traseul 

acestei căi gintre Dunărea şi capitala tării. a Euferit schimbări -datorită Duzărei câtră „Giurgiu şi nagovului şi Câlniştei cătră Călugăreni, De altfel _„pPoziţiunea aleasă, de- 
. 
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să poată verifica” el însuşi descrierile 'cu terenul, la faţa locului, - a inter» 

“venit la alţii să. meargă.:să vadă.... dacă de pe dealul cutare unde era 

oastea -lui Mihai, se vede peste, celălalt deal, sau: în :vâlceaua unde erau : 
- aşezaţi: sau pe unde veneau turcii, etc.; astfel. că după răspunsurile. ce a 

„primit a adaptat şi întocmiit scrierea sa. Or -între data acestei scrieri | 

- şi timpul când-a avut loc lupta, a trecut atâta 'vreme, în care timpul a . 

El a scris după mărturisirile scriitorilor -străini şi nefiind în țară ca 

adus modificări şi prefaceri de natură a nu se imai potrivi, 'situaţia fe. 

'renului. Acea ce a rămas ca generalitate neschimbat, a fost: Giurgiul era 

cap de pod în puterea turcilor, era cel mai apropiat de: capitala țării, pe 

drumul cel mai - de- -adreptul - "către Bucureşti unde' ss ştia că se atlă 

-„ Mihai, drumul era acesta şi “terenul” cel prin care el. trecea de obiceiu, 

„peste apa, Snagovului cu mlaştinile sale şi cu singurul pod de trecere, ia 

"Călugăreni. Drumul: Giurgiu—Bucureşti fiind o însemnată şi frecventă cale 

comercială între Giurgiu şi Capitală şi străbătând un” teren mocirlos în: 

bună parte, urma părţile cele. mai ridicate ale terenului ; românul „obișnuit - 
în” drumul său cu poveri nu a ținut mai niciodată seamă de deal ci de - 
"scurtimea . drumului, de aceia şi podul de lă Călugăreni era 'peste apa 

“ Snagovului unde ea era mai îngustă şi peste smârcurile vecine peste care . 
se prelungea podul, fiind acesta “ridicat! cu aproape 8—10 metri deasupra". 

solului natural. Faţă de! situaţia: cum se prezintă. astăzi terenul, nodul 

„se apropie “de. cota 83 a înălţimei de la: Crângurile, întru cât. Mihai” 

a aşezat tunurile sale pe- această înălţime, . „ÎN apropierea . drumului şi care. 

la primul atac i-au şi fost luate de turci.” 
 Mihai-Vodă a pus între . oştirea sa şi turci Obstacol. mlăştinile şi 

“podul, el primea acum, iar nu da lupta, iar r podul era obstacol. obligat . 

a îi trecut de către cel ce ataca. - „- , 

Mihai nu luase de la început: vre- un. dispozitiv de luptă, "hotărât; de. 

aceiă şi trupa .sa era strânsă la un loc, iar iel; la Copăceni aşteptând . 

să se deseneze bine direcţiunea ce vor lua: turcii în înaintarea lor:, 

-a primi o luptă decisivă, întru cât. Mihai aştepta ajutoare “de la Sigis- 

mund din Ardeal şi: ştia bine că. mai erau. şi alte trupe turceşti ce so- 

seau necontenit din urmă lui Sinan, căci două armate veneau asupra, lui 

Mihai, cea a lui Sinan, „ambițiosul şi grăbitul paşă ce'şi luase asupra-i 

„prinderea lui Mihai - -şi a doua armată cea a, vestitului Hasan-Paşa. Mihăi 

„urma să eviie a îi apucat între cele: două armate duşmane, de aceia el 

Eră prin urmare la Călugăreni mai mult o. „poziţie de aşteptare, nu de' 

> nu,dă timp acestora a se “întruni şi atacă el pe Sinan atunci „când 

„vede, ce-l. aşteaptă — „ defensivă activă, în , sensul tacticei moderne — şi ăi 
, 

Trial era indicată de teren, care la Calniştea între: Dunăre şi acest râu este un platou ” 
ce se termină de o serle de- coline peste care dacă se-vede — întreba Bălcescu. Drumul 
la 14165 urmat de Mahomet în războiul cu Mircea, era mult mai câtră vest, iar după 

- aproape 200 de ani— epuca lui Mihai Viteazu, era pe la Stăneşti-Stoeneşii-Huh beşti_ şi 
pesțe.Câlniștea, da în vechiul drua: din timpul .ui Mircea cel Mere, pe la Dăreşti-Co= 
păceni-Bucureşti, ocolind nestârşitele- păduri. In această parte drumul a rămas acelaş . :- - 

- “până în secolul al XIX-lea' Şoseaua de astăzi, cea naţională, s'a construit în 1860 când 

_s'a stu jiat, terenul ținânduse seamă de acopeririie lui de „ape. „* - 
N
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|: Mihai sdrobea complect pe Sinan, „dacă. Hasan. ar fi fost ceva. mai. depărtat; de: aceia else „mulţumeşte cu succesul înfrângerei. lui Sinan şi a întârzierei lui, ceia! ce 'da timp sosirei : ajutoarelor” din Ardeal. Mihai ştia de asemenea: că războiul pornit de turci contra țării era hotărât: în scopul: de a-l prinde pe “dânsul, deci obieztiy - Mihai cu oştirea lui, unde se va găsi. „Aşa vom vedea că Sinan ne» ". - găsind -pe Mihai în Bucureşti, „merge „după dânsul Ja. Târgovişte. tunde 

înainte de a sosi” şi Hasan.. Dealtfel 

neaflându-l' iarăşi, se duce după el în munţi. , CL Mihai-Vodă când are curiâştință, de superioritatea numerică a tur. : cilor,. alege ca loc .de luptă foarte avantajos, la Călugăreni, aşa ca, să poată . anihila puterea nurhărului turcilor prin punerea “acestora în nepul- tință de a' se desfăşura; pe.de altă parte, obstacolul Neajlovului, măreşte puterea. poziţiei, iar podul” peste râu, este sun : punct obligat: pentru duş- . man; apoi terenul mocirlos. şi drumul ce-l străbate, sunt elemente de Succes, pentru O armată 'mică. şi vigilentă şi din. contra, sunt Stricăcioase unei ar- -“mate mari, „mai . ales” când aceasta pe „lângă teren, 'mai are de luptat ci -- „un căpitan ca Mihai-Vodă,. o. pi Totul a ieşit .aşa' precum Mihai-Vodă a prevăzut şi hotărât. Sinan a fost ţinut aproape o. lună la: Dunărea, până ce'itrecând o trupă nai în sus şi: amenințând detașamentul „român pe la spate, acesta se retrase “urmări: de. aproape de turci, cari intru astfel în cleştele” deschis de către * Mihai. Un istorici), cu privire la invazia lui Sinan-Paşa în Muntenia, | __ 'mecunoscând principiile. artei militare, 'Sspune:. „Ca şi: înaintașul său. Vlad 
"ţara lui”. Dar nici un “general. n'a putut vreodață “să împiedice, în sensul cuvântului oprire, .trecerea „uviilor sau "râurilor. “Dar . acea -ce „prevede „ iactica şi strategia "şi “care face orice comandant, este să întârzie, - să - | Zădărnicească,, trecerea, cauzând “pierderi vrăjmaşului. Aceasta a făcuto  Mi- | „hai-Vodă cu tot succesul; căci, cronica serie: „In Iunie: 1595, Mihai pleacă “la. Giurgiu, unde - în timp de 0 lună, împiedică cu mica. lui “armată, pe „ Sinan-Paşa. de a trece *Dunărea”, :.: - Ei a a Voevodul român, după trimiterea detaşamentului la Dunărea, .a. venit - 

Tepeş, Mihai nu era în „Stare. să împiedice pe turci,” de a“ pătrunde în 

la Călugăreni spre a lua măsuri de apărare, pe care 'şi le-a “complectat ? "Pe 'dâtă ce a fost sigur. că înaintarea turcilor, se va' face. pe acolo. Pentru „a mu deştepta atenţia turcilor, . Mihai îşi “aşează “astfel” mica lui forță ca să nu fie văzută, înapoia dealului. de: pe malul. ărept al Sâagovului, de unde nu se putea - vedea; iar tunurile le pune pe o movilă, nu prza . * ridicată, drept. în îaţa “podului : şi bătând şi cotul drumului descoperit ce: Venea dinspre Giurgiu, “mai nainte ca acest drum Să dea către spatele dea- lului de pe “Stânga. După ce a luat: măsurile sale, itrupele lui. Mihai aş-.. teaptz., pe poziţie, trimiţânduse din nou ştire: lui. Sigismund că să gră-. „bească. Aşteptare zadarnică, deoarece Sigismuud „abea îşi adună” oastea. Sir.an-Paşa trimițând vorbă . şi lui” Hasan-Paşa, rămas . pentru “paza po-.! 
“dului la Giurgiu să se apropie, sosind la Călugăreni şi urcânduse pe . 
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dealul din tată, vede oare care mişcări a celor: pe "care îi. urmărise şi: 
cum -aceştia se strâng după dealul ce masca trupele lui Mihai. Un ser-: 

„dar al său se îndreaptă către pod, “tocmai când. coloana" “turcă n'apucase 
a se. strecura pe. drum; atunci tunurile lui, Mihâi, deschise, un foc viu 
"asupra drumului şi asupra celor ce năvălise' la „pod; , turcii “sunt surprinşi 
“însă nu'şi pierd: cumpătul şi mai nainte ca pedestrimea din “spatele dea- 
lului. -să intervină, serdarul 'cu 'ai săi se repede asupra %unurilor, , go- îi 

_neşte pe oamenii ce le serveau şi pun “mâna pe tunuri, în care timp şi «- 
“apărătorii români din faţa podului sunt nevoiţi a se da îîndărăt. De 
"acest moment favorabil profită Sinan, pentru a împinge “trupele sale la 
„atac, mai ales că vedea şi corpul de oaste “a lui Hasan apropiinduse de. 

„ poziţie şi căruia .îi şi trimite ordin să ocolească spre, ei deeapta, peniru a 
“lovi în flanc trupele lui Mihai. * N 

Insă Mihai de. pe dealul 'în spatele. căruia stau ascunse trupele sale, 
„Se pune. în fruntea celor mai aproape de dânsul, ia o secure -din mâna: 
„unui “oştean şi cu dânsa ridicată,” strigând ostașilor săi. să-l urmeze, se 

î aruncă pe pod, în timp ce Albert “Kiraly - se -repede. Ma tunuri! ucigând 
„pe turcii ce le coprinsese. La trecerea podului Mihai: dă. peste Sinan cu” 
garda sa, să produce o groaznică învălmăşeală, Mihai loveşte în, dreapta ! 
şi stânga, Sinan 'la întorsătura calului cade de pa cal, calul este ucis 
şi călăreţul:- alunecă pe lângă 'pod în mlaștini 4). SR 

-. Vistiarul . "Stavrinos, contimporan * faptelor, “scrie privitor la lupta de 
1a Călugăreni: „Cum veniră de-i. deteră de ştire că vine Sinan-Paşa cu oa- - .. 
ste “foarte” tare, "curând îşi adună oştile : “şi merse de le aşeză la Călugă- . | 
reni, ca. să: vadă pe, Sinan-Paşa ce are . de * gând. să facă. Trimise 'şi 

la Sigismund să vină. din „Ardeal cu: " toate, oştile . lui. Iar dânsul -veni 
şi se aşeză aproape de. Copăceni . când şi turcii ajunseră- la “Călugăreni. 

- Atunci merse cu 'cutezare . de-i întâmpină pre „punte. Aci să fi văzut "pre. 
„turci cum înota ca nişte porcil. „Câţi venea asupra lui, ca un balaur îi, 
"risipea - şi “cu grămada îri mocirlă îi arunca. Și pre însuşi “Sinani-Pașa 
pre întâiul lor căpitan, Paruncă ” de pe. cal şi-l cufundă în smârcuri; ca 
un “porc s'a înămolit şi „şi-a perdut. turbanul : şii-a' căzut feregeaua şi 
răsul-au toţi; cât pre aci! era să se înece în. acele smârcuri: aşa de bine. 
mi ţi-l lua, ca cu furca. şi-l: arunca . de-i. săriră din minte toate cugetele 
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Cronică spune: -: a : | - 
de trufie și: laudele cele ' niincinodse”, a Su 

„In “lupta de la Călugăreni, “Mihai vorbeşte “oamenilor săi şi-i îm- 
“bărbătează; românii sunt 16 -000; la: primul atac, îș înpinşi înapoi şi perd 
11- tunuri, românii 'se retrag în şiruri dese, în figura unui colţ militar, 
după cum : : obişnuiau totdeauna, se opresc la un loc strâmt. “Acum trebe 

" în acest „moment o faptă. eroică, măreaţă, care să' cutremure inimile pă-: 
gânilor, : “care” să înalțe pe. cale ale“ creş tinilor. Mihai, apucă în_ mână o: 
secure militară, „se aruncă ? 2) singur. în Şirul inamic, loveşte în pept pe 

7 

1) Baudier' Michel 1620 (asupra. bătăliei de A Călugărev). - „a 
*2) După 200 de ani de” la Călugăreni, "Napoleon face la. fel la Arcole, -
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“unul din căpitanii turci; taie în bucăţi: pe altul şi după o luptă de 2on, 
se întoarce la ai săi neatins. Căpitanul Kiraly :Albert, adunând pe ai lui, 
fulgeră două tunuri drept în gloata cea “mai - deasă a inamicului și '0: 

„.răreşte înfricoşat. In zadar ienicerii: cearcă: a plini deşertul,, prin focurile: 
lor; căci îndată 200 de transilvăneni „şi 200 de cazaci (români), 'cu -Căpi- 

= tariul' lor. Cocea, pedeştri, se reped. cu înverşunare -asuprăle, tulbură or- * 
“dinea, culcă la pământ şi taie oastea turcească dela spate şi din coaste; 
îi loveşte cu bărbăţie. Mihai cu ai săi şi astiel îi confundă, în cât decusea:ă 
recâştigând cele 11 tunuri, îi mână 'bătândui din dărăt. „Deschiderea fo- 
-cului tunurilor în Oastea turcească grămădită la pod, cum şi căderea 
“lui Sinan, care a fost crezut că a murit, a fost semnalul debandadei tur- 
cilor, în care acum oastea lui Mihai se repede cu furie, în timp ce şi 
Hasan-Paşa este împins înapoi de „detaşamentul care luptase la Dună- 
rea, .călăreţii aruncânduse cu caii“ lor în rândurile, dușmane. Biruinţa a 
fost deplină; turcii. s'au retras în desordine pe drumul -Giurgiului, -ne- 
mai fiind în stare a înainta către Bucureşti. De mult. ajutor a fost-lui 

* Mihai, Albert Kiraly, cu ardelenii săi; şi cu toată îngânfarea ce'i da -re- 
numele - de „viteaz ce'şi câştigase în lupte; nu avu încotro “Şi recunoscu aşa 

" în maârgenile, impuse de ambiția sa, meritele lui. Mihai. Aşa într'un raport 
ce face lui Sigismund, spune acestuia: încât priveşte pe Voevodul Mihai, 
. trebuie înadevăr să-i dau toată lauda, căci este un minunat, bun şi vi» teaz oştean, precum a dovedito: cu, mâna şi cu faptă, nu în aparenţă, ci cu toată. râvna, pentru cauza creştinătăței”. - e | "In bătălia: de la. Călugăreni; '„turcii se luptau ' ajutoraţi: de mulţi:ne- şi de număr, românii de tărie şi îndrăsneală” 1). 

'„Aşa de bine erâu turcii învăluiţi pe flanc şi hărţuiţi cu archebuzele, în cât nu le era. cu putinţă să reziste”2). o . „Această luptă s'a întâmplat la 13 Hugust 1595 şi ea s'a dat fiindcă era - impusă de împrejurări; şi biruinţa se datoreşte absolut intervenirei „personale , a. Voevodului Mihai; însă. Situaţia . generală era foarie perzicu-. loasă; .ajuitoarele aşteptate de la Sigismund nu soseau şi, după - ştirile- ce avea Mihai, aliatul său nici nu intrase în” ţară; a, mai rămânea la Călugăreni ca să întâmpine un ' nou atac al turcilor, care mereu -primeau . complectări de peste Dunărea, trupe întârziate, ar îi fost'o -mare 'grezală, care ar fi micşorat mult succesul zilei de 13 August. Forţele reduse a tru- pelor româneşti şi transilvane, au împiedicat pe. voevod, să complecteze: izbânda de la Călugăreni prin urmărirea duşmanilor, "aşa "cum era. obi- cei: în luptele românilor; . iar înţelepciunea impunea la o “retragere care- să înlesnească. operaţiunile ulterioare, creind. în acelaşi timp. greutăţi celor - a dușmanului. Aceasta hotărăşte: pe Mihai a' se retrage 'în direcţia din-: coiro îi venea ' ajutoarele; de -aceia în dimineaţa de 14 August, Mihai Pune trupele în marş către Bucureşti; unde se. va opri în caz când Si- gismund “va veni aci cu trupele lui: şi unde se va da bătălia. Sigismund. 

    

e 

1) LvAntonesci (după Conspectus hist Valachiia A , e), : 2) Spoatani, (despre luptele lui Mihal-Va dă, cu turcii). - 
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“în acest timp se concentra la Braşov,. avea toată: răbdarea să aştepte pe: 

nobili, până să se gătească, pe când turcii. înverşunaţi de grozava în 

frângere suferită se “aşezau la drum către Bucureşti,. întăriţi cu noui trupe, 

sub Ali şi Serdar-Paşa, cum „Şi trupa acum complectă de sub Hasar-Pașa. 

Nefiind nici: o nădejde de: sosirea lui. Sigismund, nici. a vreunui “ajutor 

„pornit spre Bucureşti, Mihai se vede silit a părăsi acest oraş, îndreptânduse: 

"tot în calea ajutoarelor; însă spre un .teren mai priincios pentru rezistenţă, 

„spre Târgovişte „cetate mare, dar fără întăriri” 1). Turcii,. cu” mare grijă .. 

înaintează spre Bucureşti, unde: spre bucuria lor nu găsesc nici o re- 

zistenţă; însă lipsa oştirei.. româneşti - “le dă de gândit şi îi determină la: 

luarea de măsuri căci ştiau cu cine au de a face. De aceia Sinan daută 

a se ţinea de “Mihai, căci. în contact cu oştirea acestuia, mai Uşor nutea . 

-vedeu şi a 'se împotrivi la lovituri ce i s'ar îi dat. 3 Ia 

, 

O descriere a .Bucureştilor din acest timp "1594, este necesară „pentru 
cunoaşterea însemnătăţei militare a „drasului care împărțea cu Târgoviştea Y 

cinstea capitalei ţării: . | 
Istoricii dau atâtea clădiri aflate în cetatea Dâmboviţei (cetatea de - 

jos) unde era „Curtea Domnească”, încât se poate uşor deduce că spaţiul 

'de aci a trebuit să fie cu mult mai mare, de cât cel de astăzi. „Mar-: 

- genea oraşului către sud, era râul Dâmboviţa, unde se termina „prin Curte, 

şi Cetate”. . Ț a TĂ 

"Biserica Radu-Vodă, „St. Treime” -era, din jos de Bucureşti, penteu 

„Emirul venit în Noemvrie 1994 ca să prindă pe Mihai-Vodă, intrând 

în 1 Bucureşti, ocupă casele cele. “mai bune din oraş, iar el luă cartier 

într” o,„nouă mănăstire sub oraş, zidită „pe fâul Dâmboviţa. -Ca să. viziteze 

pe domn apoi, emirul intră în oraş”. o 
Ei lasă în Bucureşti pe Satârgi Mahoraed, cu ordin a întâri pozitia 

“şi a transformă mănăstirea Radu-Vodă, în: cetăţuie; întărindo printr'un 

„Sant adânc pe care îl-umple cu apă din “Dâmboviţa; Sinan- „Paşa, - notă- 

răşte deci: a se fortifica Bucureştiul „cu 2. rânduri de' copaci înalţi, bă- 

tuţi în pământ și între rânduri tot spaţiul este umplut cu pământ; sau 

construit 9. bastioane de piloţi şi cu pământ, pe fiecare bastion să - poată 

“pune -:câte 15 :tunuri. Bastioanele sunt îndepărtate unele de altele ca de 

o aruncătură de arc. Imprejurul oraşului , s'a săpat un şanţ, a cărui a- 

„ dâncime era de '3 şagone (klafter) ; iar lărgimea îi este tot atât de mare, 

ca şi: adâncimea.” Mănăstirea zidită . de cărămidă care se află aproape de 

oraş (adică 'sf. Troiță Radu-Vodă), - a fortificato, întărindo cu palisada 

şi “cu lucrări de pământ; şi acolo s'au construit 5—7 bastioane şi „acolo 

în castel se pot. pune ca. 1000 oameni”., După ce ia „aceste măsuri, Si-, 

nan : se pune în marş. către Târgovişte. “ 

„Mihai, la 16 August porneşte din Văcăreşti şi la'.17 ajunge la, 

T,Vişte; aci. aşeză castrele sub munţi, dispuse, veghea în. toate părţile. Ă 

pi 

„Mihai se -aşează între munţi lângă acel râu , Ialomiţa; însă până. să-i vie .. 

    

2 + 
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ajutoarele ce uştepta, se trage Ia ruinele cetăţei Negru-Vodă; aci stă în- 
conjurat de vreo 5090 de oameni. Sosind Sigismund cu ajutoarele, se făcu 
Ouster. ca la 16.009, cu care pleacă asupra T.-Viştei”. La 5 Oct." se a- 
propie de cetate; Sinan fugise din T.-Vişte, unde lăsase pe: Ali-Paşa. 
Mihai atacă T.-Viştea din toate puterile; în şes, în drumul spre Bucu- 
reşti, aşează pe [Aga Ştefan Răsvan cu secuii şi alţi militari şi câteva tu- 
nuri; iar Alihai cu Sigismund, de laturea munţilor şi a Ialomiţei, spre 
o biserică depărtată de forțăreaţă in distanță de o lovitură de săgeată, 
Face două movile ca turnurile, pe care dispune: unele din tunurile aduse 
cu sine, bate cu tărie inamicul închis de ambe părţi şi aleargă la o 
alta biserică, cu mult mai aproape de fortăreață, îndemnând cu Stăruință 
la lucru şi după mai multe atacuri, "Mihai, la 8 Oct. ocupă fortăreaţa. 
Ali se predă; se 'ia 40 de tunuri, multă pulbere, globuri, puşti, săbii şi 
ulte arme și provizii. Sinan părăseşte Bucureştii şi o ia spre Dunăre, la 
podul peste care îşi trece oastea, tezaurul şi muniţiunea. Mihai ajunge tocirai în acel timp la Dunărea, atacă mulţimea ce nu trecuse încă, o 
bate, iîncacă, bate cu tunurile 'şi mai toată o nimiceşte, bate podul şi-l strică, scufundă două vase mai mari (astea toate la Giurgiu). Apoi, trece 
asupra fortăreței, pe care o iau creştinii. Din ce a căzut în. mânile învin= gătorilor, principele Transilvaniei, ia 50 de tunuri la înapoierea sa în tară. 

Cronica, dă evenimentele care se rezumă astfel: - , In acest timp Atihai văzânduse singur şi neputând apăra Târgoviște", se hotărăşte a se retrage în munți, anume la cetatea Negru-Vodă, căci cu forțele ce el avea şi în fața celor mult superioare a dușmanului, poziţia de la Târgovişte ori cum ar fi ocupato și apărato nu-i asigura isbr.da, aşa că se vedea nevoit u se retrage pe un teren care să-i coal- plecteze puterile. De uceia fără intârziere, lasă Târgoviştea, adunândaşi tot ce putea folosi upărărei, cvacuiază la munte populația și se duce la Stoeneşti, unde se opreşte constituind tabără, Stoeneştii, poziţie întăzită atât prin natură, cât şi prin artă. EL avca aci 8000 de oameni și 22: de tunuri.:). Aci are o nouă măhnire; căci din ordinul lui Răsvan-Vodă, al Moldovei, ostașii moldoveni ce erau porniţi spe a ajuta pe Aiihai, sunt retrași în Moldova din cauză că polonii voiau să detroneze pe Răsvan şi să pună în loc pe Ieremia Movilă. 
Boierul Stroe Buzescu este comandant viteaz şi ia parte la atacu- rile trupelor turcești. 
Sinan-Paşa sosind la Târgovişte, o găseşte ncocupată; însă de teama unui atac neprevăzut a lui Aihai, cu care perduse orice contact, o în- tareşte cu un şanţ mare, cu capetele pe râul Ialomiţa, prefăcu o mănăstire ce eră aproape de Curtea Domnească, in cetățuie. (Curtea Domnească ara atunci zidită în forma de un mare castel de putea încă incăpea întrânsa, de la 4 la 5999 de ostaşi şi cra încinsă cu un zid gros şi cu turnuri 2), pe care zid din prejurul palatului, Sinan îl întări de ambele părți cu 

  

1) Îstvanti, Stwrinos. . 
=) Histor.ca relatie de Statu Valachtar,
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pământ şi cu un-val de palisadă de: copaci,” amestecați :cu pământ; as 
poi înconjură oraşul cu un zid .de piatră” şi grinzi, „lipite “cu: humă şi 
cu pământ cleios. pe care îl rezimă, cu -un alt val: de pământ, lat de 12 - 
picioare şi: îl ocoli cu un şanţ foarte adânc, de 12 picioare de larg, | 
lăsând cetăţei- numai o poartă: în faţă şi alta mai- mică în dos, ambele le- -. 
gate cu - fier; şi făcând în lăuntru din - apa: râului, 3 fântâni. Aceste lucră:i . 
urmate zi şi noapte. sub supravegherea lui "Sinan-Paşa, durară 30 de 

zile; lăsă în trânsa o garnizoană cu 2 tunuri mari, 4 culevrine şi alte - 
turiuri de câmpie; cu muniţiile lor şi proviziile. trebuincioase pentru hrână.. 

Sinan “dădu: comanda cetății, lui Ali Bey şi dândui şi 1500 oameni cu - 

7. 

ÎNTĂRIRI LE TÂRGCOVIS ŞTEI 

“Scara 1:200.000 
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însărcinarea de a săvârşi lucrul întăririlor cetăţii; 'el se puse în marș. spre 

„nord, pe urma lui Mihai-Vodă, la cetatea lui Negru-Vodă, în faţa: căreia 

“se aşeză pe înălțimile dela nord. Mihai evită lupta directă; în schimb i 

însă. taie turcilor comunicațiile, deci mijlocul de aprovizionare, atrage câte 

o trupă. duşmană: într'o direcţie; tăbărăşte pe "dârişa „şi o desfiinţează; 

de asemenea atată prin surprindere tabăra turcească; „astfel, acest erou 
-războinic1), nici de dosirea nestatornicilor "ostaşi ce îl părăsise, “nici de 

mulţimea vrăjmaşilor; neperzânduşi inima”, . el, pe deoparte închide ni. 

  

1) Walter, Istvanfi, Iscobini, Stavrinos. 

„4 Și . 5 . . - , 
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Sinan drumul în Ardeal unde voia a trece-:spre a se uni cu fiul său, ce 
opera în Ungaria; iar pe de alta, ţine 'deschisă pentru dânsul calea pe 

- unde-i soseau ajutoarele; ambele. îi: procură totodată timp şi ca' să „vină 
şi Bathory cu trupele sale. Au E Aa 

Nici moldovenii .nu stăteau degeaba; căci o: avangardă tătărească ve-. 
- mind în ajutorul turcilor şi care - pătrunsese în Moldova, fusese învinsă | 

şi gonită din. ţară; tot astfel şi un corp de poloni ce intrase în Moldova. 
In acest timp Bathory îşi adunase oastea, de secui, care era compusă 

“din 9200 “puşcaşi, iar până la 24.000, erau lăncieri şi săgetari,!). EL s- 
Vei şi un număr de cavaleri teutoni armaţi cu câte o. puşcă şi cu un 
“pistol fiecare, având şi arcuri cu săgeți *). Aveau: ungurii archebuzieri, 
Puşcașşi. Cazacii lui Bathory, aveau câte .o puşcă şi un pistol 3). 

Ştefan Boczkay, era cu 800 lăncieri de Oradia-Mare, 12000 archebuzieri şi 
-4000 pedeştri, Această oaste se adună la trecătoarea Bran şi aci veni şi Ștefan 
Răsvan, domnul Moldovei, cu 2300 pedeștri, 800 de călăreţi şi 22 de “tunuri “mari, puse „pe care. Răsvan întâlnise în „drumul său' prin “ Mol- 

".dova, 'ceata. de poloni 'ce năvălise în ţară. şi. care căuta să-i împiedice şi „întârzie: marșul, „dar -el tăindo şi spărgândo “foarte rău, luândui şi multă 
pradă”, îşi urmă drumul trecând munţii. pe la Oituz, în Ardeal şi venind -a se uni cu Bathory la Bran. La 7, Octomvrie, . Sigismund Bathory Împăr- „. “tinduşi oastea în două trupuri trecu munţii, sosind la Rucăr, unde puse “tabăra şi stătu 'o săptămână până au “trecut munţii numeroasele cară cu praiul, muniţiile: şi bagajele armatei. Cu ajutoarele ce'i sosi, Bathory avea -acum la Rucăr 32.000 pedestraşi, 22.000 călăreţi şi 54 tunuri, cu care trecu la Stoeneşti unde Mihai îl aştepta cu .8000 oameni şi 22 tunuri; se făcu .astfel' un total, de 62.000 de ostaşi şi 76 de tunuri. -- | i | In acest timp *când se făceau pfegătiri contra sa, Sinan văzând zilnic „atăcânduise cetele ce. umblau după hrană şi furaje şi- văzând! şi cât de Mumeroşi sunt creştinii, se “Tetrase lângă “Târgovişte; creştinii, se luară “după dânsul ca să-l silească să primească bătălia. şi la 15 Octomv:ie “tăbăreră într'o câmpie „Mare, o milă departe de Târgovişte şi la un sfeit . de leghe de tabăra lui Sinan. Era între ambele tabere : vrăjmaşe şi la “0 depărtare: numai de o alergătură de cal dela amândouă, un deal mare, „tăiat prin mijloc, în poalele căruia curgea' Dâmboviţa. Sinân făcând re- cunoaştere de pe acel deal, văzu pe creştini că au armată mai nume- roasă şi se hotărâ a se retrage; el lăsă pe Ali-Bey ca să apere - Târ- „goviştea, înzestrând' cetatea Târgoviştea_cu 40 de tunuri. şi cu muniţie des- “tulă; _gârnizoana 'ce ' lasă: este. de 3500—4000' de oameni, pedestrime şi - „călărime, între care 2000 de ieniceri, -sub comanda lui Alibey, pe lângă care lasă .pe Mihnea-Vodă; iar Sinari, la 16 .Octomvrie. dimineaţa, cu restul oştirei o luă spre Bucureşti. ' DI e „Aliaţii, prinseră de veste despre plecarea lui Sinan din Târgovi- 

1) Istvantii, =. a A i. 2) Istvantii. De | it m 
3) Engel. . | | 
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“Şte şi, Bathory puse de se dete semnale din trâmbiţe, ca să se aşeze 
fiecare ostaş sub steagul său, “pentru plecare. El îşi împărţi armata în 
7 trupuri; la avangardă puse pe Mihai-Vodă, având cu sine 400 de 
călăreţi cu lănci ai. lui bine: învăţaţi, la care se adăugă cohortele lui 
Albert Kiraly şi escadroanele lui Ştetan Csaki. La aripa dreaptă, se a, 

şeză două turme de 5000. de. cei mai buni călăreţi, cu lănci. “La. „stânga tot. 

„asemenea 5000 de'. lăncieri; la centru era pedestrimea, atât: cea pretoriană'- 
“cât şi a secuilor, cu coase. şi cu sulițe, având lângă sine toată artileria 1). 

In urma acestora venea. călărimea. germană în a doua linie. In a treia 

Jinic, venea un corp de 12.000 călăreţi, lăncieri,. care ducea steagurile au- 
rite şi apoi altă ceată .care apăra persoana lui Bathory. In urma tuturor 

venez rămăşiţa armatei, cu  carăle şi bagajele, fiind astfel de toate. 7 

pânzi 'de oști”... a a 
"După cum se. vede, dispozitivul“ trupelor lui Bathory era fără nici 

"O judecată âles, întru-cât era un dispozitiv. de întârziere. în loc-'să fie - 

cel: mai repede de luat; era necorespunzător situaţiei întru-cât oşti:ea 

lui Sinan -era în formaţie de marş şi în o. direcţie ştiută; nu era dezi 

vorba . aci de. o Tuptă. “de întâlnire, căci .dacă Sinan ar fi voit să lupte, 

"se.oprea la: Târgovişte spre -a se folosi de poziţie mai tare, de cât în - 

| „ terenul. descoperit pe care'l purcursese odată. i i 

„Urmărind luptele. date duşmanilor săi, constatăm la  Mihai-Vodă apli-. _ 

carea principiuliui iniţiativei în . operaţii, a împedicărei marşului lor, “a 

cauzărei. de' perderi 'duşmanului, a dobândirei “ascendentului moral pentiu 

trupele . sale, tocmai pentru că aceste trupe erau totdeauna interioare 

“în număr. Astfel: |». -- a o o 
Aflând, îndată: după urcarea lui pe tron, că sultanul Amurat "trimite 

“pe Mustafa Paşa cu oşti 'să-l scoată din domnie, „iese: înaintea turcilor. 

la Dunărea”: In acelaş timp aflând. de: intrarea. tătarilor în. ţară, „a 

trimis înaintea lor străji şi având şi tătarii „Sstrăji, s'au întâmpinat şi bă- 

“tânduse au biruit pe tătari”. Hanul - trimițind pe nepotul. său cu mai 

mulți tătari, „a trimis Mihai şi el „oaste. mai multă, s'au. găsit unii cu 

alţii la Stăneşti şi iar i-au biruit ai noştri pe tătari şi au perit 'şi.ne- 

„ potul hanului”. In - aces? timp, „venind din nou turcii la Dunărea, Mihai. 

- Vodă a trimis pe Manta, banul,. cu 'oaste şi i-au lovit fără veste şi -foazte 
„i-au tăiat rău şi cum au putut au scăpat Paşa peste Dunărea ca să' 

„se ma. gătească”. „lar Mihai-Vodă nu i-a dat vreme de gătire ci au trecut. . 
„pe la Marotin Dunărea pe 'ghiaţă şi dând răsboiu a” pierit Paşa cu mulți N 

“turci”, - Toate. acestea în 1594. -. : | 
„In anul următor, 1595, venind asupra sa Sinan-Paşa, până „să-i vină. | 

în ajutor: Sigismund, căci ungurii întârziau, Mihai „a eşit cu oastea ce 

„avea, înaintea turcilor la: Călugăreni”. In timpul luptei, „aflând că Hasan 
. Paşa şi . Mihnea-Vodă vin să: lovească oastea. sape dinapoi, s'au pornit 

a însuşi cu sabia a mână şi vitejii lui după « dânsul, au intrat ca lupul în oi”. | 
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- Wahomet, urmașul” lui Amurăt, a trimis pe Atis-Paşa la Nicopoli să. 
„prindă pe Mihai. „înțelegând, trimise pe Udrea hatmanul cu, oşti şi trecu 
Dunărea. şi sparse oastea lui Afis-Paşa şi de: abea el au scăpat cu două 

- “slugi”. Când Mihai era în Ardeal, auzind că “via asupra lui oşti prin Mol- 
dova sub Sigismund "Balhory „au pogorât el pe la Trotuș, muntenii pe. „la Focşani” spre -a le ieşi înainte. - 

"O așa genială conducere în răsboiu, istoria militară nu o înregis- Di Fi d + - u .. . - ” 
“trează de cât la uri număr foarte redus de conducători de :armate, pe cate 
arta şi ştiinţa militară i-au întitulat „mari: căpitani”. - Istoricii noştri care " în aşa simple cuvinte, dau mărețe acte nu niimai de viiejie, dar de ştiinţă şi artă o 4 . a A . . a . . - militara, nu au avut la. îndemâna minei lor de cât acest titlu „„viteaz”, cu care 'în -mod modest au împodobit. numele unui domnitor, al ţărei,. care el singur s'a înscris între marii căpitani. 

| Se trimise -gonaci şi iscoade spre a afla ce este cu Sinan; acestea a- - duse ştirea că Sirian urmat de o .ariergardă de 4009 _de călăreţi, sub Ha-. san Paşa, e în retragere spre Bucureşti. e E - 
* “La 17. Octomvrie - fu ocupată.. tabăra lui Sinan de la T.-Vişte, care era 'fără soldaţi, plină însă 'de mobile, corturi, praf, ghiulele, tunuri, ba- cate, . dobitoace, cămile, catâri şi alte -lucruri: e _ ” Bathory şi “Mihai întârziase deci, altfel ar fi zdrobit pe turci. Lu- crurile” se agravară şi mai mult, prin sfătuirile şi “plănuirile ce mereu se făceau, ca să se: vadă ce -hotărâre să -se ia, când era: dovedit că * Sinan nu se simţea în stare a. se opune creştinilor. . 

In cele din urmă se hotărâ baterea cetăței. Târgoviştei, în loc de â | se, urmări Sinan. Se aşeză oştirea pentru atac; se ceru, * după obiceiul. -_ războiului, ca cetatea să se predea. Tunurile -fură aşezate astfel ca să. “bată cetatea; noaptea soldaţii făcură băştii pre obiceiul lor, - - „La 18 Octomvrie dimineaţa, prin metereze, şanţuri acoperite şi tăbii „de lemne amestecate cu pământ, se apropiară ai noştri” de, ziduri, „puntară tunurile” (regularea tragerei) şi începură. de trei părţi a bate cetatea. Răsvan. Vodă cu- moldovenii săi, împreună şi cu : legioanele secuilor, se “aşezară- despre răsărit de. drumul Bucureştilor şi băteau partea 'de sus a cetăței, cu 10 tunuri. Dealtă parte: Mihai Vodă! cu Bathory şi cu Kiraly, se' aşezară despre munţi şi despre 'râul Ialomiţa, la o' mănăstire, care fu atunci stricată şi mai apoi: dreasă, departe de. cetate de o bătae de să geată Ei 'ridicară “acolo două movile în formă de turn “şi cu două ba- terii, câte“ 10 tunuri: de fiecare, începu şi de aci a bate zidurile”, , „Biserica Sf. Vineri, în.jurul căreia se făcu 'cetatea lui Sinan-Paşa, Mihai-Vodă : atăcândo, după ce coprinse'. biserica domnească de lângă „- 
înălţă aci două movile şi bă-. tând cu tunurile, cetatea, reuşi 'să ia şi: cealaltă” biserică: ce era aproap? de fortăreață (Sf. Vineri)”. N aaa IN 

„Mergând apoi într'alt templu, „mult mai aproape de cetate, . grăbesz . 

+ 

În O A | 

1) Asupra 'bătăhei de la T-Vişte ; 'Boissardo 1 i i e 'opica P. iae, Franckturt 1607), descrierea şi crochiul luptei.: . „(Historia Chronologica Pannoniae, 
pa
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" lucrările “de asediare. - Era greu de apropiat, căci afară de întăriturile 
ce-o înconjurau, avea' încă şi nişte bălți împrejur.: S'a căutat! aprinderea 
acoperişelor. caselor din: cetate 'şi a lemnăriei dela: întăriri, însă toate 

„acestea nu. reuşiră a sili pe turci ă se preda. Pentru aprinderea acoperișelor 
caselor, Ștefan Bathory inventase ghiu'ele zise arse, care aprindea lemnul. 
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Focul aprins, în cetate, turcii ies prin "portiţa -despre deal, însă călărimea, 

"creştină care pre obiceiul răsboiului, stă gata pentru orice întâmplare a 

“lupte: şi așteaptă călare eşilul isbirei, îi- vede, îi ia cu caii în goană, le, 
- taie calea,.pe unii îi ucide, pe. alţii îi prinde, numai 3 turci au scăpat şi 

„SAU Mers la. Sinan ai spune. In „cetate Sau găsit şi 2 tunuri mari, „care 
= . 2 

7 „ Ă pa ÎS 4 

| îi i pa - “ Oastea Română c. 25-a . 
, . Li: . , PI



E 
aruncau ghiulele de 56 livre) şi alte 42 imai mici; se -găsi bani; muniții, ă 
provizii, -etc., cum şi .pe Ali-Paşa şi Mehmet, vii; iar: Mihnea-Vodă, mort. 
-Turcii avură -ca 1000. morţi şi creştinii. 60 morţi,, dar mai “mulţi răniţi. 
După - aceasta, creştinii porniră -către București după. Sinan. “Acesta după 
o zi.de cale, tăbărâse, când află. de căderea ' Târgoviștei. In acelaş ; timp 
0 ceată de 300 de creştini, se arătă la intrarea unei: păduri vecine: de -ţa- 
„băra lui;. oștile -Rumeliei merse “asupra cetei, dar fură bătute. “Sinan porni - 
spre Bucuireşti;: unde âjunse “după. 2 'zile.. .De frica „creştinilor nici aci . + 

> nu stătu şi porni în--ziua-de 20 Octoinvrie, dând foc întăririlor şi noa- - 
ptea. se puse. în drum spre Giurgiu”. » CE 

Cetatea Giurgiului. Datele asupra acestui. oraş sunt” astfel prezentate * 
de” către istorici: . -. a 
„- „ Orașul-"Giurgiu.era ocrotit de castelul. Sân-Georgiu. Acest castel avea 

- pi 

-.o poziţie foartă: tare;. arta şi natura “contribuise a-l întări. E1 era” aşezat * - pe un osfrov. numit Slobozia şi” format de «un. mic “braţ al Dunărei: -După „- temeliile lui, care. şi. astăzi se mai văd, acest castel fără îndoială că a fost zidit: de" romani. Dărâmat îni vremea năvălirei barbarilor, el fu re-. S „zidit pe la anul 1000 după Christos, de genovezi, “de la care. îşi. luă „nurrele de Sân-Georgio, patronul. acelei “neguţitoare republici 2). Negru-Vodă ducă al Făgăraşului, * pe la sfârşiiul veacului al XIII-lea, mai. întări sâs- telul -Sân. Giorgiu. La 1418, când Mahomat 1,năvăli în” țările române, între alte cetăţi -de -pe: Dunăre ce: coprinse, -fu- şi. acest castel, pe care îl întări din nou?). La 1451, Sigismund regele Ungariei, mai întări acest castel cu fortificaţii şi - alte zidiri î).* Castelul: luat iar -de -români, sub Dan III - Drăcula, „căzu iar :sub turci, fu iar. luat „de Vlad-Vodă. “Ţepeş; în 1479, turcii îl iau: din nou, dar. îl: perdură iarăşi, luânduse- de români, care'l 'Stăpâniră până .lă 1544, când turcii îl luară iară, odată cui Brăila 'şi Turnu; de atunci, fu "necontenit „sub stăpânirea - turcilor, - până; la 1595, când. îu luat: de : către Mihai-Vodă, după. înfrângerea . lui  Sinan-Paşa, 1a., Călu-" „ găreni, când, Sinari Paşa făcuse pod de trecere şi avea un slab zid ce încon- jura. castelul. După moartea lui Mihai Viteazu,. căzu iar. în “mânile tur- „ilor, care'l .stăpânese până la  tratătul de Ja Adrianopol. 1829, castelul „ dărâmânduse la -1830, după hotărârea „acelui trătat. * EL făcea. sistem cu Rusciucul şi dobândise reputaţia de a nu putea îi: luat5).- EL era atunci. clădit, după obiceiu, cu ziduri. tari, dar „fără - valuri de pământ şi fără îlencuri de zid,. având numai turnulețe înprejur', şi - în : lăuntru un turn mare $). Podul era, de la capul cel “de lângă oraşul! Giurgiu, loc: unde se “ vărsa două râuri în, Dunărea 1), până la poalele castelului, unde trecând a 
7 

    

5 Walther, 
2) Mag. Ist. p. Dacia T, „67, 3) Cantemir, pd ! Il p. 67. 4) Istvanti 
5) Guerrin. ! E ” e aa 6) Canipana. Pi 
7) Guerrin, Dantiscani.: 

+
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2 - d . - 

T “întindere : de pămârit “de 10 pasiiri, se 'unea cu celălalt braţ al podului 
„cel mai lung, care ducea la insula cea mare şi deacolo în malul Rusciudului 1. 

i „acest. timp. Bathory, drese “cetatea Târgoviștei,” plise în ea'9 gar- 

nizoană tare şi la 21 Octomvrie, „porni spre: Bucureşti,. ucigând în mers, 
"pe toţi “turcii rămaşi pe „urma coloanei. lui - Sinan. Aflând de plecarea 

lui: -Sinan către Giurgiu, -se luară: după el creştinii, având în frunte pe 

. Răsvan-Vodă, ca avangardă, care în drumul: ei, distruge orice trupă. tza 

cească'- împrăştiată după - prăzi şi. ajunge la Giurgiu, la . 25 Oct. două; 

  

SN 

o 

- 

7 

zile după sosirea: lui Sinan acol9. Hcesta, aflând de apropierea lui Mihai, st 

trece Dunărea - îri “noaptea de pg spre 25 Oct., pe podul întins, având. 

cu el o parte din ieniceri, din tunuri şi din muniții, restul fămăsese pe. 

  

- 1) lacobini. a m Dei 

a . - . . -, E i
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7. , ă 

- deschise focul cu. t 

_ ucişi, căci îng 

” de, scăpare, 'se puseră să arunce ârțileria şi carăle „ dacă loc şi. să “nu “cadă şi ele în mânele creştinilor” 3)... Apoi =,miulţi din. "ei 

i. 
PE ai . E i o . N CI , . 4 53 malul românesc, impreună cu mâre parte din tunuri şi bagaje grele. hi. după amiaza de 25, pe.la 4 ceasuri, şi când învălmăşeala' trecerei era - „mai mare, sosi “Mihai cu oastea, tăbărând în şesul dinaintea Giurgiului; îndată se. şi aruricară asupra: turcilor, liberând miile de' captivi făcuţi: de- turci. O. despărţire din- oastea” lui Mihai, înaintă până. la malul râului, unde Răsvan “pusese mâna pe pod, iar alte. 4- escadroane, cu pedestri-- „mea, armată cu . puşti, începu a bate: podul. Mihai, aşeză. tunurile pe un. : deluşor vecin şi astfel, de 0, parte cu' tiinurile, de alta cu “muschetăria, făcu să cadă in pârâu de. foc asupra turcilor. Se produse o învălmăşeală de :nedescris.. pe pod ca şi .pe“malul românesc, lă capul podului. Atunci,. . 

unurile şi puştele, garnizoana turcă din castel, asupra. românilor. Aceştia, iuţiră. însă şi. mai tare 'focul asupra! podului, aşa” că. acei de,pe pod, aruncau “în Dunărea tot, tunuri, cară, -etc., spre: a-şi face- „loc. Mihai îndemna pe ai: săi, a luptă, cu graiul, cu mâna şi 'cu pilda 1). „- Bitileria sa, rupse podul în două de la mijloc şi Dunărea, înghiţi 'tot. Ca în totdeauna şi în această Ocăziune, ungurii au căutat să-şi însușească. isprăvile . dcestea, “lăudânduse, mai “ales către Papa, .că-ei au- obţinut în . 

. 

„Mare „parte, victoria.” .... a, Se . “Vom da. însă aci, “mărturisirile scriitorilor străini, „contimporani fap-. telor,. care spun astfel: i De o „Atacurile acestea ajutate şi de-o furtună iuţiră şi mai mult focurile lor, ăi incât: neorânduiala şi” spaima turcilor, ajunsese la -culme şi: o “groaznică: disperare, îi coprinse” 2). E vorba *de atacurile la--sosirea lui Mihai, la Vu - - . 
. - a. 

a PRI 
Dunărea : date de 'avangarda sa, pn E i „+ „Cei de: pe: pod;. neputând răsbi înainte şi ne mai văzând: alt mijloc. 

“în Dunărea ca să-şi. 
i se asvârliră în apă, cheniând -în ajutor numele lui Ălah şi: cercând. a. scăpa înnoit . aaa __:mDăr unii, din neştiință” de-a înota, alţii - din vârtejur aveau.'a trece, în toată lărgimea lui, periră înghiţiţi de tinde 3): ceilalți, fură, rozitorul "Mihăi, îmbărbăta” pe” ai săi 'şi-i. înderaria la bătaie, „> Cu graiul, „cu' mâna :şi cu' pilda. (Michaelis, imprimis. voce, manu exem-- ploqut suos ad. pugnam cohortante)” 6). - E 

„Prin artileria sa, el isbuti în sfârşit a Tupe podul în două de la - mijloc” 7), -.? MR SI . Dea Saci „AI două. | 
po 

"Un gemăt de: groază umplu âtunci aerul şi. prăpăstiosul adâne al. „Tâului, cu gura căscată, sorbi şi înghiţi într'odată, gloate de: vrăjmaşi” 3). - .. 

ile_râului, ce: | 

Analistul “turc, contimporân, Sead Edin,. încheie. descrierea - ce face, de". - 
_ 

— 
, E 

ÎN . . “ ă ÎN 21) Istvanti,- ? SI DE ; 2) Sead Edin, laccbiai, E a a ' aci i : 3) Hammer, Aa N Sa 4) Sead Edin. -: e e Da „ 9) Istvanfi, Waltter, D'Ambry. a RE RI > 6) Istvanfi, m: „| - : DEE N 7) Naima, Waltter, Selaniki, Hawnmer, - . PN at : -8) Naima. - RI a... A - | e o



"mu" se. văzu o asemenea desăvârșită înfrângere. -” i 
; „Când: turcii se repeziră, să ocupe cealaltă „parte a „podului, | care “ducea | 

- : - - 2 Pi [E 

această bătălie” aşa de nenorocită pentru ai sei, prin aceste cuvinte: Covâr- 
şirea amestecului şi spaima, fu: așa de mare, încât putem zice, că niciodată - 

, 

„de la poalele castelului. la insula. cea . mare şi. să stăpânească . această ; 
“insulă, două steaguri din . _pedestrimea domnului Moldovei, „cu.o întocată 

îndrăzneală, se repeziră pe acest pod”. 
“In acest timp, sosi şi Bathory, cu trupele sale. Turcii, ce. nu putuse: 

- trece, aflaţi pe malul românesc, încercară întâi să. lupte îndărătul inci 
„baricade de - cară; Bathory însă, orândui o pedestrime -. aleasă, care” să 
stfarme baricada şi alta, care să-cadă asupra celorlalţi. Mulţi. periră în IC 
luptă, mulţi” se“ aruncară în valuri. Aci se, afla la capul podului, pe. malul. * 
românesc, de paza podului, „vestita ceată a Ekingiilor, care două. veacuri 

N 

stătuse groaza Ungariei şi-a “Germaniei, nici unul nu mai rămase, ci poriră - 
până la.unul, împreună - cu : ariergarda -lui Hasan-Paşa 1). Fură prinse: şi 

 «louă. corăbii turceşti, aflate p2. Dunărea. „In această bătălie, au perit . ca la - 

18.00C de turci. Se desrobiră robii, se luă-o mare parte din artileria. vrăj-, 
" :maşilor, “steagurile şi. bagajele lor, vitele şi 6000 cară încărcate cu. pradă”: 

| Atacul dat -la 25 Octomvrie”1595 'de către Mihai Viteazu, asupra tur= =: 
cilor sub Sinan ia trecerea Dunărei pe. ia: Giurgiu, s'a petrecut. astfel: . 

„Mihai, înştiinţat” că turcii trec 'deja Dunărea, grăbi marşul trupelor sale“ 

şi pe la ora 4: după amiază, oastea. lui Mihai -se: arătă” şi intră în şesul* 

, dinaintea "Giurgiului, unde - tăbără ? 2), dar fără a perde vreme, românii | 

i 4) Sead Edin, Tomasi | | DS a 

E | 7) Sead Edin, Naima. . E Sa - i 

înpingând înaintea. lo: ' şi de: schizânduși drun printre mulţimea turmelor 

„de vite mari! şi mici şi printr'un mare. număr de robi), cad peste tabăra. 

* 

şi bagâjele turcilor 4) .şi isbesc în“ spate cu atâta ; “iuţeală, încât pe “toţi. 7 

îi. reschiră, pe unii îi taie fără milă, pe alţii îi. prind, pe alţii îi pun în .. 
“goană spre pod şi. mântuie vre-o 5000.de români, afară “de femei şi' copii, * 

ce fusese robiţi din ţara românească şi Moldova 5). O despărţire din oastea 

“lui Mihai, înaintă până la malul Dunărei şi alte. 4 escadroane cu pedestrime 
armată cu puşti, începură a 'slobozi asupra podului 6). Apoi Mihai, aşeză : 

- tumurile: „pe un deluşor vecin şi astfel, deoparte cu tunurile, de. alta cu 

":muschetăria, făcu să plouă. un pârâu de foc, asupra turcilor 7).: In toată 
“ lungimea podului,. se . văzu atunci o gloată adâncă, îndesită, amestecată, .. 

de "ostași, “neguţători, femei, copii, cai, cămile şi alte. dobitoace, tunuri 

şi -.care ' înpingânduse, înboldiniduse, strivinduse * unii întralţii; fiecare om, 

călcaţi în "picioarele cailor, alţii. răninduse: în armele. celorlalţi; : apoi, “pri-" 

- 

AD Sedă Edi a 
2) Naima. . | NR E , IP ă . . . 

„- 3) Iswanii. 2 * 7 E 

+5) Istvanii, Campana, Tomasi, Herrera, Valter, Săereda.. | - 
6) Sead Edin, , 

“3 

 îngrijitor. de mântuirea sa, "căutând. a lua pas, înaintea vecinului său; unii 

7 :. mejdia şi temerea. crescând. din ce .în ce,: începură a se: -bate şi a “se *.
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“ucide între sine, Din această inbulzeală de. „oameni: “şi. de vite, .se auzea. 
uneori. o murmurare' ce sbârnâia înecat, alteori o' larmă . mare amestecată - 

- de: gemete. şi groaznice blesteme. Aceiaş. înbuilzeală - şi. aceleaşi: nevoi, "se 
„petreceau la capul podului, între cei ce simțind în spate. “paloșul românesc, 
'se munceau a apuca-a intra pe pod. Sinan, din malul Rusciucului, privea. 

i această * chinuire a armatei sale, fără a-i da nici “un ajutor !). Garnizoana 
castelului” numai, prin ; tunuri şi puşti, începu a vărsa o: ploae *de gloanțe: - 

şi ghiulele, asupra românilor 2), dar “aceştia fără a. se spăimânta de. a- 
'ceasta 'îşi îndoiră puterile atăcând ce. mai, rămăsese în picioare din partea 
„cu nului?) i, i Se E 

Se făcură, încercări a se. lua cetatea Giurgiu, bătândo cu tunuri, a- 
„tăcândo 'sau _escaladândo, însă fiind ajutată de „către turâii scăpaţi şi de: 
„cei din garnizoană - ni se putu lua î în prima zi, însă bombardamentul continuă - 

A 

şi în după amiaza de 27 Oct., “făcânduse “o "bună - spărtură, se dădu a-: 
saliuri: repetate : şi. se dobândi cetatea. „Se găsi în cetate, 39 tunuri; din 

“care 2. foarte . mari; 2 culevrine.. După înfrângerea turcilor, aliaţii se ânl- - 
toarsă înapoi. Răsvân, * însoți pe. Bathory la plecarea” lui în. Ardeal, până 

la: Braşov, şi căpătă dela Bathory, 2000 de secui. ca să intre în . Moldova. 
şi să gonească: pe” Ileremia-Vodă şi pe: poloni”. 

Luând veste Ieremia-Vodă, de, pogorârea: “ungurilor, “precuin au putut” 
au. strâns „Oastea ţării şi s'a gătit a stare cu război contra lui Răsvan.: 

“Era într'o' duminecă, când s'au apropiat ungurii de Suceava. Şi .au tocmit - 
Ieremia-Vodă, „oştile- asupra târgului, la 'sat: la Areni; iar oastea leşască, 
“cei avea lângă. „ine, o. au "tocmit. mai. la: “câmp, despre Scheea, pe: Subt un mal, ce este alături drumul Băii. Singur Irimia-Vodă, * fiind în bise- rică, la sfânta liturghie, i-au dat ştire cum oştile lui. Răsvan » "se . văd şi se apropie de oştile - țării. Ce,. n'au vrut să iasă din biserică, până tu > _S'a' săvârşit sf. liturghie; - şi se ajungeau . “Hărâţii, îi Răsvan - cu oştiile: țării. Când Jeremia-Vodă a eşit din. biserică. la  oşti, 'au lovit leşii. pe ” oastea ungurească din. „aripa "despre Scheea.. Indată îmbărbătânduse şi frun- 

. 

tea oștilor uride era" Jeremia-Vodă,. au frânt pe unguri . şi s'a risipit oa- stea “lui” Răsvan”. (Movila lui Răsvan). „După prinderea lui Răsvan, „pe. „unguri i-au gonit. oştile. până la munte, :cu 'mare “vărsare. de sânge. : - ere» "mia ţinea şi oşti străine. „Cu „această isândă, domnia lui Teremia-Vodă se. aşează în linişte”. . . . | ia 
Evenimentele: se desfăşoară apoi, astfel: i După plecarea lui Bathory, Mihai hoțără coprinderea ; cetăților de! pe 

. SC - 
> 

4 

x 

„ambele. maluri a. Dunărei;. el porni spre Brăila, spătarul. Udrea luă Ni- - copolul şi aga .Farcaş se îndreptă spre Vidin. Turcii din Brăila la apropierea . lui Mihai, fugiră; raportânduse de luarea Nicopolului, “Mihai grăbi şi treci = : Dunărea, se uneşte cu Udrea şi atacă toate localităţile: ocupate de turci până” „la Vidin, „pe “care. Al luase Farcaș. (Acest general, mai „muult voinic, de cât. 
4 
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(cei d title ăia pie « cpt de scana, vit “JE piarda itm tattea Datini cu a : le pribite lupi, la Cilugăz at, cîni. Mami Cana, cate crenanta ua cutp) ce trailere si ete Cazaci, cu ee ate ae stat (deva, za Pascag. Acra Parca, poetei te pate cca Batiit, AMhale Vertă taatit pe Parca, (lost privi Sica Pater i Wâsucsuat, ji horanati) aqă sau etetal de pe teste ee Coe tigreait în Rupitite ncrstea cu tuecii „iihai cra în lesite, an materii şi ba saca tatii, cat Sia nuanta). 
Ci cite ci parale bhântdle cutea tueciloz, vzajha Între tou 

4 
te iei si catina ce ae ta treuit să ete Între dica fai a pitice Liza ic, se Hbitlcuzte 

Pete ta pot a se impas cu tufeânaerite sufezie Şt deci no pe e pteciatece în sutul Dunare, petru a litea în pacâs Ahaia Vo! 4 Pi Sie Sti pe situabie 3t fără [os ătâşirea lui Pattiozij, se re Mite A ataca pe baze Clase in vidqatizasea învazici lo în pază aAsetel ve. tal talent al tensor turzii, di apropierea Daitărei, Atu Pg ap aecaace se A otita e putie atzântae, În tahăpă lanț Nacupote Deta sta el Dotun) de oa si si 42 de uzi “iale Voli fară a «dn tie Pui Atu Pasa ca ses a Base toate foete, leitulie pe licleca ina 
caz Şi teva due te) si cica cuv viii pate pe titei, caz suepriugi fuiciză in 

ii de etate cretani oz, 
Da e asizota lei dle ai Hale zi cu 

ca retorica fu) cazi zi Den) fe ati ubanți, 

e Pta psi) Dot co steaua docil Şi a 
Îi ace cutata stea u 

UE ate ee ţa | i 
epice let, Mao aia za Cupă Pfa 

Dia end! git da, peeze la Via 
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pe acel timp şi în această. parte. a Europei, “trei erau arbitrii popoarelor 
creştine. In adevăr, evenimentele adusese schimbări -în Ardeal! Şi intrigile 
schir.base starea de . lucruri în „Moldova; -şi unele *şi altele - influenţară. 
asupra vieţei politice româneşti, “desbinând Îraţii şi dărâmând prieteniile.- 
Sigismund, Bathory părăsi domnia Ardealului şi 0 trecu vărului său An" 
drei Bathory, duşman . lui “Mihai; Răsvan, “domnul Moldovei, fu despoiat 
de domnia Moldovei: şi înlocuit cu Iereniia Movilă, care era: pe faţă prieten 
turcilor şi polonilor şi deci vrăjmaş "lui Mihai; prin urmare. doi dușmani ; 
hotărâți în contra Munteniei, pe - tare Mihai trebuia să-i învingă. An- 
drei, Bathory: uneltind asupra tronului şi vieţei lui Mihai,, - Îl! determină 
pe acesta, după cerinţele tacticei de răsboiu, a nu aştepta nici “vicleniile puse 
în practică de către Bathory, nici atacul oastei, sale, -care se -gătea pentru pi 
aceasta. De aceia 'Mihai, 'repede - îşi strânse oastea şi trecu în Ardeal. . 
Cardinalul - Andrei Bathory îşi concentră oştirea sa la. Sibiu, regiune . mai - 
depărtată de direcţia marşului românilor şi mai proprie luptelor prin. felul, - 
terenului tare şi potrivit -împrejurărilor;- acolea' el aşteaptă pe Mihai, ca. 
să-şi dea pe faţă planurile. Oştirea lui. Mihai era formată din trupe . 
uşoare, având „înainte cazaci şi moldoveni, la mijloc venea . Mihai, având . 
cu cl trei cruci poleite, - senin al intereselor „mari creştine. pentru care. , 
lupta; după dânsul. cătane şi haiduci” 1). Fără a da timp” de ales în ce 
fel să primească -lupta, Mihai atacă pe. unguri, cu 0 "furie nemai pome- 
mită, aşa că până. seara ungurii fură 'sdrobiţi . şi “fugăriţi, în “frunte cu | 
cardinalul Bathory, care fu ucis, rătăcind prin munţi. - | - 

In relaţiunea- din -Bruxel, făcută „către Matia, se zice: „Mihai, adună . 
la Târgovişte tot felul de soldaţi, călăreți şi pedeștri, în număr de 50.000.. 

Că de aci, plecă cu oastea de țară şi cu cei” luaţi în sold, care toţi 

impreună, făceau ' vreo 100. 000 şi ajunse la Ploeşti unde îşi împărţi armata . 

in 3 părţi: spre Sibiu trimise 18. 000 "călăreţi şi pedeştri. Spre Braşov, | 

S00C de haiduci şi 2000 de călăreţi; iar 'cu' cealaltă parte “a. armatei şi . 

ca 80 de tunuri mari şi mici, trase spre: Buzău. La..26 Octomvrie, se 
întâlniră toate trei corpurile, pe. cânipul Talmaciului. -Oastea' cardinalului. - 

cra 25.000. In urmărirea lui Bathory, Mihai trimise 12.000. Clujul se supuse 

la 1  Noemvrie, lăsând -pe banul "Mihalcea, să intre în cetate; cu - 
105 de persoane; 3000 “de oameni. se : -trimiseseră asupră Cinjului:. Că în | 
armata lui Mihai, -erau 3000 de turci şi tătari”. aa 

Mihai fiind în Ardeal, află că Sigismund Bathory . s'a înţeles cu Ie--.. 

remia-Vodă al Moldovei, ca împreună să vină în contra sa; însă, după .- 
principiile : tacticei sale de a ataca. el pe dușmanii | care se concentrau în 
Mo!dova, ordonă. deci, * ca să se adune „oslirea, sa care. era parte în n 

Ardeal cu dânsul, parte era în; țară. A - ! e 

In timpul. lui Mihai Viteazul, . steagul cel. mare “al țărei era. de da- 
mase alb, pe damasc.un corb pe frunză de ienupere verde şi care avea în 
cioc, o îndoită cruce de argint, suflată cu aur, semn şi marcă. foarte vechi, 
şi principale a țării româneşti. . pi 

e | 
1) Stavrinos. 

, 
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Trupele din Ardeal. intrată în Moldovă! pe la Trotuș; cele din țară 
pe la: Focşani.. “Mai. înainte * ca să .se întrunească oştile, Icremia şi cu Si 

„ gismund “fugiră în: -Polonia lăsând tara . la „discreţia “năvălitorilor. Mihăi . 
- se îndrepță. spre capitala, țării, “unde .îu primit “ca stăpân” şi recunoscut da 
ai SI "către boieri 'ca dom. El ru rămâne: 

| miilt timp. însă în: Moldova: şi să în: 
” apoiază în ţară pe la: începutul lunei 

. Februar, mergând la Târgovişte, deoa- 

“rece. țăiarii intrase în “Muntenia fiind 

“îndemnați 'şi însoţiţi de Jeremia Movilă; 

Mihai în 5 Septemvrie 1596 cere ajulor 

lui Bathory; însă până. să-i vină aju- 

tor dela unguri, Mihai bate şi respinge: 

pe-tă:a;i. După aceasta Mihai: treci ia- 
“răşi în Ardeal, în timp ce I6remia-Vodă. 

SI: DIR iii ocupă iarăși tronul Moldovei. De aeli- 
PE (eee | miştea” lucrurilor din ţară; Se folosese 

Fie 68) Steagul Tării sub Mihal Viteazul turcii care căutau orice prilej ca să scape: 
"de Mihai, cu care de frică stabilise 

oarecare relaţii . prieteneşti, de formă numai; de. aceia ei recurg şi la 
„intrici printre. aliaţii. lui Mihai şi boierii: "țării şi la “atacuri asupra “păr- 
ţilor. mărginaşe, căror . atacuri, Mihai: face tot ce poate a le .zădărnici. In... 
Ardeal Mihai: reuşeşte a stabili iarăşi prietenia cu Bathory; care-l tot bă- - 

„muia că ar fi înțeles cu turcii. şi . după ce se înapoiază în ţară, față de: 
- nestatornicia „legăturilor. ce- el “făcuse cu. vecinii săi, hotărârea sa. nestră- 
mutată este a-şi . pregăti propriele-i: „puteri şi mijloace ca să-şi împlinească. 
planurile „sale. Anul 1597, ivece. în tot felul de. tocmeli diplomatice, însă. 
fără . de răsboiu. - : 
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“Pentru campania "contra lui Ieremia” “voevodul  Moldouci, care întepe- 
-în Mai, cu un număr de trupe "româneşti şi secueşti' ar fi -fost iMârzea 
cu 6000 de' călăreţi- şi pedeştri. Trecerea pe la Bistriţa -a secuilor Mu- 
răşului şi a haiducilor în. număr de 6.009; a sârbilor lui Petru „Odobaşa 

1.1000; ' a: ungurilor, polonilor, cazacilor, ;cu “Moise Szekely 3009. Oraşul 
-a dat 2000 de oameni, 'cu vornicul Dragoş. Contra acestora Ieremia nea- - vând oaste proprie,. le opuse câteva sute de poloni; 200 ' de: „călăreţi po- 
loni, trimişi. în 'cercetare,. îură jăiaţi; cei. ce -păzeau Suceava o preda: 1. 

- Cronica ' românească: 'a -Buzeştilor, vorbeşte astfel: de acea luptă: „la in 
loc numit Jaştea, un răsboi mare oare câtă . vreme, în care mulţi mol- doveni “şi leaşi periră. De aci moldovenii dediră, dosul a: “fugi. şi leaşii aşijderea, până 'se apropiară de cetatea Hotinului. De aci. iar se: oprită a da răsboi. Mihai îi pripi. Ei. dăcă văzură: că vor. peri, toţi câţi scă- pară se închiseră - cu leremia-Vodă în „cetatea Hotinului”. 

Iri: acest „timp, „din partea lui Mihai, era. la Prejmer ca 5000 de - oameni, la 2 Mai; la Braşov, în „ziua următoare. La Râşnov, . 3000 de. oameni din avangardă, prădau. Se asedie Hotinul cu 2000 pedeștri Și 200: e. călări”, | , EI 
- 2 

N 

4
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„După altă: sursă: i pa - Te 
„Când Mihăi a. intrat în Moldova şi a mers. la: “Hotin: “la prima 

lovire, “Mihai. nu - face”. faţă -— spune. scrisoarea .— ci. .numai 5000 de 
- săbaci. ai sei, care plecând din Suceava, bătură pe ai. noștri. - = „poloni. — 

şi-i puse pe îugă.. Dapă: vre-o .4 ore, ajunse -şi. Mihai în . persoană; cu: A 

10. 000 - de călăreţi, toţi” cu sulițe şi câteva sute. de” valoni, unii zicea- 2000. Ea 

"EL: aşeză pe lănciezi.. într'o. linie de bătae -şi într'o altă linie . deosebită, 

pe muşchetari. al căror steag; negru, cu . deosebire ameţi - pe ai noştri. Se : 

„spun minuni de virtuțile“ şi. vitejiile. 'oamenilor săi. Mihai, şe_ zice, sa 

fi” ordinat Oastea în' următorul mod: . înâintea” sa “mergea | 2000 munteni; 

„apoi 2000 de sabaci, după” care 5000 serbi “şi călăreţi cu. şuliţe; arma + 2 e 

“curtenii săi şi pedestrimea; pedeştri - ar îi având: ca la 8000. “Indărătul . 

său, veneau '20. 090 de secui, călăreți. cu sulițe. Se zice, că are şi “poloni 

-VTe-0; „600 şi oastea sa“ proprie, de. care s'a. zis. Mihai avea şi un steag alb.. 

„In Septemvrie 1598 însă, - Mihai „începe iarăşi 'cu turcii, crezând că 

prin. aceasta va câştiga pe principii "creştini, arătândule ' în. acelaş . timp | 

în care parte ar trebui .să se îndrepte grija tuturor. EL trece: Dunănea - 

la Nicopoli şi „atacă pe Ahmet, paşa de Silistra, care şi venea în pot: iva - 
sa “cu. 13.000 de oameni, îl:birueşte şi îi împrăștie astea şi'i ia tunurile şi 

toate corturile”. Cum cetatea - Nicopoli era ocupață de o puternică garni- - 

* zoană, Mihai o înconjoară şi o aiacă' bătădo cu. “tunurile sale; turcii care . 

" fusese | împrăştiaţi, se adunară din nou spre a ataca pe „voevod şi a. 
despresura cetatea; „se. dădu o "bătălie crâncenă între Mihai şi . turci, 

din. care _tot el ieşi învingător, Stroe! Buzescu, este alături de: domn, în. 

- luptă. In 5 Noemvrie; armata - lui “Mihai se întoarse” biruitoare de peste. Si ă 

3 Dunărea, aducând cu ea o neiumărată pradă şi 16.000 de creştini eliberaţi, -. | 

"din robia păgânilor” „ Mihai înapoiat în ţară. „bate şi respinge:.o nă-. | 

vălire 'tătărească”, năvălire. făcută din îndemaul turcilor, pentru. a șili' pe 

"voevod a: părăsi teritoriul turcesc de peste Dunăre. - -, ” 

a Evenimentele însă 'se piecipit şi ele-nu dau timp lui Mihai nici să de 

preîntâmpine . cu -0. mai bună. pregătire militară şi nici - cu una politică. - 

Deje domnnul român. nu sfârşise a-şi lămuri carazterul” atitudinei :sale, Ei 

nici faţă . de principele. ardealului, nici faţă de împăratul: german, . nici - 

“-faţă de. sultanul turcesc; pe deasupra, legăturile sale cu Moldova. erau 

“întrerupte şi chiar: neprietenoase. Mihai, în marea. lui _ambiţiune. şi: cu A 

graba: ce caracterizează toate acțiunile sale, îşi impune a se ridica deasu- îsi 

pra. evenimentelor; acestea. însă -mai -puternice decât dânsul: nepregătit; : 

cu 'tot geniul şi energia sa,. îl vor doborâ şi neamul românesc va: suferi -- | 

0 groaznică lovitură; tocmai când ;se înălţase prin acest voevod,” în stima : a 

| „tuturor popoarelor şi dovedise: tăria lui militară. - --: pr - 

| Iri - acest, an 1598 Mihai se intitulează Herţeg al Araleșului şi Fă- 

găraşului. In 1599 Raţ era .ban. . 

In. Aprilie 1599, Sigismund: Batori abdică în “favoarea cardinalului | 

Batori, “vărul său. -Aceasta supără pe 'Mihai, deşi poate” că o atitudine .. 

. de aşteptare a evenimentelor produse de această. schimbase la tron, a îi 
- Da _ 
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m fost. mult mai prudentă şi' mai folositoare voevodului „TOmân, întru „câț.. „avea la” îndemână putinţa. de „a 'se. măsura la timp cu -noul stăpânitor - -- al Ardealului; iar o. politică împăciuitoare cu Moldova, iar. fi asigurat „„. şi liniştea. din "partea Poloniei, susținătoarea cardinalului .Batori. Turcii se "imulţumeau cu + luptele .încinse între: creştini ce-i decimau. şi cui faptul de. a nu fi atacați de către Mihai şi. deci nu aveau nici .un interes să-l aştepfe. Cardinalul Batori! însă, recurse la bunăvoința şi Sprijinul turcilor, pentru . “a putea-să anihileze ostilitatea împăratului german şi pe acea a domnitorulai -român. Incercuirea această : duşmană “trezi. în Mihai planul -unirei țărilor „+ „româneşti sub. conducerea sa, ca singurul mijloc“ de . salvare “a intereselor „acestor ţări şi a ngamului. El trece repede la realizarea acestui plân, :ne- - „+ măsurând nici forţele 'şi nici posibilităţile şi, mai ales“ urmările unei ne- . reuşite. Mihai. ia măsuri pentru adunarea „oştirei sale, “la Ploeşti. Când - Mihai Viteazul - a “intrat. în Transilvania, la 1599; în. capul a 30.000 de oameni, Darahi. astfel „descrie el. oştirea aceasta: „afară de lefegii, o oaste prea frumoasă. de roșii, cum “îi numesc ei şi la aceştia se adaogă corpul” i N - fără. îndoială cel -mai strălucit, al Măciucaşilor, cel forma tagma boieri- lor, câteva mii de călăreţi, . (Boeronum Machokas- etiam. aliquot mille); armele lor erau măciuca. ferecată şi sulița 1), aceştia se evaluau împreună „€u roşii, 8—9000 călăreți”, a | „Lu 28 Octomvrie lăsând 'o rezervă la Buzău, intră îri Ardeal, prin „=“ trecătoarea Buzăului,. nesupărat ' de "nici. o împotrivire, întru cât se în- „_.. - credinţase prin “recunoașteri că acest .pas este neapărat, pe de o, paria; iar „7 "pe”de alta, întreaga regiune ce străbătea - pe aci, . acea “locuită. de: saşi și „„ "de secui, era protivnică lui Batori şi deci era sigur: că aceştia vor spori: | efectivul oştirei sale, cum s'a: şi întâmplat, adăogânduse. forțelor lui Mihai N > încă. 8000. de oameni. Obiectivul lui Mihai era Braşovul, 'unde ajunge. cu „„ bine şi face o oprire de câteva zile: Voevodul dă- de aci, la '23 Octomvrie, | „0 proclamaţie. către „locuitori - prin care «arată scopul venirei sale. In a-i „celaş “timp vestește şi pe Batori, că acţiiinea “domnitorului. român, este întreprinsă din însărcinarea împăratului. De la Braşov, Mihai înaintează 'căi'e. Sibiu, unde efectivul oştirei sale se- mai sporeşte cu alţi 6000 de oameni,” români de ai săi, adunaţi - din 'Oltenia „de către. fraţii Buzești şi aduşi la el prin “pasul Turnu-Roşu. “Astfel că numărul, ostașilor lui. - - :.... Mihai, se ridica în total la vre-o 25—30.000 de oaineni: Cardinalul . An- „„„» drei Batori,- Inase. şi el măsuri. pentru “strângerea armatei sale, al cărei a etectiv. este inferior celui a oştirei lui „Mihai, -însă,- nu mai. mic de 20.000 de oameni. . Această armată a lui Batori, vine! asopra__lui ' Mihai: şi se opreşte la nord . de -localitatea Schellenberg,. (citat pe româneşte, Şetimbăr), la .26 Octomvrie. .':. | aa 
, A 0: Timea pap atu a 

__ În ziua de 28 „Octomvrie, lupta intre cele două 'armate începe. printr'un: puternic atac dat de: cavaleria transilvană,: asupra cavaleriei lui Mihăâi; ăcest _ă . dăm ni .- Anna a pag 
atac reuşeşte a” impinge îndărăt cavaleria românească, - impreună şi. cu .pe- 

N 

  

1) Dr. Sârbu : Ist, Mihai Vit. raportul lui” Darahi. Ie : E , . . , N - . i 
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desirimea şi tunurile: ce. se țineau iângă cavalerie. Pericolul. era foarte mare, 
ceea ce. dovedeşte neexactitatea relaţiunilor din rapoartele scriitorilor * care : 
“arătau,” că efectivul oştirei lui Andrei” Batori - ar fi fost nuinai de 5—8000 

„de oameni; atunci, ca un vestit căpitan ce era, Mihai - luă însuşi rezerva! 
„de. 3200 „de cazaci şi poloni, cu' care se aruncă “asupra vrăjmaşilor, „le 
opri printr” un “violent atac lovitura, ceia: ce dădu răgazul riecesar “trupelor . 
sale puse în retragere, să sc reconstituie şi să se întoarcă asupra duş- 

"măânului. Biruinţa . fu sigură şi . -deplină. Invins şi - văzându- -şi trupele: îm 
” prăştiate, Andrei. Batori fugi, fiind ucis - apoi când “rătăcea. „prin. munţi, 
„Mihai intră Ta 1 "Noemvrie 1599 cu U trium în “Alba-lulia. 

> După “o altă sursă ; A 
„Mihai-Vodă înconjurat deoparte de turci, de “alta de moldoveni şi de 

tătari şi :de cardinal, spre a îi trădat turcilor, îşi adună oştile din toate 
părţile la Bucureşti la 16 Oct. se pune în marş şi la 17 ajunge la Plo-... | 
eşti şi de aci intră în Transilvania pe 3 -coloane care-se întruniră la '26 
Oct. lângă Sibiu şi se, aşezară în castre pe câmpul Tălmaciului, la 2 
“mile “de la' cetate. La 28 porni asupra cardinalului care. se aşezase cu. 

- oastea sa în distanță numai de un pătrat de milă şi se bătură de:la ora: 
9 “dim. până la 4. după” amiază. Cardinalul se inu ca vre-o 1k oră. şi” 
apoi. prinse. fuga, iar - 'voevodul câştigă bătaia şi tot câmpul luptei:. 2927 

"- morţi, 1000 prinşi vii, între ' care Gaspar : Corniş “şi Georgiu  Ravazdi,. 
„La români au căzut ca la 200 şi cam tot atâţia răniţi. Românul după câşti-: 
garea bătăliei, a luat castrele transilvanilor; aci. găsiră 45 tunuri mari 
şi mici, cai, corturi și nu.puţini bani gata”. - ! 

In bătălia dela „Selimbăr, . din 28 Octomurie”. 1599 Mihai-Vogă îşi! 

întocmi - oştirea, -astfel:, IN - | 

Ei „Generalul Ga. Mako, peste mercenarii polo, care erau aşezaţi în. 
_centrul- liniei de bătaie; peste voluntarii români, era “Baba-Novak, la: a- 

ripa stângă; la' aripa dreaptă erau mercenarii sârbi; iar - Mihai-Vodă cu 

trupele . alese,: români şi secui, sta înapoi în rezervă” 

„Mihai-Vodă1), în Octomvrie 1599, intră“ în Ardeal. Trupele. se CON-: - 

' centrez. Jă' Bucureşti, trece. la Ploeşti, trece prin pasul Buzăului, Braşov, 

“ Pădurea Dracului, Feldioara, Magheruş, Şercaia, Guşteriţa; la 17/27, “tru, 

pele : sunt în lunca Sibiului. Al doilea - “detaşament: Tuirniu- Roșu. Oștile 

Craiovei -şi ale Jiului, cu ale Mehedinţilor, sub conducerea lui Radu Bu- . 

, 

_ Zescu, Stroe. Buzescu  şi- Udrea banul, cărora” Mihai la intrarea în Tran- 
“ silvania le-a. scris! să vină şi “ei cu .oştile. Craiovei. Cu ele 'a: venit şi . 

„Preda . Slugerul Brădescu, „căpitan “ sub. comanda îraților, Buzeşti „Şi tatăl 

„lui Barbu. Biădescu,, „luptând la : Şelimberg ? 2). „Preotul Stan, spune că „Mihai 

avea 30. 000” oameni, iar cardinalul, .6 sau 7—8000; din aceştia cad 2927, 

o.mie sunt" prinşi; în pradă, 40 de tunuri. S'au lovit în 18 Octomvrie 

joi. la Sibiu” 5). In raportul lui Darahi, se arătă forţele lui. Mihai: „1100... 
„7 

  

__1)N. Iorga Mi „ | ” ta 
-2) Uniforma ca purta era acea'a bolerilor de pe vremuri din epoca militară: îm 

brăcat în zale, cu dolman asvârlit pe umeri, cisme cu pinteni lungi, (Arhivele Olteniei), 
3) 5 Stavrinc s. |, : Pe , , | - 
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ostaşi - unguri, 1000 .de pedeşiri şi -călări; 23.000 de Jefegii pedeştri şi 
călări, sârbi,- cazaci, : moldoveni; 8000 de haiduci, apoi roşii de ţară, " foarte 
frumoasă -oaste, alcătuită tot: din . boieri. "In sfârşit, afară -de secui: de 

“bgieji.. de. gloată,: de parcă venise ioată românimea,- afară de cei 6090 
de haiduci sosiți cu Baba-Novac, prin Turnu-Roşu”: Măciucile, cu arma 

„lor "caracteristică şi: cu suliţi: - Mihai, le-a “promis leafa pe 4 luni. Asup:a: | 

7 luptei, că «de două .ori oastea voevodului la aripa Stângă a fost "pusă pe 
îugă. Raportul cardinalului Malaspina, trimisul. papal spre a interveni pen: 

tru pace la Mihai, e primit în tabăra românească, de 100 de ostaşi cu » 
“sulițe. şi apoi de Mihai înconjurat de toată. curtea, 1090 de oameni călări. 
"Lupta. ar. fi “început cu ' sfidarea artileriei „ardelene,. care trage de 3 ori ' 

„în plin. Cavaleria: lui. Andrei reuşeşte apune în neorânduială. oastea 70- 
mânească, pe care' Malaspina ar fi văzuto „fugând- până la curtea voevo-, 

* -dului însuşi”. Dar Mihai cu 3.200 de cazaci, poloni şi Secili, restabilește fa .. paza a du Si : „Situaţia cu -cea mai: mare vitejie şi îndrăsneală,” prin pericolul la case 
Sa expus”. : . : n A ata ” | 

După  Voligang - Bethlen, aceleaşi trupe la Mihai, la _caze se mai a 
-daugă. 1200 de cazaci reveniţi la el, după ce trecuseră la duşman. El aşează 

„astfel trupele: la stânga, Baba-Novăc. cu -haiducii; la dreapta, sârbii că- 
lări, la mijloc “Gh. Mako, cu ungurii: Pe:lângă cazaci, Mihai, are cu el 

“foarte mulţi călăreţi români, curtea  „talanga” lângă vodă, 1000 de serui 
ca strajă, boierii (roşii — măciucile), şi în fund gloatele. Forţele Ă cardi- 
nalului, 1000 de: călăreţi ai lui Moise Szekely; din 300 de poloni (cava- __lerie grea cu platoşe), din pedestrii oraşelor săseşti, din cei 699 de soldaţi 

--aleşi, ai „albaştrilor”, din .călăreţii gardei şi din: contribuţia comitatelor. La aceşti unguri se adaugă în ultimul moment, trupele în mare parte 9: 
mânești, ale Banatului: din, Lipova, .Inău, din Lugoş,” din Caransebeș ȘI, ” „secui din părţile Arieșului şi Mureşului. Că: din 'cei- 9000''oameni, abeu 
5000 erau soldaţi adevăraţi. lată după el,. cum se desfăşoară - lupta: donă - cohorte polone încep din: lagărul românesc,: atacul, pe. când! tumirite lui „ Mihai” trag, dar rău, peste capetele duşmanilor. Se pioduc deserțiuni din “partea ungurilor. Haiducii lui Baba-Novac, dau o puternică : lovitură” pe care „0. respinge Lazăr -Istvan. -E acum rândul - viagurilor “Ii _Mako, din centru; stârnesc 'companiile “lui Lazăr, rămas înapoi pe câmpul de luptă. - „Moise Szekely încearcă: un. contra atac, fără “succes. Numai. Petru Huszar „opreşte. debandada, La_isbitura lui trebui să intervină Mihai, însuşi, deci partea românească a oştirei. Lupta era câştigată. Ss face ultima storțare, . se. pătrunde până la tunurile lui Mihai şi a le prinde. Românii, aripa stângă: -a oOştirei, se retrag pe un deal păduros. De ati porneşte şatja cavaleriei - | "polone şi la vederea ei, polonii lii. Andrei se desfac. din “rândurile un- gurilor”: Şincai, după un manuscris a unui ;anonim,. descrie lupta: oa-. „stea cardinalului, „1000 - de călăreţi a lui. Moise Szekely -şi Toma. Csomor-. “tany; apoi la aripi 1600 de. pedeștri, cu tunuri. La aripa. dreaptă, Francisc . “Târ6k, la stânga: Lazăr Istvan şi pedestri din Braşov. In alt rând, -că- lăreţii lui Șteian. Csaky, a:lui Petru. Huszăt, a. lui” Ştefan” Tahy, ai lui 

bI 
x B . : -
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Zatasdy, a.lui Bogăthi, apoi: “oastea comitatelor; comandată de Senyey şi 
Tholdy, Ravazdy; Bodony . şi ' Balthazar - Kornis; Gaspar .Korniş şi Sibrik, 
comandă. curtenii în număr de 2000; la. aripă, alţi. 2000 de pedeştri; la. 
spate alţi 600. N'ar îi fost de toţi: mai mult de 9000. După: isbândă, Mi- 

hai lasă oştirea în cvartire pe. seama nobililor şi, oraşelor., O listă de plată 

„Scrisă în româneşte, . arată compoziţia: acestei oştiri; ca coprindea: pe -ca-! 

- zacii_ lui Braneţki, Valaoschi, Ocesalschi şi Rastopcea, 2917 călăreţi; cei 

pedeştri 18; ungurii lui G. Mako 916 călăreţi; moldovenii lui. Mârzea, 
Anghelachi şi ai hotnogului. Lupul, 21452 călăreţi. Sârbii “luj Petco și Ne- 

cula, căpitani, 1608. călăreţi; beşlii sârbi: ai lui Marko, ? notnog, H0.“de. 
călăreţi. Darobanţii - -lui. Jivco Negrul: „Miclăuş căpitanul şi Dumitru Wot- - 

"nogul, 2010; tunarii cei vechi ai lui Mihai, tei ai lui Andrei, „dărăbanii de..Î 
a», 

"la Poartă”; dărăbanii. unguri 200, a lui Francisc Thurt y; cei 120 de că- 
lăreţi ai lui Sibrik .şi loan Brancovici, plus comişeii, . stegarii, sichii aşii NR 

de. la. tunuri, satărgii; nichireașii de la: leagăne şi „alţii de cei cu ,lefi- . 
mărunte”. __, 

După altă sursă: 
Sigismund Batori a: trecut domnia Ardealului. lui Rudolt împăratul 

nemţesc; ardelenii însă nevoind să recunoască înţelegerea făcută între Ba- 

tori şi împărat, au ales craiu pe Andrei Batori. | Ă 
| Rudolf, a trimis în Ardeal pe un. general. al său. Basta Gh. şi au_ 

“trimis vorbă şi “lui Mihai-Vodă, să vină a supune pe! ardeleni; prea lesne 

a primit “Mihai-Vodă acest lucru şi fără zăbăvă au strâns, oaste din: țara - 

sa, ca 30.000 şi a intrat în Ardeal până la Sibiu şi :acolo tăbărând, au 

aşteptat. pe Basta cu oştile nemţeşti. S'au lovit oastea - lui Mihai-Vodă 

“cu” oastea lui “Andrei Batori, au înfrânt oastea lui -Mihai-Vodă: pre oastea 
* lui Andrei Batori, lăsând toată tabăra cu toată gătirea' “oştească, în mâna- 

lui Mihai-Vodă.. Că “singur Mihai-Vodă- văzând că stă răsboiul ne alas,.. 
au dat năvală. în ardeleni, de i-au spârcuit, După isbândă, pornitau Mihai 

„_ Vodi” cu oastea la Beligrad”., | Ma ! 
- Altă sursă: ; ÎN aa 

1599; Impăratul nemţesc vrând să supuie “Ardealul, . a trimis . un - ge- 

neral al: său, anume Basta Gh. şi. a „trimis ! vorbă şi -lui  Mihai-Vodă în- - 

dernândul asupra lui Batori Andrei, pentru supunerea mai lesne a'A--: 

'dealului. Prea lesne - a primit Mihai-Vodă acest lucru, ca un om: de. oști 

S 

pururea poititor . şi fără zăbavă au. strâns oastea ţării Munteneşti, ca. 30.000 | 

de oșteni şi. au "intrat în Ardeal până. la Sibiu şi acolo şi-a pus tabăra, E 
"așteptând pe Basta Gh. cu oştile nemţeşti. - Andrei Batori, au socatit să, 

” lovească. pe Mihai- Vodă mai nainte de. ce. se va împreuna cu Basti.- 

“Avea Mihai oşti - deprinse la isbândă, ales o seamă “de slujitori, .ce se - 

chemau pe numele căpitanilor săi, anume Buzeştii,. alţii Răţeştii, fiind 

stătătoare, oaste. Andrei -cu ce a putut strânge oaste, a. dat răsboi lui 

"Mihai la Sibiu, foarte puţină vreme a ţinut răsboiul, că îndată oastei E 

lui Mihai, a frânt 'pe. unguri. Andrei fugind, a fost prins''de oştenii lui 

Mihai şi i-au: tăiat. capul. Mihai: cuprinse repede. oraşele şi cetăţile pe 

seama sa, „Care i se închinau”. N
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Movilă. 

- la . Camenița, cu -nespusă spaimă. Pre un bărbat: viteaz, şi. de onoare, 'do- 

„+ Frederic, 

7 

a a 

In bățălia de la Sibiu (1599 Oct. 28), rânduială de, bătaie. a: lui Mi- 
hai, e oblică; atacul se făcu asupra aripei stângi . şi centrului; românii spus „„la „început, pierd “bătălia. şi se împrăştie; Mihai reuşeşte ai strânge din 

- nou, năvăleşte cu iuțeală asupra. transilvanilor biruitori şi smulge victoria. 
„Aci se întrebuinţează bine rezerva de către Mihai, „„Transilvănenii nu ştiră 

a o. întrebuința pe a lor. la vreme,: de aceia le scapă biruinţa; Mihai se, „folosi mai bine de a lui”1j.- 
- Victoria aceasta. şi ocuparea Ardealului, se auzi şi în Polonia unde “Sigismund  Batori îşi “dădu. repede seara, că „prin uciderea lui Andkei „Batori i se tăia orice drepturi cu Ardealul; de aceia hotără ca să inter- „vină el pentru restabilirea - lucrurilor. Pregăti deci: armata şi până săo şi pună în marş, trecu în Moldova, pentru a cere. ajutor şi. de la. Ieremia 

- 7 
N - 

- Mihai, “află .de toate aceste pregătiri şi iarăşi ca un general stăpân | „Pe meseria răsboiului, se -hotărăşte a lovi el pe duşmani înainte de a "se concentra; imediat: şi pune în mişcare trupele sale, pe două direcţiuni: „cele din Ardeal, adunate la. Bistriţa, în apropiere de capitala Moldovei, Su- ceava, le îndreaptă spre trecătoarea. Dorna; cele aflate la Buzău, le în- dreaptă prin Fotşani-Adjud, către Trotuş.- i 
Stând. aci Mihai-Vodă, în ţară Ieremia-Vodă îndemnat de turci, a strâns oaste; şi. câtă oaste avea şi strânsă, 'au' purces asupra ţărei: mun- terieşti şi “neavând cu nime nici un răsboi. nicăiri în ţara muntenească, au mers la Bucureşti şi au aşezat domn -pe fratele său Simion-Vodă, lăsând şi oaste-lângă dânsul. Mihai aflând a purces îndată asupra lui, lăsând -prin cetăţile Ardealului slujitori” din. Ardeal, mai ales germani. "4 Incursia în . Moldova, a: lui “Mihai-Vodă, „Mihai-Vodă, din țara TO- mânească, a năvălit asupra” lui Ieremia, - domnul . Moldovei,+ care. era pus de turcul precum şi de regele Poloniei. Moldovenii şi polonii, ce se: putură aduni în pripă, eşiră înaintea. voevodului român şi se. loviră; dar Mihai. : Vodă bătu şi fugări pe moldoveni, împreună cu“ presidiele polone” 2). Asupra ' aceluiaşi fapt 5): „„Tristă! nuvelă: anunţ. D-tale. Mihai a, pă- - tut intricoşat pre ai noştri, puindui în fugă şi risipindui “aşa în cât însuşi * 

trecut Niprul şi un mic - număr ajunse astăzi, . după. o. îugă de 22 ore, 

imnul Giczinsky, îl. tăiară înfricoşat : şi-l : aduseră la . Hotin”. bi 2”. w»Munteanul' a trecut. deja „2000, de călăreţi peste. Nistru, vineri la 39 Mai, anul curinte; “soldaţii ce sosiră la “Camenița, la d. Staroste, - afară, „din castre, spunea „cu amărăciune. şi mărturisea, precurm între alţi mulţi: şi d. Zaharovski, căpitanul lui leremia-Vodă, etc. Trzaska a rămas' în cetatea “Sucevei, cu 200. de oameni, 'pedeştri. Mihai, a lăsat. acolo. 5000 de ai săi, 
— ai . Ă , N . n E . ! 

ă 1) Bethlen. | | a Sa Ma 2) Scrisoarea consilierului superior din Kâniberg: cătră Priacepele elcctor, Ioan 

N - - . 7 = 
. - S 

. Ai - 
N 

1600 3) Vocvodul rusesc Herburt de Pulstin, cătră starostele -din Slialski, din. 18 Mai 

N 

”- Ieremia-Vodă. a fugit la Hotin şi s'a închis în cetate. Ai” noştri încă au * 

s 

x
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cărora Trzăska până în * momeritul de faţă, - se opune . cu 'bărbăţie. "După 

- aceia, 'de la : Suceava năvălisă asupra castrelor: noastre de la Hotin şi. - 

Joi la 18 Mai, pe la „ora .de miazăzi, loviră pe “ai noştri într'un 'mod 

„de tot nâcuviincios : (2), „şi fără ai înştiința măcar nai dinainte (2); Şi-i - 

bătură. Dintre ai noştri, numai 4 companii se loviră şi comandantele. fu cel . 

“dintâi. care părăsi pe ai: săi şi fugi: Jesemia, încă nu ajunse la timp “cu | 

oamenii săi, precum scrie stărostele de Camenița; sub Hotin, putea ai noştri: 

să se ţină 'şi să se apere. Pe lângă Ieremia-Vodă, au fost următoarele COrn- 

panii polone: D. Chausky, cu 200 de “călăreţi; D. Gidzinsky, cu 200 tă 

“ lăreţi; D. Pozarovsky, cu '200. de călăreţi; :D. Zachorovsky, cu” 209 si 

lăreţi; -D: Anibal,. cu 200 . călăreţi; -D D. l.oboczky, cu. 200 călăreţi; D. 

Golcky, “cu 200 călăreţi. Era acolo şi alte mai multe - companii; dar din. 

cauza: desfacerei şi a turburărei în care căzuiră “ celelalte; : nu se mai arătară: 

Din această nenorocită” bătaie, aduseră în curând din câmpul luptei, pe . 

„D. Gidzinsky căpitanul şi pe D. Anibal, ap:oape dânduşi sufletul; deal- 

mintrelea căzură . „morţi, vreo. mie inşi pedeştii. Cu : leremia era *Jre-0 

400; dar -aceştia,: rămaseră neatinşi.. Se zice că întru. început, un_ tu 

—nariu de-ai noştri, ar fi lovit cu tunul vre-o 1009 de inşi, din - oamenii. 

„d-lui Anibăl, stârostele . de: Premisla: “Pedestrimea polonă, a rămas, în ce- 

- tate; în Hotin, pe lângă Jecemia-Vodă.. Căpitanul: moldovenesc: Dumitraşcu -. 

faţă el: însuşi,_ci numai. 5000 sabaci ai săi; cae, plecând din Suceavu, .. 

_bătură pe ai noştri şi-i puseră. pe fugă, - nelăsândule nici - măcar - timpul 

"de a.se întoarce. După vre-o “4 ore, ajunse 'şi Mihai în: persoană cu: 10.000” 

de : călăreţi, toţi cu sulițe şi: câteva sute de -valoni,: unii ziceau 2000. El 

aşeză pe lăncieri, întro linie de bătaie şi într'o altă” deosebită - linie, 

„Se mai: vorbea că voevodului nostru avea să-i sosească ajutor țătărasc; 

. înică- se postase” înainte. cu buni ostaşi. La întâia lovise, Mihai- nu fu de . 

“pe” muşchetari . cei cu un steag negru. - a 
) 

-de vre-o 14.000; dar moldoveanul, D. Bucioz, "despre aceasta, nu spuse. Mi 

-mhic, Se mai zice, că ar fi luat de la Mihai, steagul cel: alb, care: apoi 

Irimia Var fi atârnat pe zidurile” cetăţei Hotin. . Poltovnicul” ce . star” îi 

prins de către D. Skrzetusky,. din: compania d-lui Tordanovsky, de asemenea 

“şi alți captivi, în îvmarea forturelor la care. au fost supuşi, ar fi măriit--. 

“risit şi jurat,. că Mihai ar fi. determinăt “de a' intra îndată în Polonia cu 

oastea .sa. Aceasta: o spunea 'bieţii oameni, de durere şi de: frică, dar nu 

"- se putea crede de sigur, că. are să fie' tocmai aşa. Mihai ar fi dat ordine 

PO ” . i , - . 

„oastei sale, că să stea în, linişte şi cu luare. aminte şi . aşezând pe. -po-.. 

lonii” ce serveau sub el în mijlocul oastei, îi întrebă dacă vor .să intre 

„şi sei- în “Polonia sau nu. Atunci polonii. ar fi ţinut consiliu între sine: şi -! 

“ar fi răspuns, că ei nu. vor să "se bată, contra. patriei lor0)- Ia 

Ă După altă sursă: 

pi 

„Mihai-Vodă,- a bătut pe poloni, în, Moldâvia;- după: învingere. a co: - 

prins ţara şi acum trece apa, asupra Poloniei, după cum se zice. o a şi 

a 
. . bă , ” i 

7) Scrisoarea lui Ludzicki. o i! : - a 

Sa „1? “Oastea Română e. 2E-a-- 

a
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inteu, cu toată 'oâstea. Maieștatea” Sa, mu e prea mulțămit Mihai, are - cu sine 50.000 oaste aleasă, între, care 12.000 nemți şi 18.000 dorobanţi. Masimilian> încă nu stă departe de Cracovia, cu un corp numeros. Ce are de gând, .aceasta numai D-zeu o poate Şti”1).. 
"..- O încunoștiinţare: IN a 

“ „larăşi ne. vin ştiri “nu. prea bune. Se zice că - Mihai-Vodă a arun- “cat un pod peste Nipru.: Moldova o au coprius. Pe Sigismund Batori împreună “ cu Ieremia-Vodă îi ține înconjurați în Hotin, două mile de la margenele polone.. „Are multă oaste cu sine; pe: tânărul -Zamoisky au “pus în țapă; vrea să treacă în Polonia. Regele dă ordin să se scoale” asupra lui și nime' “nu are. urechi de auzii; numai D-zeu poate să ştie ce are să urmeze din toate acestea, Masimilian . încă nu-i : departe, cu un "număr de oaste; “mi- nunate timpuri: Tot ştiri'rele mai vin. Maiestatea Sa vrea să meargă însuşi „“în. persoană la oaste. D-zeu- să ne fie într'ajutor” 2). “ | Intrarea lui Mihai în Suceava şi primirea sa de boieri ca pe un stă- - pânitor -al ţării, se consideră ca un act de supunere voluntară;. astfel că Mihai-Vodă se -află în acest. moment, : stăpânitor "Munteniei, Ardealului şi „Moldovei, recunoscut” de aceste ţări ca suveran al lor. - Unirea țărilor zo- mâne din punct de vedere politicesc, era îndeplinită; ea - urma -să. îie „întărită şi milităreşte; „de aceia Mihai prin. măsurile ce ia, caută să ob- țină şi aceasta. EI „voia să pună în toate : cetăţile garnizoane - gerinane .Şi unde nu putea aduce. germani, îi. înlocuia cu români”; se servea deci. de germani, - care în aparenţă. erau "credincioşi, forţele sale proprii. fiind prea mici ca să ţină! tot “terițoriul. De altmintrelea „organizarea. armatei româneşti, ea însăşi era necomplectă şi în "desacord cu aşa” misiune. „Ar- - 

> 

“mata” lui Mihai se compunea : din - albanezi, sârbi; unguri, cazaci, valahi, moldoveni „şi _ secui”; "apoi: din'. valahi Câteva” roate de „popor. mai de - “rând, boierimea călare, în număr. de 1400”. Tocmai această “organizare, „în care străinii erau în -număr. mare şi deci în soldă; cum la el etau. Şi lefegii naţionali, cerea enorme sume de” bani pe "care: înisă Mihai nu 
sebit. dar de nemulţumiriie ce provocau ostaşii, „care: neplătiţi "se: îndes- ” tulau dela populaţie, în „mod - abuziv; - deosebit de lipsa de tact: şi ce : procedare față. de populaţia românească „din Ardeal; -mai veneau şi în- irigile .şi ura riagnaţilor unguri, cea ce aduse o atitudine complect duş= 
tul, autoritatea, puterea şi alcătuirea sa” politică, - în ' Ardeal... - . „Din Ardeal deci porni spărtura” operei înfăptuite în grabă de” Mihai: în adevăr; germanii speculând starea: aceasta din “Ardeal, şi. “văzând -că - „însăşi ungurii” se. organizez. pentru scuturarea jugului - domnului român, se hotărăsc 'a profita” de aşa : favorabile împrejurări şi: dau pentru a- ceasta depline ” puteri. generalului: Basta, care în 7 Septemvrie 1600 şi "Stabileşte legătura cu nemulțumiţii şi intră cu armata sa „de. 15.000. de Dna O 

, ” 
îi 

Ă . i 
„_ 1) Scrisoare dinVarşovia, din 18 Mai 1600, . Si | 2) Altă scrisoare din Varșovia, din 19 Mai 1600, o | o 

le avea, nici din țară. şi nici de la susţinătorii săi, din afară. -Deo-. . .
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oameni. în Transilvania contra ui “Mihai. Tntăriţi moralicăşte: prin. apa-. 

„ 

riţiă * lui. Basta, -  nemulţuraiţii trec: deadrepiul. la- răsvrătiri, pe- față, _ ceia | " "ce face pe Mihai să recurgă la asprime, fără nici 6 limită. In acest timp, 
Basta: ajunge. cu trupele sale la Cluj, la 13 Septemvrie "1600, : în apro--- 
pieree căruia,! se întruneşte cu. forţele nobililor, în număr de: 20.000 oa- 
“meni; de aci porneşte în 15: Sept. către: Turda, unde se află în ziua: 

duşi seama “că. Basta: se: pregăteşte. să-l, atace şi: aflând că :s'a-şi - pus 
în marş - - către Alba- Iulia, îndreptânduse către. "Aiud spre! aşi aşeza ta- 
-băra, Mihai „ridicând tabăra 'de 'la Alba- Iulia, dispusă să .se aşeze tru- . 

 pele sale de la vale: „de oraşul Aiud, în câmpia numită Tinod: "Basta se opri 
lângă satul Mirăslău”. Armată lui “Mihai, număra: vre-o 22. 009 de oameni; 
ea îu aşezată într'o poziţie tare, având, înainte “ pe îront „râpa: adâncă a 
unui pârâu, flancul „drept răzimat pe o pădure ocolită de Mureş; flancul . 
stâng, pe nişte dealuri, :ale căror “poteci: Mihai le întări cu tinuri ca şi 

a frontul: poziţiei “sale”. “Mihai trimite înainte - spre Mirăslău o. avangardă - 

„7 Na 1) Doc. Hurmuzache, , | o, 

"tare, de 2000 de oameni: Basta însă, respinse această trupă, care se Te- 
„ rase peste Mureş la trupele „lui Mihai. Poziţia acestuia fiina tare şi. - 

greu. de atacat, Basta recurse , la înşelăciune! spre a; scoate pe' Mihai din 
_ trânsa.. EI „se prefăcu a se retrage din faţa lui Mihai, Iuândo * către: nord; 
„_voevodul român. face. greşala . a se lua. după- dânsul. “Basta, se opreşte. cu 
armata să dincolo. de satul Mirăslău. Mihai ia dispoziţii pentru luptă, aşa- 
zânduse pe o singură linie.. In,ziua de 18 Septemvrie Basta “atacă trupele. - 

' române, aruncânduse asupra artileriei “lui Mihăi, care nefiind susținută, 
este luaţă de către germani şi: îndreptat focul ei împreună cu acelei germane, 

» asupra frontului lui Mihai. Orice rezistenţă” acum era cu neputinţă ; „n- 
- tâi” aripa stângă a lui Mihai 'se clătină, apoi cea dreaptă şi - în: sfârşit - 

centrul”. Infrângsrea fu găta ; şi” Mihai se retrase cu rămăşiţele . trupelor 
sale, nedebandate, la Făgăraş; unde - -primiad ajutoare din Muntenia, cu ”- 

__ fiul csău Pătraşcu, „îşi alcătui o forță: de 16. 000 de oameni. Cu “această - 
- oştire şi cu „moralul destul de scăzut, ca să mai încerce norocul! armelor, 7 

Mihai. merse la Braşov luând cu 'sine şi tunurile „găsite în Făgăraş. 
Asupra “luptei de lâ: Mirăslău,. sunt următoarele date istorice: 

-Mihai-Vodă ordonă adunarea întregei * -oştiri ia- Turda, * unde se for- . 
mează o tabără, . care - crescu. până la 12.000 de .oameni, cu A tunuri. 
„Basta. ar îi avut — spune, “Tarducci. — 6000, :cu 8 tunuri; iar în faţă 5 
stătea domnul cu 20.000 pedeştri . şi” 12. 000 - călări, având şi 27 tunuri. 

o Alţi scriitori dau „pentru -Mihai-Vodă 10—12. 000, iar. rebelii 20—30.000-). : 
-In' timp. ce, Mihai ocupă. „poziţia călare pe: drumul ce duce .la Alba _ 

ulia,, „fiul său. cu 6000 de“ români, sârbi, unguri, se frământa în munţi, 
“lângă “Bran şi pasul Buzăului, ptin două „ciocniri nenorocite „Cu "saşii. fră- 

- dători. ai Braşovului. Radu - Buzescu veni pe. la Sibiu. - Delimarcu,. cu -2000 
de” sârbi, şi contingentul: moldovenesc de 1000 - de ostaşi ai armaşului, Să 

„.. de 16 Sept.; în acest timp Mihai se află la Alba-Iulia 'cu armata sa. Dân- |
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Sivti, era oprit încă prin “minții secuimii. Odată astfel : această “poziţie 

“otupată: la dreapta cavaleria - -spr& apa care venind din munţi,: -străbătea. lo- 

cul îngust; spre . munţi, infanteria; 500 de pedeştri, fără tunuri, în 'avan- 

gardă. Bastă avea la mijloc, 3000 de germani pedeștri; călări Silesiani, 

71500. Inainte la dreapta soseşte 300 -de muşchetări; “spre „munţi era lanţe ” 

.. “şi infanterie ungurească şi lanţe la stânga spre apă. Lupta este asticl 

dată: Locot. Colonel Radovitz atacă 'o grupă de '3000-.de călăreţi ai lui 

7 Mira, pe când Basta cade asupra infanteriei. A fost mai mult -un mă- 

„de cât o luptă”1). Dela . Basta, ar. fi căzut 40 de: morţi - şi 40 da 

tării; “din ai lui Mihai; ar fi perit 10.000 (?), iar 20.090 ar ii fost 
“ucişi în- cale, în' 'satele ungureşti. După. italianul Ciro _Spontani? 2, lupta 
s'a petrecut astfel: O cercetare făcută - asupra trupelor “lui” Mihai, de un: 
ofiţer german al lui Basta, Rothall, prin doi-prinşi din această ceată, află 

„_. Mihai de apropierea "lui Basta. 'De la Turda: Generalul din Casovia, se coboră * 
- fără grabă spre “Alba-lulia. La :16, el se află acum în şes cu.- 18. 005, 

ardelenii formând - avarigarda. - -Un singur . popas” pe Mureş, la Ujvaros. In 
“ziua de! 17. el' vede : satul „Mirăslăului şi în - stânga. pedica râului. I se o 

| -pâre că la Mihai sunt inai puţin de 40.000. El îşi dă seama, pe lângă 
superioritatea * numerică şi a celor 27 tunuri, de tăria poziţiei lui Mihai. 
Hşezarea'” lui. cra: atât de” tare şi.de prielnică, încât nu avea nevo2 să ? 
se' teamă de : nimic, ori cât de' puternică şi de solidă ar fi fost oastea 
din faţă”. In harţa ardelenilor lui Ştefan. Czaky - cu cei 2009 de poloni | 
călări: ai lui Mihai, aceştia biruie.. “Intervin-. două! regimente germane a 

“ Colonelului Pezzen şi unul silezian, -gârnisiţi cu 509 muşchetari, care trag 
şi cu sulițe îndoite la. vârt, ce iese. 1a iveală pentru a înfrunta, “între cele 
două - focuri, cavaleria; :6 tunuri de câmp sprijină. atacuil, care reușește, 

- când: însă în lumina focului care arde Mirăslăul, încă odată ardelenii Husari 
pornesc! îritr'o : :mişcare 'răsbunătoare. Mihai însuşi. intervine şi ei sunt pă 

__„tuţi şi «ucişi până: la_ unul. Basta atunci trece la defensivă, „ ocupând dealul. 
şi biserica şi făcând: şanţuri între sat şi râu. Tunurile “lui Mihai, 40 după 

acest isvor, erau foarte bine; servite, sub . conducerea unui “meşter italian, 
| - Vincenzo, din Mantova. Basta trece la retragere, pe care o începe cu 12. 000 . 

- de pedeştri, 8000 . de. călări, 3 tunuri. -mari, 12 de câmp. Mihai începe. , 
“urmărirea cu cea mai mare furie, dar şi tot cu atâta: neorânduială. Ca- - 
valeria, cazacii în frunte; ordinea trupelor - sale era acum: la dreapta, -,, 
spre râu .pune pe cazaci şi ârhebuzieri, călări, cu 2 companii -de lanțe, „să 

„polone. şi moldoveneşti; Baba Novac, comandă aci. In mijloc, stă Mihăi 
însuşi, cu boierii! şi. nobilii. ardeleni, rămaşi. credincioşi - -cauzei sale. .La 
stânga spre munţi, tot cavalerie, dar cu 2 cete de infânterie: secui, mun 
teni, sârbi; moldoveni şi ceva. tunuri. “Numărul secuilor - de pe dealul cu. 

pe care după. înfrângere - erau să-i "măcelărească setoşi de răzbunare 
în i mijtocul nopţii, erâu “ca. 2000, . aveau arhebuze. : Băâsta desfășură -tru- 
pele sale în formă lunară; pe drumul Alba-Iulia, la: dreapta, infanteria 

  

"1) Bethlen (Hurmuzache).*- ep . 2) Historia dela Transilvsaia, ano 1633, De
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ardeleană - şi ungurească, “cu lanţele răsculăților, “Czaky . fiind: în. fruntea. 

lor. “Urmează în” rând alţi. pedeștri ardeleni, dar întăriţi cu cavalerie sile- - 

ziană, La stânga spre Mihai, 2 companii" cu ianţe ardelene, cu cavaleria 

ungurească a lui Valentin Prepostvary, flancaţi de un escadron de infanterie 

“ungurească: şi ardeleană, “dar şi: cu cavalerie “din Ungaria superioară, co-.” . 

“mandaţi de Ludovic „Rakoczy.. Basta se afla aci şi după el vine intan- . 

tori. germană a. lui Rothall; în mijloc, steagul. Puținele tunuri - sunt * a- 

şezate pe deal.'-Cu 300 de muşchetari, Cavriolo înaintează spre tunuri, N 

-a căror pază. fusese încredinţată unor -secui,. cu sârbi. Când Mihai in- 

" tervine cu lânţele, Basta trimite în sprijin - cavaleria. greoaie, cu platoșe, * 

„foarte - -mult prefuită * de 'domiul însuşi. De pe deal secuii trag pripit; cu 

“mari storțări silesianii cuprind - -tunurile şi le întorc în contra apărărei, 

lupta . era perdută. Mihai nu se “lăsă însă: La atacul dat contra aripei . 

lui stângi de ardeleni; înconjurați de infanteria germană, “„înpotrivicea 

avu aceiaşi îndrăsneală. şi îurie,: că şi atacul ” şi “biruința ar fi fost 

îndoelnică poate - în această parte, căci escadronul infanteriei dușmane, 

“stătea foarte. tare, “în bună “ordine, dacă nu l-ar “îi împroşcat artileria 

a» 

- cucerită”. 

-a infanteriei ungureşti şi ardelene, susținute de reiteri. Dar domnul nu mai 

“avea o nădejde şi el crezu să poată scăpa măcar oastea . întreagă ' încă, 

- pentru “ca unindo sub munte, cu ostaşii lui - Pătraşcu, ai. „lui Sava, 'să 

încerce din nou: norocul.. Desfăcu astfel de. „pe” suliță steagul său şi-l puse . 

în sân. Inconjurat. 'de cavaleria polonă, rupse rândurile valonilor. Ajuns 

“1a Mureş 21 trecu apa în -not:'In spatele” său, măcelul începuse, în neo- 

IE rânduiala care coprinsese pe. învinşi; se repetă aci aceleaşi cifre de perderi, 

„date de Tarducci: 40 de perderi deoparte, de alta 18. 000. „de jertie; 143 

de steaguri fură culese de pe câmpul de luptă”. - . 

După cronice ungureşti, orânduiala întâia a lui Basta: 300: de ca- . 

tatracţi (călări cu platoşe) şi 1500 de oameni de.- cavalerie uşoară un- 

gurească, în faţă; la stânga, -2000 de secui ai: Mureşului, pedestri şi . .: 

contingentele Clujului şi Bistriţei; în rezervă la rândul al doilea, 2090 

- de  cavalerişti unguri, cu Czaky "Pete, Mako; cal treilea rând, prezintă 

1500. silesieni; la dreapta 2000 de. unguri, a lui . Boksay şi Sebastian 

 TOKBIy. La -stânga 4000 de germarii pedeştri,. cu puşti-. Basta stă aici | 

cu 100 de: valoni aleşi şi 12" tunuri. La spate spre” Mureş, secuii Arie- 

“ului "la stânga cu tunuri, secuii. de. pe Mureş şi mii de țărani 1). Dia - 

“partea - lui . Mihai, avea în frunte 4500: de. curteni şi cazaci, cu Francise - 

Lugassy şi Ştefan 'Tahy- "Rândul al- doilea îl formează 1000 “de pedeşiri - 

- secui, cu Sneyey, Bodony, Barcsay, având tunurile în mijloc. Al treilea - | 

rând. “are 4000 de români, de sârbi, de secui, cu Petcu. Odobaşa -şi altă. 

- parte a tunurilor. La stânga, e Mihai ” cu „soldaji, amestecați, având . cu. | 

PI a 
| 

1) Simigianus. o Ei n II , e a Sa 

Basta atunci atacă la aripa dreaptă şi la. centru. Mihai stă . 

.. tea, acolo: însuși, „in cea mai frumoasă orânduială şi cu obișnuita lui - 

> vitejie”. Baba-Novac se luptă la dreapta, minunat, contra lui Rakoczy - -şi --



V. 
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ae e 
el restul artileriei. La capăt, Gh. Farkaş,. cu 3000 de călări secui, cu gloata: românească şi cu ţărani din Ardeal, plus 800. de .curteni pedeştri. 309. | de călări stăpânese peste Nistru, la Gomboş. După Bethlen, oastea lui „.. Mihai ar fi fost de 25.000 de oameni şi 52 tunuri. După o ciocnire cu ca-. __zacii, Basta vede pe ai lui Mihai pornind la ocuparea definitivă a tu- turor_ dealurilor; atiinci începe el retragerea: În şes Mihai încearcă o în- “văluire, ea nu isbuteşte. Aiudenii vecini, numără numai 11.000 de morţi..-. „ Mihai încă nu-şi concentrase toate forțele. Cancelarul polon, Ion Zamoisky,. | “spune despre lupta. din Septemvrie: -Triipele mau ajuns încă din Moldova, (a: lui Udrea, a lui Baba-Novak, a lui Mârzea, a lui. Delitnarcu; nici din: - Muntenia, -ai lui Sava armaşul); secuii de asemenea. pe: care” puneă mai - “mult preţ mau putut sosi. la luptă," din lipsă. de timp. Dintre aceia, - Chia; care se aflau -lângă el, polonii Singuri i-au bătut puţinel, toţi “cei-. alţi îl părăsiră”. a ES 3 i _ După lupta” din Septemvrfe, . Mihai . adună la “Râşnov. pe. lângă cei . „5000 „ai lui de la Făgăraş, pe Baba-Novac cu 4000 de “pedeştri, pe Sava - cu 1000. de călări; pe Delimarcu cu 2000 de călări serbi, şi: 3000 de secui. - Şi. ce mai scăpase. din cetele: bătute 1a. Sibiu ale: Buzescului. Avea dar o. - "armată de 16.000: Zamoisky, după ce ocupase. Moldova, trece în Ardea] - -- pe.la Oituz, unde însă Mihai îi închide deumul; cu 4000 “de oameni pe- deştri. Zamoiskiy trece atunci pe la pasul. Buzăului, Pentru a face. faţă şi: - polonilor: şi moldovenilor şi turcilor, Mihai cere ajutoare regelui şi scrie „-. comisărilor Iui,. după lupta de la Năieni „aceasta am vrut să fac ştiut - 

_ y 

:Dvs., că până. acum zilnic s'a făcut harţă în cete, dar azi toată oastea a - „= Venit asupra “noastră şi. ne-am luptat de dimineaţă până 'seara.. Seara: a. . - trebuit” să se retragă înapoi şi noi iarăşi. ne-ani fras. în tabăra noastră”)... - "EL cere 3000 de infanterie. şi 2000 de reiteri silezieni. Mihai adaugă: „eu “cu câncelarul ? leşesc, cu' Sigismund . şi . Ieremia-Vodă, suntem numai la „două -mile depărtare; ai mei'se hărţuesc zilnic cu ei, N - Basta - în memoriile sale, vorbeşte :de lupta lui Mihai: Mihai nu ar- „Îi avut 'mai - puţin: de 15.000 oameni, între: care. 40009 de români. ;,Planul . -? „lui era să. cadă pe neaşteptate asupra ' dușmanului, pe care'] ştia - nepre-. gătit şi fără străji”,. Baba-Novac! pus. în fruntea avangardei, .are această” : - „misiune. EI sirăbate îndată păduriie muntelui, în timp de” noapte. Află în ;zori de. ziuă — la 15 cum s'a văzut —, 'pe poloni adormiţi încă şi fără. 
i e fără nicio 

„Săi, când se pare . . „e e păcsala e la culme. Av e ge: In acest moment „Însă,: apare. în. spate .0o oaste proaspătă a lui. Moise: Szâhary, „deplin cunos-: 

ăpân şi căpitan...
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la 1 Octomvrie, “trecuse Milcovul la 5 şi: pleacă de la Buzău la-8. La 
Năieni, Baba Novac apare pentru o recunoaştere, pe” când trupele regale Îi 

A se. scurgeau fără grabă către Ploeşti. Cancelarul" recunoaşte că' Mihai În 

suşi fiind- încă în munte, la. un .momerit - dat, polonii sunt prinşi . între 

două - focuri. Dar scăparea din această situaţie grea, s'ar fi. făcut prin 
intervenţia” lui Szekely şi: a însoţitorilor săi, polonul Jacob Potocky şi 

moldoveânul Stroici. cel. tânăr. Cazacii aruncânduse fără ordine, ca o ca- 

valerie descălecată, ar fi scos pe români din' gura Năienilor, -ucigând 

pe. mulți, pentru ca apoi cu'alte- elemente . să cucerească „dealul, înaintând ” 

“până la sâtul Săhăteni. Mihai “ar fi urmat lupta şi a doua zi; dar e - 

silit prin: harţe. a se retrage în regiunea viilor, spre şanţul de la C 2p- 

tura. "N'ar îi putut să „Tămâie- nici acolo. sub necontenita bătae a tunurilor. - 

şi ar îi fost redus deci a se înfunda iar în, munte. Un raport anani:n 

dela Teleajen, -dă amănunte asupra .luptei:' „atacul la strâmtoare îl dau 

după o. recunoaștere _ de arhebuzieri poloni din partea lui Baba- Novâc, 

“şase companii. de călăreţi, pe când pedeştrii stau în desişul viilor: apăraţi. 

de tranşee. Cazacii - descălecaţi, erau numai 1000 cu 2 tunuri: "mici; la ei. 

“se adaugă unul din 'ginerii lui Jeremia-Vodă, „Vişnieveţkie, cu '300 de 

. „ostaşi şi ceva aventurieri. Cavaleria 'grea respinse în fine pe generalul . 

sârb, “ucigând - 400 de “oameni şi prinzând :42. Mihai avea însă în zină - 

de 15, 40.000 de oameni, afară de- gloatele ţărăneşti. Cu privire la -luptu 

a doua, de la Teleajen, sunt două scrisori ale lui. Mihai, -una de la Rete 

„(Răţeşti),- prin care cere ajutor şi “arată ce “speţă “de creştini sunt polonii. 

A doua, spune că polonii au înaintat. cu o milă; Zamoisky semnalează” că 

” pentru lupta “de la 20, Mihai îşi pregătise -astfel apărarea: : „stătea într'o 

„ pădure, având înaintea infanteriei 7 tunuri mari, iar "cavaleria la: aripi. 

" Cancelarul „dânduşi seama că “pădurea e“ totul, cazacii găsesc un „vad “mai- 

- sus pe cursul apei, infanteria : “vine. după dânşii şi - -voluntarii - în stârfga; , 

infanteria - voevodului.- este ; înpinsă înapoi, grosul - oştirei” să . prâvale de. 

„pe înălţime, luând cele 90 de” tunuri : şi împrăştiind ” mulțimea amestecată . 

„= de uriguri, români, moldoveni; sârbi, “poloni”. In această luptă afacul! Că- .. 
rr - 

zăces: '— spune Heidenstein — a fost pregătit întâi de artilerie. Asupră 

, 

pe 

luptei dela “Teleajen, mai sunt şi următoarele date: că „Mihai ar fi. avut , 

cu el, 60.000 de oameni, oaste, ungurească, muntenească, sârbi şi nemți, 

încă - avea puţini”, Zamoisky ar fi avut.30. 009, într6 care şi aşa. numiții - 

cuartiani, cu trupele strânse de Sigismund + şi cu 10.000 de “moldoveni 

„oaste de ţară”. In armata acestuia erau 4009 de husari, cavalerie grea, 

„tot. în. her, temeinică oaste”, foarte şi nefrântă ales de oştile cum sunt, 

” -ale “noastre şi munteneşti”. In liriia de luptă, „aripa dreaptă. o are Pettu - 

„Laski cu “cavăleria şi acești husari; la stânga se află domnul -Moldo-' 

"vei, sprijinit “de o 'seamă de poloni; în mijloc este Zamoisky. însuşi, cu 

pedestrimea. şi tunurile aşezate după o practică .nouă pe aceste“ locuri :); 

- în băşti. de Pământ. Vadul a fost găsit mai sus de unde se astepta Mi e 
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"Vodă, cu toată armata (adică tunurile) :pe mâna lui Zamoiski 

p 
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„peniru că apoi „aripa “dreaptă să treacă stoluri” după stoluri; Mihai, 

tace atunci : şanţuri de apărare la rândul său şi după obiceiul "vitejiei 

“sale, “atacă în fruntea călărimei- sale; „Şi au stătut acolo un: răsboi mare 

atunci, “pentru vad; singur Mihai Vodă, ca tin leu în fruntea răsboiului”; 

şi au ţinut răsboiul câteva ceasuri, până âu “sosit şi. husarii: (cu aripa 

_lor.de vulturi, cu pzile lor de pardos pe. umeri, sau măcar, în lipsă; :cu 

scoarţe_ de ceste turceşti), cu placele de fer în îrunte - -şi-p2 pepturile cailor 

celor mari, frijii (frisoni) nemţeşti sau turceşti, tari de -se - poarte po- 

” veri, să poată birui a purtare tarul; în treapădul câlului, „ei îndreaptă Su- 

liţele de -8 coţi, cu prapure până în pământ”, „ca un zid stau la „răs- 

boi”, adăogânduse. bătâia artileriei lui: Zamoiski, la cel" dintâi vad contra 

„pedestrimei româneşti mânată. astfel în braţele cavaleriei. duşmane, . lupta 

se hotărăşte contra voevodului; „şi au căzut toată pedestrimea lui Mihai 
"Dar. nici 

la . Teleajen n'a fost o catastrofă, o risipă. Retragerea se face în re- 

gulă „însă -nu. de tot în risipă, -ce cu _tocmeală. întorcânduse _Mihai unde 

“era greul”. Perderi de. ambe părţi cam 1000 de oameni. „Zamoiski, lasă 

corducerea. răsboiului pe- Movileşti „aceştia obligânduse: prin contract în 

„regulă, a da un. tribut anual: de 40.000 galbeni: fiecare, a. întreţine 3.009 

"de "soldaţi! poloni - plătiţi pe trimestru, husarii _cu 25 de florini, în țata 

ron.ânească . şi: cu 18 în, Moldova, cazacii cu 2 în ţara românească Şi Cu 

15 în Moldova”, a E ra 
„Cetățile vor avea ganisoane leşeşti”.. Ă 

| Ieremia Movilă, descrie lupta . ultimă a “lui. “Mihai, pe râul “Argeş; 
la 25. Noemvrie “a fost acum lângă:. Argeş o luptă cu duşmanul; acesta 
având aproape 9000 de oameni, a fost cu totul bătut. A: fugit cu puţini -de 

„ai săi, dar s'a trimis: îndată în urmărirea -lui şi se nădăjdueşte a 'is+ 
Prăvi cu dânsul”. “Miron “Costin, spune: Mihai încearcă lovitura, de la 

 Năieni. Avangarda trimisă . în ăceastă -misiune, era “comandată de “Udrea, 
„care din 7000. de oameni, comanda 4000.. Pe Simeon însă îl înconjură 

- "boieri! cari ştiu „cărările... El însuşi previne atacul, strecurând pe ai săi 
"ziua şi noaptea prin_ locuri ascunse. "Ajungând în .zori de zi sileşte "pe 
Udreu aşi scoate. oastea 'lă câmp”. Trebuiră însă trei atacuri pentru a-l 
rânge şi numai „a patra oară a purces în risipă oasteă Udrii”.: „Domnul 
era în “munte. Ci dacă i-au dat ştire “Udrea, de risipa sa,. au. început 
şi ceilalţi al părăsire cu toţii. Udrea însuşi pleacă genunchii înaintea lui 

„Vodă Simion. Mihai: peste câteva zile: era la! Beiuş “cu „abea 300 de va- 
_meni, mai mult căpitani, între care Miron crede a însemria „pe_Mârza; pe 
Gesty, pe Raţ; ajutat de imperiali, Mihai îşi formează O nouă armată; el vine 
de la Viena la Casovia. şi -de aici la Maitin. uride se strâng trupele, el 
având conducerea. -Basta soseşte şi 'el la Sătmar; fără mai multe puteri 
de cât cei 10.000 de oameni ai vo2vodului,. căci un: raport francez, scoate la 18.000 armata întreagă. In: această armată eraii'- şi 2000 de. silesieni. 
Armata lui Mihai „nu copriadea pe vechii şi bunii ostaşi. Baba-Novac 
prins în Ardeal, fusese ars pe rug în Cluj, împreună cu un preot al. său”. 

>
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 Zelostey, Sâva- Arrivaşul, fuseseră: supuşi chinurilor, Ia. schimb Mihai avea 

cazaci. din Podolia, -haiduci,_ 600 de moldoveni şi ceva . sârbi. Munteni . 

*7de ai lui aproape de loc. | „Sigismund” strânsese o” oaste mult mai mare. 

La laşi el avea cu dânsul 10.000: de: lăncieri poloni şi 16.000 de curteni 

“moldoveni 1), sub comanda boierului Bucioc”. In. acest timp Buzeştii şi 

Banatul. Craiovei, au bătut pe moldoveni, isgonindui peste. Milcov. şi le--. . i 

Ă remia a trebuit. să cheme pe tătari. Intors el e bătut din nou. In, acest 

timp | secuii se mişcau pentru- Mihai. La 3. August se. dădu bătălia; is ._- 

bânda nu se, decide de cât spre. seară când. ungurii . surprinşi, fură puşi 

_în' retragere dezastruoasă: „Pierduseră toate “tunurile -53.. Mihai scrie. îm 

păratului: „Cu ajutorul lui D-zeu, la 3 ale lunei iam atacat, iam bătat | 

tare,: le-ar luat -toate tunurile şi steagurile”. Becteş Pașa din Erlau, spune:- . 

„după înfrângerea. lui - Sigismund .de afurisitul Mihai” cel foârte viclean 

şi rău”. O. descriere franceză: „Armata lui Sigismund a: fost întâi-de va- -: 

.loni şi pe la 5 ceasuri, Voevodiul Mihai deoparte şi Basta. de alta, 

“au încercuito”. . ..- P 

„Cavaleria şi . artileria _ armatelor unite a . fost factorul victoriei”. 2). 

„Ce stând nemţii în frunte “cu focul şi Mihai-Vodă “lovind din dos. 

pe oastea Bathoreştilor, au făcut „pe Bathoreşti, cât abea * au. scăpat ei 

cu capetele” 3), Făcutu-sau - veste. de biruinţă la .acela răsboi, mai mare a 

lui Mihai, de cât a lui Basta Giurgi” 4). „De altă parte. valahul şi Rothall ” 

:secondând scopurile lui “Basta şi îndeplinind ordinile lui cu _soldaţii - lor. 

se” purtară, aşa de 'vitejeşte şi de -fără frică, în cât ajunse "foarte - uşor - E 

“să arunce în - neorânduială oastea- vrăjmaşă, cu . mult. “măcel şi „moarte, A 

„ puină- o pe fugă”. i - - . 

Mihai avea “o armată din. elemente disparate: câţiva români de ai 

"ui, mulţi moldoveni, pe care un contimporan ungur îi califică „cei mai 

gati de luptă şi mai de ispravă - dintre români” 5). Cazacii pe care îi 

avusese şi la - Călugăreni, călăreţi poloni. cu platoşe, husari unguri din 

„Aadeal şi din Ungaria superioară; - haiduci, care au lăsat numele lor ţi- 

mnutului - de lângă Tisa, un contingent întâmplător de reiteri germani si- . 

lesiani, o mulţime de sârbi; de bulgari şi beștii sârbo-turci. „Avea -Mi- .- 

hai-Vodă oşti deprinse: la isbândă,, ales. o_seamă _de slujitori ce se” che- 

ma pe numele. căpitanilor săi, anume Buzești, alţii Răţeştii, foarte stă- _: 

_tătoare . oaste” 6). - E 

„In: răsboiul cu” “poloiii,.. Mihai are 18. 009 de dorobanţi. 

--Polonii aflând de înfrângerea lui Mihai, găsesc sosit momentul ai 

- da lovitura; de .aceia ei intră în Moldova, pun. domn iarăşi pe Ieremia. 

Movilă; apoi- voesc a-pune domn în Muntenia pe fratele acestuia, Simeoil 

“Movilă, în locul lui Mihai. -La 2 Octomvrie armata polonă era la Trotuș | 

  

1 Hurmuzache. 
„"9) Simigianus. - . a a 

8) Miron Costin, -- - -. E NN a 

| 4) Spontani.: - - - . A e a = 

5) Szamiskozy.- . e . : 

6) Miron Costin. . - ..
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„+ Movilă, dar este iarăşi bătut la 21. Noemvrie. :: . 

ao € ATA 
şi înaintează spre frontiera Munteniei, ocupând apoi Buzăul. Mihai cu „oştirea sa venit în ţară, caută a întâmpina pe vrăjmaşi înainte de Bu-. cureşti; el ocupă o poziţie pe Teleajen, unde” atacat puternic :de poloni, : care căpătase acum -mare încredere ,întrânşii, este: bătut în ziua de 20 "Octomvrie, forţele sale fiind ' mult inferioare 'celor polone. Mihai fuge da Craiova, în timp ce Zamoiski. merge. la Târgovişte unde aşază în scaun pe Simion. Movilă. . Turcii 'care aşteptau şi ei prilejul să se răsbune . asupra lui Mihai, se alătură polonilor, trimițând un corp de oştire în ţară.” Mihai „Vodă încă nădăjdueşte. că va îndrepta Situaţia sa;. de aceia iarăşi adună | “armată şi porneşte. coritra: vrăjmaşilor; el. bate corpul turcesc întâlnit în „calea sa, după 'care se „îndreaptă asupra oştirei comandată de Simeon 

Simion-Vodă. s'au tras spre Focşâni - de. unde-i venise nişte slujitori „de Ia, fratele său, din ţara de: jos; au_stat şi.au aşteptat pe ;Mihai-Vodă „cu răsboiul. la o vale ce'i. zice Milcovul cel mare, în ţara “muntenească.. . „Si au stătut răsboiul câteva ceasuri, apoi. au pierdut Simion răsboiul. Mihai-Vodă au tras oştile sale: asupra lui  eremia-Vodă fără zăbavă, spre-! Suceava, unde. se adăpostise Simion-Vodă.” La O grabă ca aceia, neavând nimica pas nici vreme de -gătire, -Ieremia-Vodă a lăsat Suceava şi s'a - dus la Hotin. Aşa îl prinse Mihai-Vodă de aproape pe Ieremia-Vodă cât: nişte Haiduci. pedeştri cu câteva care.pe urmă lui Ieremia-Vodă 'iau ajuns fruntea. oştii 'lui Mihai. Şi au- Stătut; haiducii '1a 'răsboi,- apărânduse. câ- "teva 'ceasuri (lupta avangardei lui: Mihai) ;. ci dacă s'au: înglotit oastea” „lui Mihai, i-au spart: pe haiduci pe Jijia la” un. sat. anume Verbia, unde „Stă o movilă mare peste trupuri, “făcută” apoi de leremia-Vodă. Şi cra - aşa de groaznic! Mihai-Vodă şi vestit de Tăsboaie, în toate 'azeste “părţi, cât îndată ce au sosit la Suceava, i S'a închinat "cetatea Sucevei şi a Neamţului. La -cetăţi puind ostaşi de ai săi pedestraşi,. au purces gonind pe Simion. şi pe leremia-Vodă: până la Hotin. Cetatea. Hotinului "o gri- jise bine . Ieremia-Vodă „cu slujitori de ai săi, “nemți: ce avea, iar el a -trecut la leşi pentru ajutor. ' Mihai-Vodă . cu toată . osârdia bătea cetatea Hotin. Ieremia. cu' ajutor leşesc veri asupra lui Mihai-Vodă care se re- trage la Suceava, unde întăreşte cetatea cu Oameni. de âi săi, iar '2l s'a tras spre,țara sa pentru ca să-şi mai înglotească oastea şi să obosească pe leşi Zamoiski. şi 'cu leremia-Vodă S'au sfătuit. 'să -nu peardă -vremea "-cu Iuarea celăţei, ci să pornească contra lui: Mihai-Vodă. Mihai aflând” de „venirea leşilor şi-au 'mai înglotit oastea şi. şi-au ales los de . darea răs- 'boiului” leşilor, 1a "apa Teleajenului. ' Avea la acel răsboiu - Mihai-Vodă ” „60.000 oaste “ungurească, muntenească, :sârbi şi! nemți încă avea puţini. Și-au tocmit oastea pe malul :cel de” dincolo. Călăreţii au pus pe -ambe părţile, la aripi, însă „pedestrimea o: au tocmit -cu puştele tocmai . asupra ,. Vadului, unde era vadul de trecut-şi aşa au aşteptat pe leşi, ” puind apa - ca o piedică - între oşti, până. vor depprinde oştenii lui “acel! tel - de oaste, să vadă până în cât. sunt leşii de simeţi “la. Tăsboi. Oastea lui Zamoiski, aleşi 30.000 şi la Ieremia 10.000 oaste. de țară. Iară Oastea. laşască ora 
N
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aleasă tot în leafă, ca şi lefecii vechi, 'ce le zic: ei Cvarţani, erau toţi 
cu ..Zamoiski. şi  lefecii noi, care'i făcuse craiul să fie. contra Svezului; 
toţi cu Zamoiski, fără altă gloată, oameni de pe la domnii ginerii lui Iereinia-. 
Vodă. De toată oastea era 40.000 între. care erau 4000 de husati. Acest fel” 
de oaste este. tot în :fer, 'temeinică oaste foarte şi nefrântă, ales de 

"oştilă cum “sunt a noastre 'şi munteneşti. Dacă au sosit la Teleajen şi leşii, 

precum erau oştile lui Mihai tocmite, âşa au tocmit! şi Zamoiski. Axri- 

„pile ţineau din dreapta, "Petru Laski, cu oastea călare, acolo erau şi hu= 
„ sarii; din stânga Ieremia, . cu oastea sa şi o seamă de leşi; 'iar- Zanioiski 

“singur cu pedestrimea şi cu, armata, adică „puştile, au ţinut mijlocul: şi. 

drept -în potriva lui Mihai -au stătut cu, oastea. Cu. atât era mai meşter. 
-Zamoiski- ca Mihai, că cum a sosit'a făcut băşti de: pământ înalte „leu. 

pedestrimea sa). şi acolo au suit puştele. Toată ziua aceia au „stătut răă- 

boiul numai din- tunuri şi din sincţe, . unii “la alţii. “dau peste apă. A. 

„doua zi mai simeţ Zamoiski - ca Mihai, au îrimes de au cercat mai sus Vad. 

'de trecut şi au aflat” şi îndată - “toată aripa cea din dreapta stoluri după 

“stoluri” a „pornit la vad; .stătutau singur 'cu. focul asupra vadului, mai 
“tare decât în ziua. dintâi; Mihai văzând .că trece oastea „ călăreaţă a le- 
şilor prin alt vad, a întărit şi el pedestrimea cu şanţuri; iar el cu toată 

_călărimea au mers împotriva oştii cei leşeşti. Văzând -Zamoiski că iip- 

şeşte. toată oastea călaresa lui Mihai-Vodă, „a "pornit şi “el toată “oastea! sa- 

„Şi cu husari într'acolo, cu Petru Lasci. Miratu- -sau Mihai-Vodă de simeţia . . 

leşilor şi- cu ce Sârguială au apucat vadul şi au stătut acolo. un răsboi 

„mare atunci, pentru vad. Singur Mihai-Vodă ca. un leu În fruntea răs- 

- boiului. Şi a ţinut răsbOiul câteva ceasuri, până au sosit” şi husarii. “Ne- 

"= deprinsă oastea lui Mihai-Vodă cu acest fel de oaste, . husarii, tot în 

“her, numai ochii şi “buzele se văd, mulţi pun şi aripi -tocmite de pene, de: 

vultur” “sau de alte paseri mari şi cei: mai de fire, cu pardoşe peste- pla- 

toşe;. iâr slugile care n'au pardoşi, pun scoarţe de . ceste turceşti; iar” 
“în fruntea cailor. pun o tablă de fer şi mulţi şi pe peptul cailor, pentiu. 

„fereală "de glonţuri. Cai. mari, groşi, să poată birui a purta tarul (gre- 
: utatea) şi tot îriji de cei nemţeşti, sau” cai turceşti la cei mai de fire. 
"La răsboaie nu. alerg niciodată mai mult din trapădul cailor, sau când sar : 

“asupra pedestrimei ori taberei; că asupra oşti sprintene cum este tătarul, 

„ „nici odată mi sloboade,, că se reschiră tătarii şi: nu. fac cu sulița. nici o- 

“treabă.” Suliţele lor sunt câte de 8 coţi - de lungi, cu prapure - până. în: 

“pământ. Ca un. zid stau la “zăspoi. Dacă . au. sosit toată oastea -leşilor-- 

“peste vad şi “husarii s'au stolit - şi au purces asupra oştii lui Mihai-Vodă: - 

“Şi . de la “celălalt vad au biruit focul lui: Zamoiski pe pedestrimea lui. 

“Mihai şi cum au împins-o de la.mal, din şanţurele lui “Mihai-Vodă au: 

şi: coprinso călărimea ce mai. era lângă Zamoiski; -şi au căzut toată pe-- - 

destrimea lui Mihai-Vodă cu toată, armata, pe mâna lui Zamoiski. Au. 

: dat ştire lui  Mihai- Vodă “de. pedestrimea lui, că s'a spart de la vad şi 

“acolo . iarăşi era cu neputinţă să “se înfrângă oastea leşască. Numai - ce: 

au căutat a „da dos oştile iui Mihai-Vodă însă nu, „de; tot, „în “Tisipă, 

7
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cu tocmeală, întorcănduse singur Mihai-Vodă unde era greul. şi tot așa 

: au-mers: apărânduse, până la un oraş anume- Târguşorul.. Știind Zamoiski 

: :. de- Mihai-Vodă cine este la răsboae, .să nu se mai depărteze oastea. lui 
- - cca călăreaţă, temânduse cumva în goană, de sminteală, a trimis trâm- | 

biţile,- de au zis să se întoarcă. oăstea.. Căzutau în acest război „1000 | 
L „de trupuri de ambe părţi. Fostau acest. răsboi, la 1600... -. 

Zamoiski. şi Ieremia, au mers la Bucureşti, au” pus în scaun pe 'Si- 

mion şi au - lăsat - 3000 - oaste leşască, cu Iani  Potoţki. lar. . Mihai-Vodă 

după ce au perdut răsboiul la Teleajen, du, strâns iar oaste prin smuuţi 

de ai săi şi din oastea ungurească, cunoscuţi şi “făcuse aproape. de 700 

de oameni şi pornise pe Udrea-cu 4000 de oameni, -să fie- de strajă. lar - 

Sirigur tot ce gătea în munţi, să iasă odată cu puști şi gătit mai bine. 

„Ce l-au pripit Simion-Vodă, “de mau mai avut vreme să se întărească, 

că de, sârg strângând oaste de loc şi cu leşi ce avea; pe sfatul „boierilor - 

-au purces din” Bucureşti şi au. mers ziua şi noaptea, prin locuri. ascunse 
până la Târgul Argeşului, acolo era Udrea cu oastea. lui. Mihai, acea de. 

„strajă. Dis de dimineaţă într'o' zi, au ajuns Oastea. lui Simeon-Vodă 3%b 
„acel târguşor şi: primise şi Udrea -de 'veste şi i-au căutat şi lui ai scoate 

la câmp, că loc de fugă nu era, că-se apropiase oştile lui Simeon. “Deci; 
' până în de 3 ori a dat leşilor răsboi, iar. a patra oară au : purces în ” 
_Tisipă oastea Udrii. Mihai-Vodă de acolea nu era departe în munţi, viind 
să. senpreune cu acea oaste; însă “aflând: ai săi dece s'a întâmplat cu. 

„Udrea, l-au. părăsit. In Ardeal unde s'au „dus a găsit oamenii săi scoşi de - 
Basta de prin cetăţi şi puşi nemţeşti; asta l-a hotărât să plece din Ar- 
deal cu casa lui. şi cu o'seamă de căpitanii lui, cei crezuţi: Mârzea, | 
-Ghieţe “şi Racea şi au mers la Viena, la împărat. Văzând împăratul rO-. 
coşit Ardealul” contra, sa, au' „gătit pe Mihai-Vodă „şi l-au: pornit să “strângă E 

„iar oşti, împreună cu Basta, să stea contra Bathoreştilor. Purces-au Mihai- 
"Vodă strângând oşti şi de ai săi munteni, stabiliţi în Ardeal şi. S'au 
împreunat cu: Basta 'la Clujvar,- la un- sat anume „Mojina,. S'au lovit oş-" 
ile cu ale Bathoreştilor; ce stând nemţii în,frunte cu focul şi” Mihai-Vodă 

"lovind din. dos oastea Bathoreştilor, -au. frânt pe. Bathori, căzând toată 
oastea în mâna lui Basta: „Mihai, părăseşte ţara şi. merge: cu:0 „mică feupă 
prin pasul Vulcanului; trecând. în Banat, merge pe la Lugoj, fiind hăr- 
țuit în “drum “de către cetele nobililor. unguri, atacat de garnizoanele pe 
unde trece, pe care însă. Mihai reuşeşte a le bate.. La 11 Decemvrie Mihai 
trece prin Oradea-Mare şi ajunge la „Viena, în Ianuarie 1601. Aci, re-. 

"conciliat cu Impăratul, recapătă guvernarea . Trânsilvaniei, unde  vocvodul 
ia măsuri pentrii a-şi forma -iar armată, aducând” din țară şi pe cei: 
3004 de ostaşi aflaţi sub arme. In acest „timp... noul principe ales de : 

.-uriguri ca stăpânitor a Ardealului, Sigismund Batori, ia : măsuri” a se a-. 
păra şi aşi asigura tronul, pe care îl ocupase: contra voinţei. împăratulni, 

> are ordonase şi lui Basta ca împreună cu. Mihai să _âlunge. pe Batori”. 

sii mina Bateri Ing sarat Gurustau “Din vrăimâsia ve aia vrăjmășia veche: - şi din am- 
Do 
Si
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biţiunile reciproce, “cu privire: la bicuinţă de la Guruslău, se trage moartea 

- lui “Mihai-Vodă, - prin ucigaşi puşi la. cale de către” Basta. Aşa ia sfâr- îi 

Ri Marele” şi Viteazul Voevod român, victimă măreţelor lui planuri şi 

-a niepregătirei a şi le realiza. Nişte împrejurări “nenorocite, “cate nu țin - 

de vre-un neajuns al vredniciei. şi capacităţei sale, au pus pe Mihai în 

neputinţă a da! acţiunilor , sale. militare, toată puterea geniului Şi. a- e 

ne: giei sale. : ” ee 

In bătălia de la Gutuslău (1601 Hug. >: armată română” Şi cea 'îm-. - 

părătească, era.aşezată într'o poziţie foarte bună, pe un deal.! Sigismund. - 

Batori;. cu o armată de două- ori mai mare, era pe-alt. “deal, opus. :Intre.. 

- ele, o câmpie. Mihai aşteaptă atazul vrăjmaşiilui; când “acesta 'cobora de 

“pe. munte, Mihai îl trăsneşte cu artileria: sa. Neorânduiala vrăjmaşului 

crescând - când trece prin” câmpie, Basta şi: cu Mihai 'se folosesc de asta. - 

- Şi isbesc “atât de tare, încă omoară 10. 000 oameni, pe când ei nu pie:d 

- de cât 300.-Această fu cea din u:mă bisuinţă „£ a eroului . şi - „una din cele 

mai strălucite” 1). | - - - IE 

.- “Mihai-Vodă, în scrisoarea — „memoriu către“ împărat. — spune: -,ieu 

“creştin, fiind neînvăţat. a: mă bate contra creştinilor, de şi: eram înpins - z 

de necesitate, nu mă luptai după curi esain dedat că în contra inamicului. 

“natural aprinzând. pe ai mei! cu cuvântul şi cu. exeniplul- meu şi sus- 

tinând insumi prima lovire a inamicului” , „Şi aşa - soldaţii mei, ' deprinşi 

a' mă vedea -în luptă totdeauna în fruntea lor, astă dată nevăzândumă 

- prezent, se umplură de neîncredere şi deteră “ spatele, nu de Îrică, ci. 

temânduse, nu cumva: să sefi întâmplat. mie, vre-o nenorocire” .: 

„Ci dar, acest. sfârşit au dat Mihai-Vodă; cu "înşelăciune l-au o 

mort, câri du: Supus. domniei lui, pre uzi, pe moldoveni, pe, unguri, dai a 

avea ca "pre nişte măgari, -pe toţi”. , 

Acesta este pe scurt şi în ordinea” destăşizrărei faptelor, istoricul dom- E 

„niei lui: _Mihai-Vodă cel Viteaz. Pentru cunoaşterea în amănunt. însă. a 

lucrurilor, “dintre anii 1593 şi. 1601, dăm în cele ce urmează şi. diierite - 

descrieri . relative, care complectează şi întăreşte acest . istoric, unele amă- 

“munte. repetânduse. în aceste descrieri, agem dovadă coiitirmătei şi oxac- -. 
7 

titudinei faptelor. Astfel: 

genei țării despre - Ungaria “şi “Turcia, este situată Craiova; aici este re- ' 

şedinţa Banului, “care este prefectul acestui: mare ţinut. "Pentru apărarea. 

- mrgenilor țării, întreţine -200 . de cazaci şi mai: mulţi presidiari români”. 

„Aci începe . cariera răilitară, a “Voavodului - Mihai. Acesta ” a fost întâi, - 

da 1585, ispravnic al Judeţului Mehâdinţi; între  1586—1590, 'a fost Agă - 

şi -stoinic, iar în domnia lui Alexandru : III Bogdari, “este ban al Cra- 

iovei 2). Pentru . că. uineltea - la. căpătuirea tronului “Munteniei, este osândit 

1a moarte; „dar. când eră să fie executat, călăul căruia Mihai îi făcuse 

    

, Memoires chronologianes, pour servir a Chistolre, universelle, „de: , PEarope 

depuis, usco jusqwen. !716 (citat de LtAntontseu). a 

2) A. D. Xenopol, , | Pa 

Valter care a scris. asupra lui Mihai-Vodă Viteazul; spune: la mat.
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-odaiă bine, anincă securea şi fugi, nevoind. a. ucide „pe binetăicătorul- lui | 
şi aşa de împunătorul ban. Atunci după stăruințele boierilor, îu iertat de domn” +). 

- 2 
Fire răsboinică, Mihai îndată ce se. urcă 'pe tronul: “uteniei, caută ă întări oştirea, Scriitorii spun că la urcarea sa pe tron „Mihai. nu 

găseşte de cât 10. 000 de ostaşi”, cea mai' mare parte călărime; acesto- a, “voevodul „„l-i mai adaugă două cete: Delii şi Beşlii, aceştia: din urmă în număr. de 200, călăreţi de frunte, “cărora Mihai le dete comandant pe. Ştefan Peteneâhaci, ungurul, om -cu curaj şi vrednicie —“spune Bet- hlen — să comande „nişte -oameni ce se însemnaseră. prin multe vitejii”, Prin. urmare. Delii şi Beşlii erau. luptători vechi, : care îşi „Câştigase renume şi erau astfel Cunoscuţi şi de Către . vecini, Bethlen “fiind „Scriitor Ungur. „a 
In. afară de: oştirea Craioirei care aparținea banatului, existau şi în Muntenia elemente din oștirea veche, însă "desorganizate. Unul din azeste, -elen;cnte, era şi -haiducii- care păstrau „Caracterul de oştire, sau mai bine Zis- de gardă --populară. Țara fiind însă- depopulată, Mihăi caută aşi. con- „stitui oştirea şi cu străini, luând soldaţi cu leafă; unguri, transilvani, po- loni,: cazaci, sârbi, bulgari, arnăuţi, toţi cu. numirea generală de Seimeni, -asen ănători. cu ienicerii turci (seyoungs), puşi sub ordinele” unui polcovnic.. . Voevodul. ia în acelaş timp măsuri de Organizarea şi a elementului ostășesc - naţional, întru cât plănuind răsboaie cu vecinii Săi, nu putea fi oricând -sigur de elementele străine. diu oştirea ţării. „EL adaugă oştirei sale - Delii, cavalerie cu uniforma - şi funcţiuriile husarilor; şi eşti, cavalerie :de elită, sub comanda lui Ştefan „Petnahazy”. - = - Inţelegând spiritul * timpului, Mihai-Vodă nu are nevoe a gândi prea _: mult care. sunt interesele ţării şi din ce „parte vine pericolul; de aceia cu- noscător bun. al trecutului ţărei sale: şi a neamului, îndreaptă” toață. por- nirea sa contra duşmanului secular, care . era “turcul, comtând' „bine în- ţeles pe sprijinul țărilor ' creştine, tot aşa de. amenințate de. către turci. In. chiar primul an al domniei, hotărăşte a-şi, afirma "voinţa . şi a-şi -da pe - faţă. atitudinea. sa, punând să se „ucidă toţi turcii aflățori în Bucu-, reşti şi prin țară: Politiceşte poate, fapta aceasta a lui Mihai a fost o 'greşală; căci din început şi mai înainte de! a îi pregătit, îşi desvăluie pla- “murile săle; iar - mai- apoi urmărind realizarea . planului de a uni țările / 

Îi 

române sub” sceptrul “Său, se, găseşte în executarea lui. singur şi în luptă -- cu to, vecinii săi. Dar soarta nu numai. pentru el, ci” încă. pentru - - neamul tonân6sc a fost potrivnică, iar lui fatală: Precipitarea marelui voevod în aşi desveli. planurile 'sale, înainte” de a-şi Stabili „prietenii, a. fost: o gre- “şeali a cărei grele “urmări a “avut să. le sufere el,: plătind cu capul său încercarea de a Clădi milităreşte statiil român,  nepregătit „pe teren po- Titic. - - po 
N „Domnia, lui Mihai- Vodă . „este în toate amănuntele“ descrisă de sto - i 

DN. Bălcescu. a] a o
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_ricul N. “ Bălcescu. şi adnotată” de: către A. IL. Odobescu. As mai re- 
peta aci, este-a încărca lucrarea de faţă . cu un -material "voluminos, care 

„este redat în. mod special” şi la îndemâna tuturor 1). Dau' însă „mai jos 
„Şi .îu' ordinea destăşurărei evenimentelor - şi următoarele citaţiuni, privind 
aceleaşi fapte deja. descrise după scriitorii “unde le-am. găsit, înteresând E 
compleciarea istoricului: asupra Voevodului Mihai. - > II 

„Pentru a scutura . “jugul turcesc, Mihai trimite legaţi la Sigismund 
Batori, principele, Transilvaniei şi la. Aron, domnul. "Moldovei, ca împreună 
să coopereze asupra turcilor. „Astfel în 3 Noemvrie 1594, se. încheie la 

Bucureşti un tratat de- alianţă ofensivă. şi defensivă între: aceşti principi. 
La 13: Noemvrie. atât în Iasi cât si. în -Bucuresți, toti “turcii tură! ucisi. 

_ Acelaş măcel se întinde în' toată țara... Mihai pleacă îndată cu trupele . a- 
„supra Giurgiului -aflai în _mâna turcilor, cucereşte oraşul, taie toţi. turcii ă 

şi dă foc oraşului” - - . . 
„Sultanul: Amurat III, aflând acestea, „trimite - repede la! “Bucureşti uă 

? emir cu 2000. de turci ca să "prindă pe Mihai; însă - Mihai îi atacă 'într'o 
- „noapte pe neaşteptate în“castierele lor şi-i taie pa. toţi”. m 

La 10 Decemvrie, generalul lui Mihai, Albert Kiraly, - cuceri: oraşul “ 
„Floci de pe Dunăse, îl devastă şi-l arse. La 1 Ianuarie 1595, Mihai atacă 
CU trupele sale Hârşova. Garnizoana turcească Şi scâteva bande de turci 
“şi de bulgari, în număr de peste 7000 oameni, îi ieşi înainte şi o luptă -.- 
crâncenă. se încinse pe. ghiaţa Dunărei. După ce' aduce pe malul cestălalt 
engrma „pradă ce_ făcuse în oraşele turceşti” de peste. Dunărea, trece din Di 

. “nou . Dunărea îngheţată, bate pe 'sangiacul din Silistra, “arde 'şi' distruge a 
“Silistra. Distruse astfel trupele . turceşti din. vecinătatea. Dunărei, trupele N - 

"române înaintează. spre Balcani, trec până la. Varna, prădând şi arzând 
10t Îr "calea lor. . - 2 , 

IE “Sultanul Amurat numi domn” “pe Bogdan, fiul lui Iancu. Sasu, 2ost 

domn al. Moldovei. şi trimise pe Mustafa” cu '0 oaste puternică de 40. 009 
"de. turci să-l aşeze în domnie :şi să prindă pe Mihai. “Totodaţă sultaianl;-, 

.. „invită pe _Gherei,. hanul tătarilor, care se întorcea cu. oărdele. sale dia . 

„Ungaria, să treacă „pe la Dii în “Tara Românească, să: "dea ajutor. lui Mus- 
“ 4ata-Paşa.: Hanul intră în ţară, cu 30.000 de” tătari. Mihai - trimite în 

contră” lui, o parte din armata sa, sub comanda lui Radu Buzescu, a. 
- postelnicului. Preda; ..a. stolnicului - Stoica şi a lui Radu Calomifirescu. A- 

.ceştia întâlnesc. . cele dintăi trupe tătăreşti. la . satul Putâneiu, le „bat, le 

 starmă şi. fac o mulţime. "de captivi. O.a “doua. trupă. tătărească” trimisă | 
de han sub? comanda nepotului - său, este bătută de Radu Buzescu: ia 
satul... „Stâneşti, la 21 Januarie 1595; tătarii sunt - dimiciţi cu tâtul,. 

luptă este ucis însuşi. comaridantul lor. Hanul strânge restul trupelor. iale. 

-şi le împreună cu armata - turcească a lui. Ahmet, la satul” Cernăteşti: (după 

„cronica: românească, “lupta ar fi fost la Şerpăteşti; după” Engel,..la Cer- 

„ măteşti). Contra acestora e. trimis banul „Manta, „care „atacă. fără veste. 
. d i , 

  

1) Clasicii Români, Nicolae “Balesseu, Istoria Românilor. sub i Mihat Viteazul, ediţia 
-. M-a Operă complectă, Editura , „Cartea Românească, ae Aa 

.



în noaptea de 24 Ianuarie 1595 şi le distruge cu desăvârşire, restul este- 
“aruncat” peste “Dunăre: Mihai-Vodă urmăreşte acum armata -lui - Ahmet cu 

toate: trupele române, „trece Dunărea pe ghiaţă, pe :a satul Marosini, a- 

junge pe turci şi-i bate, în luptă cade însuşi Ahmet-Paşa. Intors la' Bucu- 
rești, Mihai trimite” pe banul Mihalcea ca să ardă 'din nou Silistra, 'tru- 

pele turceşti din „Hârşova îi ies înainte, lupta se dă pe Dunărea înghețată, 

turcii” sunt din riou bătuţi; românii dau foc Silistrei şi Hârşovei, In acelaş 

timp”. Albert. Kiraly, bate şi alungă pe turci 'diri oraşele. „de lă giirele Du- 

mării, iar: căpitanul Gheţi cu. un corp de români, “înaintează . “prin. Bul- 

- garia, ajunge: la strâmtorile .Emului, atacă.pe Sinan-Paşa care se întorcea în- 
cărcat de -pradă “din' Ungaria, ucide toată “escorta lui, trece apoi în Tra- . 

'cia, 'coprinde toate. cetăţile în calea sa .şi răspândeşte "teroarea, până la 

> Constântinopol. Sultanul numeşte domn pe Ştefan şi însărcină. pe paşa din 

„Silistra, să treacă cu trupele sale. peste Dunărea şi să-l pină domn. Mihai . 

trimite înaintea trupelor turceşti pe generalul său Albert Kiraly; acesta 

bate -pe' turci, trece. în: Bulgaria, . arde şi distruge! oraşul “Turtucaia. De 

“ati, Albert Kiraly” se” întoarce asupra fortăreței “turceşii de -la. Brăila, o. 

" bate cu tunurile la 29 Februarie 1595 şi o distruge. După luarea Brăilei; 

Mihai-Vodă trimise pe: Albert : Kiraly asupra 'orășului turcesc Nicopol, pe 

“ care-l cucereşte şi-i dă foc”, : , 

„2. Inceputul planului său, uciderea - “turcilor din capitală Şi din Gi iiurgiu, . 

s a executat cu toată punctualitatea în luna Noemvrie 1594; “aceiaşi soartă au” 

şi cei 2000 de turci veniţi în Bucureşti ca să prindă pe Mihai-Vodă,- -precumn 

şi toţi evreii „care după datina. lor, ca totdeauna, se: purta ca „vânzători 

de fară”. Odată îndeplinite aceste măsuri, care probabil urmăreau şi scopul 
-de a recomanda pe Mihai, ca. duşman. păgânilor 'şi deci cu drepturi la 

prietenia ţărilor creştine, Mihai-Vodă încheie în 4 Noemvrie 1594, un tra- 
tat'de alianţă cu Sigismund Batori,:pr inzipele Transilvaniei, contra turcilor. 
De altfel, relaţiunile ce capătă atât Sigismund Batori,- de la un ambasador 

"al: său anume Valentin Praepostvary, - care - cunoştea bine amândoită ță- 
RE rile. române, care-i raportează” că „oştirile acestor două țări, i-ar îi de * 

mare ajutor” în lupta cu 'turcii”;. cât şi acele: pe care. Sigismund Batori 'le. - 
dă Papei, organizatorul luptelor creştinătăţei, contra. turcilor şi cel care 
delegase ' conducerea acestor. lupte lui „Sigismund, că „cei doi voevozi. ro-- 

„Măni, Mihai şi Aron, pot scoate împreună o' oştire de 30.099 călăreţi, a- 
fară' de pedestrinmie”, sunt motive bine: determinate ca atitudinea  Voevodului 
Mihai. să, fie bine 'apreciată Şi persoara lui de. preţ, în aceste lupte; ide 

„aceia Sigismund primeşte ':cu bucurie tratatul a cărui. "condițiuni erau, că i 
privire la răsboiu: „după aceste ponturi şi aşezământuri, “atuncea 'când 
se va trimite. “steagul oştenesc domnului țării, -aşişderea. Măria Sa. Domnul . 
Ardealului, “se făgădueşte ci toate puterile, cu: bani, cu puşti, cu' iarbă 

| de: puşti şi: cu altă gătire de Gaste în "țara muntenească, împotriva tuturor . 
“vrăjmaşilor, a o apărare şi 'a o sprijinire. şi a” o. cârmuire”. ' 

„„. În acest timp, urmărirea turcilor aflaţi în țară, se: -îndeplirieşte cu 
toată regularitatea- şi. cete răsleţe ; sunt. împinse” până. la Dunărea, a cărei 

-



2 

, + . N 4 

MI a 
Di ăi | N 

oraşe “sunt mai “mult sau: mai “puţin presărate - cu turci, aflați în fel « 
fel de afaceri. La. aceste operaţiuni iau parte “ardeleni, cum şi trupe Se 
teneşti, : cu comandanţi boieri, foşti sub ordinile banului Mihai. Se dau 

„atacuri şi peste Dunărea, trecânduse în timpul nopței.. pe 'vase: _negusto- 
reşti ale grecilor şi turciloi, aflaţi prin porturile de pe ţărmul românesc.! 

„După înţelegerea cu Hron-Vodă al Moldovei, aceiaş goană se: întreprindea 
- şi în acea ţară, unde. tuzcii aflase de această înţelegere şi raportase faptul . 
“la “Constantinopol, de unde şi venise scoaterea lui. Aron din scaun. 

In. „acelaş timp Mihai care se âştepta la riposta turcilor, luă măsu- 
rile sale, de supraveghere şi paza locurilor de trecere peste Dunăreă,. şi-şi 
-adună oştirea în _apropiere de Bucureşti spre. a îi gata când nevoia va 
veni. Cele. dintâi trupe turceşti care aveau să opereze contra lui Mihai; 
erau garnizoanele tari din. Isaccea, Brăila şi - Silistra, cum, şi cea din Să 
Rusciuc, pe unde voevodul era sigur că se..vă şi! face trecerea peste Du: . 
mărea; Mihai prin căpeteniile oştirei sale făce ca aceste încălcări a pă- 
mântului țărei, să fie împedicate. „Mai mult de cât atâta, dar 'chiar peste 

„Dunărea, în interiorul Turciei şi pe unde înainta armata turcă sub Si-. 
naân- -Paşa- Către ţara românească; „români, „comandaţi de către Gestin Fe- 
renţ, pe, când Sinan se întoarce prin Tracia, în luna Ianuarie” 1595, atacă 
pe turci “la strâmtoarea muntelui Emul, la un loc bine 'ales, tăiară pe toţi 

„din jurul său,' luând comori nespuse. Gestin ăpoi înaintă prin Tracia, 0- 

“ cupând mai multe locuri. întărite până aproape. de Bizanţiu, căre se .cu- 

“tremură de spaimă. In fine întorcânduse acasă, tăie.. şi fugări, 12. 000. „de 
tătari, ce'i. ieşi - în cale” 1). - ae — 

Un corp de tătari 'sub Gherei-han, chemaţi şi ei “din Ungaria în Mun A 

tenia unde se, începuse „răscoala”, au grăbit a intra în ţară. pe la “Vidin, 
- îndreptânduse către Bucureşti unde ştia că se mai găsesc încă turci; aflând 

însă de cele petrecute în acel oraş, luară drumul Giurgiului, pe unde = 

: corpul “turcesc de la Rusciuc, cu toată opunerea românilor, trecuse o - parte” 

„din trupe Dunărea şi se strângea în partea de .jos a judeţului pentru: ca 

apoi“să meargă a. se uni cu tătarii. In acest timp .trupele române a le 

- fraţilor Buzeşti şi a, Calontireştilor, “cum şi corpul de unguri trimis de. 

regele Sigismund, se concentrează la Hulubeşti 2). Gherei-han, înainta pe 

drumul “Teleormanului către Giurgiu şi .în ziua de 4 Ianuar 1595 avangarda 
_sa era în satul Putineiu, din Teleorman, în repaos; aci este atacată violent 

“de către corpul BuzeştilOr şi bătută. După care ' potrivit indicaţiunilo: 

Voevodului Mihai, fraţii Buzeşti ca să îndepărteze pe han de turci şi să- -l. 

„atragă. în direcţia : unde: se afla Mihai, se retrag spre. judeţul Ilfov şi 

„ocupă poziţie în „calea. urmăritorilor, la satul Stăneşti, unde tătarii sunt. 

- bătuţie din nou, la 16 Ianuarie 1595 3). E , - 

“In timpul când se petreceau acestea cu “tătarii, corpul turcesc. trecuse 

/ 

1), Tasaur de Documente istorice. 
- 2) Sat în jud. Dâmboviţa, în apropiere de: care a: av cut oc lupia între Mihat" şi 

tătari (Dicţ. Frunzescu). 
3) Diet, Frunzescu. 

N 
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pe la "Rusciuc, înaintase o parte. din trupele sale şi “se „unise cu o parte - 
„.» din” tătarii neangajaţi- în luptele cu -Buzeşt 

“sutul Şerpăteşti 1). In -noaptea de 26 Ianuarie, lagărul este atacat cu mate 
„77 energie de _corpul lui Banu Manta Şi duşmanii. sunt “bătuţi. şi fug Spre - 

Dunărea. 

-. 

. 

ii, împreună 'cu_care tăbărăsc la 

Desemnânduse astfel direcţia de inaintare a turcilor, Mihai. adună trupele sale şi se îndreaptă la' Şerpăteşti, unde: 'stă până la 28 Ianuarie 
şi de unde porneşte spre Dunărea, pe care o trece pe: ghiață, pe la satul 7 Marotin 2) ' şi - atacă pe turcii concentrați 
Hasan-Paşa de Aidiu, pe care îi bate şi 

e 
t . “în „Rusciuc, sub comanda lui 

arde oraşul, prădândul. ' Odată - 
“cu operaţiunile turcilor în Muntenia, turcii încep atacul şi al Moldovei, 

unde Mustafa-Paşa' înainta pe' la Isaccea 
împreună. cu. un corp. de armată cu care 

N cu noul domn Bogdan Ştefan, 
să gonească pe Aron-Vodă şi - "să “pună pe Bogdan. Voevodul Mihai precuri promisese lui Aron, a trimis : „ajutor muntenesc şi unguresc, -:sub banul 

oameni. Aron-Vodă, „trimisese şi el. un 
Dunărei, dar turcii fiind prea numeroşi, 

Mihalcea, în forță de-2000 de. 
Corp, spre “a împedica trecerea 
se retrase. Insă banul Mihalcea | . - . . 5 . e. . a pe u FI ajunse. pe “aceşti turci, tocmai când „trecuse la . Silistra, parte, iar parte ÎI 

„caia. Iar alt corp de români sub fraţii 

erau în trecere. Turcii sunt bătuţi la. Silistra: şi românii atacă - şi Turtu- 
“Buzești, atacă. oraşul turcesc + Hârşova şi bate garnizoana turcească de acolo. 

O altă trupă turcească trece pe 'la 
„+ iovei .pe: care”o pradă, nefiind apărată 'şi 

"se credeau biruitori, - sunt bătuţi de către Deli- Marco, 'din Raguza, cu: - trupa lui trimisă de la început ca ajutor 
In acelaş'timp soseşte ca şef tuturor. ajutoarelor. trimise de Sigismund, un- - . ” gurul Albert -Kiraly, un -vestit.'general, care îndată merge la Dunărea şi .- - „atacă cu trupele sale cetatea Brăila, unde. erau strânşi turcii ce. trecuse: 

Vidin, înaintează asupra Cra- 
după această ispravă, pe când 

lui Mihai, de către Sigismund. 

deja;: dărâmă aceasță - cetate bătând. pe, turci, ia apoi în, rând toate” satele duşmane . din lungul „Dunărei şi. în “inter 
înapoinduse în ţară. Toate aceste lupte, 

iorul, Dobrogei, ' luând prăzi şi 
operaţiuni ofensive, în sensul: adevărat al termenului. şi cuvântului, au. loc în timp de aproape 4 -luni, - în care repeziciunea marşurilor. trupelor creştine, LA cuţic şi'de distanţe, parcurse. . , 

“, In Moldova. voevodul Aron -ajutat de 

dreaptă "şi .el trupele în. calea turcilor la 

nordul . Dobrogei pe la Ismail, a cărui cetate. o iau mai târziu.v După cum: „Se vede dar, 'atacurile turceşti asupra Moldovei, -nu -au nici un rezultat, * - voevodul Aron se află în linişte. 
Pai + i ! _ , 1) Nu Şerbăneştii din jud. Olt,-cum se arat 2) Ruinele unei mici cetățui aflate în jud..V „zescu). Dar nu Marotinul de jos, în județul. Rom: naţi, cum se arată -„ În jud, Vlașca, M-rea Comana în drumul - în iupte de Vlad-febeş, mul or 

1 

un corp „de, unguri Şi unul de cazaci, puşi sub comanda lui hatmanul Ştefan Răsvan al Moldovei, în- _: 
Dunărea şi astfel sunt atacate | +, Şi în rând, Benderul, Tighina, Cetatea-Albă, se trece şi peste :Dunărea, în: 

sunt un: exemplu de. exe: o 

* 

ă în Dicţionar. Frunzescu, 
laşca, pe un grind înalt. (Dicţ.:Frun- 

în Dicţ. Frunzescu.: : ientului prin” Giurgiu, cetate folosită 
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1596; Sinan- -Paşa ca să-i fie mai uşor. a “supune . Ardealul, luase . „toată 
“ţara muntenească : şi toate orașele: "Bucureşti, “Târgovişte şi alte oraşe, 
„Mihai de curând domn. - 

După o sursă. istorică: : | . 
| „Insă aice şi în țara : muntonească - “mare sunet de arie se află; 

că Aron- Vodă înțelegând de venirea .hânului din porunca împărăției, să 
“intre întraste ţări. să le „prade, îndată .au' răpezit la Mihai- Vodă şi la. 
Batori.. Jigmond şi “îndată Batori Jigmond au trimis cu oşti - pe . Albert - 
Kiraly şi cu oşti 'munteneșşti - şi "lovind: pe .tătari, iau înfrânt şi dobânda. . 
ce 'luase tătarii dela: unguri în anul trecut; o. au luat înapoi Aron-Vodă 

şi cu Mihai- Vodă, cu ungurii; şi au .luat câteva cetăţi pe Dunărea. Iar 
„un oarecare Jancu fecior a unui domn . muntenesc, având oaste "turcească 
Şi” cu tătari, “au intrat în ţara muntenească asupra "lui Mihai- Vodă: _Ce- 

-eşindui mai. curând Mihai-Vodă înainte - cu oştile sale şi cu. ungurii. lui 
-Batori Jigmond. şi cu. moldovenii - lui Aron-Vodă, având şi oare-cari ca- 
-zaci, frântau . pe acel . domnişor. „şi mulţă : „vărsare de sânge au. făcut în . 
“turci Şi tătari şi au „Mers. în goană de au înconjurat: cetatea „Albă şi. au * 
„aprins - târgul de afară de .au ars. -După acea isbândă, au dat ştire ai. 

* Batori Jigmond, cerşind . Mihai-Vodă şi .Aron- Vodă să-i trimită mai -mult 
„ajutor să stăpânească Dunărea toată. „Trimisau câteva. tunuri lui :Batori 
„Jigmond, “ dobândite -de . la : turci, din care puşti, „era pe 2!'sciise steagu-. 
-rile şi - numele lui. Ferdinand împăratul: nemţesc şi .pe alte 2 numele şi. 
„steagurile lui Uniad Ion; : tatăl , lui. Maţiaş,. craiul unguresc. (Aceste puşti, 

z 

“eu socotesc că. erau dobândite de . „Stefan- Vodă cel Bun, când a bătut 
pe. Matiaş,, craiul, la Baia)”. . i o 

“In! ariul 1596. Mihai . irece Duriăreă cu 12. 000. de oameni, “atacă Ni. | 
copolea, la 20 :Dec., tâie: pe. turci, „strică - cetatea. Se învoeşte cu  Sangiacil ” 
a se întoarce în fară, Ta a Ed 

“ Mazilirea . lui Aron-Vodă: lar pe boieri. iau învăţat: de au chemat 
> gloatele şi le-au mulţumit, de slujba .ce iau făcut şi le-au zis/să “meargă. ! 
-cineşi pe! acasă, gândind - că doar se vor duce şi el'să ice. drumul. spre 

-“Țanigrad. A „doua zi, părânduise că se vor” fi dus, ca .să “silească „Şi el 
-mai tare, să nu oblicească-. cineva. -lară . gloate . multe - pe. de toate părţile. 
mergeau. Atunci „au. chemat .pe “boieri şi le-au zis: crez eu, „am. slobozit 
„oaștea „să se ducă cineşi pre acasă, dar cine-i. opreşte? .Datii-au a în- 

““4eleg”. că.o seamă 's'au dus, iar căror „le sunt . casele spre - Iași Şi spre ; 
munte, această cale au”. a a : SE 

1596; ; Domnia lui Teremia. La leşi „Zamoiski,. mai. năult de 7000 de... 
călări” „Şi .3000 de pedestri, mau avut fără cei ce. sunt slujitori în ca- - ., 

- Zastiji. ;Leşii, nu au putut . fără şanţuri şi din afară . de șanțuri. băsci . | 
-de „pământ; de :la șanțul taberei aşa de, departe cât ajungea. glonţul puştei - Ş 
Şi. între, aceste băşti au „scos Zamoiski oaste leşască; „ci leşii stau neclătiţi : 
"şi. dir: băşti. dau. din tunuri; dosul iăr să le ia, nu puteau tătarii, de ta- - 

„.bără. Şi numai de cât s'au întors, că trimesese - Zamoiski - totdeauna . trâm- 
biţe. să zică de întors. Acest răsboi de care“ se vorbeşte ați, a ;tost la 
Tujora, Ja 5 Decemvrie . 1596”. a - 

E)
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“ însă, se fereşte 'a se apuca. în bătălia generală “cu duşmanul, dar îu ă 
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„15964 La Țuţora luptă între” Zanioiski hatmanul leşesc « cu „hanul tă- 
_tărese. pentru Ieremia-Movilă.. . i a aa a 

“După altă sursă: . pa - se 
Mahomet, sultan nou. Mihai-Vodă pleacă din Tise | cu ' românii * Și. 

„trece Dunărea, atacă şi ocupă Silistra, o pradă şi o aprinde şi văzând că. 

nu are tunuri spre. a putea: bate fortăreaţa, 6 lasă în pace. A treia Zi 

se întoarce iarăşi pe ghiaţa Dunărei, supune - Brăila şi Ismailul,” câștigă “ 

în aceste lupte 14 tunuri, din care 2 cu insemnele împăratului Ferdinand, -:: 
alte. 2-de 'a lui. Ion Uniade. Tot cu acea norocire „ocupă Giurgiul, fatagă 

şi Novigradul, dar nu-l poate lua. . . -. - ” 
„Sinan-Paşa puse .de întăriră. cu grabă fortăreața 'ce întemeiase într'o. 

"mănăstire; aşezând. în „trânsa "1000 de soldaţi: (ta TD -Viste, cu , Pihai- 
„Vodă)”.. i i 

In lupta lui. Mihai. Cu = Sinan "la T-Vişte, după Călugăreni „Mihai _ 

_neobosit ai hărţui armata şi ai "cuprinde liniile de comunicaţie şi proviziile. 
Mai adesea prin” gonacii lui, cu cai uşori, punea - mâna pe mulţi duşmani | 

Şi + dobândea. de la ei, pradă multă” 1).. a . | 
Astfel, acest: erou răsboinic — spune Vatther — nici, de dosirea nesta- a: 

tornicilor ostaşi şi ce îl părăsise, nici de mulțimea. vrăjmaşilor, neperzân- 
duşi - munca, printr'un răsboi parţial, osteneşte pe duşmani şi le. închide 

„ Calea Ardealului, * dând . într astfel ' timp lui Batori;; 'de a-şi. aduna 'oastea 
şi de ai veni în ajutor. (Concentrarea: lui „Batori?). Călărimea creştină, 
care 'pe obiceiul răsboiului :stă gata pentru orice întâmplare a. luptei, şi 
aşteaptă călare ieşitul isbitei şi ia cu caii în-goană,. le. taie calea turcilor” 
SA Târgoviştea. când! era capitală, era întărită 2 =);: luptele. lui Mihai: contra - 
Batoreştilor: „Batorianii, ădună - oaste înfricoşată, cu poloni, moldoveni. 
Mihai i nu aşteaptă ajutoarele de ia Basta, ci porni bătălia:: Sunt unii care 
memorează . de - două bătălii ce au. urmat: în, acest an, pe câmpiile Miol- 
daviei; unul din aceşti autori, “e Iansonin. De a. treia, -vom ' vorbi mai 
pe urmă:. Dar cea. ce spun toţi în unire,-e că Batori' şi Ieremia, adunasecă 
oşti:.nenumărate. Afară “de polonii 'lui: Zamoiski şi de o. numeroasă oaste 
de: Moldavia, se însoţise o amestecătură. nemărginită . de fugari din Tran- 
silvania, -de turci: şi de tătari. Se spune: mai. încolo, că Mihai trecând 

“peste stâncele:” şi: pustietăţile : Alpilor, cu atâta - celeritate. 16: eşi:- înainte, E 
în' câti mai curând ajunse el 'de:'cât faima venirei lui şi fără ca “militarii 
osteniţi de: pereclele drumului, să: respire măcar . îndată, : se - şi -răpeziră 
asupra Batorianilor, „pe “când aceştia: nici nu visa. „Şi ostaşii . români nu 
luară aceasta în nume de rău, pentru că Mihai îi umipluse de. încredințări 
că: învingerea e afară de toată îndoiala;: le arătară : prada ce'i aşteaptă 
şi gloria luptei, care cu. nime. mau so împartă... Şi. întradevăr! că' Ba- 
torianii. nu. putură susține vitejia românilor, ci împinşi şi: răsturnaţi pe tot: 
aceleaşi răpezişe: şi locuri sălbatece, :pe unde cu . 1 puţin mai: înainte văzuse . 

NE 1) Bisseliu, u E - Ş -. a - - u 

2) Bisseliu. a - N 
4 „N -
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pătrunzând pe învingători; apucară: fuga spre. alte 'locuri '.ascunse şi: mai 

„sigure ale Moldovei. Iar. Sigismund şi Ieremia, după o nenorocire atât de 
mare, neîncrezânduse- în -puţina oaste :ce le mai rămase, fugea : în “ruptul 

capului, spre Polonia. Ajungând aci, adunară cu ajutorul. lui“ -Zamoiski' o 
-ssumă de mercenari! şi' după. ce-şi întregiră oastea cu încetul,: mai: încercară. o. 

- expediţiune; şi fiindcă atât prin, lupta “nenorocită - mai dinainte, cât şi prin 

„devastarea: ţării, mult înstreinară de la sine inimile moldovenilor, de astă 

- dată lăsară- Moldova la o: parte :şi aşezară, 'castrele la Dunărea, nu departe 

„.de castelul. Ortan: şi peste. puţin începură lupta. din nou, cu oaste de 30.000., 

:Dar .nici: acum nu. îură mai” norociţi. Căci nici. apudaseră bine a se aşeza 

în ordine. de bătaie; când : Mihai cu' o repeziciune extraordinară; se şi... 
„aruncă asuprăle:: stinge 8000. de. rholdoveni, sfarmă şi: zdrobeşte pe "poloni; 

pe: transilvani şi pe Sigismund şi se întoarce în Transilvania învingător 

“şi. triumtând. Sigismund Batori, întorcânduse cu finitul' lui Aprilie" din 

„Moldova: în:-Transilvania, :în 'câteva : luni adunase o oaste înfricoşată, căci 

” afară de transilvănenii săi, strânsese - din toate părțile . mercenari şi. altă 

„adunătură de tot felul, căreia “îi făgădui lefuri şi daruri, pe urma is- 
"pândelor 'ce va săvârşi,- după ce va relua domnia!). In această oştire, erau 

„si muiţi- moldoveni, pe care făgăduielile lui. Sigismund şi nemiulțuimirile con- |” - 

“tra lui Mihai, îi înpinsese sub steagurile ungureşti. 

„1597; : Jar când “fu. în Iulie 16 anul 1597,.alese Mihai-Vodă oști. care 

este mai de folos şi: le'puse cap-pre Farcaş, agă' şi-i. trimise tla Diiu | 

(Vidin), ca. "să-l dobândească; şi trecură Dunărea pe la Sdegla, iar turcii 

încă le: prinse de” veste, - mulțime cu : “totul şi= nu -eşiră” să :se . lovească 

_de față, ci se -ascunseră de. făcură meșterșug, că . mergând oştile “lui Mi- pi 

“hai-Vodă- fără de. nici un “teamăt, iar .turcii îi loviră de faţă şi fără 

veste şi fu: răsboi- tare: multă vreme, . însă 'cea - “de apoi, 'biruiră turcii” 2)- 
! - ;,Farcaş-Aga, comanda 'un.. corp de. 3000: români, sârbi . şi unguri, tri 

:mişi- asupra Vidinului, „dar fură .bătuţi acolo de turci . şi tătari” 5). Far 

_:caş, “general, mai mult “voinic; de: cât: învăţat” 4). „Acest - Farcaş, a îost, 

popă, din:satul' Farcaş,: în -districtul Romanați, dar -arătânduse voinic în - 

răsboae, Mihai-Vodă l-a: răspopit şi făcut Agă, adică cap peste” pedestrime'"”5). - 

- 1597; Aug. 16, scrisoarea Papei, Clement .al VIII, : -către Mihai-Vodă, 

“vestindui că nui poate daajutor şi îmbărbătândul "la luptă c).. i 

-- După cucerirea iloidoiei, ; Mihai puse. acoi0. pe: “banul Udrea, : în capui - 

-_ „administraţiei 7). ! ' 
"Udrea, când Mihai luptă “contra . a polonilor pe Argeş: Udrea comandând ; 

avergarde română a: susținut de trei ori atacul unei arriate. „mult niai a 
- 7 
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1 VaMher' (Răsboiul lui Minai- Viteazu cu tuzcii la T, Nistea) DI 
2), Magazin Istoric. Pi N , | a 

3) Valther, * : Mii a a a, 
„4) N Bălcescu, : 
5) Fotin» (B. P. i „jdeu, nu crede aceasta; or să ştie că au fost 3: fraţi. 1 adevăr 

„în Oastea lui Mihai-Viteazu numiţi Farcas unul era Popa Farcas, aşa chiar. era numit - 
de-cătră oameni). : , a 

6) Doc. Hurmuzache, ae DIC MICI pa Paz PR e. em - ' 
7) Maeas, Istorie, Onna 

r 

. Pia
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numeroase: şi ma dat „dos, de cât: când .a "perdut 1500 de oafiiciii, 'în- „ “lesnind astfel lui - Mihai timpul de a: se retragă şi: a se pună la' 'adăgbit= 
De Udrea vorbeşte lăudând îi versuri vitejia sa,-un ofiţer POlOn Otti-.. 

“movski, care a luat şi el parte 'la lupta de mai sus: __-. e | . Mărzea era” mare -spătări'a. luf Mihai-Vodă. Erau doi: căpitani: Mârza... - + în oştirea lui Mihai:- Mârzez cel mare şi. Mârzea! cel''mic.. Marele spățar, - „era Vasile - Mârzea; et era. moldovean, fugit! din Moldova, fiind” inărhic. 
înverșunat al:. Movileştilor şi. a" intrat: sub steagurile lui Mihai-Vodă. .: 

i 1598; -Este planul, cetăţei Nicopole,.. din: acest an, cu adriotaţiunta”.că. 
„acol& în -1598 „hat bei dieser stadt, der Veyvod. in der “ Walachey: etlicu, „*1000 tiirkem erleget”1). e | 

1598; Un .hrisov dat de aci din T.-Vişte. în acest an-Iulie 5: „Mi 
hail,. dute şi domn, fiul prea bunului» Pătraşcu, duce şi: domn”, prin. “care ordonă „judeţiilui şi celor. 12 burgări. din Urbea Râmnicul” Vâlcea,'. să lase în pace de dăjdii, pe clacaşii mănăştirei Cozia, de “pe uliţa de ]a- Râmnic 'cu ţiganii de la morile de praf de pușcă” Se - In“ acest an. 1598, era şi un Jupân Negre, mare spătar,. în oastea! lui Mihai-Vodă. .  - ID a a Ia „În 1598; Mihai Viteazu sta. în Noemvrie. de. paza graniţei spre turci, „cu 10.000 de: călăreţi?).. - -. ÎN a Ra d _ „Pe când oştile. turceşti cu Sultanul se întorcea cu curtea şi o parte. . din oaste, sunt, atacate aproape de Nicopole, de către Mihai-Vodă. | 3 1599; Basta, invită -pe: Mihai-Vodă căre şi îiarmase vreo 30.000 - de: so ” -: ostâşi, să se apuce de lucru, cu toată seriozitatea; Mihai întră în Ardeal. - şi lu 1% Oct. ozupă Braşovul, ca să închidă. despre acea parte, drumul pPo-. „.lonilor: Intărind Braşovul cu oaste, . Mihai-Vodă' confirmă. secuilor. pri- -vilegiile” şi imunităţile, prin hrisoave, după obiceiul ce era în Ardeal la. -„  înoirea domniei. Asemenea tirisoave, dovezi. a efectivei puteri de suverânitate... N alui Mihai-Vodă asupra Ardealului, puteri: recunoscute. de însăşi magnaţii._ - „ unguri, întru cât. ei au. cerut .şi au primit asemenea hrisoave, se. găsesc; : „. Parte la biblioteca Universităţei din Cluj, parte la primăria din -T.-Mureş.. Numeroase asemenea hrisoave -aflate în posesiunea: proprietarilo: unguri, 7 au îost:adunate şi arse în: Turda, după uciderea: lui Mihai-Vodă, în urma. | ” dispoziţiunilor: luate ' de guvernul ungar, în scopul de: a. şterge orice urmă. | - a clipelor. de stăpânire. românească a lui Mihai. Viteazul, -în : Ardealul românesc. Dar şi ce-a mai. rămas nears, teste deajuns. 'să- confirme. isto=- : Ticeşte şi pe: veșnicie, - adevărul ' unirei Ardealului - cu țările române de: dincoace de. Carpaţi, sub' un singur. domnitor. a . . e Se ____De la Braşov, Mihai pleacă la Sibiu, cu 18 -tunuri, unde venise şi. -. cardinalul, 'cu: 25.000 . de: oameni. . Nereuşinid parlamentările între Mihai “şi cardinal, se pregătiră -de luptă. Inainte de-a se îricepe. lupta, 'Mihai pu: blică un -ordin pe toată oastea, ca.să- nu .se atingă cineva dc.a | voi să treacă de partea, sa, de. la cardinal. Bătaia urmă 

ÎN eee ro Ă II 
A „do Este Ia biblioteca Universit, din Cluj, Ia NR 1 2) Dr. Sârbu: Ist, lui Mihai Viteazu, Vol, II p.: 169, TI 

de. acei “ce ar: 
cu “mai -multă.. 
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bărbăţie de: cât: ştiinţă, de ambele părţi; după o luptă de 5 ceasuri, car- 
dinalul: rămase bătut | şi. Sfărâmat, căzură 3000: din oştenii săi, afară: de 
răniţi: şi: prinşi, ceilalţi “fugiră cu “cardinalul. Românii. ocupând castele 
inamicului, câştigară o: mare pradă. Invingătorul Mihai luă şi 45 de tunuri... | 
Aceasta se întâmplă la '28 Oct. După care Mihai-Vodă întră în Alba-lu- 
lia, primit cu' mare: entusiasm de popor. . a “ . 

Ie fruntea cortegiului, Mihai -are „8 trâmbițaşi după ritul turcese 

intonau o. melodie acompaniată de tot „atâtea: timpane- de aramă lovite, ” 

“de oameni. anume „Puşi, „apoi ilaute -şi ' fluere, cântând melodios, după 

care 10 scripci”. n su 
De'la Alba-Iulia, Mihai întăreşte prin hrisoave, drepturile de pro- 

prietate asupra pămânțurilor . magnaţilor. unguri, cărora le, înmânează a- - 

“ceste titluri de proprietate, ca un suveran. Porţile Clujului şi. Hustuluis 
> sunt: deschise lui Mihai la 1 Noeimvrie, mai „apoi şi Gherla. „Mihai, aduce Li 
LN la cunoştinţa împăratului, că 'a' liniştit Dacia. 

- Mihai-Vodă pusese pe Moise Szekely, peste toată oasteă, numindrul 

căpitan - general, „şi cu alți căpitani de frunte: Gaspar. Zibrik şi: Giorgio 
-Mako. Alt. „căpitan a. lui Mihai-Vodă, -era: Petru -Huszar, muntean; iar 

la oastea moldovenească. la :1600, Mihai avea: pe Ioan 'Szilestei. 

. Călărimea țărilor române este: foarte mult - lăudată de regele Frederic 

II, pe acele vremuri şi .de scriitorul Spontani, contimporan lui Mihai-Vodă; 

„2 In acest „timp, -leremia- Vodă îndemnat de turci s'a ridicat şi a 'mers - 

cu oaste în țaa muntenească, în Bucureşti, punând -doinn pe Simion fra-" 

_ Inţelegând “ Mihai-Vodă de coprinsul scaunului ţărei munteneşti de 'Iere- 
„tele său şi lăsând oaste de-a sa pe lângă dânsul, s'a întors la Suceava. 

E „mia-Vodă, îndată au. purces -cu oaste din Belgrad, de aii mers asupra lui -, 

 Sirhion-Vodă. N'a aşteptat, Simion-Vodă şă stea împotriva lui Mihai-Vodă 
ce s'au dat spre margenea' ţării, spre Focşani, pentru ajutorul de la îrate-- 

“său Ieremia-Vodă şi strângând câtăva seamă de oaste la margine, âu aşteptat - - 

pe Mihai-Vodă la Milcovul-cel mare şi ţinu răsboiul câtva ceas, apoi. perdu = 

„ Simion-. răsboiul şi: s'au dus în risipă oştenii lui Simion-Vodă. lar Ali-. . 

„ hai-Vodă după isbânda asupra. lui Simion-Vodă mau zăbovii, ci strângând 

„oastea ce au avut şi secuii,! au' mers asupra feremiei-Vodă, care se afla. 
„la Trotuş; iar dacă a înţeles că. Mihai vine asupră-i, cu multe oşti, nefiind - 

„gata Jeremia-Vodă să poată 'sta înpotriva lui Mihai-Vodă au mers spre 
" Suceava. Mihai-Vodă nimica, zăbovind, s'au pornit după. Jeremia-Vodă cu 

“mare sârguială; şi lăsând Teremia-Vodă oastea leşască ce avea lângă dânsul, , 

să poată lua fimbă din. oastea. lui Mihai-Vodă, supuinduse acei oşteni leşi, au 

„lovit pe nişte munteni şi 'sârbi dintr'o, aripă a oştirei lui Mihai-Vodă în - | 

lături de tabără şi-i înfrânseră şi-i goniră, până în tabără, cât: se îngri- . 
a „jise însuşi şi Mihai-Vodă deodată. Insă stând ungurii, au învins pe leşii.. | 

"Jeremiei-Vodă. şi acolo pe loc au perit 109 din. trânşii. Iriţelegând 'Ie- 

remia-Vodă de perirea : oștenilor. săi, au năzuit la Hotin; aşa îl prinse 

- Mibâi-Vodă - de aproape pe Ieremia-Vodă cât şi pe nişte haiduci pedeștri, 

„cu care mergând pe urma oştii lui Ieremia-Vodă, iau ajuns fruntea „Gastei 
, , , , 7 - i , , , . . , 
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; unde stă movila făcută. de Icremia-Vodă deasupra acelor trupuri; şi era - 
- atât de groaznic Mihai-Vodă şi vestit de- răsboae, în toate aceste părţi, cât - 

I - - is 

A a 
lui Mihai-Vodă şi au stătut haiducii la răsboi apărânduse -câteva ceasuri; ce . 
înglotânduse oastea lui Mihai-Vodă iau frânt la sat. la Verbia, pe Jijia, 

îndatz ce au- sosit la Suceava, i s'au închinat şi a Sucevei. şi a Neamţulii 
şi au pus oşteni de ai'săi de pază la cetăţi, pedestraşi;. şi nici.'cu atâta 

--nu S'au lăsat Mihai-Vodă, ce au purces de la Suceava” spre Hotin, de 
au gonit pe le;emia-Vodă şi. pe Simion-Vodă până la Hotin. Cetatea - Ho- 
tinului era bine grijită de leremia-Vodă, cu slujitori -nemţi de ai săi; 

„iară leremia-Vodă a trecut peste: Nistru, la leşi pentru -ajutor. -Mihai-Vodă 
lasă “acolo şi oaste domnitorului ce puse, anume Marcul, poruncind oștii : . [. .. . . a - . . . 7 7 = 

„să nu facă stricăciune ţării. Ivinduse certuri între leşi şi unguri, _lereniia- 

+
 

. 

Vodă apărânduse de Mihai-Vodă: din cetatea Hotinului, priasau veste că 
vin oştile leşeşti asuprăi și lăsatau Mihai-Vodă, o seamă de. oaste călăzimae „Şi pedestrime cu Mârza cu 7000 şi 'cu' "Moise, care era pus mai mare N „căpitan „peste “unguri.. Iară Mihai-Vodă cu cealaltă oaste, lăsând Hoţi- nul, s'au dus pre Oituz în. Ardeal. Iară Zamoiski cu leremia-Vodă încă dacă- au înţeles 'de 'purcesul tui Mihai-Vodă, au trecut Nistrul pe la Colomea, -" la ţinutul Cernăuţilor şi Prutul pe ia. Cernăuţi şi au tcecut Codrul Cosminului şi au merș. la Suceava. Mihai-Vodă întărise cetatea cu oamenii săi şi s'au “sfătuit Zamoiski cu Ieremia, să nu peardă vreme cu cetatea, ci. să meargă fără zăbavă asupra lui Mihai. A a 

Pi 

Simţind Mihai-Vodă că-i vine leşii asupra-i, cu Iecemia-Vodă au purces - din Ardeal şi au ales loc să-i dea : răsboi. cu leşii, pe Teieajen. Era la! Mihai-Vodă ' 60.000. de slujitori la acel răsboi, munteni, unguri, sârbi. şi . 

aşteptat pe leşi puind apa. ca o piedică "între oști, până ar deprinde. oș- „„tenii lui acel fel de oaste şi să vadă în cât sunt de şireţi leşii "la răsboi. „ Oastea lui Zamoiski. era 30.000 de leşi. aleşi şi Ieremia-Vodă avea 5.009 oş- 

„Nemţ. puţintei şi „au tocmit ' oastea pe malul dencolo, călărimea au 'Pus A pe ambe părţi la aripi, iară pedestrimea au tocinit asupra vadului; şi au 

teni de ţară. Dacă au sosit leşii la vad, precum e:a oastea lui Mihai-Vodă „„tocmită, aşa au tocmit şi Zamoiski oastea sa drept împotriva oştii lui Mi- hai-Vodă... Cu atâta era mai „meşter 'ZamoiSki de cât 'Mihai-Vodă, că în- Ş | dată cât au sosit la vad, au făcut cu pedestrimea 'sa .băşti de pământ “= înalie şi acolo au suit puştele; şi toată ziua aceia au Stătut dând din | tunuri şi din sineţe peste apă, unii spre alţii.: A- doua zi Zamoiski au "trecut mai sus într'a!t vad apa mai despre. munte, oastea” călărime şi îndată bulucuri au puices la vad, unde- era oastea lui “Mihai-Vodă, iar „Singur Zamoiski cu pedestrimea au stătut mai tare cu focul -asupra va- | dului. Mihai-Vodă văzând că tre? leşii printr'alt vad. au mai întărit pe-. destrimea şi el cu şanţuri; iarel Singur -cu toată călărimea să ţie :vadul „pe unde treceau vadul şi se făcu un răsboi mare pentru vad! singur Mihai: 

boiul până ce au venit husarii”, . ESI | ŞI „1597; Baltasar Valther, „care pe' la 1597 se afla la -curtea lui Mihai 
. - - N A 7 MR A ! , - . „o. 

. - . : . 

„Vodă ca un. leu .în fruntea oştii înbărbătând pe ai săi, şi au ţinut'răs-!
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"Viteazu. în T.-Vişte;. spune: „virtuțile. eroice “ale neînvinsului căpitan al 
„oastei străine, încă. tot aşteaptă celebraţiunea ce merită”. i 

"Mihai. Viteazu întrebuința . pe. dorobanţi, ca trupă uşoară; astfel când. 
- este să împedice -pe turci la trecerea Dunărei. sub Afis-Pâşa, trimite la! 
Dunărea pe Udrea” Căpitanul, -cu 1090 de cazaci şi 1000 de dorobanţi, „care 

îşi “îndeplinesc foarte bine: însărcinarea. . , -., tăi 
. Im” aceste timpuri — Mihai-Vodă la munteni =— Sigismund la. “unguri, 

“sub numele -de . haiduci, scriitorii indic pe. românii ''din Ardeal. In a- 
„devăr, „iată ce scriu ei: „înainte de a pleca Erhat din Constantinopol, hai- 
ducii în număr. "de 2000, gata la prăzi. totdeauna, ocupă pe neaşteptate, 

„Sofia, fără: ca turcii să-i poată veni în ajutor. Haiducii neputândo ținia, - 
„0 prădară”. Haiducii atacă prin surprindere "pe turci “adunaţi la Nico- 
pole, turcii - care. erau înverşunaţi de perderile .. -ce. » suferiră pretutiridenea 
în ţara românească, - VOe3c: aşi răsbuna, îi gonesc, în cetate, taie 2000 dintre - 
dânşii, pradă şi aprind cetatea. Haiducii atacă pe Paşa 'din Temişoara, . 
despoaie: pe comandanţi, lo. şi pesturcii ce'i, însoţiau şi-i omoară”... ÎS 

“Ir timp ce Sigismund îşi pregătea oastea la margine -contra . turcilor, 
„haiducii în număr de 2500 trec Dunărea în sus de Nicopole, ocupă Plevna, 
-prind pe. comandantul .tu:c venit: puțin mai înainte de la Adrianopol, -dan 
foc, iau captivi şi vin înapoi; pe drum se încaier iar la o luptă, când sultanul : 
vine contra lui Sigismund la Buda „întracea haiducii; oameni născuţi spra - 

a face „prăzi, . îrez „Dunărea în: Bulgaria, ocupă pe neaşteptate Baba, opid: 
„ negustoresc şi avut, îl pradă şi-i dau foc, iau captivi şi pradă şi vin: 
inapoi. Mai: prinseră „românii” pe . Dunăre şi câteva vase turceşti, În 
„cărcăte cu proviziuni “pentru. cetatea lor”. Pe Sa 

In; acest timp. Mihai- Vodă: în fruntea a 300 de: călăreţi, era coman- . 
dant. peste Oltenburg, şi alte „locuri învecinate luptele cu turcii şi Si 
-gismund). . : - 

In Moldovă, după suirea pe: tron a. lui Gavrilă- Movilă-Voevod, îi 
“veni poruncă să plece” la oaste, strânse şi găti oştile sale, rândui' un 
hatman, iar pe/ Lupul îl: făcu mare spătar peste oştire. o 

De prin timpul lui Mihai, prădăciunea în timp de răsboi era oprită în 
"oştire; cei ce prădau se băteau, dacă erau români; se împuşeau dacă erau 
seimeni. . . ; 

- Ostaşii români. la poftirea “domnului “lor; “au jertiit părţile lor. de 
- leafă, :spre a se înzestra Ms. Bistriţa, în 'care se “adăpostiseră câtva. timp. 

La intrarea sa (a lui Mihai) în Transilvania, pentru a surprinde pe 
duşmarii, a înlesni marșul trupelor şi a grăbi înaintarea şi neutraliza ri- - 

“ dicarea de oşti de pe: teritoriul invadat, Mihai când ajunge la Ploeşti, 
împarte oştirea sa cam de 100.000 — oastea de ţară şi cu cei luaţi în 

- sold —" în 3 detaşamente- (ca invaziile prusienilor în - Bohemia): unul 
de 18. 000, călăreţi şi pedeștri, e trimis spre “Sibiu, altul de 2090. de călăreţi 

„şi 8000 haiduci, spre Braşov; al 3-lea care constituie, „grosul oştirei Si. cu 
80 tunuri mari şi mici, spre Buzău ). A 

, i 

OT Reza din: Brusel; de la 15 Noemvrie' 1599 publicată î în Noii menta Hungaria 
“Hstorica)._- _ , | AI | II 
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1599; In Octoriiie 1599; Mihai intră în Ardeal. Trupele se. concen- 
trez la Bucureşti,. tred „la. Ploeşti, trec prin pasul Buzăului, Braşov, Dă- - 

- durea - Draculuii. Feldicără;. M'aăgheruş, Șereaia'1). aa 
“Când Mihai a' intrăt îi răsboi “cir Andrei Batori, dispozitivul de luptă 

"-- a fost (a! lui Mihai' Viteazu) ; venedu cazacii, moldovenii înainte şi deaită-parte 
veneau haiducii: şi catane şi în mijloc venea el cu ai lui şi avea 53 cruci 
de aur înainte. După, altă sursă: „Milai. în campania contra ui Andrei 
Batcri, a pus în linia I-a pe cazati şi moldoveni, care să “angajeze cu 
vigoare. primele: rânduri ale ungurilor, iar îri linia: a 2-a, a pus pe catane: 
şi- pe haiduci dir propriile: lui trupe. IN -, Si 

„„.: 7 Sub Mihai, căpitani de seâmă: Udrea, Albert Kiraly, Radu. Buzescu, 
_ Preda Buzescu, “postelnic Stroe Buzescu; stolnic Radu Calomfirescu, Banu 

Marita, Banu Barbu Mihalcea, Ghieţe, Grigore. Mako; Baba-Novac; genesal 
supremi. peste haiducii români şi sârbi, general celebru. de hăiduci 2), vornicul | 
Dimitrie, fost măre ban al Craiovei, ban Udrea Vişoiu, trei fraţi Căvleşti, 

> (Nica, Popa Stoica şi Ştefan), numiţi fraţii Farcaş, Mârzea, .Racea şi Gihe- 
țea, câte trei “după moartea lui Mihai Viteazu trec în. serviciul Moldovei, 
Nica căpitanul, Deli-Marcu, numit în documente „un căpitan de prima. 
ordine, un căpitân faimos” 3). Pentru armanul, general al-lui Mihai-Vodă. 

“şi -diplomat.. . a _ ' Si Aaa 
„= Acesta e timpul, cel de bărbăţie, | A 

“Când murea românul, pentru datorie!. | i. 
Ş „Către sfârşitul acestui veac, spune, cronica, se înfiinţează în Molăova 
dregătoria hatmanului, care pe lângă. însărcinarea de mare 'portar al Su- : cevei, mai este şi ispravnic „peste toate oştile țărei”. . K 
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Rai SECOLUL AL XVII-lea Da i 
+ 

“Secolul, al 17- leă, 'este 'ca şi "secolul precedent; început iarăşi în n. chip: 
dureros pentru neamul românesc, din punct. de vedere militar prin pierderea. 
marelui erou Mihai-Vodă cel: viteaz. Viaţa 'militară: care „primise atâta im- . 
ptisie. prin activitaţea neîntreruptă a acestui voevod, - 'se resimte e drept 

_ politiceşte, dar nu încetează de cât pentru un moment, acel al înmărmuri: ei, | 
produsă prin neaşteptata ucidere a celui -câre ştiuse să facă din" această ac. 
tivitate, un ţel Politic naţional; da: care ţel depăşise. puterile şi pregătirea. 
politică, singure care ar fi putut - asigura complecta reuşită. Atât de ade-. 
„Vărată este această lipsă de pregătire politică, în cât nu este nevoe ca s”o. . 
mai demonstrăm, de cât prin: exemplul _ce ni-l dau: tipsa sprijinului mol- 

. doveriilor şi: judecata. scriitorilor lor, asupra întreprinderilor militare a. 
lui Mihai-Vodă. Insă, după “cum vom vedea, faptele răsboinice a câto:va. 
voevozi români, în acest secol, fac dovada că: poporul românesc, are.o 
tradiţie - militară puternică - şi că nu-i lipsesc de cât: conducătorii pentru, a 

„Și-o afirma: prin fapte. - - i, j 
“Inainte de a da înşirarea cronologică: a faptâlor. milițare la care iau 

“parte românii în, acest, secol, vom -prezenta în rezumat „cum se. găsesc oş-: 
” țirile 'române în veacul al 17- lea, sub cele două aspecte de căpetenie cara. 
“trebuesc „observate la :o armată: organizarea şi arta ei „de luptă. Din acest | 
punct de vedere, se va constata numai. de cât tenacitatea” la români de a. 

„păstra elementele organice legate de tradiţie, “adică de trecutul lor ostă- 
„„Şesc, se: va constata ţinerea la curent cu „progresele ce face oştirea la ce- 
„lelalte ţări; cu care oştirile române vin în contact; se va constata că prin- 
cipiile şi regulele. de 'luptă - la români în ' Secolul - al 17-lea, sunt aceleaşi 
în folosinţă în. secolul următor . şi” le “întâlnim, în : bună parte în spiritul 
alcătuitor al' regulelor de tactică, “din care 'au ieşit regulamentele” militare: 

„care au servit generaţiunei precedente şi a ăcelei actuale: Ce denotă! acGasta. 
' de câț că oştirea română, a dvut una din 'cele mai. solide organizări, între 
armatele „contimporane şi că nu întâmplătoare au fost nenumăratele ei. 

biruinţi asupra vrăjmaşilor! săi... î-. 
„ "Cu privire la spiritul organizator în cei. 0 sută de ani "de care este! 

vorba, "constatăm, aruncând o „privire generală asupra , faptelor ce de altfel 

se Vor, observă de fiecare, următoarele: -. 
i, 
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- vilegii pe: când: cei, de scaun, .au „lefuri. 

„Şi în. acest secol, organizarea. 

şeşt: din “secolul precedent. Că această organizare nu „diferă mult în Mol- 
- dova, de cum este-în Muntenia. 

, Toate boieriile, sunt dregă!orii militare; boierii de scaun, e:au acei din. 
serviciul. curței sau public, care 'nuu posedau ostaşi proprii, ci primiau de 

“la voevod însărcinări Sau co:nenzi ostăşeşti,. în timpul luptai, însărcinăi 
pe care unii le aveau şi în timp de pace şi pentru ca:e nu lipseau anume 
cerinţe. ce trebuiau a fi; îndeplinite; ca, dovadă „că exista O. ierarhie şi 
cazuri când se desărcinez de titlu şi de dregătorie, unii .din boiesi. Cei- 
lalţi boieri - erau . cu drepturi :şi obligaţiuiiii 'de a forma; - echipa; -arma şi 
întreţine ostaşi, pe proprietățile lor_rusale (mâşii) cu care erau datori să 
se prezinte la chemare de răsboi şi pa care îi şi conduceau chiar fiecare, 
„ca şi cum, ar fi constituit o unitate. Principiul de a-și: cunoaşte oamenii. pe 
„carei conduce, este prin urmare în ființă la români, cum. este şi astăzi. la 
toate armatele, un factor de susces. Această clasă d2 boieri: are. anume pri- 

- +” Se mențin dorobanţii, însă în starea lor sub raportul disciplinei se se- simte din ce în ce, din cauza.stărei generale a ţărei, asupra căreia răsboaiele 
„Îăcuse destule stricăciuni şi neajunsuri, pentru toate aşezămintele ei, în prima” linie” luptele pentru domnie. „Orgazizarea 'dorobanţilor în” general, “nu sufere. schimbări . deoarece domnitorii ce urmau la, tron, lăsau în pace oştirea naţională în alcătuirea ei de mai nainte, ne mai -interesânduse de elementul teritorial cel mai sărăcit şi mai necăjit. Dorobanţii erau ,infan- 

- teria - grea; ei erau numai ” luptători intrau în - compunerea oştirei. pe:ma- "nene un anumit numă: în timp de pace; serviziul lor era ereditar. — Doro- banţii fac garnizoana capitalei şi dau saatinele lă Curte, păzând poarta „din faţă a Curţei. PE a a 
" Sunt plăeşii, întrebuințaţi în serviciul de pază al trecătorilor în munţi. Intr'un chrisov” din 1600 se „vorbeşte de un vatav de. hânsari. | | „. Sunt fustaşii; întrebuințaţi în garda Curţei, păzind intrarea din dos. (poarta) - Curţei, Di SN î e Cavaleria, constă din călăraşi şi din roşi. Ea 'era da două feturi:.g-ea 

N 

Şi uşoară. 
Există artileria de două feluri: grea şi, uşoară. Tunurile se transportă în cară, trase de bivoli sau boi. Uniformele - sunt. deosebite făzând să se z . . a * .. PE .. s, 1 pp 

deosebească corpurile între ele.. Comandanţii, adică . căpitanii călăraşilor - şi a dărăbanilor (dorobanţilor) "port. fringhii, coftiri şi atlas.' . ... Există. flotilă pentru ope:aţii pesta apele. mari sau peste. Dunărea. Se 

"cătorilor acestor bărci, ca şi iuțeala şi' sigurânța plutirei 1sz, erau vestite. Sunt. în oştire corpuri de străini caz2 'sunt deosebite de: cele naţionale. Efectivele permanente a oştirei variau între.20—50—70.000 de oameni. . . 3 . ” i... 
v N .. v 

. ul... S 

„ Oştirea aflată in seama ţării sau permanentă, eca ţinută cu. cheltuiala țării. 
i - : ; 

„ . . - e = x Na . „- : o Da 

ostăşească a românilor nu se deose-- 
> beşte de cea de mai nainte, găsinduse în general "aceleaşi eleinentâ ostă- 

+ 

> întrebuințau bărci anume care. se coastruiau în. ţară şi se păstrau fie pe! aa aa .. pr a pa ii po ' : țărmuri în anumite adăposturi, fie: în cotiturile, apelor, Indemănarea condu-
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- „Oamenii se „Scriau” în. serviciul militar, după cum se ' obişnuia şi 
„Scrierea” “dărilor - Şi cei impuşi la dări către stat. Durata . serviciului în 
oştire, era obişnuit până ce fiul se făcea de serviciu militar: - 3 

„+ Corpurile de .oştire română aveau muzici . militare unele, care „cântau 
în „marşuri;. în marşuri, cântau şi oamenii din: gură. 

“Era jurământ de credinţă în 
"oştire .. - Ia 

=... „Steagul era ca. ceva. stânt;. trupa. 
„Ce . perdea. steagul, era 0 ruşine, şi. 

necinste. : . - . Si 
Se. constată privilegii pentru os-. 

taşii aflaţi în serviciu şi “pentru cei 
"eşiţi din serviciu activ; dovada cea mai 

mare că unii erau permanenţi, altfel 

„nu ar. fi avut moiiv să se bucure de 
privilegii. , . 

ă Hatmanii . au “drept a pune biruri ... 
pei oameni, numite venituri” hătmăneşii. : 

„In afară de voevod şi de unii bo- 
ieri, prieteni domnului, care" se. îngri- 

jau de către doctori, poporul de jos. . : 

era lăsatin grija naturei și,a vieţei 2 
de ţară. In:răsboiu „oştenii răniţi, e- . * 

rau ' aduşi: la - bărbieri spre 'ai lecui. 
- Când însă erau prea mulţi, erau “greu 
de îngrijit şi cei mai “mulţi mureau”... - ” i 
-  Oştirea permanentă âvea cazarme unde erau “cancelariile. In timp de 

pace oştirea era aşezată parte în 'capitală, parte în județe... 
- Se . menţine. tradiţia - ca voevozii mai cu -seamă cei răsboinici,- să stea 

"cât mai des-şi cât: mai mult, în contact cu. boierii şi cu oştenii. .Sz2 
menținea obiceiul „care era încă dia vremurile vechi, ca domnul odată pe: 
an, să facă căutare armatei şi miliției, atunci se făceau - înălțări: în ranguri”, 
Pentru - căutare. sau revistă, veneau unițățile sau steagurile, cât de, departe, 
în "capitală, când erau chemate. ar 

1, 

  

* (Big. 68) Infanterist valah. , 

"- Numeroşi ofiţeri streini se găsesc făcând serviciu în oştirile. române. 
în acest secol; unii cu unităţi de oaste, veniţi din ţara “lor. Se observă însă 

“adesea desordinea, răsvrătiri, în oşti, „din pricina amestecului oştirei în lup= 
„tele pentru domnie şi din slăbirea disciplinei, în epocile mai lungi de pace. 
" De:aceia şi din pricina intrigilor şi „nestabilităței în domnie, numeroşi boieri 

răsboinici, şi viteji părăsesc ţara și nierg de se angajez în armatele streine, 
mai . ales la ruşi şi la poloni, unde servind cu' credinţă şi bine, ajung de. 

iau. grade mari şi sunt . foarte bine văzuţi. - Doi 

Capul cel mai mare al oştirei, era masele spătar; el avea sub „comanda. 

sa- nemijlocit pe toţi călăraşii, cum şi pe lefecii, sărăcei şi scutelnici, 
„Aceste din urmă doriă clase intrase în „organizaţie, însă nu: erau „obligate: 

7 

i 7 . pa
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Ja plata şefilor, nu se întreţineau ei în . serviciu şi mergeau în răsboiu - -iriuţi „de stat. .. „- 
In Moldova; serdarul, Campidux, are comanda călărimei, în ţinutu- rile Lăpuşna, Orheiul şi: Soroca “şi. apără ţara dinire - Nistru, Prut şi “Basarabia, contra invaziilor ;de tătari din Crimeia şi Bugeag. Vel-postelnicil * are comanda călăraşilor şi“a _lipcanilor, primeşte daruri de la subalterni. | El arc: sub ordine pe al 2-lea postelnic, pe al 3-lea postelnic şi 12 pos- telnicei. Căpitanul de dorobanţi are- comanda asupra. dorobanţilor (trabânt * germanic — miliția pedestră), care' ține. garda 'la curtea domriească. Toti „aceştia sunt boieri “de. rangul 1. 

„de ostaşi. - 

Găsim pe .Buluc-başa „comandând 100-de. segbâni “sau lefegii; ia: peste "10, buluc-başi era un "başbulucbaşă,, care era deci . mai: mare - peste 10% 
4. 

Era un sistem pentru plată dărilor „de la care nu se putea aimeni „_ Substrage (ca. şi “regula. serviciului militar)... . Sa E a Fiecare casă “Hărănească, care 'se „Zice fumărit, să dea la-'vreme de pace pentru trebuinţele Statului, câte. 89 de aspri (adică un leu). La .vreme, a deschiderei vreunui resbel să dea una ruplă; ădiză 120 aspri şi la nevoe mai mare câte: un galben, sau, 200 de aspri, adică 2 lei şi:-20 de parale; „această sumă „ce se lua ca dare €ra îndestulătoare pentru cheltuială, la "+40.000 de ostaşi moldoveni şi -14.000 de străini „nemți, „cazaci, : sârbi) bul- gări, alvaniţi şi greci”, . . e „.” Sistemul administrativ al țărilor : era foarte -simplu : şi nu costa mai nimic pe stat. Erau reguli de cârmuire :rămase din moşi şi strămoși. „Ad- ministraţia ţării, se făcea de către. domn; cu boierii săi în număr, de 5; 1 “erau adesea chemaţi” la consiliu şi comandanții de cetăţi :„„purcălabi: şi sta- 

N 

Toşti” asta mai ales “în consiliul. domnilor munteni;- consiliul era * numit: boierii de “Sveat” 1). Intre cei '5 : boieri mari: „marele vornic, marele. lo- gofăi, marele vistier, marele Spătar, marele. postelnic, „Deosebirea. între uiol-. doveni și «munteni, e că în Muntenia “intră. şi. marele ban, reprezentând Oltenia. - 
- o =” PoE | . - - Ia Îi o. - a - | fr 

= + „Incă din secolele “Precedente. s'a văzut, cum 'oştirile “Munteneşti şi cele. . moldoveneşti, „au „aproape : aceiaș “organizare. şi imai * cu-seamă aceiaș. tra-. diție şi spirit de conservare a sistemului vechiu, militar. Scriitorii 2). spun, * "cu „Privire „la .âcest secol: | E a . e N E - „Oastea Moldovei. “Cronicile spun că Moldavia, până când era. încă -" liberă, avea 'o arriată la număr de 70.000 și. de ;niuilte., ori şi de .100.009. "Până şi sub -Stefan cel mare, oștirea, este „așa; . dar „după .el,'. încrezători .în, apărarea sultanului, oștirea „se reduce ;la număr. şi scade. în virtuţi; “totuşi, până :pe timpul Movileştilor, armata :Moldovei a avut” mur mai puţin. de” „-40.00C oameni. Başbulucbaşa are sub comanda :sa,. 10 .pulicbaşi sai că- pitani. Fiecare căpitan, are sub „mâna sa, :100 .de segbani (nume turcesc, | Oameni cu soldă din ștreini .sârbi, bulgari, .. albaneji, greci), pururi în - . 
x 

_ ur . pa. 
| E ea ă "+1) D.. Cantemir, . DI N : . Ă a 

2) D. Cantemir, . i i e a i 
Po. . - î. 
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de ai, beşiiilor. Oastea de. scuteală. 1) 

_sutaşi şi stăteau “sub - comanda marilo: 
- vornici. - Azi numărul lor e foarte scă- 

“ dar.. în timp, de pace,. se ocupă .cu 

, E Pi Ip . p i ÎN Da 

? 4 - - — 4 —: . . a - i; 

„curtea. domnului, unde au şi locuit. 4. căpitani germani având sub: comandă 
“fiecare, 1000 „de oameni iar. azi — Cantemir — abea aui câte! 25: 4 că- 
pitani de cazaci, -mai de mult câte cu 1000 de soldaţi sub mâna: lor, . | 
azi abea 40—50: de -oameni, recrutaţi - mai ales din Zaporojeni. -20 'de - . 
căpitani călăreţi, , care comandă câte: 100 de oameni fiecare, "cu retribu- 
ie de 3 taleri imperiali pe lună. ÎN - . 

11 căpitani, Supremi, sub comanda hatmanului şi „comand. pe căpitanii 
călăreţi. . . --.. os , A 7 

4 căpitani ai tătarilor ipeani, 'besi- li-: 
agasi, “având sub mâna lor -2 căpitani 

N 

Bulucbaşii de cetăţi, câte 4—5 în fie-” 
'care urbe. Iaşii are 10; toți sub comanda 
„Agăi. 2) 8 căpitani ai „dorobanţilor, care 
„toţi stau “sub căpitanul Suprem al do- 
robanţilor: şi acesta: supus. Agăi: 3) 19. 
căpitani de “mis, „sau căpitani de. regi- 
-ment, ce „constau din 1000. de' oameni, 
recrutaţi “din. cele 19. judeţe. . Mai de, 
„mult, ţiecare regiment consta din 10 cea- 
turii, sau. companii, numite. la moldoveni -. 

zut, şi stau sub comanda hatmanului. 
Cei de- margine, cu trupele lor păzesc. . 

“pasurile şi vadurile; iar. cei ce sunt .în 
luntrul țărei, unde nu este temere de 

- inamici, fac serviciu de custode. la curtea 
hatmanului, care-i: trimite în serviciu: ță- 
rei, pe unde cere trebuinţa. Mai de mult, 
au fost husari (hinsari), tot ca ostaşi; 
„azi însă nu mai au atribut militar.. Cărpul: 
vânătorilor, garda domnului la răsboi; e erai 

(Fig. 69) Infanterist Moldav. | 
“vânatul, pentru curtea domnului. Călăra- - ' 
şii .de' „Țarigrad, 50 sub . un . vatav, „Primesc 20 de: taleri - şi sunt “scutiţi 
de bir. Călăraşii, de. Galaţi. 50, „având -10, taleri.- Umblătorii, de. Hotin 50, 

- Umblătorii de Soroca , 50. Fustaşii. - a 
“Este interesant de cunoscut. şi felul. armamentului din acest secol. şi asupra 

„căruia 'sunt date precise: . 
Dorobanţii - erau armaţi. cu arcuri „şi -cu “halebarde. „Sau aşa numite 

juste, cu, două. vârțuri; ; către “sfârşitul ' veacului „acestuia, li „se dau :pusti, *! 
care 'se, „numesc sinețe (numirea. de. sineţe. o .atribuesc faptului, poate, că 
arma | era. „personală, pentru - apărarea sa, a se apăra pe 'sine, individual, 
Cuni . se; numeau mai târziu puştele noi, din 'zilele noastre, 'arma individuală, 
lopata individuală, masca individuală, etc.).. Armamentul principal. însă .era | 
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„ tot: arcul. Sineţele sau puştele infanteriei - se încarcă în mult timp, aşa; 
că până să 'se încarce de al doilea, se dădeau atacuri de cavalerie asupra 

ci, Infanteria dădea, focuri şi singuratice (individuale), şi de salvă. Ea 
- dădea focurile pe rând: cu rândurile sale, rândurile dinainte se lăsau jos 
când trăgea cele din spate. Iar după foc obișnuiau — mai ales moldovenii, , 
— să dea năvală asupra vrăjmaşului. pa 

Erau în principiu .ca :arme 'c& se foloseau: „atcul, spata, archebuza, 
lancea, scutul şi calul de bătae”. Oamenii de la vețre, păstrau aceste 

„unelte de luptă la casele. lor şi le- procurau din ţară; le puteau vinde 
. fiind proprietatea lor,* însă la răsboi « erau datori să vină-cu ele în com-: 
plect şi bune. pi - | 

> Cavaleria, care era de. două feluri: grea, armată . cu. sulițe cu . ste- 
guleţe, ca în zilele noastre şi pe unităţi, "fiecare cu culoârea ei; ușoară, 
“armată cu arc şi cu. spată. 

E 
Artileria, avea - tunuri : mari şi tunuri mai mici ; tunurile să numeau 

| puşti se comandau.. „şi: fabricau la Liov.. In țară se fabrica, pulbere - Sau > praf şi „gloanţe. îi : : 
a Flotilă,. pentru operaţii. „peste apele mari sau “peste Dunărea se în- „  trebuinţau anume bărci, care se construiau în țară şi se păstrau fie „pe 
țărmuri, în “anumite adăposturi, fie. în cotiturile apelor. Indemănarea con- ? - ducătorilo. „acestor bărci, ca şi iuțeala. lor” şi siguranța plutirei erau vestite. "“ Hotinul în Moldova, cetate tare, era arsenalul ei. 

Administraţia militară. Ostirile româneşti, aveau o ) regulă bună admi- nistrativă. ..- - - “ Ă 
Trebuie cu “tot dinadinsul însemnat aci, că această: regulă: adrinistra- —tivă ostăşească o dau scriitorii asupra acestui veac; ca existentă în. 0ş- tirile româneşti, fără a specifica nici anume când şi de către care yoe-: vod s'a făcut. In nici un caz ea nu: este: opera acestui secol, înte'a "cât . cum. se găsesc date. de mai puţină. însemnătate trecute în scrieri, ca ! “înfiinţări - de corpuri noui, sporiri de lefuri şi alte- hicruri de acest el, nu se pomeneşte nimic de vseun domnitor. din azest veac, că ar fi introdus ” în oştire aceste reguli administrative, de mare însemnătate. Aşa că pu- tem precis afirma că ele vin din 'secolele” precedente ; - cu atât mai mult cu cât acele timpuri sunt cele mai bogate şi însemnate în întreprinderi . ostăşeşti in ţară şi .peste graniţele . ei. Reguli de administraţie „militară existau încă mai de mult în armatele - “celorlalte țări; prin urmare nu este „de crezut, ca tocmai ţările române, cu o aşa de recunoscută bună organi- „Zare Ostăşească, să nu le fi avut pe ale ei, fie naționale, sau după. :0bi- “ceiul pământului, fie introduse de aiurea. Mai curând după. fel şi unele numiri, Suntem conduşi a „le socoti tot atât 

ginte ca şi însăşi. oștirea.  . '- 
| „„Cămăraşul ' de catastife,. „poartă lista sau! catalogul soidaţilor şi când “ se trec trupele în revistă; el ceteşte numele fiecărui soldat. Tot: aşa face şi când li. se dă solda. şi- apoi dă fiecăruia : căpitan, . lista soldaţilor din. - compania sa scrisă cu mâna sa proprie. Pentru această muncă, , primeşte! - „de la fiecare Câte un taler împărătesc”. - .; | A 

va 

de vechi şi din aceiaşi sor:. 
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"Oştirea aflată în „seama fărei. s sai permanentă, era ținută Cu + „cheltuiala 
ţărei. : 

„Există . anume, dregătorii care. erau însărcinate cu administrarea: 0ş- ” 
“tirei şi. aprovizionarea. ei; astfel marele clucer, care era cvartirmaistru cel 
mare al oştirei. El lua bani de: la visterie şi cumpăra provizii de. -pâne, vin, 
orz şi fân, trebuitoare oştirei. . Avea sub el doi cluceri. mai mici:, clu-. 

„cerul de arie, care - îngrijea . de. magaziile de. fân. şi de” orz; şi „clucerul - 
de pivnițe care se. îngrijea de pivnițele de vin ale 'oştirei. Afară de :ace- 
ştia, mai avea :sub dânsul şi: jignicerii, sau magazinerii, dintre boierănaşi 

„ Marele sluger era însărcinat Cu. aprovizionarea oştirei cu carne şi cu lu 
“mânări. Marele pitar primea proviziile. de la-aceştia de mai sus şi le îm- 
părţea. la cete. Marele” şătrariu „era ingrijitor „de corturile „oştirei, având 

Călăraşi, erau îndatoraţi la plata şefilor cu anume lucruri şi bani. 
' Spătarul primea de la ei de fiecare 'cruce .pe .an, câte. un. leuşor şi un: 
car de fân, care mai în urmă nu s'a mai plătit în natură, ci i se da 

"un leu pentru dânsul. Când înainta un „ofiţer în grad, era dator a face 
Spătarului. un dar. Spătarul, avea pe lângă el un tribunal ostăşesc, unde | 
se judeca. pricinile. ostăşeşti. - Intreţinerea oştilor era uşoară, prin sistemul 

" obligaţiunilor ce aveau. fabricile de postav, întreprinderile. negustoreşti, bresle 
pescăriile statului,  etc., ;de.a da în. natură produse . din. întreprinderile 

„lor. pentru oştire. De asemenea : "aveau obligaţii” la fel oraşele de a da. 
„ostaşi. echipați, armaţi. :pe seama. lor, ca şi boierii. : : - a, 

S 

' Atât corpurile de ostaşi naţionali, cât şi -acele de Străini, au: lefuri”! 
şi întreţinere. de la stat. cât -suut în serviciu. Voevozii care ținiau, la “dis- . 
ciplina. oştirei, aveau . mare, grijă pentru plata. lefei la timp. a: ostașilor. 
“Erau 'şi corpuri pe“ seama voevodului. Lefurile ostașilor. se dau din, ce în, 
ce mai sporite, din cauza spiritului mai Slăbit al. disciplinei. In afară 
de. leată, se _ da atât soldaţilor cât. şi ofiţerilor şi boierilor,. în serviciu 

ostăşesc,. alimente în natură, în “anumită „măsură — „mei tice sau raţie — 
precum şi lumânări. - : RU 

Pentru păstrarea hranei oamenilor şi-a cailor, în cetăţi, erau totdeauna. 

 depozițe; cum, de asemenea, pe. lângă depozite de hrană, erau depozite 
de praf de tunuri şi sineţe.. ' 

-”. Este. bine de. specificat aci, că.de la jumătatea secolului al XVII, până 

în secolul” următor, se: adoptă pretuțindeni . baioneta; la noi, în 1600, 

arnăuţii:: aveau. puşcă - cu baionetă., . i i 

DE asemenea în' acest secol Ecă introduce puşca cui „cremene, care până. 

“la sfârşitul secolului, este. în uz la toate oştirile, prin urriare Şi. la noi, 

alături .de . arc, “care “rămâne arma. principală.. - 

Sunt. reguli de. luptă pe care oştirile române le - urmează regula tot-. 

deauna; „ceia :ce dovedeşte, că . luptele se executau după ştiinţă, era. prin 

urmare 0 factică desăvârşită. Era, mai mult sau mai puţin şi, o po- 

- țări; pe cât. le îngăduia voinţa şi dispunerea de dânşii, românii” alegeau 
. , 

N Ai 

. a | i | . Oastea Română €. 28- -a. 

litică.a. răsboiului, întru cât. se observă următoarele obiceiuri, la „ambele . 

N 2 

, 
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duşmanii cu care- se răsboiau; se” observă principiul să- nu se lupte contra - 
“creştinilor,: atunci când puteau să se eschiveze: de la obligaţiile turcilor.. 

7 
“In răsboaie, când românii! erau .în alianţă. cu alte țări, oştirile ro- 

mâne Tuptau - separat * de: cele străine şi numai sub şefii! lor. 
Ştiinţa luptelor se capătă din „timp de pace, prin exerciţii, lă care 

iau parte şi. boierii şi voevodul. Aceste exerciţii, sunt - destul de. variate 
-şi constau din exerciţii de. călărie şi probe. de călărie, ca un îel de examen. 
“Sec fac alergări militare. Corturile şi taberele, continuă de a. îi în uz tot 
timpul la români. Se cunosc focurile de ârtiticii şi. se. folosesc la serbări. 

Se. constată la voevozi şi la boieri bune cunoştinţi de tactica timpului. 
:Boieri, de' toate clasele : “şi de toate «categoriile, se. găsesc . în. lupte; expuşi 
„Ja „toate primejdiile ca şi cei din. urmă oameni de pe moşiile lor,- păs- 
-trând şi transmițând. urmaşilor, ' astfel, vechea tradiţie a „boliarului”, din 
:începutul organizărei ostăşești a românilor.- N - N 

Trecând acum la arta militară a „acestui timp, la. români, observăm 
“următoarele: . .. - E 

| Operațiunile” militare se pregătesc prin luarea de. măsuri de iridreptarea 
Ia “drumurilor; repararea podurilor, formarea. şi, organizarea haltelor, 'sau c0-: 

nacelor,: etc., după reguli de tactică ce se observă. în toate armatele 110- 
„derne. şi de: astăzi. -- Ea 

| “de un serviciu de siguranţă, care are. şi rolul: de a angaja iupta, întocmai 

| evozii recurg la” principii” de tactică, pe care'cu toată priceperea le exe-' 
„cută, ieşind ei înaintea dușmanului — iau. "ofensiva - —. Spre a-l. hărțui şi 

| Luptele românilor. se . făceâu. pe. orice aidtimp, pe orice tirop, iarna 
ca! şi vara... -.. - - 

- Cheinarea oamenilor la. răsboi se făcea prin cărţi scrise, date de domn, 
trimise şi adresate Prin. pârcălabi şi căpitanii ținuturilor. - | 

- Oştirile româneşti păstrau. în marşuii o ordine de. marş; Merg | precedate 

cum se procedează! în luptele “moderne. - IE îi 
In staţionări, se "iau măsuri pentru. siguranţa. trupelor, -prin închiderea ” 

taberei : cu cară, când lupta este neapărat să se producă şi-cu pază” făcută 
„de trupe anume; carăle, constituiau” obstacole la atacuri şi erau „adevărate 
întăriri; iar când lupta: este absolut sigură, se face şi şanţ: înainte şi. 
când este vreme, se fac şanţuri şi în' interiorul taberei. Când întărirea -cu 
căruţe este. de toate laturile. taberei, atunci tabăra se. zice. tabără. legată”, ă 

având neapărat -şi şanţ înainte. . . , 
Când „românii au forţe. inferioare în număr vrăjmaşului,; în lupte, Yo- 

.Obosi; or iau măsuri - a-i întârzia marşul. .._ : i - N 
Inainte de a se începe lupta, se fac: rugăciuni, invocând ajutorul li o: 

D-zeu în lupte; iar voevodul vorbeşte oştirei, îmbărbătândo. 
"Se aleg poziţiunile pentru. luptă, spre a înplini anume. condițiuni . d. jutătoare reuşitei. Se folosese lucrările. de întărire a terenului, constând . 

_din şanţuri şi redute de pământ, cu. lemn, 'sau băşci, | 
Ocuparea poziţiilor, se face sub paza a anumite trupe, sau străji, întocmai . "cum se.face şi în n lupțele moderne. a i i 

Ss . . : - 

1
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deschide. focul. : i a Sa 

“Se fac recunoaşteri . înainte de iupte şi se. află un serviciu de intor- 
mațiuni: care' aduce: “Ştiri. de. la duşman; asemenea serviciu. începe chiar 
„din: “țara duşmană. Intformaţiunile acestea, fiind ştiri culese: din” gura oa- 
" menilor,: se numesc: „limbi”, adică culese din graiu,; din „vorbe, din spuse, 
din auzite, de la oameni. Pe timpul luptelor, asemeni ştiri” sau recunoașteri 
se aduc sau se fac, “de cavaleria uşoară. Sunt specialişti care fac 'recu-. 
noâşteri şi ridicări topografice. în vederea luptelor. i - 
„Inainte de luptă; se face planul de luptă, pe. temeiul ştirilor” şi r6- 
cunoaşterilor făcute cum şi judecarea terenului pa care se dă; lupta sau are i 
să se dea „lupta. a - -. 

“In formaţii! e de luptă, Oamenii elementului” din. trunte € erau însărcinaţi” 
Cu urmărirea vrăjmaşului şi se- chemau goaaci, Sau gonaşi,: .'.: 

“Este o “formaţie de luptă care obişnuit are infanteria încadrată “între 
catalerie,. care ia -loc pe ambele : aripi; artileria în mijloc, :pe o: poziţie 
mai ridicată. şi apărată de inianterie. Bagajele înapoi, sau în tabără. Tot- 

„„deauna, există o rezervă de ' infanterie şi cavalerie, pe. care obișnuit: o 
conduce. „voevodul, care. are. lângă el, gardă de: pază personală: Tunurile 
se aşează în locuri şănţiuite, * “sau în băşti. Totdeauria infanteria când luptă 

„singură, are sprijin şi de „cavalerie. î. ) . 2 ' 
Pe timpul luptei, se manevrează, se' dau atacuri şi contrâ- atacuri, se 

“fac curse, se fac demonstraţii pe unele părţi a. dispozitivului, ca să 'se. 
uşureze lupta pe: alte părți. Se întrebuinţează” artileria, pentru apârârea şi 
atacul .punctelor obligate... - CPE | E 

De obiceiu, la momentul. „decisiv; se. „dă! atacul cu rezerva asupra cen- 
trului 'vrăjmaşului, conducânduse de însuşi voevod; asemenea se făcea de: 

"voevod şi când pe un punct a frontului se vedea nevoia unei interveniri 

repezi şi energice, din cauza pericolului de a se perde lupta; de ase- 

“menea făceau aceasta şi. pentru a da exemplu. şi îmbărbăta oamenii. 
După lupte se menţine vechiul obiceiu de a se răsplăti pe cei bravi, | 

să bătorinduse eroii şi dăruinduse de domiă. - 

"Se remarcă voevozi şi boieri care: sunt excelenți conducători de: oști; 

aşa reies figurile eroice - a unui Radu-Vodă Șerban, - Matei: Basarab, „şi 

"boieri ca Buhuş, -Mârzea, „Preda, lască, Barbu, Bădeanul, Dumitraşcu 0- . 

bedeanu, Buliga vel-agă, “(aparţine vestitului” neam Mehedinţeanu, - neam : 
mare: de boieri;. a fost agă al. dorobanţilor. Pe: pizania Ms. . Topolnita se. . 

". arată ca .ziditor „jupân. Lupu Buliga, „vel- -căpitar' "9, slugerul Stanciu, Stoi- 

chiţă, căpitanul Orăşș, : Nestor Ureche, de asemenea paharnicul, Brădescu,: 

-Hrizea vornicul, vistiernicul Dudescu, etc. . * 

Din descrierile diferiților călători ce au. trecut prin ţările noastre, şi 

“aceşti călători nu puteau fi de cât străini: însemnați, cu, însărcinări, diplo- 

matice sau negustoreşti, în ţări vecine patriei: noastre; “putem cunoaște II N 

„e drept multe din obiceiurile străbunilor noştri, dar şi multe suterinţi şi 

  

1) B, P. Panaitescu: călători poloni în țările. române. a 

Lupta incepe prin darea semnalului din. trâmbițe şi. artileria cea dintâi,
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crude „umilinți ce 'au fost. siliți. să îndure, pe urma voievozilor “slabi, san 
- a vecinilor trufaşi; le vom înşira, ca să fie pururea în ochii: noştri şi: a 

-. celor 'care vor veni după noi, învăţământ şi îndrumare pentru viitor: Vom 
reda întâmplările odată şi cu crâmpeele din instituţia noastră. ostăşească, 

"aşa cum le găsim la vremea de când ne' vin până la noi. Si 
"Mihai Viteazul, creiase cele două corpuri de cavalerie: delii sâu bravii . 

în număr de 200, având uniformă „ca huzarii; şi beşlii care erau cavaleria 
„de elită, în număr de 400. e e 

” „Ulysse Marsillac arată ' cum în timp de 75 de ani,: oştirea Valahiei: a 
variat ca. efectiv. între 40.000 şi. 80.000 . oameni! (In. 1538, 80.000 0a- . 

“-" meni, în 1550 tot 80.000, oameni Şi 36 de: tunuri, în 1557 este de 40.000, - 
iar în 1600 de 50.000 oameni). El numără” pentru Valahia timpurile Tăs- 

-. boinice “glorioase, 76 de “campanii: 19 contra turcilor, 15 ; contra moldo- . 
venilor, 13 contra „transilvanilor, 15 civile, 6. contra polonilor, 5 contra un= 
gurilor, 1 contra. grecilor şi 1 contra cazacilor. In aceste 'campanii au fost 
date. 80 de bătălii 'regulate în care” în 75 “duse de armata română singură - = - 

- şi în 5 cu aliaţii oi. pa - a 
„In 1600 '.Udrea-banul a fost şi. hatman! şi pârcălab Sucevei. Iar în * 

Muntenia 'Raţ era ban în.acest an. . - e - “ i 
In 1601, garda: voevodului Moldovei, "Ieremia; coprindea. şi haiduci,” cu puşti, a L- a 
In 1602, era .Orăş hatman, în Moldova. “In aceste tulburi vremi din- țările. române, hoarde întregi de tătari,. însoţind. chipurile şi ajutând oş- E tiri româneşti .în luptă unele. contra altora, prădau şi jefuiau țările noastre ÎN lung şi “în lat. Aşa a fost şi în acest an, cu ţara românească; aceste. hoarde însă „au fost bătute. de moldoveni”. Ce era' în Muntenia? “Spune "un sol polon: Su e E 

- „Ăi noştri în Muntenia, sunt 'gata de luptă, deja cei doi Radu (Radu „Serban şi Radu Mihnea) şi oştile nemţeşti sunt în ţară. Polonii noştri se abţin încă de la luptă”, „Voevodul muntenesc, este urmărit de -ştile  -Buzeştilor şi cu nemţii către Buzău şi Siret”, - a 
Secolul al 17-lea, cu un început aşa de. tragic: pentru românism, este “bogat în evenimente - militare, care ating-către mijlocul lui, în domnia lui. Maici Basarab al Munteniei şi a contimporanului său, Vasile-Vodă Lupu al Moldovei, o mare însemnătate militară.. Numeroase lupte, continuie hăr- „-uieli, întreţin buna calitate a oştirilor : române. -şi menţin ” astfel.. vechea lor reputaţie. Este de:asemenea de remarcat, tendinţa unora din voevozi; peniru. unirea ţărilor române; cum se va vedea la' locul. cuvenit. Păcat -- că alegerea căii, cea a -cucerirei, nu se întemeia" nici pe forță capabilă de „reuşită, nici pe sacrificiul ambiţiei fie a voevozilor, fie a. boierilor loz,, - Din pricini analoage, aceiaşi soartă s'a: înpotrivit şi - realizărei planului unui Mihai Viteazul. Totuşi, Mihai a putut domni 2 luni — Mai. şi Iunie 1600 — şi peste Moldova). A i Aa N 

  

N 

1) „Este: cartea sa în privința Ms. Secu, dată din Iaşi se intitulează : Noi Mihai Voevod, cu mila lui D-z ci lasi eu dat „ Ardealului şi Moldovei“: * - . mt 

| data de 3 Iuţie, în care; ev, Domn Ţării Valahiei şi Voevod 
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 Uciderea' în «mod. aşa de  mişeleşte şi în chip: « aşa de. neaşteptat a 

' iteazului şi îndrăsneţului . voevod, -a produs o-zăpăceală cu grele: urmări 
pentru buna ordine .în „oştirea, muntenească; şi cele trei centre mari “po- . 

"litice- a. apusului, Parisul, Roma şi. Viena, sunt. în cunoştinţă 'de cela . 
ce+se petrec în. Muntenia, prin.- rapoartele trimişilor, sau a oamenilor lor 

- de. legătură, din această ţară. Astfel, ptin un asemenea raport. din .1601 
Decemvrie 3, se arată luptele dintre fraţii. Buzeşti. şi Simion-Vodă Movilă: 

“şi despre. lămuririle. ce :dă' Stroe. Buzescu împăratului; la: Viena, la 15 

"lui Simeon-Movilă; la 1 Aprilie 1602, de înfrângerile suferite de Radu-Vo- 
“dă; la 9. Septemvrie 1602, de alungarea lui -Simeon- Movilă, din Muntenia; 
la 1 Octomvrie 1602, lupta cu. tătarii în Muntenia; la: 24 Martie 1603, a- 
supra. trecerei lui Radu-Vodă, peste Dunărea; la 14. Aprilie, despre ex- 
-pediţia: lui Radu-Vodă, peste Dunărea; la 16 Iunie 1603, sosirea lui Radu: 

'- Vodă . la. Turnu-Roş; la. 4 ; August -1603, despre . victoria. lui. Radu-Vodă | 
la Braşov, asupra lui „Moise Szekely; la 27 Octomvrie 1603, asupra ex- 

pediţiei lui Basta, în unire cu. Radu-Vodă, la Timişoara. Toate . aceste - 

evenimente militare de care vorbesc rapoartele arătate mai':sus, denotă | 

starea. de. spirit - în. care” se afla: Muntenia “în. acel timp. In adevăr, cu. 
” moartea lui Mihai-Vodă - şi cu înfrângerile: ce suferise el în Ardeal; cu-! 

rajul ungurilor” creşte .şi îndrăsneala lor devine ingrijitoare; ei cred. sosit 
timpul ca să-şi poată răsbuna asupra românilor. şi se pregătesc a atica 

ţara. românească aflată în zăpăceala în care moartea viteazului voevod - 

„aruncase: ţara şi căpeteniile .oştirei.. Noroc - că: urmaşul lui : Mihai-Vodă,.. 
Radu Şerban-Voevod (1602—1611) 1), este şi el un militar de frunte şi 
apucă repede conducerea 'oştirei şi repunerea ei -în putere şi ordine. 

„Acest domn a fost bun, înţelept, milostiv şi viteaz mase şi ţării lui 

Bună orânduială îi. făcuse” 2). A 
In deosebi .câ om de răsboiu, Radu Şerban. este unui din -glorioșii 

domni. ai țării româneşti. El. trece de două ori cu “oastea română peste 

_Carpaţi;.. învinse în. două “rânduri pe. 'doi principi ai Transilvaniei , şi -lăs 

“urme adânci: şi neşterse,. în istoria acestei . țări”). îi A 

1 Şi de asemenea: „Şerban-Vodă a îost un bun conducător de răsboi”, 

Sub domnia. sa, au rămas nume de vestiți căpitani, parte moşteniţi - dela 

Mihai .Viteazul,:ca Preda, căpitanul de la Proroti;. „Preda, căpitanul de. -: 

Milcov; lască, căpitan .Şerbul, etc., care văzând. încheiată epoca, de glorie 

- a” oştirei : munteneşti, primesc şi sunt- aduşi de Constantin-Vodă Cantemir 

în Moldova.. De asemenea: îu adus şi Barbu, căpitan, Badeanul. Cel' dintâi .. 
lucru: ce face Șerban-Vodă, îşi întăreşte capitala înlocuind şanţul făcăt 
de Sinan-Paşa, printr” un zid, la care cu mare grabă lucrează zilnic, 6009 

de oameni, - venind - el - însuşi în București. „ca să dispună şi să execute. . 
a. 

, EN Domaia lui Simion Movilă, care tncepusă încă -din Octomvrie 1600, când exista 
Mihai- Vodă, sfârşeşte prin gonirea sa. 

' 21 Magazin Ist: Tom. IV. (st. Țării Românești), ii 
3) N. Densuşianu (domnii glorioşi şi Căpitani celebri după Tezaur de monumente 

. istorice, după Engel şi după “cronica lui Constantin Căpitanul) 

Ax
 

Să Februarie 1602, în audiența ce: are-Buzescu la împărat şi despre alungarea ÎN 
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'repede. Şerban-Vodă, caută. să: întărească organizarea ostăşească din timpul 
lui Mihai şi se ajută în acest scop, de oameni. pricepuţi. . , . 
_» Astfel, aduce. pe gasconul Boulet, cu care organizează şi. ridică nu- 

“mărul - oştirei permanente, la „16.000 de oameni „tutta buonissima genti - 
di guerra”,_zice ambasadorul venețian de :la Praga, Erau. „excelenți răs- 
'poinici, în timp. ce oştirea lui Basta — spune el, — era compusă din smer- 
cenari- de prin toate statele”, | 5 | | - 

| Oştirea rămăsese prin urmare „pe aceleaşi. baze” de organizare, de. . 
- 

” N . . . mai nainte: roşi, călăraşi, dorobanţi şi alţi slujitori”, - Ş E 
- * In acelaş timp, oştirea separată a Banatului Craiovei, se menţine intactă, 

„căci o vedem — cum spune raportul din 3 Dec. 1601 „— îndată după moar- 
tea lui Mihai-Vodă, „boierii Buzeşti, cu oştile Craiovei, gonesc pe Si- : 
meoii Movilă de la tronul țărei”. Această familie de „răsboinici este “Te 
numită. In „1602, Stroe Buzescu „cel. mai viteaz român. al secolului al - 
“XVI-lea, la: vârsta 'de 70 de ani, provoacă la luptă, după obiceiul vechiu, - 

pe ginerile hanului tătăresc şi-l omoară. El. era minunea. cavalerilor ro- 

„ Numeroşi - ofiţeri nobili 'streini, care au' servit în 'oștirea lui Mihai, 
„se găsesc şi sunt bine văzuți “şi” trataţi de "către 'Şerban-Vodă, cum au 
„fost: contele :Ernesto Carpognano, Cosma: Capponi, Girolamo Estorga; 'To- 
maso Cavriolo,. trimis ca strateg. în oştirea lui Şerban-Vodă şi care Ştiu 

sîntrun rând cu şanțurile. şi înălțimile de. pământ, la timp făcute, cu - 
orânduirea potrivită “a cavaleriei şi artileriei, să facă pe hanui tătarilor, 
să se retragă: urlând de furie, pentru că nu putuse a se apropia cu -ai 
săi, de armata creştină”. .Este vorba aci, despre “invazia! tătarilor în Mun- tenia, respingerea lor, după cum spune: raportul pomenit „mai sus, din 1 Oct. 1602. o e o e 

| Șerban-Vodă, “văzând. pregătirile ce fac: ungurii, se. gândeşte că ar putea împedeca invazia lor în ţară atacândui el. mai înainte de a trece * „ munţii.. De -aceia, îşi adună 'oştirea sa' cât să poate mai în “secret, în 'Ar- „deal, unde deja! ca prevedere “ţinea oare. care trupe sub Racea Gheorghe, comandant suprem al oştirei româneşti; Trecerea: peste munţi în Tan--. : silvania, -e hotărâtă pe la Turnu-Roş, unde se adună :oştirea, cum vorbeşte. „raportul citat mai sus-şi de azi să se îndrepte către Braşov. . Racea, aflat | la Sighişoara. şi unde. împedica: adunârea. oştirei ungureşti- din acea: ze -giune, face astiel că atrâge o parte “din! forţele ungurilor asupra sa; în- “ lesnind astfel pătrunderea lui. Radu-Vodă în Transilvania., Racea, este .a- „acei - puternic, pe la" stârşitul lui Iulie, de către Bocskay, ajutat de tru- . pele turceşti şi moldoveneşti şi'care coprinde Sighişoara, cuibul luii Racea"”1).. In “urma : acestei înfrângeri, Radu-Vodă- ca să evite a; se 'afla atacat în * „regiunea “muntoasă, caută a se informa” despre” mişcările - ungurilor, căci aflase că o armată ungurească „de 20.000 oameni, : sub Moise Szeckely, se: pregătea a trece în ţară, fiind-adunată sub zidurile- Braşovului. „Voevodul,. dă ordin banului Preda, să -fie gata -a pleca' în întâmpinarea “dușmanului. | 
1) Bethlen Vol. II. Sziinay, Istvanţi. ia 

x 
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“EL chiamă şi: preoţii să.. binecuvinteze oastea, să roage pe. D-zeu .să “sfarme 
| arcurile şi- săgețile inamicilor 1). Voevodul fi de față; după care, oastea se - 
puse în. mişcare spre Ardeal - şi a treia „Zi, - cu ajutorul lui. D-zeu, trecu - 
“hotarul. Şerban ajunse oastea. lui Szekely Moise, -îl strâmtoră de toate 
părţile - şi-l aduse de'l- închise într” un loc -mlăştinoș, ca într'o cursă., Qaz 

- două” escadroane de”. voluntari ardeleni: în aripa dreaptă, "erau poloni, - 

moldoveni şi tătari; în centru, era armata cea mai aleasă românească, care 

„avea: "înapoi, un corp de oaște ca: rezervă, compus din infanterie Şi cava-.! 

" lerie,. sub comanda voevodului. Şerban-Vodă, “după ce se făcu. Slujba. re- - 

ligioasă, vorbi astfel .ostaşilor săi: „astăzi vreau să fiţi Tei; să nu la 

“dăm. timp să. se 'desmeticească, : deoarece ei sunt încredinţaţi că au să ne 

Ii 

învingă.. Să-i atăcăm fără frică şi “veţi vedea - că '.D-zeu e în ajutorul 

nostru'"/.,,Atunci trecură asupra: vrăjmaşului, mulţi pedeştri şi mulţi. călări; 

„deteră mult. din tunuri asupra lor, .adică asupra .pedeştrilor şi. călări-: 
lor, dar D-zeu. îi apără; Şerban-Vodă, -în fruntea „rezervei, atacă dea- 

stea lui Şerban era _„Orânduită asttel:! la aripa” stângă poloni, | români și» 

dieptul centrul liniei duşmanului. Duşmanii fură bătuţi, mai toţi ucişi sau. 

— înecaţi; muri “şi Moise Szekely” 2), Lupta avu loc la 17 lulie 1603. _ 

„Românii erău pe .câmpie, porţile cetăței Braşov erau închise; toți. 

braşovenii erau pe. "ziduri,: uitânduse. „Armata ungară sub, Szekely, se mişcă. 

Românii merg 'spre dânşii, în regulă ca la paradă. La un. moment. dat, ro- 

“mânii sloboziră “ archebuzele şi arcele; îu ca un trăsnet; de altă. parle “se, 
„repezi călărimea' cu săbiile într” un avânt teribil. Fu un moment de spaimă. 
Românii biruiseră” 5), Biruind “românii, braşoveni fireşte se. grăbiră a! le 

„ deschide porţile. Indată ce. vestea acestei strălucite victorii, sosi la Viena, 

împăratul Rudolt “însărcină pe contele Camille Cavitolo, să aducă lui Radu ': 

“Serban un steag de general al imperiului” 4). Radu Şerban, . cuceri toate : 
tunurile armatei transilvane şi luă '32 -de steaguri. , PR pa 

Cronica transilvană, dă şi .ea următoarele, „ asupra, evenimentelor - a- 

- cestui! timp: . . - a | 

= „Radu VII Serban, . chemat în ajutor în " Ardeal, de către Basta, „con- E 

tra lui Moise Szekely, trimite, un corp de 14.000 ostaşi sârbi, unguri , 
şi români, sub: comanda lui.Ion Cionca şi Lupu Kiss, care se „îndreaptă 

„“spre Gherla; ajunşi la Dumitra, sunf întâmpinați de forţe superioare, "dar 

  

'care mai pe urmă, acestea sunt bătute de însuşi, Radu Șerban, în 17 Iulie”. 

După cronica . fărei asupra anilor: domniei lui Serban-Vodă, dăm -ur- 

 mătoarele: , Ă — 

„Pianul, ungurilor de a coprinde. ţările române, îşi găseşte în Ga- 7 

vril -Batori, noul principe “al + Transilvaniei, pe acel-:care se arată ; gata : 
"a-l pune. în executare. De aceia, în 1610 Decemvrie 25, Gavril Batori, cu 

o numeroasă armată, trece munţii în ţara. românească. “Surprins, Radu . 
- Serban. se' refugiază în "Moldova, unde domnea acum Constantin- Voă, 

“în timp ce ungurii devastează tara, în lipsa lui. Radu Șerban îşi alcă-. 
, 

1) Mitropolitul Myrelor; Matei din Pogomanisa. 
2) Spontani. - . aa n Zi 

- 3) Histoire de la Transylvanie, Vensţia 1688. 
4) Spontani. i N | 
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„tuc şte o armătă - în. “Moldova, “din mercenari poloni; „ trimite pe: Stanciu “Slugeriu în - ţară, “ca să adune boierii, ' "roşii, călăraşii şi dorobanţii. Pi -- meşk un ajutor şi: de moldoveni, de. la Constantin-Vodă Movilă, cu care” încheie” ua tratat de alianţă; după . care, Radu. Şerban. se pune în fruntea acestei armate - şi la 12 Iulie 1611; "trece munţii, în ţara Bârsei. | „Lupta âre “loc la: satul Sân-Petru.. Armata: românească, înaintează în-3 coloane, La aripa Stângă, - -polonii, : “românii şi 2 escădroane de : voluntari ardeleni; la aripa : dreaptă, poloni, „moldoveni, şi tătari; în. centru, era armata cea “mai ' aledsă . "românească. Serban se: pune în” fruntea centrului său, atacă . cu infanteria - şi. cavaleria sa, centrul armatei lui Batori, o bate în mod “înfiorător. - 25. 000 de ardeleni cad. Gavril. Batori -îuge. la Sibiu. Radu Şerbân,: ordonă de se! strânge la -un: loc! cadavrele, făcu! peste ele o movilă mare! şi puse deasupra O. cruce aurită, cu „inscripţia. în "roirâneşte:. că „Batoti, nu Şerban, este vinovat pentru atâta sânge văesat”. Şerban cuceri în această „luptă, 152 de steaguri ungureşti, urmări pe: Bu- tori : până la Sibiu “ şi se întoarse apoi cu triumf - “în „fară 2). Cum şi " de asemenea: 

„Intrigile ungureşti în. tara românească, reuşiră mai bine de cât: IN2Ş- “terşugul armelor. De. aceia, odată cu: “amenințările lui Gaviil » Batori, că. . 

tron: adună oaste în' Moldova, “unde . domnea Cânstântin- Vodă, care „de. 

vine asupra țării şi cu urieltiri de' ale. boierilor partizani ai lui. Radu fiul lui Mihnea, 'silesc pe Şerban să părăsească ţara şi să: fugă în - Mol. dova., Noul domn, cu. ajutor, dat, de - tătari şi de turci, vine în! Muntenia “4 ocupa trunul,. goneşte “pe ungurii ce . pătrunsese. deja, peste: munţi. -Ser- ban, care fugise în Moldova, .nu lasă timp lui Radu, „de a: se aşeza pe 

şi ajutat de leşi, “este atacat şi el “de alt compeţitor la domnie . 'Stefan . şi învins; “mulţi leşi acoperiţi - de. armure de fer, căzură; iar Ştefan, se „urcă pe troiul Moldovei”; ; Şerban şi întră în Ardeal, fără să se mai o- cupe: de Râdu, adună „şi 'de acolo 0: mână de voinici, numai . 800. de “călări zolneri şi 400 de pedeştri, trimisă poruncă şi în țară, .să : se a- , dune : Toşii şi dorobanţii şi să treacă în Ardeal”. Şerban” „trimite în a-. celaş timp în țară pe Stanciu, mare . Sluger, care trase în partei - oştile şi goneşte pe * Radu, Apoi,. cu toţii trecură iuțe munţii la Braşov şi. în Ş lună lui lunie 29, sfântul Petru - şi Pavel, dete -o bătălie, „mare şi bătu pe. inamici. 25.000 căzură în luptă”. ! 5 "Şi din. Moldova, „avu Șerban- Vodă, un “atac puternic, după, uneltiri | uigureşti: 
, 

Ieremia Movilă, domul Măldovei. voind să se facă - domn şi peste : Muntenia, se uneşte ” cu „hanul tătarilor. din Crim : şi amândoi . năvăliră asupra Munteniei, cu o numeroasă armată. Radu Şerban; întâmpină- pe : „Vrăjmaşi, la Teleajen, unde după. o luptă, care, ţinu . irei zile, tătarii şi 
= 

moldovenii Sunt bătuţi. - - Sa: In ordinea lor, mersul evenimentelor, este“ astfel: Cs „ Moartea” aşa de „neașteptată alui Mihai- Vodă, ar urică „fara în „lezor- 

  

1) Cronica lui Constantin  Căpiânul, | - | . o. DI îi >
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der, lupt, contra domnilor noi. “Fraţii: Buzeşti, au pornit la 4 August 1601, 
“lupte, cântra lui Simeon-Vodă. Simneon-Vodă, * căpătase. domnia Munteniei, 
ajutat de. poloni, care după cel instalară în scaun, îi: lăsară şi un „Sprijin. 
"militar de. 4000 de: poloni. şi de moldoveni; „aceştia prădară: cumplit tara şi 
anonimul românesc 1), . spune: 0. „săracă țară, : ce-au. păţit atunci cu leşii. 
şi moldovenii, că au prădat şi au. jăcuit toată. țara şi mănăstiri şi boieri 
şi săraci, „până 'ce au luat tot ce au găsit. la dânşii”; Buzeştii, uniţi .. cu 
"Udrea :cu: Negrea clucerul, cu Stoichiţă, reuşesc să. isgonească pe Simeon, 
care, se. retrage la Buzău, :în luna Iulie, “având cu. el: 4000 de. pedeştri 

dine, prin ocuparea . „tronului. prin: ajutor. străin.. Asttel boierii : cu trupele 

şi 14 tunuri. Boierii, strânşi la un loc, îl urmăresc cu " oştirea lor, ca. 12.000 .. 
de. pedeştri şi . călăreţi,. dar... fără: : tunuri... Simion, căruia. Ieremia-Vodă al 

"..Moldovei,.. îi făgăduise ajutor: ca să-şi recapete tronul, .'se: “hotărăşte a 

„reîncepe. “lupta .cu „boierii., In. adevăr,. Jeremia-Vodă, îi. trimite. ajutor :-pe - - 

locotenentul ..său * îuintaşul „boier Nistor "Ureche . -Şi cu un: căpitan încercat, 
Orăş,. cu- 4000. de pedeştri, 2000. de călări. şi 16 tunuri. . | 

O, cronică, . spune. scurt: ,„Oştile, Mehedinţilor. urmărind pe. fugar, câş- 

tigară o nouă- biruinţă la Milcov, la o vale. mare ce .este dincoace -de 
Foeşani, în locul. numit Movila. Caiatei”. a - 

„Această biruinţă a „boierilor, s'a întâmplat înăinte de. a: 4 sosit lui - 
Siriton, “ajutorul . moldovenilor.. “Primind însă Simeon . ajutorul. moldove- 

nilor, se întoarce. pentru, a doua luptă şi el singur arată, la: 26 Iulie, că: 

„la 24 foarte de. dimineaţă, a .trecut -Sisetul şi s'a .bătut 'sub: Râmnic, la - 

„vechiul yad:diu timpul” lui; Ştefan cel. Mare şi a lui Jon-Vodă cel Cumplit, 
- “cu vecinii munteni,. straja Buzeştilor, care număra .ca 2000 de oameni; prea “, 

puţini oameni au scăpat”. Iar Ieremia-Vodă, „la 21. Rugust,. lămurește.. că * 

Ja. 15. Miercuri, Simeon cu. moldoveni de. ai lui, şi: cu tătari, a înaintat 
“până la Buzău. . după hrană: şi ştiri, şi întâlnind. trupele rebelilor, - le-au 

bătut: în chiar . tabăra lor, care. coprindea 2009 .de pedeştri, din care unul. 
ma scăpat _şi...3000. de. călăreţi, . care. s'au salvat numai. în "mică parte”. 

După... această înfrângere .a boierilor munteni, aceştia la rândul lor 
se. retrag către. interiorul ţărei, . spre a da o nouă luptă cu Simeon, :căre'i . 

urmărea. La 6. Octomvyrie, are..lor a treia luptă,. pe. Teleajen. şi boierii . 

sunt iarăşi. învinşi. Acestora. le vine în” ajutor, din Ardeal unde se afla, 

i _Mârzea . cel rare; însă oştirea . „boierilor. fiind demoralizată. şi lipsită de 

" tunuri “şi inferioară” mult celei . a. lui . Simeon, : : nici *Mârzea nu. poate în- 

drept" . lucrurile, „căci. Simeon dă : veşti, de biruinţă la 1 şi 5 Noemvrie, 

-,din Piteşti; unde ajunsese . urmărind pe boieri. Odată cu Mârzea,.. venise 

ca ..să - ocupe „tronul: Munteniei,  Radu-Vodă. pribeagul, care după întrân- 

_ gerea - boierilor, „trece .cu vre-o 4000 de oameni, în “Ardeal. 

_ Q_altă. cronică dia. ară, dă astiel evenimentele. acestea, mai desvoltat: 

A „Radu-Vodă: pribeagul: cu: 15.000 de ostași, din .care 3000 de, călăreți, 

din tabăra imperiălilor, "pretendent la tronul : Munteniei, intră în Mol- 
dova pe 1a>  Năieni; moldovenii înving pe năvălitori şi aceştia „se -reîn- 

A   
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„torc în Ardeal. Radu, trimise spre, “Craiova - numai 1000 de - oameni. Se dă | 
atacul. în zori, la Creţeşti pe Jiu, garnizoana isgonită, învinge. In îața 
celor 5000 de infanterie, între “care 2000 de haiduci, cu sârbii lui Mihai 
şi 1000. de călăreţi. ai lui şi turci, Orăş 'moldoveanul are numai 1500. 

“Potocki, deschide lupta; Radu,se aruncă asupra, cazacilor,. cu boierii săi, 
"dar este respins, :după care se. refugiază la Cladova”. 

Este interesant.a- se da în amănunt, evenimentele din aceşti ani, de 
după! „căderea „voevodului “care în „0 aşa de - Scurtă domnie,  atrăsese a- 

- supra- i, atenţiunea lumei. 
— Mihai Viteazul, prin. vitejia sa şi prin capacitatea sa de' conducător, 

“alcătuise 'oştirea sa din elemente străine,. amestecate cu- elemente. mun- . 
teneşti şi moldoveneşti, „moldovenii, :cei mai gata . de luptă şi. de is- - 
spravă. dintre“ români” 1), cazaci, călăreţi poloni cu platoşe, husari, - sm 
guri haiduci, reiteri germani, silesieni, sârbi, bulgari: Miron Costin, spune 
de această armată:. „Avea Mihai- Vodă, „oşti deprinse la isbândă, ales o 
seamă de slujitori, ce? se' chemău pe numele căpitanilor săi, anume Bu 
zeşti, alţii Răţeşti, foarte stătătoare oaste”. „Asemenea ostaşii „Mârzeştilor 
(Mârzea cel mare:-şi “Mârzea cel mic, Dimiitre Mârzea) şi a lui Geșta.. -: 

Ir. faţa intrigilor din ţară şi a. inpunerei lui: Simeon-Movilă ca domn, 
coriducătorii - de oşti, boierii Buzeşti, uniţi cu “Udrea, cu Negrea clucerul, 
cu „Stoichiţă. postelnicul, se răscoală în contră . domnului „şi înjghebând o -„: oştire de: 12.000 de oameni, „reuşesc a isgoni pe domn; Simeon-Aovilă 
se retrage cu cei- 4000 de “soldaţi pedeştri. şi 14 tunuri, la. Buzău, în “Iulie. în calea” ajutoarelor ce aştepta de la Ierenia-Vodă şi 'câre” i sunt aduse - sub conducerea lui. Nistor „Ureche şi. a- căpitânului. „Orăş, 4000 de ostaşi E pedeştri, 2000 de. călăreţi şi 16 tunuri. Insă „până. 'să-i sosească acest „ajutor, oștile - Mehedinţilor, capătă o nouă “biruinţă asupra” lui. Simeon, "la Milcov, la o vale: mare ce este dincoace de Focşani, îri locul zis: Mo- i „vila Caiatei . .(Cacatei); unde ;urmăritorii au 'căzut : asupra trupei lui. Si- „meon de'la nord, din munţi, tăindule. drumul „pe deasupra”. . La Siret, urmăritorii s'au oprit. Sosind ajutoarele, Simeon- Vodă, “la 26: Iulie, foarte de: dimineaţă, a trecut Siretul şi a. bătut sub „Râmnic, ! “straja. Buzeştilor, în număr "de! 2000 „prea puţini oămeni ' au scăpat”. Ieremia-Vodă lămureşte, că. la 15 Miercuri, Simeon Cu : moldoveni de ai 

EIN 

lui şi cu tătari, a înaintat până la Buzău după hrană şi ştiri: şi întâlnină - trupele . rebelilor, le-a bătut chiar îni tabăra lor, care: coprindea 2000. de: infanterişti,. „din care” 'unul n'a scăpat şi 3900 de călăreţi, care s'au sal- vat numai în mică “parte; e vorba -şi de boierii căzuţi. în robie : la pă- gâni, cum a fost: şi cu Neaga, vornicul” Mitrea. . Boierii . se retrag spre” Bucureşti şi la 6. Octomvrie. se dă o. nouă luptă între ei şi: trupele, lui: Simeon, în. care: sunt iarăşi. învinşi: Un “ajutor vine din: Ardeal, sub Mâr- ". Zea cel mare şi cu haiduici, el însă nu reuşeşte ai. împedica. înaintarea lui Simeon, care continuă urmărirea şi învinge iarăşi: pe boieri, la: i şi 5 „Nbemvrie. Iri acest timp, domnul ales. de boieri,, Radu Serban, se duce:- 
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lui Basta, pentru împărat. In 1602, Basta, dă un. ajutor de 14—15. 900: 
de oameni, 'din care 3000 : de călăreţi, din tabăra imperialilor, Trecerea a-. - 

III aa ag E 

în Ardeal, dai Basta, cu 4000 de oameni, depunând. jurământ "de credinţă» 

cestei oştiri,: s'a făcut pe -la -Năieni, pe la hotarele Moldovei; se ajiin ge. 
la un câmp. de luptă triunghiular, între munţi, unde. apare un duşman mai Să 
“numeros. Boule, trimite înainte, 1000. de arhebuziori, el având să. atace: 
pe: aiurea! cu 2000 de. călăreţi, în zori. Moldovenii, -caută să înconjoare 

- această avangardă, - dar de - pe un deal, rei 2 şefi observă şi caută a 
împiedica. Gloata trimisă însă, se dedă la. pradă. Moldovenii . atacă, âtunci. | 
pe arhebuzieri, care se împrăşti2; iar: tătarii le -taie. retragerea.. Radu. silit . 
a se retrage -şisel, cu restul trupelor, care este atacat în spate şi de- 
„Moise Szekely, la Vașarheiu, pe cei ce se îndreptau spre Bistriţa. Radu, 
cu cei câteva mii de- ostaşi, se îndreaptă prin Marghita, spre Beiuş. şi 
Satmar; cu această” oaste era şi Mârzea cel mare. Atunci are.loc răscoala. 
boierilor. : “craioveni, contra lui Simeon, vrând să pună “domn pe Radu, - 

fiul lui Mihnea. -: , E - 

„Insă, Delimarcu, apare cu sârbii săi sub. ziduri şi-l, fară din Giurgiu, 

de la turci şi-l duc: la Craiova. Moldovenii fug. Simeon, era ajutat -de 

poloni, sub Ion Potocki.. Radu trimisese, spre Craiova, numai 1090 de ., 

oameni ; garnizoana isgonită - compusă. şi din poloni, se întoarce îndată. 

Atacând - în- zori la Creţeşti, pe - Jiu, ea învinge. In faţa. celor' 5000, de . 

_. infe nterişti, între care 2000 de haiduri, cu' sârbii lui: Mihai, şi cu 1009 ” 

“de călăreţi 'ai lui, şi turci Orăş moldoveanul. are numai, 1595 de oameni, 

- căci nu-i venise nici Nestor, Ureche, nici soldaţii poloni ai lui Tarnoski. - 

“ Lupta se începe, Radu se 'aruncă -asupra: cazacilor;. cu boierii săi; cazacii 

i la . Sătmar, se pun în marş către ţară, spre Mehadia, . cu toţi aceştia, pă. | 

R când Basta se îndreaptă spre Braşov şi sud. După însemnările - saşilor, 
la 22 Iulie, Radu era la Braşov,. de' unde ia drumul “ spre Năieni : "şi 

'Şi „cu. nusarii resping însă atacul. Oastea se împrăștie.” Perderile. ar îi - 

pentru Radu de 2500 morţi şi 500 prinşi; Radu „fuge la “Cladova. | 

In vara 1603, Radu ajutat şi «de Buzeşti” şi de Marcu- Vodă, reuniți - 

că trupele ce i-ar fi dat Basta: în ajutor, ar îi de. 25.000. Polonii socot 

3000. de lăncieri unguri, 10.009 de pedeștri * şi de haiduci, 1009 de strân- 

suri şi pe Mârzea. Mârzea cu alţi câteva. mii, ar fi trecut. la 15 August, | 

ca avangardă. Insuşi Basta apărea în aceiaşi direcţie. Andrei Potocki, a- 

- pă ătorul lui Simeon, atirmă că "Radu Şerban şi, cu Buzeştii- au în: 

conjurat ţara: aşa de neprevestit, în “cât - din 20 de oameni pe care -voa- - . 
” r 

„vodul i-a: trimis, "fiecare în deosebi; ca să aducă ştiri, nu sa mai văzut - 

7 

„nici unul şi “că “ștraja : noastră -de la “Teleajen, a fost atacată. Potocki -- 

venea: de către Ploeşti, de unde cu oastea ce avea, pleacă spre Moldova, 

“când află. că "Marcu-Vodă, vrea să ia „Moldova; - Radu urmăreşte arzând | 

Tecuciul. şi trecând Siretiul; adversarul său se .ascunde' la Târgu- Frumos. - 

In -isvoarele ardelena lupta cu 'tătarii; | polonii şi turcii, are loc la „23 - 

“August, şi 'se ' credea la Braâşov,. că duşmanul * a „pierdut. 4009 de-'oameni, , 

"dintre “imperiali şi ostaşi de ţară, ai lui Radu căzând doar -600.. La 

19 Septemvrie, Potocki” arată: din lagărul de la Jijia, -că _voevodul 1 pleară 
D . 
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or ae 
+. înapoi spre scaunul, său, cu. 2009 de :moldoveni,: 300 -de cazaci zaporogeni şi . 

„5. tunuri mici, la::13 Septemvrie. i: citi i pe 
„A..doua -zi,: tătarii trec: Siretul la “Teeueiu, :-neaflând - nici o: pedică, 

“Radu, fiind . la . Buzău, : iar. oastea -sa să răsleţise,; la» -17 “tătarii - erau: ia 

«.
 

Focşani, . cu hanul -lor -în frunte: -Forţele tătărilor;. erau la 30---40.000, - 
care mergeau. să : mărească. oștirea. turcească; “Lupta-ar: îi avut loc =— după 
saşi: — la Măgureni, :după..un, document intern-'a lui Râdu, la Ogretin - 
(pe : Valea Drajnei) ; la : Teişani,- gura Teleajenului - (12 km. :de::Ogietiii), 

“după cronica ţării; :Inscripţia. de pe--mormântul de la. Stăneştii (Vâlcea). 
a” lui. Stroe -Buizescu, mort pe. urma rănilor -primite;. arată. lupta : acestuia, . 
în prima.zi a bătăliei, cu. cumnatul hanului. După ce-se vorbeşte: de rana sa 
la mâna stângă, de turci, de. răsboiul. dintâi, .de--ciocnirea de :la: Giurgiu 

i cu. hanul, în care îl- atinse o săgeată; :de ridicareă lui Radu :Şerban şi de 
retragerea .lui,. de: solia la: împăratul,'-de retragerea -lii -Simeon 1), set-ur= 
mează” astfel: „deci . s'au ridicat - (Simeon-Vodă) cu : leşii -Şi -moldovenii Şi 
hanul cu mare oaste de tătari şi ieşiră de se loviră la gura- Teleajenului. 

' la Teişani,. în luna lui Septemvrie. 14. zile, an: 7110 luni dimineaţă; până 
seara : şi făcură, năvală .Marţi. dimineaţa, :de trei: ori;. de': toate "părţila;, | 
iar” văzând.: jupânul... Stroe, atâta nevoe pe. creştini, stătu: înpotriva - tă- 
tarilor, de. se. Iovi cu-:.Mârzea . nepotul. hanului - şi-l: junghie “pe - tătar. | Şi dintr'acel. răsboi, se răni la. obraz. şi. peste trei săptămâni, -se tâmplă - 
mozrtea-i. Cronicele . ardelene ştiu, că: la 8-21 : Octomvrie, - Basta “pleacă 
spre ţara românească. şi că. la.21,. se întorceau. de acolo. haiduzii ii 'Mârzeă. * ».. Din partea lor, turcii „vorbesc . de cei -30-—40.000 .:ai hanului,- cărora li-se _! opun. 8—10.000 de creştini. Raportul dui -Potocki spune, că -la *somaţia- de „a se preda, Radu .răspunde. luptând;. că atacul. ce urmează nu :isbuteşte, „căci Buzeştii, pe care singuri îi are înainte acest vechiu -duşman al: lor, : 

în: Moldova.:. . .. =: 

„ râu . aşa de : întăriţi, . de..,,nu .le-a putut face nimic”. “Hanul a trebuit, cu cei 12.000. de .oameni ai lui, să. treacă. Dunărea, .retrimeţind pe : Simeon” 

ia Marcu Sobiescky,. fixează | 
unde Mihai - fusese . bătut. Hanul." află “cu “mirare «prezenţa imperialilor lui | „Basta; -ei: pierd,.. de :şi “lucrul. se. ţine : în . taină, peste:.:2000. de oameni. In zadar. cearcă. şi alte pasuri.- :. :. i: DE ae i 

„ Scrisoarea lui Basta,-.de la. Sept. :în: care : se spune, că: Radu, se aştepta aşa de puţin la această lovitură, încât: îi, dăduse--lui Basta,:-un-:a- -“jutor de "4000 de :români,- cari „fură - trimiși. de -la Deva spre :: Lipova; xcu Gh. Borbeli.. Radu, ar fi avut 16.000 de: oameni ai-lui, că. alţi 6000 -i-aa 

"erau 15000 de, sectii, 1090 de; lanţe cu Marcu-Vodă, reiţ 

venit în ajutor, pe lângă Mârzea şi câteva . mii de::arddleni şi haiduci: - 
eri de ai lui Flanr (5 companii) şi. valoni  călări -(7—10 companii). Basta w'a. ajuns-"la timp . cu: Preiner. La tătari se aflau şi 6090 de moldoveni şi-- 3000 de poloni, . conduşi. de -contele. Tomaso . Cavriolo, - comandantul ” ajutoarelor şi Wlăr=- lein. Au fost 1500 răniți 'şi 159 de morţi, faţă -de 80900 

- o.   

de morţi. şi răniţi, 
1) Magas. Istorie IV p. 304. Analele Academiei pe 1910... i 

N : , . ; ae 

„ca loc al luptei: pe'"Teieajen, acela chiaf | 
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de partea: ceâlaltă., Se finură . numai ; cei, :2000. de. arcași „germani, puşi la" 
dreapta: în pădure. ea e? ăi 

ma „Totuşi. tabăra: :noastră, - -a. „fost, bătută :cam de doită ori; căci” în! aa | 
timul atac, care l-a'.făcut.. tătarii,. au” pus. pe-. fugă, pe? toți : ungurii, Rajii - | 

„ Şi. sârbii „noştri şi dacă n'ar fi.tost valonii;-pe care i-a avut-d-lui 'contele: 
Toma,. în ambuscadă,. de. sigur, că tătarii. 'ar -fi. intrat, în şanţurile -- noastse. 
A trebuit interveăţia lui .Cavriolo.. şi. Wărlein, - cu 0 lovitură . de:.coaste, 
pentru- a se aduce retragerea ! călăreţilor- duşmani, cari apoi se vor aşeza 
pe dealul din îaţă, mult disputat. Stroe, n'a intervenit “zadarnic . într'o 

luptă singulară, ca pe. vremurile eroice, de la - viteaz la viteaz, El a res- 
tabilit lupta. -. ..- IRI a 

7 

o,  :A-doua zi, se opreşte harţa, din ordinul lui Cavriolo. Atacurile tă- 
tăreşti. avuseseră loc încă, “numai .în. ziua “precedentă, care: aceia. a fost 
:decisivă. Marţi tătarii se . retrag, lăsând, ni se ;:spune,. 4000 'de morţi, faţă 
“de abea 350 de creştini căzuţi, dar. "mulţi răniţi”. “După Spontani, Radu | 

" opunea "celor 40.000 de tătari, cari. aveau numai '1300' de. infanterie, 'ce nu.” 
erau: tătari şi: mai piine tunuri, 8—10.000 de soldaţi de. infanterie. Cavri- | 

'olo, îi aducea la 20 Sept. 1000 de călăreți. Front: larg, Ogretin--Măgureni—- 
„ Teişani., Se află .şi de. înfrângerea de 2—3000 de : tătari; a 'străjei voevo- 

“dului, sub. comanda . 'secuiului: Petru Konkoly, strajă - care coprindea 5000 . 
de oameni, din „care. 2000 fură : tăiaţi, iar “800. căzură în -robie. se în- 

- tăreşte şanțul împrejmuitor, făcându-l . de . 20. „de:.ori' mai. capabil. a -re= 

zisti i flancândul cu 4. redute, în .care se aşează. “tunuri; intrarea se în-. Ei 

„chide „cu cară, 'cu. trunchiuri sostogolite, Cu - gunoiu.: , Frontul, acesta, 

razernă pe. deal şi pe pădure. -: i. / a: : a 
Marcu-Vodă, pe o, înălţime, “păzeşte, “cu: 3000 : de” -secui şi, 1000 de 

lariţe ardelene., Orânduirea aceasta, o face 'Cavriolo .  (asemănaze,, cu ăcea | 
de la. Mirăslău, şi acea de: la Teleajen) .; La 23 apare. hanul Gazi-Ghirai. 
Sa fi ordonat imediata, retragere în . tranşee, după -o întâie „ciocnire a. 

duşmanului,, cu valonii. Românii „Cu' foarte mare furie”, i se: aruncă îna- 

inte, ca şi urigurii cu - sulițe, ceia . ce. sileşte pe - coniandantul. „forțelor apu-. 
sene,. să scoată peste şanţ, pe propriul său. îrate ; Camillo şi pe: "Wărlein, 
germanul. Vimercati, altul dintre comandanții. 'contingentului, scoate în pă- 

durice 400 de haiduci, pe când tunurile bat în stolul- gros al tătărimei,- 

Se. dă uri timp lupta pentru dealul: din „mijloc, trei atacuri ale hanului | 
fiind. frânte, unul după altul. -Aci se aşeză, fără ai fixa importanţa, 'in- 

„tertenţia lui Stroe Buzescu. A doua zi apoi, nimeni nu mai părăseşte. tabăra. 

! retrânşată , şi “lăsând 5000 de morţi, Gazi-Ghirai este: silit a se retrage. : 

„+... Urmarea acestui mare succes, care; asigură : domnia lui 'Radu-Vodă, - 

au fost atacurile. lui - peste. Dunăre, contra cetăților turceşti şi sălaşurile 

- de tătari, în primăvara anului următor. Căpitanii de la Teișani,- rămăseseră, pe 

* lângă - domn, ;Mârzea” fiind în - preajma Giurgiului; “Ionaşcu, alt moldo-. 

vean, în Bucureşti. Ei aşteaptă îngheţul Dunărei, pentru ca la 8 Februarie 
"1603, să se: arunce. asupra . țintei ce'şi aleseseră şi 'aceasta de şi boierii - 

“ “chemaţi sub steag, zăboviră., Oraşul Silistra e. năvălit, puinduse pe fugă - 
acel Ahmed, „ginerele hanului, căruia acesta voise în 1595. să-i dea Mol- 

pd 
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“ «love, şi Radu Mihnea. Vodă e de faţă şi văzând -că nu se poale lua ce- 

r
r
 

“:tatea, se retrage; Gh. Raț intră în Dobrogea, pe la Hârşova, gonind pe. 
“turci” din -castel.. 3000 de spahii trimişi contra lui, din Silistra, ei sunt 

“ distruşi de românii dobrogeni, .care'i îneacă- în Dunăre.  Ahmed-Paşa, se ! 
. “retrage la Bazargic. Radu-Vodă, : este solicitat de Basta, să-l: ajute spre 
“a goni pe Moise Szekely; el trimite pe Lupu Kiss,” sârb: ungurit, cu 1400 

de unguri, sârbi “şi români, împreună cu loan,.Cionca; luptele se dau 
în părțile Gherlei, cei doi căpitani înaintează. până la Dumitra (Bistriţa). 
„Aici le iese înainte secuiul Gh.: Mako, cu 3000 de tătari, unguri şi sârbi, 

„ (Mzko, trădător. de la Mihai-Vodă).. Ai noştri sunt bătuţi, Lupu cade - 
în măinile tătarilor. Al doilea .corp român e comandat de Dimitrie -Mărzea, 
cu care nu sunt mai mult de 2000 români şi sârbi, care nu ot trece 
de Sighişoara. Radu era ocupat. cu concentrarea la Dunăre a trupele: 
turceşti, sub -Hidir-Paşa. EI înţeles acum cu turcii, lasă să: treacă în 

- „Ardeal pe Delimarcu, cu 100 de haiduci,-români:.şi 'sârbi,:şi pe Gh.-Raţ; 
„cu 5000 de sârbi: şi .moldoveni, pedeştri şi călări, Mârzea "meigea şi el 
“cu această. trupă. Raț porneşte: pe Valea Teleajenului : și:- ocolind Braşovul, 

„se îndreaptă spre "Feldioara. Straja comandată: de Mârzea cel mare, în 
număr „de 2000 de călăreţi secui,. sârbi şi români, e atacată ;de secuii a-. 

„ junşi la Remete. „Secuii ar fi resistat la ciocnire, se perd 2 steaguri roşii: ale - N 

noastre, 2 ale 'sârbilor. Românii se întăresc cu tunurile lor” în. şanţuri,- 
“ luptând de la amiază până seara, când vine Dimitrie Mârzea cu forţe proas- 

. pete din ţară, 300 de călăreţi sârbi şi români. .Radu de la -Rucăr, 'vine: în Ardeal “la 12 Iulie „Voevodul.. a „urmat linia munţilor şi.la 16 se, află 
în câmp deschis gata. de Iuptă: Moise făcuse şi el tabără, la moara: . „de hârtie, iar. Becteş rămâne afară din tabără cu 2000 de tătari şi 200 “turci. Cară legate cu funii, înconjură pe prinţ; la spate are-o pădurice, în 

“faţă o' mlaştină. “El are 25 de “tunuri: mari şi mici. . Radu are numai + 
„tunuri uşoare: La 17-'Iulie, aşezarea oastei lui Radu între Rășnov şi Vâlcea. 
_-Cei doi Mârzea sunt la aripa stângă, contra tătarilor; de către Braşov stă Raț; la mijloc pedestriinea- şi haiducii; "Radu e lângă steag. El ar fi avut 400 de călăreţi şi.6000 de pedestraşi;. Sub focul. .rău îndreptat .al : arțileriei - lui Moise, 'românii înaintează de pe dealuri: spre Braşov. In - “faţa” mlaştinii, arhebuzierii haiduci ai' lui Radu descalecă şi: trec prin apă. | Strigătorul - de lupte al românilor, e st. “Nicolae. La cară luptă -De- 
„-limarcu şi le sfarmă, pe când unii dintriai lui, sar peste ele; începe 'mă- .-. celul cu suliţele lungi; ai lui Moise, 'per “ca nişte turme speriate. . Marele- „Vistier Nica, duse la Basta şi Radu Buzescu, „Mircea ' fratele. lui! Mi-" rislău logofătul şi Radibrad, duc impăratului 52 de steaguri; din care unul. - mare turcesc. Iar cezarul, trimise biruitorului, prin Radu Buzescu, marele Steag de iuvestitură .şi cu acest prilej Spontani, ne-a păstrat. priveliștea . “frumoaselor. ceremonii de la Târgovişte, cu: desfăşurarea. în. mijlocul unor. trupe, “în număr 'de 4000 de infanterişti, 3000 de călăreți şi 500: de -arhebuzieri călări, ai lui Vimercati,. a celor 2 steaguri ale țării; cu corbul . - şi chipul Phecistei. Radu, peste câteva: zile, se întoarce. în ţară, lăsăud 

- . . N . ! 
. 
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în. Ardeal numai pe. Raț, cu 2000 de: sărgi şi români. Radu erai foarte Sa 
încercat: în lucrările ostăşeşti”:1).” | 

Evenimentele! acestea. dintre anii 1609-—1611 sunt astfel redate. şi, pe | 
- scurt, de. cronica ării: o. a A 

„1609; Bucureştii sunt. jefuiţi şi arşi, de către oștile lui Gavril” Batoci, „ 
| princepele Transilvaniei; 3 luni „au prădat ungurii Bucureştii: şi T- -Viştea, 
“până ce Radu. Şerbân, se .întoarse: din Moldova. cu mici ajutoare şi-i Şo=. - 
neşta. peste munţi, sdrobindui cu desăvârşire la. „trecătorile munţlior.: Este 
Mârzea spătar. -- ae: 

"1610; Decemvrie: 30, ungurii sub Gavril Batoti, împotriva lui adi 2 

Şerban Basarab, nepot, lui Neagoe. Basarab, a prădai şi jefuit toată - Va- 
_lachia. . . - 

:1611; In acest an, Gavril Batori, întră din nou în țară şi i pradă şi 5 

jet. eşte . până la .T. -Vişte. Şerban- Vodă, aleargă cu oștirea lui de-l go: E 

neşte. . . ' Ă 

1611; _Saşii diă. Braşov, strămtoraţi de Gavril Batori, principele, Tean-. II 
silvaniei, cer ajutor: domnului :român. “Radu Şerban pocneşte din Bucureşti 

în capul a 10.000 români şi "1300 - -călăreţi poloni şi trecând pe la Si:.- 
“naia, soseşte la Predeal în „di nineaţa de 9 Iulie şi prinzând iscoadele- lui E 

- Batori după un marş forţat, încă înainte de..amiază, tăbărâ la Curmătura, 

în faţa Braşovului. "In lupta” de: la; biserica: 'lui-. Bartolomei,. domnul român, 

câştigă o victorie, “strălucită. Batori scâpă cu 1 fuga: 8000 de morţi râma- 

"seră -pe câmpul de - luptă 2). De „P II 

1611; Sept. : „Radu - Şerban, domnul . "Munteniei, după - ce. biruise pe 

Gabriel Batori la Petreşti, văzânduse părăsit de ostaşii' săi, trece: în Mol- 

dova, dar la: -Lunca- Mare, aproape de.Bacău, tătarii “trimişi de compe- 

țitorul la tron, Radu Mihnea, îl iau la. goană şi abza scapă ci câțiva oa“ 
meni în, „târg la Suceava”). Veis Adalbert, primarul. „Braşovului, atacă 

"şi. el: pe Batori, la întoarcerea 'lui de la T.-Vişte, . în - Ardeal, împreună 

cu -populaţia, -pe care primarul! o revoltă contra lui Batori; în ajutorul _ | 

primarului. vine şi Radu-Vodă Şerban, cu O armată de. 7000 călăreți şi 

1500 pedeșiri, bătând” pe, Batori ). Radu Şerban avea "4500 „Sârbi în ar- 

mată 5). . - . Va „: 

„Radu munteanuil, “ajută. “cu trupe şi pe. Homonay “Gyorgy, în lupta - 

acestuia contra lui Racotzi „George,. după moarteâ lui Bethlen”, | 

| Sub “Radu ' Şerban; Mârzea,. în: capul. haiducilor, a. devenit. groaza . -, 

Ardealului” 6). e . aaa 
2 ă | 
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-1y3Toate aceste evenimente militare şi: politice, sunt raportate ia timp în apus, de - 

cătră delegaţii acelor ţări, aflaţi la faţa locului ; astfel din 24 Martie 1603, raport asupra 

trecerei lui Radu Vodă, peste Dunăre; La 14 Aprilie 1603, raport asupra expediției lui 

Radu-Vodă, peste Dunăre. La 16 lunie. 1603, raport de sosirea lul Radu-Vodă, la „Turnu | 

Roș, — La 4 August.1603, raport asupra unei victorii a lui Radu-Vodă. asupra lui Moise 

Szekely, la Braşov. — La 21 Octomvre 1603, raport asupra expediției lui Basta, în unire: 

- cu Radu- Vodă, asupra Timişoarel.: j | 

4-2) 1.G. Babeş. îi 
3) Istoria Roniânilor, de Gr. Tocilescu. 

+ 14) Szalardi lanoş. 
5) Hasdeu..: 

- 6) Bethlen... 
„o



„:. "*„Cronicele ' transilvane, . din, primii ani ai secolului XVII, sunt pline 
“de numele acestui ' general, al cărui 'mare talent ostăşesc, îl „admira. chiar 

- inamicii: ostaş viteaz şi iscusit, zice despre el un scriitor sas” 1). „Bărbat - eminent şi de-o vitejie extremă”2): - | De i Aa „7. Gavril « Batori, hotărânduse a. intra 'în ţară, Radu în „înţelegere . cu 
„împăratul, trecu cu oaste în Ardeal, împreună şi cu Ştefan al Moldovei; i însă Batori” fiind ucis de :ai săi, se întoarseră fiecare! în “ţările .lor. Sau: | Gavril: Batori, veni. asupra țărei, Şerban fuge de pe. tron şi vine domn 
Radu fiul lui Mihnea,. cu ajutor de'la tătari şi turci; el goneşte din -țară “pe duşmani, -peste munţi.. Şerban care, îugise în Moldova, vine cu ajutoare „+ de la tătari“-şi moldoveni şi-şi ocupă tronul. Sau: . - 

“ “In 1610, Gabriel Batori, 'făcu pe neaşteptate o insursie. în țara româ- nească, la sfârşitul anului -şi făcu pe. Radu să fugă. Gabriel Batori pradă -tara şi Târgoviştea, stând în T.-Vişte până la Mârtie 1611. Pe acest timp în Moldova «domnea Constantin, fiul lui -leremia Movilă. Fugarul __ Radu-Vodă, “alcătui -o "oaste, în: Iunie -1611, din 800 joimiri (nume nou a al cuirasierilor:-poloni); “400. de: pedeştri; din ţară se strâng toţi, dărăbanii „şi cât: mai mulţi călăraşi 3). Când marele : sluge; - Stanciul apare cu avan-: SU garda,;.. Radu': Mihnea; “părăsit de, toţi fuge. Sâşii,. braşovenii, chiamă pe „+ Radu, “în'-ajutorul lor. Acesta trece prin! un pas neştiut, în Ardeal, pe. neprevestite şi are loc. lupta, în ziua de Sân-Petru. Gabriel Bato:i, che:iase în ajutor” haiducii cari, vin în ţara Bârsei la 11. Iunie; la 12 Iunie ei. _.cearcă. a lua Braşovul, prin surprindere; iar văzând că domnul lor nu | „vine, s'au întors : la 18: în. Ungaria. Radu-Vodă adus în pripă, are oaste puţină : şi- încă . aproape .2-—3000 de poloni,. tunurile îi lipsesc, Braşovul ; dândui câteva! tunuri mici, oamenii flămânzi şi obosiţi. Stătuse "la, Rucăr, 8—10'zile-lâ pândă, numărul a lor „lui, nu. trece de 8999, pe când Batori „> ar fi .avăt 32.000. Domnul îşi împarte trupele în 33 de! rânduri; cei 2—3000 de. poloni, 'cate sunt ascunși: după moara de hârtie; Gabriel scoate. cele mai bune. elemente din armata sa, contră. infanteriei româneşti şi uci- „Zândui., vre-o '2000 de: oameni, o respinge . în rieorânduială. Atunci apar „din “ ascunzătoarea lor, polonii cuirăsieri; atacul; lor furturos, răstoarnă - toi în cale. Haiducii mi mai aveau prat şi gloanţe, atât. trăsese din puşte a biruinţă.':Se: împrăştie': repede, aruncând Suliţele. ' Românii “se întore a- tunci şi . începe “măcelul şi “urmărirea. . -: - e ta e » In bătălia de Ia Petrisdort -(1611: Iulie 12) transilvănenii isbiră centrul armatei munteneşti ; pedestrimea română “puţin numeroasă, se sparge (fron- tul), bătălia -era 'perduiă, când Şerban E, numai. cu ajutorul călărimei - restabili lupta şi Câştigă O :biruinţă strălucită-t): -. e | o Intre morți, se :află şi “Imrefiy şi Raț. De toți căzură . 12.000 de: 0a-: nteni; Radu șpune:: ;sunt. prea puţin, 'ca.să fi: putut face aceasta; “n'am „ Feuto. eu. D-zeu-.din. cer, a făcuto, cu mâna Imi” atoipuțerni n 
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1) Hasdeu (Chronic Oltard). , So 2) Bethlen, . . DR aa a 2 a N 3) Matei al Mirelor, o DR 4) Cogâlniceanu, . . .
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„Prinţul (Gabriel) se sprijinea pe faptul, că avea de trei oi mai 
multă oaste, ca Radu. El face a se „păzi. pasurile din spre Moldova, ca” 

- şi dinspre: țara românească. Voevodul îl înşeală, trecând: pe la Tranga - 
(Straja? - Tatrâng?), 2000 de arcaşi îl precedă, ei "resping pe ai lui Ştefan 

- Târ6k şi ai - camarazilor săi, de la trecătoare, restul oştirei” lui Gabriel nu 
se. ţinea de “cât, de jaturi. “Cu. 7099 de- călăreţi şi 1599 de: „pedeşiri, Rad 

„dă luptă celor 12.000 de- călăreţi şi 3000. infanterişti ai. unguriloz, aşe- 
-  zaţi aşa încât Bethlen era la dreapta cu curtenii şi haiducii lui Ion Ellek, 
“precum şi cu rebelii lui . “Balthazar Ordog; la “stânga, se afla. Gh. Raț. 
cu secuii lui Bedd şi alţii; la mijloc “pedeştrii, cu 4 tunuri | mai mici. La - 
Radu, stânga- o au arcaşii şi puşzașii poloni, cu muntenii şi cele 2. stea-. 

E guri: de „unguri, a lui Ştefan. Hal: nagy; dreapta “polonii “cu sulițe, mol- 
dovenii cu arce şi ceva tătari; Radu cu “tunurile la mijloc. Atacul îl dau 
întâi strigând Isus, albaştrii - de la curte: -şi secuii, contra dărăbanilor; 

Pa 

“între cei ce. fug, este şi Radu;: dar îndată apare cavaleria şi cu voia lui -. 
Gh. Raj, dezertează ofiţerul său, -Ştetann Bed. Victoria este astfel că= 

“pătată şi -Radu . culege 40 de - steaguri şi -120 de fanioane. Radu se 
prezintă la. Sibiu, -dar asediul lui, -nu poate reduce cetatea. Când -apoi . Ni 
apăru . armata - imperială, "cu. care “trebuia. să colaboreze, a lui: Sigismund. - 

“ Forgacti; el văzu îndată, de şi acela aducea. „12.000. de călăreţi şi 1000- . 
"pedeștri, că mare cu cine” lucra. Se întoarse. prin miuriţii Buzăului, spe-. 
rând să scape: măcar moştenirea sa unde se încuibase însă “Radu. “Mihnea 1). 

" Făcu înapoi drumul -spre Moldova, urmat şi de” „Forgach, căruia tătarii - 
îi aduce mari pagube, sub Bacău: Cu puţini . care scăpară, el trecu, pe la 

- Câmpu- -Lung, pe când domnul român,” luă drumul Vienei 2 2). Ă 
In mod sumar, - războaiele lui Radu Şerban sunt -astfel date: :), “dripă . - 

surse mai: “apropiate, teatrului de -răsboiu: Gonicea lui Simion- Movilă din 

“tronul. Munteniei, se face prin lupte, Simion fiind . ajutat de moldoveni, 
leşi, tătari, iar. oştirea Munteniei era împărţită. Radu :nu: dispune de cât 

de boieri şi redusă oaste “de ţară - şi mercena:i. Delimarcu, _era trimis cu 

un :corp: de oaste în. ajulor „lui Basta, în Ardeal.. 

Luptele -între Radu şi Simion, se dau în, regiunea dintre Bucureşti şi 

Buzău: la început. ele sunt favorabile boierilor şi lui Radu, la Ogretin, Tei-. 

şani; “mai pe urmă, Simion Movilă, care îşi trăgea necontenit 'ajutoare dina- 

poi, trimise'.de fratele său, - Ieremia - din. „Moldova, înfrânge: pe boieii; care . 

„e retrâg către. Oltenia. Un -ajutor de oaste trimis de Basta, sub: co- . 

- manda lui Mârzea cel mare, e înfrânt de tătari, după ieşirea din. munţii, 

- Vâlcei, Radu Şerban cu boierii. săi şi: cu vre-o 4000 de ostaşi trece în Ardeal. 

De “aci, primind. ajutor de la “Basta, „reintră în ţară. în fruntea - a: vre-o. 

„15.000. de 'oameni, cu. 3000 de. călăreţi Sub comanda. căpitanului - francez 

. Boulet.. Prima luptă are loc la Năieni, la sud de care era aşezată ta- 
băra moldovenilor; „primul atac dat “de cavaleria lui Radu, „reuşeşte, a bate 

21) Mihnea să intitulează şi el „stăpânitor a toată țara românească şi laturelor: | 
“plaiuritor Almajului și Făgăraşului Herţeg. 

-2) Bethlen (așupra acestor evenimente este iarăşi raport din 26 Sept. 151). 

3 V. Mologa (Rezboaele lui Radu Şerban, 1602- 1611). , - 

Oastea Română « €. 29-a 
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- = pe tătari, însă moldovenii înconjurară de toate părţile oştirea lui Radu, care 
-" -rupse fuga, urmărită de tătari. Mârzea însă ocupând defileurile la ieşirea 

"din munţi spre Transilvania, opri urmărirea, aşa că expediţia din Martie .. 
„1602 sfârşi nefavorabil pentru. Radu Şerban. Radu mai sufere un atac - 

“- şi în Hrdeal, din pârtea lui Moise' Szekely, căpitanul lui Sigismund. După 
alungarea lui” Radu, Simion alungă şi pe. Mihnea Radu pretendent susținut 

- de turci. Simion este. atacat de un corp de oaste format din turci, arde- | 
leni, munteni; adunaţi de,Radu Mihnea, la Giurgiu. Simion trimite în contra 
lo; o ceată de poloni sub paharnicul. de Camenița și -alta de moldoveni cu 
hatmanul „Orăş şi. vornicul Ureche. Radu. Mihnea este învins. Radu Şer- 

ban pregătit bine de .luptă, porni .spre aşi lua tronul, aşezând tabăra în 
| “Țara Bârsei, lângă Braşov; fraţii Buzeşti cu Mârzea, cu 0 ceată de haiduci 

„intrară în ţară pe la Turnu-Roş. Grosul trupelor lui Radu Şerban, trecea 
„de 25.000 oameni, pătrunse în ţară pe Valea Teleajenului, bătu corpul 

de observaţie: a lui : Simion, care împrăştiă panica asupra oştirei lui Si. 
mion, care se ridica la vre-o 20.000 - de“ oameni; polonii, care formau » 
grosul, s'au retras împreună cu moldovenii şi ceilalţi, către Moldova, ur- 

"măriţi de Radu Şerban, care intrând în Moldova pradă şi arde 'tot în calea lui, 
„ Reîntors la scaun „în T.-Vişte, Radu este înștiințat: că Simion vine cu 

ajutor “tătar, ca la 40.000 de -călăreţi. şi 1.300 infanterie. Radu nu are de - 
"cât vre-o 10.000 pedeştri şi vre-o 6000 călăreţi: el cere ajutor lui Basta, 
care îi trimite pe Tommaso Cavrioli cu vre-o 1000 „de Oameni. Lupta 

- începe prin un atac de infanterie românească şi de lăncieri, apoi după ei, atac dat -de Attilio - Vimercati, cu 400 de haiduci, iar 4 tunuri. trag . bine în grosul tătarilor. Totuşi furia atacului tătarilor, puse pe aliaţi: în - „„retragere "şi chiar pe fugă; atunci se petrece acel .act de eroism a lui. Stroe Buzescul, „care luptă şi omoară pe ginerile hanului; “aceasta arincă " demoralizarea în tătari; “un nou atac al acestora. fu respins şi tătarii re- nunţară la. luptă, retrăgânduse. Lupta aceasta a avut loc.la Teişani. 
Intr'un hrisov Radu Şerban, narează evenimentele acestea, că: oştirea = duşmană cu Simion-Voevod coprindea turci, tătari,. leşi, moldoveni şi ca- . zaci, în număr mare, venind asupra lui- Radu” Şerban; acesta şi-a aşezat | şi sel oştirea la locul numit Ogretin,_luni 13 Sepi. Lupta a fost foarle . “crâncenă, “iar. diregătorul: domniei - jupân Stroe fost mare. stolnic, foarte” mult s'a luptat cu vrăjmaşii şi a fost rănit şi mai pe urmă a: răposat stră-” > duind pentru domn şi peniru legea creştinească. Iar pe piatra de pe mor- mântul lui Stroe se arată, că: Stroe a fost stolnic -la Mihai-Vodă şi a fost la toate răsboaiele dinpreună cu domnul său; la răsboiul dintâiu dobândi . „rână la :mâna stângă de turci; .la. răsboiul. de 'la- Giurgiu, a fost rănit „în ochiul stâng de săgeată, In lupta, cu Simion-Voevod, boierii “ării şi “cu Buzeştii „care. ridicase: domn pe Radu-Vodă, ieşiră la ţara nemţească; - apoi veniră cu oastea asupra lui Simion la Teişani în luna Sept. 14, anul _1602, când Stroe fu rănit la: obraz şi în Octomvrie 2 muri. - . 

voerod, loa anii aestirea lui Radu Serban având căpitani pe Mare 
fost concentrată gătinduse de li e Aloisio Radibrad agent diplomaţie, -a ) A de. luptă. contra tătarilor ce veneau din 'spre Mol- . 

i 
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dova...In. Februarie trece Dunărea 'şi atacă “Silistra ocupată de turci şi * 
- tătari; după. ocuparea Silistrei, oştirea a prădat regiunea, după care se 

„ retrase în ţară de teama desgheţărei Dunărei. După înapoiere în ţară, 
un corp de: sub comanda lui Gh. Raţ trecu Dunărea la Hârşova, cu bărci - 
de pradă. După aceste isprăvi, năvăliră 3000 de tătari în ară, care fură . 
alungaţi repede. » SS 

Conform. înţelegerei şi a cererei lui Basta, Radu Şerban “trimite 1400 
oameni sub comanda lui Farcaş Kis şi a lui Joan Chonkă, îndreptândui spre. * 
Gherla, iar alţi 200 sub conducerea lui Dimitre Mârza, spre Sighişoara. 
„Ambele grupe însă au fosi împrăştiate de trupele lui Moise Szekeli y. O 
nouă trimitere de ajutor imperialilor în Ardeal, sub Delimarcu şi Gh: Raț. 
In fruntea celor 3000 de oameni: munteni, moldoveni; Sârbi şi . haiduci” un- 
guri, îu- pus Gh. Raț, . având ca sfetnici.pe Moise Radibrad,. Attilio. Vi- 
mercaţi, căpitanul” Mârza şi Stanislav. Kracker, urmând. ca grosul “ forţelor - 
să ' sosească cu Radu Şerban, ulterior. “Raț pleacă pe Valea. Teleajenului * 
şi “ajunge în - Țara Bârsei la.5 Iulie” 1603, aşezând tabăra 1a Prejmer 
iar. Mârzea la moara de hârtie; „ambii uniţi sa îndreaptă la Feldioara 
unde iau poziţie, căci, 'tătarii se apropiau; românilor se alăturară şi 3000: 
secui. Văzând. că, trupele lui Moise Szekely se apropie şi .sunt! “superioare 
în număr, Raţ execută o. retragere _ la Cârstian, ' „urmat de vrăjmaşi. Aci la. 
Cârstian Raj văzând şovăiala. în trupele lui Szekely, _ia ofensiva şi le 
distruge “perind ca 1500 de oameni, iar comandanții lor cad moiţi Sau 

"răniţi în mânile jui Raț: După izbânda de la Câistian Raț. ocupă o 
nouă "poziţie în “munţii Branului, trimițând ştire şi “lui Radu .Şerban să 
vină.. Voevodul în fruntea a 8000. de oameni, "trece pe la Rucăr în' Tran- 
silvania; către Bran. Aci urma: să vină şi Basta cu trupele sale. Radu: 

- Serban se îndreaptă către Braşov, iar la _17 Iulie. 1603, - - dimineaţa el 

N 

ia cu armata sa formaţia. de luptă: aripa: dreaptă compusă din cavalerie sub 
Raţ, înaintează de la Râşnov şi Cârstian pe la “poalele munţilor către. ! 

Braşov; aripa Stângă formată din pedestrine în frunte cu Mârzeştii, ina- 

intează pe malul Bârsei, tot spre Braşov având obiectiv turcii şi. tătarii 

lui Becteş-Paşa.. Centrul format din haiduci, în forță .de 6000 oameni sub 

“ -cor.ducerea voevodului, înăinta între cele două aripi. Mârzeştii aveau ordin 

să facă “demonstraţie spre a ţinia pe Becteş- -Paşa pe .loc, în care timp 

pedestrimea şi. călărimea . (aceasta descălecată) - ataca centrul vrăjmaşilor. 

cu toată puterea. Moise Szekely se întărise bine pe poziţia, . ce ocupa; 

cele 50 guri de tun deschise focul asupra atăcătorilor însă a fost rău ochit. 

Deli-Marcu în. fruntea asaltatorilor,- zdrobi îngrăditura de cară, deschide - 
“run centrului care pătrunde în interiorul taberei. - Văzând neputinţa de 

a mai! “rezista din- partea lui Moise Szekely, turcii şi tătarii îl părăsesc 

fugând” de pe câmpul :de luptă. Insuşi Moise . Szekely fu “ucis de Ra 

pe când fugea. Au căzut în luptă peste 4000 de ai lui Moise Szekely : şi 

au fost capturate 32 de: steaguri. După această . strălucită victorie, Radu 

Şerban plecă în . „țară lăsând în - secuime pe bravul Gh. Raț « cu „2000 de 

„Gaireni. : [e 3 , 

In Martie - 1604, tătarii năvălesc în număr de: 3090 în” țară -prădând. 
7 = . . -- a. 
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şi, jefuind:: La plecarea lor spre Dunărea, 'voevodul "trimise contra lor 
cavaleria să-i urmărească şi să. le ia prada.-Pe trimisul. împăratului Au- 

„_“ striei care îi aduceu un steag şi mulţumiri pentru victoria contra lui Sze- 
kely, Radu-Vodă î-l întâmpină venind-între două şiruri de pedestrași şi 

„- escortat de 300 de boieri călări. Pentiu intrârea în capitală să formă 
„ cortegiul; pedestrimea mergea înainte. în şiruri câte .4; urmau 2 steaguri 
= ale_ţării,- unul de damasc alb având zugrăvit pe el corbul cu crucea du- 
- blă, iar celălalt, de culoare! roşie, purtând chipul unei fecioare în. vârstă, 

între aceste. două steaguri era steagul împărătesc, Venea apoi muzica mi- - 
- „litară. formată din tot felul 'de instrumente sgomotoase: tambure, trom- 

boane, 'castaniete, iar. la oare „care distanţă alte instrumente: flaute,. citerg, 
buciume, etc. . Aşa. au intrat vodă şi trimisul împăratului în Târgovişte. In - 

„Martie 1605, Radu-Vodă merse de se întâlni cu' Basta 'la Braşov, luând 
"1500 oameni cu dânsul. Braşovenii dete la cerere lui Radu arme şi prai 

„de puşcă. În urma noilor evenimente 'din Ardeal, Gh. Raț intră în Ardeal 
pe la sfârşitul. lui Februarie” 1605 şi prădă- cu cetele sale de nemți, sâ:bi 

__-.Şi haiduci. In Martie Raţ 'care mai primise ajutoare din ţară, merse şi 
atăcă tabăra de la Ibaşialău, ucigând pedestrimea. iar “călărimea scăpă cu 
îuga; după care chemat de saşi pe care Bocskay îi asediase în. Sighişoara, 

_Raţ intră cu trupa sa în această. cetate. In urmă se încheie pace şi Muntenia 
intră în „linişte. . In ianuarie 1611 însă prin intrigile şi amenințările lui 

„Gavril Batori noul. principe al Ardealului “şi la -pătrunderea acestuia în. 
țară, -Radu - Șerban părăseşte. tronul -şi. fuge în Moldova. Muntenia: îu 
pustiită până la Dunărea. Ce. a suferit ţara şi.cumia fost batjocorită po- 
pulaţia, cum a fost profanate mormintele şi jefuite de odoare, timp de - 
trei luni, de_către acest Gavril Batori şi haiducii“ lui, neamul românesc nu. trebuie să .uite' niciodată. Grozăviile ce sau petrecut atunci în Muntenia, | descrise de . Mateiu al Mirelor şi: de cronica săsească, adăugate la sufe- - - Tințile de o mie de ani a românilor aflaţi. sub stăpânirea ungurilor, în- Ei 

. chid pe veşnicie calea unei prietenii între .aceste două popoare. Radu: 
- Şerban îşi refăcu forţele de “luptă în Moldova şi în fruntea unei -puternice 

joştiri formată de poloni şi moldoveni, reveni iar în țara sa; de -unde 
„_e chemat de braşoveni în ajutor contra lui Batori, “care aflând de aceasta; 

îşi aşează tabăra. între Codlea şi Hăltăveni, după care se mută la Prejmer. - 
„Radu-Vodă trecu în Ardeal peste „munţi, -trecu prin Săcele . şi îşi. aşeză tabăra. la Braşov în suburbia Blumănă; el îşi alese "poziţie de a primi lupta în câmpia: dirire Braşov “şi Sân-Pietru, - iar“ în “faţa Iui luă poziţie 
“şi Batori. a E Efectivul trupelor lui Radu era de aproape: 12.000 .de oameni, cel „- al trupelor lui Batori 20.000 ;.pedestrimea lui Radu era formată din. munteni şi moldoveni, . călărimea-: din poloni: şi unguri. 
lucită victorie, cauzând dușmanului. o 
trupele sale. * î. 
„Am dat un extras s 

vedea calităţile militare a 
ele românismului, dacă- ar 

Aci Radu repurtă 6, stră- 
pierdere. mai mult de jumătate din 

umaâr din lucrarea citată şi” din care se poate 
acestui voevod român şi de cât folos: ar-fi fost 
fi lipsit dintre ţările 'române surori, acea vrajbă 
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pe care vecinii au ştiut totdeauna s*0 „introducă şi s'o nrenţină în rela- 
- ţiile” dintre ele: 

In acest timp, aceiaşi: nestatornicie î în domnie era şi în Moldova, unde 
se dau lupte pentru luarea tronului, ţărei, cu ajutor de oști străine, ceia -- 
ce zdruncină adânc ţara, -dau drum la amestec străin şi scăd din ce în ce 
puterea oştirei, silită” de” împrejurări. la -lupte intestine la care - trebuie 
să ia "parte, fiecare domn având .boierii: lui partizani. Astfel, Ieremia-Vodă 
Movilă, reaşezat în scaun după căderea lui Mihai Vitgazul, domneşte până |. 
la 1606. Din acest- an, într'un uric Ieremia-Vodă, vorbind de-o stăpâ- 
nire' de pământ, spune că în timpul, lui “Bogdan-Vodă cel Bătrân, a fost - 
un Arbore hatinan.. - ; 

Sultanul, . deja nemulțumit că acesta ocupase tronul fără voia lui „dă 
“ordin - lui- “Husein-Aga, ca. cu 20.000: de turci, români şi | “tătari şi- cu' 12 

- tunuri, să meargă în Moldova şi să aşeze pe Ştefan în tron. Coastantin- Vodă 
făcu-ce putu şi adună vre-o 10.000 de oameni pedestri şi “călări, hotă=. 
rât a se. apăra. Adunânduşi deci” oştirea, ieşi înaintea - celor ce venea asu- 
pră-i, la Prut, la un loc pe unde avea să trează; el avea 6 tunuri de 
mijloc, pe care -le aşeză pe o moviliţă prea potrivită. După aceia expedie 
o trupă de -500 călăreţi ușori, ca să meargă să recunoască pe inamic; a 
ceşti'- fură însă atacați de. un Corp de 1090 de tătari: şi siliți să se retragă. 

- Armata lui Husein veni şi se- aşeză pentru bătaie pe un şes întins lângă 
Prut şi atât de aproape de oastea lui Constantin, că se puteau atinge cu 

tunurile lor. Potocki primi de 'la Constantin. comanda oştirei. Acesta împărţi 
„toată călărimea în 3 corpuri: în frunte „aşeză pe. cazaci, care sunt foazte - 

 răsboinici şi "deprinşi . a se lupta cu turcii şi cu tătarii. La oarecare “dis- - 

tanţă puse pe boierii de Moldavia, care erau în *niimăr. de vre-o 2509; al. 
treilea Corp, era de 2000 de lăncieri poloni şi alţii. Pedestrimea fu în- 

sărcinată cu apărarea tunurilor şi fu aşezată în jurul. acestora într'o mică 

întărire făcută în ziua precedentă. Călărimea turcă era împărțită . în mai 

_ multe escadroane . şi toată armata era dispusă. în. formă de semilună; la 

cornul drepi au fost aşezaţi tătarii, la cel stâng valahii şi câţi-va mol-- 

_doveni;. iar turcii, după dătină, ocupară centru. Pedestrimea care. era vre-o 

9—10.000, fu-aşezată în jurul. artileriei. . . - - : - 
“După ce aceste două armate se 'salutară “prin căteva lovituri trase. şi 

de-o parte şi de alta, Potocki observând că oamenii încep ase uimi de e-. 

fectul cel .mare al artileriei inamice şi dădu” ordin cazacilor, să atace 

"pe tătari. Cazacii, se repeziră' cu atâta violenţă şi furie, în cât îndată că- | 

zură la pământ 700—800 .de tătari şi era: să-i taie - pe toţi, dacă nu: 

-“le venea . românii într ajutor. «Aceasta văzând Potocki; comandă corpului 

moldav să: meargă întru întâmpinarea acestui ajutor al inamicului, ceia “ce 

moldovenii făcură cu cel mâi: mare curaj; însă, în acelaş timp .veni din 

armata ' turcească. un. alt escadron, cu 2000 de călăreţi, care răsturnă. pe 

-- moldoveni. Constantin şi Potockt plecară cu -călărimea ce “le mai rămăsese, 
"asupra ajutorului inamic şi îrânseră o mare parte din ei.. Husein atunci, 

neaşteptânduse la una ca asta, trimise. pe Ştefan cu.trupa de mai bine de 
„2000 de. călăreţi, ce nu luase încă parte la luptă. Constantin căzu în mânile 
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- . - . Ă . p- A a _ | . . e. tătarilor şi. se înecă la “trecerea “cu aceştia; în Nistru; Potocki Îu' şi el 

prins şi dus la. Constantinopol. Astfel Ştefan II “Tomşa, devine domn. 
„ Boierii care nu' erau mulţumiţi cu Ştefan, se ridică contra” domnitorului, 

însă fură bătuţi de către. partizanii lui Vodă”. | îi 
- Din o altă descriere „asupra „aceluiaşi eveniment, găsim „următoarele 

amănunte: .,,sufletul expediției de lă 1612, a lui Constantin Movilă, contra 
lui Tomşa, -a fost Ştefan Potocki ; venea simeţiu Potocki, cu isbândele 

„ce făcuse frații sei în aceste țări, contra lui Răsvan-Vodă şi. apoi asupra 
"lui Mihăilaş-Vodă; însă Tomşa, . cu „ajutor 'tătăresc,_ € 

„stea polonă” Ia” Movilâasca. Constantin căzu în mânele tătarilor și: muri de frig şi de foame, în Crimeia”1). . . ---- o a 
Din o-altă Sursă, acelaşi răsboiu astfel este. descris: „Ştefan a prins veste îndată de venirea leşilor şi au strâns “şi el oastea țărei toată şi se “prilejise atunci şi nişte “slujitori de ai lui Mihai . Viteazul, căpitanii lui cei. vestiți, neputând trăi după moartea lui Mihai-Vodă în ţara ungurească, . chemaţi prin cărți. de: către Ştefan-Vodă în: Moldova, anume: -Mârzea şi Gheţea: şi Racea cu câțiva oameni şi au pus Ştefan-Vodă tabăra deasupra Popricanilor, dând ştire şi lui Cantemir, la-care pe acea vreme erau inul- țime de Nohai şi-au venit şi Cantemir cu oşti într'ajutor. lui Ştetan-Vodă. „Venea Potocki şimeţ fără' nici o tocmeală, fără 'strajă de a putea hi, fără „limbi, să se -ştie ce fel sau ce seamă de meprieten, ori unde merge; şi „având. şi oaste Strânsură, nu i-au dodăit nimica “Cantemir, nici. moldovenii, până au sosit leşii cu tabăra -lor la: un loc pe Prut ce se cheamă Cornul lui Sas, unde ieste cotit Prutul; însă cotul se prinde în partea despre " răsărit, iară ce această parte unde era tabăra leşască,: este eşită apa “ Prutului pept, la câmp. Intr'acel "loc au făcut oştile. lui Ştefan-Vodă şi „tătarii, năvală asupra leşilor. şi. n'au ţiăut răsboiul nimic leşii, cât întracel răsboi, “aşa de sârg s'au spăimântat şi -S'au amestecat leşii, de nici-tu- „nurile mau apucat să Sloboadă. Singur Potocki, pentru ca să i se tăi- ”- nuiască numele, au dat între carele haiducilor, ce apoi au vădit haiducii. Constantin-Vodă, împreună cu “un . comis Mihăilescul, au căzut pe mâna unui tătar. -Peritau şi boierii toţi câţi sau prielejit, de -venise cu. oastea, tot oameni de casa leremiei-Vodă, anume: Vasile Stroici logofătul, Ba- lica hatmanul, Kiriţă postelnicul, Miron stolnicul; numai Nistor Ureche mau - vrut să vie din Cameniţă. | 
“După. o altă sursă. istorică: 

Ei Armata . moldovenească, amestecată cu părţi "lui Mihai. 
: 

nicilor Cârstea şi Ştefan; apoi. Simion, având cu el şi pe, Nestor Ureche, Tăsarc dincolo de munţi, cu 4000 de oameni, alături de” cei 6000 aduși - 

la Prejmer, “făcânduse că 
de beglerbegul Ali-Paşa. El înainiează până 

_1) Miron Costia, . Se 

Ssfărâmă de ţot oa. . 

din forţele luptătoare a



- 

Na 3 

_Yren să atace Braşovul, rămas “credincios” imperialilor. El caută o “întâlnire 
cu, Gh. Raț, încercând: astfel . să ia iar domnia ţării româneşti.” Raț: pe- 
trecu pe. Simion la plecare, însă deoarece Radu Şerban se înţelesese cu: 
Bocksayj, : întoarcerea - fostului domn se făcu prin pasurile Moldovei; tătarii _ 
sir.guri. apucară prin pasul Buzăului. Murind în Iulie 1606. Ieremia :şi - 
înlăturânduse fiul său. Constantin, puterea este luată de Simion, care dom- 
neşte un an, este otrăvit; ceartă pentru domnie între Mihăilaş, fiul, lui 

" Simion şi Constantin fiul- lui Ieremia. Mihăilaş luă tronul, e izgonit de' 
forţele cumnaţilor poloni, ai lui Constantin, pentru ca apoi prin Noem- 
vrie să-l înlăture pe acesta. Când se crezu aşezat, el îu învins în lupta 

de la Ştefăneşti, din 16 Decemvrie 1607. După însemnări din - Polonia şi 

„Turcia „în. armata lui bine alcătuită”, de 15—20.000 de oameni, erau şi. . 

„2000 de acei tătari ai- Bugeacalui, :de sub Cantemir. 

_ Constantin, ! aducea de la soţii surorilor lui, măritate tustrele în Po-. 

lonia, vre-o 2000 de pedeştri şi 2000 de călări, între care, pe lângă oa- 

“menii lui Vişnioveţki,- unul din cumnaţi- şi cazaci. Avea” şi archebuzieri pe . 

„jos şi dispunea de tunuri. Mihăilaş, părăsit - de turci 1), îu învins. El a 

_perdut .4000 -de oameni, pe când de la adversarul său,. cad” abea 200, 

Domnia lui Constantin fu liniştită; se împăcă cu Radu al Munteniei, 
- care astfel la isgonirea lui de pe tron, găsi în - Moldova sprijin, penteu 

a-şi Tefăce oastea. Contra lui Constantin, Poarta trimise pe fiul lui Şte- 

- tan-Vodă, aventurier, . ce luptase la Jaca în Pirinei, „participând la răs- 

boiul lui : Henric al: IV-lea, regele. Franţei şi Filip II, regele Spaniei. 

Era şi ui iubitor. de: soldaţi, echipați frumos şi călătorii. străini prin țără, 

îl vedeau trecând pe stradele Iaşului, în haină roşie şi cu cei 500 de 

--archebuzieri călări, după dânsul. Vara se încearcă soarta, la. acel . Corn 

“al lui Sas, lângă Ştefăneşti (în drumul Sasului, la vii, pe Prut, 'spurie 
“Tomşa însuşi) şi unde-avuisese odată noroc, dar de data asta în paguba 

lui, la 19. Iulie“1612: Ştefan, dispunea de ostaşi din: ai lui Mihai, de. 

Mârzea, de Gheţea şi de Racea. [îi tabăra lui de la Popricani, pe Ji-: 

jia, nu „departe - de Iaşi, vin şi “tătarii mârzacului “Cantemir. Constanțiu, 

aducea contingentele date de cumnaţii sei şi boierimea Movileştilor, care 

până la sfârşit s'a ţinut de dânsul. Era o ceată, fără nici o tocmeală, 

fără” strajă de-a puterea lui. Avea' tunuri, dar nu ştia să facă uz 'de ele. 

Repede se desfăcu în: elemente răsleţe, care fugeău. Ştefan rămâne stăpân, 

" Boierii însă, „au tras” slujitorii. toţi în partea sa' şi pe Mârzeştii cei de 

la Mihai-Vodă”; strângânduse în- tabăra - de. răscoală de la Cucuteni, plă= 

răbanii însă, câteva mii la. număr, alcătuiți. şi aice, ca și în fara româ- 

hească, “după modelul: frabanților ardeleni, rămân alături de domn. Ște- 

fan, făce “apel. la. locuitorii chiar ai scaunului său de domnie, pe carei 

chiămă la leafă — jold — soldă —; au strigat şi târgul în . leaţă şi 

îndată s'au înscris calfe „de prăvălii şi vagabonzi, oameni fără ocupaţie, „din 

slugile neguţitorilor şi oameni” nemernici” . În sfârşit, ostașii călări ai sa 
e 

1) Mirori: Costin, - ) a | Mi SE o 
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„telor, curteni, cu bir- scăzut şi cu datorie de oaste, i-au stătut la înde- 
- mână, printr'o prielnică “potrivire, “căci o seamă din ei. veniseră -să se în- 
făţişeze la căutare. să fie. trecuţi în revistă de domn, după un obiceiu, care 
e şi al celor mai vechi timpuri „din organizația ostăşească. a românilor. de „Pretutindeni; „S'au prielejit atunci, de: venise şi din ţinuturile din fos, 
nişte steaguri de 'călăraşi, la 'căutare”.. O lovitură a călăreţilor “domneşti, pe. la' spatele. slujitorilor, vechilor mercenari de profesie, de laturea târ- 
gului deasupra fântânei lui Păcurar, hotărâ lucrul: Răscoala era înăbuşită”. 
i 1613; Era în acest an ca paharnic, Matei Basarab, în Muntenia. - 

| “In 1613 era în Oltenia. un Cârstea mare spătar, (de naţionalitate ru. meliot). ” o 
1615; Doamna lui Ieremia, trecu. Nistrul, aducând pe fiul său Alexan- 

“dru sau Alexandrel; în fruntea unei oştiri ca de 2000, între. care mulţi 
„cazaci, se afla cneazul Vişnieveţki, Lacki şi Korecki; - polonii, poiniră - la 6 Octomvrie.' La 16; Noemvrie, după -o ciocnire "lângă Suceava, Ştefan ".. Tomşa care dispunea de-10.000 de oameni, era învins -la 22 Noemvrie, ca „apoi după ciocnirile de lângă Tecuţi- 'şi Bârlad, la 24 Ianuarie 1616, să fie silit a îugi la Brăila. „Oştile se întâlniră la Tătăreni. Călăreţii lui vodă, se împrăştiară, -dar dărăbanii rezistară îndelung, - indărătnic, lângă “satul Tăuteştilor. Li se propuse” a “capitula, primiră,- dar fură trecuţi prin Sabia polonă; cu haine tot de feleândrăs, cu nasturi şi. cu ceapraze. de : argint, în pilda haiducilor de țara leșască, cu-pene de argint la: comănace „şi cu table de argint la şolduri şi: la. fădunci” 2). 
“—* La intrarea solemnă a lui Alexandru-Vodă Movilă în Iaşi „răsunară . > toate trâmbiţele, flautele şi tobele”. a Da Î „Oastea lui Alexandru, . fiind la două mile de Iaşi, duşmanul apare. - către seară. Incepe întâi harţe de ale cazacilor, amestecați cu francezi.: „ Vişnieveţki era pentru un atac imediat, Korecki. însă. zăboveşte. A . doua zi, la 22 Noemvrie, se cucereşte muntele diri faţă şi se dă. asaltul, Zapo- - Tojenii fiind. la: stânga, în faţa tătarilor. Indată ca oile, fără apărare, sunt ucişi ungurii şi românii — dărăbanii — şi chiar. călărimea -de sârbi, fran- cezi: şi poloni, -a*Movileştilor; cad 1500 de oameni. Vodă fuge la Focşani. -La Tecuci, mai târziu _âtacă tătarii şi încrezânduse ' într'o. biruință a lor, se iau la Iaşi măsuri de apărare. Boierii din părţile Bârladului,” atacă pe “poloni. La 24 Ianuarie apoi, se dă luptă de lângă_ Tecuci şi. cu-"mun- tenii, oaste de 3000 de călări. Şi această sforțare” cade; se iau :5 steaguri. - - Intre morţi, sunt 300 de turci şi -tătari”.2). „Straja căzăcească, aduce "vestea că domnul are. 20 .de tunuri, & căror comardant. era trădător. . O încercare de recunoaştere” a acestuia, nu reuşeşte: cei 1200 -de. tătari şi. 2—500 de moldoveni ai lui, sint distruşi în mare parte, de: 500 de cazaci "Si 400 lăncieri poloni. Moldovenii ocupă cu 1000 de călări, trecătoarea | între două mlaştini. Ei sunt însă înconjurați, prin un nou act de trădare: . „„«abea 50 dintr'ai: lui Tomşa. ar Îi. scăpat. Vişniovţcki, închide ' pe „ai 'săi.. = - .. _ 1) Miron Costin. DI Na 2) N. Iorga. '- . a E
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într'o “tabără “cu cară Şi. aceasta fiind bo-ibardată, se vede că de cealaltă 
parte "sunt numai 8 tunuri mici. şi: rele; a doua zi, se: gătesc oştile. Ştefan: 
are trei. cete, cu tătarii în “frunte. La Alexandrel, Korecki are în a doua 
ceată — cazacii formând întâia ceată — 1500 de. husari la dreapta, . faţă 
de 3000 de tătari, munteni şi moldoveni. La mijloc: el puse: 3000 'de pe-. 
deştri unguri, cu tunuri, pe un deluleț. La Stânga restul călărimei, cut 

: Vişniovţcki şi noul . domn. Lupta începe la..9 dimineaţa. Tunurile. moldo- - 
„venilor,: nu“ nemeresc.. Straja tătarilor e bătută.- Un atac contra dărăba- 
nilor (infanterie. ungurească), răpeşte artileria Tomşei. Dar călărimea lui, 

„era “să reie tunurile. Numai “o. sforţare energică a lui Kotecki, 0 împe-. 
dică, dar şi acesta e silit a se retrage. Acum atacă Alexandrel, care” e . 
o clipă în primejdie. şi. Vişniovţcki. Numai astfel se decide bătălia. Şte--. - 
fan-Vodă „arătă că vrea mai. curând “moartea, de. cât fuga”. La retea- 
gerea lui, dărăbanii se predară strigând: trăiască Alexandru- Vodă, dar 
fură! măcelăriți. Pentru lupta de la Tecuci, se socot. trupele muntene la 
4000 a lui Korecki poloni şi 'cazaci la- 6000. de călări. Se capătă ho- 
tărârea pe Siret, prin lovitura dată de Korecki, cu 499 de sârbi (Gerbeys),: 
contra -cetei care înconjura “cu călărime pe Ştefan”. Trupa de-a lui Radu. 
Mihnea. intrară în Bârlad, în: număr, de 400 de călăreţi, -pentru ca sur- 
prinşi acolo de tot atâţia cazaci, să fie tăiaţi aproape: până la unul. 
Korecki, care îşi îngropase acum tovarăşul şi cumnatul, . înaintează cu . alţi 
2.500 călăreţi de elită, până la Vaslui, de care se apropie fiul lui Sken- 
der-Paşa, băiat de 12—13 ani, cu nu mai. puţin de 7000 de oameni. 

“ Polonii se aşează, mai sus de un. pod de: lenin, ce este pe. râul ce curge 
dealungul: oraşului aceluia “Vaslui — vechiul Pod Inalt (refăcut - de piatră 

la Cănţelăreşti, de îrătele lui „Vasile-Vodă Lupul). şi aşteptând .aici pe nă- 

vălitori, - îi loveşte în momentul. chiar când ei erau prinşi pe. scândurile 

podului: Era iarnă. Turcii. veneau 'foarte obosiţi, de calea nopţei. In- 

frângerea lor îu: desăvârşită, cu foarte mari - pierderi. Urmărirea continuă, 

cale de 4. leghii, aceasta la 24 Ianuarie ! 1616. In "Februarie 1616, Po” 
lonii se retrag. E -- DI A E 

“ Despre toate acestea; -sunt două rapoarte descriind. luptele: unul. din 

nuoust 27,' de înfrângerea turcilor şi altul din” Septemvrie „10, de în- 

cângerea polonilor. - - : 

- sabia, spre apărarea “patriei şi condeiul spre scrierea ânalelor - naţionale”. 

| 1616; _Zugust 22;: raport despre intrarea lui Radu-Vodă, cu - ajuto: 

“polo z în Muntenia. * - 
1416; - Radu Mihnea,. tacea “gătire mare de tunuri, -de orbării pent i 

tunuri Vi puşti... S _ LC i 

Maia lui Constantin-Vodă, împreună. cu boierii fugiţi “şi: partizani 
aceştia,“ îbrmară o oştire mare-şi întrară în. Moldova; oştirea era alcătuită .- 

din poloni, cazaci, -transilvani, în” total ca vre-o 10.12.000 de oameni. 

Ştetan-Voâă, aflând de: intrarea acestora îh Moldova, se duse către Bră- 

„la, ca să poată strânge oştire şi”, a „ Tecurge şi la. ajutor turcesc. Impă- 

-, 

P._»Mirori Costin - —- spune Cogălniceanu - — câre cu aceiaş mână purtă - 

7



"Tatul trimise în contra'ei pe Skender-Paşa, cu. oaste greu armată, ordo- - -nândui să.ia şi 'pe Radu-Vodă al Munteniei. :Oştile turceşti. -trecură Du- nărea; mama lui Constantin aducea cu dânsa: pe Alexandru Movilă, ca să ia tronul; Lupul, boier partizan lui Alexandru, Strângea oşti şi le pregătea de luptă. Alexandru, chemă pe călăraşi, chiamă pe pedeștri și le zice: „Staţi cu mine şi eu vă voiu plăti; 'leafa Ce: vă sunt dator, -- - îndoită vă” voiu dao, daruri vă voi face cu mâna: largă; jurământul ce mi-aţi făcut, -faceţimi-l încă odată; juraţi să fiți cu mine şi plecaţi la bătae”, Oamenii au răspuns: „de .sărăcie şi “lipsă, ne-am vândut toţi armele în „2 “târg, ca să dăm de mâncare copiilor noştri. - Acum nu ne-a rămas spată, nu “ne-a rămas” lance, nu ne-a rămas cal de băfae, nu "ne-a rămas Scut; cu ce să ne luptăm?”. Până să “vină turcii, Ştefan-Vodă adună şi'el aproape 20.000 de moldoveni, tătari şi munteni şi-i aşeză” în. jurul Iaşilor, unde se hotărâ să aştepte pe' Alexandru. cu ai: săi. Oastea lui Alexandru îna-  “intând până la 2 leghe în: apropierea- Cameniţei, . în Podolia,. trecu pe - "la Hotin, cetate ocupată de moldoveni şi având tunuri şi care urând pe Ştefan-Vodă, trec: de. partea -lui:- Alexandru. Toate aceste preparative, se făcu de '1a Iunie, până la 16 Oct. 1616, când plecă : Alexandru din Ho- tin cu oastea spre Iaşi. Aproape de Iaşi, Alexandru trimite - 109 de ca-. zaci, să meargă să afle câre era starea. oastei” inamicului;. aceştia Nu mer» seră departe şi -întâlniră 1509 de tătari, pa care şi Ştefan îi trimisese să „.. cerceteze . de. poloni şi să dea câteva “lovituri” asupra lor. Fiind în des- ordine tătarii, cazacii se repeziiă pe neașteptate: asuprăle 'şi culcă” la pă “ mânt pe o parie, iar pe alţii îi puse pe fugă. Apoi se întoarse de 'ra- portă lui Alexandru, că oştirea lui- Ştefan „putea fi de vre-o . 15.000, că sunt în parte oameni adunaţi de prin țară, nedisciplinaţi şi nedeprinşi ca dânşii “în trebile resbelului şi că vin mai mult de silă, de cât de bună voie”. “Alexandru mai înaintă - vre-o 3 leghe, la 9 Oet. şi se opri, într'o câmpie. frumoasă, după care trimise din nou “0 trupă de cazaci să. meârgă 

voind să se . încredinţeze- încă odată de starea' armatei. princepelui, tri» „mise 1200 de tătari şi vre-o 2—300 de moldoveni şi fiindcă erau pe şes, ai lui Alexandru îi văzură .de departe şi Alexandru trimise întru întâmpinarea lor 500 de câzaci,” cu 400 de lăncieri poloni. Observând - aceasta tătarii, la ” „= început se prefăcură că ar vrea să se retragă, spre a atrage pe fai „lui - „7 Alexandru, din poziţiile” lor. Insă polonii. şi cazacii “urmărindui, se re peziră asupra tătarilor. cu atâta - furie, în cât tăiară în bucăţi o parte din trânşii,. de abea scăpară 5—600 dintre. ei. „La 10 Oct. princepele ” Voinc a porni iarăşi înainte armata, asupra castrelor inamicului, avangărdă . sa întâmpină un corp de călăreţi, în. număr de 10009, tare în noaptea pre- _ cedentă ocupase o trecătoare foarte strâmtă; între un lac şi o mocirlă, ştiind că pe aici are. să treacă polonii; - însă moldovenii, învăţară ” ca să trimită oameni. călări, pe o mică cărare, care inamicii nu 0 cunoşteau și 
N 
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că cu modul acesta, ar putea să-i! surprindă pe îndărăt fără de oaste „din 
cauza - unei coline, pe la poalele căreia -ar putea înainta neobservâţi. Ca- 
zacii conduşi de câţiva moldoveni, au” şi executat” aceasta, ajungând la - 
50 de- paşi de inamic, fără a fi observați; încep.a suna din nişte fluere.. | 
cu care se servesc în loc de trâmbiţe- şi fără a recunoaşte pe.-inamic, nă- 
văliră asuprai,. ajutaţi şi de avangardele lor, 'ce erau pe cealaltă parte 
şi atât de aspră. îu lovirea, în. cât din cei: 1000 de. călăreţi, abea se. 
mai întoarse în castre vre-o 50. Când” Alexandru se apropie de -o lovitură 
de tun. de .castrele lui Ştefan; principele Vişnioveţcki: fu de “părere - să 
încă un fel de îngrădire, cu toata carele de bagaj şi altele, 'spre-a 
putea sta-peste noapte - în mai: multă siguranţă, servinduse de aceasta ca. - 
de. o întăritură. Ştefan puse de-trase câteva lovituri de tun, care însă 

„conform înţelegerei, trecură pe deasupra oamenilor lui Alexandru. Au tras 
şi. ai lui” Alexandru, însă fără mult efect, căci: se înoptase. Se - vorbi 6a- 
menilor de către Vişnioveţcki, încurajândui la luptă.. A doua zi, 11 Oct, 
dimineaţa, avură loc câteva încăerări, toate favorabile lui: Alexandru. Ob- 
_servând Vişnioveţcki: că Ştefân a împărţit: călărimea în '3 escadroane şi. 
că escadronul tătarilor: este pus în frunte, puse şi el pe 'cazaci. să le' 
stea în faţă, tătarii şi cazacii fiind. sprinteni-la năvală. Lăncierii poloni, 

numiţi “husari, era al. 2-lea corp -de partea lui Alexândru şi -erau cam 

1500 inşi; bine armaţi şi conduşi de prinicepele' Corecki; aceştia, îură aşe- 

zaţi la aripa dreaptă, faţă în faţă, cu un corp de călărime compus din 

tătari, români, moldoveni,” în număr ca-de 3900. Infanteria ungurească, ca 

-la 3000 în. mijlocul întregei armate; artileria. pe o colină foarte potrivit; 
> la “aripa stângă era tot. restul călărimei, condusă de Alexandru şi de 

Vişnioveţcki. Bagajul la .100 paşi îndărătul infanteriei, în întăritura unde 

“tăbărâse armata în noaptea precedentă. Ștefan, începu a bate dimineaţa - 

“din tunurile sale asupra . oastei lui Alexandru, bombele trec pe „deasupra 

capetelor oamenilor lui Alexandru.: a 
Se dete ordine cazacilor, să atace pe tătarii care păşise înainte şi-i 

“ tăiară în bucăţi. „Tot în - acelaş timp. şi. comandei unui corp de 2009. 

de călărime uşoară, ca să ătaze infariteria care păzea tunurile şi. cavaleria: 
execută ordinul cu. atâta curaj, în cât în scurt. timp vo parte din acea- in- - 

fanterie, . îu culcată la pământ, ceilalţi puse -armele jos; aşa că uşor fură - 

luate tunurile” lui Ştefan; Stefan văzând aceasta; “trimise în ajutor corpul. 

de "călăreţi, cel compus din vreo. 3090 de români şi moldoveni, “care erau 
“să ia tunurile înapoi; însă lăncierii .lui Corecki, le: tăiară drumul. şi-i 

lovi aşa de. aspru, că mai. bine de jumătate -rămas? pe “loc; restul îu 
“pus pe fugă. Acestui escadron; urmă un altul, pe care: observândul Co- 

recki, se retrage spre: castre spre' a-şi odihni puţin oamenii. 

| Atunci ' Alexandru şi Vişnioveţcki, înaintară cu tot restul călărimei, 

spre a combate acest corp; lupta ținu un sfert de oră, în care timp veni 

_şi  Corecki cu. lâncierii lui, odihniţi-şi scăpă din greul luptei, pe Alexan-- 

dru care era. în pericol a nu mai putea ţinia lupta şi văzând aceasta in 

fanteria lui Ştefan, nu mai-putu lupta şi trecu la Alexandru-Vodă.. Şte- 
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fan fugi. In aceiaşi zi' Alexandru intră_în lăşi, cu Vişnioveţcki, în fruntea a .50 de. cavaleri francezi, ' sud un căpi:an: numit Montespin, care . s'au' 
condus foarte glorios în luptele acestea. Cavaleria polonă şi boierii ntol- doveni, mergeau. în urma acestora, amestecați; iar cazacii, cei. din “urmă, după care venea infanteria, urmată de artilerie şi de_'toate carele; şi ținu „această: intrare “mai bine de 3 ore. Alexandru apoi, urmat de cei mâi de 

| frunte ai oastei sale, intră într'o sală mare, bine gătită, unde se afla „un tron 'ridicat şi azoperit cu catifea şi fu proclamat de . domn. Oştirea, era cartiruită în oraş; dar spre a face loc” oamenilor „ce fugise la munţi 
-şi pe care vodă i-a rechemat, oştirea se așeză în castre la 2—3 leghe, Îm- 
„Prejurul oraşului; apoi, se expedie la Vaslui, 1500 'pedeştri: şi 500 că- - „lăreţi,. sub. comanda . prinţului Corecki în observarea lui Ştetan.. Cu. pri- 
"vire la tunuri, parte: tură trimise în Polonia, parte la Hotin „care se poate „Privi. ca un: arsenal al Moldovei”... . 

Stefan, strânge. 4000 de români ce'i trimisese în ajutor Mihnea, domnul - țărei' româneşti şi adunâud tot ce'i mai rămăsese din oastea de: mai nainte, luă iarăşi drumul Moldovei. Inştiinţat de aceasta Alexandru, trimise p2 "“* “Corecki cu. 6000 de călăreţi, pârte poloni şi parte cazaci, ca să-l aştepte : la Tecuci, care este un prea bin oraș de margine. “Alexandru Tămase în Iaşi, 'cu Vişnioveţcki şi cu restul. armatei. Sculânduse. orheenii şi cu o trupă mare de tătari, partizani lui Ştefan, vor să 'vină la Iâşi contra “lui] - Alexandru; nu aşteaptă însă venirea. lor, ca să-l înconjoare în - Iaşi, ci “trimise el înaintea lor. pe Vişnioveţcki, cu ce oaste 'a apucat a aduna, pe- deştri. şi călări. Se întâlniră la.2 leghe de Orhei; şi la început, ur-. mară mici atacuri, foarte. vii, duipă care Vișnioveţcki cu corpul călărilor „săi, foarte bine: înarmaţi, -năvăli «asupra tătarilor cu atâta- Vigoare, în „cât mai mult de jumătate din ei, rămase culcaţi la pămât, . ceilalţi a- " pucară fuga, sau căzură prinşi şi aduşi la Iaşi, ca triumf. Numărându se ." Morţii, se. aflară 8000 de tătari, iar poloni 50 “morţi şi 100 răniți. In „acest timp, Corecki.. era ocupat cu dispunerea ostaşilor săi -spre a merge în întâmpinarea lui Ştefan; întâlnirea” avu'loc pe o câmpie ce se măr- _gineşte. de o parte cu Siretul. - Incăerările începuă.- de “dimineaţă şi „se -. continuară până către amiază, cu. succese. egale. “Corecki. aflând. că Şte- îan este în “mijlocul unui “corp de cavalerie, ce era Ia! o..distanță de vre-o „:200 de paşi -de lângă trupa sa, 400 de gerbey foarte bine armaţi şi con-! duşi de un căpitan, prea. valoros şi înaintă cu aceştia, - în mare trap, spre, acel corp a lui: Ștefan şi-l -lovi cu . atâta furie, în cât fu: silita „se retrage mai mult de 100 de paşi ndărăt, luptânduse aștiel însă 

4 

» în cât rezultatul era la îndoială; aceste observând un alt Căpitan al prince- - Pelui, care conducea o ceată 'de 500 de călări uşori, curse la timp într'ajutor princepelui, aşa încât Ştefan şi-călăreţii ce-i mai rămăsese, fură constrânşi a | întoarce spatele şi urmăriţi mai bine -de O leghe. In această luptă au că- „Zut din partea lui Ştefan aproape 3400 morţi, atară -de răniţi şi prinși; iar de la Corecki numai 350. Aceasta s'a petrecut la 12 Noemvrie. 1616. Un spion trimis, atlă că la Mihnea” sosise un paşă. cu multă 'armată, ca . - - n . ” - 
. ÎN SR N
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“să aşeze pe. Ştefan : în tronul Moldovei. şi se trimise înainte, "400 de călăreți, 
ca să “surprindă. Bârladul, unde. princepele Corecki lăsase în garnizoană: 
peste iarnă o parte din oamenii săi; aceştia, priveghind foarte “rău, fură 
„Surprinşi şi. tăiaţi în. „bucăţi. “Aflând Alexandru, - -expedie 400 cazaci de 
"lângă sine : şi aceştia | merse atât de repede,. în - 3 zile, pe la răsăritul | 

- soerelui erau în Bârlad şi dândui foc din .mai” multe părţi; şi care . 
eşia din oamenii. lui Ştetan afără, era tăiat bucăţi; alţii. fură arşi, aşa. 
că' din toţi. abea scăpară 5 6 inşi. Corecki, spre aşi răsbuna de pe: 
derea' oamenilor . săi, “luă -cu sine -2500” de * călăreţi aleşi şi alergă la . 
Vaslui „unde era altă parte a ostaşilor săi, la iernatec. Paşa, trimite pe 

fiul său . cu un căpitan turc. vestit şi cu. 7000 de oameni. Corecki. în- 
Ştiinţat şi anume prin câţiva moldoveni, că inamicii, au să - ajungă foarte Sa 
de dimineaţă şi „că. ei caută. să treacă pe un pod de lemn 'ce se află . 

_Pe râul ce curge pe Tângă. Vaslui, dispune oamenii săi astfel ât inami cii 
cu greu putea să-i descopere, parte fiind în oraş, parte după un mic deal . 
de lângă oraş. Pe când o. parte din turci. trecuse podul, începură * să iasă . 

_ din oraş 2 escadroane şi atât. de. aspru năvăliră asupra avangardei tur 

-- cilor, încât: pe toţi îi trecu pe sub ascuţişul sabiei, cu conducătorul lor 

| | cu toț. Ceilalţi „turci, ce nu trecuse podul; “Îugiră urmăriţi de Corecki, până 

„la 4 leghe” de.la oraş, tăind pa cei: ce rămânea" pe urmă! 
Îi Chiar în ziua, aceia . Alexandru “trimise lui Corecki' “un ajutor de 1500 . 

oareni; “din care “el aşeză 800- într'un târguşor ce nu era. mai. depaste 

de 6- leghe de “la Tecuci, unde se afla paşa şi Mihnea cu armata lor 
în număr de 25.000: „Cei 800 : din târgușor nesupraveghind şi "făcând 

- orgii, şi beţii, fură ucişi "de locuitori. Alexandri - în urma unui „consi- 

“ liu ținut cu sfetnicii săi, se hotărăşte -a se retrage cu “armata lui la Ho- - 

„tin, cea. mai bine întărită cetate a Moldovei şi ajunse în 4 zile la. Hotii, 

_pe un ger foarte mare, luna. Februarie. Infanteria- se aşeză- în cetate, ia -_- 

călărimea în satele din. _prejur, - ” afară? de boieri şi de compania franceză 
asemenea îu aşezată în cetate. Paşa, Mihnea şi ' Ştefan, veniră la. Iaşi; 

dar. din cauza frigului nu merse mai departe. La începutul. lui Martie, 
Alexandru primi ca ajutor 3500 cazaci, foarte: energici şi 1500 de călăreţi 

- poloni, foarte- bine ârmaţi; mai veniră şi alte ajutoare, aşă că pe la finea 

, lui Martie, armata era ca “la” 11—12. 000 pedeştri şi” călări. Alexandru 

trimise o trupă de 1000- de „călăreţi cu" compania sa. de cavaleri fran- 

cezi, pentru: ca: să. recunoască armata inamică, care venea la Hotin; se - 

„opri la jumătate leghe:de la Ştefăneşti, unde erau tătarii lui “Mihnea, ai 

lui: Alexandru- ca să mănânce, îură descoperiţi şi fără întârziere încon- . 

juraţi 'de tătari, cât: şi. de- o -mare trupă, “de turci; lupta dură de la 10, 

„până. în. noaptea şi, din acea trupă nu au scăpat de cât 12îinşi, 7 po-. 

„loni şi 5 francezi; între prinşi a fost. şi “căpitanul francez. Montespirn. 

“Mihnea avea pe atunci ca spătar pe Leca. La sfârşitul- lui Martie, Ştefan 

. Şi cu tătarii * înaintară 1ă Hotin cu. armata lor, care era de 20.000; la 

2" leghe de Hotin, poposiră pentru” odihnă, Alexandru și “ceilalţi . aşezată | 

armata lor în linie'de bătaie, între un mic. „şes "lângă Hotin, de parte : 

Pi



- de 1/4 leghe şi lă sară 1000 de călăreţi în oraş, care aveau să fie co- 
„mandaţi de Corecki. Ei scoaseră din cetate 8 bucăţi. de- tunuri, 'care fură “aşezate. într'un'.loc şenţuit înadins şi cam' păduros. In” cetate mai ră- 

„să se opună acelui escadron : care înainta fără nici 'o socoteală, în gura 

mase tunuri, deajuns pentru a „se apăra în caz -de înconjur.. Paşa îşi 
aşeză armata între oraş şi armata principilor; pentru luptă, tătarii fură 
“puşi înainte şi deodată :ce începură a răsuna: trâmbiţele, ei înaintară spre 
parte: unde -găsiră corpul cazacilor, fără a se sfii de tunuri, aşezate chiar 
despre acea parte, dar nu. se vedeau. Principii văzând că erau îndestul de 

- aproape pentru ai putea ajunge, descărcară tunurile care erau încărcate 
cu gloanţe ascuţite; atât de nimerit, - încât răsturnară la pământ o mase 
parte. de tătari, spăimântând pe ceilalţi. “Cazacii observând aceasta, se 
aruncară asupra lor “cu aşa fusie, încât tăiară în bucăţi şi apoi se- re- 
„traseră îndată... către armata lor, fiindcă văzură” venind către dânşii un “escadron de munteni şi moldoveni, care alerga. în ajutorul tătarilor, îasă acun târziu Re aa 

“Tuszkievicz cu trupa sa de 1500—1600 -de călăreţi bine armaţi, me:se 

- 
. 

tunurilor principilor şi :se bătură mult timp, înainte de a se puteă şti “în care parte e biruinţa; din care cauză, magistrul turcilor trimise în ajutorul oamenilor săi, „0 trupă de 3000 de turâi; de asemenea şi : din partea „- principilor se trimise un: nou escadron de cazaci şi moldoveni, proaspăt, „are atacă cu. atâta furie, că puse în retragere pe turci, la .peste 109 | - paşi înapoi. Atunci Alexandru . strigă: haidem soţii - mei, iată : inamicul în desordine,. în ei Cu curaj şi învingerea va fi.a noastră. Zicând astea, "el se mişcă cu tot restul armatei sale şi comandă să se tragă deodată bă . . , Ne . - . Pi = Hi 
„2 lovituri de. tun, peniru a servi de semnal. lui - Corecki să pornească din „Hotin şi să năvălească asupra ariergardei turcilor : cum făcuse planul; dar el nu aşteptase' acest semnal „ci înaintase deja mai-mult de 300 de pâşi. Paşa observă această stratagemă de care nu a fost îndoit nici de cum, atacul şi, din faţă 'şi din spate, începu a se' uimi şi  nusiai - după. ce mai ” trimise. încă un “escadron de turci şi munteni, călăreţi, în = „„”măâr de aproape 2000. spre 'a întări pe ai săi, el: se trase în: cuartir, „+ „împreună cu Ştefan şi cu. prisosul cavaleriei sale, observând care va fi rezultatul luptei; două ore ţinu: apriga luptă, turcii începuă fuga în foate părţile, au, început .a se retrage;: cu mai mult 'de 2000 de călăreţi, Corecki şi Tuszkievicz, ca două fulgere „de -resbel . tăia în bucăţi. pe toți cei - Care căutau să 'se. reunească, coprinzând tot câmpul. de bătae. Principii au strâns pe toţi oamenii lor la -un loc şi au stat pe loc : ași. câtva timp, înainte de ai “lăsa la -pradă. Inamicul” lăsă pe "câmp, 12.000 de morţi, afară: de răniţi şi prinşi. Inapoinduse la Hotin prin- cipii. arseră . focuri “artificiale, pentru învingere.. Pentru a-şi răsbuna pe „Ștefan, care dase : foc Iaşului, principii pletară asupra lui spre- ţara 70- 

400 Oameni pentru paza marginilor, voind să se pună în_ apărare, fură - SUPuşI şi tăiaţi bucăţi: până la unul. După ce se: odihni armata numai - - . . . . - . E 

“mănească; ajungând la un târg peste Siret unde Mihnea avea: garnizoană 

x 
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3 ore în acel târguşor, înaintară către Buzău unde. se aflau “Mihnea şi 
Ştefan, petrecând. Ajungând armata într! un câmp. mare şi larg ce este ” 
la o leghe de “Buzău, ea îu descoperită de nişte. țărani, care alergară.. să 
înştiinţeze pe principele lor. - - - 

Ambii, Mihnea - îugi spre. Târgovişte; iar _Ştetan spre Nicopole. De 
la Buzău, Alexandru trimise în . urmărirea. ui, Ştefan _ pe Troianovski, 'cu 
2000- de. „călăreţi (în 4/escadroane). In acel -timp, “o trupă de..1500 de -. 

„tătari aflând” că sunt 1000 de poloni. “obosiţi, veni să-i atace; „însă, Tro- 
ianovski,: zărindui din depărtare .pe'o „Câmpie întinsă, - avu timp să dis- 
pună pe cei 2000_ în 4 escadroare- şi a. “aştepta pe loc pe tătari, :care 
apropiinduse foarte tare să: recunoască - pe: poloni, voiră- a se întoarce. 
fără luptă, dar era prea târziu, - căci “Troianovski comandă la 2 esca- -. 
droaâne, să năvălească asupra tățarilor şi-i sparseră în mai “puţin de 1/4 

"oră, mai bine de 400 căzură, „restul fugi 'de unde venise; de la.poloni 
căzură vre-o-25 şi răniţi vre-o 50. Pe când principii se întorceau “de la. 
“Buzău, aflară că: Orheenii iar s'au răsculat; princepele Corecki fu trimis. 
cu” 5000 de. oameni şi se supuse. Corecki atăcă cetatea Albă ocupată de 
„tătarii „din Bugeac, în care .cetate era o garnizoană de ieniceri și -mai 

_ mulţi” boieri moldoveni, care se retrăsese acolo; aceştia se apărară cu! 

curaj şi năvălind din cetate de mai multe ori, tăiară mai bine: de 300 din 

oamenii lui Corecki. Alexandru. avea câ general al. armatei, pe “Bucioc”. 
Tot asupra evenimentelor, acestora şi sub anul 1612; cronicatul Miron 

"Costin scrie: „Ştefan. Tomşa, a prins de veste îndată de. venirea Teșilor 

'şi a strâns şi el oastea ţării toată şi se prilejise atunci şi..nişte slu- 

„jitori de ai -lui Mihai-Vodă, căpitanii lui. cei vestiți, anume Mârzea. şi: 

alţii; Mârzea, este şi mare vornic al ţărei de sus; „țăranii de pe moşiile . 

boierilor .ca Mârzea, socotiți cu sutele, soldaţii lui Mârzea cel mare, şi 

ai lui  Mârzea cel mic, Dimitrie Mârzea, care aşezaţi în. preajma laşu- 

lui, de la începutul. secolului- al. 17-lea: au întemeiat satul care - este” „Până 

îstăzi, Mârzeştii”. . ÎN | . aaa 

--In dicţionarul geografic al judeţului Botoşani, în istoric se arată, că: 
La 1616, 'are loc drama cu Ieremia Movilă Voevod, între Cotnari _ 

şi Botoşani, când întreaga familie a lui Ieremia Movilă, după mai multe. 

bătălii, la Dracşani s'a robit de turci şi tătari, comandaţi de Skinder-Paşa”. 

„Intre Cotnari şi Botoşani, s'a desfăşurat -una din dramele cele mai. 

cumplite” ale. istoriei Moldovei, sfârşitul din August la Drăcşani, s'au ro- 

bit de turci, sub' Skinder-Paşa, după multe şi- crâncene bătălii, Alexandruţ - 

Şi Bogdan Movilă, -voevozi, mama lor: Elisaveta, soţia lui Ieremia Mo- 

vilă, principele, Samuel Korecki, cumnatul lor şi soţia sa,. Caterina. Adi, 

sa pus capăt luptelor groaznice şi sângeroase, -dintre moldoveni, “par- 

tizani Movileştilor uniţi cu polonii, contra moldovenilor partizani. lui Ștefan 

. Tomşa, uniţi cu tătari, turci, munteni și transilvani; în care lupte, au 

„Perit cu -zecile de mii, în curs de 2 ani în Moldova” şi în care polonii, “ 

căzură aţât de mulţi, în cât- Kobierzicki, scriind. aceste tragedii, zice, că 

„Moldova, devenise mormântul Poloniei (Moldavia “Polonorum tunului). Ion 
„7 ”



m „ 

“ “Montalban, scriitor contimporan, plânge satele şi oraşele Moldovei” pretăcute 
în cenuşe şi înfiorătorul deşert de morminte. Toate acestea s'au pettecut din 
îndemnul doamnei -lui Ieremia” Movilă. Voevod, Elisa”., . 
"Aceste fapte militare, “sunt redate şi după alte surse istorice, aştiel:. 

Domnia lui Tomşa Ştefan. Tomşa, ridicat domn : de boieri răsvrătiți 
- „contra lui Despot, au început-'a bate mai tare cetatea şi au rânduit Tomşa, 

- din slugele negustorilor (2) Şi. 

4 tunuri de băteau în poartă -să sfarme poarta. Cei din cetate -stătuin- 
duse, cu _Polcovnicii din cetate Petru Devan au dat năvală cu 400 de 

„Oameni. asupra acelora ce erau orânduiţi de. Tomşa-Vodă, de băteau ce- 
tatea; şi aceia au dat -năvală, cât apucase -de trăgeau cu mânele , acele 4 
puşti în cetate. Făcutau din toată tabăra năvală mare să 'nu- lâse tu- 

". -nurile. să le iee în 'cetate. Stătu mult răsboi mare; "ce de la o vreme. 
„aruncând din cetate cumbarale şi dând foc nemţii, rămaseră biruiţi  mol- “dovenii Tomşii şi luară tunurile cei din cetate. Peritau din moldovenii Tomşii atuncea, ca la '200 şi acolo a'perit şi //ie. Toroman. lară din „__ “oamenii dui Despot-Vodă, '6 peritau de sulițe -şi pe atâţia răniți. Pără: 

sitau cetatea “Tomşa şi. s'a mutat cu. tabăra - paste Siret; mai ales că'la „ cetate sosise şi Vişnovieţcki cu oaste, chemat de boieri _ca să apuce domnia.. „Se luptă Vişnovieţcki cu Tomşa; la Vericani la pod. Vişnovieţcki, au înconjurat tabăra cu cară, iar cu .călăriinea ' au eşit la răsboi şi au frânt Tomşa prinzând pe Vişnovieţcki. După - aceia, Tomşa au mers iar asupra "Sucevei, de au înconjurat cetatea, unde era”. Despot. închis şi au. apropiat puştele._de' băteau cetâtea, ajutat şi de unguri. 'Eşitau din cetat2 oasta, de au -dat, năvală. pedestrimea asupra - ungurilor şi a moldovenilor. şi. stătu un răsboi: mare, cu multă Vărsare de Sânge,- de ambe părți. Peritau la „acel răsboi, Bârnov din Suliţă şi Grigore Vinţia,. din. capetele lui Despot Vodă. Farcaş, era mai: mare-pe călărime şi ceilalţi căpitani ce nu. esau "cu “cei revoltați din cetate, încerca ai potoli pe aceştia, după ce Despot _-a-ucis-pe Petru Devan.. Pedestrimea,. începu a' destupa -încuietorile porţei, ce erau astupate. cu pământ şi. cu piatră; era şi .o bute mare : plină de - pietre. Despot s'a predat Tomşii şi a fost ucis. Tomşa a pus 'spătar,. pe Spancioe, E NE Si ss “Miron Costin, spune că Ia domniă lui Ştefan Tomşa, darabanii foarte îmbrăcaţi bine, cum n'a fost nici la 0 domnie îngrijită aşa de bine pe- 
cepraze de argint, în pilda haidutilor: din ţara “leşască, cu pene de ar 

„> destrimea, cu haine tot de felearidras. (postav de Flandra), cu nasturi şi . 
„"gint la comanace şi cu table de argint 1ă . şolduri pe -lădunci. La domnia lui. Tomşa, toate birurilg din an în an, se -ţinea la vis- „- teria împărătească, câte 5000 galbeni, letele darabanilor. - - | Tomşa. fiind rău, boierii: S'au sfătuit” să-l. omoare "trăgând slujitorii toți în partea lor şi pe Mârzecii- cei -de la Mihai-Vodă. Ştefan 'a strâns dărăbanii, au . strigat -şi târgul în leajă şi --s'au strâns din târg şi. oamenii: nemernici, câtăva 'gloată şi la venirea şi din ţinuturile din jos, nişte 

erau descălecaţi la: Tomeşti.: Au repezit. 

Ştefan-Vodă şi Sau prilejit de. 
steaguri de călăraşi la căutare şi
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Ştefan-Vodă şi “la aceia cu leață şi i-au tras în "partea -sa. Slujitorii 7... 
„ce erau cu boierii, auzind că strânge Şiefan-Vodă în leafă, au mers mulţi 
„de' la, boieri, la Ştefan-Vodă. Văzând boierii că Ştefan-Vodă nu vrea să 
iasă din. scaun, au venit cu răsboi; a eşit. Ştefan-Vodă înainte cu: gloa-. .. 

"tele sale de' laturea târgului, deasupra fântânai lui Păcurar (?) şi scoasă: 
şi târgul tot Ştefan-Vodă cu arme, cine cu ce. avea; şi despre vii, au. 
lovit călărimea ce avea, pe gloata boierilor din dos şi au' fugit toți. cu 
boierii” cu tot. Venind doamna Ieremiei-Vodă cu ginerii săi, cu oşti asupra 
„lui Ştefan-Vodă au eşit Ştefan-Vodă cu oşti înainte, la sat la Tătăreni, ce 
“au ţinut foarte puţin răsboiul; -îndată au plecat fuga călărimea, iar beţii 
dărăbani, părăsiţi de călăreţi, s'au bulzit la o râpă deasupra Tăuteşti- 
lor) şi se apărau. Au venit leşii: şi le-au făgăduit! viața, numai să-şi 
dea armele şi au crezut dărăbanii:- -şi şi-au dat armele dela sine şi Lu- 3 

'ândule armele, leşii au intrat- cu săbiile în ei şi pe toţi iau: omorât. 

| La 1616,,Radu VIII: Mihnea numit domn în Moldova,-pleacă din Târ- 

govişte cu paşa şi armată turcească, spre Iaşi, unde se afla Alexandru, pe 

care rând pe rând, oştirea lui îl părăsise şi el se retrase spre Hotin, unde 
aştepta “ajutoare. Corecki care rămăsese. cu 2.500 de călăreţi, 2 -mile de: 

părtare de Cotnari fu întâmpinat de un mare -număr de turci şi de tă-. 

„tari, pe care însă Corecki îi atăcă repede şi - ucise vre-o 6000; iar el 
“perdu! 250; se retrase fiindcă veneau necontenit. alţi turci şi tătari. 

Armele” de luptă pe acest timp, erau la poloni: arc, săgeți, lănci, 

carabine; iar .la - turci: şi iatagan. ' Da 

Mihnea şi cu. turcii şi tătarii înaintează asupra lui Alexandru. .Se 

provoacă comandanții, care. să se dueleze şi s'a duelai un comandant turc, 

cu polonul Tuszkievicz; acesta a ucis pe turc, totuşi: inamicii încon- 
“jurară pe principi şi inamicii fiind foarte - numeroşi, în urma. unei lupte 

înverşunate, turcii învinse şi luară captivi pe toţi. 

| Se găsesc ca dregători sub Mihnea la 1617, „Vasile Spătar, cu stu- 
- jitori; Mihul, hatman şi pârcălab Sucevei; lacomi. şi Ionașcu, pârcălabi 

cetăţei Hotinului; Nădăvaică şi Grigore” Ciojpan, pârcălabi de cetatea Neam-. 

-. ţului. Ion Balică, hatman. Este Buzdugan căpitan şi Gorgan spătar. 

In 1617, Skinder-Pașa, din porunca împărăției au strâns câtă oaste 

au avut. a: lui, cu Radu-Vodă, domn moldovenesc “şi cu oştile munte- 

neşti şi moldoveneşti şi cu oşti ungurești şi. cu tătari, au purces asupra 

“țărei cazacilor, să le strice pălăncile şi să-i prade; însă S'au “făcut pace 

între dânşii. | Pa 3 

„1617; Alex. Iliaş, domnul Muntenii, ucide nişte boieri ce se răsvră= ' 

tise. Lupu. adunând. nişte oşti în Transilvania, veni contra lui Alexandr; 

care părăsit de armată îuge la Brăila. 

1618; „Vestitul paharnic Lupul Mehedinţanul- şi i căpitanul Buzdugan, 

prăda şi măcelărea toţi. grecii. din ţară”. Intre anii 1616—1618, Lupu Me-. 

  

La Tăuteşti, sat plasa Copou, deasupra dealului Tăutești, sunt movilele făcute 

in timp răsbolului de ja Tătărani (Zahorna, sat), când darabanii au predat armele şi 
« e - 

au-fost: ucişi "de leşi, (Dicţ. Geozratie). - Oastea Română 'c. 30-a 

= , , . _ 

, 

. 

] 
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"hedinţeanu este recunoscut ca un boier viteaz al ţării. El a fost între - revoluționarii pentru libertate şi naţionalitate. Alături de dânsul sunt ca luptători Buzdugan căpitan şi Cârstea vornic Cocorăscu, acesta din .urmă „este prins în luptă şi apoi ucis la T.-Vişte. Ceilalţi trec în Ardeal de „unde vin cu ajutor de lă - Gavril Betlen principele Transilvaniei şi bat ” oştirea lui lIliaş care se ridica la 8000 de oameni. Cu acest prilej, în „O scrisoare a . împăratului Austriei, Lupu este numit „magnific, generos şi mare căpitan nobil al Valahiei”. ar “In 1620; sub * Radu-Vodă Mihnea, se fac oarecare modificări în or- =. ganizarea oştirei; astfel, căpitanul de dorobanţi câpătă titlul de agă (nume - 
7 

„urit: sub comanda spătarului. Din acest an 1620, este un raport a lui 

7 

turcesc) ; numărul călăraşilor - sub el este de 8000 în timp de pace şi 

Paul Mincio, în care: vorbinduse de starea Moldovei, spune 'că această jară „poate pune pe picior, 10.000 'de călăreţi, “arcași; cea mai vitează ginte -din acel principat, toată îndatorită a. Sluji principelui, fără altă leafă de cât nişte scutiri de care se bucură de obiceiu, Erau şi seimeni în oaste, parte în Serviciul - boierilor şi de dânşii vorbeşte: şi Miron Co- Stin, când descrie răscoala boierilor .şi “poporului, contra domnitorului A- " lexandru-Vodă Iliaş; „au “trimis boierii. credincioşi lui, seimeni cu sineţe, "pe lângă -domn. Alexandru-Vodă Coconul, avea pe lângă el şi copii din: casă”. ! ' ! ă ai La 16191620, domnia lui Gaspar-Vodă. Când a. aflat că turcii vor să-l scoată. din "domnie, s'a înţeles cu leşii şi s'a aşezat cu tabăra la capul Stâncei, împotriva: Țuţorei. Spre a se opune lui Skinder-Paşa, leşii au trimis pe Jolcovski hatmanul care:avea 1600 de husari, tot în fer, 4000 'de călăreţi, ce le zic panţiri, înzăoaţi, 200 'raitări nemți. călări, 400. cazaci, 2000 nemți „pedeşiri. Această oaste era lefecii. - a | Do _ Era şi a domnilor deosebi, vre-o 2000 de oameni şi câţiva din cei : ce merg de bună voie, în dobândă. Se N : | La 23 August 'a sosit şi Gaşpar-Vodă, cu 600 de oameni. După sfatul făcut, au purces în jos cui toții şi au pus tabără Ia. Tuţora. Gaşpar, avea şi el aci 12.000 oaste . de ţară. Gaşpar ştia din iscoadele sale, câtă | - oaste turcească era, dar m'a spus leşilor, ca să nu le strice inima. La 7. i “Septemvrie, au sosit! străjile tătăreşti, deodată, 'ca 300: de oameni, cu . ” care -hărţuindu-se „cazacii, au înfrânt pe. tătari. In: 8 Septemvrie, Cantemir întâi, apoi Skinder-Paşa, au: sosit 1ă Țuţora şi au întins corturile dea- : Supra taberei lJeşilor, mai din jos. Leşii. erau în şanţuri; Jolcovski” m'a | vrut 'să scoată în acea zi mai mult de. niște steaguri. sprintene, cu- ca-" „Zăci amestecate, -mai mulţ doar ar putea prinde vre-o limbă ca. să ştie „Câiă oaște sosise. Toată ziua s'au „hărțuit, dar n'au putut prinde pe ni- 

„foc. Tar Skinder-Paşa, oastea sa turcească. tocmise la aripa de jos; iar aripa de Sus au dato lui Cantemir-bey,. cu 

meni. A doua zi: au scos Jolcovski toată oastea şi au tocmit oastea, cât | "ajungea - glonţul puştei, făcând 2 băşti de pământ, una la un corn de oaste, alta la alt corn, câte cu 4 puşti şi câte cu, 300 de pedestrași cu 
şi pe unguri, şi pe munteni, 

4
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oastea lui; iar celelalte garde ce. erau cu Kalgă- Suitan, nu: Sau arătat 
de. după deal, până s'au început războiul. Dacă s'au apropiat oștile, 
au dat leşii cu moldovenii dintâi. răsboi, “şi în loc împingând pe oardele 
lui “Cantemir-bey şi turcii începu, a se da îndărăt.> | | 

Eşiţi leşii. la câmp, mai! mult de - cât le era porunca, cu "şiragul 
cel din: frunte, au isbucnit şi oardele: lui Kalga-Sultan şi au dat năvală. 

_în şiragul. leşesc' -cel din frunte” şi” au înfrânt. . “Moldovenii au luato la. 
: "fugă. Leşii apoi au legat tabăra şi aşa cu tabăra legată, Sau tras către. -, 
“Nistru în țara lor. Acest: răsboi a fost la 1621. „Sub  Gaspar-Vodă,: era 
Şeptelici hatman şi Goia postelnic. ES Ă “ 

- La 1622, fiind. Ștefan Tomşa, când s'a. desvărat, au purces Osman, 
“ sulian turcesc, cu mare gătire 30.000 călări şi 12.000 'eniceri, 80.000 tă- 

tări, fără oastea. muntenească ce era cu Radu-Vodă. La 23 August turcii, 
- gata de: răsboi, „cazacii „erau ' descălecaţi cu tabăra lor mai jos pe. Nistru, 
„_osebi de tabăra leşilor, încă fără şanţuri, numai încheiată. cu căruțele. : 

“ Atăcaţi: de turci şi de tătari, au stătut tătarii foarte tari şi le-au dat şi. SE 
- : + Hotkievici hatmanul. ajutor, “cu 3 roate: de nemți şi 1000 “de haiduci, cu 

bardişe (un fel dearme, topoare cu „coade lungi) şi aşa au gonit cazacii ! 
haiducii şi pe eniceri, s'au întărit: şi ostile “călărețe . Şi, s'au tăcut € o „mare 
încăierare. > : - | | 

--La 24 August, Teşii m'au cşit la câmp ci au “Stătut toată oâstea, -1a | 
întărirea șanţurilor, că în mai! multe. locuri până atunci era tabăra le- 

Su “şilor numai cu care îngrădită. Turcii cu tătarii au dat atunci năvală unde 
era fruntea şanţurilor,. dar au fost respinşi. La' 25. “August au scos turcii | 
puştele lor cele mari şi s'au apropiat. de. şanţuri şi au. dat câteva ceasuri - 
neîntrerupt, în cazaci, fără pagubă însă. Au: eşit cazacii de au atăcat şi 
au luat “mişte. puşti 'de ' Ia turci. Hotkievici, -era, mâhnit rău de perderea 

steagului, la- oştenii acestei părţi şi. în. loc 'de necinste şi în loc de piezi 

răi, se socoteşte. Nemţii 'obişnuiau a da foc toţi odată (salvă). Leşii 

au trimis 'atunci” la luptă. 1000 :de' haiduci cu, care” de au adus puțină 

hrană din „Cameniţă - şi iarbă " de, sineţe” (nu erau deci cartuşe), că împu- 

ținase leşii. earba şi plumbul: Turcii aveau 60 de puşti, de. cele ce le: 

zic' Baliemezuri.. - 
La. 1622, în domnia lui Ştefan: Tomşa, . autoritatea “administrativă era - 

foarte: puternică; căci este o. dovadă, în o scrisoare domnească, în care 

“stă scris: „bine să ştiţi, „că. dacă se va strica fântâna, „capetele voastre 

"vor şti”. : ' 
In acest an, un sol polonez vine în. țările. române; dăm descrierea m: 

“1622; Voevodul Ştefan Tomşa al Moldovei, a. ieşit înaintea solului . 

7 

polon din: sus-.de Ştefăneşti pe Prut; „venind cu două! regimente alese de o 

moldoveni - cu caii îmbrăcaţi de paradă”. : 
Incă mai existau „şanţuri din vremea regeluii Albert, morminte pline 

de arme, puterile de. odineoară ale Poloniei, bogate”. Nu este” vorba de” : 
z 

1 p.2. Panaitescu (Călători poloni în țările române). -
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înfrângerea lui. Albert, în Codrul Cosminului, dar e de. sigur vorba de 
luptele celorlalte detașamente poloneze, care, în 1497 cutreerau văile şi 
oraşele, după hrană şi erau bătute de moldoveni, “dacă în adevăr după 
„125 de ani, mai pot rămâne asemeni urme de: lupte desluşite şi. pe 
con.unicaţiuni însemnate sau cum se zice, în “calea oamenilor. . | 

Solul cu. tristețe îşi. aduce aminte de „tinerimea vie poloneză, care 
a fost nimicită în mod nedemn (?) împreună cu Potocki, -acum câțiva ani”. 
(Cornul lui Sas, 1612). In 1622 moldovenii .aveau „un steag roşu, cu 

capul de bour”. Voevodul avea pe lângă dânsul o: suită: de 12 boieri călări. 
“In acest timp, după ce trece solul de Buzău, Radu Mihnea ' voevodul 

ţării româneşti, îi ese în întâmpinare „într'un cerc- frumos al boierilor * 
munteni”; în” faţa” lui „stă tinerimea uşor înarmată, precum şi oșteni 
îmbrăcaţi în platoşe de fier, de ambele părţi stau lăncerii “aşezaţi sub 

„“două steaguri; în fruntea lor stă fiul domnului şi amândoi hatmanii.' Pajii 
„poartă arme şi sunt îmbrăcaţi în . haine împodobite cu aur”. E 

- Solul polon Samuel Ivardovski, descriind .solia ducelui de Zbaraz la + 1622: - 
 »„Xjunge la Buzău, cetate vestită odinioară”. Garda,ce însoţia pe duce, 

de tineri români vioi „care fac tot felul de jocuri şi lupte”. Ajunge la 
Aiumaţi „cetate 'de odinioară a lui Mihai-Vodă, stăpânitor care ar fi 
fost” neînvins, de m'ar fi încercat puterile Poloniei -(?)”. Ajunge la Că- 
lugăreni „unde :în ostroave Mihai-Vodă a sdrobit o sută de mii de turci”. Sub Ştefan-Vodă al II-lea, fiul lui Ştefan-Vodă Tomşa, erau: Ignat 
Ciogolea, pârcălab de Hotin; Miron -Barnovski, hatman; Irimia Dragoş, - pârcălab de Neamţ; Brut, pârcălab de Cetatea-Nouă; Luca Arbore, portar cetăței Sucevei,  __: . - Aa | | 

1623; In timpul acesta în Muntenia din cauza minorităţei domnului, 
:- fiul lui Radu-Vodă “Mihnea, Alexandru Coconul, se ridică în contra dom- niei călăraşii de - Mănești, de Gherghița şi. de Ploeşti:. boierii din a- . 

. . 
.- Tr ui "= Su a. 

! 
propierea Bucureştilor primesc poruncă să potolească răsvrătirea; are loc .: 
o luptă lângă Bucureşti, la Măneştii Buftii, în care călăraşii sunt în- vinşi şi supuşi, aceasta la 1623. In acest an e: Necula spătar.' 1623 lulie 23; Iaşi, Ștetan-Vodă "Tomşa, dă lui Manolache vel vameş,. „nişte sate „care au fost a lui Isak Balica, hatman, şi le-au părăsit, la a lui vicleşug când s'au legat el. şi cu alţi boieri pribegiţi din ţara le- şască, cu .multă. oaste. leşască şi cazaci cu săbii şi | jacuri, ş'au venit a- supra domniei : mele și pământului nostru şi mare răsboi s'au făcut, cu domnia mea, la apa Jijiei. şi atotputernicul D-zeu, i-au adus sub sabia “domniei mele, unde şi oasele .lor faţă sunt, pentru veşnică mărturie”. Şi 1625; In timpul domniei lui Radu-Vodă cel mare; erau 3 sfări sau boierii. In acest timp * Barnovski era hatman. Barnovski, . „om de țară, : cunoscut împărăției cu slujbele ce făcuse -la Hotin 'şi ştiut şi căpităniilor tătăreşti” 1), - IE MeLe | n ! 

1)-miron Costin, | 
N 

Z
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1623; Ştetan Vodă Tomşa al Moldovei, - - pOrunceşte- să fie lăsată în 
- pace o moară a M-st. Tazlău,: de către văfavii de hunsari. 

1624, Februarie 20; la această dată, este .un raport asupra adunărei , 
de. trupe în ţările române (mobilizare). , 

-1624 Noemvrie 16; la această dată . este: un raport asupra iricursiei 
tătarilor în Moldova. 

1624; Atât de tare 'mersese faima oştirei româneşti, în cât Dogii 
Veneţiei | cer adeseori în. 1624, 1627, 1629 când. 2000, când 3000 de 

“români, pentru că, „sono buoni. e valorosi soldati”, sau „Diionisima genti - 
di- guerra”. . 

In răsboiul- de! 30 de ani, face să. crească” mai! mil numele de buni - 
ostaşi, ce'şi câştigaseră românii. | 

„. Contele Ernest de Mansfeld, generalul Suedez Torstensoni, până Chiar 
- şi Valenstein, îi vor aprecia foarte: „Li valachi di Moravia” şi cei - din 
Ardeal, din: oştile_ lui” Racotzi, vor fi de mare ajutor lui Torstenson, în. 
mişcările lui prin Bohemia şi nordul Ungariei. o 

1625; Era în acest an jupân Mihu, vel-spătar în Muntenia. - 
1626—1629; Domnia lui: Barnovski-Vodă, în Moldova, în al doilea 

an al domniei, "i-a venit poruncă de:la împărăție, să meargă cu oştile 

sale “la Daşov, pentru întărirea Daşovului; deci a mers “şi Barnovski-Vodă - 

în acel an, de au lucrat toată vara împrejurul cetăţei, tocmind zidurile 

„Şi “şanţurile şi -cu muntenii şi cu nişte paşi de la „împărăție orânduiți. 

- Sub -Barnovski “era Nicoriţă hatman. , 

;1627; Impăratul Ferdinand II, confirmă vechile. libertăţi şi 'recunoaşte 

meritele ce le-a câştigat acest popor român, faţă de imperiul german şi, 

faţă de întreaga lume creştină, cu serviciile sale militare ce le-a prestat,. 

încă de pe “timpul descălecărei “sale acolo. a a] 
1628; Era în Craiova, Andrei spătarul Rudeariul. - 

1629, Iunie 23; Din acest an este-un raport, despre adunări de trupe 
în: ţările române (mobilizări).. - 

1629 Septemvrie 15; Este un raport “despre intrarea turcilor în MOL: 
dove şi despre retragerea la Hotin, a domnitorului moldav.. 

La 1629; în țara! românească domnia lui Leon-Vodă; este un document --. 

constatator din acest timp, o comparaţie ce face Un. scriitor, între oştirea 

“acestui voevod şi acea ungurească. „Garda “domnului — spune -el —:e 

mult mai bine îmbrăcată şi. armată de cât garda lui Racoți”. Ambasadorul 

lui Gustav Adolt la Constantinopol, cel care spune acestea (Paul -Strâs- : 

burgh), a văzut .garda aceasta, când “a trecut prin Bucureşti şi a fost - 

însoţit de dârisa pe drumul Giurgiului. „Această gardă, de 1000. de - 

“oameni - călăreţi şi 600 _pedeştri avea 'un steag de o mărime neobişn l- 

ită, steag trimis” domnului „de sultanul Amurat.” Deosebit de acest steag, 

mai era şi steagul ţării, cu garda aceasta. Ostaşii « cântau din gură în mers”. 

„La palat pe timpul mesei date de către domn ambasadorului, s'au 

dat cu tunurile de mai multe ori. Cu această ocazie, domnul, s'a plâns, 

că acum ţara! nu mai poate da ca contingent : de armată, de” cât 10.090 .
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-de călăraşi şi 2000 podeştri. In timpul lui Mihai-Vodă, a adaus el, ţara 
putea să aibă 50.000 sub arme. Garda a. făcut exerciţii care au mulțumit 

„foarte pe Suedez. Domnul şi . „boierii pe cai, se luară “mai întâi la. în- 
trecere; în urmă, veni jocul - şi exerciţiile. cu lancea, pe urmă întinderea 
"arcelor şi săgetarea, apoi descărcarea tunurilor şi în fine, darea -la țintă 
„din puşti. După moda” căzăcească, boierii se repezeau în îuga cailor şi. 
în apropierea "domnului şi ambasadorului, ca într'o şarjă săreau os de 
pe cai şi era foarte frumos”. Prin urmare o adevărată. manevră, cum 

„se obişnueşte. şi. în zilele” noastre. ,. - 
'1630; In acest an “este Martin “Deac, castelan cetăţei ., Fagăregulai 

Iar în Moldova, era „Gabâr, pârcălab de Huşi. 
In Muntenia, 'roşii de peste Olt, având în fruntea -lor pe aga Matei 

Basarab, să răscoală contra lui, Leon-Vodă, domnul; țării. _ 
1630; Gh. Băleanu a fost comandant roşilor, în lupta” dela Colentina. 
*,1631; Sub Leon- Vodă, un hrisov vorbeşte de boieri mari şi mici, de 

boieri mazili şi de roşi. Că vodă a strâns toată țara, “boieri mari şi mici şi 
roşii şi mazilii şi, toţi slujitorii, de au sfătuit (slujitorii, ostâşii peraia- 

„ menţi). Roşii erau' între boieri şi hrisovul îi scuteşte de. celelalte dări; - 
. Cerit, - dijmă stupi, gostină porci, vinarici; ci: numai să aibă” a da roșii 
„bir. întrun “an, de 2 Gri de un cal po ug. 40 (ugrul — un galben sau 

1 taler 1: sau 55 bani) la sf. Dimitrie ; şi la sf. Gheorghe. Socoteala era, 
"„cisla scrisă la vistierie”. . - | | 

Un alt „hrisov. „Gretii, care sunt însuraţi în țară, cu române şi au 
moşie, ei'să se lipească la roşii şi la alelalte ceate, să tragă la nevoia 

„tărei, ca şi moşteanii locului. Iară grecii ce vor avea moşii aici în "țară ” şi idobitoc şi-i va fi femeia şi casa în altă țară, de se 'va scrie în cetele țărei şi va trage nevoe cu. ţara, ei să locuiască aici în ţară; iar care nu se or scrie, ei să fie lipsiţi de țară şi să li se ia moşiile şi bu- - catele, pe seama domnească”, a _ | 
Alt hrisov. Roșii, cai împărăteşti să nu: dea, nici _să li se” tragă. bucatele, pentru sat: sau pentru alţii. i 
Alt hrisov. Aprozii, să iasă - din mijloc să: nu mai “tie, ci 'să "fie postelnici de sută. oameni de ţară, sa ia treapăd, cum a fost obiceiul. - Semnează între boieri: Miho, vel spătar. .. zu o 1651; Intâi un hrisov din acest -an, a lui. Moise- Vodă,- în care se vorbeşte de „Mărturii şi de la alţi oameni buni „ostaşi de îrunte”. Sub acest voevod, era hatman Costin.  » . | - : Ierarhia boierească, era în acest timp, astiel:- marele vornic al ări - de jos, apoi al ţării de sus. Malcoci,. era pârcălab Hotinului;' Savin şi " Şoldan, pârcălabi Neamţului; Dumitru, pârcălabul Romanului; Moscul, hat- man. şi pârcălab Sucevei; postelnic, “Toader; Pătraşcu, Spătar; urma apoi: paharnicul, „stolnicul, vistiernicul, comisul. Cel de al doilea hrisov, e din . Muntenia, a lui Leon-Vodă, în' care- se zice astfel: „Domnia mea, încă am tocmit şi am întăriți legătura, cum să: fie roşii în pace de dijmă, şi de gostină şi de -vinărici”. Tot în acest an, este în Moldova, gradul 'de botnog, (Cuzeştii, erau hotnogi). | e i
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1631; In. acest: an, aga Matei; Cu vornicul Aslan, 'cu spătarul Go or= 
gân, cui paharnicul Barbu , Brădescu, spătarul : Mihai Coţofeanu, slugerul _ 
Dumitru Filişanu, vistierul Mitrea şi cu alţi boieri, răsculați contra .voe-. 
vodului' Leon,! căci „ţara era în " disperanţă”, şi aflaţi în' Ardeal, unde tre-" 

- cuse în 1630, unde adunase câtăva oaste de ţară, năvăliră în Muntenia, 
* înaintând până la Bucureşti. Aci „din jos de mănăstirea lui Mihai-Vodă, are. 
loc la sfârşitul lunei: August lupta între Matei şi Leon-Vodă, în cara. 
luptă -Leon. birueşte. -In această luptă muri şi Preda. Fălcoianu,; gine- 

„rile lui Mihai Viteazu. Morţii “s'au îngropat unde e movila cu crucea lui: 
-Leon-Vodă”, Pierzând lupta; aga Matei - împreună cu boierii şi oastea 
ce le -mai. rămase, -căutară... să se retragă . către Oltenia, fiind urmăriţi 
de către: Leon-Vodă. Matei - “mai "Imă o poziţie - la Tismana, însă nu putu 

să reziste - neavând destule forțe şi teste silit să fugă în Ardeal. „Și 
astăzi se vede în curtea. bisericei Slobozia, o frumoasă piatră, care. po- 
meneşte pe pribegii căzuţi în această, luptă” 1), de lângă Bucureşti. 

Reîntors în Ardeal, Matei împreună cu boierii ce-l însoțea şi cu mica 
oştire ce'i rămăsese. după Tismana, ia parte la luptele lui Racotzi, al 
Ardealului, contra: oştilor lui- Ferdinand al III-lea al Germaniei, în răs- 
boiul de 30. de ani; aci, în acest răsboi, Matei dobândi însemnate cut- 

„noștiriţi tactice şi strategice, care au făcut din-el' un Căpitan vestit, când 
-a' devenit domn .al Munteniei. | | 
- La sfârşitul acestui an, “pentru” nemulțumirile ce provocase în fară, 

-Leon-Vodă este mazilit. * 

- Matei-Vodă,- este gata. a ocupa | tronul; el vine la” Bucureşti, 'cu- ai 
săi; însă, un nou domn este numit, Radu, aflat în Moldova şi care vine 

“să-şi: ocupe “tronul, însoţit fiind -de' ajutor turcesc,. moldovenesc, tătari şi : 

cu aceştia şi: boieri - munteni nemulţumiţi, , contra [ui Matei şi care erau 

partizani lui Radu, cu care, stătuse în 'Moldova. Turcii şi tătarii, erau co- 

“mandaţi de către Skimni-aga. Matei-Vodă, aşteaptă pe Radu-Vodă şi pe 

Skimni, la „Bucureşti. Când oştile adversarului său, ajunsese la Obileşti, 
pe Colentina, Matei eşi din: Bucureşti şi'şi desfăşură armatele sale, între: 
„Dudeşti şi Mănăstirea Mărcuţei. Vechile oştiri ale țării, reinviau: călăraşii, 

“roşii de la Vedea, roşii de țară, căpităniile de Neajlov, “de' margine, de 

Ialomiţa, "verzişorii. de Dâmboviţa, . pandurii Olteniei, Ferentarii, plăeșii.. 

munţilor, vânătorii, reapăreau. ca în vremea lui Mihai. 
„Lupta se începu, cu vitejie de o parte şi de alta. Lupta, rămase ne- 

hotărâtă în ziua întâia; a doua zi, des de dimineaţă, se detem surle 

şi în trâmbiţe.. şi lupta . reîncepu. Lupta este astfel descrisă: ” 

„1631, j la 26 Oct. roşii de ţară, care erau : în aripa stângă, izbiţi 

de. tătari, se deschiseră şi-i luară în mijloc. Lupta începu atunci “gro-, 

zavă, în aripa stângă, de aci “ea se comunică. la .pedeştrii - din centru. De 

„cinci ori pedestrimea română fu împinsă de pedestrimea moldovenească 
şi de 5 ori ea năvăli de isnoavă. „Intr această bătălie, numită de Băl- 

1) N. lorga Istoria Românilor, ' 
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N cescu, bătălia de la Dudeşti, pedeştrii s'au: luptat: contra “pedeştrilor şi 
-. călăreţii contra călăreţilor; boierii munteni, ca Hrizea vornicul din Po- 

„> peşti, Mihu spătarul, Cătargiul, Dumitru, vistierul - Dudescul, fugiră pen- 
tru multă vreme la Moldova. Nicolai vistiernicul şi Pană logotăcul din 
greci, periră pe câmpul de luptă. In această “bătălie, Diicul spătarul - Ru- 
„deanul, s'a purtat voiniceşte şi: a rămas în mare cinste la” Matei Basarab, în tot timpul doinniei. lui”1). Se Ş | a 

De prin acest timp, sunt 'de însemnat vestiți boieri moldoveni, ca 
"viteji ostaşi şi căpitani -oastei: - Lupul, -vornic; Grama stolnic; Savin, hat- 
man; Ureche, spătar; Costin, postelnic (făcut mai apoi hatman): In oastea 
Moldovei, erau şi. seimeni, care erau: armaţi cu sineţe; peste: ci, era comandant Başotă, hatmanul... Da 

Nu este -de puţin interes, = ca Să :se cunoască că în anul 1632, se 
făceau alergări de cai, ostăşeşti, la bobotează şi în luna lui cuptor. „„Era 
ceva măreț”, aşa notează cu admiraţie, în - ziarul său de călătorie, în trecerea 'sa prin Bucureşti, Paul. Strasburg, ambasador al lui Gustav Adolf, al Suediei, pe lângă sultanul Amurat al IV-lea, când trecea la Con- stantinopol în acest an. a: văzut o asemenea alergare. _ „1632; In-acest an aga Matei - lupta pentru! principele Transilvaniei, contra turcilor, pe care.îi bate şi goneşte ' peste Dunărea, având o de- plină biruinţă asupra lor, la Bechet. De şi erau mai puţini de cât turcii şi după greutăţi mari ce avu .în două atacuri, totuşi aga Matei îi birui şi-i sili să treacă în fugă, Dunărea. Inscripţia aflată în biserica mănăstirei Sadova, din. judeţul 'Dolj, plasa Jiul, de' jos, sună astfel: „Matei Basarab, a zidit mănăstirea, după ce a biruit pe turci;-la Schela Ciobanului, unde " având mare : strâmtoare de către dânşii în două rânduri “şi scăpând cu „toată oastea, într'acest sfânt -locaş, ce. era făcută o biserică 'de lemn, vinde locuia câţiva părinți călugări şi după săvârșirea răsboiului, - au: zi- dit această sfântă mănăstire, la 71411). Schela! Ciobanului ?), astăzi Bechetu de lângă Dunărea, vis-a-vis. de. Rahova din Bulgaria” 3). Biserica sau mănăstirea, a putut fi zidiţă după : urcarea pe tron, în acest an, a lui Maătei-Vodă; iar faptul militar săvârşit cu un an înainte, la Schela Cio- banului, este cu putinţă, întru cât. la acea epocă, ungurii erau în duş- măni2 cu tu:cii, iar aga Mate:, era în serviciu “militar. la princepele Ra- - catzi al Transilvaniei şi cu al căruia ajutor aga Matei apucă tronul țării sale. Părerea prieteniei lui Matei Basarab : Cu. Oarecare demnitari turci, nu este absolută, că ar fi avuţ şi prietenia sau bunăvoința Tur- ciei, a sultanului; dovadă 'că,. îndată „după urcarea pe “tron, turcii încerc - al scoate din domnie, cu forța armatță.. -, - , , Si , ba i PI 

| 1632; In timpul domniei lui Leon-Vodă, Oştirea are instrumente. inu- zicale- „cornuri şi bucinele cântau”. „Şi bucinătorii - şi timpanele răsunau”. „De asemenea „lăutari şi un cor de muzicanți”. 

N n Fotino. o ) Acte şi notițe istorice. de August Fessiacov (Craiova) î) Ciobanu, mâgură în jud. Dolj. lângă Diă icţ. Frunzescu), : 4) Acte şi nctiţe ist. de Aug, Pista, enărea (Dicţ. Frunzescu), 
= 
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1633; In acest an, se urcă pe tronul Munteniei, Matei- Vodă Basarab, cu 
- ajutorul: lui Racotzi, principele Transilvaniei. Domnia lui Matei Basarab.: 
este plină de evenimente militare şi era de aşteptat aceasta, de la un - 

1 „Căpitan desăvârşit despre care cronica spune: - , 
„Matei aga,. aflat în Ardeal, la. craiul Racotzi în serviciu militar, 

făcând slujbă multă şi dreaptă, când au. venit nemţii asupra lui, la To- 
caia”. Im acest răsboiu, după însăşi mărturisiri din cronice ungare, aga 
Matei comandă un corp în majoritate de români,. din Ardeal şi care au 
făcut o mulţime de acte: de b:avură în luptele de la Tocaia. De areia, 
ca răsplată a serviciilor sale militare, Racotz, îl ajută pe Matei, să do- 
bândească tronul ţării săle, unde era mare vrajbă între boieri şi îm- 
părţiţi în tabere, din care una destul de însemnată, era contra lui Matei, 

care spuneau ei fusese în serviciul princepelui străin Şi” ora suspectat ca. 

prieten ungurilor. 
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: i (Fig. 71) Matei-Vodă Basarab. . 
, _ 

Epoca. lui Matei-Vodă Basarab, din Muntenia şi a lui Vasile-Vodă din 

Moldova, a căror domnie este: contimporană, sunt de -toată însemnătatea, 

din punct de vedere militar, de şi de fapt Vasile-Vodă'"nu se înfăţişează 

ca“un căpitan, aşa prezuin se prezintă din contra, Matei Basarab. Insă, în 

această . perioadă de timp, âvem deaface cu o concepţie politică a lui 

- Vasile Lupu, unită cu un spirit de cultură, care dacă ar fi fost sprijinite 

pe o. „ putere militară de "întăptuire, la înălțimea concepției. politice, de . 
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“ bună seamă „că planul acestui voevod ar: fi reuşit; şi -ar fi reuşit şi aşa, cu “pregătirea . ce avea țara, dacă însă în Muntenia nu .s'ar fi găsit - atunci un domn răsboinic, un militar de forţă, ca Matei Basarab. Cu toâte acestea o serie de lupte şi de hărţuieli, cum vom vedea, ţin oș- -_tirea MGldovei într'o continuă activitate şi în luptele, ce' au loc,. persona- litatea ' voevodului Vasile Lupu, se afirmă puternic * acea a "unui viteaz: răsboinic. o. : e „Matei Basarab, având călităţi militare căpătate prin practică și do- vedite în răsboae- la care ia parte ca conducător „de unităţi, urcat pe "tonul ţării . prin forță -armată, va .căuta să deă toată atenţia. şi toată îngrijirea oştirei sale, pe care o găseşte în bună stare, ca organizare, însă “neglijată şi slăbită, prin “lupte intestine. Scriitorii nu dau pe Ma- tei ca organizatorul armatei, din epoca sa; ei îl dau însă, ca un Cunos- cător-al nevoilor ei, ca un întăritor al: ordinei 'şi disciplinei ei, ca bun con;andant. a | 

„Matei-Vodă, om harnic la răsboaie, 'aşa neinfrânt “şi nespăimat,. cât "„„ Poți să-l asemeni, cu marii şi vestiţii ostaşi ai 'lufiei” 1). Ă Cronicarii români şi unii scriitori Străini, dau amănunţit starea şi compunerea! oştirei Munteniei, sub: Matei Basarab. -Din “aceste descrieri, se „vede cum acest voevod se 'ocupă de tot ce poate face o bună armată, ar- „mată de -răsboiu.. Aşa, ca să poată .cere, tot -de la soldaţii săi, Matei le „măreşte leafa şi o făcu de 8 bani roşii”.: Matei conservă caracterul mixt - al oştirei, aşa cum îl găseşte. la urcarea pe tron, ostaşi naţionali şi ostaşi 

7 

străini; dar el are grijă. ca să cimenteze bine această. compunere, strân- gândo 'adesea în lagăre de instrucţie, unde sub ochii săi şi sub. învă- țăturile sale, armata se întăreşte, şi se face aptă de răsboiu. El nu pu- : tea să părăseascră sistemul înrolărei de străini: în „oştire, cât timp. „acest obiceiu, a fost şi sub predecesorii săj Mircea cel : Bătrân şi “Vlad Ţepeş”. Voevodul, când simte. că un 'Tăsboiu este de neînlăturat, îl pregăteşte şi îşi. adună . oştirea sa în direcţia de unde : aşteaptă. să fie atacat. Aşa îl vedem scriind „împăratului Ferdinand, o Scrisoare, cu data de 6 Sep- temurie 1637, din castral lângă râul Sirev”, aşa îl. vom. vedea în: lagăr, mai tărziu, pe Teleajen; aşa în lagăr la Târgovişte, ete. Şi. dacă din în- ». Ceputul domniei sale nu ar fi fost: silit la lupte, Matei-Vodă ar fi avut ” liniştea: necesară, să procedeze la 0. organizare a- oştirei sale pe temeiuri -N0i, aşa cum încearcă el spre sfârşitul domniei sale, însă într'o pe- rioadă de timp nefavorabilă; scriitorii în această privinţă Spun următoarele: | „Matei, prin 1658, încearcă a: reorganiza oştirea, -Tidică Prestigiul ei; însă Chiar din. timpul domniei lui, oştirea decade -Prin “revolte din lipsa. de "răsboae şi neplată”. La -aceste constatări a scriitorilor, trebuie adăugat bătrânețea şi. invaliditatea - voevodului, care” îl adusese în complectă: ne: putinţă. de a stăpâni pe ostaşii săi. Și decăderea oştirei : Munteniei din acest timp se datorește, mai ales, prea maărelui număr de străini, ce in- 

  

1) Miron Costin. . 
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trau în, compurierea « ei; aşa că. au “dreptate scriitorii când dau ca “motive 
de răscoală: şi aceasta: „Ghinea Ciucală, pe timpul lui  Matei-Vodă, vis- 
tiernic, către. începutul anului 1654, el. înpuţină cu două. treimi soldățimea 
seimenilor; aceasta aduse revolta" acestora şi a dorobanţilor”. 

Din scrieri să cunoaşte ce fel de armată avea Matei-Vodă, în "primii 
ani ai domniei lui. !-- 4 

-„Matei-Vodă avea în oştire mai ales pedestrime,  fiecând câte 1000 | 
„în leafă, fără darabanii de ţară. Vechii darabani, port armele din tată 

în fiu, ar îi scutiţi” de dări, _primesc un tain de; pâne şi. de carne,. şi de 
. paşti câte un postav gros; în afară de acestea, câte 3. lei pe ună 1), 
Este vorba aci, de corpul; permanent al dorobanţilor, care se ţine în câ- : 

„pitala - ţării. “Sunt de asemenea „haiducii, care ca şi. dorobanţii, sunt parte. i 
pedeştri, parte călări; sunt roşii, călărimea veche a ţării, care se bucura de 
privilegii şi de scutiri. Erau tunurile. De asemenea existau slujitorii, : „cun 
şi corpurile de streini neamestecaţi cu. românii: şi. erâu seimenii,. alcătuiți - 
din străini. Boierii au trupele lor şi ei le conduc în lupțe; se văd căzând - 

- în lupte boieri. din toate stările; “ceia ce dovedeşte care era, roștul bo- 
ieriei şi cum se păstra acelaş şi în acest secol. - | 

Nu s'ar putea. spune că Matei începea el o organizare proprie a 
. sa, sau:o imitare acelei care o cunoştea bine, a oştirei.din Ardeal. Din . 
coritra, el nu schimbă mai „Nimic;” dar, cum spun cronicarii, „întăreşte 
cea” ce “era. ostăşesc mai dinainte”; "căci, “acea ce era mai- dinainte, erau 
tot trupe încercate în două domnii răsboinice, ” acea a lui Mihai: Viteazu şi 
a urmâşului său, Şerban-Vodă. a, ai a 

“Insăşi scriitorii, români şi acei străini, nu. atribuesc lui Matei-Vodăi 

Basarab o organizare nouă a oştirei româneşti; însă nici- se putea ca 
ni. viteaz. căpitan, . cari îşi . - dobândise , cunoştinţi militare şi-o practică 

răsboinicăi -afară din: ţara sa, să nu fie predispus a, da toată. atențiunea. 

„sa şi a “pune toată grija, pentru întărirea oştirei țărei sale, pentru „pre- 

“întâmpinarea ori căror atacuri la care se aştepta de la “vecini, în care, a- 

îară „de Ardeal, împrejurările nu-l făcea să: aibă prea multă încredere. 

“ Evenimentele celor dintâi ani ai i domniei lui Matei-Vodă, sunt astfel “ 

redate de. istorici: : i pi . - 

In vară anului acesta, 1633, a isbucnit. 'răsboiu între leşi şi turci 

după obiceiu, a venit poruncă şi domnilor români, să “însoţească pe turc 

cu ştirile țării; aşa “că. scrie” cronica: 7 - 

„Tot în acest. an 1633, luna August 28, purcesau Matei- Vodă cu A- 

- baza-Paşa, 'cu oaste, la țara leşască şi s'au împreunat cu paşă lă Gă- 

şi 
ci, 

laţi, Septemvrie 10, anul 1634. Aşişderea şi Moise-Vodă, “domnul Mol-...: 

„ dovei, încă au. mers .cu oştile lui şi Bugeacul şi :au, trecut oştile Nistrul 

şi şi-au dat. răsboi cu leşii, la: Cameniţă, toată ziua şi nimica :n'a putut 

strica, ci s'au înturnat iar la, tabără. A doua zi luând. Abaza .robi, s'au - 

întors fiecare în ţara sa. Matei au sosit în scaun- Bucureşti, Noemvrie în 6”. 

Miron Costin. „cc a 
1
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Erau .în acest timp “din Oltenia: „Ene căpitanul şi Dumitraşcu câ- "pitan din 'Obedin, cu titlul de „mare căpitan... : | 
| In acest an, era mare armaş Dincă Sârbul şi căpitanul Odor „CU ostașii -din T.-Vişte şi plăiaşii Ialomiţei”, .. - | m 

Dar şi de la ai săi, avu să aibă Matei-Vodă neajunsuri; căci, bo- ierii ce nu-l voiau domn, au fugit în Moldova să -vină cu pretendentu Radu-Vodă,' fiul lui Alexandru-Vodă” al Moldovei” şi au pornit pe Radu- "Vodă, iarăşi, tăbărând pe Râmna 'ca să coprindă slujitorii cu lefi. Matei- - Vodă . încă înțelegând, au trimis străji “înaintea lor, la Buzău cu Afihai „ Coţofanul şi Radul “Deasa. Boierii s'au Spăimântat şi s'au întors în Mol- “dova de unde au venit cu tătari şi au purces şi cu Radu-Vodă cu oastea grea, moldoveni, seimeni cu steag împărătesc; cu Skimni-ceauş, ca' să vină "să scoață pe-- Matei. din scaun. Matei, dacă înţelese că vin asuprăi, în- "dată strânse oştile şi puse tabăra pe marginea - oraşului : la Dudești şi focmi” pe fiecare la ceata' lui. lar Radu cu oastea lui, a lăbărât la pod * „la - Obileşti, - la : Colentina din jos de: mănăstirea lui Dan voziiicul. La 25. Octomvrie sâmbătă lovitusau străjile, - din - jos. de “mănăstirea Plumbuitei şi! fură foarte rău înfrânți. lar a doua. zi duminică 19- " vitusau toţi de faţă, iar capetele oşiilor lui Matei, pre călăraşi era Tudose spătarul “şi Gheorghe - Spătarul;' iar pe roşii, era Ivaşcu vor- nicul . Băleanul şi Barbul paharnicul Brădescu; iar pe dorobanţi, Oprea * aa şi Lupul căpitanul; şi hasna lui Matei-Vodă, au fost Arhanghelul Mi- hail, iar hasna Radului-Vodă,. au fost Orac Mârzea, capul tătarilor. Fosta răsboiu mare, de dimineaţă până :seara, făcutau tătarii mare "năvală, din multe rânduri, cât se “amesteca unii cu alţii, bățânduse tot cu săbiile goale şi. nimic nu! putură folosi şi când fu în diseară, au dat D-zeu de au fost isbânda -la Matei-Vodă, iar Radul-Vodă. au “dat dosul, fugând cu capul gol. Şi multe. trupuri. au căzut” jos. de 'sabie.: Atunci au perit Ni- „cola, vestiarul, Papa logofătul .de la greci, iar: Chrizea vornicul şi Mihai „ Spătarul şi Catargiul şi Vasilache aga şi Dudescu vistiarul, au scăpat 'cu - Radul la Moldova: S'au făcut din ei, o movilă mare în. marginea oraşului, despre Dudeşti”. Era în Muntenia şi Vasile spătar- din greci - şi Dumi- traşcu mare spătar. | PT _Dăm după valoroasa revistă „Arhivele Olteniei” ce apare la Craiova, următoarele amănunte asupra aceloraşi fapte la care au participat. boieri olteni renumiţi prin vitejia lor: a 
Boierii olteni răsculați contra lui Leon-Vodă: aga Matei, “ Aslan vor- . micul, Gorgan spătarul, Barbu Brădescu, slugerul “Filişeanu, Mitrea vis- tierul şi Mihai spătarul Coţofeanu., Are loc lupta la Ungureni cu oştirea Iui Leon-Vodă, comandată de spătarul Mihi Leca. La' boieri care's aju- - taţi de Racoți, comandă Coţofeanu, având ajutor- pe Brădescu cu roșii de. | jară; iMihu e bătut la mănăstirea lui Pană vistiaru] Filipescu. . „Boierii răsculați = contra lui Leon-Vodă; intră în țară; contra lor e trimis spătarul Mihu Racotă, lupta are loc la Un ureni i Brădescu luptă eroic. A doua luptă: se dă lângă. mănăstiieie pOIPECan “Ei 4 

A
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- lipescu vistierul, care luptă “ţinu” 8 ore iinde Matei aga şi cu Brădescu 
luptară cu. oastea lui Leon-Vodă. Aci periră boierii naţionalişti Preda Brân- 
coteanu, Radu de-la Deasa, Adani banul, “Preda Floricoiu” de la greci, so-: 
ţul domniţei Florica, fiica lui Mihai Viteazu. : “Boierii s'au retras peste 
Olt, la. Tismana. Leon-Vodă a trimis contra lor. pe. banul Bou din - Mol- 
dova şi pe vornicul. Nedelco cu oştire. sub marele. căpitan. Giorma, care în 
respins. După luptă boierii trec în Ardeal. Aga Matei vine cu -ajutor de la - 
Racoți, la Drinov şi Pesteani îi ies. boierii: cu roşii de țară şi Ja Brâu- 
coveni e proclamat domn. Boierii partizani lui Leon-Vodă fug în. Moldova , 
de unde vin cu un alt domn, Radu, aflat în Moldova”. 

„Buliga vel agă, e îiu lui Lupu. şi devine mare general a lui Matei, 
„ Basarab, el deschide domnia lui Matei Basarab, prin lupta de la Dudeşti din 

25 Oct. 1633. In acea luptă Buliga e genezal şi comandă pe seimeni şi 
vânători, având cu el şi drapelul ţării cu sf.. arhanghel Mihail cu spadă 
în mână. Bătălia ţinu opt ore; periră 5009 de ostaşi şi mai toţi generalii de 

„atunci: vistierul Cornăţeanu-Florescu, Papa logofătul Grecianu; Ivaşcu vor-. 
nicul Băleanu rănit cu soţii 'săi Barbu paharnicul Brădescu,- Hrizea vor- 
“nicul. Popescu, stolnicul Catargiu şi vistiernicul. Dudescu. In urma: acestei - 

- victorii, voevodul dăruieşte "generalului său de frunte Buliga- Mehedin- 

țeanu, moşia Seaca-Carave din Mehedinţi pentru că a îndreptat oasteu cu 
| învățături noui (hrisovul zice: pentru dreapta şi credincioasa slujbă dom- 

niei şi aimatei, făcând mari îndreptări în oaste). Moşia era din domeniu . 

public, care era a- domniei, obiceiu pur. roman „când „cezarii dădeau os- - 
taşilo- din ager publicus”. 

După descrierea , dată de revista Arhivele Olteniei dispozitivul este. 

dat astiel:. „la. 25 Oct. 1653. trupele. se întâlnesc la Plumbuita, la 26 are 

loc lupta. Matei pune la dreapta cavaleria (călăraşi, scutelnici, sărăcei) 

sub” Tudose Mehedinţeanu, „mare spătar. In stânga roşii. de ţară sub Barbu 

paharnicul Brădescu și un corp de turci sub aga lor. In centru” pedestrimea 

(dorebanţi, cu turcii lui Abaza-Paşa), cazaci, talpaşi, seimeni, anători 

suh comanda lui Lupu Buliga Mehedinţeanu (fiul lui marele Lupu). 

spate rezervele. Radu din Moldova avea pe tătari sub doi mârzaci, n: 

armata moldovenească şi ceva boieri protivnici lui Matei (munteni): Du- 

minică , dimineaţa“ începu lupta şi ţinu -8 ore. De 5 ori cavaleria moldo- 

venească se repezi în şarjă asupra. celei munteneşti pe care o respinse, 

-dar-la urmă victoria îu a lui Matei. Radu fugi. .5000 de ostaşi şi floarea 

boierimei cavaleriei! din Muntenia şi “Moldova căzură. Ivaşcu Băleanul şi 

Tudose _Mehedinţeanu fură răniţi_mai uşor; "Bârbu Brădescu, care a atacat 

în fruntea roşilor, îu grav rănit. -, : 

In aceiaş 'revistă găsim şi următoarele: „Matei Basarab, avea în oş- - 

'tire, -dorobanţi 10.000 a .10 căpitănii;. călăraşi “8000 sub marele spătar, 

„ roşi ide ţară 5000 sub marele paharnic, vânători 1000 sub vatavul de | 

vânători; lefegii, lipcanii, cazaci, puşcaşi, “sărăcei, scutelnici; aprozi, co- | 

pii de casă, curteni, ferentari, fustaşi, haiduci, tunari, călărimea serdarului 

de mazili”.:. - 
a
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1633; In timpul domniei lui Moise-Movilă, tot la Cornul lui Sas, „2 _Coneţ Potoţki, hatmanul, alungând tătarii ce robise Podolia, i-a lovit aice „(pe Prut, lângă Perieni) 1). . a a o 1654; Domnia a II-a a lui Moise-Vodă. "Muscalii cerând ajutor. la | turci, : contra leşilor, le-au “dat pe Hbaza-Paşa, cu toate oştirile turceşti, câte sunt din Buda până în Nistru (toată Dunărea ocupată de turci?) şi : ţările amândouă, ţara Moldovei. şi cea muntenească şi pe tătari. In. 1631, a_ intrat -Abaza-Paşa, cu oşti în țară, cu care şi Moise-Vodă, cu oştile țărei,- au purces spre ţara leşască, având cu totul. cu turci, tătari, mol- "- doveni, cu munteni. ai lui Matei-Vodă, ca la 30.000 oameni de răsboi, Leşii, grijise bine şanţurile. Sub “Moise Movilă erau: Grigoraşcu şi Con- „“ stantin Ciogolea, pârcălabii Hotinului, Costin hâtmanul şi pârcălab Su- cevei, cu "puşti: i __ e 
Dumitraşcu Soldan Spătar; Savin Prăjescu, pârcălab Neamţului. - 1634; Cronica spune: între 1634—1653, domnia lui Vasile Lupu, lo- - gofătul Ştefan Gheorghe conspirând contra domnului, * îl hotărăşte să-şi - licenţieze armata. permanentă, ce: se compunea! din „trupele străine ce le „_tinia de mai “mulţi ani cu  solde, din Grecia, Serbia, Bulgaria şi alte țări, etc.” 2), Sa cai i Sa DE 1634; Gavrilă Şerban /ocozenentul (hotnogiul) boierilor. . - 1634; Paharnicul Brădescu, ' boier oltean, -care: s'a revoltat alături de + vaga Matei şi: s'a luptat vitejeşte contra lui! Leon-Vodă,. ca şi a lui Tliaş- Vodă :și. Vasile Lupu, ca comândant al roşiilor de “ţară, sub Matei-Vodă e numit mare ban al Craiovei5):- N Ri SI „1635; La 1635 este Ursache vel spătar şi Matei biv hotnog, în' Moldova In “acest timp; spun” istoricii „erau nişte - joimiri moldoveni în ţara - leşască şi Prădau “țara Moldovei. Vasile-Vodă au strigat în lefe oamenii : „de oaste, slujitori şi. i-au pornit! a: prăda în ţara leşască”. Erau pe acel timp, sub Vasile-Vodă, căpitani Buhuş şi Decusară (această familie de mi- litari, dată din vremea lui Şteian : cel “Mare şi: există şi “azi un Decusară, prin jud. . Tecuci). a OR Iată în ce termeni, vorbeşte cronica ţării, despre răsboaele lui Ma- „tei Basarab: - a DI A Mi „Făcuta: Matei-Vodă şi răsboais, că întâi sta ridicat Vasile-Vodă Lu- : pul, de au venit cu oaste asupra lui Matei, să-l scoată şi să fie cel domn, iar Matei-Vodă, prinzând de veste, îndată au încălecat cu oştile lui, trimisau şi Racoți craiul Ardealului ajutor, o seamă de unguri. Vasile-Vodă au fugit înapoi;. iar Matei-Vodă, încă l-au gonit” şi a mers cii toată ta- .băra Iui, până la Putna. Şi au prădat ungurii” țara foarte rău, mergând „Pe Trotuş, să meargă în Ardeal. | . | | „AL doilea Tând, s'au sculat Vasile-Vodă, cu moldoveni şi tătari; a- vutau răsboi mare la „Nănăşiori, pe apa Ialomiţei şi a fost isbânda la. 

D Dicţionar Geografic, “ i . | - DN E o | 
Paul 2) Alep) ae (călătoria lui Macarie Patriarhul Abtiohiei, în Moldova, de Arh. 3) Acte şi notițe istorice de August Pessiacoy (Craiova), ÎN o 
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moldoveni. După al doilea. rând; iar s'a - sculat Vasile-Vodă, cu moldoveni „şi cu tătari şi a fost isbânda la Matei- Vodă. Văzând turcii, că are strişte 
la răsboi şi i se înmulţesc oştile” şi vitejii, sfătuitusau să-l prindă din. 
“două părți, sub Kinan-Paşa;, pe. la morile: Cotrocenilor, iar alţii, pe la 
Văcăreşti. “Matei prinzând de veste, au strâns. toate oştile -țărei, stând 
toţi înarmaţi în zi şi în noapte, lângă domnul lor. Turcii văzând că 
nu fac nimic, s'au întors înapoi”. în Ă 

„Al . doilea rând. au strâns oştile -la: Obluciţă; Vasile- Vodă, încă au 
venit cu oştile lui acolo, la cetatea Albă, ca să-l ocolească acolo turcii, ţă- 
tarii. şi moldovenii, să-l prinză. “Mergând Matei-Vodă! cu toată tabăra 
la Elnuch, prinse de veste. că va să-l, “prindă turcii şi îndată au strâns 
toate oştile lui lângă dânsul şi s'a învârtejit iar Înapoi la T.-Vişte, cu 

" toată oastea lui întreagă”. 7 
Matei Basarab, ca să dea mai “multă tărie oştirei permanente „adică 

solda ostaşului, la 8 bani pe zi”. -. 
Matei-Vodă, din cele ce se. petreceau în “țările române şi în “vecinătatea 

lor, înţelese ca un. priceput în trebile ostășeşti, că numai cu o oştire 
bună 'poate stăpâni evenimentele şi numai prin trânsa poate îndeplini - 
scopurile politice şi _naţionale. De aceia spune cronica: a 

„Sub " Matei-Vodă _Basarab, “se întăreşte cea ce era ' ostăşese de mai 
nainte; astiel,. erau trupe permanente, din -2 feluri bine deosebite: oastea 
naţională şi: corpuri străine; trupe teritoriale,. la casele lor, dar cu'simbure 
pern.anent, pe tot teritoriul, în fiecare judeţ” (trupa cu schimbul din _vre- 
murile noastre, ce :a trăit până la 1891). “Trupele, teritoriale, au „fost 
numai din români. | 

- Pentru a întări şi mai mult legătura ostașului cu domnitorul, care era 
- capul oştirei, se pun “ostaşii să jure. la intrarea lor. în serviciu; aşa că 
„este dat de cronicari că în anul 1635, jurământul de credință al os- 
taşilor către domn, în timpul lui Matei Voevod, era: N N 

„Noi toţi slujitorii ţării româneşti, căpitani, “iuzbaşi, ceauşi, vățăşei 

şi toţi oştenii, călărimea şi pedestrimea, jurămune pe numele lui Dumne-. 
zeu şi. pre sfânta evanghelie şi. pre sfânta preacurata Maria, cum noi 

vom fi 'cu-toată credinţa măriei sale - domnului nostru, Matei Basarab 

voevod, care este cu mila lui. Dumnezeu, domnul țării noastre româneşti”. 

Matei, sporeşte- mult efectivul oştirei, -aşa că streinii remarcă „Acest 

lucru în toate ocaziile: . ! 
Paul de Alepp, contimporan lui Matei-Vodă Basarab, spune: ' „rioi 

furărr. surprinşi de mulţimea oştilor: lui Matei - Basarab, toate împărţite 
în regimente, cu. stindardele -lor fiecare şi al căror număr, se suie până 
la 100 şi la nevoe până la- 150.000 flăcăi. Cea ce crescu, însă mirarea 
noastră; .îu „disciplina ce domnea în această numeroasă oaste, lucru ce, 
văzurăm cu ocazia serbărilor Crăciunului, în care cât ţinură ele, nu a-, 

flarăm nici un soldat beat, sau care 'să fi făcut vre-o gâlceavă, cu vreunul 

din companionii săi, sau-cu vre-un alt particular”. Matei încinge Bucu- _ 

reştii cu un şanţ. adânc, protejat pe alăturea cu garduri. „Paul de. Alepp 
i:
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spune,. că la poarta palatului, era un turn înalt, în vârfuul căruia, erau 
totdeauna oşti de pază”.! | | da 

Incă“ şi la graniţe, se aşează „trupe călăreţe,. spre a fi cele dintâi -şi 
repede la incursii; astfel la Putna, hotarul spre Moldova,: se aşeză „izbaşi 

“şi. călăraşi”. _Matei-Vodă, avea bună. cunoştinţă de nevoia de a nu lăsa 
pe duşman să pătrundă şi să-l surprindă. +: - | 

Dacă în Muntenia spiritul răsboinic se afirma .cu tărie prin voevo- 
dul său, în Moldova Vasile Lupu deschide prin domnia sa, o epocă de - 
cultură. care dacă ţara. S'ar fi bucurat de linişte, ridica starea Moldovei, 
la o înălţime' mare. Din, nenorocire, pedeoparte năvălirile. vecinilor, tot- 
deaună gata la pradă; pe de alţa, neînţelegerea intereselor ţărilor române, 
de către cei ce hotărau politica lor, învrăjbirea între fraţi, ţineau țările 

"pe loc şi le măcinau puterile, spre -răul lor. 
De aceia epoca lui Matei-Vodă şi a lui Vasile Lupul, contimporani 

şi voevozi însemnați, este o epocă de lupte şi de frământări, care dacă 
“pune în văz însemnătatea oștiriloi los, rezultatele sunt păgubitoare şi cu 
rea influenţă, chiar. asupra forţei lor 'militare, precum se va vedea. Nu 
trebui trecut -cu vederea: amestecul Porţei în viața Moldovei şi Munteniei; 
aşa că: dacă erau şi momente de răgaz, de oare care linişte în Lăuntru, 

„veneau porunci de la sultan, Sau numai de la viziri, pentru ca domnii 

7 

să-şi strângă oştirile și să iasă din țară, .spre a-:lua parte la '2xpe- 
diţiile pe care turcii le porneau, mai fără nci un cuvânt, asupra vecinilor 
noştri apropiaţi, sau şi mai depărtaţi. Pagubele ce se aduceau țărilor ro- 
mâne, cu strângerea oştirilor, părăsirea. muncelor şi drumurile ce . fă- 
ceau pe seama lor până pe câmpiile de luptă, erau foarte mari. Astfel: 

1636; „Ridicându-se tătarii cu Cantemir-Paşa din Crim şi aşezându-se 
“în Bugeac, au eşit poruncă la hanul şi la Vasile-Vodă şi la Matei-Vodă, 
domnul 'ţărei munteneşti, să meargă cu hânul + asupra lui Cantemir şi au 
purces domnii cu ţările, asupra lui : Cantemir. După înapoere în ţară,. s'au 
ridicat Nohaii. şi iar au pornit amândoi domnii cu oşti. Vasile-Vodă, a 

4 
„mers până la Cetatea-Albă, iar Matei-Vodă 'a venit până la marginea ţărei 
_sâle şi de -acolo a pornit un serdar al său, cu oști; cum a făcut şi Vasile-Vodă. Vasile-Vodă, având şi pe vizir de “partea sa, au- făcut oşti 
„de ţară “şi au purces în ţara muntenească “asupra lui Matei-Vodă, oşti avea 
câteva, iar tot de fară şi: lefecii şi acealaltă oaste, fără. puţini -sârbi, ce 
avea în leafă călări. Eară şi Matei-Vodă nu dormea, ce 'apărând al său, aveu oşti: şi streini şi de ţara sa, ales .pedestrime, fiecând avea câte 1009 
în leafă, fără darabanii de ţară şi călări de ai noştri, moldoveni, acolo merşi în leafă, cărora le era -numele levinţi; şi leşi călări, ţinia pururea câte 200 şi deosebi unguri călări. Ajungând Vasile-Vodă la apa Râmnei,. 
l-a întâmpinat. şi o seamă de 'oşti a lui Matei-Vodă Şi un ceauş, cu poruncă de la sultanul Murat, să se întoarcă înapoi. Deci, : purcezând inapoi. Vasile-Vodă, se „simeţise muntenii ' şi în chipul goanei. .să -gonea- scă pe oştile lui 'Vasile-Vodă lovise în coada: oştii; ci apoi, Sau întors înapoi oştile de ţară şi singur Vasile-Vodă şi au înfrânt pe munteni şi au prins câţiva vii şi perit câţiva din munteni”... .
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„Vasile-Vodă îndeninat: şi “de vizir, iar au strâns oști cu mai bună 
gătire, pedestrime. şi cu puşti şi iar au purces în ţara muntenească, asupra 
lui  Matei-Vodă. Deci şi Matei-Vodă şi-au strâns oastea toată; şi. văzând 
pe Vasile-Vodă că-şi trage, oastea spre: Bucureşti, nu spre  T.-Vişte, au 
pogorât şi el cu oşti spre Bucureşti. Vasile-Vodă, dac âu sosit la Pra- | 
hova la sat la Ojogeni, ştiind din limbi de gătirea lui Matei-Vodă în 
potriva sa şi cu oşti câteva. şi streine şi de ţară, au făcut Sfat acolo 

“la Ojogeni, socotind şi trecătorile. apelor şi. lacuri închise cu păduri,. din 
toate părţile şi bahnişuri; înțelegând pe _Matei-Vodă, că anume la locurile 
acele _pofteşte să-i dea _răsboi, fie" când oştile mai fari fiind, la locul 

- său la. strâmtori, împotriva oștilor, au ales cu sfatul, să nu treacă Pra-. 
hova, ce să stea acolo. la câmp să tragă pe Matei-Vodă! cu oștile sale, 

-la câmp; şi aşa alegânduse_ sfatul au purces toate oştile lui. Vasile-Vodă 
la jacuri în podgorie pe “sub munţi; în cotro' este băjenită toată tara. 
muntenească de prin toate acele olate,. până la Prahova. Şi aşa cu acel 
sfat . râşchirată oastea pe la jacuri, în. loc au priceput Matei-Vodă. lucrul - 
şi îndată au purces spre Prahova, dirept în preajma. Ojogenilor ude era . . 
Vasile-Vodă cu corturile; au stătut la trecătoare, dând ştire de câteva 
puşte 'ce avea cu sine. Şi îndată au început “a trecere oastea în vad; şi 

tot călăreţul au frecuf câte un pedestraş 'după sine; şi au stătut în 

focmeală cu 'oştile . “dincoace. de Prahova,. tocminid oastea pedestră cu fo-: 
cul: î. cu “puştele, între oastea călăreață şi. au „purces cu toată oastea sfo-: 

„lit? asupra. taberei lui Vasile-Vodă 1). Nu avea de.ce se apuca Vasile- 

_-Voda, cu oastea răschirată în toate. părţile şi aşa de graba venirei asuprăi 

“a lui Mafei-Vodă' şi temeinică, că oştenii . lui Vasile-Vodă unii “veneau cu 

plean îngreunaţi, neştiind lucrul ce este, alţii spăimântaţi de sosirea oş- 

tilor aşa de' grabă, mai.mult de gătirea la fugă îndată au stătut, de cât. 

“la.răsboi; şi aşa spârcuită oastea, câtă nu era dusă în pradă fără de. 
nici o tocmeală, au plecat şi Vasile-Vodă fuga şi toată oastea, lăsând 

şi corturile şi puştele. cu toată pedestrimea,. pe mâna lui Matei-Vodă şi 

de grija gonacilor. Vasile-Vodă, au lăsat calea pe .care venise şi dirept 

e: Brăila au năzuit. Erau pe aceâstă vreme în oastea lui Vasile-Vodă, Gor- 
-gan. şi Sămăchişe, căpitani ). Erau la munteni. în oaste, - Izbaşi vatavi şi 

călăraşi, la Putna”. - 

1636; Stefan-Vodă “Tomşa. . al Moldovei: ar fi tăcut întărituri - în îu- 

rul: curţei domneşti din laşi.” | i 

1636; .Este în acest an Preda Brâscoveanu, mare spătar. 

“Tot din călătoriile solilor în țările noastre 3): Pa 

1636; In acest an la Hotin “era pârcălab cetăţei, Butuş „uh om demn 

şi înţelept”. A_trecut Prutul în vad la 4 mile de Hotin, „acest râu e vestit _ 

printr'o înfrângere de odinioară a noastră. (adică a polonilor)” . „Rădăuţi, 

"care. în vechime se numea Călăraşi. Călăraşii suni slujitori care au da- 

  

1) „Miron Costin: | 

2) Ion Neculcea, , a 

5 P. P. Panaitescu (căl, pol. în ai române). - | 

| 2 + Oastea Română e, Slsa _- 
',
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"toria să 'vie la oastea domnului în caz de răsboiu”. Au. mâncat pe Prut 
în “satul Tăbărăşeni (nu Tabăra?)-: „în jur se văd valuri mari săpate 
de Ia un mal “la celălalt al . râului (cot). Se. vede că a fost în acel 
„+ loc multă oştire: şi tabără, de la care îşi ia şi numele”. pa | 
A trecut podul pe râul Jijia, „acest râu. este - vestit prin întrângerea 

“lui Potocki de. către. Tomşa, care atunci „era domn al Moldovei (lupta 
” de la Cornul lui Sas, 1612). "Potocki a fost “masacrat „Cu “aproape toată 

oștirea ]ui şi oștenii zvârliţi în acest râw”..- -- , 
„Tara Moldovei e o ţară mănoasă şi bogată. Pe. dealuri Sunt pre- 

__tutindeni movile -care sunt semne ale răsboaelor multor -neamuri”. 
La ieşirea solului “din Iaşi, domnul i-a trimis „câteva “zeci de boieri . 

sub un steag albastru ca să 'însoţească pe. sol”..,A trecut prin pădurea 
___ -Bucotina, foarte "mare .şi „vestită prin înfrângerea cea însemnată a lui 

-- Ioan Albert regele Poloniei şi a oştirii lui, când Ştefan voevodul Mol: 
-dovei în anul 1497 l-a atacat pe când se. întorcea. prin această pădure”. . 

- arată mai pe larg cronicele “polone”. | 
- Solul mergând în Muntenia! (din Moldova, pe la Gherghița); "i-a“ eşit 

„ înainte pe. râul Colentina „curtea domnului cu hatmanul în frunte. Erau 
toji frumos îmbrăcaţi, călări pe cai turceşti şi. deosebit de ei, cinci „steaguri 

„de oşteni.. Lângă sol, pt .jos mergeau: 4 guarzi îmbrăcaţi ' ca nemţii şi 
putând muschete.. Cu solul mergea - toată - curtea domnească şi în urmă, 
câteva zeci de slujitori călări”. Solul a văzut lângă Bucureşti, o. mo- 
vilă mare '„„unde erau îngropaţi cei periţi în lupta de la Plumbuita în 
care Matei “Basarab, a învins pe Leon Tomşa la 1631”; şi .a doua mo- 
vilă „între râuri, unde a fost iarăşi o isbândă -a aceluiaș domn (la - Dudeşti) 'în 1633”, e a a 

Hrisovul lui Matei Basarab ; conferind -mitropoliei din T.-Vişte vi- 

„Regele Albert a suferit o : mare înfrângere, pierzând mulţi oameni, cum 
7 o. , - 

năriciul' din Dealul. Aninoasa de la Târgovişte, zice: având a lua vină» - „riciu, plocon şi părpâr, câte 12 aspri de la orice: om: ar avea vii, pe "- acest loc al sfintei mitropolii, fie boier, fie roșu, fie călugăr, fie slugă. domnească, căpitan, iuzbaşe, i călăraș, i doroban, i lihoran, etc., 7145 “Iunie (1637). - DE 
„Din unele serbări părăzi oficiale, din acest timp, se! poate vedea şi > încadrarea -cu armata şi, rângul  dregătorilor civili şi militari, a acestor „festivități. Astfel, serbarea. Bobotezei: „Lângă tron, trei purtători de arme: > unul cu sceptrul, altul spada, al treilea gladiul cu două: tăiuşuri; după aceştia veneau 10 arcaşi; în urma acestora 100 de puşcaşi” pedeștri. La 5 -paşi: de la tron, “spre :dreapta, sta logofătul, hatmanul, judecătorul şi alți îruntaşi. Pe toţi aceştia îi înconjoară” 40 de arcași. şi 200 ce 

, 

Puşcaşi pedeştri, spre “apus; între 'tronul lui Vodă şi al. doainriei stăteau  .- 100 de ieniceri, apoi doamnele. - Spre . nord, „30 de arcaşi, înprejuraţi” ce . 200 de flintaşi - pedeştri. Indărătul tuturor, acestora era'-armata, 10.000 de călări, dar atunci pedestraţi (descălecaţi). - Călări nu stăteau de cât 150 de dragoni, îndărătul boierimei. 
7 = | N -“ 
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E 
nală erau înşirate diverse icoane de sfinţi, printre care ca. ptintre nişte 
“cortine, să - vedeau trâmbiţaşii, timpaniştii, diverşi flueraşi, cântăreţi de 

„lire şi . alţi cântăreţi de alte instrumente. Pe toţi aceştia îi înconjurau: 
1000 de pedestraşi cu puşti: Sfinţirea apei, se făcea în bubuitul tunurilor”. o 

Asupra acestui timp, avem şi „următoarele date: astiel,. cu privire la - 
răsboiul 1ui -Vasile-Vodă. al Moldovei, cu : Matei-Vodă, spune. cronica: „au 
făcut Vasile-Vodă, oşti de ţară şi au purces în ţara românească. Oşti . 

„avea câteva, iar tot de. ţară - şi lefecii şi acea laltă oaste, fără “puţini | 
sârbi în leafă, călări”:). Cu privire la recunoaşteri, dovadă că oştile : 
ron âne întrebuințau regulele. tactice, în' uz la armatele bine organizate, - . 
cronica spune asfiel: „Vasile-Vodă, daca sosit la Prahova, la sat la - 

. Ojogeni, ştiind din limbi de gătirea lui Matei-Vodă”2). etc... 
Asupra tacticei cavai eriei în lupte „cavaleria pedestrinduse, “luptă cu 

arcul, iar de pe cal, mai mult cu sulița”). _ : Si 

Şi celelalte oştiri vecine Întrebuințau în : acest timp arcul; astiel 

turcii '„selaţii, port: arcele pe umăr, au cămăşi albe până jos, de se văd 

„de sub haină şi în scufii. Paici; afară de aceştia mai sunt şi mulţi alţi, 

„care merg - fără leafă” *). 

supra luptelor şi a. _intervenirei voevodului în momentele critice în, 

lupte, cronica ţărei arată numeroase cazuri, ' ceia ce dovedeşte curajul - 

şi _destoinicia de conducători de răsboiu, a voevozilor români. | 

„1636; În acest an erau în Muntenia:. Gorgan spătarul, Mihalcea pos-. | 

telnicul peste vânători. Ş - | 

1637—1639; Cu privire la aceşti. ani, vorbeşte | cronica! de răsboiăl. 

"între Vasile Lupu -şi Matei” Basarab; Timuş,! ginerile lui Vaşile Lupu viind 

în “Buzău cu tătari, pradă şi arde judeţul Buzău.: Era încă Preda Brân- - 

- .coveanu maăre “spătar în: Muntenia. . - 
:1640; Pe lângă domnul Munteniei” era un Ghiorma căpitan, “fost mare 

'bari al Craiovei. NE Na 

1640; Iar. soli în țări): .. .." i 
1640; Solul polon ă fost intânipinat la Cricov. (mergând din Mol-: 

dova, în Muntenia) de 7 steaguri de. călăreţi. şi la Prahova un” corp: de 

a -pedestraşi. Iar aproape de Bucureşti, a fost întâmpinat de alte 7: sfoa- 
guri de călăreţi şi 8 steaguri de pedestrași”. Iar când a plecat din Bu- 

„cureşti, a fost însoţit „de 10 steaguri de călărime bună şi alte 10 stea- 

„guri, „de pedestraşi”. — - 
Acelaş sol se plânge dietei sale, că. voevodul Moldovei, Vasile Lupu, 

- i-a făcut. marele neajuns că „nu i-a ieşit înainte în câmp, ci a trimis nu- 

“mei pe .boieri, cu. fratele domnului hatmanul şi câteva steaguri”. Când a 
ieşit din. “Bucureşti „a fost însoţit de 1000 de. călăreţi şi de un polc | 

- de. infanterie "munteană „Când s'a înapoiat prin Moldova, l-a întâmpinat 
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„6 steaguri: de cazaci, soldaţi şi muzica - militară, domnul însă ma venit în 
persoană”. . La Scânteia v,erau ruinele „unui castel, “inconjurat de şanţ”, 

- Acelaş sol, 'mergând la Bucureşti, „i-a -ieşit înainte 10 boieri - fruntaşi şi 
1 steaguri "de _călări; iar când a mers la masă la palat, în faţa cailor: mergeau 50 de oameni cu muschete”. In Moldova, mergând de la Hotin 

până la Iaşi, a fost călăuzit de călăraşi, -pe care îi ţine domnul Moldo-ei în deosebite oraşe, peătru slujbe grăbite. _ 
1645; Un exemplu de poruncă domnească a lui Vasile Lupu în -urma 

“plângerii unor locuitori cărora li se- făceau nedreptăţi: „de va veni jalobă. -la domnia mea că-i învăluiţi, cu tine Şoltuze îmi voiu. întreba”. ” 
Scriitori -străini ne procură oarecare "date, destul de interesante, -a- _Supra:armatelor române, din acest timp, odată şi cu- amănunte asupra unor aşezări din: ţară, a | | Aa 

Ă Astiel, Bandinus, -araţă următoarele: i = 
1646; „Soldaţii princepelui * Moldaviei, în Iaşi, aveau măciuci”. La Vaslui „odinioară a. fost un mic palat al: principilor Moldovei, cum arafă ruina, acum zace năruit, în ruinele sale”. Prin urmare ruinele acestea, sunt mărturia unui. timp ce se poate atribui epotei lui Ştefan 'cei Mare, ju- decând după durata materialului. cu care! se clădea pe acea vreme şi - după legăturile ce acest oraş: avea cu marele voevod. şi. actele sale..,,La Vaslui, în acest timp era-un pârcălab, adică prefect oraşului, un italian”, | Bârlad; „La două stadii de Bârlad, se află o cetăţuie tătărască, rui- “nată, în râpa Bârlad, unde tătarii se întăriseră, când sf. Ladislau, re- gele. Ungariei, - urmărea "victorios pe Sciţi, cam :pe la anul 1236, o luă cu “asalt. şi 0 distruse; se mai văd şi azi movile şi şanţuri: Aci cu "40 de ani mai înainte, se adăpostiseră 'şi polonii, -care erau urmăriți de „mulţimea  sciţilor şi turcilor, care. înoiră "movilele “şi şanţurile şi se a- părară glorios”. SI a PI e „..„» Galaţi; „Reni, cetate: neînchisă cu zid, dealungul cursului Dunăre”. _ Brăila; „E o cetate supusă turcilor, /ocuită în majoritate de roinâni”. „Odinioară, a :fost-aci o prea vestită cetate, pe care a răsturnato Vicforio- Ssimus Michael Voivoda. Princeps Utriusque Valachide, cam cu vre-o 50 de ani mai înainte”. „De la Galaţi, se trimite peşte la Iaşi şi la alte cetăți, oraşe -şi sate ale Moldovei”, Satele Mănești, Bălana şi Godoestii, - - Sunt cele mai de margene la' hotarele Transilvâniei ; şi locuitorilor —: secui — le este încredinţată grija: străjuirei şi- a "păzirei graniţelor”. -La Lucăşeşti, oamenii făcuse. contra” ciumei, nişte figuri de lemn,- reprezen- tând Oameni ţinând în 'mâna deaptă un sceptru (arc cu' două săgeți) iar „în âcea stângă, o lance”. Ia A RE „1646; Era în Muntenia. un Curia spătar. | 1647; In acest an în Iaşi „,28,000, sunt cei care plătesc bir, afară de. boieri şi -de curtenii lor, afară de nobilime, libertini şi de oşteni, care „primesc leată de la domni şi care sunt 20.000... Cetatea _ de “la Iași: „la mea Beni an CA ec e aria în „i ouă culmi. Dincolo de- lac, este un mente, pe . care se află: mănăstirea Galata”, 

- 
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Arne. „Săgeţi. şi arce - cu tolbă, gladiu . recurbat, - sau framea. Puţini 
poartă gladiu. cu'2 tăiuşuri; abea câţiva utilizează. casce, zale şi thorace Ă 
(o zale. mică). Se poartă scuturi. mici; bombarde şi puşti, nu uzează de 

„cât numai Pedites Principis. “Nu folosesc: sulița în -lupte. Foarte iuți la 
- călărie; - au. cai, nu numai veloces sed etiam durabiles”. „In Moldova, 
„poate un călător. călători, fără un ban în "pungă: pâne, caș, ceapă, lapte 
ş. alte asemenea, ce are omul la casa sa, cu drag le împărtăşeşte că- 

- lătorilor”. ;Astuţi din natură, vioi,_de un ingeniu foarte pătruazător (per- . 
Spicaci), oşteni “buni, foarte răbdători la frig şi la călduri, ei sufere .foa- - 
mec. şi setea câte 2—3 zile - înțregi. - Nu odată „am 'văzut bărbaţi din 
boierimea aleasă, şezând lângă o fântână şi “muind bucățele de pâne 
veche (posmag?) în apă rece: şi mâncândule cu poftă. Când merg la 

__ Zabără, lung timp trăesc cu mai nimica hrană. De zici - se deprind a sufezi 
 injuriile cerului, căci de copii umblă cu picioarele: goale; cu o uriică haină 
„de pânză, se joacă, prin zăpada cea înaltă. Mulţi din” boieri chiar, «le-_ 
prind pe copii lor cu. “suferinţele injuriei “(asprimei) cerului; căci dacă 

“copii suportă--intemperiile cu răbdare, fără a geme, au. speranţă părinţii, 
„că aşa copil,- va ajunge viteaz (oştean).: Moldovenii sunt „ad militiara 

, 

„(et ad rapinam nati)”. Intr'acbăsta; sunt - Superiori tățarilo:. In. celeritate .. 
şi velocitate, dăinuirea călăreţilor, întrec toate naţiunile”. Cu asemenea 

„. însuşiri” belice fiind “înzestrați şi: “din - aşa nobilă. origină . şi sânge eşiţi . 
- românii, - cum de plătesc . tribut - turcilor?. „irum videri non debet: quiă” 
nec ullam munitionem habent, nec numero sunt tanto ut incredibilem Tur» 
carum multitudinem ferre posșint aperto campo”. (Paza palatului, etc., e 
deja dată la“ ldcul cuvenit).' Ceremonial; „Când -vodă merge pentru. „TUgă= 
ciune: „săgetaşii ocupă. atriul,- iar boierii şi. nobilii, "palatele pe unde trece 
vodă. Trei postelnici. precedă p2 domn. cu bastoane de argint poleite; un 

„spătar,. poartă sceptrul, altul - -gladiul, deoparte şi alta-a lui 'vodă; al 
treilea spătar urmează cu : spada. Când. merge la sf. Nicolae,. 600. de 
_pedestraşi - se pun în linie şi el trece: prin „mijloc însoţit de 50 arcași. şi . 

„de boierime”. . . 
„Intr un document a lui “Constantin Şerban Basarab, se Spune că po- 

"“seda 6 escădroane, fiecare având 6 portdrapeli sârbi” 1). - 

_ Datele. acestea pe care le dă Bandinus. asupra. anului 1646, analizate 

astăzi, prezintă un deosebit interes pentru noi-şi. explică . multe nedumeriri, 

“ce “au avut scriitorii vechi. şi “cei mai noi, "asupra aşezământului nostru . 
ostăşesc. In adevăr, timpul desciis de Bandinus este epoza lui. Vasile. L.upu, 

“care în orice caz, nu este o domnie, războinică; înaintea sa până la Iri:nia 
Vodă Movilă, care domneşte 10 ani! nici o domnie nu-i mai lungă de- 2—3--4 

- ani, „în care nu se -poate. socoti ceva de însemnătate, dacă nu chiar de 

neîngrijire, pentru oştirea Moldovei; înainte de Irimia. Movilă, în - afară: 
„de domniile lui Petru - Șchiopul - şi Alexandru Lăpuşneanu, ceva mai lungi 

ca acele dintre” Vasile Lupu şi Irimia Movilă, dăm. peste domnia. gloriosuliti 
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Petru Rareş, “continuatorul operilor ostăşeşti, a marelui său -predecesor, 
_ Ştefan. Prin urmare „iată o durată de un secol şi jumătate, a virtuţilor 
„oStăşeşti a moldovenilor şi date “militare care “privesc acest timp. Reguli 

cu privire la aprovizionarea oştirei, care dovedeşte buna "grijă de: soldat 
„” şi sistemul practic şi eftin. de întreţinut oştirea 1). Cur paza hotarelor -țărei, 
„- se făcea pe- aceleași- baze, cuni era şi în "ţările Jocuite de români, a- 

- aţi sub stăpânirea străină, înseamnă obiceiu: al Pământului, nu. al stă- 
pânirei lui. Cum scutirea de bir întinsă şi asupra boierilor se vede, 
nu era un privilegiu al clasei de sus, fiindcă era stăpânitoare, ci era 

“un drept al „boierului şi a curtenilor lui”, 'ca ostaşi, ca apărători tărai, 
Că oştenii plătiţi” regulat de. domn, deci -Dermanenţi, erau în : număr 

- de 20.000 de oameni, număr destul de însemnat, erau deci în organizaţie, căi. 
*_ nu Vasile Lupu inventează sistemul păstrărei şi plăţei „în permanenţă” | 

+ “a oştirei de “timp de. pace,: după cum nici “Petru “Rareş şi Ștefan „cel - 
Mare, nu sunt inventatorii oștirei permanente, în Moldova; căci, din o. 
ce se ştie şi se atribuie - acestor, voevozi glorioşi, mari căpitani, nicăiri 

nu s'a spus că de Ia: dânşii începe ţara să aibă gata în orice moment, 
"Sub ârme, permanentă deci, -cu plată, o parte , din oştirea țărei. Şi la 

„locul cuvenit. se arată care era sub acest raport, pe acele vremuri;- starea - 
“armatelor : celorlalte țări. Si Ma 

Bandinus arată şi ce arme purtau: ostaşii moldoveni, la 1646-—7 și ce 
"fel de echipare: de răsboiu, aveau ei; însă alţii înaintea sa, au precizat şi 

"-. mai bine,.că acest echipament şi armament nu era facultativ, dar impus. 
! EI, neasistând propriu zis la un răsboiu, căci nu-l descrie, nu. poate a- 

firma un lucru cert, că moldovenii, ostaşi „nu folosesc sulița în: lupte”; 
când -alţi scriitori martori luptelor moldovenilor, afirm că tocmai în aie 
şi suliță, românii 'sunt tari: şi că prin tradiţie moştenite, le folosesc. 
Că era belşug în țară şi oamenii . darnici, îndreptăţeşte ca alături 'de 

„un sistem special şi cărespiinzător stărei, 'să se fi putut âvea oştiri nu- 
| _mMeroase, în aceste ţări şi de aceia nimeni nu: trebuie să se mire de' 
„aceasta. Că oştenii rabdă la îrig şi la 'foame, de altfel ca şi caii lor; 

„„Că tot astfel şi 'boierii, căpeteniile - şi conducătorii lor; ce dovadă mai 
bună, că este un adevăr şi este : tradiţională „răbdarea românului”?. Cât . 

- Prejuiesc aceste însușiri, a unei aşa populaţii, din care: se recrutează .sol- 
o datul şi ofiţerul, o ştim cu deosebire noi militarii şi tot noi, în studiile . 7 

ŞI experienţa, noastră, nu ştim” dacă le-am mai găsit - undeva - descrise, ca „existând aiurea şi pe acele timpuri, cum chiar şi astăzi. Formarea tinece- 
tului, pentru menirea ostăşească şi toată îndrumarea cetățenească pentru 

    

” „1 Ulysse Marsillac arată că în evul. de mijloc. există adrini raţie regulată în ostirea românească și scrierile nu pomenesc nimii de Coatrorg Iministra) Tipsă nevoiei - > WHUl asemenea control. Sub Cuza-Vodă sa introdus intendența militară: şi. reguli de control, servinduse de mețodele, din armata franceză. . . . . o | “boier; “aiciul administrativ militar încă era dregătorie' militară si ercita de cătră boieri, serviciul era treaptă boierească; Clucer, "ci cele două ei “ clucerul de arie şt : Cluceru e privință, având ca subalterni pe jigniceri sau" magazioneri. Sluger, marele - titar, marele Şetrar cu subalternii sei şelrăreii, treaptă ce s'a conservat. secole. . ” 
sp - « 
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acelaş, scop, este dovada cea mai vie a unor însuşiri de rasă, care s'au: 
moştenit de la. un popor viteaz, care a trăit pentru glorie şi pentru nume. 

La . „cele mărturisite astiel de către un scriitor străin ca Bandinus, se 

alătură acea ce: mărturisesc. şi scriitorii străini dinaintea sa, ca: Reichers-" 

dori, Bielski, etc., cu privire la timpuri şi mai vechi; mărturisiri, ce con» . 
„cordă . în tot ce priveşte calităţile poporului român, “cu faptele lui -şi sunt | 

deajuns ca să justifice tăria vieţei neamului românesc, rezistenţa lui â-. , 
tâtea veacuri şi virtuțile militare ce au_ făcut. podoaba acestui neam, demn - = 

de un viitor. mare şi solid. Nu trebueşte de cât ca. generaţiile ce ne ur- 

-_mează, să conserve aceste virtuţi şi să aibă încredere în soarta românis- 

- mului. “Trecutul şi prezentul, au. muncit pentru aceste “generaţii; aceasta - 

a fost: calea cea: mai anevoioasă a neamului; se arată înainteă noâstră, 

ă calez netedă a - unui. viitor. frumos, care să aşeze națiunea, română: 1a 

„Mocul: ce” merită între. celelalte . popoare... . SE 
„La 1647, garnizoana cetăţei Bucureşti, “este. asttel descrisă . 

„Pe lângă centurioni, se află deapururea 10: căpitani . gata la cel “mai 

“mic - semn al princepelui, care stau de strajă “cu -cetele lor, lângă aula 

princepelui; această aulă nu este încinsă: cu zid, dar cu “gard de lemn. 

întărită, cu puterea. "oştenilor, cu vigilenţă, cu cumpătarea” vieţei şi cus-: - 

todiată cu extraordinâra prudenţă a princepelui.. Poarta externă, -0 păzesc 

„50 de: pedestraşi „puşcaşi; . între acea poartă, “ograda externă a palatului, 

e: păzită de 100 de ieniceri; a doua. poartă este păzită de 100. pedestrași 

puşcaşi. Ograda. interioară, "de 200 -de puşcaşi - din pedestrime şi 50. de, 

scutatores. La uşile palatului sunt alte. străji. * | 

Pe lângă acestea, boierii .şi nobilii. curteni cu servitorii şi sclayii lor, | a 

străjuesc la uşile lui vodă. Mai e un palat lung de. 40 de paşi şi laţ- 

„de - 30, aci şed boierii, episcopii, căpitanii şi ofiţerii superiori”. 

- Trebuie ştiut că în. această epocă, Târgoviştea era în realitate capitala: 

"țării, fiind. iarăşi o epocă răsboinică, în care “Bucureştii nu prezinta si-- 

- guranţa” cerută unor aşa timpuri. o 

-- Asupra luptei dintre Vasile Lupu şi Matei Basarab” din 1650 “ ălcămă. 

“Vasile Lupu tabăra, au -zis şi trâmbiţile de purcesul oastei” 2).:In acest - 

“an-apare meterhaneaua şi -tabulhanaua” sau tubulhanăuă (niuzici milităre 

„după modelul turcesc, în oştirile' române). - - 

„Din cauza luptelor şi desbinărilor dintre domnitorii ţărilor române, 

“boierii “trec 'în țările vecine şi se înrolează în serviciul armatelor acestor 

“ţări; astfel 'în anul: .. - ” - 

„1650; Sardarul Milescu, serveşte la ruși 5). Veszelescu,- trece la ta» 

zaci. Prin urmare la: poloni. în serviciu, erau Hajdeu Hăbăşescul, Mihalcea 

Hâncu; Constantin - Cantemir, Ilie Moţoc, Sorin Smuncilă,. Davidel sau 'Da-. 

videnko, Sandul sin David ot Zaluce,- Turculeţ, care avea şi un îrate sub 

arme şi un Builă polcovnicul de Zaporojeni, care în 1665. dă un zapis în 

    

româneşte Și „Poloneşte (era român). i a " 

Bandinus, N 

1 Band, Costin. - pi Dă A 

-3) Miron Lostin.
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“ In 1650, tătarii: ca să-şi- răsbune- de ce păţise anul trecut, la Bră- 
“ tuleni, ,„Crămul' au pornit pe Calga -sultan, cu oşti, cu acela glas, 'că . 
merge să lovâască- țara. moschicească. Hu purces cu' două 'oşti în -mare 

taină, spre Nistru; sosind, îndată “au împărţit oasteă: o parte de.Ja So- 
roca, dirept spre Suceava; iar - altă: parte, . spre -Orheiu şi Lăpușna, până 
în Prut, oaste tătărească cu căzăcească amestecată. * Drămba _cea- de 'uşti, 
ce era orânduită spre Suceava, au. coprins cât ține Soroca şi. ținutul. 

_ Iaşilor, până în târg-în Iaşi, “Hotinul, Dorohoiul, -Hârlăul şi Cernăuţi, 
temeiul; iar âripele-până în munte ajungeau. Iar' cealaltă drâmbă de 
oaste, au lovit Orheiul şi Lăpuşna: şi” Fălciul, până. în Prut:).- | 

Tot asupra. acestui timp, .sunt date şi următoarele evenimente, cu - privire la. ţări: : Io m e A E 
„+ „Vasile-Vodă, înştiințat că 6 seamă de -tătari au intrat în ţară şi “au luato în sus şi pradă. ţara,. a poruncit căpeteniilor. sale, “să meargă cu câtăva oaste în potriva lor şi. să-i gonească; porunca fu îndeplinită; tătarii fură loviți fără veste, o parte -a fost cu totul stricată, robii mântuiți -şi jafurile luate înapoi” 2). | E Mi - Sultanul tătarilor, ca „să-şi -răsbune, a intrat deodată în ţară; făcând stricăciunile cele mai cumplite. A intrat şi în Iaşi şi l-au ars, | o | 1650; Răsboiul lui Calga sultan: contra lui Vasile-Vodă, tot la Țuţora 3). - "1650; Matei-Vodă: avea un nepot. Constantin (fiul “Imi Şerban-Vodă) de soră, pe care "îl făcu „mare: spătar .sau comandant cap al trupelor, al doilea comandant dipă voevod. In acest an se încheie un fel de tratat "între: Matei-Vodă şi Racoți, "principele Transilvaniei. | | a Asupra acestui timp, "despre Obiceiuri şi instituţii, în anul 1650, Paul 'de Alepp, însoțind pe paâiriarhul: Macarie în călătoria lui prin ţările. române, spune că: „la mers să viziteze pe domnitor, au fost întâmpinați şi de 50 . - -. de soldaţi de gardă, îmbrăcaţi în-roş. Soldaţii mergeau pe jos înaintea  ca- retei, 2 câte 2. Iar. la curie, trecură ambii, printre 2- rânduri de soldaţi”. Tot din acest an, un: document vorbeşte de roşii de Cireş 1). Ă 1651; Tătarii loviră Galaţi. e O a - Despre aceste prădăciuni -a tătarilor în Moldova, este şi „un raport. „Către Vatican, din 14 Octomvrie 1651, trimis de către un misionar 'papal,: * atlat în Moldova. E e o Cum inspecta vodă țara, provincia spre tătari: Ea . | „;5000 de călăreţi mergând în linie - ordinată; 2000. de pedestrași, de asemenea urmează domnitorului, „între '50 de arcaşi şi 100 ieniceri; apoi boerii călări; in urmă,. 10-——12.000 de oameni, restul oştirei. Se luau cor- turile; ale voevodilui, erau de mătase. Lângă corturile- domneşti, vin cor- turile boierilor, în. ordine, ca stradele unui oraş. -Peste „400. sunt corturi boiereşti. De altiel, așa stau în “corturi, mare . parte din. primăvară şi “vară. . „Dacă tătarii năvălesc la hotar, sboară falangele de .călărime, din cele rai „uşoare şi fugăresc pe tătari”, aa Da 

1) Miron 'Costin. . 
2) Cronica Moldovei, E . 3) Dicţ. BeOgrațic. = - e 4) AL. Bărcăcilă, prof. (Arhivele Olteniei A. 1. Nr, 2—3).



pe. când. deci Moldova era asttel-tulburată de tătări, ambele țări Mol 
dova şi. Muntenia, suport şi răsboiu între dânsele, care aduc bătălia de 
la Finta, din anul-următor 1653. | 

De asemenea este descris: | : 

„Atunci au fugit din Iaşi şi Vasile-Vodă; lăsând în Iaşi pudintei da- 

rabani,. de apărarea curţei. Era pe atunci Ciogolea - vel-spătar.. Dărăbanii, 
la acea fugă a lui Vasile-Vodă de scaun; erau gata să jăfuiască casele - 

cele domneşti: iară după ce sa aşezat Vasile-Vodă, s'a: făcut a le face 

căutare, încinsau sabie şi, nemţii. ce aveau gata cu sineţele pline. Intăi au 

luat dărăbanilor armele, apoi pe toţi i-au închis în temniţă, pe urmă i-au 

trimis în. ocnă şi pe unii cu alte pedepse i-au pedepsit.: Sculânduse asupra. 

= 

lui Vasile-Vodă, Ştetan . Gheorghe * logofătul, în. înţelegere - cu.. ungurii. şi 

cu muntenii, au adus pe poteci „oaste . ungurească, cu Kemeni : Ianoş. şi 

oaste muntenească sosită la Râmna, cu Diicul spătarul. In acest timp, 
_la Vasile-Vodă - era vatav de aprozi, Iacomi.- Era Vasile-Vodă, la-mari | 
- griji; pentru. Ştefan serdarul; fiind afâtea oști. pe: acea vreme şi margenea 

p toată, pe seuma lui. Ştefan serdarul, după îndemnul lui Vasile-Vodă. „gătise 

nişte steaguri de slujitori şi când i- ar "da de ştire, să' purceadă cu o... 

seamă. de oameni, -la câmp peste Nistru, să! Spărie pe neguţătorii. greci, 

“ce umblau la mosc, pentru soboli- şi să eschivau de la. vama ţărei, pe. 

"-la Tighina. Chemarea oamenilor la răsboiu se făcea prin cărți scrise şi trimise de! 
„do: (acesta era un atribut domnesc, cum. este: prin urmare şi . astăzi). 

Spătăria, . era” localul, biroul, cancelaria spătarului la curtea domnului. 

Era. în “timpul lui Vasile-Vodă, la .vistierie, pază de siimeni.. Ungurii 
călăreţi, aveau. pistoale cit care -au omorât pe lacomi, vătavul de aprozi în , 

". fuga li călare, gonit de 'ungurii- călăreți din străjile - oştii ungurești de. 
"la. Bacău. Ajungea fruntea oştilor. ungureşti la Roman. Şi la Focşani. . a 

dat ştire. pentru oștile nunteneşti ce au! trecut - Focşanii “cu Diicul.. “spă-! 

tarul. Vasile-Vodă neavând nici oaste gata”. :Miron' Costin avea un prie-. 

„ten al tătânesău la Camenița, anume „Mihai sfegarul. Dacă au sosit Va- 

sile-Vodă la Hotin, s'au aşezat cu. tabăra aproape de cetate,“ deasupra. 

“Ton Ştefan Voevod,. din familia Ciauru 1),-era logofăt sub Vasile-Vodă. 

Precedent, . s'a arătat ce s'a petrecut la - Hotin şi cum” a fost silit : 

: Vasile-Vodă să fugă din “ţară; mergând la ginerile său Timuş, : hâtmanul 

- cazacilor, cu ajutorul căruia vine din nou în ţară asupra lui "Gheorghe 

- Ştefan-Vodă. Faptele sunt astfel redate şi luptele sunt descrise, înpreună 

cu bătălia de la Finta, precum urmează: 

| „Venirea cazacilor cu. Timuş asupra lui Ştetan-Vodă. Timuș, cu 5000 

- de cazaci într'ales, trece -pe. la: Soroca Nistrul, apoi -a mers deadreptul - 

la Căiceni, “cu oastea şi acolo a trecut Prutul: Luând veşte Ştetan-Vodă, 

Kemeny lanoş a pornit toată. pedestrimea de rzemţi, -ce avea: şi cu puştele 

“pe la Codrul, Căpoteştilor, prin Cobâle, drept la poteca. Oituzului, numai , 

el - singur, căci călărimea .sa . rămăsese „după rugămintea lui Ștefari-Vodă 

în Iaşi;. şi au: strâns. şi “Stotan-Vodă oaste : -de ţară sa” la. 12, 000 şi au - 

  

1) miron. Gostia, - - - iii Mi - . o 

„ a - 
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- _eşit deasupra . Popricanilor. Timuş, dacă au trecut Prutul, a purces la 
Jijia, spre Popricâni cu. tabăra "legată. Eşise o seamă de oșteni de ai lui 
Şteian-Vodă . peste Jijia, în” chip de /harfă şi: au pogorât Ștefan-Vodă cu 
dărăbanii la" Jijia; la vad; iară puţin lucru au: ţinut harţul oştii lui Ste- 

„ fan-Vodă, iau înpins îndată - călăreţii lui Timuş; şi erau şi de ai noștri. 
care ţineau cu -Vasile-Vodă, pe lângă Ştetăniţă, paharnicul din Hâhceşti și 
“din Hânceşti'o seamă şi câţiva cerchezi erau de ai lui Vasile-Vodă, - care 
_cu toţii mersese cu. boierii cei trimişi de Vasile-Vodă la” Hmil: hatmanul. 
Cazacii cum au împins pe. călăreţii - ce le 'eşise înainte din oastea lui 

” Ştetan-Vodă, au purces orb la vad cu toată tabăra şi unii pe pod, mai 
“mulţi pe lângă .pod, că era Jijia mică, au dat cu tabăra; care năvală 'vă- 
zând dărăbanii, 'au plecat fuga de la vad "la deal spre Rediu;. şi oastea 

: cealaltă, ce sta” pe culmea dealului deasupra, nedândule nici. un ajutor, 
-. iau ajuns pe coasta, Popricânilor călăreţii. lui Timuş şi el singur și acolo 

au -căzut multe trupuri din bieţii dărăbani; “alţii, care au hălăduit până 
în Rediu, şi-au “scutit viaţa cu: pădurea. Văzând acea primejdie a dă- 

__ răbanilor, Ştefan-Vodă - şi Kemeny Ianoş, au tras -oastea mai spre . laşi 
- şi au tocmit de ambele părţi de drum  călărimea şi era -acea oaste și de 

țară şi de la Kemeny “Ianoş, cât se putea cala 24.000 fără greş să - 

"se 'socotească. De iar îi fost la un gând, ce- era?. Ne dând răsboi 
„cazacilor, numai să, le închidă. es/ea şi hrana din toate: părțile, ce- ar 

îi- făcut cu tabăra Timuş?: La suitul taberei căzăceşti pe coastă de. deal, „_sărise o seamă de oşteni de țară şi: înfrânse pe călăreţii lui Timuş, de „iau băgat până în tabără. Şi acolo în deal, dacau sosit toată tabăra, s'au - aşezat pe mas, că erau: în desară şi acolo au mas peste noapte. ar din 
oastea lui, Ştefan-Vodă, mulţi  într'acea noapte lăsând - oştenia, au mers | pe „la casele lor. A doua--zi: Timuş cu tabăra legată, a purces” drept - asupre oşiii lui Ștefan-Vodă, spre oraş, fără nici o siială, dodeindui "moldovenii, câte oarece pre .de lături. Ce văzând “Ştefan-Vodă şi Kemeny lanoş că se împuţinează oastea, -.şi'ntr'acea "noapte s'aii scurs jumătate - 

- „Oastea - până între vii, au ținut drumul oraşului; iar: dintre vii, au luat 
" Bahluiul în' sus Şi câţiva boieri de casa lui. Ștefan-Vodă, cu totul. Timuș, . . într'acea zi, după- ce au înpins pe oştile lui Ştefan-Vodă, au intrat în țară * şi au descălecat la curţile domneşti şi- tabăra izzită toată, înaintea curţei, şi prin prejur şi.au stătut aşa cu tabăra iezită, până la venirea. socrului . 
său, Vasile-Vodă în Iaşi, de la Cameriiţa. Era pe atunci şi Tăutul, armaş. La Hotin era _pârcălab' Hajdău,, care nu a voit “să deschidă cetatea, de şi toată ' vara i-au fost înconjurat Vasile-Vodă şi cu nişte nemți. După ve- nirea la Iaşi, Vasile-Vodă “S'au sfătuit cu Timuş şi acesta s'a mutat cu tabăra - sa, la Galata; “iar Vasile-Vodă, au început a se. găti asupră îi Matei-Vodă, cu mare; gătire, dând ştire firei; să - se încalece tot omul. * Nemţii lui: Kemeny Ianoş porniţi de. acesta înainte, prin strâmtori dea- dreptul pe la. Oituz, 'au fost atacați, de şăngăii de la Ocnă, cari au ţinut . : | Sfătuit că dacă se “vor apropia 'de nemți, să! c ă_va trece focul Sineţelor, cum dau nemţii toți . deodată (salve). Aşa au făcut, căzând toţi la pământ, după ce s'au 'Stâm-



părat sineţele, până a se gătire al doilea rând nemţii, 'au intrat şăngăii în 

trânşii, cu coase şi cu topoare“ lungi în coadă, ce au cu ei şi au perit 

câţiva nemți acolo de acei şăngăi, că au căutat acea pedestrime a lăsa şi 

puştele în munţi. Au purces -Vasile-Vodă. din Iaşi spre ţara muntenească, 

cu al treilea rând, asupra lui Matei-Vodă şi întâi Timuş-cu tabăra căză- - 

- cească, cel de al doilea conac, au stătut la podul înalt, pe Bârlad şi 

acolo au făcut Timuş. oștilor sale căutare şi le-au împărțit de la Vasile- 

Vodă Jefi şi căpeteniilor şi oştilor şi tuturor. De acolo, au purces 'oştile 

în jos şi Vasile-Vodă -era în. îrunte, cu oastea de ţară de pretutindenea şi 

până la margenea ţării, “sau. strâns la 8000 de oameni, oaste -de ţară”. 

Spune cronica faptul, „acel trup de nemți, trimişi mai 'pe la deal, 

“prin partea păduroasă şi care, trecând Milcovul, nevăzut de munteni, cad 

în aripa muntenească şi din faţă erau atacați cu focuri puternice. Strâns 

între două parți, „Diicu neavând pedestrime, este nevoit. să sc . retragă 

spre Râmnic, urmărit de o parte de moldoveni .şi “câţiva cazaci”. + ...: 

7 „Şi de asemenea „moldovenii, sosiți în cap; atacară linia întâiu cu . 

înverşunare trecând râul, însă îură respinşi. Diicu se -întoarse asupra, 

- moldovenilor, trecu râul de cealaltă parte, este însă şi el respins cu 

_ focuri; : aceasta sa petrecut de două ori” 1). „lar -cât: au văzut muntenii 

7 

“- 
-- 1) Miron Costin. 7 RE “ 

tabăra căzăcească apropiată de pârâu, au purces în risipă, cine. încotto 

i-au părut. Gonitau moldovenii şi o. seamă de cazaci călări, până la Râm- 

nic; iar mulţi n'au perit munteni, că au luat de 'vreme la fugă, după 

acea risipă- a oștilor munteneşti care s'au făcut mai mult din prostia Dii> 

cului - spătarului, că “nici- trebuia să aștepte el pânăntr'atâta, pe oastea 

ce erd tu foc şi el numai cu călărimea”. o 

__“ Au purces Vasile-Vodă cu Timuş,” spre Târgovişte,. stricând. şi. ar- . 

zând ce şi le sta înainte. Jar Matei-Vodă luând. cunoştinţă de risipa .0ş=: 

tirei lui la margene, nu s'a spăimat; ci, strângânduşi oastea de ţară şi 

lefecii ce avea, a purces şi el din Târgovişte şi şi-au ales. loc foarte bua 

de el, la o poiană, între Ialomiţa apă curgătoare şi între un pârău foarte - 

tino: şi de. frecăfoare rău, la'un sat anume Finta - şi acolo" au stătut cir 

mare inimă, nu 'aşa oștile sale, cum el singur, aşteptând pe Vasile-Vodă.. 

- Trimise Matei-Vodă şi altă seamă de oaste, :siimeni” şi lefecii o seamă, î4- 

”ajutor ' Diicului spătarului, la _înargene. Ce dacă s'au tâmpinat cu veste 

că s'au risipit oastea aceia cu Diicul spătarul, s'au întors oastea ceia înapoi 

şi i-au. ajuns la-Teleajen îrunteă oastei lui Vasile-Vodă. Au” stătut mun- 

tenii călări la vad, pentru să se .mai depărteze” pedestrimea. "Părutuisau 

e 

lui: Vasile-Vodă şi lui Timuș, că va fi acolo Matei-Vodă singur, cu toată 

oastea la. Teleajen. Apoi dacă s'au văzul că este oaste. puţină, au dat 

oştenii lui Vasile-Vodă pe 5 locuri peste apă şi mau 'stătut muntenii, ce - 

sdu dat înapoi; iar gonașii îndată. au ajuns şi pe siimeni şi aceia dânduse > 

înapoi, s'au apărat prin nişte  dumbrăvi' ce sunt acolo. Deci dând ştire . 

lui Vasile-Vodă de siimeni aceia, au purces şi singur. Timuş cu o seamă 

de oaste căzăcească, călări, lăsând tabăra pe urmă, cu Vasile-Vodă. - 

  1 

xy
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- Şi dacă au ajuns Timuş, au pedestrit pe cazari jos la năvală asupra “siimenilor; ce tot au “mers apărânduse! foarte tare din foc siimenii, până -au intrat într'altă pădure ce era lunca Prahovei 'şi nu le-au stricat ni- . La 13 e ./ po. . mic cazacii, până în noapte bătânduse 'din foc, fără ce au picat din siimeni şi din cazaci. Vesel Matei-Vodă că i-au -hăfăduit -siimenii şi că au . putut da răspuns ' focului „căzăcesc, luând -mare inimă şi. nădejde, din acea -în- : ' tâmpinare a siimenilor 'cu cazarii. ară - Timuș, după: acea “goană, mau vrut să se întoarcă la tabără, ci au. rămas cu masul. la un sat anume - Cocorăştii, la apa “Teleajenului la nişte . case boiereşti; singur au 'pus „de au dai foc caselor, dacă s'au sculat de la masă ' ameţit . de vin. A doua zi oastea trudită de cale şi. obosită tabăra, ne cercând ce loc aste. înainte” unde şi în ce loc este neprietenul şi cum de departe, abea -de-au îngăduit 2—3 Ceasuri, au Şi zis trâmbiţile de purcesul.. oştii.. Mult au „„stătut Vasile-Vodă stătuindul să rămâie -acea zi, casă răsufle oastea, să se strângă bine toată şi să se cerce locurile şi pre .alt loc, nu pe "acolo pe unde alesese Matei-Vodă să-i He- îndemână a 'stare în potrivă. | Hicea “ câută această isbândă din ce--şi cum s'au' prilejuit lui Matei-Vodă, că cine este cum este oastea muntenească. Nu să defaim, ce or pedes- traşul, or călăreţul vei socoti şi nu vei afla să fie de. potriva sinețașului căzăcesc. Toată isbânda aceasta .a lui Matei-Vodă de 1a- Finta, alegând ” deosebi voia. şi Orânduiala lui, Dumnezeu, este din nebunia lui Timuş în- „tăi și din bărbăţia ui Matei-Vodă al doilea. Insă din nebunia -lui Timuș întâi, cu câtva mai mult; că, socotind vitejia lui Matei-Vodă' de atuncea, cum “umbla pe inaintea oştii sale îmbărbitând, în frunte să se îi apropiat -. Oastea căzăcească cu itabăra legată, nu ruptă cum o -au rupt” Timuş în trei părţi, să se_fi lipit a dare ia fintă, nici ar fi scăpat MateiVodă fără primejdie. „o N a Aa Şi dacă a văzut Vasile-Vodă, că cu sfatul nu face nimic, au. Suspinat. şi lăsând toate în voia. lui Timiş, a purces: cu oastea sa iar în frunte şi pe urmă Timuş. cu tabăra, -scrâşnind în dinţi, cum că se laudă mol-. dovenii că ei iau făcut isbânda de la Focşani şi de la Teleajen. "Mergea | tabăra ales căzăcească. cu greu' prin locuri strâmte şi tinoâse şi pe pârâul ” Fintei numai un. podeţ. Şi întâi dac'au trecut 'oastea lui Vasile-Vodă po- 

- “mijlocul, “au lăsat Vasile-Vodă taberei căzăceşti, 

deţul, în poiană a -luat aripa în „a Stânga şi s'au pus. şirag în rând, în "potriva aripei oştii - lui Matei-Vodă, ce'i dreaptă; iar dreapta şi singur jlocul, “ar 
împotriva. mijlocului şi. aripei cei din stânga a lui Matei-Vodă.. Ce tabăra căzăcească dacă au venit . Până la. un loc, au Stătut- şi m'au vrut: Timuş “să 

i sale, din apa Ialo- 

| seamă . de pedestrime Siimeni; şi acea aripă; eră în | 
ijloc cu levenţii şi dă-
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Iar din stânga ce se prindea în potriva “cazacilor, au pus leşi, lefecii şi. 

unguri. Şi aşa cu oastea scoasă: din şanţuri, - nu departe. au stătut şi au. 

aşteptat pe cazaci-şi pe. oastea moldovenilor. - 

„Câteva ceasuri au stătut oştile. moldoveneşti, așteptând să se “apro- 

pie cazacii cu tabăra şi trimeţând , rând pe rând Vasile-Vodă la Timuş, să 

apropie tabăra, n'a “vrut să” vie; ci au: răspuns: înceapă - d-lor -răsboiul 

- şi voi veni şi eu. N'au avut ce face. Vasile-Vodă, au. mai clătit cu toată - 

“oastea şi au început moldovenii harţul cu muntenii; dau siimenii lui Ma- 

tei-Vodă în moldoveni cu foc. Ce “şi Vasile-Vodă, 100 nemți ce avea 
foarte buni, i-au -trimis “să sprijinească călărimea Moldovei; au. stătut 

nemţii în potriva focului seimenilor, şi pe obiceiul lor, cum slobod odată: 

îocul, s'au îndemnat mai mult de jumătate oastea Moldovei şi au făcut 

„acea năvală cu steaguri, asupra muntenilor, cât toată curtea ce se chiamă 

roşii, au dat dos şi unii şi peste Ialomiţa dedese, nesocotind "vadul; până în- 

“corturile muntenilor, au mers moldovenii cu . acea năvală. Şi nimeni: nu 

putea zice, că -nu era acea; imăvală a mari viteji; şi să fi fost şi, tabăra 

„cazacilor odată alăturea cu. focul, asupra mijlocului şi aripei cei din stânga 
lui Matei-Vodă, .s'ar fi ales. lucrul. Ce neavând” Matei-Vodă nici o treabă 

, 

- 

la mijloc unde era el şi aripa lui cealaltă, s'au mutat. singur cu capul lui >. 

în „aripa din dreapta, unde era înfrântă de moldoveni, oastea lui; şi au 

dat. îndărăt pe. călărimea Moldovei, intorcând- toate puştele. în moldoveui 

„şi toată pedestrimea. Şi . viind mai. des focul, s'au dat moldovenii pe: 
încet . iar -înapoi şi într'acea desime a focului, picând. câţiva moldoveni, 

i au perit şi căpitanul cel de nemți a lui Vasile-Vodă, -om oştean drept," 

de neamul .său leav. Puştele nepărăsit dau în moldoverii. Și aşa "puind . 
-Matei-Vodă răsboiul la loc, la aripa sa din dreapta, Timuş cu nebunia sa a 

rupt numai o seamă de pedestrime. căzăcească cu o seamă de puşti, fără 
tabără, fără altă tărie şi i-au “apropiat -de mijlocul 6ştii munteneşti, unde 

venise iar -la loc Matei-Vodă şi 'sta îndemnând oastea sa în potriva ca-- 

zacilor. Insă era atâta loc, cât abea se ajungeau cu glonţurile unii pe alţii; 

şi . lucrau puştele..de ambele părţi. Cazacii pe încet, tot se ăpropiau de: 

„oastea muntenească,. pe îuriş, că este locul acela-:foarte spinos şi când 

dau “puştele. lui Matei-Vodă în trânşii, toţi cădeau la pământ.- Iar aripa 

din stânga, unde" erau leşii lui Matei-Vodă, stau plecaţi leşii pe cai ne- 

clătiţi, deprinşi şi  ştiutori firei căzăceşti, văzândui fără tabără, pedes- 

trimea goală singuri în câmp aşteptau cu. inima să se mai. apropie cazacii. - 

Timuş sta înapoi cu tabăra, despărţindo, în două -părţi, fără de nici o 

"socoteală, până s'au 'scoinit chioful între cazacii cei din frunte "şi au 

slobozit focul,” din care foc, au nemerit un glonţ din sineţă pe Matei-Vodă, 

“aproape de încheetura geniirichiului şi l-au .priceput îndată. un. Peic şi 

“au năvălit la scara-lui Matei-Vodă să nu cumva să. cază. L'au: gonit 

pe Peicul . acela de: lângă sine, cu sudalmă Matei-Vodă şi nearătânduse 

nimic de rană, au îndemnat oastea sa, ca -un. deplin-ostaş. Și atunci 

-au sărit leşii drept asupra pedestrimei căzăceşti şi îndată au intrat întrânşii. 

cu „săbiile şi au “căzut . câteva: trupuri de cazaci şi răniţi foarte mulți, 

- - - >
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că iau călcat. călăreţii până aproape de tabără. Şi după această a doua 
" îndreptătură a oştilor a. lui. Vasile-Vodă, ales a. cazacilor, în care' erau 

ochii tuturor, căzutau inimile“ tuturor jos, cât nime nu avea nădejde de 
isbândă, ci tot mâhniţi şi spăimaţi;. Nu era nici sfat nici orânduială, 
“odată .cu acestea, se 'scornise din sus un 'vifor- cu „ploae, drept în fața 
oştii lui Vasile-Vodă şi cu acea furtună, cu sunetul copacilor -şi cu ploae 
repede, cât -se părea că este anuime urgia lui D-zeu, sosită asupra acestei „“oşti, câtă era despre Vasile-Vodă şi Matei-Vodă cu tunuri adăugea groaza 
oştii şi simeţi oştenii lui. Deci, întâi aripa- oştii noastre a Moldovei . a 
-Purces în risipă. Vasile-Vodă văzând “aievea „risipa oştii sale, s'a imutut 
de către oastea lui Timuş, ' lângă tabăra căzăcească, unde muncea Timuș 
cu tabăra, ce o rupse întâi s'o impreune la loc, pe o ploae şi o fustună 

mare, cu câţi au putut a se încălecare. dintre cazaci, s'au încălăsat şi 
„au plecat şi * Timuş cu Vasile-Vodă, fuga, lăsând toată tabăra şi bieţii 
„pedestrași; în perire.. Peritau în acest răsboiu oameni însemnați din bo- 
ierii moldoveni, Bucium stolnicul,. lovit de 'tun; Hristodur - Căminarul. şi 

-. din slujitori puţini, din pedestrimea căzăcească câțiva din cei ce au fost 
în frunte; din nemţii lui Vasile-Vodă, “pe jumătate vii, mulţi şi din oştenii „de ţară şi din' cazaci, -au -căzut. pe mâna lui Matei-Vodă. lar şi din 
munteni * nu fără "scădere în oameni au fost. şi mai vârtos primejdia lui 
„Matei-Vodă cu rana. ce i s'a prilejit,. din care -cu 'adevărai şi frânt au fost, că de nu era rănit, abea cineva de ar fi putut  hălădui din +nol- 'doveni şi cazaci, unde intrase. şi cu ce focmeală. Vasile-Vodă şi cu Timuş, au luat câmpii pe la Grădişte, trecând Şiretul la Vădeni, au - venit în „Iaşi 'în scaun. Aci în Iaşi, „Timuş au odihnit 10 zile. 

„> Cerşind Ştefan-Vodă ajutor să meargă în Moldova, iau dat 400 de ' Siimeni şi din dărăbanii săi, -cine au: vrut de bună voie, în leafa .|ui "-Ştefan-Vodă şi din livenţi' o. seamă. Şi au intrat Ştefan-Vodă iar. în N fară, cu acel ajutor de. la Matei-Vodă, prin - Focşani şi s'au aşezat în Răcăciuni, la satul lui, aşteptând ajutor şi de la Racoți, cneazul din Ar- -deal. Vasile-Vodă, pentru a nu lăsa-să se adune şi «să se. întărească par- tea lui Ştefan-Vodă, au ales 800 de oşteni într'ales, orheeni şi lăpuşneni, "şi i-au trimis. asupra lui Ştefan-Vodă, cu nepotul. său Ștefăniță paha;- nicul şi de prin sate boizrești, câtăva seamă de oameni, care ţinuse calea lui Ştefan-Vodă la fuga de la Popricani, care asi fost omorât şi pe Mou- - “reânul, hatmanul lui Ştefan-Vodă. Straja. lui: Ştetan-Vodă era la Bacâu, „400 de oameni, călărași şi Siimeni câţiva; era şi o seamă de. feciori de boieri, ' adunaţi la: Ştefan-Vodă: Andronic serdarul, "Darie spătarul, An- “tioha agă, şi alţi „boieri mai dinainte cu „dânsul şi cu straja lui Ştefan... “Vodă. Din, boieri, au îost . Mogâldea paharnicul, şi. Sturza vistiernicul. Dacă au înţeles de venirea lui Ștefăniță paharnicul asupra lor, cu oștile “lui Vasile-Vodă, s'au “dat la o râpă, -ce “este aproape .de sat de Faraoani, „anume Valea Seacă 'şi s'au „tocmit acolo stol pe un pisc, alăturând lângă „Sine şi dărăbanii cei de -la munteni. Şi. cum. venea întins orheenii la “dânşii, împedicaţi . cu trecătoarea Tâpei ce s'au pomenit, . nu trecuţi toți, 

a e



2 

7 A 

au sărit călăreţii lui Stefan-Vodă. şi în loc. au - întrânt pe. orheeni; a 
plecat fuga şi serdariul lor Ştetăniţă paharnicul şi. Hânceştii şi i-au gonit. 
straje. ceia a lui Ştetan-Vodă, până i-au trecut” fără. vad apa , Bistriţei; - 
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pe alţii care au luato spre. Roman, i-au gonit până în: Roman şi pe . 
| “țărănimea” aceia, pe care Ştefan-Vodă. apoi -i-au omorât pe: unii, iar al- 

“ora le-a “tăiat. urechile. După acea isbândă, straja. lui. Ştetan-Vodă s'a. 
mutat . la Săboani, mai sus de Roman, iar Ştefan-Vodă din. Răcăciuni, 

Vasile-Vodă tot nelăsânduse, scria slujitori şi au tras şi pe orheeni şi pe 

"Tăpuşneni cu -sine şi au răpezit şi la cazaci şi-i lăsase şi: Timuş . vre-o 

200 de cazaci, cu Hluh polcovnicul. S'au făcut de toată. oastea vre-o 11009 _ 
- de oameni şi au eşit dintâi la Movila pe Bahlui; iapoi, dacă au lovit 

şi al 2-lea rând straja lui, ce era cu Grigore paharnicul “iar straja 

“lui Ştefan-Vodă -au purces spre Târgu Frumos la Sârca, s'au tâmpinat- : 

cu. Ştefan-Vodă. Din hărnicia domnilor, de parte, mai! în frunte Vasile- - 

Vodă, ce s'a aflat pururea în fruntea oștii sale, “învățând singur, mutânid . 

«steagurile şi îndemnând; iar Ştefan-Vodă în oastea sa na fost, ce a stătut 

departe de oaste, înapoi; eară “numărul oştii şi. firea şi cu acele era 

“Vasile-Vodă, mai „tare: că şi mai “buni oşteni şi: mai” mulţi călăreți la 

Vasile-Vodă, însă -toţi îndoiţi. La Ştefan-Vodă - erat 1000 unguri călări, 

pe atâţia erau şi moldovenii şi erau 500 'de pedestraşi “munteni „şi -alți 

strânsuri. Iar la Vasile-Vodă erau 3000 de călări, 400 de cazaci, 200 

mai îndrăsnej cu oastea lui Ştefan-Vodă de cât Vasile-Vodă; că au trecut - 

cu isbânde - în câteva rânduri, ei au sărit întâi, moldovenii în “frunte 

şi „ungurii după dânşii. De acea "săritură a oștenilor. lui Ştefan-Vodă, cum 

—care în cotro: au putut: oilor,. nu. oştenilor, . asemănătoare oaste. - Bieţii 

“pedestraşi | mâu "apucat !'nici focul 'să' sloboadă deplin, . ce “îndată  într'o 

clipă s'au înşirat -steagurile lui Vasile-Vodă, pe Bahlui în jos cu. fuga; 

iar pedestrimâa, au luat. peste Bahlueţ-şi: au năzuit la Nistru. lar Va- 

e “Sile-Vodă. “văzând risipa. oştii sale, au purces şi el de-o dătă, foarte cu 

4 

-puţini pe, lângă. sine, din capetele slujitorilor şi . din “Hânceşti unii şi l-au 

luat între sine, apărândul cu mare lauda sa, şi veste şi pomenire cinstei. 

Gonitau gonașii pe -Vasile-Vodă până aproape de Prut şi.l-au tot apărat 

care” erau pe -lângă dânsul, precum + sa arătat Și trupuri aşa. multe n'a 

- S'au mutat la. Bacău, adăugânduise din zi în. zi oameni de țară de sus - 

“toată şi din gioseni mulţi; acolo i-a venit ajutor şi de la Racoți. Iar 

4 

"de siimeni, cu darabani. -Tocmise Vasile-Vodă oastea. sa - coprinzând dru- - 
__ “mul care vine „de la Târgu Frumos peste Sărca; însă Boroş lanoş, o- - 

"“blicind că pe la pod este loc râpos, au lăsat drumul şi au luat în sus 
pe costișe, în preajma lor, alături cu. pârâul. Vasile-Vodă, încă au purces 

pe costişe şi au stătut- aşteptând răsboiul. Din oastea lui Vasile-Vodă a. 

eşit harțul; iar Boroş lanoş- din oastea sa mau lăsat, ci s'au arătat 

„pârâul; şi "lui Vasile-Vodă s'au căzut: nu arful, ce cu toată. oastea să - 

"meargă înpotriva lor, încet, cu "tocmeală, alăturea de. pedestrime. Ci aş- 

“teptând Vasile-Vodă din loc neclătit, ceilalţi încă stătuse; şi deprinşi 

"- “s'a “şi dat harţul: lui Vasile-Vodă înapoi, cum este dedina harțului, cui | 

- au şi plecat steagurile” lui Vasile-Vodă, înapoi,. fuga, fără de nici o. nevoe,. 

4
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căzut; din oameni mai însemnați, Nichita vameşul. şi Isar. clucerul şi Viu 
au prins pe Gheorghe hatmanul, fratele lui Vasile-Vodă, căzut cu calul - 
la pogorâş.. Ştefan-Vodă au purces cu oștile sale la -Suceava, unde era 

„toată casa şi averea lui -Vasile-Vodă, închisă în cetate, cu Toma vornicul, 
din boieri; având 80 de seimeni şi cu pușcași de loc .şi nemți: 50 de 
lefecii în cetate. Ştetan-Vodă dâc'au sosit_la  -Suceavă, au descălecat la 
satul Scheiu, iar prejurul cetăţei, s'au îngropat seimenii săi şi o seamă 
de unguri şi iau adus şi puştele şi de-la -Hotiri şi _de la Iaşi şi a 

"început a bate 'ceţatea şi nimic nu-i strica. Peşte. puţine zile, sosi veste că 
Timuş cu .9000 de cazaci, intră pe la Soroca în ţară şi lovise oamenii lui 
Vasile-Vodă şi pe Grumează căpitanul; - care era în. câmpia Sorocii, ca 
strajă. Ştefan-Vodă a cerut şi el ajutor la Racoți, care i-au orânduit -pe 
Petki Istvan, cu: toţi secuii, ca 4000 de oameni; iar . craiul: leşesc, un . 
polcovnic ce avea la Cameniţă, anume Codraţki, cu 1000 .leşi călări. După 
ce s'au adunat oştile la un loc, au mers îndată leşii în frunte şi dacan 
trecut toate oştile codrul, au stătut pe Siret la sat la Grigoreşti şi a- - 

„colo au făcut sfat: oastea din loc de „aicea, cât. va trece pârâul, îndată | 
- să se tocmească stoluri să-şi ştie cineşi rândul, care. după care va merge. 

„şişi va ţine locul. Noi “leşii vom ţine fruntea;- după noi 'oştile cneazului 
de Ardeal; după .oştile ungureşti Ştefan-Vodă cu oastea sa. Este -curm 
înțeleg de aice o dumbravă' de ţine câtva loc. Deci. până vom ieşi-!a 

“vederc cu -oştile, nimic neoprindune, să purcedem rând după. rând, în 
treapădul cailor cel mare; că să nu fie grijă . de vre-o oaste în câmp, 

“să ne stea înainte; acea. grije nu este; .ce cum ne vor vedea, de alt 
nu se vor apuca, ce îndată de şanţuri să facă. Să. facem dară cu toţii 
năvală, până m'au (şanţuri; şi la „grabă aşa de. sârg, nici: sineţele nu 
se slobod toate; iar cetatea căci va da din puşti şi din săcăluşe, acele 
puțină pagubă „ac în oaste, ales care mişcă şi la un.loc nu stă; nu 
toate câte se slobod, glonţurile “memeresc, mai larg este pe de lături, 
de cât omul; aice anume grabă trebueşte. ÎN 

„ Condraţki, după acest sfat a doua zi când Pau - pornit la atac, un- gurii şi Ştefân-Vodă, au rămas pe loc cu toate chemările' lui. Condraţli; .  * 
_Şi atunci acesta a pornit singur răsboiul şi au poruncit să zică trâmbita de „răsboi. 200 de moldoveni şi 200 de unguri au purces asupra cazacilor, drept în cetate. Cazacii: simțind de leşi, au. şi început să - sape şanţuri 

" împrejurul” taberei sale, -unii se apărau de leşi, alţii săpau bărbăteşie de 
aruncau pământ pe 'căruţe şi întro mică de ceas, au ridicat şanţ,: deodată 

„Mic cât era pedică cailor. 
„ Peşii au dat întâi năvală în'tabără, dar văzând că nu via ceilalţi 
din urmă, s'au dat înapoi cu steagurile după. casăle Tăbăreştilor şi “lupă „biserica ce era acolo şi “prin nişte pomeţi: şi au stătuţ- Până în deseară, 
şi deacolo s'au - mutat “în preajma. cetăţei despre. Ipoteşti, peste un dâmb, 
aproape de cetate, cât covârşau glonţurile din cetâte. Au venit-în deseară 

-Şi Petki Istvan cu oastea sa şi. Ştefan-Vodă şi au descălecat pe dâmb, despre Ioşcani. Peste noapte, au făcut cazacii "şanţuri şi şi-ani întărit ca- 
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„Zacii tabăra cât nu “mai. “era “a gândire să-i “mai dobâridească. -Tătarii 
au stătut.. până'a treia zi, şi fiind peste firea, dor. a îi închişi,. au plecat. 
noaptea din” tabără şi. au luat întâi în sus spre Cernăuţi, apoi: pe 'la 

” Hotin spre Movilău; acolo -la ţinutul Hotinului, le-au “eşit pârcălabul Jora 
„- de „Hotin, să “le ție. „calea cu o seamă 'de oamerii; ce, s'au Supus tătarii. 

întro vale. şi 's'au. întors” cu - toţii asupra pârcălabului şi îndată ” au plecat 
fugă pârcălabul cu oamenii săi şi la goană i-au gonit câtva loc tătaxii. * 
şi au perit mulţi” de ai noştri la acel. război, „fără ispravă. Timuş, “du 

"mers la Suceava;. a intrat” în tabără, iar cetele celelălte, său împrăştiat 

. 

după jaf, însă pe toate le-au: topit- Ştefan-Vodă, cu oastea lui. Ştetan-Vodă, 
după ce s'au aşezat. cu oştile . prejur cetate! şi taberei căzăceşti; au nus. 

“ puşte.: câte avea şi bătea în tabăra căzăcească,: cu puţină . stricăciune ca- 
zacilor,. că-şi făcuse ei îndată găuri în pământ;. apoi şi pentru 'spaima - 
cetăţei, - “au mutat _puştele în târg şi "din târg băteau alăturia cu cetatea” 
şi. în tabără. Eşiau întâi cazacii călări, cu harţuri,. însă “puţine zile; şi 
pe obiceiul său, într'o zi au daț năvală în târg la puşti şi venise -aproape „. 

- de puşti, cât una ce era mai aproape o apucase. Ce şi atuncea îndărăptândui ! 
leşii,. s'au. întors, cazacii în tabăra lor şi de atunci numai ce ţineau şan- - 
țurile sale şi furau hrana de cai şi apă după apa Sucevei din vale, până 
ce au: niutat Condraţii şi într acolo 4 steaguri . de leşi şi “iau închis - 

dintracold cu, acea straje; apoi au: mutat şi ungurii, o seamă şi. apoi a 

"rămas 'căzacii închişi de toate părțile. . N 2 

; Au venit ajutor lui Ştetan-Vodă “de 1a Cazimir, craiul leşeăc, cu Diriof 

„Folcovieul. 600 de nemți 'cu.4 puşti şi o pivă; iar de la Racoți, Kemeni | 

Şi prin găuri îi” nemereau din puşti şi din pivă. Sosind şi. Kemeni Ianoş Pe 

  

Ianoş hatmanul, cu. “6000. de, unguri: Intâi sosind nemţii, s'au pus în. deal : 

deasupra cetăţei, peste. drumul” ce - vine din târg pe. sub cetate și au. 
tocmit puştele şi piva, drept - deasupra taberei şi-i băteau foarte tare, - cât . 

cu: Gastea' ungurească, au aşezat „tabăra “toată, însă mai, aproape de şân: 

“turile . căzăceşti. Cazacii fiind în mare strânsoare de hrană, închişi de” 

toate părţile, fără .hrană, obosiţi de strajă: totdeauna şi străbătuţi "din 

puşti. Timuş, perit. de. glonţ _ de. tun, cum dormea sub cortul “Său, măcar 

că era întins, l-au nemerit: într” un. picior glonţul, după. care: lovituri, până, 

a treia zi au stătut mort. 

n Puţine zile după aşezarea lui Ştefan Gheorghiţă - Vodă în “ scaunaat 

"Moldovei, şi-a sfârşit. “zilele” -şi Matei-Vodă, domnul - “muntenesc om fe- 

ricit- peste: toate domniile - acelei ţări, -nemândru, blând, drept, om de țară, 

harnit. la răsboae, : așa ncînfrânt și “nespăimat, cât „poți. să-l asemeni : cu 
e 

E “” rhari. şi vestiți oşteni a lumei” î); . . - ERE 

"De acest voevod Ştefan- Gheorgiiţă este, legată şi “astăzi, prin “membri în” 

: viaţă, o familie boierească, şi care înainte de acest voevod, se duce cu geneologia '. 

"în domniile cele dintăi ale Valahiei. Această. familie este acea ce poartă nui-.. 

mele “ de Aslan. . „Familia Aslan, isvorul . în. „Moldova, mergând până în. 
2 , * 

=. 1) Miron Costin. aa 3 ai SE e 

an Oastea” Română e, Beal 
pa 
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„ “timpul -romanilor,. formând o linie marcantă între boierii fruntaşi ai Mol- * 
„ „dovei. Ceaur” Aslan, are dreptul 'dat de contimporanii  lui,:a purta ca em-! . 

blemă, coroana Moldovei, deoarece din aceşti boieri de rasă, au ieşit regi 
„în Ungaria şi domni în Moldova;. de exemplu, Matei Corvin; rege al, Un-. 

-gariei, este un  Ceaur. Aslan. Burduja-Vodă (adică : Ştefan Gheorghiţă), . 
„= fiul-lui Ştefan Pătraşcu, care a domnit în Moldova, de la 1653 şi până la | 

a, 

1660, întemeeturul.. mănăstirei Caşin, este un -Ceaur Aslan.. 

Intre rebelii lui Mihai Racoviţă, la 1716, a fost şi un Ceaur Aslan, 

„care “mergând asupra lui Racoviţă, a fost bătut la Iași--pe valea dintre 
Frumoasa şi Hlincea; înpreună cu căpitanul -Ferenţ. (cel cu Cerdacul lui . 

_ | = Ferenţ).! 2 

La 1866 April în 3, Nicu Ceaur Aslan a' luat” parte la revoluţia din 
casele Rosnovanu. Cărţile de visită- a lui Nicu Ceaur Aslan, aveau coroană 

«eu marca Moldovei. (Peatra de pe: mormântul Aslanilor. (fig., 72), găsită 

  

N: . „i 

  

  
    
o i . (Fig, 72) Stema" Aslanilor. îs 

într'un cimitir. din “laşi, a fost dusă. de urmaşi, prin anul: 1911, la ci- 
mitiru Eternitatea, de unde am fotografiato şi: eu, Autorul). Familia Aslan 

„se poate urmări în? Arhondologia . (cea . veche) : MOldovei, în . cronica . lui 
- Huru, la biserica de. la Podoleni cea stricată de apa Bistriţei: la mănăs- 
„tirea Caşin, la: biserica de la: Cârjoaia, la Prefectura de Suceava1). . -. 

In: domnia 'lui Matei-Vodă, s'au remarcat ca. buni “şi distinşi condu- 
. cători, căpitani: Diicu,  Mitru,. Dediu 'Arbanaşul, Tudose spătar (fecior 

„dul Vintilă” vornicul), Gheorghe spătar “(fecior “Lupului “vornic), - ambii co-. 
mandanţi ai celor .2 trupuri de călăraşi. Ivașcu, vornic Băleanu şi Barbu, 

- „ pakarnicul Brădescu, . ambii comandanții celor “2 trupuri. de. roşii; Oprea 
„+ a9ă şi Lupu, căpitan, ambii şefi a celor '2 trupuri a dorobânţilor:. Godea, . 

„vel. căpitan; lancul, căpitan” Călinescul; “Hrizea „vel 'agă; Radu, vel pa- . „harnic; Buliga, vel agă; Tănase, „vel .căpitan Di Sa 
5 

1) Narcis Creţulescu arh, (Istoria Manăstirilor). ia Sa - 
2) Letop. Ţării Româneşti, | Di ) : - PR 

d . Îi . - în ÎN -
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„Barbu Brădescu — “paharnic — poimenit mai ! “sus, „este unul din 
acei, boieri olteni, care alături de aga Matei, s'a revoltat contra "domnilor 
numiţi. de Poartă; alături de acelaş Matei Basarab, Brădescu s'a luptat 
vitejeşte şi contra lui Leon-Vodă, ca şi a lui Radu Iliaş şi Vasile Lupu, ca. 
“comandant. corpului roşilor de tară. Familie boierească şi bună creştină, 
Constantin * Brădescu urmaş, repară. biserica: Creţeşti, de lângă Craiova, la 
1157. Mănăstirea Creţeşti avea ca avere moşia, „leu veche însemnătate mi- „- 

itară), “Cetatea 1). * . A N 
. „Incă mu murise. bine” Matei- Vodă, când siimenii şi darabanii, care la 

"acea semeţie se suise,. din isbânda cu -Matei-Vodă, cât. «nici pe” domnie, 
nici: pe boieri, într'u nimică nu-i băga' în seamă, precum mai. în. urmă 
S'au arătat. fapta lor,. au ridicat pe Constantin-Vodă „domn, şi au dat 
cu _puştele şi sineţele de veselie” 2). - “ 

In timpul lui Vasi!e-Vodă, au fost Gavril. hatman, Gheorghe „hatman: 
Ion: Ştetan-Vodă, au pus .pe Mihalcea Hâncul (Hânceştii erau o seamă de 

_ Lăpuşneni), ca armaş al doilea. „Şi era. aici în "ţară, mai greu de dări, 

pentru, mulțimea. lefeciilor _ce- ținea“ Stejan-Vodă, pe pilda lui Matei-Vodă, 
din care nu îu- mult până făcură 0 zarvă mare, aice. în laşi, intre sine 

- slujitorii. Erau seimenii de toţi, cu cei din ţara muntenească şi cu cei 

“din loc; care au fost în slujbă şi la Vasile- -Vodă, 1000. şi nemți cu Lo- 

"+ “,.censki polcovnicul * 400 Şi eşti călări:* 200 cu Voicecovski, căpitan de 

“lefecii şi moldoveni cu' leşi amestecati - 300 cu Ruşici căpitanul şi lefecii 

„de țară, cu Grumezea căpitanul, 400. Atâta, seamă de oaste slujitori ţinia . 

Ştefan-Vodă: Nici de la, unii zarva n'au început,; numai de: la: muntenii „sei- 

„meni şi capetele lor. şi luase în voroabă' cu 'sine şi pe siimenii coşti de 

„loc, asupra nemților, : că nemţii erau pe. jumătate în laşi, iar: 200 cu: 

polcovnicul lor,- îi ţinea Ştefan-Vodă. la Suceava. .In postul cel mare era, 
când - siimenii din nebunia căpitanilor - săi și de simeţia ce se umpluse -/ 

“încă din. ţara muntenească, şi-au dat - cuvânt şi au purces bulucuri pe 

„târg -şi pe. câţi nemți i-au. aflat la uliţă, i-au: omorât. De paza curţei” 
erau nemți. Ştefan-Vodă a pus de. au tăiat capul căpitanului de siimeni .- 
şi a trei. bulucbaşi, : Ş'au. potolit şi au fugit. spre “Socola. Stătuse Şi eşise. - 

şi oastea asupra lor, toată: curtea şi, slujitorii şi nemţii peste porunca lui 

Ştefan-Vodă, cu steaguri, cu. 'dobe, “cât ce puteau, mergeau .şă-i ajungă. -* 

I-au ertat însă Ştefan-Vodă 3): Pentru potolirea răscoalei. din Muntenia, 
- Racotzi şi Ştetan-Vodă chemaţi în ajutor de Constantin-Vodă,. au. intrat 
cu, oşti în țara muntenească, Racotzi pe apa Teleajenul, iar Ştefan-Vodă pe. 

din sus de' Focşani. Constantin-Vodă a dat de. ştire siimenilor şi dara-,, | 

banilor, c'a intrat Racotzi cu oaste în“ ţară, ca neprieteni şi să se Di 
“dune şi aşa cu ei au: purces -din Bucureşti şi de la al ' 2-lea conac, 
au: fugit 'de la ei, 1 Silistra. Siimenii au ridicat. domn pe Hrizea „care / , 

“au răpezit cărți, şi că de: sârg să. se , Sirângă ţara la dânsul la „Teleajen. 

Na 

* 

„1). August. Pessiavov.. 
__2):Miron Costin. A | - a în 

| 3 Miron Costin. * a e Me | „
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„Un aprod a acelui domnişor, cu câţi au căzut pe mâna lui Ştefan-Vodă, 

N 

“că” neştiind nimica de oşti, mergea la s/ujitorii, de județ Buzău, să în- 
„„“ calece cu toţii, au dat în străjile noastre. Şi dintracele: cărți,- şi din gura 

aprodului, au înţeles” Ştetan-Vodă toată povestea. Ştefan-Vodă era cu oștile 
sale la Sărata, iar Racotzi din munţi, nu “se pogorâse.: Ce nu era fără 

* grijă şi la noi, să nu vie întâi la'noi să ne. lovească, acel domnişor, până 
va coborâ Racotzi cu oştile. sale. Deci neştiind nimica de Racotzi la ce 
loc este, nu. s'au suit 'mai sus Ştefan-Vodă, ci au Stătut pe câmpii Bu- 

„zăului 3 zile şi în aceste 3 zile “s'au .coborât.şi Razotzi cu oştile sale, 
_în şes la Teleajen şi nedescălecat încă bine cu toată tabăra, i-au şi dat 
“ştire străjile lui, cum sosesc siimenii la. vad, pedestrime şi puştele. La 
mare tulburare şi spaimă căzuse Racotzi, aşa. de grabă oastea semeaţă a- 
propiată și cu Şteian-Vodă încă neînpreunat, că' acolo erau să se împreună 
oştile. Să nu îi fost un căpitan de nemți a lui Racotzi, anume Gandi, la 

„cumpănă era să fie făcut siimenii o poznă oştilor ungureşti. Că cum au 
auzit de la Gheorghiţă, unde ridicase pe acel domnişor, capetele de siimeni 
şi darabani, de Racotzi, ciim este aproape cu oştile lui şi încă cu :mol- 
dovenii riu "Sau împreunat, au sfătuit .să meargă. să /ovească întâi pe Ra- 

_colzi; cum le-au spus, au şi început a striga: haida, haida, la ei! ieaş- 
teptând nici porunca, nici vreme, . nici tocmeală şi nici pe lângă sine vre-o 
tabără, cum se cade unei pedestrimi să meargă, „mânau 'bivolii care trăgeau 
puştele, tot în biciu. Deci cum au. sosit. la Teleajen la vad, cum au început 
a da din sineţe şi deodată ce stoleau, până ar ajunge și celelalte bulucuri; 
puştele cum au sosit la apă, bivolii pe îirea sa năduşiți şi de căldură, că eră 
vară, şi de osterieala căiei pripiţi, cum au văzut apa, cum au năvălit în 
apă peste oameni şi şi-au băgat cu- sine. şi puştele în apă. Toate acestea 
socotind neamţul Gandi, căpitanul lui. Racotzi,. au. îmbărbătat 'pe . Racotzi 
să-şi tocmească oastea; iar el singur cu pedestrimea toată nemţească şi - 
“cu puştele, au, purces şi au stătut împotriva lor la vad-'şi.au tocmit 
puştele spre: 'siimeni şi au început a dare din puşti în' siimeni. Dau şi. 
siimenii din puşte câte mai rămăsese  neintrate în apă şi din sinețe. lar 
nu în zăbavă; ce când" s'au apropiat. oastea lui Racotzi şi Gandi căpitanul, 

” “le-au dat foc, cum dau nemţii odată; au şi început siimenii a se amestecare 
şi dărăbanii. cu «domnişorul lor. Deci văzând Racotzi 'turburarea lor şi 

"lucruri fără temeiu, au şi început 'şi.pe din jos, a trecere oastea prin Vaduri şi îndată au purces toată: pedestrimea muntenească şi ' domnişorul „lor, cu călărimea de câtă avea .cu: sine, în risipă. 
Avuta în această zarvă Racotzi oaste cu sine. 12.000. Lui Ştefan» - Vodă îi dase veste,” îndată ce au. sosit la “Teleajen Racotzi, 'să vie cât mai curând; şi au mers în acea noapte, cu oastea; câteva ceasuri, dar nu a apucat răsboiul. Ce tot au -mers în urma lui Racotzi, care 'cu toată tabăra se purcesese îndată după munteni. Bproape de Ploeşti, au stătut cu oaste tocmită în „2 - părţi şi Ştefan-Vodă cu oasteă' sa prin mijloc trecând, au mers de s'au adunat cu Racotzi. La adunarea lor, au slobozit toată “pedestrimea focul şi! tunurile şi apoi au purces oştile. spre: otâce. 

“ ” - 
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Ştetan-Vodă au avut cu 'sine Până. 1ă 5000 de oameni şi foarte'ntrales 
oâste.. Tot în aceiaşi zi şi după . descălecatuil lui Racotzi, a poftit Ra- 
cotzi pe Ştefan-Vodă la masă, vesel şi voios de isbânda ce făcuse. Cim-. 
poeşul cu cimpoaele, . îmbrăcat de urşinic, la. dvorbă cu 'zicături, şi apoi 

dacă s'au mai veselit, au poftit Ştetan-Vodă pentru Surlari: să zică şi 

au zis şi surlarii. Era lângă Ştefan-Vodă un mârzac, anume Rusten Mârza, 

cu +ea mbrăcat şi cu cojoc de sobol peste zea, că-l purta Ştetan-Vodă bine, 
cum şi pe .alţi slujitori,-abea de au avut la vre-o domnie în ţară milă, 

cum au avut la acel domn.: A doua zi au purces oștile pe Prahova în. 
jos, până aproape de Gherghiţă.. A treia zi, luând veste Constantin-Vodă de .: 

„risipa“ seimenilor, au eşit înaintea lui Racotzi cu 300 de oameni şi după 

adunarea şi cu. Constantin-Vodă, Racoizi a trecut Prahova: pe pod şi s'au 

aşezat cu tabăra şi aşa cu amândoi domnii, la Gherghiţă. A doua zi după 

descălecatul, au făcut 'Racotzi masă mare, cinstind pe amândoi domnii. 

După această petrecere Racotzi orânduind pe “Boroş Ianoş cu 2000 „de i 

unguri şi Ştetan-Vodă lefecii. săi, leşi: şi moldoveni, să meargă în urmă 

“unde. ar înţelege vre-o strânsoare . de seimeni ori de darabani, să-i cerce. 
Sub Ştefan-Vodă, 'era şi Bucioc stolnicul, care a fost trimis cu 0: seamă 

de slujitori, să prindă pe un tâlhar -Detinca.' In “acel an, au purces 
hatmanii leşeşti asupra cazacilor şi au  poftit şi. de la Şteftan-Vodă 790 

de slujitori într'ales, cu Voicecovski căpitanul. Leşii. cu tătarii -şi cu ai 

noştri, au făcut mari răutăţi în ţara căzăcească şi închisese- pe FHmil . 

cu muscalii la un loc, foarte fără veste şi puţin “lucru de- mau. luat 

„tabăra muscalilor şi cazacilor. Eară o. seamă, de cară: cu 24 de tunuri, 

au rupt.. Aa ÎN ! 

La anul după aceasta Racotzi gătinduse 'cu oști, trimiţind. şi la dom- 7 

nul în ţara muntenească şi. în Moldova. Deci Hmil hatmanul, au: pornit 

20 0011 de cazaci, cu Anton polcovnicul întrajutor şi Constantin-Vodă, dom- - 

“mul muntenesc, pe Odivoeanul căpitanul său cu 2000 de oameni; iar. Ște- 

fan-Vodă domnul Moldovei, pe Grigore Hăbăşescul, serdarul său şi cu 

- Frătiţa,, căpitanul de Fâlciu, iar-cu 2000:de oameni; şi s'au adunat aceste 

-oşti- la Cernăuţi şi au “intrat în ţara leşască, -pe “la Sniatin. Racotzi au 

pogorât în ţara” leşască, pe la. Strâi,- unde şi aceste oşti căzăceşti, , mol- 

„ doveneşti şi munteneşti, i-au eşit înainte. 

“In 1638, Lupul Buliga Mehedinţeanu, era căpitan (Oltenia). 

1639; In acest an, erau Pan Teodosie, vel ban şi Pan Preda vel:- spăta:. 

- 1639, Decemvrie. 20; „un “raport asupra victoriei repurtată de Matei- 

Vodă, la 1638. o. E 

1640; Incepuseră în aceşti ani Racotzi cel, bătrân. stadă' cu “nemţii, 

căruia 'era: orânduiită” oaste şi de aicea din ţară şi din țara muntenească; 

ce ma ţinut sfada, iară prădase câtva “loc cu ai noştri în ungurimea de 

sus.. : Apostol de Orhei, a fost serdar cu Racotzi. într” acea oaste. - - 

1642 Iunie în 14, este ca document, un raport asupra. adunărei unei 

„cete: de oşteni români; spre Silesia. In acest an era în Muntenia Preda spătar. 

| 1645; O bună parte din primele barje, între : Vasile-Vodă Lupu şi 
2 
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„„antagonistul său Ştetan-Vodă Gheorghiţă, ajutat acesta de oaste transil- 
vană trimisă de piinţul George Racotzi, s'au petrecut .la 1643, între Bacău 
şi Răcăciuni, precum şi pe Valea Trotuşului i), oc. 

1645; In-acest an era: la Vasile-Vodă, Nacul: vornic de 'gloate. Un 
- Racleş e căpitan 8 curteni. Erau întrun act 'semnăţi şi pomeniţi a- 
„prozi, -vataşi, precum, şi. cuvântul s„liberări din curtenie” 2).. Iar în Mun- 
teriia eta Dinu 'spătar şi era în oştire titlul de căpitan ).: In acest an, 
a îndemnat: Matei-Vodă de au făcut cetatea Târgovişte de isnoavă (1645).. 

__ In “Muntenia, în acest an 'Lupu Buliga - Mehedinţeanu era mare că- 
„pilan.de dorobanţi... o ce. a 

„1646; „Fără sfat au făcut Văsile-Vodă de au lovit pe tătari la Bcă- 
tuleni. Iată cum: Intr'una din zile, prilejânduse Vasile-Vodă la. masă, vesel 
şi viind “iar jalobă pentru tătari, ce se'ntorceau' din “țara -leşască, cu robi 
şi cu plean, că. pradă şi strică -pânile, îndată au chemat căpitanii dândule - 
poruncă - să purceadă într'acea dată, cu 'slujitorii şi din - slugi -boiereşti şi 
din târg, cine va vrea să „meargă în ' dobândă, să lovească pe "tătari.- 

”„ Au făcut îndată poruncă căpitanii şi neamul moldovenilor, din firea lor 
lă dobândă lacomi, care cum “au putut şi “din oraş a dobândire. cai, 

“fiind oraşul plin de toată seama „pe. atunci. şi din slugi boiereşti: mulţime 
şi au mers împreună cu slujitorii, de au lovit pe tătari fără veste, nici.gând. 
având tătarii, de una -ca :aceia.' Era 'descălecată oarda Cu temeiul, la un 
sat anume Brătuleni la Răzina,. încărcaţi. tătarii de robi şi de .plean din 

„țara leşască., Nefiind gata tătarii au intrat ai, noştrii îndată cu săbiile: 
întrânşii. Peritau mulţi tătari şi le-au luat. ai noştri şi robii şi pleanul, care: „numai cu fuga au scăpat din acel feredeu,- spre Bugeac, ce şi pe cale în. . multe” locuri, pe la Lăpuşna, le-au: ţinut calea ai noştri”,. . i 

„ Era în acest an Gavril hatman şi „pârcălab “Sucevei; Iorga vel: spă- 
„tar; Ieremia vel 'şetrar, . a i EI - RE 

1647; Din acest an, ' avem următoarele date: „Brăila ar fi o ves-: „_tită cetate a Galaţilor şi a fost restaurată de Victorissimus, Michail Voevoda - Princeps. intriusque Valachie, 'cam Cu .vre-o 50 de ani înainte” 1). - „+ In acest timp, armament: are şi săgeți, cu tolbă; gladiu recurbat. sau: iramea. Puţini poartă gladiu cu. 2 tăiuşuri; abea câţiva . folosesc, casce,. zale: şi thorace. Să poartă scuturi : mici. Bombarde şi: puşti; nu. uziază de cât „Pedites- Principis”. "Nu tolosesc sulița în lupte. Foarte iuți. a călăria; | 

Pi 

au cai, nu numai veloces sed :etiam durabiles”. , ia „Căpitani, prefecţi şi cohorte, pe „centurioni şi "pe" alţi ofiţeri de pe- destraşi şi călăraşi, nuw'i-a înşirat: Bandinus în catalogul de mai sus aL. „curtenilor, pentru că sunt aceştia de “diverse specii şi condițiuni. Pe lângă centurioni se află deapururea. zece căpitâni gata la -cel. mai mic semn-al princepelui, care stau de straje cu cetele lor, lângă au/a princepelui. Această - 

  

i) Miron Costin, 
2) Uricar XXIII, XX. 
3). Uricar XXIII, XX, | : 4) Bandinus, trimisul papal în Moldova. . 
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oștenilor, cu vigilenţa, cu cumpătarea şi , custodiată cu extraordinara Dru- 
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denţi: a princepelui., “Poarta: externă, o păzesc 50. de pedestraşi puşcaşi. 

„Intre . această „poartă, ograda (curtea) externă a palatului, e păzită de, 
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„100 ieniceri; a" doua poa;tă 'este' păzită de. 100. de ipedestrași pușcași. - 
Ograda „interioară, de 200. de puşcaşi din pedestrime şi de 50.de scutatores. 
La, ușile palatului sunt. alte străji. Pe lângă aceasta, . boierii şi nobilii | 

“curteni, cu' servitorii şi sclavii lor, străjuesc la ruşile lui vodă. Mai e:. 
un: palat. lung de 40 “de paşi şi lat de 30, aci şed: boierii, episcopii, . 
căpitanii şi ofiţerii superiori. Poporul este născut pentru oştire, în care 

- 1ucru nu este de loc îndărătul tătarilor: EI: întrece chiar: toate popoarele. 
în! repeziciunea,. agerimea . şi vârtoşenia cailor. Cu un sânge atât de ge-. 
nergs prin origina lui romană: şi prin firea lui să plătească turcilor tribut, „2 nu este-de mirare, fiindcă nu au. nici o întăritură şi nu sunt -aşa .de nu- - meroşi, în cât să se poată opune în câmp deschis la atâta mulţime”. -. 

In Moldova, Vasile Lupu “încă „avea duşmani . între. boieri, „Care unel- _teau în potriva domniei lui: şi lucrau pentru ' aşezarea. pe! tron a unuia 
dintre dânşii, cu care - erau înţeleşi; aşa că întrun timp, în care : nemul- - țumirile se iviau, din ori şi ce pretext, conspiratorii contra voevodului, aveau mijloace multe ca să-şi: pună planul în lucrare. Astfel, : logofătul Ștefan - Gheorghe, ales -de boierii „conspiratori, pregătea el însuşi. reuşita; el, că să. nu fie înpiedicat de slujitorii ostaşi străini, care ținiau cu domnitorul, fiind” plătiţi de dânsul, sfătui pe Voevod ca „să strângă. la 'un loc oștirea permanentă, ce se compunea din trupele 'străine, ce -le ţinia'de mai mult. | “4imp,în solda sa, din „sârbi, " bulgari şi alte neamuri”). Cu pregătiri E bine făcute! şi “sprijinit spe oştirea țării, câştigată . de partea - sa, logo- - fătul Ştefan Gheorghe fu proclamat de boieri domn şi porni la luptă. „Ridicând domn pe Ştefan Gheorghe-Vodă, acesta s'a purces cu oști a- - Supra lui Vasile Lupu,' aflat la Hotin şi care a stătut la “gânduri; întâi ' „să stea să, dea 'răsboi, cu "câţi oameni avea: pe lângă sine, că încă erau toţi. boierii cei. de scaun, cu gloatele sale, „cu Vasile-Vodă şi cu Boj, „căpitanul de lefegii; Cara, căpitanul de 'dărăbani şi avea şi seimeni vre-o *: „60 şi nemți vre-o 100 foarte buni. Iar.dacă a văzut răceala tuturor, 'a că- pitanilor şi a slujitorilor, s'a apucat de trecătoarea Nistrului, “împreună „.. cu. Gheorghe, hatmanul; ceilalţi boieri şi cu slujitorii cu puştele, s'au în- v tors- la Iaşi.. Apucase ostile lui Ştefan Gheoighe pe o seamă” de nemți, > metrecuţi şi dând -şi din cetatea, Mogâldea. paharnicul, de care s'a pomenit * 

- Stetan-Vodă, “au -perit- puţintei nemți, 

. 

mai, sus, că l-au legat la puşti, din secăluşe” și năvălind şi slujitorii lui 
SS 4 „la trecătoare “cu: podul; Eară dau: 

ȘI. Seimenii lui “ Vasile-Vodă peste - Nistru, cât nu se “apropia nimeni la - „vad. Din. învăţătura, lui  Mogâldea paharnicul, - au slobozit - târgoveţii un săcăluş; din care săcăluş, glonţul foarte de -aproape de Vasile-Vodă au lovit; că Vasile-Vodă stătea pe un “Scăunaş.. In Hotin, pentru apărarea -. cetăţei, 'Vasile-Vodă lăsase : seimeni “sinețaşi”. Ra i e 1649; „Primăvara, o unitate românească din steagul lui. Koniecpolsti atacă. pe cazaci şi-i puse pe fugă”. „In bătălia de la „Korsun românii. făceau servicii ca trupă de. recunoaştere. Mulţi din tovarăşii de luptă ai 
1) Miron Costin, . 

|



  

  - 

Bătălia dela Finta. . 
- “Seara 1.50000. 

-_ N93- 

„n E aomenăe 

  
  

ON   “7/7  



e 2 BOD 
ui Hâncu: şi Durac se îirolează - în “armata polonă şi- însoțiră pe So- bieschi în. campaniile - sale contra 'turcilor”. . . Si 

Ă 1650; In acest'an există în Bucureşti o muzică militară, numită me terhaneâua, fiind formată din turci şi români, cu instrumente amestecate: ” surle, tobe, Huete, eic., românești şi turceşti 1).. i - 
"Tot asupră aceloraşi evenimente, avem. următoarele, date, asupra anul: 1. 1652— 1653: .» : ! 

i n anii 1652 şi în 1653, ca pregătire a răsboiului. ce Simţia al tace - 
contra ; Moldovei, Matei-Vodă “scoate. oastea “sa în lagăr lângă , T.-Vişte, | 
unde însuşi voevodul stă cu oştirea şi se „ocupă singur de instrucţia ei, 
în tabără”. . - > 7 

| In Muntenia: 1652; O carte a obşteştei adunări a țărei, sunt: semnaţi 'pe , 
dânsa Diicul. Buicescu vel Spătar; „Drăgoi căpitanul; Radu căpitanul; Ma--, 

„reş : căpitanul. - , | de 
„Matei-Vodă, în, 1653, are o luptă cu turcii la Cotroceni”. 

.. Evenimentele. acestea, sunt: raportate. şi străinătăţei, “asttel: i 
Este un raport făcut în 10 Mai 1653, despre: o. victorie - repurtată ” i 

în Moldova, de hatmanul: polon . Chmielniczky ; - în acest an.- Lupu Buliga E 
este agă - şi moare. în lupta de la” Finta. NR 

Cronica . ţării dă astfel - faptele: „La. 1653, "ridicânduse asupra doni- 
„nului său, Ioan Gheorghe Stetan-Vodă, cu „ajutor ardelenesc şi muntenesc, . _ 

"ajutat, şi de poloni, îi luă domnia şi fu 'recunoscut 'atât de țară, cât şi . 
de Poartă. El se puse în strânsă legătură de la început, atât ,cu Racotzi, 
domnul Transilvaniei, cât şi „cu Constantin-Vodă, din, ţara "românească. 
Amândoi „aceşti domni iau parte alături: de “Carol Gustav, regele Suediei, 
la războiul acestuia contra polonilor şi alături şi de Racotz”. Şi de asemenea: 

1653; „In: acest an, s'a. sfătuit Matei-Vodă „cu Racotzi; ca să; ia, 
“pe Vasile-Vodă! din_ tron, că mereu nu-l lăsa în păce 'şi 'să „pună în loc . 

pe Gheorghiţă, vel logofăt. Matei: „şi * Racotzi, au trimis în ascuns oşti - 
ungurești . şi“ munteneştii, fără veste la Iaşi, să: prindă pe Vasile: Lupu. | 

„Acesta „a iugit la ginerile. său Timuş şi îndată s'au întors cu acesta, cu - 
mulţime de cazaci şi au avut răsboi mare “cu. Gheorghiţă şi cu ungurii la - 
sat .la Popricani şi fu izbânda - cazacilor, întorcânduse fiecare „la țara 

“lui biruit, iar. Vasile-Vodă, au grăbit de au venit asupra. lui Matei-Vodă, i 
„Cu „Timuş cu cazaci şi: cu - moldoveni. * . : i 

N , 

> Matei a trimis-o seamă” de oaste călare, cu Diicul vel spătariu, şi le-a 
eşit - în întâmpinare la Focşani, . neavând arme cu foc, i-au spart cazacii. 
foarte 'rău.' Apoi Matei a mai “trimis o. seamă de oaste cu' foc, haiduci | 

călări, pedeştri - Seimeni şi se loviră la Şioplea, 'în Teleajen şi. nici a- : 
„ceştia „nu'le. putea sta în potrivă. Atunci Matei: încalecă “cu toată oastea 

lui: din T-Vişte, duminică Mai- 15, anul 1653": i 
Bătălia de la Finta: în mod sumar ? 5 se desfăşoară astiel: 

z 7 . N 

  

1) Magasin Istoric p. Dac..T ol - Dă ” 
2) In amănunt, această. bătălie este descrisă în broşura „Bătălia de la Fintate, 

Târgovişte 192 K |
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Da - Matei-Vodă cunoscând . planul lui, Vasile-Vodă al: Moldovei şi punerea 
lui în marş. asupra: Munteniei, -se. “hotărăşte a întârzia maârşul moldove- 
nilor . spre' a câştiga timp şi cauza. pierderi moldovenilor; iar el să pri- 

. > Mească lupta pe o poziţie bună, aleasă şi pregătită în calea lui, Vasile-Vodă. 
--- Pentru aşi 'executa * acest, “plan. şi. neavând încă gata oştirea, dispuse . ca 

- spătarul: Diicu, să meargă la Milcovul mare la frontiera ţărei şi acolo: să 
“adune .trupa călăreaţă, 'din întreaga. regiune dintre Bucureşti şi. fronţieră, 

cu care să îndeplinească misiunea „sa. '"Diicu strânge - luptătorii săi călări 
„la Milcov, trimite -recunoaşteri în - calea "duşmanului, înpingând patrulele 
sale - “până la gura 'Berheciului, ; în 'sus de Tecuci. Aceste patrule au dat 

„peste cele ce precedau oştirea moldovenească, „aflată în marş către Milcov, 
şi sunt respinse dar se retrag astfel încât moldovenii le perd u-ma. Mar- 

Şul oştirei. moldoveneşti se . face” încet, în 'scop de a da timp facerei po- - 
duliii pe Siret, .-care râu. venise mare, “pentru trecerea pe la. Focşani. 

“- In acest timp, Matei-Vodă îşi: făcu planul de luptă şi eşi_ din Târ- 
!goviste, - îndreptânduse spre. poziţia ce şi-a ales, la. Finta 1), | 

Diicu, spătarul, îşi adună trupele” sale. pe: malul „drept. al. - Milcovului, 
„- aşezândule: în şir pe. acest: -mal, neştiind: pe unde vor trece moldovenii; 
i “însă: cu centru cam în direcţia Focşanilor. Soseşte oştirea moldovenească, 

„7 avânc în. cap pe: Vasile-Vodă, cu moldovenii, iar în coada” coloanei veneau 
“ “cazacii, care. s'au şi. oprit. pe. Joc, : aşezând tabăra lor în spate, mult de- 

parte de. trupe!e "moldoveneşti. Patrulele lui: Diicu, atacară trecând râul, 
" trupele” moldovene; însă fură respinse de două ori, trecând când patru- 

lele munteneşti pe - malul - stând, când - cele moldoveneşti pe malul drept. 
„Văzând Vasile-Vodă greutatea de, a .trece râul în faţa muntenilor, a pus 

„Pe: nemţii din coloana sa ca să treacă pe la nord, prin surprindere, spre - 
“a sili să. depărteze pe. munteni de la punctul de. trecere.. Manevra. aceasta - 

Teuişeşte şi. “muntenii se văd atacați din flanc şi. spate şi părăsesc poziţia, 
-punânduse în. retragere cu direcţia cursul superior! al Teleajenului —Târ- 
govişte. Pentru: a întârzia însă niarşul duşmânului, Diicu ia măsuri ca 

„să se opună înaintărei lui;-'astfel, trupa lui „ocupă poziţia, la „Teleajen, unde 
aşa rezistară, - în cât Vasile-Vodă - credea | că, acolo este Matei-Vodă cu 
toată oştirea sa; „apoi, astfel, . -spre: a da timp pedeştrilor să -se retzagă, a 

'- oprit călărimea pe 'loc ca să, reziste, până s'o depărta aceştia, adică pedeşirii. „„Seimenii săi: în 'retragere au ocupat o pădurice” înapoi, în -lunca. Prahovei, 
| “ unde iarăşi au opus rezistenţă; patrulele: moldovenilor - dând peste aceaștă: N „nouă rezistenţă, Vasile-Vodă trimise pe Timuş, cu o : parte, din. „cazacii - 

săi,. să deschidă drumul. Seimenii i-au „primit cu "focuri vii; iar: cazacii des- 
“călecână, cu mare greutate . au putut. respinge pe. seimeni, care în re- tragerea lor au: .mai -ocupat o pădure înăpoi şi ati iarăşi au silit pe- cazaci să lupte şi de unde - “au trimis raport lui „Matei-Vodă . de apropierea moldo- “venilor' şi de forțele- ce au. „Toaţă ziua prin: urmare, a. trecut în hăr- îi 

EȘI Punct Strategtc, aci este brazăa lui Nova : ând = drumul ii E rent (D. Geosr). as ua, „mare şi vecria sant bar
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ueli şi piedici. în în marșul, moldovenilor, ceia ce a obosit . oştirea - lor şi a: 
dat timp lui Matei ca” să” ia toate 'măsurile pentru luptă.- " 

- Poziţia aleasă de către! Matei-Vodă este foarte priincioasă . apără-ei.. 
fiind pe un teren. impropriu mişcărei „atăcătorului, coprins între râul a 
lomiţa şi pârâul tinos Finta. 

“Pe această poziţie Matei îşi aşează trupele sale, cum se vedo-î în 

„ crochiu şi anume: la aripa 'dreaptă,-a aşezat: roşii, călărimea, sprijiniți pe- 

oastea de: țară, haiducii; la centru levenţii, seimenii, ăvând în „mijlocul: ” 

lor artileria Şi. lângă ei . dorobanţii; la centru -se află şi Matei-Vodă cu. 

garda sa. La aripa stângă, sunt aşezaţi ungurii, lefecii şi la stânga acestora, 

călărimea leşască. Inapoia centruluii se afla tabăra lui Matei, rezemată 

pe râul Ialomiţa şi înconjurată cu un” şanţ. In această: poziţie, astfel dis- 

pus, aştepta "Matei-Vodă pe moldoveni, fiind “foarte - mulţumit "de modul . 

cum s'a condus Diicu şi trupa lui, -pentru 'a întârzia -şi cauza pierderi 

“dușmanului. Acesta .abea către seară târziu, a sosit cu capul coloanei sale “ 

în apropierea podeţului de -pe râul. Finta; iar "coada coloanti, -care “era. 
„ formată din -cazacii cu Timuş, a rămas la Cocorăşti. A. doua zi, "cu, trupa 

încă nestrânsă - şi neodihnită,  Timuş a hotărât să se dea lupta, cu toată -: 

împotrivirea lui Vasile-Vodă. Acesta, a trecut oastea peste podeţul de pe 
râul Finta şi. după trecerea . râului, a aşezat” oastea sa pentru luptă, 

chipul următor: a aşezat călărimea moldovenească, la “aripa “stângă, spri- 

jinită pe corpul de nemți: şi o seamă. de dărăbani; a. lăsat centrul şi 

aripa dreaptă să - fie ocupată de cazaci, trimițând vorbă lui „Timuş să 

vină a-şi lua locul în linia de bătaie. Timuş + “însă, cu mare rea voinţă 

„ascultă, aşa că perdu vreme cu împărţirea trupei "sale în -eşaloane, de- 

părtate "unele de altele şi cu facerea taberei sale înapoi, dincolo de râul 

"Finta. In. acest timp, fără a:mai aştepta intrarea lui -Timuş în luptă, Vasile- 

" Vodă cu mare furie şi cu toată: aripa Tui stângă se aruncă asupra. aripei 

= 

"drepte. a lui Matei, Atacul Îu atât. de : puternic, în câț roşii şi oastea de „, 

țată,, îură daţi îndărăt şi împinşi până în tabără. Matei-Vodă văzând 

' pericolul şi cum în - faţa. sa şi la stânga, nu avea nici o treabă, se. 

: dușe repede cu garda lui. la. “aripa dreaptă, - încurajă şi puse ordine în 

trupă, o împinse înainte şi o readuse la locul ei, respingând pe mol-: 

"doveni; în care. timp, artileria muntenească trăgea cu mare violenţă în 

duşmanul respins odată şi în cazaci; căci Timuş, cu o parte din trupa.. 

sa şi cu pedestrimea ce avea şi cu: tunurile, trecea pe podeţ şi: venea - 

„ să-şi ia “Jocul pe linia de luptă... Leşii de la “stânga .liniei -lui Matei, 

stau gata' pe - cai, așteptând ca infanteria căzăcească să se “apropie la 

„distanţă potrivită, spre a o şarja; “în adevăr, când această infanterie fu 

_1ă, îndemâna leşilor, aceştia cu mare putere. se aruncă asupra ei, în timp 

ce artileria trăgea în moldoveni - spre -a-i: împedica să vină în ajutor: i 

cazacilor. Biruinţa era . câştigată “ de: Matei-Vodă, duşmanul pus pe fugă, 

părăsind tot ce avea, rămânând în „mâna. muntenilor, Împreună cu 1 pedes- 

trimea, tabără şi. tunuri” 

cinuită de către acţiunea, lui Diicu, spătarul lui „Matei-Vodă. 
„ 7 

« 

„-* „Isbânda muntenilor, se “datoreşte:” oboselei  oştirei. moldoveneşti, „Ppri-, , i) 
a.
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” Alegerei - poziţiei. şi folosirei terenului de la Finta. Conducerei. per- 
„ _sonale a lui Matei, a ochiului. său de câmp, a intervenirei sale la timp, a 

ş energiei şi puterei asupra ostaşilor. săi. pr = i 
„„.. Acţiuriei aşa de bine îndeplinită tacticește, de. către. artileria lui Matei 
şi a corpului ' său de. cavalerie leşască, care au dat cazacilor lovitura grea 

a înfrângeri. o a LL E 
- In fine, atacului descusut a lui Vasile-Vodă şi “mai cu seamă aeîn- 

„.. „tervenirei la timp în luptă a lui Timuş cu cazacii 'săi ci numai. cu .0 
„:. parte. din trupa lui. -.. o Ie t Na 

2 Din . nenorocire şi tocmai: pentru curajul şi aflarea ori “când unde. 
era pericolul. mai mare, Mate-Vodă este rănit-la picior, -din care. rană. mai târziu i s'a tras perderea puterei sale de. activitate şi a vieţei sala. 

| Bătălia de la Finta, este astfel descrisă de cronica ţării:  -, 
_„Matei-Vodă aflând de scopul lui Vasile-Vodă “din Moldova, de oști 

“căzăceşti, trimisese. pe Diicul “spătarul. său să strângă toată oastea de 
pe margenea ţărei sale, să stea la hotar între ţări şi .cu Diicul spătarul . - “de strajă şi Şteian-Vodă cireacul lui, având şi Ştefan-Vodă 300 de oa- 
meni aleşi călăreţi şi Câțiva feciori de boieri cu el. Și întâi sfraja 7or 
pentru: limbă ce - trimesese, S'au ivit în gura „Berheciului, mai -sus de „Tecuci, pe care .i-au gonit oamenii lui Vasile-Vodă, câtva lot. Ci sărind  Zârziu, le-au perdu “urma. Venise mari . apele Siretului, pentiu care au „căutat oștilor câteva zile să facă zăbavă, până au făcut pod. peste vas. -Şi aşa trecând oastea a doua zi de la Siret, au intrat pe la Focșani, în țara muntenească..  ,„ . “0 N Aa „Sta în ttocmeală cu oștile” şi Diicul:spătariul lui “Matei-Vodă, nu „departe de oraşul Focşanilor, la : Milcovul cel' mare: Râpele acestui pârâu pusese despre oştile lui Vasile-Vodă şi 'oastea sa; tocmise de cealaltă. parte „Stol,- toată oastea întrun Șirag focmită, ca: 9000 de oameni, 'că : şi. din „„„ Iefecii lui Matei-Vodă erau '0 seamă cu dânsul şi oastea de ţară câtă cra ' „- acolo adunată şi acolo: era şi Ştefan-Vodă,. cu vre-o 300 de moldoveni. - Şi aşe în rând tocmită oastea muntenească, aștepta pe Vasile-Vodă 'și pe > Timuș: Intâi li s'a arătat. Vasile-Vodă cu oștile sale şi au stătut frunte .. „2 şi moldovenii, iar cazacii îşi tocmeau tabăra mai. pe urmă. “Şi atâta au - „Stătut' muntenii la. răsboi, cât au făcut oarece harțuri cu . moldovenii peste pârâu, trecând moldovenii, apoi frecândui- muntenii iar înapoi, aşa în două, trei rânduri, până .au trimis Vasile-Vodă nemţii ce avea. şi s'au supus pe „sub maluri. Deci, au luat călărimea . moldovenilor. şi malul dincolo. „Dar şi. manevra. lui: Vasile-Vodă. era- meşteşugită ; căci el. cu- aceasta, da timp „acelor nemți: ca să: treacă mai. pe sus, pe celălalt mal” 1). Sa | Asupra evenimentelor acestora, sunt rapoarte oficiale, îndreptate va- genului, de către reprezentanţi în misiuni diferite, în ţările române; ast- el este: ! a a - Un raport din.26 Mai 1655, asupra luptei dintre cazaci şi Gheorghe. Şielan-Vodă al Moldovei; un alt raport, din 9 August 1653, despre în- 

1) Miron Costin. „. ai
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irângerea suferită de Vasile Lupu; altul, din 15 Septemvrie 1653, despre: 
succesele. lui Gheorghe Şteian, contra lui Vasile Lupu şi ginerile său; iar 
altul, din 20. Sept. 1653, despre alianţa lui. Racotzi, cu domnitorii 70- 
mâni. Apoi, un raport din 8, Noemvrie 1653, despre năvălirea cazacilor şi o 
tătarilor . în Moldova. 

„GHeorghiţă Ceaurul, domnitorul Moldovei, dispunea de o: oştire de: 

— .. 

40.000 de oameni. Sub el oştirea sporeşte” şi „era aici în ţară mai greu: 
de ' dări pentru - mulţimea - lefegiilor ce. ţinea. Ştefan-Vodă, spre pilda lui 

_ Matei-Vodă” 1). Armata permanentă coprindea: seimeni, moldoveni şi nun- 
- “teni, „un - corp de 1000; .un polc de nemți, sub polcovnicul Loncenscki, 

de 400 oameni;' un corp de lefegii- leşi, -călărime, . sub 'Voicecovscki de - 

200 oameni; un corp amestecat leşi şi “moldoveni, : sub “ căpitanul Ruşici, 

de: 300 oameni; un corp .de lefegii de ţară, 'sub Grumază căpitanul. în 
_nemăr de .400”. „Erau. seimeni, toţi care au fost şi la Vasile-Vodă, în 

slujbă 1000 şi nemți 400 şi leşi călări 200 şi moldoveni amestecați cu - 

- leşi 300 şi lefegii de ţară 400” 2). “Sub acest domn: Ştefan: Gheorghe-Voriă, 
începe „iar „descompunerea Oştirei; prin răscoala seimenilor.- 

| Asupra sfârșitului domniei lui Vasile-Vodă. „Lupu, cronica spune | ur 

mătoarele: d 

1653;; „Vasile-Vodă (spre sfărșitul domniei) având teamă de pă- 
„ mânteni, luptase din toate “puterile să strice vechiul aşezământ ostăşesc al -- 

țărei. Oștirea căre încă “de “la descălicătoare, în timp de aproape! trei 
veacuri fusese scutul țărei, era alcătuită din toți locuitorii, în stare -de. a 

purta - arme şi avea drept ofiteri. pe "boieri, care În timp de pace Shijiau 

în dregătoriile lor, iar în timpul de răsboi erau -mai "mari. peste oști”. 

„Vasile Lupu, își face oştirea din greci, sârbi şi bulgari, a cărei nemer- , 

: nicie o- arătase destul de bine în luptele cu. Matei-Vodă”5)- . 

In acest an. 1653, era în Targoviste + un „Mişco, vel „căpitan la. sârbi -. 

- (peste 'seimenii sârbi): 
1654; Bătrâneţea lui Matei-Vodă : şi mai ales invaliditatea “ sa, Cum şi 

lunga epocă de pace a ţării, a: pricinuit slăbirea spiritului de disciplină a 

siimenilor şi dorobanţilor până în aşa măsură, “încât actele lor amărau zi 

„după zi, viaţa: voevodului. -Neîndestulaţi cu lefile, ei se dedară la răsvrătiri - 

“pe 'care Matei-Vodă nu le mai putea împedica şi. nici pedepsi. Scrierile. tim- | 

„pului arâtă că în revoltele, dorobanţilor „aceştia “îşi lepădau hainele lor ; 
„» 

„vinete şi se, îmbrăcau în fearfeniţe rele şi jurau că nu Sunt. dorobanţi 4), 

„Din aceste scrieri prin urmare rezultă, cum de altfel afirmă şi Băl- 

cescu, ;,dorobanţii . purtau vechea uniformă- naţională haina vânătă (albas- 

tră) şi chivără, de tăietură la fel. cu acea a siimenilor. La Paşti dăruia - 

- domnitorul fiecărui ostaş o chivără sau băretă şi: o. bucată de postav - 

A. 

NS z 

"pentru: uniformă”. Instrumentele muzicale erau în folosința oştirei: după . ! 

lupta de la Teleajen , cimpoiaşul cu cimpoaiele iînbrăcate în urşinic, Şte- 

1) Miron Costin. -, a pn 
2) Miron Costin, a ” ' , 

” 3) Miron Cestin. NE a - Pa 
„4) Miron Costin. ! Ti A 

„or 
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" “tan-Vodă. au pus apoi să-zică şi surlarii”, Matei-Vodă avea tobe „Care da' 
“semn trupei -a se aduna”, „Cântau. din instrumentele lor cele mari, îna- 
"-poi din tobe. acompaniate de flaute şi îluere aşa fiind obiceiul bailor mol- 
-doveneşti şi munteneşti”. DR E 

„1654; In Muntenia Matei-Vodă Basârab încă pe patul moiţei “hotărăşte 
ca: urmaş la tron pe . Constantin Şerban Basarab, numit şi Cârnul, care 

„ donm.neşte 4 ani, până 1a,1658 Din primul an al domniei acestui voevod, | 
este un hrisov original 'pe pergament!), prin : care se: dă confirmare , la 
mâna Lunei,  Ciaușul de roși, pentru. moşia Suslăneşti 2). De altiel şi 
„acest domnitor încearcă a mai şterge. urmele indisciplinei “din oştire, prin. - 

"acte de bunătate şi de atenţie; către ostaşi;, astfel el „înveşmântă pe că- 
'pitânii: dorobanţilor şi călăraşilor, cu “frânghii, cu' coftiri şi cu atlaz. Apoi, 
„spre a-şi atrage pe ostaşi, îi-plăti la un haraciu: deplin”. De asemenea „el 

„iartă “dorobanţilor şi călăraşiior, dijmăritul şi oieritul familiilor lor. Eray . 
„în oştire, în mare întrebuinţare, instrumente de dat semnale şi. de cântat” 3). 

Sub Matei-Vodă Basarab : se : formează căpitani. însemnați, ca „Tudose . 
„..“spătar, fecior lui Vintilă vornicul; Gheorghe spătar, fecior. Lupului vor- 

“nic; cei doi comandanţi ai celor două trupuri a călăraşilor; Ivaşcu vosnicul 
“Băleanu şi Barbul paharnic Brădescu, comândanţi ai celor două trupuri de“ 
roşii; Oprea aga şi Lupul căpitan, şeti ai dorobanţilor. Diicul vel spătar, . Godea vel. căpitan, Iancul căpitan: Călinescul, Hrizea vel! spătar, Radu, vel - 

“paharnic, Buliga vel agă, Tănase vel căpitan şi alţii” a. N 
“Tatăsău . aga Matei Brâncoveanu a fost. un bun: ostaş -în oştirea lui 

Mihai” Bravul. DI RI a a pe if 
„. Preda Brâacoveazu a aju'a! pe iaciiul său Matei să ia tronul de la „Leon: Tomşa-Vodă. - e - e „1. Aga Matei, împreună 'cu ceilalţi boieri fugiţi în Transilvania, vine - --cu ajutor de la Racotzi contra lui Leon-Vodă, dar în lupta dela sf. F- “caterina” este învins, iar Preda Brâncoveanu care: lupta. alături. de un- chiuli său, a fost prins în luptă. “(Când Matei Ocupă mai târziu tronul, - Prede e făcut spătar, demnitate în care se află aproape, neîntrerupt până . ” “pri anul 1654, având în acelaş timp şi vornicie). Da „După moartea “lui i Matei: Basarab, seimenii. revoltați, :detronară pe „ “Constantin Basarab şi pun domn pe Christea spătarul 'lor;. Gh. Răcotzi şi “Gheorghiţă Ştefan al Moldovii ca să distrugă pe seimeni, veni “acesta diu "urmă. în Buzău 'unde se opri. 3 'zile, de::'unde se: îndreaptă spre. Sărata. „La 17 Iunie 1656, lupta . începu aci, seimenii fugiră -spre Prahova şi. „fură între cele 2 oştiri a lui Racotzi şi a lui Gheorghiţă ' zdrobiţi cu totul”. „m Constantin-Vodă, şade în Târgovişte de: preterință şi întăreşte orașul cu şanţuri şi alte lucrări de apărarea lui. In Bucureşti rămăsese spătarul, care se afla” cu seimenii şi cu dorobanţii. In domnia -'lui erau: Gâdea că-: 

4 
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1) La Academia Română. . O Bă 2) Sat în jud. Mușcel, plaiul. Dâmboviţa, comuaa 'Măţău. 3) Magazin Ist -p. Dacia Tom | Nr. 5. Ei PRR " 4) Letopiseţul ării românești, * N aa



- dicipase la- resbel şi puse în : loc, în Moldovă . Grigore Ghica, iar în ţara 

muntenească. pe Radu Mihnea. George Ştefan se retrase la Racotzi care | 
„ajută, de făcu.0 incursie în Moldova, dar fu: bătut: la T. “Frumos. 

-. 1657; A stat într'o noapte călărimea moldovenească, cu “hatmanul Hă- * 

pitan; Băncilă căpitan;. Ivan căpitan; + Tancul “căpitanul de. la Călinești; 
toţi boieri. (Călineşti, în. “jud. Teleorman, pl. „Târgu, loc: istoric); „Sub 
Constantin-Vodă, în timpul domniei lui, Răcotzi se 'scoală 'ci: grele: oști. : 

- ungureşti contra leşilor; „i-au 'dat ajutor şi Constantin-Vodă şi Ştefan-Vodă 
“al. Moldovei,. cu câte 2000 de oameni fiecare. Venind. leşii cu tătarii, rO-" 
mânii “părăsiră: pe Racotzi. Când Racotzi era_în ţara leşască, Chrizea Ma 

„spătarul s'a ridicat .cu 500 . de seimeni, care: erau români din neamul do- . 
robănțesc,. strânşi“ de. Racotzi. şi- lăsaţi de paza scaunului; au intrat în | 
țară pe lă mănăstirea Bistriţa; Constantin-Vodă a” trimis înaintea lor pe” 
Preda vornicul. Brâncveanu, “pe: Radu stolnicul “Fărcăşanul, pe Ivaşcu - 
Acenariul, cu oști grele şi fu răsboiu mare la târgul Bengăi 1). şi fur ră bi- a 
uiţi seimenii” , 1 Aaa bai 

„Un hrisov. "din 1654, de la: acest domnitor, vo:beşte de „bolsarii vor- Du | 

nici”. Jar un raport din 14 August: 1655, „vorbeşte, despre lupte în Mol-, “ 
dova, „cu tătarii, şi cazacii.: - - 

1654; Era în acest an Radu: “spătar Tomeaniu; asemenea jupân Spabiu : 

mare ban al: Craiovei, jupân > Hrizea mare spătar. N 

Cavaleria în acest . timp. avea muzică „în“ sunetul : fiautelor “ şi țimba- - 

lelor”. Soldaţii lui. Constantin-Vodă încălecau . cai frumoşi turceşti, ofițerii LL 

fiind îmbrăcaţi în haine: felurite, unii în zale,; alţii cu piei întregi, "de ley-. : EI 

pard, panteră şi tigru, alţii purtând pene lungi şi împestriţate ca nişte aripi 5 
de vultur, tot în sunetul flautelor şi fimbalelor”'2). - 

“1656; In Oltenia era Curuia, spătar. 
A 

7 

1657; In: luptele cu polonii, turcii au în oștirea. lor şi contingente To - 

mâne, cu. „serdarul: "Grigore. Hăbăşescu 5) şi „Frăţilă căpitanul. - 
1657; Racotzi întreprinde expediţia contra Poloniei, dar” este - bătut. 

„Aceasta aduse cu sine. şi perderea tronului : de către domnii români. Turcii, 

care nu voiau învingerea polonilor, înlăturară” pe domnii. români, care par- 

băşescu şi: cu Grigore paharnicul, trimişi de Grigore : Ghica înaintea. oştii 

ungureşti şi nemţeşti,. ce venea pe Valea Bahluiului, spre a lua domnia 
lui 'Ghica-Vodă ). Pe aceste “vremuri hatmanii în Moldova aveau dreptul 

N 

la venituri așa zise hătmăneşti, pe cari ei. le puneau pa” oamenii din hăt- 

-mănia lor 5): i ” 

1657; In acest an, fiind. în Moldova. domn “Gnica-Vodă; face un tra- . 

tat” cu Poarta, prin care se obligă să pună oştirea 'ţărei la dispoziția L 

turcilor când. va cere Poarta; vizirul Kiiprăli, purcezând.. asupra: 'Ardea- - 

| dlui, a frimis poruncă şi la hanul să i încaleca şi încă bine neaşezat Ghica- 

1) “Benga, format din Tâmpenii de sus şi de ios, Jud. ou PL mijoc, > 

2) Descrierea suedezului Ralamb (Rev. st, Vi) Pa 
_*. 8) Mag. Ist. (T.1.P. V.). m. | a 
4) Dicţionar geografic, . a : 
-5) Melchisedec, Episcop Romanului 

va - . ; 4 7 
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„Vodă, stând îndată” după gătire de oăâste, că-i venise şi lui poruncă: să ș.? încalece cu toată ţara; venitau veste” cum Ștetan-Vodă - trece munţii. eu E oaste, în ţară. şi viind întins, au stătut cu tabăra din sus de Roman, la. Săboani; iar pe Talmaciul paharnicul: îl-trimisese cu străji spre T.. Frumos, „Cu puţine zile mai. înainte . de "această veste de Ştefan-Vodă, au perit Gruimează căpitanul, de Ghica-Vodă: Ghica-Vodă, văzând. apropierea . lui -.. Ştefan-Vodă,. au purces! spre Țuţora şi. peste. puţine zile s'au impreunat cu Şerimbei, la Ţuţora. A N Sa | Au purces Şerimbei în frunte şi Grigoraşcu-Vodă, feciorul Ghicăi- „_.-Vodă; şi mergând toată noaptea aceia, au sosit pe la amiază a 'doua zi, spre T. Frumos.. De la Podu-Iloae, -străjile ce trimisese înainte Grigoraşcu- „2 Vodă, au. dat de. straja ” lui Ștefan-Vodă în. Criveşti, “cu. care era. Tăl- “ maciu paharnicul; aa simţit, T. ălmaciu paharnicul' că vine oastea. și au silit A SĂ nu se! arate el. cu oastea sa; ce -de :după” niște piscuri. au purces spre Strungă; iar ce au- fost oameni mai sprinteni, au 'venit la podeţ pe „drumul care vine de la-:T: Frumos: la Roman, Venise la urechile ui Serimbei, că este vicleșug; curând au stătut şi steagurile oastei. noastre, - gluma se îngroaşă; âu. trimis Şerimbei. pe vre-o 1009 de tătari; şi la. har- „2 --“4ul. acela de “ai “noştri. au căzut cu calul Gavriluţă, „agă. pe atunci de Na dărăbani, şi-l apucase - harţul -lui Ştefan-Vodă; „ce au sărit nişte tătari şi de ai noştri O “seamă şi-.l-au scos. Iar dacă s'au apropiat steagurile Ghicăi-Vodă şi tătarii; n'au mai stătut -nici harţul lor, ' nici “Tălmaciu pa- "+ harnicul cu steagurile; ci au “plecat fuga spre Schee; şi acolo aproape de Schee, s'au întors o. seamă de oşteni ai lui Ştefan-Vodă şi nişte unguri ce fusese cu Talmaciu paharnicul; şi la acel: întors al “lor, ai perit vre-o 30 de oameni de ai. noştri,” gonași,: ce erau: mai în, frunte şi. au apucat “Si. vii şi i-au dus la Ștefan-Vodă; unde cra cu: tabăra 'la Săboani.. Cum „au oblicit Ștefan-Vodă din /imbi, tă este “adevărat 'că este “Şerimbei sin- “ur. cu capul. său, ce "nişte. nemți cb avea vre-o :80 pedestrime, iau trimis" la vad la Siret, să apere vadul, iar el singur cu oastea călare, au plecat "îuga; şi de atunci, n'au mai: văzut: Ștefan-Vodă toată . viaţa. sa' Moldova. : Au sosit atunci la: Siret şi. Grigoraşcu-Vodă cu: toată oastea, După ce au scăpat de - Ştefan-Vodă, Ghica-Vodă 'au Stătut după. gătire de oaste şi împreună cu “hanul 'au purces .cu oastea ca, 7000 de 'oameni,: prin ţara muntenească- şi” de” acolo “cu hanul, care avea 2000: de “cazaci, au: intrat în țara Braşovului. “Acolo au eşit şi straja :din Braşov. şi i-au lovit -tă- N tarii fără veste, cât până în Braşov abea. de au scăpat. cineva din. acea strajă. Pe unde au intrat, în ţara Ardealului, era. o palancă de zid. şi tras 

coace hanul cu moldovenii şi cu Mihnea-Vodă cu muntenii. S'a prădat şi 
9 . 

. _.. Si . 
i i ” 

_. Sa lovit Ardealul. Oastea Ghicăi-Vodă. au luat atunci în. ţara Braşovului, ce se chiamă Bârsia, 3 pălănci, din. care. pălănci - oamenii “au mers în ro- bia. tătarilor. = N e
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+ Din ţara Bârsei au purces 'oştile prin “mijlocul Ardealului spre sca-. 

unul acelei ţări, unde erau de paza curței. crăeşti, cum zic ei, nişte haiduci. 

Deci şi curtea şi oraşul Belgradul într'o mică de ceas, au stătut cenuşe. 

De acolo s'au despărţit Şerimbei, de hanul cu care S'au poftit şi Grigoraşcu- 
Vodă şi au ajuns cu prada, până în olatele ungurimei de sus. Şi la Sibiu, 
iar amândouă oştile au lovit pe la Oradiă şi au trecut la Inău, care oraș 

vizirul :îl dobândise; şi văzând că. nicăiri, nici o oaste nu este, a lăsat 

pe Sinan-Paşa _de Buda, să: tocmească cetatea şi: să:0 aşeze cu oaste şi 

i-au orânduit şi pe, Ghica-Vodă cu. moldovenii şi pe Mihnea-Vodă cu : 

muntenii. Kiipriăli bei, s'a: întors la. Țarigrad, iar noi cu acel paşă am 

-şezut, până la Simedru, de am tocmit cetatea Inăul; şi a mai lăsat Paşa. de | 

Buda nişte pălănci mai pe. aproape; cu acest prilej Grigoraşcu-Vodă a 
luat „o cetăţuie Almaşul. Din luna lulie purcesese Ghica-Vodă şi a venit pe 

“la Decemvrie Si. Nicolae —. în . Suceava. In acest timp, Borcea Ianoș, 

unul din slugile "lui Racotzi, a- luat domnia -de la pașa în contra “lui 

_Racotzi; îndată a venit poruncă şi. la” Mihnea-Vodă în țara. muntenească şi 

la Ghica-Vodă, să deie -lui Borcza „ajutor. Deci, îndată au trimis şi Ghica»: 

Vodă ajutor 1000 de oameni cu Nicolai Cârnul. La 'anul, Racotzi iar a: 

pogorâ:. cu oşti în Ardeal, iar Borcea Ianoş cu turci s'au închis în Clujvar, | 

spre partea “turcească şi având şi -Constantin-Vodă prilej bun ca 14000 - 

de oameni letegii şi Ştefan-Vodă ca. 500, -au pus gând să facă iar ameste- 

"- cături în ambe părţile aceste. Și au orânduit: pe Constantin-Vodă, iar. 

în ţara muntenească şi -pe Ştetan-Vodă - iar în Moldova. Şi stând aşa. : 

sfatul, trimisese Ștefan-Vodă. cu bani pe Talmaciu. paharnicul, în părţile | 

căzăceşti, 'să facă oşti. In “acest timp însă, Mihnea-Vodă al Munteniei 

trimise lui” Racotzi vorbă şi jurăminte că şi el. va: sta alături contra tur- 

cilor; atunci Racotzi a schimbat hotărârea şi a lăsat tot pe Mihnea domn, 

fiind pe loc domnia 'şi cu prilej. de oaste; iar pe Constantin-Vodă l-au o- 

rânduit asupra Moldovei; având iarăşi Constantin-Vodă "oaste mai gloată, 

si prilej a: ţinia gloata; iar pe Ştetan-Vodă, l-au * “ţinut. pe. lângă «el. 

„Racotzi. şi. Mihnea au trimis pe' Constantin Basarab . cu oştire de. - 

30. 00c români - şi transilvani, să coprindă tronul Moldovei, care însă fură | 

învinşi la laşi”1). ! i 

Cârnu “a venit şi el. cu oaste. Ghica-Vodă auzind de ce se punea la 

cale în Ardeal, a trimis pe leşi să ni îngăduie lui Ştetan-Vodă a face oști. 

contra împărăției. Ghica-Vodă era în acea vară cu tabăra la Cârniceni; 

după „care aflând de venirea: celor din Ardeal, s'a mutat cu “tabăra la . 

capul Stâncei despre Ț uţora, „în preajma Buceacului. Până să vie oştirile ozân-, 

“duite de sultan, asupra... celor „din Ardeal, Constantin-Vodă a şi intrat. 

în ţară cu oşti pe la, Oituz; şi în ţara muntenească Mihnea-Vodă a intrat 

"în turci, â- ucis şi. apoi . Sa dus la Racotzi în munţi, unde venise la . 

straja ungurească şi şi-au dat credinţă” unul altuia; şi s'a întors “Mihnea- 

+ Vodă în T.Vişte, unde, erau toate oștile strânse; şi” Racolzi i-au dat'o . 

  

1) A. D. Xenopol. | , = a - 5 

IN | | Oastea Română c. 33-a 
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seamă de nemți: ai 'săi şi. catane . şi au” purces Mihnea-Vodă în 'olatele 

"turceşti, asupra Giurgiului singur, iar o seamă de oaste asupra Brăilei. 
lar Racotzi despre Mehedinţi şi peste: Dunărea, arzând şi prădând; el 
singur au luat Giurgiul şi l-au ars şi oştenii lui iar au ars Brăila şi. 
au ars şi Galaţii, au atacat şi Hârşova. In Moldova, Constantin-Vodă cu 
5000 de oameni, a venit asupră Ghicăi-Vodă; avea limbi „Ghica-Vodă şi - 
de la Roman. apucâte de ai noştri și de la- Podu Iloae mai pe urmă. 

„Şi văzând apropiată oastea; au: scos Ghica-Vodă toată: călărimea. în potriva 
lui cu Hăbăşescu hatmanul și cu Grigore paharnicul; iar singur Ghica-Vodă 

„cu toată pedestrimea şi cu puştele,. au trecut la Țuţora,. în- acea parte de 
Prut. Oastea călăreaţă a lui Ghica-Vodă, dacă a trecut în sus. de la Iași, 
noaptea au mers în Valea: Tăuteştilor şi acolo au făcut sfat câpetele, 
cum să deie răsboi cu singuri călăreţii fără îoc, fără : pedestrime; şi cu 
Constantin-Vodă se ştia din limbi că erau şi nemți călări, cu foc şi siimeni 
pedeștri şi oastea: ungurească, nu. este cu cale şi. fără sminteală; ce au 
ales cu sfatul să se întoarcă toată. oastea la cealaltă: oaste şi numai 200 
de oameni. în . chip de strajă să “se arate oştii lui Constantin-Vodă. Şi 

"aşa. s'au întors toată oastea înapoi; iar Voicecovski căpitanul cu 200 
de oâmeni, au purces în sus pe Bahlui şi îndată s'au tâmpinat cu oastea 

“lui Constantin-Vodă' în' tocmeală. : Oastea care se întorsese cu Hăbășescu 
“hatmanul, ma păzit calea spre Țuţora; ce hatmanul singur a descălecat 
„la mănăstirea. lui Aron-Vodă şi cu alți boieri; iar oastea de pe sub: 
„Steaguri au. umplut târgul prin “pivnițe slobode cu vinuri, prin case, prin 

Poduri, morţi beţi pe uliţe; prin toate pivniţile îi băteau căpitanii să-şi 
meargă sub steaguri. Voicecovski dacă -a văzut toată oastea beată, s'a 
oprit pe laturea târgului cu oamenii ce erau 'cu el. Tar ” Constantin-Vodă, ' 

„dacă a sosit la valea “Copoului, a stătut în gânduri că este oastea su- 
pusă în târg; văzând că nu-i oaste, au luat .cu oastea pe deasupra Co- 

„ poului. şi printre vii şi acolo. la capul viilor şi-a tocmit oastea' şi a stătut. 
„lar. leşii lui Ştefan-Vodă, care au fost lefegii la: dânsul, în frunte ct 
Constantin-Vodă, şi o seamă de catane, cu ai noştri beţi, fără poruniu 
nimănui, fără o tocmeală, au început harțul, intrând cu săbiile. smulte, 
până în. şiragurile ungureşti”. a NE ÎN o 

| A stat harţul: mai. bine de un; ceas; in' acest timp 'se apropie încet toată oastea. Au purces "drept în târg;. gonaşii au dat "după noi, însă până. la margenea târgului;. şi au - stătut: Constantin-Vodă - pe loc, până au cercat bine târgul şi curtea. Şi oblicind pe Ghica-Vodă la “Tuţora, n'a mâi băgat oastea prin târg, 'ce- alăturea cu târgul peste valea Căcainei, trecând cu oastea au: purces întins în „urma noastră cu oastea. tocmităi apucând pe mulţi de ai noştri în târg, pe care i-au ucis. Oastea noastră încă era _risipită din Purtatu prost; aşa şi cu mai proastă poruncă, au venit numai să “li se deie. răsboi acum - aproape de capul * Stâncei; drept de.. „pe deal au stătut toate steagurile noastre în ' tocmeală şi au aşteptat - pe oastea - lui Constantin-Vodă. Acolo nu leşii, ci- drăgânimea nemţească, "era în frante, tocmită la. Constantin-Vodă cu foc şi un stol toată cealaltă - 1 
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oaste, căreia nu-era a noastră. de “potrivă, că şi mai puţină cu. mult şi. 
fără foc; numai oaste călăreaţă. Eară peste poruncă, neavând 'cum fi 

întralt chip, au “sărit întâi steagurile noastre la dânşii şi mai ales 'căpi-. 

tanul  Voicecovski, ca un mare viteaz şi aice şi la toate treburile câte au 

fost, fiecând slujitor deplin, în loc au luat în săbii pe catanele ce erau ; 

în frunte la harţ şi până la nemți au. căzut “aicea mai: toţi, fiind la 

aceşti ai noştri şi caii mai obosiţi. Și au dat steagurile lui Voicecovski.. 

drept în focul nemților, din care. foz în loc au picat câţiva din sluji- a 

tori morţi şi un stegar de'a lui Voicecovski; aceasta -nu a înspăimântat pe - 

ai noştri, intrase cu săbiile în nemți, cât nar fi putut da foc al 2-lea. 

Tând, aşa se -amestecase. Insă îndată au. năvălit toată oastea şi aripile. 

oştii” lui Constantin-Vodă. A “trebuit să se „dea îndărăt ai noştri şi au 

luato spre Jijia, -grămădinduse la pod; aci au căzut mulţi şi au căzut. 

vii în mânele lui Constantin-Vodă ' din boieri: ,Bucioc, Buhuş slugerul cel 

mare, Gavriluţă Costachi vel jignicer pe atunci, pe care i-au slobozit: 

Ghica-Vodă cu oastea -şi -noaptea au purces spre Lăpuşna cu, pedestri me. 
şi cu puşti. Darabanii şi Siimenii au părăsit pe Ghica-Vodă şi au m2rs i 

la Iaşi şi. s'au închinat lui Constantin-Vodă şi erau până'la 700 cu foc 

şi cu tunuri. In timpul acesta “au venit în ajutor - Ghicăi-Vodă, turci cu 

EI Agasi, care s'a împreunat cu: Ghica-Vodă la . Căşuteni. . Apoi au mers 
la Balota,-mai jos de Ţuţora şi acolo făcând siîat, “oprind pe Ghica-Vodă 

pe lângă i, „iară oastea toată sprintenă la răsboi, tătărească şi pe toţi 

boierii cu . câtă gloată avea, o'au dat. sub mâna. lui Ahmet . EI Agase 

de Bugeac şi-a purces serdariu asupra lui Coiistantin-Vodă la Iași. A- 

flând Constantin-Vodă de sultanul că. este aproape, şi-au ridicat oastea 

din târg şi s'a mutat la Galata de 'sus şi acolo au pis, darabanii . şi 

siimeni de au săpat un” şanţ pe deasupra" părăuluii ce 'se ' desparte din 

pârâul Bârnovei şi vine pe sub Galata; şi acolo după şanţ.au tăbărât toată, 

pedestrimea, iar călărimea în deal; şi au stătiut acolo. cu toată tabăia. 

Hci,. după încăierări mici 'şi focuri date ce nu nemereau în tătari, 

căci siimeni 'cu sineţele la obraz! fiind (ochire), care a: slobozit în tătari 

şi nu a. nemerit, dar. pe în acea parte de: “Bahlui prin ceir. fugeau cele 

2 “steaguri de catane, de la o vreme numai de un tătar, cu mare ocară 

şi râs între toţi; că fugea atăţi. oameni de unul şi fugind dau înapoi din 

pistoale de sus, nevăzând unde dau, noaptea eşind tătarii din târg la 

mas peste ceir, dărăbanii şi siimenii un. ceas mau stătut: toată” noaptea Ma 

au dat din sineţe şi nu câte unul, ci toți: odată, ca în “chip. nemţesc. 

(selve), stricau iarba fără treabă, în vânt. Fiind vineri, tătarii nu - luptă, 

nu atacă; dacă însă sunt, atacați, se: luptă atunci; şi pe când vorbea 

El Agase de acestea, numai ce se auziră dobele şi trâmbiţele în oastea 

lui Constantin-Vodă şi sa: văzut, fără zăbavă şi clătirea -oştilor la "vale, 

spre Bahlui şi aşa au eşit toată oastea cu pedestrimea la şes. cu. puștele, 

coprinzând oastea lor 'de la: pârâul ce vine alăturea cu eazul, până 13 

Galata de jos; şi aşa cu acea tocmeală au purces spre pod Constantin-, 

Vodă cu oastea. Au încălecat şi tătarii; şi erau de toți ca 3900 de oa- 
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| 300 de cazaci şi-au risipit toată oast 

DD a ID e | 

meni şi de ; ai: noştri moldoveni, -vrezo 300 de oameni. şi au tocmit EL 
Hgasi pe tătari şi pe ai noştri dincoace de Ciric,” pe podiş asupra tă 
tarilror, aşteptând pe “Constantin-Vodă. La Constantin-Vodă erau de toţi: 

“ca 8000. In: şes la eşitul harţului tătăresc, înainte peste Bahlui, n'au. cșit 
nimeni la. harţ;: slobozeau puştele câte odată şi “erau - puştele bune şi 
mari de cele puşte ce făcuse" Ștetan-Vodă Gheorghe, în Liov; dar aşa dau. 
de bine din tfânsele, cât nu să lovească pe cineva,. ce sunetul glonțului 

mânta pe tătari numai cu sunete. Dac'au sosit oasiea lui “Constantin-Vodă 
“Ja Bahlui în şes, s'au apucat de trecătoarea Bahluiului şi dacă a văzut! 

El Agasi că are gând oastea să treacă Bahluiul, au purces. Au  slobozit 
dărăbanii şi siimenii toți focul şi puştele, . de care durăt al sineţelor, se 

= opriră tătarii câtva. Iar dacă au văzut că nu cade nici un tătar. de si- 
neţele lor, au. răbdat până a început a se mai Tări. focul, au atacat tătarii 

„Şi mulţi au căzut din pedestrime,. în care intrase tătarii cu săbiile. Con- stantin-Vodă au luat, drumul spre Scântee, călărimea care încotro au pu- tut; mulţi au dat şi prin iaz în. eleşteu. Iar carele li. Constantin-Vodă au rămas la „Galata din deal. Atunci a căzut. în robie „banul de Craiova, Băleanu: - N SI e 
Cronica vorbeşte de aceste evenimente . din acel timp,. astfel: „Bine nu se aşezase în scaun Şietăniţă-Vodă: în țara Moldovei și: Ghica-Vodă în ţara muntenească; în anul dintăi al domniei lor, Constantin-Vodă iar au lovit fără veste pe „Ghica-Vodă, în cât noaptea au. fugit acestă din Bucureşti. Sultanul era în Bugeac şi îndată au mers: poruncă de.lă împărăție să. „meargă asupra lui Constantin-Vodă.. Iar “Constantin-Vodă, au “strâns oaste foarte bună, că şi ţara venise toată la dânsul şi s'au tăbărât în munţi aşa la loc tare, cât sultanul 'dacau înţeles ce oast6_are şi în ce loc este, nici: să gândea că :aşa lesne va dobândi, că. avea “şi: leşi şi un- guri şi lefegii sârbi. 'A ales sultanul 300: de tătari "şi ci-atitrimis cu. po- runcă "ori cum numai să străbată la locul acela unde era. tabăra lui Constântin-Vodă. - Au purces tătarii şi S'au tâmpinat cu o strajă a lui 

nu se auzea pe nicăiri. Acea tocmeală era şi să gândea că vor înspăi-. - 

Constantin-Vodă; care strajă dacă au văzut că 'vine tătarii, s'au dat înapoi. - Şi luândui tătarii în goană, tabăra cealaltă mu. să- se apuce de răşboi, în. „ce loc era, -ce acea 'spaimă le-a căzuț asupră, cum care încotro au plecat ' fuga şi au lăsat toată tabăra pustie. Constantin-Vodă au “strâns letegii ce avea aleși 800 şi au tras peste munţi în Ardeal. _  . : A aşezat iar -pe Ghica-Vodă. Iriţelegârid Ştetăniiţă-Vodă Ca trece. Con- stantin-Vodă Nistru. la, Soroca, -a eşit cu 'oastea să la Coiceni peste Pzut şi au pus tabăra acolo. Insă oastea era prea puţină, că: era foamete în bară, eară şi câtă oaste .avea, o trimisese Ștefăniţă-Vodă'-toată în frunte - înainte pe Răut cu' Câtargiul şi cu. Grigore paharnicul, şi: cu. Mihalcea Hâncul serdariul; şi călăraşii de ară şi toți mazilii cei mai sprinteni, ca 200 de oameni; şi aşa oastea âceia, foarte cu proastă tocmeală, cu orânduiala acelor serdari ce erau fără creieri, i scz | 
ea aceia cu mare ocară; oastea numâi 
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din sunet risipită, nici gonită de cineva. Iar. tot. adunânduse fa loc; “pe 

jumătate câtă era dintâi, au 'stătut de strajă, până au venit şi, Constantin-. 

Vodă, cu tabăra la dânşii; care dacă au. luat veşti dir limbi. că “este 

- la “Coiceni  Ştefăniţă-Vodă, | “au luat în jos. strângând oastea pe: “Prut, la 
Zagarancea; şi să nu fi dat această "veste un căpitan anume ”Voicecovski, 

cum- că Constantin-Vodă este. mai jos de noi 'cu oastea, 

noştri am îi ştiut atunci când ar fi trecut Prutul. Deci şi Ştetăniţă-Vodă 

au. purces în jos pe la Pasadnici şi trecând „de Iaşi, „pe deasupra mă- | 

năstirei lui Aron-Vodă, au trecut, la “Tomeşti, pe Bahlui 'Şi-acolo au stătut 

-cu. oastea. 

Iar Constantin-Vodă într acea noapte: au ' mas peste Prut. A doua 
Constantin-Vodă s'au apucat cu cazacii de „trecătoare la Prut: iar 

Şiotaniţă-Vodă au luat în jos, în preajma Bugeacului, că îndată au, ră- 

„“pezit la EL Agase. şi era cu Ştefăniţă-Vodă şi Balgibaşa de la han: d 

"cu vre-o 100 de tătari şi de ai noştri au' ales „Ştetăniţă-Vodă şi i-au trimis 

“sub tabăra căzăcească când era “trecuţi Prutul oastea lui Constantin-Vodă . 

“de au luat-limbă. Az spus limba- că sunt cu Constantin-Vodă 5000 de ca- 

-zaci din toate polcurile aleşi şi - 1000. de lefegii de ai lui Cons.antin-Vodă 

şi mergea Constantin-Vodă întins la Iaşi. La “Codrul Ghigeciului s'au tâm- 

pinat cu “el. „Trimisese Constantin-Vodă în urma lui Ştetăniţă-Vodă 590 

de oameni: Cu: Durac, înaintea :cărora şi Ştetăniţă-Vodă . trimițând pe Hă- 

_'băşescul şi Voicecovski căpitanul, să cerce numai cu 100 de oameni. de la 

Obileni s'au supus oamenii, lui Constantin-Vodă. Şi unii s'au "arătat agăi 

numai ce au „căutat ceştia ai noştri a plecare fuga. Erau- cu'ai noştri şi 

* “ puţintei tătari. După ce s'au tâmpinat Ştefăniţă-Vodă cu El Agasi de 

“Bugeac, cu 2000 de tătari cu dânsul şi Ştetăniţă-Vodă cu 1000 de oa-: 

meni, au purces direct asupra lui Constantin-Vodă la Iaşi. Constantin-Vodă 

“a eşit cu tabăra şi au, stătut de laturea târgului, pe pârâul Cacainei, mai 

iar de străjerii 

-“Şi Sau făcut. a fugi şi ai noştri ai - gonire; au eşit toată straja lor. Deci -- 

jos de podul lui” Ștetâniţă-Vodă. EI Agasi au coprins- Tătăraşi; mergeau | 

o seamă de :ai noştri mai : bine de, cât tătarii la răsboi asupra taberei că- . 

- zăceşti! şi. seimenii îi păteau din sineţe “de după case. In. acea zi a venit 

-o' seamă de capete de cazaci la EL Agasi, cerând pe Constantin-Vodă. A. 

doua zi pe.la amiază, au purces cazacii "cu tabăra legată din loc înapoi 

şi la suitul dealului pe lângă Tătăraşi, să fi fost-o tocmeală ' Şi nevoința 

Imi El 'Agasi era de a se rupere tabăra la 'acel loc de ai „noștri. Ă” 

“doua năvală» au: făcuto :ai - „noştri „pe: deal “spre mănăstirea lui Aron-Vodă ' 

şi în care frânsese pe pedestrimea căzăcească până în cară; şi au picat 

:acolo cazacii iarăşi sub ai noştri. Era la Ştetăniţă-Vodă, Septelici hatman. 

“lar lui Ştetăniţă-Vodă cât - s'au - “ desvărat. i-au venit poruncă să cj 

- „oaste în : ţara ungurească” şi de la munteni iar "aşa „asupra lui Racoți; 

au trimis Ştetăniţă-Vodă pe Mihalcea Hâncul serdariul şi pe Voicecovsti | 

“căpitanul de lefegii-cu 1000 de oameni. "De la turci era Seidi-Paşa, cu 

“acesta împreunâriduse oastea noastră. şi cea muntenească, au purces asupra . 

“lui Racoți şi la Clujvar. le-o eşit Racoți cu oștile sale, Paşa nu „avea. | 
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mai mult de 6000 de .oameni, fără oastea acestor două ţări; iar Racoți avea 8000. Tocmise Racoți toată pedestrimea şi puştele din a dreapta în- potrivea moldovenilor şi : muntenilor; “ştiind că 'aceste neamuri în potriva "focului nu stau, iar el cu capul său, cu toată călărimea: au stătut în potrivi oştii turceşti, ce avea -călărime aleasă. Iar Seidi-Paşa tocmise 2000 de munteni şi 1000 de moldoveni din stânga; iar - călărimea turcească g seamă în frunte înaintea sa şi. o seamă o au tocmit odată cu pedestrimea ce avea și cu 'puştele de au stătut după călărimea. cea dintâi. Şi dacă „au tocmit oastea, au chemat capetele. şi ale- noastre “şi munteneşti şi le-au „Spus: eu voiu' merge drept . asupra  ghiaurului, cu Sabia; dintre voi care se va apuca ori de arc, ori de altă armă, “aceluia capul voiu tăia. Și s'a „făcut întocmai aşa. A şi purces 'paşa întâi cu oastea tocmită şi ai noștri al&turea. “Apropiinduse “turcii, a sărit Racoți cu toată oastea odată singur în frunte cu alese catane ce avea şi îndată au înfrânt pe toată călărimea iurcească ce era în frunte şi aşa: au înbulzito cât a început a da peste paşa, care: venea Cu femeiul pe urmă. Ce “au stătut singur paşa cu sabia sn:ulsă oprind oastea care 0 întrânsese din frunte ungurii; -şi păşind sin- gur paşa cu bulucul său- înainte 's'au amestecat oștile turceşti în săbii cu . ungurii. : Ce turcii care îi înbulzeau singur Paşă cu :capul său au lovit şi aripa cea de munteni: şi de moldoveni, asupra pedestrimei lui L 
- . , Răcoţi' din dos; că. trecuse “Racoți înainte şi rămăsese şi muntenii şi mol- “dovenii cam înapoia lui. Au slobozit nemţii focul şi puştele lui Racoți într'ai noştri care foc “nesuferind ai noştri, în loc sau dat înapoi, ca în chip de fugă. Acolo mare greşală a făcut Racoți, de ma Pus lângă pedestrime "şi ceva 'călărime. Să fi încălecat pe munteni şi. moldoveni, atunci când i-au .. frânt focul, nu s'ar. fi îndreptat ai noştri în veci. Iar dacă au văzut „ai noştri că altă grijă nu au, fără numai focul, cum s'au deşertat sineţele, s'au şi întors o parte. din căpetenii, ales Voicecovski căpitaunl şi Cantemir, ce era la munteni ceauş spătăresc pe atunci şi carele apoi aici în Mol- “dova au îost serdar Şi alţii şi îndată după dânşii toată oastea. Şi până a umple nemţii sineţele de al doilea rând, au. intrat ceștilalți cu săbiile smulte în. pedestrime; şi au pornito: într'o. risipă, rămânând Şi puştele şi armele pedestrimei în deşert.. Şi. aşa ungurii văzând perirea pedestrimei sale: şi încă din- dosul ei, a început a slăbire şi mai vârtos luptând Racoți singur în răsboi, l-au rănit un turc drept în cap, foarte: “Cu greu rană, din care apoi a şi murit” >. NI d Dar în afară de aceste. expediţiuni în Ungaria, în care fără voia 

„tirile lor, din voinţa” şi interesele turcilor, ambele ţări iau. parte la .îel şi în expedițiile turcilor; contra: leşilor. şi tătarilor, servinduse astfel pe rând de români, pentru amestecul lor în țările . vecine nouă, spre a ne învrăjbi unii cu alţii, ca -mai. uşor. să stăpânească pe toţi. - Cronica .spine: Gheorghe Ştefan-Voevod al IX-lea sau Ştefan Gheorghe domn Moldovei în puterea lui “Matei-Vodă al Munteniei, a lăsat domnia, trecând şi stabilinduse în Ungaria, şi a domnit mai bine de 4 ani, până la 1658 în urma lui: venind dom Gheorghe I-iu Ghica. - 
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"-In'anul 1658, domnia lui Mihnea-Vodă al Munteniei şi Gheorghe-Vodă. - 

Ghica în  Moldova;: sub Mihnea-Vodă se aduc oarecare înbunătăţiri oş- 
tirei, domnitorul se ocupă în deosebi de dorobanţi, care ajunsese o breaslă, 

cuni să şi: chema: breasla dorobanţilor. Existau corpul roşilor şi al plă- 

eşilor.  -_ aa Sa i 

„Mihai. de la Pătroaia, vel căpitan za roşi”. ' Erau trâmbiţe şi tobe. 

„Era. gradul de căpitan cu' aceiaşi însemnătate de mai nainte: vornic Gh: 

- Bălescul, spătar Dumitru Sârbul, aga Grigore, spătar Pană Filipescu. După . 
Matei Basarab, de teama. răscoalelor în oştire, lefurile 'ostaşilor mergeau 

“tot în creştere şi aşa au mers până în timpul fanarioţilor. Atât soldaţii 
cât şi ofiţerii sau boierii în serviciu, aveau de la stăpânire în fiecare zi . 

„un mertic de carne, de pâne, de grâu sau meiu şi de luminări. 7 

Mihnea-Vodă „făcuse gătire mare, de tunuri, de erbării, pentru tunuri 

şi puşti. Să ' dădeau onoruri 'comandanţilor „l-au. încălecat pe Grigore aga, 

pe cal domnesc, şi i-âu .dat toată curtea cu steaguri, cu. meterhaneaua, 
tobe Şi trâmbiţe”. „In “timpul domniei Imi Mihnea, pretendentul la tron 

Constantin Şerban, care a veriit cu un corp de oştire turci şi. tătari şi „a . 

Târgovişte s'au lovit străjile şi îu biruită straja lui Constantin-Vodă, de , 

straja Mihnei-Vodă; atunci .tircii şi tătarii sparseră cetatea Târgoviştei. - 

Şi casele domneşti. Şerban-Vodă, printr'o scrisoare „din'9 Oct. 1658, ce-. ” 

ruse ajutor şi lui Carol: Gustav, regele Suediei. Către sfârşitul anului, la 

expediţia turcilor contra lui Racoți. al II-lea, iau parte la lupte în Ardeal, 

din porunca Porţei :şi domnii: „Grigore Ghica, fiul lui vodă, ducea. 7099 

de : oameni - împreună cu 2000 de cazaci ai hanului. Ei ocupă 5. pălănci 

în ţara-Bârsei. După ce:se arde. Belgradul, Grigore se îndreaptă cu Şerimbei- 

“tătarul, în olatele ungurimei de sus:: Oradea mare şi Inău. Apoi ai noştri 

sunt puşi să lucreze la cetate cu Sinan-Paşa. Muntenii la această expediţie: 

fusese conduşi de Mihnea-Vodă. Sunt lăsaţi, 1000 de moldoveni sub Ni- 

_colai Cârnul sau spătarul Milescu” 1). A e 
Sub Consfantin-Vodă: Basarab era şi „un căpitan anume Uşurelu, care 

a venit într'o zi şi o noapte: din Bucureşti la Iaşi (din care cauză i-au 

„zis muntenii Uşurelu). . Da a | 

1658; Sub Gheorghe Şteian-Vodă, erau bani: îlorinţi; potronic era 

egal cu-o costandă şi un -potronic erâ egal cu .10 bani. Un leu bătut (cu 

ciocanul): era cât 4 lei-proşti (de aramă). Un zlot: monedă de aur, era - 

-tătăresc şi egal cu 30 de parale. - Rubla. (Alexandru cel Bun), rubla de 

argint pe timpul 'lui Cantemir, eră .60 de parale sau 120 aspri. -Un. 'eu 

era 80 de aspri; tult, era cea mai mică monedă sub-diviză a leului, şaleu 

de aramă.. Un ban era egal cu 4 şălei. Pungi, aveau 500 lei (număr). 

“In 1659; Constantin I:Şerban, domn în Moldova, este ajutat de Racoți 

de-şi face o oaste de 4000 de lefegii, contra. celuilalt pretendent la tron, - 

Gheorghe Ştefan; care era mai slab şi. care nu putuse' aduna de cât 

o “ceată de- 500 de cameni.. Racoți învingând pe turci, rămâne stăpân pe. - 

N 

-: 

  

1) Miron Costin. - .- 

/
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cetatea Oradiei mari, Sibiu, Făgăraşi, “reia lupta închizând în Cluj, pe 
„rivalul său. In Septemvrie, armatele lui Racoți şi cele a lui Constantin-Vodă 
““Şerhan, sunt gata -de luptă, intră în triumf în Oradia. Mare; „muzicele 

" române cântând deacălare, cântecul fetei române, care: plângând îşi caută 
oile ce 'a pierdut. prin munte” 1). In acest an, prin O. scrisoare 'din -31 
"Octomvrie, se spune ambasadorului “veneţian,. la Viena, - că. Mihnea are 
"gata: 15.000 de. oameni armaţi, că la trebuinţă ar putea strânge 50.000; 
că ărmata română are arme foarte bune; că se lucrează de zor la bărci ca 

„să poată trece Dunărea. în primăvară, “spre a bate cetăţile turceşti; că 
oștirea nu e tocmai! disciplinată, că „i-ar mai trebui ceva infanterie ger- 
mană. In Noemvrie 14, se scrie la Veneţia despre :o înfrângere, iar la 

_21 Noemvrie, despre un .succes în luptă--a lui Constantin-Vodă Șerban. - 
Era. în Oltenia în. acest an, Barbu Bengescu, căpitan. za Cerneţi. 
1659; In acest an 'Mihnea-Vodă arse Galaţii, din care cauză, în: anul , “următor” în anul 1660, începe! un răsboi între Mihnea-Vodă al' Munteniei şi Serban-Vodă al Moldovei. - e | „  Un'-corp de 10.000 de : munteni sub vornicul. Gh. .Băleanul şi spă- tarul. Dumitru Sârbu, intrând în: Moldova în 5 Septemvrie; Constantin-Vodă 

trimise pe Badea Bălăceanu strajă înainte şi prinse straja lui Mihnea-Vodă. 
In locul lui. Mihnea-Vodă. vine la: tron Ghica, de la -Moldova; în 1660 „începe o nouă expediţie sub Seid Ahmed. Ghica mutat acum Ia munteni. şi Ștefăniță, :- fiul lui Vasile:Lupu, primind ordin -să ajute expediția, vine | li paşă abea 2000. de moldoveni cu Mihalcea Hâncul, „Voicecovski, -atunsi serdar şi căpitan de. lefegii. şi 1000 de munteni ; între aceştia fiind Constan- “tin. Cantemir, ce era la munteni ceauş spătărese pe atunci şi care. apoi „aici în.-Moldova a fost serdar, tot “ostaşi de aceia . care în. potriva îo- ului -nu-stau” 2), “Din: acest an, luna „Noemvrie 27, ..este - un. raport 'la „ Veneţia despre înfrângerea turcilor, de către Constantin-Vodă Basarab, ca şi-o altă scrisoare'din 10 Februarie 1661, despre succesul: lui în Moldova. In Moldova. în acest an, se găseşte. că grija. oştirei şi „cele necesare ostaşilor, cădea pe oraşe: „Târgu Piatra vinde mănăstirei Bistriţa o dumbravă, ca cu banii luaţi pe “dânsa, să echipeze oamenii ceruţi de Dabija-Vodă (Eustraţiu Dabija . domn)”. Corporaţia butnarilor din Piatra „Cu - starostele lor. în >” frunte. şi cu existența tuturor municipalelor, vinde o bucată “de teritoriu Corporaţiei mănăstirei,. în acelaş scop”. Acelaş lucru '-se constată şi. la cetatea Cluj, când corporaţii anume de. meseriaşi, au ' asupra grija şi paza turnurilor cetăţei. o a A i - .>1660; “Contele Raymond . de Montecuculiă în memoriile sale “spune des- „Pre oştirile: române; „felul de. luptă al moldovenilor şi! valahilor este 

| Și x 

- 

* foarte bine descris „de -Tit-Liviu în Numide, de. Cezar în. soldaţii Dă Ambiorix, de Tacit în Tiridate. Ei nu port de 'loc arme defensive, au şei „fără scări, fără arcade, sabie are, câteva vârfuri de. săgeți; lupt fugând,- . 
. - N , N | _ Ia: 

- | 
i 1) Galeazzo Galdo, scriitor Italian, 2) Miron Costin, AN
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aleargă necontenit, duc 2—5 cai la mână, ca: îndată ce unul îi obosit, să 
încalece altul”. , - 

In 1661; domnia I-a a lui Grigore Gh. Ghica în : Muntenia „Kemeni , 

Ianoş din ţara ungurească, strângând oştile stăpânului. său Racoți, să su-. 
pună Ardealul, a' cerut ajutor -şi la turci şi! a. venit poruncă şi lui Grigore, 

Vodă Ghica să trimită -oaste _cu Odivoianul, aşişderea şi din Moldova” 

(Eustatie Dabija domn) au trimis oaste, dar a fost bătut Kemeni. Ke- 
meni avea mare încredere în vitejia, moldovenilor.” i 

-In acest an, este un document - ce vorbeşte de „un Lazăr ce “a fost. 

strilep”. Strelit la Tuşi apare la 1680 şi mai este un document din 1669, 

privind pe Sandro „Care a fost izbaşă . de. Streliţi din roşii”, 

1661; „In acest an şi în Transilvania „gardele erau compuse mai | 

mult din români şi "serbi, sub numirea “de seimeni”) (cuvânt turcesc) 2» 

1661; Dabija-Vodă, fiind domn: „având vrajbă turcul cu neamţul, 
-venitau poruncă lui Dabija-Vodă, de! sau gătit de oaste' şi au mers. la. | 

Uivar, în ţara nemţească, împreună .cu . Grigore-Vodă; domnul -Munteniei ; 

şi gătinduse au mers în ţara nemţească şi împreunânduse” cu vizirul, -au 

bătut cetatea Uivarului. şi au dobândito.. ÎN - 

1661; Armata lui Grigore Ghica la Uivar, 6009 de, ostași unii ârmați - 

cu săbii, alţii cu lănci, cu steguleţe. roşii şi "albe;: “râu călăraşi şi multe 

-din lănci constau dintr'un “lemn: din pădure, 'cu vârf. de. fer la capăt; 

soldaţii .cu : opinci. Mergeau. în. 33 de trupe. După lănceri, veneau 1000 

“de archebuzieri călări, având pe şea în „îaţă, or o carabină, or- un pistol, 

-0r .0 archebuză, una .de fiecare om. 

Fiecare companie de 'archebuziri, era comandată de un boier, numit 

căpitan. Acest boier călare, era urmat de un cal sau 2, dintre ai săi şi 

“care. erau duşi” de căpăstru, “de slugile. boierului. "Fiecare companie avea. 

"2 tobe, dar tinerii care le. băteau nu ştieau să le: bată, nici ca turcii, 

“nici ca creştinii. Pe - | : 7 

"După cei 1000. archebiizieri- călări, veneău 50 de archebuzieri pedeștri, 

.comandaţi tot de un boier- căpitan. După aceia urma princepele cu vre-o - 

-15 boieri mari, şi! cu- o: gardă de vre-o 200 de oameni. Inaintea” dom» 

nului, steagul dat. de “sultan — tuiul — între steag şi domn „una | „bella 

“muzica” de trompete germane şi de tobe -turceşti. , 

Toate steagurile muntenilor! ca şi. acele ale moldovenilor, au pe dânsele 

"cruci. roşii: şi alte multe figuri, a sf. Gheorghe, ale încoronărei - maicei 

domnului, a sf. potir purtat -de îngeri. Toate aceste steaguri. ajungând, în 

lagăr, pe dinaintea vizirului, se plecau până la pământ,. la detilare. 

Steagul cu armele țării, -urma îndată înaintea domnului. Românii — 

i spun. -Holtz- — sunt mai. bine îmbrăcaţi ca tătarii. | . “: 

“In turnul! de lângă poarta de sus; unde erau ostaşii nemți de pază, se 

păstra şi iarba . de puşcă.. Turnul acela la 25 lunie 1691, e lovit de trăsnet, 

„arde, explozie mare. „ Brâncoveanul, mai târziul îl repară, 

  

1) Gh. Barițiu (st. Transilvaniei). De i [| 

„ Li 
2 
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-1663; „lar a venit poruncă _ de oaste ui. Dabija-Vodă” şi lui Grigore 
Vodă şi gătinduse, au: mers în ţara nemţească, trecând ' Dunărea pe la 
Ruşava; împreunânduse cu vizirul, au mers la cetatea „Deva; a lăsat vi- 

“zirul pe un Serasker cu oşti şi un sultan cu vre-o 30.000 tătari, să 
bati: cetatea. Deva; iar vizirul cu alte oşti, a „mers la aiiă cetate ca 

- să o bată.: Ce mai întâi nemţii au bătut pe wizir şi. acesta a chemat 
într'ajutor pe tătari, munteni” şi moldoveni; aceştia: din urmă — moldo- 
venii — însă, au părăsit pe tiirci, înapoinduse în ţară. Dabija-Vodă a 
rămas cu vizirul, apoi a venit şi el în ţară”. „„Grigore-Vodă Ghica, a 
trecut. cu trupele sale în Ardeal, pe-la Poiana Braşovului, platou ' aflat 
în comuna Vipereşti, judeţul Buzăw”1). | 

In 16653; Sultanul Mehmet, a făcut iar gătire de oaste asupra ţă:ei 
„ungurești şi a poruncit şi lui Grigore-Vodă şi: Dabija-Vodă! din Mol- 
dova, ide au mers şi ei cu oşti: în Ardeal, împreună cu tătarii, când s'a 
luat Uivarul, cetatea. In oastea lui Grigore-Vodă erau Serban logofă-. 
tul, Mareş Creţulescu; iar între căpitanii slujitorilor era şi Alexandru, îe- 
ciorul lui Gheorghe Banul. „Când a fost al doilea” an după aceasta .— 
deci 1664 — iar a. venit poruncă lui- Grigore-Vodă şi Dabijei-Vodă, ca să 

“meargă cu oaste iar. spre “Buda şi “au purces după poruncă. "Şi au meis 
„„ la cetatea Deva. In acest Yesbel la Deva, vrând Grigore-Vodă Să-şi a- 

-de oameni ; aveau steguleţe albe. şi 

“dus. Purcesau de aici Dabija. 

rate vitejia şi năvălind asupra nemților, din  cotro . erau oştile lui, mă- 
car că pre. o. roată de nemți o au stricat de tot şi mulți boieri su 

„perit de la Grigore-Vodă. Era îni oaste Șerban spătarul.: Erau iuzbași 
şi căpitani de. slujitori şi boieri „Radul Năsturel şi alţii şi strângândui, au 
trimis pe Năsturel cu. slujitori”; Erau plăeşi în munte. | | 
| 1663; „Istratie-Vodă Dabija al Moldovei şi Grigoraşco-Vodă al Mun- 
teniei, iau parte cu turcii la asediul de la Uioara; erau: 6000 de munteni 
şi 4000 de moldoveni”. Aceste trupe nu sunt. lăudate de cătrre Happelius care le critică, de sigur fiindcă luptau pentru o cauză “străină. „Moldovenii au suliți, săbii, săgeți; muntenii erau împărţiţi în “33 'de cete a câte 100 

roşii ia sulițe -şi purtau opinci cei mai 
mulţi dintre ei. In urma acestora veneau 1000 de 'puşcaşi călări şi altă mie pe jos, comandanții erau. boieri.” Ostaşii mergeau la luptă în sunetul. to- 
belor. Domnul era înconjurat de statmajorul său de. 15 persoane, 209 oşieni mergeau înainte, 200 înapoia lui, seimeni. Tabulhanaua cântă, în marșuri. - Moldovenii “la fel: deasupra. trupelor 'prapore bisericeşti "cu st. Gheorghe, maica. domnului, Buna Vestire”2). 

1664; In anul al doilea de domnie a lui Dabija-Vodă, când: s'a ses- „Vârat, îndată a venit poruncă să purceadă singur cu oştile ţării la Uivar. 7 Aceiaşi poruncă s'a dat şi lui Grigore-Vodă' ca! şi lui Dabija-Vodă şi s'au 
a-Vodă şi Grigore-Vodă, împreunândise - ca 

la Rava şi aşa au purces asupra. Uivarulti, 
mească şi care luptânduse 7 săptămâni, de 

paşa şi cu: oştile turceşti 
unde era puţină oaste. ne 
——————— ” 

1) Dicţ. Geografic, 
N 2) Arhivele Olteniei An. IV. 1925. 
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la o vreme: - s'au închinat. Paşa a şezut cu amândoi domnii câteva zile 

de au tocmit cetatea. Dabija-Vodă. apoi s'au întors la scaun; iar la anul 

desvărânduse, le-au -venit poruncă la amândoi domnii să meargă la Deva 

cu turcii, domnii «amândoi sineşi cu oştile sale şi cu tătarii, contra nem- 

ților. lată şi oastea nemţească pogorâtă cu Zuza, general. Eşitau în în- i. 

întâmpinarea oştilor nemţeşti - turcii şi cu oştile țărilor | Şi cu tătarii; la 

care răsboi. mare vitejie a arătat Grigore-Vodă; anume Constantin. Văr- : , 

"zarul, comisul cel: mare, lIvaşcu, serdarul, Pavel Buciom şi alţi. multi. 

-Nu era şagă a năvăli la tocul nemţesc cu oastea care'i deprinsă mai la larg. 

şi la armă mai uşoară; ce puţină vreme a stătuty răsboiul şi birui nemţii. 

Amândoi domnii-au avut oaste ca la 9000 de oameni.. 7 
Aceasta s'a:petrecut la 19 Iulie 1664.. (Tabloul luptei aceştia există 

în biblioteca Universităţei din. Ciuj, ca şi tabloul cu .luptele' de la Leuens, = » 

dintre austriaci şi turci; cu turcii sunt şi muntenii şi, „moldovenii; iar co- “ 

“ manda ' austriacilor, o avea "Desouches; la. 1664). Dabija-Vodă avea în 

oaste şi fustaşi. şi armaşi. ! ! | 

Altă sursă. ,„,Când s'a desvărat a venit poruncă lui 'Dabija-Vodă să _ 

purceadă cu : oştile - țării la Uivazr, împreună cu oştile turceşti; aceiaşi 

poruncă a avut şi Grigore-Vodă Ghica, domnul muntenesc. Au purces 

deci ambii domni cu pașa şi oştile turceşti la Rava. şi aşa au purces asupra 

Uivarului . şi după 7 săptămâni! cetatea a fost luată; au șezut cu toți de au 

tocmit cetatea şi apoi s'au înapoiat. Si - 

1664 Decemvrie, Descrierea . lui Andrea Holtz despre cetele de mol- 

doveni. şi munteni “veniţi cu tătarii în tabără la- Uivar şi. darea de seamă: 

de trupele din acea tabără. Românii aveau arcuri. Muntenii erau 5000, 

moldoveni 4000. In „acest an, Curuia din Oltenia, „Spătar, este “căpitan. _ 

„Bltă sursă: . - 

In- 1664, iar a venit” “poruncă. de au mers ambii domni la Leva. ce- 

tate, cineşi cu oştile “sale şi aşa bătând cetatea . câteva “zile. “In acest 

_timp venind asuprăle şi oastea nemţească cu vestitul general Zuza, au 

eşit întru întâmpinarea oştilor: nemțeşti turcii şi cu oştile ţărei amânduror 

Şi cu tătarii; la care răsboi, mare vitejie a arătat “Grigore-Vodă,. luând 

cu. cine” toată toierirea ţării “munteneşti. „Contingenteie noastre partiri- 

pară în, nuinăr mare: la întreprinderile turceşti, din 1663-64, contra im- 

“ perialilor. Cetatea Uivar, —" Uioara Neuhâusel — a fost” asediată de turci 

la 14 August, la 24 Septemvrie 1663 şi la asediu ca şi la întreprinderile” 

de avangardă în legătură cu dânsul, au lucrat cei 12.000 români chemaţi în 

tabăra turcească, cum şi. moldovenii, ai. noului domn Dabija şi munteni i 

ai lui Grigorâşcu-Vodă- Ghica. Ar fi fost 5000 de moldoveni veniţi cu ță- 

- tarii, pe drumul Breţc-—Prejmer-—Cluj—Podul Secuiului-—Dobriţin—Solnoc: 

unirea cui: muntenii făcânduse în "August pe la Dobriţin. Ghica pleacă prin 

Pasul Buzăului—Braşov—Zârneşti—Porumbac.- > 

Ambii domnitori luptară la râul W aag. Moldovenii dand o raită până” 

la Brânn, în tovărăşia tătarilor” 1). In acest timp, “polonii intrară în Mol- i 

a „ Si , 
1) N. !orga. i E N. ae
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dova şi ocupară cetatea Neamţ. După o ciocnire la -Bohotin, Ştefan-Vodă tre- _” bui să-şi părăsească ţara. In Iulie, sultanul apăru la Dunărea şi .pe la 26 
-- întră în Iaşi; de aci trecu la Soroca. Polonii fură scoşi din cetatea Neam- 
-.- tului şi din: Suceava, înaintea căreia răsărise: cu ajutoare tătăreşti, hat. . „„manul Sandu Buhuș. . E Ni e a 

_+1664;. In acest an are. loc bătălia de : la Leuens, între austriaci, co- 
_mândaţi de feldmareşalul: Grof  Desouches, şi turci; cu armata turcească „Irerg şi oştirile române şi să văd pe crochiu, ocupând" loc separat de turci”). 

1665; „„Muncipiile aveau obligaţia, a forma din orăşeni, contingentele „de oaste' cerute. în. timp de resbel”. - . . a _ Ir 1665 Martie 8, turcii -au făcut un plan ca să, unească Muntenia, „cu' Moldova şi cu Ucraina. a Da | „In 1666 Mai în 2; oştiri turceşti se concentrează la graniţele Munteniei. In 1666 în Moldova e Gheorghiţă spătar. Iar într'un- document din acest “an, e Ducâ-Vodă- domn, se vorbeşte de un Vasile „ce a fost. căpitan de ținutul Fălciului”. Este şi Hrizea spătar şi Şerban căpitanul, | In 1667, este hatman Nicolai Racoviţă, care devine în 1670 logofăt: „mare: Iar Miron Costin era vornic al Țării de jos. - Sa „1667; Alt sol-polonez, mergând la Iaşi, a fost întâmpinat de hatmanul “Nicolae “Racoviţă cu ostaşi; „tinerimea, adică boierii şi. moldovenii, călă- . rind pe cai foarte frumoşi în ordine ca huzarii, au-făcut între dânşii întreceri „- în faţa oraşului cu lănci de lemn. In apropiere de Iaşi, au fost însoţiţi de î: 30 de steaguri de oșteni, toate - câte erau, cu 'tobe şi cântece”. In alt - drum, fiindcă şi suita solului era din vre-o 500 inşi, „domnul “i-a trimis - în întâmpinare aproape 3000 de oanieni, cu rudele domnului şi toată' curtea”. . „In 1668 sub Alex. Iliaş “al Moldovei, “turcii iau târgul Renii, de la "Moldova2). Era în acest an în Muntenia” Gheorghe căpitanul, "logofăt. | In 1669 este cuvântul grapă, adică Steag, domnesc, de domnie; trâm- „ biţe, tobe, surle, gloată „copii din" casă cu sulițe” 3). * Domneşte în Moldova “Gheorghe-Vodă Duca, avea un vatăv de sineţari „de :bună seamă că 'va- _“chea organizaţie a osțâşilor. de Sate, cu hotnogii lor mai mulţi în aceiaşi aşezare supuşi căpitanului, se mai -păstra încă” +). - i » „i In Munteniă era un Şerban vel-spătar. :- 5-0 a 
In acest an, S'au ridicat orheenii şi lăpuşnenii “cu Oaste pe Duca-Vodă, . pentru urăciunea . grecilor oştinduse căpeteniile acestor 'Ținuturi, Hâncu şi - -“Durac serdarul şi Cu alţii. Duca a fugit din țară. Luând tătari în ajutor, „a trimis la Alex. Buhuş serdarul, ce era îugit în ţara “muntenească, pe care la trimis cu „tătarii, au lovit oastea Hânceştilor la Epureni şi i-au __Bătut.: Vodă Duca” însă fiind rău. „„Peniru” răutăţele “lui”, 'strângânduse. ja ui loc multă ţară, s'au invitat asupra Ducăi-Vodă .şi au venit cu oastea la Iaşi, de au închis pe Duca-Vodă în curtea domnească.. Duca a fugit în 

  

Cluj, 1) Un tablou ce reprezintă lupta aceasta, este la biblioteca Universităţei. din 
2) Cronica Hușilor. | „o ) | 3) Magaz. Ist. p.:Dacia. 1.1, Nr, 6,. A Ia 4) N, lorga. ÎN : Di 
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- țara muntenească, de unde a venit cu ajutor: dela tătari 'şi cu 'o seamă de 
turci, ca să-şi ia “tronul şi a dat răsboi contra celor care'l 'alungase şi a 
biruit pe boieri la Chişinău.. Multă mulţime au perit de sabie. Iar Hâncu 
şi Durac şi capetele celelalte au, fugit la cazaci. . Se 

In aceest an în Muntenia voevodul strânge | roşii şi mazilii, lar în 
Moldova, în' anul 1670,. aga este ispravnic peste. dorobanţi, iar în ele- “ 
mentul teritorial sau de scuteală, „intrau 8 căpitănii de dărăbani sub. ma- 
rele căpitan al dorebanţilor | sau agă; fiecare căpitănie, sub tun căpitan de”. 
dărăbani. .. „- 

-1669; “Este Mareş, . mare ban al Criosei (16691672) „Când s'a. dus : 
la Craiova, a mers cu „mare pompă, « cu steag Diinesc, -cu trâmbiţe,. cu toba | 
şi mare gloată”. - De 

1670; In acest. an în . Moldova. era Milescu, spătar. 7, | 
1671; In Oltenia era Dumitru căpitan. de. Fratoştiţa. -. a 

„1672; Este un document din acest timp, emanat. de. la Ion Sobieski, 

hatman şi apoi: rege al Poloniei şi. în care zice: „Am adăpostiţi în Bas, - 

în. Stryj şi în Zlocuov, vre-o câteva -sute dintre oamenii” lui -Hâncu, ve= | 

„terani foarte viteji; ei îmi sunt. necesari, fiind renumiţi în treaba. ostăşeăscă”, | 

1672; Revoluţia din nou . a orheenilor şi lăpuşnenilor, sub comanda 

Hânceştilor, contra lui Duca-Vodă. “Lupta are .loc la: Epureni,. 
„1672—1680; „Anii aceştia, după cum vom. vedea, sunt întrebuințaţi de 

oştirile româneşti, rumai în. interesul Porţei, aceştia . mutână şi strămutând” 

pe. domni, dintr'o ţară în “alta, după plac: 

"Astfel, a fost 'răsboiul turcilor contra. leşilor, despre -« -care - cronicele: 
vorbesc astfel: pa : - 

“In vara anului. 1672, “tunici” s'au gătit. să vină asupra țărei” leşoşţi 
să dobândească vestita cetate Camenița; „Şi au trimis poruncă lui Duca-Vodă 
al Moldovei, să-i. trimită chipul şi . Starea ..cetăţei Camenița, să vadă ce 

loc şi ce tărie ar avea. Duca-Vodă au trimis pe. Grigore Cornescu din 
ţinutul Hotinului şi au' făcut chipul: cetăţei “Camenița. de ceară şi starea. 

“locului din afară şi din: năuntru, cu toate tocmelele ei, minunat. lucru; şi „i 

au trimis-la împărăție. Care lucru dacă lau văzut împăratul șultan Mel:- 
met, mult s'a mirat de' tăria: ce: are cetatea, din singura. starea locului, 

cu apa Smotriciul şi cu stânci înalte de - -peatră împrejur. Era obiceiu pe - 

atunci „a da "veste când se ridică cu 'oşti craii şi împărații unul asupra' al- 

tuia”; “turcii mu au, vestit... Duca-Vodă au gătit conace. pentru împărăție : 

şi poduri peste . toate văile câte 'au trebuit, cu mare. grijă orânduind -pe.. 

'la conace, oameni de ispravă şi cu. isvod. de câte ar trebui,-să nu lipsească. 

" Mazilinduse Duca-Vodă, rămâne domn în. Moldova. _Petriceicu-Vodă, care . 

este 'lăsat de turci la Hoiin, zăbovind până în iarnă,. tot pentru grija 

Cameniţei şi a podului de peste Nistru să nu se: strice să poată trece 'za- 

chereaua dini ţară şi din ţara muntenească, la - Camenița. In primăvară a 

venit Petriceicu-Vodă- iar-la Hotin. Mersau şi Grigore-Vodă din ţara mun- - 

. tenească, cu oastea sa la Hotin; iar “la “Tujora a stat “Caplan-Păşă, cu. 

"o “seamă de oaste, turcească. o 

4
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„_ Leşii gătinduse cu oşti,. au venit asupra turcilor la Hotin, cu S9- bieski hatmanul “şi cu Siniavski hatman, cu puternică oaste. Craiul leşese era la Liov cu altă oaste. Turcii făcând şanţuri în jurul. Hotinului, au 
"intrat în şanţuri. Moldovenii şi muntenii. osăbi înconjuați iar cu şanţuri. „Ambii domni s'au înţeles! cu leşii ca să vină mai curând şi împreună cu N 

ei, să bată pe turci. Chemat lă sfat de Husein-Paşa, Grigore Ghiza! au sfătuit să iasă din şanţuri şi să meargă la loc iarg, unde oastea împă- Tătească e mai tare de cât închişi în şanţuri; căci leşii au să-i înconjoare şi să-i închidă. Paşa nu.a voit să asculte. Venind leşii şi au tăbărât aproape de Hotin şi s'au tocmit după rânduiala 'ce au ei la răsboi. Eșitau şi călărimea, turcilor şi: moldovenilor şi muntenilor din şanţuri .şi începând răsboiul, mergeau turcii cu năvală asupra polcurilor leşeşti. O a | lar leşii începând înainte, sprijinea năvala turcilor, până în şanţuzile turcilor. Şi stând leşii tare şi neînfrânţi,. au plecat muntenii “şi” s'au în- chinat la leşi; iar călărimea turcilor, neavând loc de luptă, au- intrat -în şanţuri şi se apăra. Turcii au fost bătuţi, podul s'a stricat de năvala . fugarilor “turci, mulţi s'au înecat, - Si | „Au perit ca 18.000 turci. lar Petriceicu-Vodă, a rămas închinăt la - leşi, cu Grigore. Hăbăşescul hatmanul şi cu alți boieri mai de jos ce erau de casa sa”. Episodul acesta, mai este şi astfel descris: „» Chematau Hu- sein-Paşa pe ambii domni. să se sfătuiască cum să lupte contra, leşilor;. şi : fiindcă Grigore-Vodă . era ajuns cu leşii, au zis aşa: : oastea împără- tească fiind deprinsă la loc larg, călăreşte a dare răsboi foarte esie tare şi cu nădejde de isbândă, făr. de nici. o sminteală;'eară din şanţuri este. cu . grijă a se luptare cu neprietenii cei din afară; că de multe ori se pri- lejeştc că cei din afară înconjură pe cei din năuntru şi-i ţin închiși şi - Hămânzesc şi. pe urmă de nevoe'.se închină şi cad în mânele vrăjmaşilor săi, fără de nici: un răsboi. Ce eu socotesc să eşim de aice cu oaste, să lăsăm cetatea Hotinului şi să ne pogorâm în jos pe Prut, unde vom alege loc larg şi bun de bătae”, “Sfatuirea are “loc în cortul pasei. In- “cepând răsboiul, turcii pornesc. cu" nâvală asupra. polcurilor “leşilor; iar leşii încet păşind, sprijineau năvala turcilor, care au: fost bătuţi, domnii fiind uniţi cu leşii”; lar 'când -au pornit leşii . în jos. „sau 'orânduit pe: moldoveni şi. pe munteni să meargă înainte pe Prut şi să “le fie de strajă şi să strângă oastei zaherea. lar boierii moldoveni Sfătuitusau- şi ei în de ei şi s'au ajuns şi cu toate. capetele, căpitanii - slujitorilor” „Toţi „boierii şi căpitanii au început a încălecare pe cai şi au purces în jos; iar - . Petriceico-Vodă- a rămas numai cu Hăbăşescul hatmanul. Boieri în țara de 'jos- erau „Gavriluţă. şi Buhuş. Și au făcut ştire viziruluri, cum că. toți boierii şi slujitorimea şi țară, s'au lăsat de Petriceico-Vodă.” lar cu privire la Grigore-Vodă “Ghica, sunt următoarele : date intere- sante. „Grigore Ghica-Vodă chemat -la Camenița de către turci, contra leşilor îşi Strânse din toate breslele, călăraşi, dorobânţi, Toşii, vistier- nicei, spătărei, postelnicei, “stolniceri,' paharnicei, le-au făcut s ( 
Do teaguri - şi le-au dat tuturor sulițe văruite şi cu Prâpuri feluiri de feluri: fieşte căruia
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după breasla lor şi au făcut oaste frumoasă, cât mergând înaintea îm-. 
păratului la alaiu, s'au mirat împăratul. şi toți turcii de_ oastea frumoasă . 
ce avea Grigore-Vodă”1). In oaste, era şi Sturza Spătar, fratele doamnei 

„lui Ghica-Vodă Grigore.. Era Capşe căpitan de slujitori. Şi „viind vara, 
a făcut împărăţia mari' gătiti de oaste de a mers în țara leşască la Ca- 
meniţă şi .au' poruncit şi lui Ghica-Vodă de au mers şi el cu oştile lui. 
Erau anume căpitani care comandau trupele, pe arme, şi erau - servicii a-: 
nume care le prevedeau cu. cele necesare pentru traiu şi pentru luptă2). 
In Muntenia, unităţile mai mici tot steaguri se chemau, cu căpitani în 
capul lor; peste tot trupul „călăraşilor era un şef, iar peste 'trupul roşilor, 
altul. Şi pe această vreme „Călărimea era în mare vază, în capul ei în- 
tregi era spătarul după ' domn cel mai mare în oaste”. „Petriceico- Vodă 

a rămas cu oastea sa la Hotin pentru paza podului” şi a " Cameniţei”; 
„Erau în acest timp. la turci, între. alţi boieri opriţi şi predaţi lui Gii- 

gore-Vodă: Vasile căpitanul şi alţi căpitani. Era şi Şerban spătarul Can- 

tacuzino”. „Venind poruncă lui Grigore-Vodă să meargă la oaste la Ho- 
“tin, pentru paza Cameniţei a mers. Venind Sobieski cu multe oşti leşeşti, a fost - 

chemat Grigore-Vodă la, stăt, cum să se dea lupta.” Ştefan-Vodă Petii-: 

ceicc _al Moldovei era. cu oaste la Hotin, s'a speriat de leşi şi cu o 

seamă de boieri a fugit la leşi; Grigore-Vodă a rămas cu turcii. In ţâsă 
veni domnie nouă”. La leşi pe acea vreme erau husari şi panţiri.. In oa- * 

stea muntenească era “Constantin căpitanul. „Scoţând funurile au dat de 

obiceiu,. vestind”.. „Sandu. Sturza spătar mare; el a făcut odțile de jur n, Si 

'prejur a slujitorilor, în Moldova”. Şi slujitorii. cei:.de curte foarte că- 

utaţi şi miluiţi; nu suferea vodă să-i. vădă goi; de vreme că şi alaiurile- 

îrumoase îi erau foarte plăcute. Cunoscuţi erau slujitorii lui Ghica-Vodă, 

din haine -şi din bărate, care din ce sfeag era; cum: Şi un “steag de 

. vânători” ce făcuse îi purta în port unguresc şi cu bărate negre: de' pâslă. 

Mai făcuse şi alt'steag de roşii cu port arnăuţesc şi. ci bărate roşii de 

"postav şi un steag de catane, La preumblări la câmp, eşia adesea cu bo- 

ierii. săi, zăbovinduse cu naiuri şi cu nagarale şi cu săgetatul şi sinetul 

bătând - la pravilă prea bine,- întrecând- la aceasta pe toţi. boierii, fiind 

foarte isteț la toate lucrurile. In” acest timp Dumitraşcu, îratele domni- 

torului, era hatman.. Lui Iordache Costache stolnicul, făcândul stolnic mare, 

"i-a dat şi căpitănia Codrului şi ținutului Fălciului, tot în seama lui. 

1672; Turcii inapoinduse de la Hotin, lasă Moldovei 4 tunuri de 

bronz cu brâie de fer. 

, Venind poruncă şi lui Grigore-Vodă . să meargă cu oastea asupra tă- , 

tarilor, Grigore-Vodă 'a purces cu oastea în sus spre Botoşani, unde a: 

stat 10 zile. A venit apoi Grigorâ-Vodă la Iaşi, la Balica cu costuri; 

purcezând Grigore-Vodă cu multă şi frumoasă oaste în jos şi mer gând până 

“la Roşieci, unde'i-a venit . ordin să meargă în „spatele tătarilor, la co-. 
drul Kigeciului, unde se astepte poruncă. EL „a "trecut pe la Fâlcii şi a - 

IN 
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1) Mazes, st. p. Dacia. . a e | 
2) Magas, ist .p. Dacia. . e 

'



_“ înşelând - atenţia lui Miron Donici “pârcălab de Soroca 

i BB N 
. 5 PI II PE AR 4 . : "pus pază: pe. la toate vadurile: ci ei au trecut pe. mai sus de Soroca, 

la Soroca, cu toate. că au.sărit sorocenii să-i” oprească. . Cazacii părăsina pe şeful lor: Adăl 'Gherei sultan, voind să fugă, s'au ticut 3 cete: o 

;. a trecut tătarii pe, 

ceată de 240 ce “au luat asupra Dubăsarilor, mergând, să treacă Nistrul, "i-au prins: Iordache serdarul, luândule armele cu meşterşug; iar o ceati „de . 120, “i-au „prins vornicul Donici, ce era orânduit de” domn purtător de. grije margenei - şi băjeniilor; aflând acei cazaci la Lohăneşti pe Tia, au sărit cu câţiva ţinutaşi şi le deteră răsboi într'o “zi şi toată ziua în "- care mulţi de ai noştri au .perit, dar nici "cazacii. nici unul-m'a. scăpat. Iar „a treia ceată, i-au . prins ţinutaşii la. târgul. Orheiului, “prinzândui” Şi lt ândule armele şi caii. i i IN 
După aceia domnul cu alţi: boieri şi cu' toată Oastea, au mers la Co- dru,. având multă şi îrumoasă oaste, de vreme că slujitorii: săi, cum “Sa spus, că au fost foarte miluiţi, ce au slujitorii de curte. și Cit vână-: „ torii şi cu panţirii, ce erau cu leafă din ţară erau 3000 de oameni pedestrime; aşişderea şi călărimea boerinași, copii din casă, ce .le făcuse Grigore-Vodă îiuturor sulițe zugrăvite. cu. prapure; armăşeii, : aprozii şi alte rufeturi, ci-- 

înainte: Iordache serdarul cu. slujitorii săi, după. dânsul Constantin Cos- tache hatmanul: după dânsul Enache-aga cu pedestrimea şi. cu puştele, mai, pe urmă Grigore-Vodă: cu curtea sa şi cu. toți. boierii mazili 1). Aşa cu - „rânduială au mers: deasupra Codrului din jos şi au şezut acolo două săp-: 

* Neşi. cu steagul său; Constantin Costache, cu toată Slujitorimea hătmăniei şi - cu alţi . slujitori de ţară, ce-i făcuse șu leafă. Iordache serdarul, cu toți: „“lăpuşnenii şi orheenii. şi soroceinii. Lupul serdarul de mazili, cu. toți mazilii” şi călărimea s'a” făcut 4000 “de oameni; iar .peste tot au fost 7000 de a: “.meni, oastea lui Grigore-Vodă fără de. curtea gospod .şi fără de oamenii: „ce erau pe lângă boicrii cei mari, având Grigore-Vodă şi: 12 puşti cu să-, căluşe _Deci din Prut până în Codru au mers oastea. în tocmeală, -mergând: N 

“tămâni în . corturi, mâncând şi călcând pe tătari; -apoi s'a mutat la ca-. pul Codrului din sus şi au stat. alte. 2. săptămâni, aşezând corturi. şi mâncând şi. călcând pe. tătari. Mâncatusau fânaţurile și gropile cele «u. pâne, câț 'au putut ajunge oştenii.. Aşa au făcut apoi, la. capul Cod:u-. . lui "de, jos,. puinduşi corturile. De: Zaherea,: încă era chivernisit . Grigore- Vodă, pită, carne avea deajuns, şi toţi oştenii erâu .VOioşi. Când s'a. îna- poiat, - întâi au pornit” pe Enache-aga cu pedestrimea şi cu puştele. apui pe Iordache ..serdariul, îmbrăcândul şi cu conțâş blănit, mulțumindui de: slujbă, iau pornit cu slujitorii 1a Orhei. şi a rămas: numai cu hatmanul Costache şi cu .curțea.: sa trecând. Prutul pe la. Ghermăneşti şi a 2-a 
- 

.- _zi-a fost la Iaşi, unde după ce _au ajuns, a îmbrăcat. pe hatmanul Cos» | tache cu blană de sobol, mulţumindui de slujbă şi lui şi tuturor căpeteniilor. . şi slujitorilor, 'slobozindui pe „la casele: lor. Era în acest timp şi Duimitraşcu hatman. Erei: şi un căpitani de lip- 
A > 
= 

- Ai . , E 1) Este precum să vede o ordine de marş în toată 'regula, ca la arm tele moderne. 

+ . | sa
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cani.. Fiisese mai înainte la Ghica- Vodă . “hatman Balica. Erau: Iordache 
Cantacuzino (din Deleni) vel spătariu;-erau boieri cu' boierie şi boieri. fără 
boierie, toată mazilimea de la mare până la mici: La petrecere dacă . a 

“înserat, cu fășicuri şi cu lumini pe apă şi pe uscat, care. lucruri nici 
odată în- Moldova mau fost. La margine erau puşi anume vechilii donnului, 
adică serdariul, şi alţi căpitani pârcălabi. e N 

„Când Grigore- Vodă, domnul .muntenesc a însoţit pe turci la- Came- 
“niţa, s'a înapoiat” cu oastea - sa ce a avut şi sa. dus pe la Cotnar în 

- ţara sa” 

, 

“aveau 2 puşti .şi 2 sâcăluşe şi sulițe. Cazacii . cu tabăra legată. Şi vă- - 

7 

Radu logofătul Creţulescu şi pe fratele lui Şerban, - sub Grigore-Vodă al 
Munteniei” 1). „Hu chemat pe toţi- iuzbaşii, ceauşii * dorobanţilor şi alţi 
căpitani şi iuzbaşi de slujitori” 2. - 

In a doua domnie a lui. Duca-Vodă, s'au sfătuit” unii “din boieri- a 
puşneni şi orheeni şi soroceni- şi 's'au sculat o seamă 'de- oaste cu acei 
boieri, fiindule căpetenie Hâncul serdar, - Constântin  Clucerul şi. Durac! 

Vodă: Petriceico-Vodă a venit cu oastea” de ţară strânsă la Botoşani şi 
“apoi a scoborât pe Prut la Epureni. In acest timp venind -şi Cuniţiie hat- 
manul "căzăcesc, le-a: eșit cazacilor şi moldovenilor . înainte beiul de- Ti-. 7 

ghina, cu oaste turcească şi tătărească şi'i-a înfrânt pe turci. Apoi - Cuniţkie 

s'a împreunat. “cu boierii lui „Petriceico-Vodă, la“ care. s'a - adăugat şi Co- 

drenii şi aşa s'au' împreunat amândouă oştile la- Talpuh. Toate acestea se pe-. 

treceau pe când. Duca-Vodă era la Belgrad. Cuniţkie cu oastea căzăcească şi 

cu oastea moldovenească ce era cu Savin Medelnicerul şi! cu Ilie Moţoc 

„Medelnicerul, erau. la  Câşlă, unde. de azolo “au tras cu oastea la Tobac; 

iată că le-a venit veste că vin nişte tătari de la :oaste şi. au orânduit 

„pe o seamă de moldoveni cu Ștefan Cerchezul + bivitori paharnic şi: ajun- 

gând pe acei tătari la Vâlcăneşti după ce a purces „Ştefan Cerchezul”pa-= ,. 

harnic, aşa, s'au  înşirat oastea. mai pe 1/2 de S'au .tras la „Vâlcăneşti : 

şi cum îi- rândul moldovenilor: s'au împrăștiat pe la jacuri, nu căutau întâi 

la isbândă, 'ce unii ajunsese aproape de Reni; iar. sultanul au “primit de 

au lovit la. tabără, aşa dintâi ca în chip de ispită, cu puţină oaste. Turcii 

zând cazacii pe moldoveni îndoiţi, socotind să nu- i viclenească cu fuga, 

In acest an 1672. „iuzbaşii şi căpitanul de slujitori trimişi a prinăe p2 . | 

cum s'a şi tâmplat, i-au  pedestrit pe moldoveni şi caii îi băgase în -- 

„tabără, iar ei pe jos lângă .tabără. - - _ 

- In anul 1673 „a :venit împărăţia până la Obiiuciţă şi a ttrimes pe Hu- - 

sein-Paşa - cu şti la Hotin; - mersaul şi - “Petriceico-Vodă cu oaste şi cu toţi =: 

boierii. săi şi domnul muntenesc ” Grigore-Vodă, “iarăşi -cu- oastea sa la 

- Hotin. Ambii domni s'au sfătuit să se închine la leşi şi să stea cu toții “ 

și să bată pe turci; a trimis sultanul pe Husein-Paşa cu oşti să prade țara 

leşască şi cu. această oaste a fost şi “Petriceico-Vodă, şi. Grigore-Vodă, 

1). Magaz Istoric Tom, e Nr L A a E _ 5 | 

2 Magez. Istonic Tom. 1. Nr Oastea Română c. 34-a 

N 

-serdarul şi alţii şi cu “câteva mii de oameni au venit la Iaşi asupra Ducăi= y:
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doirnui - muintenesc, din poruncă împărătească. In. „acea “vară văzând că 

“turcii vin-la Hotin cu. aceşti doi domni, craiul” leşesc 's'ă gătit de oaste 

şi s'a: înţeles într ascuns care au înlesnit iscoadel& leşeşti să umble prin- 

ire turci, - 7 . a 
Husein înțelegând, a. înştiinţat. pe "vizir care tocmai venise .și el cu 

„oaste. la Obluciţă şi acesta a. cerut lui Petriceico-Vodă' zălogi care'i-a. dat 

“între” alţii şi pe Caraiman. căpitanul. -Se zice, că Husein ar îi chemat şi 

".pe Grigore-Vodă 1ă: sfat şi întrebândul să-i fi. zis să nu se îngroape la 
şanţuri; ci să iasă la câmp, că alta e: oastea la: câmp slobodă, alta când - 

“e închisă şi nu l-a ascultat, ci au făcut şanţuri în târg în Hotin, uude 

„tau băgat oastea. Acolo aşteptând pe. craiul leşesc, iar _Grigore-Vodă fiind 
“ajuns cu craiul să fie tot una, după ce au sosit craiul la Hotin, a- tocmit 

oastez şi din cotro.. era Grigore-Vodă a _slobozit toate puştele” cele 
mari cât la acoperit negreața - fumului. şi atunci Grigore- Vodă s'au. 
închinat _şi turcii nu au _âvut ce zice, după care leşii Si - cu. Pe- 
triceico-Vodă “au bătut: în turci şi răsboinduse de prin . şanţuri, 
cât deabea .a scăpat. paşa cu puţini: îiot peste - Nistru. “Ca să 'scape | 
Grigore-Vodă şi de leşi, căci vedea că prin ei. nu- şi -poate că- 
păti tronul, la amăgit şi pe craiul - zicând” cum va 'să- şi facă căutare. 
oştilor şi într'o „noapte a îugit din oaste, -a trecut la Obluciţă, la îm- 
„părăţie. Şi sub el a fost hatman . : Hăbăşescu. . 

„Iri O scrisoare către regele polon, domnii români Ştefan Petriceico al 
Moldovei şi : Grigore “Ghica. al Munteniei, - “aştern un perfect plan de 0-. 
perzţii contra turcilor, care se “adunau la „Oblueiţă” pentru “un nou răs- 

” boi contra creştinilor. - . Ă - , 
| lar prin'o scrisoare. din 30 Martie 1673, către republica genoveză, 
“Ştefan Petriceico - arată deciziunea de-a combate” pe turci; pentru care 
"scop, pe lângă o armată. proprie de “peste 100.000 de cei mai buni os- 

taşi, cere şi ajutoare la toate statele- creştine, rugând pe genovezi să-l 
susțină şi ei prin un resbel ' maritim, contra porţei. otomane. | 

1677; - Poarta orândueşte domn. pe Dumitraşcu-Vodă. Cantacuzino, în 
Moldova, în locul lui Petriceico-Vodă. Dumitraşcu-Vodă a pornit din Ga- 
laţi aste moldovenească şi. o seamă de boieri moldoveni, anume. Buhuş! 
hatman, Constantin Cantemir serdarul, Ştetan Cerchezul comis şi_ cu Mite 

"şi cu fratesău' „Gheorghiţă şi alţi mulţi şi a purces. înaintea leşilor ce erau 
sub Sinavski şi au dat răsbâi la'Râbâia şi s'au bătut toată ziua; iar când 

- a fost noapte, au făcut leşii mulţime de focuri, un: om câte 5—6 focuri. 
Paşa a trimis pe Buhuş şi pe Cantemir să: ia“ limbă - şi când s'au dus, -- 

au găsit numai. locurile şi focurile, - căci  obuzul leşesc s'a întors înapoi, 
„că era în postul Crăciunului, vreime: “de iarnă. Aceste lupte. se. dau de 
- Dumitraşcu-Vodă contra leşilor: “aduşi de Petriceico-Vodă. Cu Dumitraşcu 
iau parte la lupta de la Râbâia ca :20. 000 de turci şi tătari, care tăbărâse 
aci la Râbâia. Este. de notat că Huşii, erau . totdeauna în- calea turcilor, atat a dus cât şi la întors, în expedițiile lor; de, aceia este: aşa de | “pus şi sutere atâtea jafuri, prădăciuni şi devastări. După Râbâia, turcii |
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mergând în sus, asupra, 1eşilor, Petriceico-Vodă auzind de înaintarea ture. | 
„cilor -la Țuţora cu Caplan-Paşa, a- trecut la: leşi, părăsind. tronul;= iar * 

turcii pun în scaun pe Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino; acesta, potrivit au- 
gajamentului ce'şi luase către turci, se apucă să strice cetăţile ţărei, ca' 

„să nu iritre leşii în .ele. -După luptele. de ” la” Hotin cu turcii, intrase în 

cetatea Sucevei” şi în Cetatea Neamţului, o seamă de nemți. Mersau oastea” ' - 

- de ţară-cu Buhuş hatmanul şi -cu Caplan-Paşa cu oaste_ turcească, de au 

înconjurat cetatea” Sucevei şi în doi ani, nu i-a putut scoate pe nemți; 

dacă: au flămânzit, sau închinat. Iar cei din cetatea Neamţului, n'au. ză- 

bovit mult acolo în cetate, ci au eșit şi au mers la cei din cetatea Sucevei, 

„cu tabăra legată, "pe care i-au lovit Buhuş hatmanul, cu oastea sa.la 

N 

Podişoară, “aproape de: Suceava şi . dând: năvală la tabăra nemților. la 

„loc larg, au . ucis . calul de sub” hatman - şi „căzând hatmanul *jos, au: 
„năvălit nemţii 'să-l “ia. lar -Decusară căpitanul, s'au slobozit “asupra hate | 
manului şi s'au apucat “hatmanul de coada calului lui Decusară şi „s'au 

îndepărtat şi. iîncălecând pe alt cal, au- mai dat. năvală şi a -rupt ta-- 

băra nemților în două şi ' au perit câţiva. nemți, pe mulţi iau luat vii 

„şi i-au trimis lui Dumitraşcu-Vodă; pentru care 'isbândă în. mare cinste era , 
N 

hatmanul la Dumitraşcu-Vodă şi vestit nume avea la turci. - | 

„De multe ori eşeau nemţii din cetatea Sucevei şi dau- răsboi mol- 

dovenilor “şi „îi înfrângeau până în târg; iară apoi se îmbărbăta pedes- 

trimea noastră, câmpulungenii, -hănganii, ce erau cu sineţe şi cu topoare 
lungi în. codă şi luau. pe - nemți şi-i duceau până .în cetate; pe mulţi  - 

“ nemţa îi prindeau - vii şi pe alţii îi omorau. lar venind Buhuş. hatmanul“ 

_de_la Suceava la laşi la Dumitraşcu-Vodă, “făcutuiau alaiu cu. "toţi slu- 

 jitori: curței, cu trâmbiţe, cu tobe, ca un „hatman - vestit de . isbândă”. 

! 1677; “In timpul răsboiului turcilor. contra polonilor, turcii vin până 

la laşi. 'pe Prut: şi - -acolea — se spune de călătorul itaian în Turcia şi 

Moldova, _din acel timp — boierii din. laşi s'au dus la oastea de 15.990 

de oameni. care păzeşte pe deăluri; moldovenii în Zendado roşii (creiniesino) 

muntenii în galben (Stavâns schierati con quolche” ordine, facendo - vista 

pomposa). 

Venind . Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino. « cu domnia în. țară, a tras la 

Iaşi, unde oastea ma zăbovit, că auzind de. venirea lui Petriceico-Vodă 

“cu, leşii, ă eşit la Țuţora, lăsând în laşi ca strajă: pe Butuş -hatman şi 

“pe Conţeşi slugerul, câre au “aşteptat. până “au venit străjile lui Petriceico- 

Vodă. printre vii 'şi atunci a purces din laşi Dumitraşcu-Vodă cu “Caplan- 

- Paşa; au luat Prutul în jos şi au scoborât la Zerneşti şi apoi la Oblu-.. - 

| ciţă; de unde cu ajutor turcesc şi tătăresc, tătari ca 20. 000 cu Hagi, Gherei- 

sultanul . şi cu Buhuş. hatmanul, "s'au. tâmpinat cu Petriceico- Vodă. și cu , 

leşii: la gura Bohotinului, unde s'au “dat „puţintel - răsboi şi peste. “noapte, . 

au fugit leşii cu: Petreiceico-Vodă. Leşii aveau ozupate. cu oaste de a lor, 

cetăţile . Neamţ, Suceava; şi - -Dumitraşcu-Vodă în primăvară .au- trimis pe Da 

Sandu. Buhuş hatmanul şi pe Velicico- Constantin spătar. al. II- lea, şi cu 

"oastea ce avea spre cetăţi, inchizândui. de; la hrană. Nemţii ce tlămânzise, „ 

e
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7 "oaste Sandu -Buhuş hatman, Velicico Costin 'spătar al 2-lea şi 

N 
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au; căutat a eşi mergând spre cei. ce erau în Neamţ, iau „lovit, spre şesul 
„băii şi le-au dat: Buhuș hatmanul” răsboi, -însă nu- a prins de cât câţiva 
„din capete şi nebiruindui, nemţii. au putut “scăpa şi intra în Suceava; 'iar 
Buhuș a stat în ,prejurul: Sucevei la răsboi, până -s'au îrichinat nemții şi 

“ îcau dus la Iaşi la Dumitraşcu-Vodă, pe' câre'i-a scris! slujitori şi-i ţinia 
la curte. Iar pentru cetăţi, au îndemnat Dumitraşcu-Vodă pe greci. de le-au 
stricat cetăţile cele vestite ale Moldoiei. << - | 

- „S'au stricat cetăţile Hotin, Suceava, - Neamţul,. punând , lagum, iarbă 
de. sinețe' pe sub zidurile cetăților, aruncândule din” temelii. Numai Su- 

ceave 'neputândo strica aşa, a pus pae şi lemne în ea şi'i-a dat. foc”. 
"- „„Dărâmarea acestor cetăţi s'a făcut, în scopul de a nu se mai adăposti -. 

în ele-:vrăjmaşii creştini. ai turcilor”. La ieşire în tabăre, ostaşii între- 
"buinţau corturile. Şi sub Petreiceico, şi” sub 'Dumitraşcu-Vodă au stat în 

Gonţeş 
sluger. - A [a p | i DI 

Veni rândul cazacilor să fie luaţi de turci cu răsboi. şi de. învrăjbirea . 
"românilor cu dânşii. „Iar când a fost în cursul aniilui. 1675 vara, a pornit 

- din nou sultan Mehmet, cu toată puterea - sa în ţara căzăcească; a mers: 
atunci şi Duca-Vodă domnul muntenesc cu_ muntenii; iar. Dumitraşcu-Vodă . 
a făcut mereu pod peste Nistru, la Sorocă”. „In acest an, — spune altă 

„Cronică: — s'a “sculat împărăţia “lui Mehmet-sultan de .a- mers cu toată -- puterea la 'Umani în ţara: căzăcească, uade a mers şi Duca-Vodă, domnul 
muntenesc - şi Dumitraşcu-Vodă . domnul Moldovei, -cu' oştile lor”. In a- | 

- celaş timp : „„purcesau vizirul cu : oastea asupra leşilor pe Nistru, până la Jeravna;: iar aci sau orânduit pe Căplari-Paşa cu moldovenii ce au “stătut împrejurul Sucevei, câtva timp”. pi. o a 
In primăvara "anului următor; în 1676, a mers. şi Duca-Vodă cu 

muntenii şi cu turcii, “contra leşilor,: însă s'a făcut pace. : “In. acest an în Oltenia, un. Andrei era spătar. O 
Intre domnia 'lui Matei Basarab şi acea a lui Şerban Cantacuzino, sunt 

'în Muntenia “Spt domnii scurte, fără însemnătate militară, în care -timp " oştirea Munteniei, în afară de slăbita: stare a disciplinei, nu' are a. ulei! "mari schimbări, deoarece Şerban. Cantacuzino,. bucurâriduse "de. 0. stabi- litate” mai “mare în domnie, de cât predecesorii săi, are timp a' se ocupa. ! de oştire. şi ai da o formă : regulată de organizare, păstrând însă ele- mentele vechi şi încadrândule cu rhai multă îngrijire. - a In Moldova; domnia de scurtă *durată a voevozilor, afară "de. epoca _lui Vasile Lupu, pe deoparte; pe de alta, luptele pentrii tron, cu par- ticiparea boierilor. şi mai ales a șefilor oştirei la” dânsele şi amestecul. vecinilor în Tânduiala domniilor, fac ca armata să piardă mult din calitatea ei, “de şi în luptele. la care: ia pârte, se conduce destul de bine şi îşi păstrează disciplina. Amestecul Porţei în treburile interne a țărilor ro- „_—mâne şi inpunerea acestora de a lia parte cu oştirile lor la răsboaiele ce | ” duc turcii cu celelalte țări, aduce 'conlucrarea ambelor oştiri române, pe :diferite câmpuri de - luptă, nedândule: pentru moment timp să se gân- dească la lupte între ele. ae ia - 
so . : N
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In mod! cronologie, se. “ arată evenimentele" militare ce-au loc în aceşti 

- zece ani, în care domneşte în Muntenia Şerban Cantacuzino, iar în Mol- 

dova Duca-Vodă, Ştefan Petreiceico şi Dumitraşcu-Vodă- Cantacuzino; astfel: 

„1677; Fiind în Moldova domn Antonie Ruset, acesta a întâmpinat pe solul 
polon venit în țară „la o jumătate de milă de Iaşi, cz câteva mii de ostaşi”. „Je- 
E nicer-aga. (turc) . a lovit cu hangesu! în cap şi pe mâini, pe Conţuş, boizr 

și Stolnic moldovean, pentrucă nu era mulţumit (turcul) cu proviantul ce 

se adusese „pentru dânsul”. Solul, a mers pe Prut, s'a dus Şi la - Şte- 
îăneşti (pe Prut) „în acest oraş /ocuesc călăraşi, “dar nu ştiu dacă erau 

mai mult de o sută de gospodării de ale lor”, “era oraşul acum în de- 

cădere oraşul era odinioară destul de mare”. Ienicer-aga, înainte -de aşe- 
zarea pentru noapte, „a lovit. cu băţul pe acel. nenorocit boier şi stolnic 

„_ Conţuş şi a poruncit şi oamenilor lui să-l bată, „aşa. că ne-a arătat. mai 

târziu umerii plini de “vânătăi”. ATI | 

Venind solul polonez la Iaşi, i-a ieşit 'domnul înâinte „În câmpul 

steagurile de călăreţi moldoveni aşezate într'un singur şir, în număr de 
- 20 de steaguri, apoi 6 steaguri de seimeni şi alte 6 steaguri de pedestrime 

moldovenească”. Un steag TOŞU de stofă de damasc în formă de _in- 

"_signă militară” sub care mergeau boicrii şi toată curfea. | 

N 

:1678—1688; Domnia lui Şerban-Vodă - Cantacuzino: Şerban Cantacu- - 

_zino, urcânduse - pe tron, arată de la. început - interes” pentru armată. lată 

. ce măsuri ia el, pentru întărirea oştirei - munteneşti. Asupra dregătoriilor 

cu atribuţiuni militare, „călăraşii, „spătarul cel mare, „adică ducele de resbel, 

-sau' generalul suprem, are toată miliția călare - sub dânsul; în câmp de 
resbel, el e cel dintâi după principe, : afară de ban şi de. vornic. Sub 

„el sunt toţi călării sau călăraşii, întocmiţi: pe cruci; într'o “cruce e 1, 2, 3. 

„7 sau 4 oameni, după starea lor. de avere. Călăraşii îi dau .daruri pe tot 

anul; în cruce e uniil, dacă “e avut; iar dacă sunt mai. săraci, 2, 3 sau 4; 

Şi "de la fiecare capătă un leu, un moz: de. grâu şi unul de Orz, tn car. 

- cu fân şi unul cu lemne şi acestea pe fiecare an”. -„Paharnicul - cel mare, 

adică” pocilatorul, care în solemnităţile - cele mari .dă vin princepelui, sub 
- dânsul sunt păhărniceii, care. merg. de asemenea călări 1a resbel_ ca. şi 

„<ăltraşii. “Acum paharnicul : cel mare este peste roşii”. - Şătrarul - cel 

„nare; datoria lui este să prevadă de şatre (corturile de resbel). Armașul . 
cel - mare, adică „precum zic venețienii - Capefan: Grande,-sub el sunt alţi 

„A „subordonați şi mulţi armăşei. Acest armaş mare, este şi prefectul tu- 

Ii _nuriloi de resbel, invită pe soldaţi la bătălie, îi îndeamnă şi-i constrânge 

'.şi comandă artileria”. Scutelniceii, sunt români îndemnați la. miliția călare, 
pri.l. oarecare privilegii;- dar ' crucea lor € e -cel: puțin de 4,. cel mult: de 

8 oameni, însuraţi” 1).. e 

“Dorobanţii, al „doilea elerhent al oştirei, care -intră în compunerea ar- 

„matei permanente; era infanteria grea, serviciu ereditar, armăţi cu arcuri şi 

---halebarde' sau fuste cu 2" vâriuri, - mai târziu li s'au 'dat puşti sau sinețe. 

“Dorobanţii sunt 1000 de. cruci acum; dar mai înainte au fost în această tară 
7 .- z 
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Si 4—5000 de cruci. In domniile precedente “aceștia, - erau 2000 de - cruci; peste dorobanţi. este comandant aga cel mare, care era dregătorie mare. “El este prefectul Capitalei. Aga dorobanţilor, . primeşte ca şi spătarul. de „călăraşi, daruri. de la pedeştri. El are ca ajutor pe căpitanul dorobanților care este locţiitor agăi, are a treia parte din daruri. Dorobanţii -fac multe “lucruri agăi şi căpitanului, „construind case, aducând: lemne, făcând. gar “duri, săpând, pescuind şi multe de. asemene”. Pai „Şi acest! căpitan: are mare .venit 'din dregătoria - sa” 1)... „Slujitorii pedeştri, “sunt numiţi în ambele țări darabani „sau dorobanţi” 2). „Aga este şi peste lefegii şi  scutelnici,- de. la care -nu are daruri. Căpitanul .- cel 'mare, este căpitanul” dorobanților,: oare Cum locţiitor agăi”.. 

   
(Fig. 75) Steag sub Şerban-Vodă Cantacuzino. 

„__„ Stindardul de la Dresda, e acel ce a aparţinut trupelor - lui „Şer- ban-Vodă Cantacuzino, -care erau . aşezate sub zidurile Vienei lângă. oas- tea turcească, steag cucerit cu alte lucruri a turcilor. Pe steag. Isus . Christos. * -şezând pe un tron împărătesc, ține -pe braţe “evanghelia deschisă, iar cu -dreapta binecuvântând. Deasupra trei: stele pe- un câmp de -arabescuri cu . Şase raze: -scris deasupra primei stele, Vitejia dreaptă să biruiască. „2 Către. sfârşitul domniei, Serban-Vodă Cantacuzino transformă o parte "din foştii dorobanţi, -rămăşițile dorobanţilor, în -tălpaşi şi căzaci, a căror - număr total este de 4000, corp a parte, p2 care'l. dete sub” comanda agăi, _” “care ia de atunci “titlul de agă de dorobanţi şi. s'a privit ca general «e „ pedestrime. “Tălpaşii „aveau “arme, ca şi tălpaşii ungureşti, "puşca, pistol,” | „. sabie; învestmântaţi cu talare roşii şi 'în Ccap,. cu chivăre; Aceasta este. „infanteria uşoară”. Sub .Şerban Cantacuzino oştirea permanentă a : Mun- „teniei” ajunge la 40.000 'de oameni, cu” 38 “de. tunuri şi este „împărțită 5 "în trei divisiuni distincte şi pe arme: -pedestrimea “toată, sub: aga; că- - „Tărimea sub spătar; artileria sub armaş. Garda princepelui, deosebită, sub . a „ căminar. Oştirea are steaguri.” a Ta 4 

  

Engel... 
: | _ __2) Un misionar catolic ce vizitează în acest timp. - 7 .
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Precum: se vede. din cele: de mai Sus, oştirea Munteniei sub Vodă - 

Şerban- Cantacuzino, are o organizare solidă: „şi o formă regulată, des» . -.: 

luşită, apropiată” stărei moderne de mai târziu a oştirilor. europene. Din” --. 

_ cele ce s'au” arătat aci, reiese următoarele. caracteristici a oştirilor, în 

timpul şi către sfârşitul ' veacului al „1-lea: cavaleria este arma de: căpe- 
tenie a românilor; ea -cuprinde - ca 'şi mai înainte: călăraşi, TOȘI - Şi scu-? .-2 

„-. telnici. Infanteria, care coprinde” infanterie grea şi infanterie uşoară. Ar-. 

 țileria. Garda princepelui „(călări Şi pedeștri). Elementul de „la vetre, | 

„2. “desorganizat. _; | 
i Soldaţii plătesc pe comandanții lor; iar. celelalte grade ostăşeşti, au 

"plată de la stat. Dacă Şerban-Vodă se interesează de: oştire, “aceasta nu. 
_ înseamnă .că este un organizator sau un inovator, într'u cât toate aceste ” 

„7 elemente ale oştirei erau şi înainte “de. dânsul. şi. sunt la' fel şi în Moldova, . 

-— âceasta mai ales că în "această țară domneşte în “acelaş timp cu Ser 

ban” Cantacuzino, Duca-Vodă, venit la: tronul Moldovei din Muntenia, „unde - 

domnise până atunci aproape 5, ani.. 7 

„Găsinduse în. stare întioritoare,. oştirea ' Munteniei este ntrebuinţată 

„ca :şi “cea -a' Moldovei, în „expedijiuni afară „din țară, de: către turci şi - 

în interesul acestora. a DRE 
"După cronici, evenimentele acestor: ani, 'sunt. asttel vedate: SC 

1672; Petriceico-Vodă, „face tratat cu tătarii, prin, care. oastea ţării - 

“Moldovei să pune la dispoziţia Porţei, în. răsboaele. acesteia. . 
„1673; Lâ ordinul de concentrare. al. lui Sobieski din' 20 Iunie 1675 - 
răspunseră ' poloni, cazaci şi călărime -românească compusă din 18 stea-. 
guri cu - 1570 de călăreți, pe care - Sobieski îi primi cu iimare bucurie, 

 ştiinidu- i veterani foarte viteji ce-i erau de folos ca. oameni vestiți în 

Ă meșteșugul războiului”. „Stegar - în - armata: lui - Sobieski” fusese faimosul . 

Postolaki din Chigheciu, care ajunse. mai apoi comandant de: graniţă în 

Câmpulungul Moldovei. Camarazii săi de arme. erau Turculeţ, Isăcescu, . 
Teodor Calmaşul. şi. alţii”. "Dimitrie Cantemir -arată că în Polonia miliția | | 

uşoară “se compunea din! moldoveni - .şi' că tatăl- său Constantin servise - 
timp de 17 'ani ca chiliarch, adică comandant al 'unei unităţi. de 1900 

7 

” de “oameni, distingânduse în „deosebi în bătălia -de la Torun contra Sue N. 

dejilor. Dintre luptătorii români „din tabăra lui Sobieski la Vieria s'a. 
-distins boierul moldovean” Calmuţchi,. care „pentru vitejia sa „objine în- 

digenatul în” Polonia”. E ă “ - IE 

„Românii cari se: găsiaia în număr considerabil la steguleţele noastre. 

uşoare” „ . - Î - 

1673; Se află în acest” an, „un “ moldovan | "Dumitraşeu Raicea, colo- 7 

| ei comandant” de trupă în oştirea rusească. 

E --1675; Trupe moldoveneşti şi ' nemţeşti luptă alături „contra turcilor. _ 

7 Au. loc “lupte în Muntenia între poloni şi tătari. | a. | ARE 

1674; Aprilie 25, sosesc mai. multe paşale -cu turci, în Muntenia. 

1674; Turcii şi cu Duca-Vodă cu oastea: sa, merg în ţara. leşască. 

Sultanul Mehret, în  mergere la Cameniţă, a poposit la -Tuţora. 

Dei ” , e



cu vizirul la Cehrin; mersau şi Duca-Vodă domnul muntenesc- şi bătândus 
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1675; Prădăciuni făcute de turci 
leşască. A a o Ia A "1676; Lupte date între -turci şi “poloni, -la hotarele Moldovei. Pe un act de hotărnicie din acest an în Oltenia se vorbeşte de Dima căpitan ot. ». Olăneşti, Dragomir căpitanul ot Mihăeşti, Răduţi căpitanul, Tancul căpitanul. ? „1676; Banii de. atânci: zloți, lei, taleri, galbeni. Zlot egal cu 30 parale (zlot de aur, slavon). Un leu avea “80 aspri. Talerul, sub Can- “temir, era 2 lei 10 'parale. La deschiderea” unui răsboi, fiecare era dator să. dea câte o rublă, 'căre făcea 120 aspri (60 - de parale). Galbenu. era 200 aspri, sau: 2-lei: şi 20, parale. Ortul, era 10 parale. “Galbenul Ă “ unguresc (urijolţi) -era 4 lei “şi 10 parale. Talerul ds argint. (nemțesc),: „era 2 lei şi 10 parale. Se întrebuințau la cetăţi lemne numite bile, ghile sau grinzi “mari şi se întrebuințau şi. pentru . poduri. Erau şeice, pentru |. . 

în Moldova, la. înapoiere din țara 
-. - i 

iransport pe ape; Mârzacii erau: căpitani sau boierii tătăreşti. | : „De sf. Petru anul viitor — 1676 — spune cronica — „turcii gonind de la tron pe: Dumitraşcu-Vodă, vine la tron. Antoniu-Vodă Ruset; acest " “domnitor - împreună cu munteanul -Grigore Ghica, vine în lagărul tur- cesc de la Cetăţuia, cu vre-o: 5000 de ostaşi şi sunt “puşi să păzească - podul de pe Nistru, La încheerea, păcei toamna, căpitanui român Cărămidă - Matei duce vestea: aceasta la Poartă”. Mă DOE - Din acest an este crochiul! luptei de “ia Zuravuo, în câre se vede participând la luptă şi oştile române, aflate separat de cele turceşti şi "tătăreşti 1), Se II N i. „O altă sursă: „După mazilirea ui” Dumitraşcu-Vodă, vine domn Au-. toniu Ruset; iar. în 'al doilea an al domniei - sale, i-au. venit poruncă de au „mers cu oaste la „ Cehrin, cetate- în . țara căzăcească; iar “din . ţara -. muntenească “au mers Duca-Vodă, domnul fărei munteneşfi, cu oaste; şi ?> împreunânduse cu- vizitul; au. bătut, cetatea "Cehrinului. Insă venind în: | ajutorul 'cetăţei nişte 'oaste. moschicească,. a" bătuț” pe turci. La anul, iar. “a mers domnia -acestor ţări şi au dobândit turcii. cetatea. La Antoniu-Vodă era hatman Gavril. Costache. Intrebând vizirul undei “Buhuş hatmanul, pe care-l ştia de la- Cameniţă, "i-a răspuns că e bolnav. şi îndată au poruncit vizirul să trimită la: Buhuş, măcar bolnav să-l aducă. - Iar mergând. pe Câmpii, pustii cu câţiva Slujitori, au dat: peste nişte :cazaci, ce ţineau . ” șleahul turcilor, din nişte stânci” de peatră şi nimeni hu. putea . dobândi " dacă apuca a intra în stânzile acelea; eară lovindui Buhuș cu. cine era cu dânsul din slujitori, până a ajunge ei la stânci, pe. toţi i-au 'luat de * _ grumaz şi, mergând la adunăâre, i-au închinat la pâşa şi a poruncit paşa de l-au pus hatman şi să nu ştie că-l schimbă din 'Hătmănie”. + . . La 1677; domn “Anton Ruset, - i-a . venit porunci de-ar mers la văâste , 

N 

- Cetatea câteva săptămâni şi viind, şi oaste moschicească cu  Raniadav, âu bătut pe turci şi mulți turci s'au înecat în apa Tesmenului. Turcii erau „sub comanda lui Halep-Paşa, vizir. Si | Si — ” e | ae N a 1): Este tablou Ia biblioteca Universităţei din Cluj. _. i Ă
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ca “Pe aceste. timpuri .oştirea. mii stătea întreagă pe cheltuiala statului; 
-aşa în “ţară se fabricau postavuri, “iar fabricile aveau îndatorirea ă dă. 

„.atâta postav pentru oştire, ca dare. “Intreprinderile pescăriilor, de ase- | 

-.menea dădeau atâta cantitate de peşte, pentru oştire: „Corporaţia pes- 
- carilor care “avea. pescuirea pe lacul.” Brateş, avea îndatorirea - a âpro-.. 
„viziona cu. „peşte cetatea Chilia, Gherghina şi cetatea Albă, precum şi 

-magopeţia curței domneşti : de la Suceava şi încă întreţine un stol de înar- - 

"maţi şi câteva: bărci pe Dunărea, pentru apărarea margenei de ameazăzi . ! 
a ţărei”. . Ă 

1677-—78; „loniţă Costin, fiul cel. mare a lui: Miron Costin DI 

“asemenea şi fiul hatmanului Alex. _Buhuş, au ţinut o frumoasă e 

în latineşte”, solului polon. Joan. Grinski, 'când-a trecut prin laşi. - | 

“Era un Mârza căpitanul. Râul Bahluiul, avea zăgazuri spre a feri o- 
raşul de inundații. .- o. : 

1677; In, acest an vara, - s'au scornit oaste. contra Câhrinului, de au 

„orânduit împărăţia iarăşi pe. Șişman Hraim-Paşa, ' cu mulţi: paşi -şi cu 

= „multă oaste: şi cu tătari” şi au orânduit şi pe Antonie-Vodă cu moldovenii; 

„. satunci -era' Gavrilă Costache hatman; . şi “au trecut Nistru pe la- Tighina. 
„Moldovenii. erau în număr de 1000. 

„Când “în 1677 se reîncepe răsboiul cetăţei. de ' la Bug, Cehrinul,- 

„contingentul nostru. este de 1000 “de oameni, cetatea e luată cu ajutorul r 

-românilor”. „In acest an vara, s'au scornit oaste contra Cehrinului “de au 

„ sorânduit împărăţia iarăşi pe Şişman Hraim-Paşa cu mulți. paşi, şi cu .-.. 

“multă oaste: şi cu tătari şi au orânduit şi pe „Antoniu-Vodă cu mol- - 

“dovenii 'şi du trecut Nistru pe la Tighina şi a mers şi Duca-Vodă cu 

“muntenii”. Era Gavriiţă Costache. hatman. Era un căpitan Păcurar. - 
In 1678; „cum s'a desvărat vizirul Cara Mustafa de au mers lă Cehrin, 

„a luat atunci şi pe Duca-Vodă cu moldovenii; au bătut Cehrinul peste - _ 

„Nistru, dar nu l-a luat. Ambii “domni: au- făcut poduri pe apa Cosmenului. 

Insă cazacii -au bătut pe turci şi aceştia au stricat podurile” ca să nu. i 

- treacă şi să-i urmărească, cazacii în retragere. Cetatea avea şi înăuntru un Ia 

> :Şanț pe care l-au-luat a 'coua zi, turcii. In azel timp era: Jora serdar, 

«care îu trimis cu oaste pe Nipru: la Douan-Ghecet, o cetaţe. | - - 
La Douan- Ghecet se făceau nişte cetăţi. pe Nipru. | ” 

Ei In acest an 1678, vara, turzii ajutaţi de Antoniu-Vodă şi de Dica-Vodă 

cu oştenii lor, au bătut cetatea 37 de zile şi au luato în August 18.- | 

“Sub Duca-Vodă era în acest timp. „Goiţă vel căpitan de margene;, Las- | 

“carache Cuparu -era spătar mare; iar :Mihai biv vel spătar. Duca-Vodă -" 

-e domn în, Moldova, iar Şerban II. Cantacuzino Voevod, domn în Muntenia. 

Sub Şerban-Vodă dorobanţii” iau numirea de tălpaşi, mai mult. ca denumire 

“de armă, pedeştri, pe jos " (pedes—picior—talpă),. Dorobanţii intrau” în * 

compunerea armatei permanente şi erau. infanterie grea, serviciul era er6- 

„ditar în familie; erau armaţi. cu: arcuri şi halebarde sau fuste cu două 

_ vârfuri; mai târziu, li sau “dat siaeţe (puşti). In Moldova sub Duca-Vodă,. 
= - 

+ 

  

1) Miron Costin siujea în casteapolonă la vâstra de 18 ani. -- 
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Ion Milescu era spătar,_ el este 'fecior lui "Postolache . Milescu spătar; 
“ Buhuş e hatman; Dubău vel spătar; Ilie Drăguțescu vel arinaş; Chiriac - 

„* Sturza vel spătar; Iorga Cărăcaș spătar al doilea. Boieriă era că o breaslă | 
„ostăşească pe care boierul o -ţinia şi o întreținea; şi asupra acestui timp, = _ 
"cronica să exprimă astfel: „blestemat era "boierul . de pe atunci .ce avea - 

sub ascultarea sa breasla, cum îi. (a vel „Logofăt, curtenii, la ve! vornic, 
-hârsarii, la hatman călăraşii, căci şi ținuturile istoveau -şi breslele ce a- 

> Veau sub ascultarea sa, care de atunci s'au stins casele . boiereşti mai 
"toate şi-au încăput la mari datorii de au fămas, vânduți şi “feciorii lor 

“până astăzi”. Incă din domnia lui Antoniu-Vodă Ruset, se aşezase Sluji- 
- _ tori în tabără şi în Ştefăneşti; iar Duca-Vodă aşeză “Slujitori deajuns şi 
„> în Ştefăneşti şi în Perireta şi- osebit trimitea steaguri de letegii de pază, * 
“pe câmp şi lipcanii ce avea: Era tot Buhuş hatman” şi mai se âfla' în - 
“oaste” un căpitan ' Decusară (vechea familie Decusară,. din care mai sunt 

şi astăzi urmaşi, de şi nu în armată, “prin judeţul, Tecuci). La expeditia - 
ce se face de turci în Ardeal,. în- acest 'an, -ia parte şi Duca-Vodă cu 

„oastea sa, comandată de Gavril Costacue, vel vornic, Ion Racoviţă vel pa=- . 
_” ---harnic, Gheorghe trele logofăt, Mitrea căpitan de codru;. Duca-Vodă,. dacan 

" eşit pe la Trotuş, s'a pogorât în jos şi a mers la. Domneşti, oaste nea- - „Vând “mai “multă de 80 de oameni, lipcani la- două steaguri şi. 60-de-. | siimeni; iiar oasteă ce era asemeni. de faţă, toţi s'au: dus cineşi pe acasă, 
fiind oşteni de la luna lui April, până.în postul Crăciunului. Duca-Vodă * - "fiind urât de ţară, s'a retras la Domneşti, unde. poposise cu oamenii săi; Bu- huş hatmanul. nu a.vrut să atace la Domneşti unde era. închis domnul * său Duca-Vodă, înconjurat de leşi, „având “grijă Să -nu -răpuie “oameni, neştiind ce de oaste leşască este; ce: au aşteptat până s'âu văzut 'să ştie asupra cui ar merge, iar neîndrăsnindule se 'va întoarce şi va strânge oaste şi apoi va .veni socotind că în curte fiind seimeni şi altă gloată,- se vor apăra câteva zile, . având în curte: şi bucate şi hrană de cai şi . prav de sineţe de ajuns; intratau prin arini ca să nu-l vază şi au. mers din jos 'de sat într:o . râpă şi de acolo au trimis (hatmanul pe. oameii aleşi cu* Deadiul “serdar,':dirept spre bulucul leşilor”?. + a 

La 1678, sunt Alexandru 'şi Dumitraşcu Pârcălabi : Hotinului; Andrieş şi Eremia - Ciocârlia, pârcălabi de Neamţ; Mihalache portar: Sucevei; Ne» culai hatman şi pârcălab Sucevei. „In cetatea - Neamţului -era g mănăstire, -se_vede aparte de ms. Neamţului, căci. se vede în - hrisoave numinduse . necontenit „Mănăstirea. din. cetatea Neamţului”.- In anul 1679, ruşii cu Romantzott intrără în ţară şi se formară de dânşii un regiment de români numit Ussarskoi : Voloskoipole, pe. Care îl pune sub comanda lui Rădu- . canu Matei “Cantacuzino. In: acest an călăraşii erau -numai 6000. Căpita- nul lor era spătarul. -. a a a Şi “acest 'căpitan are. mare venit” din. dregătoria sa!). 
Exişta „birul oştirei”, căci este un hrisov din 1678 prin care Ion Şerban-Vodă “Cantacuzino al Munteniei, 'scuteşte de bir “nişte: oameni şi - 

  

3) Engel, a Sa 2
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„de „birul "oştii” I). Din această epocă avem destule! date cu - privire da- 
puterea militară, căci sunt scrieri ă contimporanilor care. se ocupă de - 
starea armatei: româneşti -şi de elementele din care este compusă ea. Vor- - 

“bind. de dregătoriile ostăşeşti, se. spune: . „Spătarul cel mare, sub el <uat 

toți călăraşii, care-i dau' daruri pe. tot anul; în o- cruce, e unul; dacă-e 

avut; iar dacă sunt mai -săraci; 2, 3 sau 4 şi: de la fiecare. capătă 1: 
leu, 1 moz de grâu şi unul de orz, un car: -de fân şi anul“ de lemne 

şi aceasta” pe fiecare an” 2). Vorbind de paharnic sub care erau păhăr- | 

_niceii, spune;. „aceştia odată erau 'avuţi şi da multe lucruri: paharnicului”. 

- “Despre aga dorobanţilor: „şi precum spătarul - primeşte daruri de la -că-. 

- lăraşi, aşa şi aga de la dorobanţi, adică - de la: pedeştri, de. care. au fost 

„mai înainte 4—5000 de. cruci, iar acum sunt numai 1000. Aga este şi 

peste letegii şi scutelnicei, de la care n'are daruri”. „Aga cel mare, dre- 

gătorie | mare. El-e prefectul sau generalul „pedeştrilor şi 'se chiamă agă - 

-- de “dorobanţi. Dorobanţii şi pedeştrii români sunt acei militari - câre, ve» 

ghează: la poarta curţei, păzesc şi “cetatea şi merg şi la resbel”. | 

_ 1678; Şerban „II Vodă Cantacuzino, ridicânduse- contra turcilor, reor= ! 
ganiză şi spori oştirea, care ajunge la un. efectiv de 40.000 oameni şi 38 

“tonuri; aga devine “general. de. infanterie; „marele spătar comandă cava- - 

leria; marele .armaş artileria; căminarul garda domnească. Dorobanţii -iau 

“numire de “tălpaşi, armaţi fiind. cu puşti, pistoale şi' săbii. Pe sub; mMân= - .: 

„tale ei poartă o togă mare roşie, numită tolar; pe cap "cască, trecută 

aceast. mai - târziu lăncerilor. E ae 

In acest an este în. Moldova un căpitan Băcurar, 
1679; -In acest an Şerban-Vodă - Cantacuzino” . domnul. Munteniei, se 

duce cu oaste la. Dougankale. Era Constantin Brâncoveanu mare - spătar şi 

agă sau general de. infanterie 3). Ă 

Din acele - “arătate şi de Dlugosz: şi de Engei, rezultă că de şi 1- 

“mărul dorobanţilor scade şi atribuţiunile lor. ad-tive se reduc, însemnătatea 

„lor: creşte “prin faptul. noului. serviciu ce li se îricredințează, garda pa-. 

latului, cum şi prin dregătoria.. în sine în fruntea căreia stă cel mai. mare . 
comandant. de oaste. Cu aceasta, se revine la: starea cu mult anterioară 

-“cu privire. la întrebuinţarea dorobanţilor, . la fel: cu -acea care era şi în 

“Trânsilvania 1). O domnie “mai îndelungată este aceia a voevodiilui Brân-: - 

„coveanu Constantin în - Muntenia şi asupra 'căreia, avem de: remarcat în - 
“- prima linie,. oarecare însuşiri ostăşeşti; la „acest domnitor. “Aşa “se. găsesc | 

următoarele date cu privire la oştire: „Când se reorganizează . dorobanţi, 

înbrăcămintea lor este curat. naţională, deosebinduse portul „lor pe iudeţe, 

prin desenurile” de pe -bunde (veste) şi îelul lor. Dorobanţi "sunt şi rămân 

tot pe cele două categorii -de până acum:- dorobanţi.“ pedeştri şi doro- 

banţi călări;” judeţul - era îndatorat ca la un număr de familii, care da î 

1 Uricar, Vol. 1 pag: _139, 144, 151, 182, 160,, 165. 
2) Engel, 
31. Chinţa (Arhivele Olteniei an, XI Nr 61-62, 
4 Gh. Barițiu, Ist. Transilvaniei, - 
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„Fig. 16) Dorobanţ de Romanați (față): (Fig. 77) Dorobanţ de Romanați (spate). 
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“dorobanţi pe jos,- să dea. câte “atâţia -călări. Dorobanţii unui judeţ con- "stituiau un steag; iar toţi. dorobanţii la un.loc, constituiau corpul doroban- | ților. Sunt -10 steaguiri . de dorobanţi şi anume: steagul lui -vel aga, steagul. lui Frăţilă, steagul Ot Craiova, steagul lui . vel căpitan, steagul Stanci-- 
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“lui, steagul lui Dobre, steâgul Raii, | steagul Ot Comanca,- steagul Vălenilor,.. sieagul Chiojdului; Steagul era, ca regiment şi. după cum se vede, poartă numele sau a comaniantiilui, ori a localităţei din cheltuiala căreia era. ţinut. Mai -sunt 4 steaguri de scutelnici, pedestraşi vechi” (a lui. Petre căpitanul, “al Neculii, al lui Stan şi al Frânţescului) şi 2 steaguri de scutelnici pedeştri, noi create. După dorobanţi şi scutelnici, mai erau. seimeni Şi ca- zaci. In timpul Brâncoveanului, “se înțelege sub numele de slujitori, garda pâlatului  vorniceii,- spătăreii, vistierniceii, stolniceii şi comişeii, aceştia fiind în serviciul: grajdurilor domnului. Tunari încă erau, însă puţini. "Erau nemți ca trâmbiţaşi; erau -surlari la muzică şi. muzicanți turci. Sia” jitorii purtau chivere şi înbrăcămintea lor era din postav de Braşov. 
1 Da - ” Ii 

Praful de puşcă se procura printr'un evreu. .: - - 
N 7 „ti N . 
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- xilor române “cu oşti;. au încoim- .. 
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1680; Maria Thereza -'a format 2. reginiente. de români, pe care ia 
răscumpărat de la .baronii cărora- le aparţinea. In cel. din ufmă .resbel. ci. 

„Bavaria, după înseşi mărturisirea întregei armate imperiale, aceste Te- 
-gimente s'au luptat cu mult! curaj. - ai 5 

_1681; La 1681 în - Muntenia era Pan Ra- 

tel “de - muzici”. 

1682; Erau în acest an în Oltenia boierii: 

„Şerban comisul Giurcă căpitanul ot-Baia de: 
aramă, Nicu căpitan.- :ot' Râmnic, şi Udrea 

căpitanul Slăvitescu şi Dragomir căpitan Mi- 

hăescu. o 

1683; In -al dncilea. -an al domniei lui. 

  

    
(Fie. 78) Dorobanţ de Târgovişte. 

_Duca-Vodă, ridicatusau împărăţia 

asupra nemților cu răsboi, “să 

meargă împreună cu, domhii ţă- 

    

  

  

“ (Fig. 79) Mibail- Cantacuzino, Vel-Spatar. 

jurat: cetatea Beciului, bătândo. turcii 60 de zile.. Turcii au- fost bătuţi, de. 

- oaste venită într ajutor, leşi, nemți: E Ia - ai 

Altă sursă: .- Da Sa Cea 

1683; La 1683 ş'au porni. “turcii - asupra nemților, asupra Vienei; 

“s'a. dat: poruncă şi lui Şerban-Vodă' domnul “muntenesc şi lui -Duca-Vodă. 

„domnul moldovenesc, să se “gătească de oaste. Duca-Vodă încă: au eşit.: 

“din Iaşi la oaste, April 24; pe boierii câţi nu erau la' ținuturi, îi luară ! 

la - oaste -cu“sine. Sub el era. Toader vel: spătar. Impărăţia a mers până: 

la Belgrad; iar de acolo înainte vezirul cu domnii”. La atacul Vienii, de. 

către turci, cu munteni şi moldoveni, valachii. sunt separat în colţul Du-- 

nărei -şi turcii: separat de ei. Sobiesky scapă Viena”. 

„Altă sursă: „La 1683 gătitusau vezirul de oaste contra nemților Şi 

dul “Năsturel vel ban, Pan Mihai Canta- 

cuzino vel spătar, „Erau. în oştire, fel de: 

+
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- venitau poruncă. Şi lui Ducă-Vodă să meargă cu oaste. + Făcut-a -atuncia 
Duca-Vodă mare gătire de oaste şi au adus câteva polcuri cazari de. la 
Ucraina şi călărăşimea şi efegii şi. curtenii şi hAnsarii. - -Şi pe țară, 2u. 
orânduit Oameni de oaste şi boieri şi mazili, cu “câte 10-—12 slugi şi “au pus şi pe. -Brahă căpitan, deau făcut strajă de oameni, tot: din vătajii 
boierilor şi a jupâneselor celor” sărace. Şi au purces cu toată oastea sa.: “In ţară .a rămas Palade spătar, iar la laşi, a lăsat . de strajă pe, Ion Costin, al doilea postelnic”. - - 

“Aga Constantin Bălăceanu: „îşi întindea după nişte. părei nebune, adică „după“ vitejii” 1). „Buhuş> vestit căpitan”. . - 
Ă - „La asediul Vienei, Şerban-Vodă 

_duzea 4000 de ostaşi. La. acelaş 
" asediu, moldovenii trec pe'la Bran 
în Ardeal, iar muntenii pe la Or- 
„şova. : In : oastea „mai mică a lui 

- Duca-Vodă, tare de 2000 de oa- 
meni erau cazaci, curteni, hânsaii, 

- lefegii şi ynazili, care "aduceau cu 
"sine câte 12 oameni, precum-şi seu: 
telnici în legătură cu unele familii 
ajutate: de : visterie, - vătajii boieri- . 

» lor şi -jupânesele sărace”, -- | 
“Duca cu oastea a mers prin ţara 

munteneâscă, a tr6cut peste munți 
“pe la. Sirm; Lugoş, Temişvar, Şar- 

ver, Solnoc, şi deacolo la Buda; 
“a trecut Dunărea: pe un pod din' 
sus de Buda.. Duca-Vodă, între alte 

trupe, âvea şi. 2 Steaguri de lip- 
cani şi - puţinei siimeni. La _îna- 
pcere în- ţară, Duca-Vodă „sa a- 
şezat în  Domneşti, trimiţind pe -Bu- 
huş hatmanul de „au bătut niște 
adunălură ce. erau ci Vasile Hăbă- 
„şescul.;Se strânsese mulţi căpetenii 
şi oameni de fară, la Movileni pe 

„Siret Spre Tecuci şi i-au risipit”. 
Altă sursă: - | - „1683, April 20; Duca-Vodă. din porunca sultanului : şi pe baza tra- tatului încheiat cu Poarta, „pleacă cu 2000 pedestrime să însoţească. oastea 

   
    

(Fig. 80) Dorobani de Slatina, 

turcească ce mergea să ia Viena, luând. drumul prin “țara: românească la | : Ruşava, apoi prin Sebeş, Lugoş, Timişoara, - Sarvaş,. Solnoc, .peste apa . Tisa şi apoi a trecut Dunărea pe la Buda, „unde au ajuns pe Şerban-Vodă 
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domnul țării româneşti” şi împreiină se duseră în tabăra vizirului la Ston 
-Beligrad şi apoi porniră cu toţii spre Viena. . . - ” 

1683; In acest an venitau poruncă şi - -lui Şerban-Vodă, domnul mun= . 
tenesc şi lui Duca-Vodă să se -găteașcă de. oaste spre a.merge la Beciu. 
Duca-Vodă a “eşit din . Iaşi la: oaste, la Aprilie 24, lăsând în urmă în 
„fară 32 de orânduele mari. Duca- Vodă avea şi puşti mari. Şi a luat. atunci 
Duca-Vodă la.oaste pe boierii. câţi - nu. erau la ţinuturi. HĂ- rămas la laşi 

as 

între. alții şi Toader . Palade vel spătar. Împărăţia mergând - cu toață pu- 2 
terea.. Duca-Vodă “avea şi stăpânirea: Ucrainei şi pusese "pe Ene „Dră- 
ghici hatmanul la Nemirova, pentru guvernarea Ucrainei. - - Îi 

„La bătălia de la -Viena luară parte activă şi "românii, atât în: tabăra. . 
pagână cât şi în cea creştină” 1). : - 

'1683; Domnia lui * Constantin-Vodă Duca; cu domnia Ja: Odriu;e era 
mare! gloată- de boieri şi cu 200. de - seimeni ce-i scrisese la 4 steaguri -: 
în leafă, - cu îmbrăcăminte şi cu' arme tot în bani cumpărate şi banii câţi * 
îi. cheltuia acolo cu atâta gloată, tot în datorie îi lua”. -- 

| După această înfrângere a turcilor şi domnilor “români, Petriceico luă 
"câteva regimente poloneze cu polcovnicii” Demidiski' şi Cuneţki şi se pogo- 

"_râră- în Moldova, prinse pe. Duca-Vodă şi-l trimise: în - Polonia. ” Ă 
î Stefan: Petriceico-Vodă, -venind din_ Polonia a doua. oară „domn, a. 

-tăbărât cu oastea sa la Botoşani. în Decemurie; el „era însoțit de oaste de. 
| moldoveni şi oaste aliată polonă şi căzăcească. . E - > 

1683; Decemvrie, -„a venit la. Botoşani cu armata sa. "Ştefan Petri- 

ceico-Vodă, eşind din Polonia şi venind a. -doua oară. ca domn în Moldova. 

La Botoşani. hatmanul Cuniţki, -cu toată puterea căzăcească, ocupase Bo--. 

toşanii şi stabilise” aci cartierul-- său general. De azi. Detriceico a plecat cu 

_ cazaci şi poloni asupra lui . Duz a-Vodă „pe care - l-a: prins la Domneşi în - 

ziua de 25: Decemvrie”. - . 
- ln acest timp, O: seamă de boieri“ cu oaste, s'au “adunat la Tecuti, cu 

căpitanul Hăbăşescul; - trimisau . -pe Buhuş hatmanul şi i-au lovit şi i-au “ 

spart. -Duca fără grijă a rămas “ în satul Domneşti, pe Putna, Petriceico-. 
„Vodă veni si la domnie; aflând “ uade e -Duca-Vodă, a trimis o seamă de - 

oaste -leşască şi căzăcească , şi. moldoveni _cu căpitanul „Balenţki, care se 

“straja. Ducăi-Vodă, - fiind câţiva lipcani şi i-au prins pe. toţi la-Răcăciuni, -. 

Apoi : s'a, dus la Domneşti, în ziua de“ -Crăciun, în vreme ce | 

- Duca-Vodă . şedea la masă; hatmanul _Buhuş nu era cu el la'masă, ”- 

făcu mai târziu „serdar; şi. mergând asupra: Ducăi-Vodă, s'au tâmpinat cu _. 

ci ..mai departe şi a _putut fugi. „Era lângă Buhuș, -Dediul' serda- E : 

| riul, care. mai pe. urmă s'au făcut  spătar- mare, om viteaz, - şi 

de treabă. De la Focşani unde şi-a dus casa Buhuş, s'a “întors, cu. - - 
-puţinei “lipcani şi Cu 0 seamă de oameni ai săi, ce au aflat. lângă sine 

şi au dat năvală” să intre” în ograda unde. era Duca- Vodă, dar ma putut; 

a- încercat în 2—3- rânduri, însă poarta era - încuiată! Altă Sursă: -. po 

- 1) loan Grămadă (Românii ta catia de 1a Viena în anu 1683).- - 

  

[i



y- 

„tronul, Petriceico ceru ajutor la poloni şi cazaci; o oaste de- cazaci 

5 i i 
„La 1683 Vodă Duca a căzut în disgrația Porţei şi mazilit. pe când 

se afla în serviciu “cu oştirea. sa si cu turci, la Camenița şi a. fost numit 
în locul 'său Petriceico-Vodă.- Cum Duca-Vodă nu. voia să părăsească 

şi poloni: sub comanda lui Cuniţki,- ocupă Botoşanii; Petriceico purcede la: 
: laşi, de unde trimite oaste sprintenă şi leşi, moldoveni şi cazaci, sub CO- 

„. maândz2 lui Demideţki, a lui Varlan, armașul cel mare, a. lui Vasile Baenschi 
nepotul său, a lui Ilie Pleaşca, jicnicer al, doilea şi a lui Nechiţele. vor- 

-nicul, contra lui "Duca-Vodă, pe care-l-a înconjurat «şi prins la moşia sa 
Dorneşti, din ţinutul Putnei şi l-a trimis în robie-la Liov. Insă Duca-Vodă 

„nu stă de cât un an -mazilit şi este: din nou trimis de turci să ia dom- - 
nie, în 'ţara Munteniei”. 7 

„„. Altă sursă: „Duca-Vodă, după ce a fost mazilit în :Moldova, la Ca- 
meniţa, a stat un an mazilit şi a fost pus domn în ţara muntenească, unde 

. a domnit 5.ani şi a sugrumat 3, boieri, unul eră Goiţă vel căpitan de = margene,. Cupărul cel bătrân şi un Spătar mare”. Altă sursă: 
„A doua domnie a lui Ştefan Petriceico; a fost trimis Petriceico oaste 

sprintenă, leşi şi moldoveni şi cazaci punândule capete peste leşi şi peste . 
cazaci pe un: Demideţki Reimentar,. leah; iar. peste moldoveni pe .Varlan, - _„armaşul” său cel mare şi pe “Vasile Bainski nepotul său şi pe Ilie Pleașca, 

RR 

1 

ce au fost jicnicer al doilea şi pe Nichiţele. vornicul pentru strajă, în 
potriva. lui -Duca-Vodă. Şi aşa. încet  trăgânduse în' jos şi înțelegând de 

. Duca-Vodă cum este în Domneşti, la. ținutul "Putnei, era şi Vasile Hă- 
băşescu cu „nişte adunături, oameni de țară pe la Movileni; trimisau pe 
Sandu Buhuş hatmanul său, de i-au lovit şi i-au împrăștiat”: :La Duca 

„erau şi -seimeni. Era .praf. de sineţe. Să făceau uşor Slujitori cu bani.) * Altă sursă: a i N i 
„= Petriceico-Vodă. ce venea în locul lui Duca-Vodă: sosind la Iaşi, au trimis poghiazuri, iar alţii şi “cu. Bainski serdarul, să meargă să 10- vească pe Duca-Vodă la Domneşti.- A purces în- jos pe Siret, luând mazili . şi: căpitani şi slujitori. Cu: Buhuş era şi Dediu serdar”., -Pe vremea asta, turcii aveau tunuri mari: şi grele, de trăgeau câte 80 de bivoli, unul.” 1683; Hatmanul căzăcesc Cuniţki înştiinţează pe castelanul Cracoviei Potoki, despre o ilustră victorie “asupra tătarilor în- Bugeac, câştigată ă cu ajutorul oastei moldovene: „moldovenii merită toată încrederea, căci . „se bătură cu o deosebită -agerime, luând mare. parte la, victorie: şi la pradă”. Bătălia de care e vorba, are loc la Feligran, sat tătăresc. „lar la 5 Decemvrie sosiră 30.000 “de turci. şi tătari, pe care la cea dintâi | - ciocnire, îi fugărirăm şi băturăm cu desăvârşire”, - | : !- -1685:); „Pe la st. Gheorghe, Şerban-Vodă- porni din București ca. oastea sa care: număra vre-o 6090 de- oameni.. Străbătu Oltenia, trecu pe -la Orşova, apoi pe Valea Cernei, atinse Lugojul şi Timişoara şi trecând Tisa, se întâlni cu armata moldovenească mai jos: de Budapesta”. 

  

1) Ion |. Nistor (Un român iscoadă la 1683,
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__ »Făcutau atunci Duca-Vodă mare gătire de” oaste; şi au' adus Şi câ 
„teva polcuri de cazaci de, la. Ucraina şi călărime şi letegii 'şi curteni şi 
hânsari. A mers prin țara muntenească, apoi pe la Sibiu—Lugoj—Temeşvar — 
Sarvaş—Sonok. şi apoi la cetatea Buda şi: acolo întrun câmp, au ajuns „pe Şerban-Vodă. cu oastea. Duca-Vodă era însoţit de cronicarul Miron * 

“Costin, hatmanul Buhuş,” postelnicul : Constantin Ciobanu, paharnicul Ioa 
Racoviţă, marele “vornic Gavriliţă Costache, comisul Catargiu, marele spă- 
tar Tănase din Soroca, căpitanul “Braha, tretilogofătul: Gheorghiţă şi alţii”: 

"Ar fi. fost 6000 munteni și 6000 moldoveni,- aliaţi cu turzii.' Românii erau. 
aşezaţi în a cincea linie de bătaie., „Românii erau dulgheri şi pontonieri 

3,In armata poloneză” ca şi în turcească, se găseau chiar unităţi întregi 
de soldaţi moldoveni”.: „Moldovenii pribegi cât şi” cei aşezaţi în număr - 

“considerabil în Polonia -şi Ucraina,” deprinşi de Acasă cu meșteșugul ăr- 
melor, jucau un rol însemnat: în arata leşească”. +, ă 

” ? »„ Cohortele de. veterani ale , dacilor transnistrieni, - adică ale românilor 
de „dincolo de: Nistru, - înregimentate în. armata lui “Bogdan Chineiniţkie, .- 

“aveau în bătălia_ de la Liov,. în faţa lor alte cohorte, tot: româneşti, care | 
lupta. sub steag polonez pentru apărarea oraşuliii, “contra asediatorilor”. 
Era în Muntenia în acest an Mihai Cântacuzino- vel spătar. Iar Constantin | . 
Brâncoveanu este - între. anii 1683—1687 mare spătar. (numit - din.: 1632). 

'1684; Românii' din steagul lui- Sienavski, făceau la 5 Octomvrie 1684: 
prizonieri, “după ce -respinseră un puternic atac: din partea! tătarilor.: In” 
seimul ce s'a. ţinut la Halicz în 1684 se luă hotărârea de a se, angaja 
călărime moldovenească contra. cazacilor. -. _ 

"1684; Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino, domn a doua oară, pune hâtmân ..... 
pe Zosin Başotă, căci. Buhuş refuză “a “se mai înapoia în Moldova, din 
țara munteneăscă unde era stabilit -şi unde şi' moare la satul Ruşi. In. - 
timpul acestui .voevod .„pline. erau odăile seimenilor şi ale avgielor, nişte 

. Slujitori de ai lui ce le pusese el acest nume, ţinândui mai de credință”. 
. - . . a >, . 7 In acest an şi sub Vodă Şerban Cantacuzing,- erau* în Muntenia Preda 

căpitan. "Milcoveanul şi Papa căpitan Drăgănescul. -; a 
1684; In lună Mai 7, au intrat turcii în Moldova. In acest an virie: 

la tronul Moldovei în a doua „domnie, Dumitraşcu-Vodă Cantacuzino. » 5 
“1685; In acâst an în Oltenia era Dumitraşcu Spineanul, vel căpitan... 
1685; „A venit domn Constantin: Cantemir-Vodă, care fusese slujitor - 

“ în rând 'cu slujitorii, fiind> pământean;. apoi a fost serdar şi clucer şi 
„din: tinereţea sa a arătat vitejie şi vrednicie în ceata slujitorească. Sub 
„el a fost hatman  Velicico”. Const. Cantemir „foarte viteaz bun”) „care 

„ semne! multe avea pe trup; de ia răsboae”2).. - îi a 
;» Cantemir cel bătrân,. eră, înzestrat, cu mari “talente. ostășeşti”. i 

1) N. Costin, N a Ea 
2) lon Neculcea (Letopesiţe). Dai - 
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Cantemir: Constantin, a fost mai înainte "ceauş . spătăresc în Muntenia. 
- EL. de tânăr a fost în ţara leşască, de a slujit în oaste până a ajuns. . 
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„. Rohmistru şi. viind în ţară, “sa dus cu Grigoraşcu-Vodă Ghica în Mun- 
tenia, unde a fost ceauş spătăresc şi era om viteaz şi cu bun 'sfat. Diipă 

„aceia, venind” în Moldova şi slujind “bine, l-au pus căpitan mare şi apoi. 

su 

a fost şi serdar şi apoi şi clucer mare şi aşa a fost ales! de boieri ca 
„domn. * Constantin-Vodă a pus "hatman pe Velicico 

a 

La. 1685, este domn. Constantin” Cantemir: Acest domnitor aşează nişte” 
„„ „steaguri de lefegii în târg la Roman, de paza ţării pe Siret 'şi pe Mol- 
A dova şi alte steaguri ' în Piatra. de pază. pe Bistriţă şi aceia ţineau “calea 
“- poghiazurilor: -ce „se. slobozeau prin ţară şi-i prindeau. Hatman pe acest 

5,
 

z 

, 
, 

"o luptă a lui hatmanul. Velicico,: cu un podgheaz. mare de leşi; eșita: 

= 

„timp era Velicico, însă slab ca hatman. Cantemir a fost cu oastea țării și 
"au stătut 'câteva săptămâni _prejur cetăţei -Soroca, - în care “erau _cazaci, “cu metereze şi lagumuri”. e 

-“ In anul 1685 vine la tronul Moldovei, Cantemir „Constantin Voevod 
“(Constantin-Vodă Bătrânul), care a fost clucer mare în domnia Ducăi-Vodă | 
„om de ţară, moldovean “drept, fiind de. la Tobac: de locul lui şi foarte: viteaz” bun. Vitejii) voinicii;- slujitorii îi : erau ' drăgi. 'In lupte cu leşii . 

"lui. Ioan Stanislav  Iablunovskie,. hatmanul . cel. mare, Cantemir era alături ide: turci şi “de” tătari, cei dintâi „sub, Suleirhan-Paşa ” Seraschierul' şi. cei 
de al doilea sub Selim: Gherei . (hanul tătăresc) 'şi. au dat 'răsboi leşilor . aa de taţă,. din toate părţile; ce nu le putea. strica nimica; şi. aşa bătânduse, 2. .Spun” cum şi "Cantemir-Vodă i-au eşit singur cu capul lui şi cu curtea “ "lui, cu boierinaşii şi cu slujitorii ce aveă mai .de treabă, la harţă şi mare.. „vitejie au- arătat lă acea aripă, din :cotro'a -dat.el năvală asupra leşilor, - 

"i-au lovit din'sineţ dărlogul de la 
„purces moldovenii în risipă”. 

„5 lei, o găină S bani; o vacă: 2 lei 1/. - 

„A.cât spun că "îndată au „legat leşii: tabăra şi au clăîit: înapoi dintracel . „ceas”. Era: sub Cantemir, Ioruc Dima bulucbașa «al său cu. seimenii și le- fecii. Era în timpul său, Iască căpitan “Serbul; Preda “căpitan de la Soroca; „Preda „căpitan de Milcov; Barbul căpitan Băleaniul.. '. a a „1685; La Baia- în acest an,,: în "domnia! lui" Cantemir-Vodă, are loe - 

hatmanul “Velicico -cu puţină oaste. ce avea, spre ţinutul, Sucevei, împo-: „trive a multe podgheazuri leşeşti ce umblau Şi -stricau” în ţară; găsitau “- atunci un podgheaz mare la Bae' şi s'au lovit hatmanul “Velicico cu dânşii- "prea tare, cât l'au lovit pe -hatman dintr'un sine, de i-au rupt zana . de pe grumaz: Velicico „năvălea, în. răsboi singur. cu sulița în mână; şi - “altul Pau lovit de i-au: rupt “ spogârniceală de -lă frâul: calului şi altul 
şea şi n'au putut să isbândească şi au 

1685; „Eşind Turculeţ cel mare ] 
„turci ce se întorceau de la Camenița”. - A a : 

„1685; In. acest an în Muntenia era spătarul: Vintilă Corbeanu, (cae. a fost pe rând :paharnic, Spătar, ban). „„EI face. parte. dintr'o misiune - diplomatică trimisă. de: Şerban-Vodă la 'Mihai Apăţi,. principele - Tran- . silvaniei” 1). pa e m 
1686; : Preţurile pe atunci: sacu cu făină 74 de 

a Ştefăneşti, a. bătut un pâlc de | 

îi Ă EN 

bani; butea de vin 
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“După cronică, asupra anilor! 1685—1693 „domn - „Constantin Cantemir _ 
— spune Engel — în. oastea. Moldovei, şătrarul cel mare vede de șatre; 
"că erau” instrumente de semnale şi. de cântat”: 

1686; In acest: an Cantemir, avea cu el; 10" steaguri de. oaste; dar el 
crezu că nu se poate opune. cu. ele polonilor cu Sobieski care se apropie. : 

In oastea- acestora erau atâţia voinici de :la noi, ca: . Davidel, Turculeţ, 
un: vestit viteaz, hatmanul Velicu Costea, căpitanul Mitre; de. aceia Cantemir. 

"se retrase. dealungul Prutului, când. Sobieski intră în Iaşi, unde lasă 
12 tunuri. Pe. acele vremuri găsim, numiri ca: Ştefan dărăbanal, Miron 

- dărăbanul, - „Moise, „dărăbanul; în „hrisoave şi * documente oficiale, "boierii |, 
semnau în cam aceiaşi ordine, ceia ce indică o ierarhie sau o rânduială 
în dregătorii; astfel: Gavriliţă” Costache vornicu ţării de sus; Ion Ra- 
'coviță vornicu "ţării. .de. .jos; „Velisco - Costin: hatman şi pârcălab Sucevei; 
-Deadul vel spătar; Dosoftei "mitropolit. Sucevei; “episcopul Romanului, e- 
piscopul Huşilor; vel logofăt “Tudosie Dubău, vornicul Dolnei,: vornicul 

- Garnei, vel pitar;. vel medeinice;, vel. cluzer. Sub Cantemir-Vodă, tătarii 
coprinseră ținubusile Orheiului şi Lăpușna, de unde au fost scoşi de An-. 

„-tioh Cantemir-Vodă,, între 1696—1700. E e - 
„1686;- In acest au, „au luat, turcii târgul Reiiii, 

4 

ajuta peturci cu: armata lui în_răsboiu. : 

1687; Cantemir-Vodă încheie tratat “cu turcii, „prin « care se obligă a” 

-1687;. Este din. acest an 0 -.descriere-a țărilor române tăcută de un. . 
olandez şi: care „spune “despre moldoveni, „că ar fi ca “şi muntenii, mai . 

+ buni - soldaţi, de cât .muncitori (țărani): e . 
1688; In acest an. era - „Dieneş „spătar, în Moldoiă: la în Murite- . 

. = 
i nia în acest an: | . SE ! 

"Era Vintilă Corbeanul, vel ban. Acesta, în, 1678, era paharnie. 
„Şi. ia parte "la răsboiul: dintre turci şi poloni la Cameniţă, când oştirile 

„ româneşti sub Duca:Vodă dau %jutor turcilor. - ' m 
“In Muntenia ! „după: Cantacuzino. care “ încheie oare cum cu “cinste, 

trecutul măreț al oştirei țărei sale, urmează la.- tron „Constantin-Vodă. Brân. ..: 
„Coveanu.. Despre grija acestui domnitor _pentru armată, - spune lămurit. Băl-. 
cescu „„puterea- armată a ţărei în. vremea "Brâncoveanului, se desorganizează 
“şi _ostaşii se fac . clăcaşi „pe la moşii” . Aci este vorba -de oştirea activă, 

": permanentă, întru cât acea - de la , vetre era. deja clăcaşe. Cu toate a- 

cestea Brâncoveanu, reîncearcă la 1689 reorganizarea . dorobanţilor. şi' un 

punct bun: în aceasta, este că îmbrăcămintea ce -li se dă este naţională, 
deosebinduse portul pe judeţe prin desemnurile de. pe dânsa. | 

_ Brâncoveanu. „a lăsat la Bucureşti. pentru paza orașului, „pe Andrei „vel 

- căpitan de' cazaci” 1). + a , - 
Dorobanţii „rămân tot pe cele două categorii de până. acum: dorobanţi 

„ pedeşiri şi dorobanţi călări; judeţul era îndatorat ca la un anumit număr. 
„de familii, - care da dorobanţi pe jo5, să dea câte atâția Călări. Dorobanţi 

La 

:1) Maas Ist, p.: Dacia Tom. U Nr, Ps ,
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unui judeţ constituiau Un steag iar "toli dorobanţii la un loc, constituia 
- corpul dorobanţilor. | , " a 1689 Noemvrie 6; Cu aceată dată sunt ştiri sosite din “Polonia, despre. 

o victorie repurtată. de domnul - * Munteniei, în luptă cu tătarii, el: era 
„Susţinut de ' Heisler; tătarii erau 60.000. ! DI 

Tot. din acest an 1689, avem descris un ceremonial, al curței domneşti 
„din - -Moldoya. Cu ocazia primirei lui Ph. Avril, la voevod în Iaşi, „trimise - 
_câreta.. domnească. escortată de .50 'de soldaţi, cu, fiul marelui logofăt, să - 

1. “ne fie ca interpret ' şi aşa „ne dusem la palat,. unde ne aştepta domnul. -2.. Toată” miliția era în arme, înşirată în cea mai îrumoasă ordine, până la _. “intrarea palatului” 1). , NE | 
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    (Fig. 8 Petre “Obedeanu. 

1689; „Nemţii aduși de Bălăceanu, veniră sub Haizler şi ocupă țara” . „Turcii „mai făcură ravagii la. Buzău sub" ceilalţi domni “fanarioți, după „=. Nicolae Mavrocordat”. . Sub Constantin-Vodă - Brâncoveanu, la 'suirea pe = tron „Surlarii, trâmbiţașii domneşti şi “turceşti” “cântau. - Ion Neculcea vorbind de isbânda aliaţilor munteni, moldoveni şi turci, 

  

1) Ph. Avril (Voyage en Moldavie), .
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contra nemților sub Heisler:),: spune astfel: „zic. că 'la acel răsbdi să: 
îi fost mai mult isbânda despre -partea cazacilor Brâncoveanului, cărora. 
le era „cap un moldoveam, anume Costin căpitan de: Focşani, fecior Nenului”.: 

Evenimentele acestui timp sunt astfel, date de către istorici: 
- „Nemţii fiind în certuri cu turcii, un corp nemţesc” sub coinanda lui -- 

-generalul Heister, - intră în ţară. Brâncoveanu care nu se poate împo- 
trivi acestora şi. fiind credincios turcilor, chiamă: pe tătarii ailaţi mai 

„în apropiere, ca să scoată: pe Heisler din tară; tătarii erau la Potlogi” | 
* Sub Brâncoveanu, Petre Obedeanu comandă un detaşament contra” 1 

| Heisler. ! , 
35 In 1690, Brâncoveanu primeşte ordin de la Poartă ca să însoțeaăcă. pe 

turci - “împreună cu moldovenii, comandaţi de. hatmanul - Bogdan şi uniţi cu 
” - tătarii aflaţi la Potlogi, la: intrarea lor în " Ardeal. 

4 

Brâncoveanu. împlineşte porunca, îşi duce oastea sa la Potlogi . -Şi apoi i 
constituinduse . pe două coloane, una cu munteni şi moldoveni, trece pe. 
la Negru-Vodă (Bran) şi Dragoslave în Ardeal, iar a doua cu turcii, trece - 
pe la Predeal către Braşov. Românii iau parte la: luptă de la Tohan,. 
din "21 - August, în: care “luptă piere boierul Bălăceanul agă, - iu lui „Pe 
traşcu căpitanul”. -. -. Pa iu 

= Se remarcă asenienea, că "regulele - 'de luptă: la români, în acest timp, . 
“sunt 'bine observate, într'u cât. comandantul - înainte de a-și face planiil - 

de luptă, caută a: se informa asupra” dușmanului. “Brâncoveanu „când vra 
la atac, a trimis numai de cât cercătoriu pe „Văsâiu, căpitan de lefegii, . 
„şi pe Viscol căpitan cu câțăva oaste pentru că siniția că mai vin nişte oşti” 2 2); 

Corpul .de. oştire trimis de "voevod - ca să. ajute -pe turci care “Tuptau 
contrâ' lui: Eugen de Savoia, este comandat de: către marele ' serdar Petru „i 

, Obedeanu. ' „ a SI Pa | 

N a 1690; In: acest ân  Tukeli “craiul “Ardealului a: pus pe căpitanul cel, 
mare de Cerneţi, care era. acolo „de “paza. margenei, anume - “Nicola Glo-- 
'goveanul”. (Căpităniile de “ margine erau mai însemnate” de. cât celelalte). 
“La îel deci ca în Moldova. -, vo Aa 

In. consiliul domnesc din Valahia figura şi “marele” ban,, care cârmuia 
Şi reprezenta Oltenia. Marele spătar. în Muntenia şi: hatmanul în, Mol- 
_dova erau miniştri de 'resbel.: ' Marele clucer era intendent general al 
“armatei. Ie a L 

1690 Aug. în 21; „are l5c luptă de la Cerneţi, pe. care o câştigă. 
Constantin Brâncoveanu; sub el era milițiile naţionale”3). Aci, zice Băl-, 

".cesc: “românii îşi luară rămas bun de la gloria militară”. 5 
1690; In acest an turcii dăruesc domnului Moldovei! alte * 2 tunuri. 

Lascăr” Cioranul, pe la: „1690, merge în ţara  moschicească. „la i 
hatinanul căzăcesc cerând! slujbă” pe. lângă un: văr al său Preda paharnicul 

- „Care slujeşte. la hatmanul de acolo”. Aci află şi pe rnoldoveanul. Lupaşzu 
Murgulej, care ajurisese, rotmistru. şi -care “lasă ca -avere (Lascăr Cioraaul) : 

7 

“1) Tab.oul fotograțic al luptei, este lâ Biblioteca Universitaet din Cui 
2) Magas. Ist, p. Dacia Ţom. Il Nr. 3 
3) Uiysse de Marsillac. 
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bagaj militar: 2 cai, o pereche de săhăidace cu arcul galben, 4 trâmbiţi de 
argint şi un răftişor purtat peste cămaşă. - “Un fecior îl întovărăşea, du- „> când, cu el câte un cal roib- măre şi „câte “un +bahmet negru: umblător”. 

„Un Constantin Ceauşul muntean, feciorul hangiului de la Bozeşti. Un Silion. 
| Sobieski formase:o întreagă ceată moldovenească, purtând Tăciuli 1). Joi- * „miri moldoveni sunt, pomeniţi atunci.. „La poloni era un Miron Cocoranul, “-un Toader armaşul, Pătraşcu Tăutul, Ilie Abază, Sandu Volcinski, un Du- mitraşcu şi un Vasile “Isăcescu, Toader Calmăşul din Ofheiu; pârcălab -de Hotin, lapoi vornic -de C.-Lung. Un muntean Sandu Colțea ajunge ” ostaş la Carol al XII-lea, în vremea când Apostol Chigeciu, “fost soldat | “a lui Sobieski, intră în serviciul lui Petru al: Moscvei. Bainski, Lupaşcu, Murgulet, Mihăilă Ganul, Andronic Isar, Ion: al“ vatatului Roman, "Gheor- „ghiţă: spătarul”. . . De e Na „1691; “Sobieski regele Poloniei, calcă Moldovă, 'cu oaste puternică, în al 6-lea an 'al domniei lui Constantin Cantemir;: drumul liiat: Botoşani— „ Cotnari—T. Frumos; de aci s'a întors grabnic înapoi, diii cauza. ernii grele. „= Oastea a 'murit I/a de vifor, frig şi îngheţ. a e E | „La 1691; Sobieski al Poloniei intră în Moldova 'şi face să -se ocupe de către soldaţii săi, oraşele Câmpu-Lung "din Bucovina şi cetatea Neariţ. din „judeţul Neamţ. La - cetatea ; Neamţ are loc episodul luptei cu plăeşii, pe - care poetul V. Alexandri îl redă după legenda populară a timpurilor „de atunci. --: SI be i 

- La 1693 are loc 'lupta “de Ia Stălineşti între turci şi ruşi. Corvezile. 

9 

peniru domnitori şi oştirile: țărilor, se ţin mereu. Aşa, în 1694. Constantin-” "Vodă. primeşte poruncă să trimită. Zahereana - la Camenița şi vodă alese. „. „oastea şi trimite Zahereana la Cameniţă. In acest an îi Moldova este Ni- „ colai. Costin hatman. o DI O DE aaa “Sub Duca-Vodă „se făceau în Moldova exerciţii şi. lupte). în lagăre de: - instrucţie;, se îndeletniceau şi “obişnuiau ofiţerii cu trupa la. recunoașteri”. E La 1693 „Vodă- Constantin ne având încredere în cei de țară, “a Sa făcut o seamă de slujitori seimeni la “Țarigrad, ca: la 209; cu leafă şi i-au îmbrăcat frumos. şi a făcut multă “cheltuială cu dânşii, ca- să se păzească cu puterea lor. Sub Brâncoveanu în -acest an, era Nicolae Constantin hatman, „Moise 'serdar (cap de oaste leşi). Oastea de curte” alui: Constantin Brân- „o coveanu: se păstrau dorobanţii cei vechi 5 steaguri” şi seinienii lui Matei „ „Basarab în număr redus de 6 Steaguri; 12 steaguri de „cazaci, 3 Steaguri | de catane -(sistem austriac), 2 steaguri, de “nemți şi tălpaşi; câţiva tunari; apoi călăraşi pentru servicii publice, poliţie rurâlă; scutelnicii ajung -la : +14 steaguri de călăraţi şi 6. de pedeştri. Garda domnului coprinde 4 stea- guri.. Toţi se numesc ,slujitori. Sunt în oaste: saragele şi ceauşi, ca la' turci, „Cum şi seizi. La grajduri tot comişei, la trăsuri legănari, povodnici. Străja domnului este din fustaşi, -cu fuste “de lemn, colorate. Sunt vânători un |. steag, deasemenea copii "din casă _zişi' şi peici (turceşte).. Ofițerii sunt: 

= a 

———————————— o NI ă . . . . . : 
- 1) Vezi analele Aeademiei XXXIV,: Da a A N N a 
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vel „căpitan (la seimeni), căpitanul cel mare; alaiu ceauş, sangeactar (de 

A _ . . , NS 

la .sangeae — steag). Erau vătafi peste plăeşi: 
“ F:oiită de Duzăre era din “3 vase, fiecare cu. căpitanul . său şi marinarii | - 
'se numesc chiureccii şi la 16983 li se dă ca plată 1689 taleri. La ceremoniale; 

în - fruntea oştii păşeşte stegărul, “ce poartă, steagul țării. Este .o muzică 

numai din turci (mehterii) şi unguri (trâmbiţaşi). cu “toboşi tobojari; surmaci; 
la ocazii deosebit de importante, : „doboşul bate. doba: cea mare; de Iordan, 

“slujitorii. zic cu surlele: pentru Măria Sa Vodă. 'Pentru corespondenţa cu' 

Țarigradul; erau călăraşi de Tarigrad. “Era în acest timp un Văcărescu . 
“ Tanache, căpitan , de lefegii şi “mai era un căpitan + mare de cazaci. „Este 
un Apostol Mihuleţy căpitan. 

După ce sa. făcut pacea : "turcilor | cu leşii între ei, s'a da poruncă Ă 
să. se deşerte cetatea - Cameniţei, de cele ce sunt întrânsa şi s'au us 

- Antioh-Vodă domnul Moldovei, cu oamenii! săi “şi cu oameni munteneşti; 

„ curăţit şi a dus. tot la Chilia şi” cetatea Albă şi “Tighina. Iar iarna aceluiaşi 

an, s'au rocoşit tătarii. bugegeni,  Nohai, asupra hanului lor şi s'au daț. 

lor, ca să-i scoată din - Bugeag. Făcut- -a Antioh" oaste ce- a: putut, şi a: 
“mers . până- la Fălciu; tătarii potolinduse s'au înapoiat. “Antioh. Domuul 

“ imuntenesc „a trimis şi el 500 de. slujitori, căpetenie făcândule pe Mă- 
“nuilă 'căpitan de Buzău”. “In Moldova era Lupul Bogdan hatman şi pârcălab: | 

- Sucevei. La 1689, după pacea Beciului cu turcii, leşii au dat cetăţile Moldovei 

„) 

4 

poruncă. domnilor ambelor ţări: să: facă oaste” şi. să meargă asupra. tătari. .- 
7 7 

. 

+ 

S 

înapoi; cetatea: Sucevei, Neamţului, C.-Lung şi cetatea 'Sorocăi.“ Și „a venit . 

iar poruncă şi domnului muntenesc “Constantin, Brâncoveanu şi. lui Antioh- 

: Vodă al Moldovei, de au trimes' câte. o seamă de oaste la Camenița de. 

 auu deşertat cetatea şi o. au dat pa. mână leşilor, după trei lini muncă, 

jitor bun; un boier serdar muntenesc «cu 600 de slujitori munteni . 'şi 

Antioh-Vodă ” cu toată oastea- sa, -ca ]a - 1500. Slujitori şi cu toţi au purces 

cu Zahereaua, de le-au dus în cetatea Camenița; ear în al 4-lea an ă 

“din Cameniţă.. şi” să o predea leşilor; a mers împreună - cu ur paşă şi. cu 

oaste şi cu un serdar cu oaste.de la munteni. Şi la plecare, după predarea 

- Cameniţei, Antioh-Vodă' urma cu puştele cele mari în urmă şi puse pe . 

geabhană şi pe earba cea de puşcă cu carele, pe Mihalache" „Racoviţă vel, 

"spătar; -iar pe Nistru cu podurile: au “pus - “cumbaralele şi- glonţurile cele Ă 

„de puşte şi cu multe . feruri mănunţişuri şi plute şi şeici- şi: peste aceste au 

1. pus pe Lupul “Bogdan -Hatmanul, de:a mers” până la: Tighina. - Primind 

poruncă Antioh-Vodă să scoată „pe Nohai - din Bugeag, -a făcut: gătire -cu . 

frumoasă oaste, că era atunci! şi Turculeţ cu vre-o 2000 de slujitori : ce 

fusesc joimiri, sub ascultarea țărei. Era pe. atunci şi un Ilie îrige Vacă, 

spătar. . | : ? Ca 

N Asupra! acestui tinp; Engel spune- „scutciniceii sunt români “îndemnați. : 

“la miliția călare prin oarecare “privilegii ce li se acordă”, „In țările ro- Ş 

mâne erau şi gloatele sau oștirea ce mergea. în . dobândă”). e 

1) > Diugoss, - 

- acolo. Asupra lui Antioh-Vodă "sunt date biografice; era vânător: şi slu- -: | 

domniei lui, i-a venit firman. să se gătească * să meargă să ridice. turcii. - 

po 

e



po 

„1% „lucirea faptelor de .arme şi „de „eroism, în. Austro-Ungaria şi în celelalte = 
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In acest timp era Lupul“ Bogdan hatman; seimenii aveau muzică. Deşi starea de lucruri nu este din acele p2 care a prezentato istoriei, oştirea ' țărilor române şi. aceasta. din . cauza amestecului Porţei în cod- ducerea „Moldovei şi Valahiei, cum şi din cauza deselor! Schimbări şi -a Iuptelor pentru domnie, totuşi această situaţie nici pe departe nu se poate conipara' cu acea a altor armate şi cu deosebire: a celor din ţările vecine - şi Chiar mai depărtate de noi. Iată cum descrie generalul italian Antonio Carafa, „oştirea austto-ungară; e vorba de un raport făcut de Carafa, către ” impăratul Leopold, din anul -1690. Gh. "Barițiu, redând raportul „acesta, "îl însoţeşte” şi- de amănuntele. că „starea aceasta descrisă de Casata, nu - e' numai de acum, ea-6ste de vre-o 200 de ani;.că această stare a durat - şi după anul 1690 şi că relele acestea erau în obişnuinţă pe atunci în “ toate armatele europene”. Prin urmare, oricât de modeşti am fi în măr turisirea lucrurilor "în cea ce, priveşte țăriie române; rămâne istoriceşte constatat că . pe. atunci pe' când oştirile” româneşti erau în plină stră- 

țări, “cele mai "multe regimente sunt nuniai 'pe hârtie: compiecte; totuși colonelii primesc sumele pe numărul întreg. Companiile de voluntari. costă >, foarte mult, şi nu sunt bune de nimic, în campanii fac. ce le 'place, sunt „> OStaşi numai cu numele.  Mulţime de ostaşi -morţi, figurează în liste ca 

- 

_* în secolul al „18-lea. sunt 

. 

vii şi erariul plăteşte: pentru. ei. “Din disciplina armatei . abea a “rămas unele: ruine. Jurămintele. se calcă. Obrăsnicia, desordinea, hoţiile, înşelă- _ciunile, blasfemurile asupra lui D-zeu şi a: Maiestăţei; defraudarea crariului “la soldăţii gregari, sunt „de toate zilele. Coloneii comandanţi tratează re- "+ gimentele ca: Suverani; atacă, - banii regimentelor. - Alţi coloneli îşi vând 

- Organizare şi virtuţi, ostăşeşti ce dădeau “oştirile române.'- 

rangul cu size Tari, cari apoi sa "numesc discreţiune (present, dar). Dacă 
= 

pa. 
- - . 

. . . Dei 

un colonel € 'dator la regiment şi moare, atunci, este vai de ostaşi, ei 
- - . a - EI . . = .. : 

mor. de foame şi de. boli;: sau dacă nu vor să. piară, companii întregi - pleacă -la prăzi, la “furate şi răpite,. iar locuitorii sunt -ruinaţi. Chiar şi” :, generalii comandanți ai armatelor, sunt risipitori, conruptibili, că iau dis- creţiuni, daruri, „de la magnați, ca să 'nu-treacă cu “trupele prin. teritoriul lor, sunt. şi mai despoţi. - Generalii - şi comisarii de „Tăsboi, -defraudează „milioanele şi joacă unii pe mâneie altora. şi fură înfricoşat”. „Până în ” 1850, regimenţele de linie: din Austro-Ungasia' se 'întregeau prin” recrutare. cu funia. şi cu prinderea Prin cânii satelor,, prezum şi din aresturi publice, „Prin asentare de vagabonzi şi criminali». A e DE „lată - starea armatelor vecine pe vremea 'strălucitoarelor dovezi de 
Aşa se explică pentru ce, cum am văzut, ostaşii ro şi angajaţi în oştirile streine şi aşa se explică laudele denţi, sub care românii luau, parte la lupte, le aduc românilor. - Şi dacă | „consiatate- Gare-care scăderi. în” Organizare, la oştirile româneşti, datorite nestatorniciei . domnilor, nici odată însă nu sau constaţât, Până în zilele noastre, scăderi. în. însuşirile ostăşeşti a popo- rilui român, deci a soldatuiui "care au rămas a . | N 

= | N Da MI Da i 
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celeaşi totdeauna. Puţine .
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: sunt popoarele - care să fi! avut” un patrimoniu mai sacru, din virtuțile i 
ostăşeşti ca poporul român. “In trânsele” a stat tăria şi rezistenţa, - din * 

„le s'a născut. credinţa ce şi-a: format românul, 'că el în “veci nu piere... 
> Pentru acest spirit conservator. în. toate. actele vieţei sale, românii au un 
„drept la recunoştinţa” civilizaţiei şi un titlu de „mândrie pentru urmaşii lor 

-In acest an marele serdar Petre Obedeanu era, mare. căpitan de d 
| robanţi, - adică era “comandant suprem al dorobanţilor şi „avea'- sub el. po 
“căpitanii de dorobanţi ce comandau câte” 1000 de dorobanţi. <€ _ 

In” anul 1696 făcânduse „pace cu turcii şi, nermţii “Şi: cu polonii, “țăzila 
recapătă liniştea. | - DR ăi a 

„1698; In'acest an “sub Brâncoveanu-Vodă s'au. săvârşit mănăstirea 
„ Râmnicului, mănăstire mare cu "chilii de piatră şi cetate împrejur pentri, 
că fiind şi în loc ca acelă de este în calea oştilor şi mai ales a tătarilor” 1). 

„7 Imn acest an 1698 era în Moldova Ilie Janache vel spătar de -Tecuci. 
„In 1699 erau. în Oltenia: Vlaicu căpitanul şi Radul căpitan Bălosul.. 

__„ Este foarte. interesant să : se_ ştie faptele militare săvârşite. de românii : 
“aflaţi: în. serviciul altor state, pentru că avem dovada .- statornicilor „În 
“suşiri „la români, ori- unde s'au găsit ei, sub raportul ostăşesc. 
AM arătat aiurea, -cum monarhia. Hustro- -Ungară ' fo! oseşte elementi 

roin.ânesc pentru cel mai greu 'serviciu,:acel al pazei fruntariilor sale, res- . 
1”, “pectând tradiția datinei strămoşeşti la . români, de apărători din vechime, ; . - 

-a pământului ce locuesc. . | , i 
Cea dintăi unitate românească în acest. scop ereată, a îost batalionul 

căruia, în urma-păcei de la. Carlovitz (1699) şi a celei de la Pasaroyicz 
“(ems), i s'a încredințat paza graniţei regiunei noi. câştigate - prin . aceste . 
păci, batalion aparţinând . naţiunei române locuind părţile Caransebeșului, - 
Mehadiei, Barlovei, Bozovici, ete. ! e - 

- Pe temeiul acestui: începui - care promitea mari foloase. imperiului şi 
> satisfăcea "oarecum şi ambiţiunea' populaţiei româneşti prin crearea . de 

“unităţi curat româneşti, se întinde sistemul şi- asupra graniţelor de sud; 
„est şi nord-est a imperiului, aşa că în. anul 1764 se pune în aplizare | 
propunerea făcută de către generalul Baron Buccov, înfiinţânduse regimentele 

“] Şi IL de grăniceri români; regimentul I, cu un” efectiv. de 3000 intanterişti | 
şi 1500 călăreţi, în regiunea, Banatului până la Orăştie, în, valea Hațegului; -.- 
iar regimentul al Il-lea în regiunea din: “Mureş, graniţa Moldovei-Bucovina, 
“cu. un efectiv analog. . .» , E 

Vom urmări doar viaţa unuia din: aceste: regimente; căci şi a „celui-. Ia 
lalt se aseamănă “acestui dintâi; e vorba: de regimentul al II-lea, vecin. 

“Moldovei „şi care are două : linii de apărare spre “Bucovina: - Valea So- 
meşului şi Valea Bistriţei,. văi din care. saşii şi ungurii sunt scoşi, „despă- 
gubinduse aceste două naţionalităţi pentru teritoriul cu care se colonizează 

+ prin” români, comunitatea săsească primeşte 12.000 de „florini şi. luarea 
de către stat a.0 parte din datoria publică a Bistriţei. ” ” 

7 

1). Radu Greceanu. . PI o



E 
„.- Regimentul se compunea dii 2 batalioane, a. 3 „divizioane,. fiecare di- vizion având 2. companii; compariia 2 plotoane, deci în total 12 companii, având reşedinţa regimentului în Năsăud, „unde staţiona comandantul regi- "- mentului cu „statul major; locot.-colonelul avea reşedinţa în: Salva, iar - maiorul: în. Rodna Veche. . - DT a „Deşi "regiment creiat. pentru âpărarea graniţei, totuşi urmând tradiției vechi, - regimentul este luat şi la răsboiu, în afara regiunei sale; astfel], „regimentul II între anii- 1763 şi 1849, ia parte la 14 răsboae ale mo- narhiei, pe urma cărora "Şi - pentru actele de: bravură săvârşite de ostașii - săi, aceştia 'deviri locuitori liberi (neiobagi), 'sunt împroprietăriți cu pământ și li “se acordă privilegii; -aşa precum. se obişnuia cu .românii în epocile re- | „gilor” vechi ai Ungariei: Bela,. Sigismund, Ferdinand, etc. Ei capătă reotul - folosinţei limbei, a- culturei româneşti, creindulise şcoli Superioare şi o „administraţie fonduară a averilor lor : (fondul grănicerilor) care a _trăiț până în zilele noastre, (Poetul Gh. Coşbuic, a:cărui nume. s'a dat liceului din | Năsăud, a fost urmaş de grănicer): Aproape un veac şi jumătate, regimeritul şi-a - păstrat forma şi originalitatea românească, pe urma meritelor .ce a câştigat în bătăliile la care a luat. parte. Ea îi | | „La locul cuvenit, se va -arăta faptele de- arme 'a regimentului, în-  globate în “istoricul ostăşesc . al neamului: românesc de pretutindeni. - 
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. SECOLUL AL XVII lea 
Situaţia. organizării- militare în tările rozâneşti,. se menţine -la înce- 

“putul secoluliii al” 18-lea aceiaşi, “din secolul precedent, cu foarte mici mo- : 

dificări! Spiritul răsboinic este. în scădere, din cauza lipsei” unui ideal, na- 
țional, * din cauza nestabilităţei în domnie, datorită certurilor pentru "qoz” 

bândirea “tronului, a amestecului “din ce în ce mai des al vecinilor şi în + 

- deosebi a Porţei, 'în aceste certuri, : : susținute sau' combătute prin arme, 

ceia ce pe deoparte. face că mereu corpuri de “trupă străine calcă pământul .. 

„țărei; iar pe de alta, oştirea țărei amestecată în a: coste certuri şi “lupte, 

pierde din tăria acelei discipline, care în trecut "i-a atras bunul .ei renume. 

“.Din această pricină, “domnitorii ne mai încrezânduse. în oştirea naţională, 

îşi organizează mereu „trupe din străini, nemai-îngrijind .de cât când şi 

când, câte vreunul” din ei, de 'oştirea naţională. La toate aceste scăderi, se 

. adaugă şi faptul necontenitelor expediţiuni în afara .hotarelor ţărei, -de- 
către trupele româneşti. din poruncă şi însotind oștile turceşti. Acest lucru, 

contribuie: la _ imposibilitatea pentru români, de 'a putea să-şi aibă prietenii: 

“în vecinii lor şi prin urmare, îi arunca în lupte „continui, care: înpiedică 
„desvoltarea politică şi: consolidarea internă, a . ţărilor. lor. Un singur folos... 

-'să trage de 'cătră români, din aceste expediţiuni militare . şi . anume, 

contactul cu alte armate, ceia ce aduce nevoia conplectărei şi pertecționaiea 
mijloacelor”, de armament -şi de luptă, pe alte terenuri şi cu alte sisteme 

şi mijloace, ce au avut până atunci la îndemână. — Numai aşa. înprejurările - 

“pun pe români în cunoştinţa unei evoluţiuni ce se petrece în mersul 

vieţei ostăşeşti, evoluţiune care. să referă, “cu deosebire la însăşi _conser- 

varea: vieţei luptătorului.. Nu se ştie dacă nu 'curâva “exemplul rezistenţei 

îndărătnice a românilor şi a biruinţelor micelor oştiri româneşti, n'au des 

“teptat. în . țările mai. depărtate un interes mai mare pentru crearea. unor 

„forţe capabile, a apăra hotarele. şi existența. țărilor lor. Incetul cu încetul, 

un fel de unificare în organizarea armatelor Să produce în mai toate țările, 

ceia ce constituie. primul” pas către: progresul armatelor. Exemple. averu, 

la începutul acestui secol al: XVIII- lea, la doi din vecinii noştrii. La turci şi | 

ruşi „să stabileşte- un sistem - nou de recrutare, care - - este: acel în uz ia. 

“români; la un, anumit număr de fumuri, să, se dea un om de oaste, gata 

cu tot ce ar. rebui; se hotărăște. la 30 numărul „acesta de fumuri”, Și. 

„fiind că flintele moschicești; erâu' mai scurte de „cât cele a ienicerilor. . 
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turci şi nu. băteau departe ca: acestea, au mai lungit -flintele “soldaţilor „şi dragonilor, să fie mai lungi de o şchioapă- de - cât ienicercele turcilor, cum erau întâi, ca să bată mai deoparte; au -făcut paloşe „Simcelate la vârf, . 
"de amândouă părțile ascuţite, să se bată cu “turcii la năvală. şi au lepăiat pa şpegele şi au făcut soldaţilor. la grumaz lădunci de fer alb, la tot soldatul „câte 2 ocă apă, ca să aibă âpă gata, de băut”: De asemenea' „ruşii aveau „Câte o puşcă mare pe' la steaguri şi unde vedeu câte un buluc de tuzi, Se câte 10—15 la -un loc, ei şi întorceau câte o. puşcă: cu căruța şi dau în “turci. Turcii aveau: şi. cumbarale de cele mari, aruncau şi suinduse În 2 sus, nu apucau 'să cadă jos şi să: spărgeau.' Ruşii aveau şi ei cumbarăle „de cele mari făcute cu alt meşteşug, cu otravă, care îl ținia pe împărat, una, câte 50 de pungi de bani, că acel fel de cumbarale. sunt nu numai. hierele ” ce. sunt întrârisele, să fie otrăvite, ci „Şi -mirosul, pe cine ajunge, cade _Kle moare”. “Trebuie ' notat, că e vorba' de anul 1711 „când prin „urmare ar tileria întrebuința şrapnele şi gaze” astixiante. IA i Când .dară vedeni armatele” streine asemănânduse unele cu altele, nu 

N 

„--  poatu “fi de cât logică afirmarea că la începutul „secolului al 18-lea, or-. -ganizarea celor „două oştiri — munteană şi moldovană — ,să fie :iden- . tică, dar păstrând unele numiri deosebite, cum erau dorobanţii (darabanii). 

mitiv, poate, dar existent; şi când zic ' obiceiu vechiu, mă întemeiez: pe faptul că după cum istoricii încep a arăta amănunturi ce se introduc de dom. „nitori pentru buna . funcţionare a oştirei, nici unul nu arată că, controlul "> „acesta, de exemplu, «care este un: însemnat element în orgânizarea unei "armate, ar fi fost introdus în -acest secol, când noi îl găsim exercitânduse: „Iată un exemplu: „Mazi itau Nicotai-Vodă 'pe Hatmanul Antonie Jora, în luna Iunie, dintraceastă pricină; întâi. că-l pricepuse foarte Slab în sluibă „_ hătn-ănească; al. doilea că vrând să facă! căutare slujitorilor din care să ss se trimită o seamă de salahori, pe porunca, împărătească, .au poruncit cu câteva zile” mai înainte 'să fie toţi -seimenii hătmăneşti -şi cei ageşti, de „Căutare gata şi cineşi cu capul său, iar nu argaţii lor .să se afle la. Căutare; să le poruncească: hatmanul . să nu facă alt” meşterşug. Eşitau după aceia la “grajdurile domneşti, la căutare, fiirid toţi boierii azolo; în- ceputau pe izvoade ai striga pe numele Său, să treacă. la căutare; 'ce în * locul unuia, trecea altul cu alt "nume; de iznoavă - îl': chema pe acela ce 

„= Un amănunt ințeresant la români este şi acela, că, se făcea constatarea | numărului oamenilor: în serviciu . Său - control, - după obiceiul vechiu, pri- 

» -trecea şi-l întreba cum te chiamă?, atunci îşi spunea numele care nu csa. „în isvod şi mai mulți argaji eşise. la căutare”... - 39 4 

„Strucţia omului ca luptător. „„Insuşi domnul eşia la un loc de bună pri- vială, unde scotea de "făcea: căutare la toată slujitorimea, '“strigândui că- mărașul de isvoade, pe -isvod şi ei mergând pe_rânduială, întâi -zagcii, i apoi slujitorii cu puştele a mână, siobozeau puşca trecând; şi căruia puşca nu-i-lua, îoc, se rădea de la isvod." Care era bătrân, la vârstă_neputincios, - i . - - ! 
e , : | .. ia Pa 

Acest, control se! făcea şi cu privire la cunoştinţele ostăşeşti, la in-.
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"să ierta de la. slujbă, dândui „ cămărașul de id cartea. domnului, „să . fie 
“scutit de bir”. a - : - | 

Acestea se petreceau în: 17091715, în - domnia repetată a lui Ni- 
-. colai-Vodă Mavrocordat. .  - e 

Este. de asemenea de remarcat, existenţa “unui foarte regulat sistem - 
de transmiterea: ordinelor, prin cărți domneşti. sâu hătmăneşti, “prin căruțe 
-de poştă în forma releurilor „de . astăzi; pentru schimbarea cailor, erau 
adunaţi cai pe la conace. din regiunea respectivă a conacului. In in- 
„teriorul unui ' judeţ, cărţile acestea se comunicâu prin. căruţe . de poştă, 
până în toate “comunele, tot pe direcţiuni şi în acelaş mod cum veneau 
de la domnie sau hătmănie. Anume înştiinţări, - pentru pornirea ostaşilor 

- din comune, erau seninale care se dădeau din trâmbiţe. - Când .era vorba .de 
ridicarea oamenilor de răsboi sau pentru alte servicii, cărțile acestea se 

| trin.eteau „boierilor,. pentru 'oamenii "din. boieria sa şi în. cărţi se- comunica 
ordinul, "pe care boierul “îl arata cu cartea, ca oamenii să se încredinţeze - 

“că era' poruncă dela domn. 

Oştirea permanentă ocupa anume “localuri, cazărmi, “ca şi mai “înainte, 
„iar aşezarea ei pe: teritoriu, era tot pe căpitănii, pe care se aduna după , 
porunca domnească, trimisă sau purtată această poruncă priri cărți dom-. 
neşti sau hătmăneşti. Totdeauna se aflau cai de poştă 1ă toate conacele, E 

„ pentru purtatul - cărţilor, fiind anume oameni şi + -anume „reguli, care îm- 
plineau acest serviciu. . | E ' 

Căpitanii: de ținut ca şi cei de: margine, erau obligaţi a “locui în 
case anume, cunoscute tuturor “şi se. numeau, „case căpităneşti”, unde de 
obiceiu trăgeau: dregătorii mari, ; când “umblau cu serviciu prin ţară. 
- Şi în acest secol găsim în -uz aceleaşi privilegii şi aceleaşi pedepse. 
ca şi mai nainte, care se: dădeau de “domnitâri, * în. „materie de serviciu 
militar şi tuturor - -rangurilor boiereşti; boieria, _menţinânduşi” necontenit, a- 
celaş caracter de unitate militară, iar boierul comandantul ei. Mazilireu, 

era scoaterea, boierului “din dregătoria lui; şi când- mazilirea se: făcea dintro 
slujbă militară, se. lua boierului tespectiv, toiagul, Semnul rangului os- 

tăşesc. Un boier mazilit, putea căpăta un alt serviciu “chiar mai: mare, dar 

nu în oştire. Aşa Nicolai-Vodă Mavrocordat după mazilirea lui Antiohie - 

Jora, din hatman, l-a numit - mai. apoi logofăt. mare. Numirile şi înain-, 

tările 'se făceau tot: de domnitor şi era o ierarhie anume care se păzea; „An- 

„tiohie Jora :a fost pus logofăt mare, .care a fost şi hatman; hatman â .- , 

pus Nicolai-Vodă, pe. Jon Buhuş, biv. vel logofăt; “spătar “mare apus 

pe Ion Palade; iar pe Gheorghiţă (Palade): l-au mângâiat, dândui în seamă 

E căpitănia codrului, iar după moartea lui - “Buhuş, a pus hatman pe Mi- 

clescul”. Iar. în subordine erarhia era: | - 

Vel. „căpitan, căpitan, ;hotnog, chihaie şi stegar. Chihaie „numire: de 

la turci, înlocuind . vechiul grad de căuişel”.. - Ă 

In Moldova se: mențineau vechile călărimi de Orhei, de Lăpuşna, de . 

Soroca, regiunea "deschisă invaziilor şi : atacurilor. de la.răsărit. Iar, în înte- 

rior şi. la , margine, găsim aceleaşi căpitânii, cu căpitani 1 mari la căpitâniile- 
4 
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„de. margine: Hotarul de mează noapte-era format. de -Dunărea. şi paza, pe 
- lânsa se făcea tot de ostaşi, având şeici.. Se menţin . aceleaşi instrumente . "de dat semnale; „trâmbiţe, naiuri”, „dând. din puşti pe șeici pe Dunărea, “când a venit domii “Grigore Ghica-Vodă la IPP 

-“ Aceiaşi sarcină avea „ţara, pentru. ţinerea armatei! permanente, care 1. în Moldova între anii” 1700-1750, primea „pe. toată durata: “serviciului „ei, o soldă de 2 bani roşi pe zi, corespunzând aproape la 13 parale tur- „ceşti, sau aproximativ 10 bani, 'osebit de hrană în natură, compusă dintr'un | - mertic de : mălai, de “meiu şi O porţiune-de carne, Cur şi îmbrăcăminte. 
„La -paşti, domnul. dăruia pe fiecare cu câte un postav -pentru manta şi o chivără nouă. - Soldaţii erau tinuţi să-şi - cumpere singuri din. banii lor, “celelalte lucruri necesare echipărei” 1) Da | 
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„Se (Fig, 82) Călăreţ de 
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Soroca (Moldova). ÎN 

Ostaşii din. oastea de scuteală, nu. primeau “nimic; 'dar” trebuiau să-şi procure cele de: mai sus,. fiind însă scutiţi de toâte „dăjdiile. Nu însă sub | toţi - domnitorii  ostaşii: îşi primeau aceste: drepturi, după 'cum erau şi * domni. care *nu ţineâu seama de scutirile de „dări a acestora. a ” Rânduirile prevedeau -anume scutiri desdări,. pentru ostașii aflați la vetre. Dregătoriile -mari ostăşeşti, de obiceiu' se. încredinţau boierilor de. viţă domnească şi mulţi din asemenea dregători, , deveneau „domni ai' ţărei, 
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De multe. ori banii cu care 'căpătau domnia de “la: “sultan, proveneau din 
veniturile dregătoriei lor. Plata _dregătorilor |. acestora, se făcâa regulat. 
sub. formă de dare, de care: însă 'se abuza. Dările acestea se făceau pe 

- judeţe: şi se întăreau de domnitor, la numirea dregătorului, când . prin 
poruncă domnească . “scrisă, i se prescria ” şi atribuţii sau drepturi .ce i:se - 
acorda prin - „calitatea serviciului său. Aşa la 1708, în timpul domniei lui 

. Mihai Racoviţă. Voevod : în Moldova: „Scrisam domnia mea la: toţi căpi- 
tanii „şi hotnogii şi la . chihăi şi: la stegari şi la toţi. slujitorii din ținutul 
Tecuciului, care aţi fost sub ascultarea lui Pascal vel căpitan; vă. facem, 

x 

* ştire tuturor. iar, că domnia mea m'am milostivit şi am miluit şi V'arm - 

pus căpitan mare pe Stamate Gheuca, în locul lui .Pascal, sluga noastră; N 
"deci aveţi al „asculta, într'u tot ce va da învățătură din poruncile dom- 

niei. mele . şi a dumisale hatmanul; aşişderea casă fie volnic cu cartea 

domniei mele: a mai face slujitori străini dintr'alte țări, ori „măcar ar fi 

fost şi 'de aici din țară şi se vor îi înstreinat de un an, de doi, Sau şi 

- mai mult şi dacă vor veni să se scrie slujitori ori cât -de mulţi la steagul 

Sue noastre ce” rai” sus scriem, vor îi şi ei pe tocmeala celorlalţi slu- 
_"jitori;. iar”. cu “ţara nici la unul n'ar fi amestecați, nici din .tocmeala lor. : 

nime, nu-i va scoate. " Aşişderea - şi voi. pârcălabi şi, deşugubianii * şi alţi 

globnici de “la acel ţinut al. Tecuciului, nime pentru acei slujitori să nu: 

“umble, ai cerca sau ai globi,: căci globile de pe. slujitori, sunt 'a' dumi- 
- sale hatmanului. „Aceasta scrisam. laşi *7216 Aug. Di 

Ori cât .de puțină. grijă - puneau - unii domnitori armatei “şi ori. cât. 

de simplă . era meseria ei, oştirea ..se instruia în. lagăre, unde se. “aduna - - 

„Sub corturi - pentru exerciţii şi “unde -'se vedea şi se controla de către, 

şefi şi. chiar de domnitor. Aceste obiceiuri “s'au „păstrat şi transmis seco- 

“lului următor, intacte, şi unele au ajuns până în “zilele, noastre; - aşa. că 

„nimeni nu . are dreptul : a le socoti ca „introduse în oştirea - română, de: 

„aiurea, ci tot din trecutul ei au fost late, a 
- Aşa 'dar în mod sumar: - pa e 

Evoluţia timpului, urmează. cursul său, “sub raportul militar, în tările” 
române, ca şi în celelalte: țări, “unde interesul de a se. avea 0 forţă ca- | 

pabilă de a: apăra hotarele, -capătă mai multă însemnătaţe. Evoluţia a- 

-ceasta, are - mare înrâurire. asupra românilor, care profit de invenţienile 
-şi experienţele de aiurea, " pentru a se. pune la acelaş nivel cu celâlalt6 

= E 

“ţări. şi mai cu-seamă pentru a-şi ţinia şi ei armata- la înălțimea acelor |. 

cu care, cooperau sau contra cărora.- luptau. . Rămăsese şi se trânsmisese 

intacte din trecut, însuşirile ostăşeşti, “devenite . la români a doua „na- 

„tură; de aceste însuşiri ei dau „destule dovezi, chiar: şi atunci când! lup-. 

- tele la care iau parte : alături de alţii, sau pe care le dau singuri, nu 

sunt în propriul lor înteres.: .. - 

„Faptul că răsboaiele - româniloi se „purtau, din îndemnul Porţei şi în 
interesul aceşteia sau a altora, „nu se „mai ține -la omogenitatea Oştirei; 

ț 

„1 Arhiva Română Gt. Cogătnieeanu). 
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de aceia ze! recurge foarte. adeselă la înrolări de străini în oştirea țărilor 
române, „ceia. ce, micşorează capacitatea şi avântul ei. în lupte. Pe 'de 
altă parte, _obişnuinţa luptelor, . determină la români tendinţa înrolărei lor 
în oştirile, vecine şi participarea la lupte, însă | constituiți în corpuri sau 
unităţi româneşti distincte. . » : 

Astfel în armatele lui Frederic al II, regele Prusiei, 'se aflau ostaşi - români. Documentele” Mănăstitei” Arnota, arată că „Râdu.. Cocoară şi 

7 

„_ăre să refer, mai ales la efectiv, la armament, solde şi uniforme. Modiţi- cările! acestea, cu sau fără de noi “creări, privesc eleinentul activ,, oşti:ea 
permanentă; însă “elementul cel -mai numeros, „adică. acel teritorial, rămâne. 

Apoi, isprăvi de ale românilor: înrolați la străini, care iau parte la lupte, sunt lăudate de regeie August al II-lea al. Poloniei, de Carol VI-lea al Germaniei, de Frederic al II-lea al.-Pzusiei şi de către Principele Eugen de Savoia, care are români în regimentele maghiare şi fac minuni de vitejie. 

“- Tudor, din Bogdănești, au Slujit în vreme de răsmeriţă, în ţara Brande- 
burgului, cu mai - mulţi tovarăşi de ai lui”. - 4. 

Organizărea ostăşească însă în acest timp,, chiar” sub intluienţa domnii- | lor străine .de “neam şi de aspiraţiile lui, nu sufere de'cât rare: modificări, 

x 

. 

neschimbat, atâta doar că: “din ce în ce "se face mai rar apel la dânsul, de cât se făcea” în “trecut. Totuşi în Tuptele care se mai dau, vom găsi „pe “teritoriali luptând. alături cu. oştirea permanentă. 
Și la ostaşi ca.şi la căpeteniile. lor, „obiceiurile vechi . ajung până în apropierea timpurilor: noui şi dau prilej să se constate odată mai mult, :că ele trăiau, şi să transmiteau de la' generaţie la generaţie, de la timp la timp. Aceste - “obiceiuri intrau * deadreptul în legiuirile. țărilor , şi se refereau. la controlul şi întreţinerea unui număr destul de mare de ostaşi, la în- tocmirile ostăşeşti, câre menţin în. ele un vechiu şi neschimbat principiu la români, acel al unei distincte - deosebiri între drepturile “şi. datoriile: 0s- tăşeşti, care a: „caracterizat. secole dearândul oştirea românească. Asupra ierarhiei boiereşti şi a legăturei. ei cu. . ierarhia militară, se -poate şi-'mai. bine " preciza, că rângul- boieriei era transmis din trecut cu atribut categoric militar şi păstra boierilor vechile lor „drepturi, de a avea pe lângă curtea lor, “ostaşi “țărani; iar boieria în “sine era încă socotită 

La fiecare domnie, se va arăta numele şi rangul de boierie, a dre-. - gătorilor „militari. de “seamă ca şi. până acum, pentru a se- vedea vechimea .- şi însemnătatea unor nume de familii româneşti, . care au stat în serviciul țării; urmaşii acestor. fâmilii să se “încredinţeze că pot purta numele. de familie ce au; cu toată îndreptăţita lor mândrie. . : Mia Caracteristicele secolului. acesta, după -cum vom - vedea, “sunt: „Muntenia - ridică „pretenţii asupra ţărei Făgăraşului şi a unei părti din ţară Bârsei. Ori care ar îi, motivul acestei „pretenţii. ce'l va' fi invocat» Muntenia, unul singur este de-ajuns: că leagănul românismului, este în ; ? acea parte. Numeroşi boieri „Şi feciori de boieri, se înscriu ca voluntari în : armatele străine. Seimenii din Oltenia .se revoltă şi Sunt liniştiţi de. către - 
. 

. - x . o ' Ea Si 

„drept o subîmpărţire rhilitază - „teritorială, „ca O moleculă a oștirei țării. . 

N



- - - . - 

- Golescu, spătar, - venit: cu trupa. Boieri fugiţi din țâră, pribegesz prin 
-. ţările vecine şi se: amestecă - în. domnii, cu .ajutor strein. . 

Domnii țărilor române, execută corvezi la: zidicea . de cetăţi, din or- : 
- “dinul Porţei. Are loc. răsboiul. dintre -Suedia şi Rusia, la care iau parte - 
moldovenii, unii cu ruşii, alţii cu suedezii. Cu. azest- răsboi: apa: în -lim- - 
bajul- militar românesc termeni noi: general; maior, „Sstandarte, 'șerjenți, 
mineri, caporal: Se” defineşte” slujitorii hătmăneşti . ca "luptători, cei ageşti 
în servicii administrative. Se formează 2 regimente de dărăbani, unul. 

“la. Iaşi, altul la Galaţi. Erarhia” stabilită: “regiment, - comandat de “căpitan: 
„2 companii comandă hotnogul, suta, sutaşul; 10 “oameni sub chihaia. Ar- 

cele; săgețile Şi . săhăidaa ele, se: vinidaau „prin prăvălii, în tâ;g; de unde Î 
- se procuraiu 'de către ostaşi. N | 

In Moldova, sărăcia ţărei . sedusese - oștirea malt, Moldova face. tra- - . 
tat de alianţă cu Rusia, luând parte ia „răsboiul cu turcii, la Stălineşti - 

pe. Prut.: Sunt! tunuri mari. Ecau gtanate. de mână şi granatieri. Erau 
„lagăre de instrucţie. Incă erau boieriile şi: mănăstirile, cu oamenii lor as 

- ostaşi. -Se- dau semnale pentru servicii.- Prin sistemul stcămutărei domnilor o 
„din, o ţară “în! alta; organizarea şi felui oştirei, “sunt aproape identice. 

. - Moldova şi Muntenia. Se fixează! numărul scutelnicilor pe boierii, 
E Erau căpitani de dragani şi. căpitani de vânători, în -Moldova. „Boierii aveâu 
„pistoale: ca arme.. Exist - vechile” călărimi de Oshei,: “Soroca, - Lăpuşna; cu 
“şeful lor. Este artilerie; se „înfiinţează un corp de: panţiri şi unul special 
de vânători. Români ajuişi generali în Rusia. Sunt reguli pentru “parăzi | 
militare. Veniturile dregătorilor, din natură, se transformă în bani pri - 
lefuri. 2. _ - a 

"Se: înfiinţează în, "Moldova: steaguri « de roşi. Ocuipaţii suseşti, auisiriăte, - - 
_Răsboaele cu turcii ale ruşilor, se fac în' ţările române. Se ia Moldovei, 
_Bucovină.! Se: începe” organiza:ea flotei de comerţ şi a celei militare. Voe- a 
“vodul Grigore” Ghica este un bun organizâtor de oştire şi “un priceput. 
al nevoilor ei. Se organizează în: țările” străine „unităţi: numai din români! 
înrolați pentru, bunul lor renume de ostaşi. S2 adiic laude de către străini, . - 

„Ostaşilor români, pentiu vrednicia şi însuşirile lor ostăşeşti. “Ocupațiile. şi 
“răsboaele, stânjenesc viaţa țărilor i române şi aduz prejudicii bunului iners al 
oştirei româneşti. , . - 

“Dând în cele ce urmează, evenimeziele- mi: itarz şi do:nnitorii sub” care 
ele se petrec şi datele respective,-“ se poate vedea şi messul desfăşurărei 
vieţei ostăşeşti, în timpul acestui veac al 18- lea; acea ce trebuie atras bă- 
garea de seamă, este asupra faptului constatat şi. în secolii precedenţi,“ 
că elementul teritorial nu sufere nici o schimbare în or rganizarea sa, după | 5 
cum. la fel.se va petrece şi” cu elementele permanente care au alcătuit ” 
din: început fo:ţa aciivă a oştiri:o: noastra: dozobanţul sau “dărăbanul, că- 
lăraşul şi roşiorul. Din când în când. reapare vânătorul, dispărut în “câte | 
un şir. de domnii, parcă înadins spre a afirma tradiţia, că nic i el. nu Cpizre. 

>. . niciodată, din cauza pământului strămoşesc. - _ i 
| Spre sfârşitul acestui secol, îlotila românească era aşa de: numeroasă, 

2 Da Sa DI: - “Oastea Română e 36-a De
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“în cât constituia un venit însemnat pentru ţară. Bastimentele române se 
huimiau şeici, “şeică 'de: Dunărea, “şeisă de .mare. Caicele domneşti - erau 
ca de 40 m., cu-velatură simplă dar considerabilă, purtau tunuri şi aveau 

“ca personal, 1 căpitan comandant, 1. timonier (dumendgi), '1—2  topdgi 
[tunari),_ 28 chiurecdgi - (marinari) 1): DS | 
In ânul 1700: Iunie 16,/'coritele Marsigli, printrun raport impăratului- 
„Leopold 1, face “acestuia cunoscut pretenţiile” ce „ridică Miintenia, asupra 

“tării” Făgărăşului şi a unei „părţi din . ţara “Bârsei 2). In acest an era 
Petre Obedeanu mare serdar. . -- e 
17002); Alt: sol polonez, “venind în trecere prin Moldova, la Iaşi 

„la o jumătate de milă de. oraş, ne-a eşit înainte 'hatmanul Lupu Bogdan 
“cu domnul, (era „domn Antioh Cantemir) şi cu muzica. seimenilor”, La în- „ Yoarcere „a întâlnit” pe măria sa Antioh Constantin Cantemir cu hatmanul său Lupul Bogdân şi cu o. mulţime de oşteni sub 77 :Steaguri şi 2 tuiurii tot la jumătate milă de 'orâş. La “plecare: „steagurile de oşteni de a-. 
-mândouă. părțile. dădeau onorurile». La înapoiere înainte. mergea „steagul “- moldovenilor, cu tobe şi lăncii, în număr de 720 de călăreţi”. După câtva "timp ieşi înaintea solului“ „însuşi. domnul .cu 17 steaguri de oşteni, cu muzică turcească”, : - a a - 

. 1700; In acest an erau plăeşi (gărzi). la trecători. „La fruntarie iese "înaintea străinilor: chemaţi de domn sau de vre-un nobil, căpitânul respectiv „care-i dă: un” soldat, care']. conduce, prin 'sate.. Soldatul are pe pept o “placă de „metal, pe. care's întipărite -armele Valahiei 4). “Era în Târgovişte “un căpitan. Bozianul,' provenit - din. oastea lui Constantin Brâncoveanu “ Voevod. - a Si a E 
1701; sub domnia lui Consi:-Vodă” Brâticoveanu. erau: Toma Canta- cuzino vel spătar; Ştefan Cantacuzirio spățar;. Mihai Cantacuzino. spătar; Dudescul spătar; în acelaș an- în Moldovă, sub Duca-Vodă erau: Lupu Bog- “+ Xdan hatman; Mihai Racoviţă. spătar; Cuza spătar; Savin vel spătar; Ni- “colaie Costin hatman; - In „aceşti - ani, mulţi feciori de “boieri: şi “Chiar neboieri, - moldoveni și munteni, se duceau . în leafă, “unii. la muscali, alţii la unguri, leşi, suezi, în oştire. Tot în acest an 1701.„scu- lânduse Devlet-Gherei sultanul, contra turcilor, a trimis poruncă, lui. Duca- Vodă, să -se scoale “de sârg cu toată oastea sa şi să-i meargă într'ajutor contră turcilor, că nemergând vor: prăda Moldova. Duta de teama pradei “țărei, s'a gătit trimițând dgărlâcul înainte cu seimenii pedestrime, de a- jursese acum la .Vaslui. Mers-a: şi Const... Duca-Vodă până la Chişinău cu oaste, în luna lui Mai şi s'a împreunat cu "hanul la Geamăna. După ” împăcarea “lucrurilor, Duca. şi oastea s'a inapoiat în ţară”. „In domnia „ui Duca-Vodă 's'a' tăiat capul. lui Goie, căpitan: de 1a' Cohurlui, : fiiad-că „a luat o fată. logodnica “altuia”, (Aceasta: s'a făcut după - pravilă).- Avea 
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„Duca- vodă; în oaste: tubulhana (muzică militară), surle, dobe şi teâm- : 
biţeri leşeşti. Avea Duca-Vodă credincios_ pe Costea căpitanul. “Mihalache 
Racoviţă era vel spătar” şi devine mai apoi - domn. 
1702; Se înființează . în Ardeal din. haiduci şi plăeşi, un regiment de 
pedeştri. de linie. pi. 

In 1703 în Muntenia găsim .un . poruşnic Solomon. In păscoala din 
- Oltenia a scimenilor ce avu loc-în acest an,. când. intrară în ţară oameni 

împărăteşti Şi-i întâmpinară -la. Goleşti . „când căpitanul - Pivoda cu sli- - 
jitori prăda la Craiova casele domneşti, veni spătarul Golescu şi Bălăceanul 

- logofătul cu "armele încinşi şi cu- pistoalele, cu toată "gătirea ca. nişte 
-catane,: „care: îndată au; ; poruncit seimenilor care erau “de: paza curței, -să 

> pună armele. jos”. - „. 
| - In 1703 în- Moldova domnia ini Mihai Ratovijă-Vodă, a pus pe 'An- 

tioh Jora ce: fusese hatman, vel: logofăt, pe Lupu' Costache hâtman. 
1703;: In "Moldova „era tabulhanaua ţării”. Erau deci: tubulhanaoa 

| enicerilor, tabulhanaoa ţării, meterhanedua turcească Şi metezhaneaiia mol- 
"dovenească. Meterhneaoa se mai numea şi “chindie. „. 

Efectivul unei meterhanele 48 muzicanți numiţi mehteri, an capel-mai- N 
„stru. numit mehterbaşa şi “un: 'subcapel-maâistru - numit .mehter al doilea. 

- Instrurnente: zurnale, trompete, tobe, tumbelicuri şi zimbalare.. 
In 1704; Bogdan era hatmait, In Oltenia era Matei Fălcoianu | ma:e 

căpitan de "Cernei. 
“In 1705; A doua domnie â lui Antioh Vodă Cantemir, a pus pe. î Ni 
colai Costin biv vel “hatman, pe Lup! Bogdan hatman, pe Ilie Cantacuzino 

- spătar, Ion Neculce vel. Spătar; iar pe Lupu “Costache hatman şi pârcălab . .. . 
"- Sucevei, - Dumitrașcu Cuze- vel spătar. “Era. Dumitraşcu Racoviţă hatman 
şi pârcălab: Sucevei; Deadiul 'vel spătar; Antiohie Jora: hatman; : (N... Cos-. 

tin, Vasilasco Cantacuzino erau pribegi de casa lui Constantin- Vodă din 

Ă „În 1706, amândoi domnii ţărilor” române: Brâncoveanu şi Antioh . Can- 
- temir, au primit osdin: să meargă. la cetatea Tighinei, ca să ajute p2 

Zurci. la lucrul celăţei; în oştirea. “lor erau şi seimeni cu bulucbaşa de seimeni. 
__Voevozii. au, mers cu oastea fiecăruia din ei, la Tighina, aşezând “acolo N 

- “tabăra, corturi, bordee în pământ şi colibi. Muntenii” săpau -unii la. șanțul . - 
- cetăţei, alţii cărau lemne; că. munțtenii adusese şi salahori ' şi aşa îm-, i 
“preună cu moldovenii, . „au mai adaos. cetatea Tighinei de: au mărito. cu. 
şanţul, zidul de. piatră şi cu tabii: „şi cu patru porţi mari zidite de piată. 
Antioh a pus „de au săpat. şi siimenii de leafă şi călăraşii. şi căpitanii ” 
şi bulucbaşii, care nu erau de acea treabă”. „Antioh- “Vodă Cantemis, „şi ă 

“Za arc, /răgea 'bine».. E - 
În 1707, a. doua domnie a lui Mihai-Vodă Racoviţă, + a pus pe Dummi- 

i traşcu Racoviţă, hatman; pe Dediul  spătar mare.. In acest an a fost: ȘI 
- răsboiul svezilor cu ruşii, “la care a luat parte -şi moldovenii, unii. la - 
svezi, alţii. la ruși”: ” | 

In răsboiul acesta. înotător ruşi Și vezi, “întrebuinţau: “batalioane 
- - .. Ă .
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„ pedestrimea_svedului;' steaguri de călărime ce 'se. numeau scadroane. Trăs- „. netul puştelor şi al- sineţelor, era foarte mare ca şi- fumul prafului. =, Mus- „ calii -aveau: şpege, baghionete, . ce sunt în. gura îlintelor” şi ulițele. In , lupta: de la Poltava 'au “luat ruşii ca trofee . de la şvezi:: puşti, steaguri, litavre „şi toate ale oştii s'au luat de la heprieten”.. Se întrebuințau ca- vintele: “general, - gvardie, "polcuri, a lui: comendie, artilerie, „cu alte ce au fost de a puşcărie” şi steaguri şi hazneâuă cu logofeţii, standarte, puşti, “In Oastea sveduilui era organizaţie cu” general feldmareşal, general maior, capra! de- drăbani, căpitani, “corneturi şi” stegari, adiutanţi, de cei neslu- jiți,- krigs comisar,” krigs fiscal,: de- cei de roată. neslujiți, slujitori de a ”_jicniţei; volunteri, doctor, . duhovnic, spițer de câmp, cvartir maiştrii (co- aa nacii), trîmbiţaşi, standarte de cavalerii, steaguri ' drăgăneşti, steaguri de . prdestrime; puşti, 4 litavre (?) unele de argint (?), dragoni reitări, pe- destrime artilerie, adică puşcărie, ştiue iuncări. (dregători de tunuri), ser. E janţi (adică başceauşilor), iurieri , şi pisari. (adică taingii şi 'conaccii şi - gramatici), bumbaragii şi 'ucenicii lor, “puşcari. şi "ucenicii lor, pomoșnicul Şi minerii “(adică lagumgii)... La ruşi gradele "erau: -polcovnic,. maior, că- - "-- Pilan, caprari. 
„21707; Impăratul Petru cel “mare însărcinează pe Apostol Chigheci, E de a forma un „Steag de români: călări, cu leafă pentru răsboiul ce pre- gătea; „am crezut de “cuviință, zice el, pentru” resbelul de față de a „„ avea. în armata noastră, 0. călărime compusă din români”. Etectiv stea-” 

Altă sursă: Se 
| _ .- 1707. Aprilie” 20; „Petru cel mare însărcinează pe Apostol Chigheci, _-a forma” un steag. de' români, călări cu leafă; . Chigheci câp al steagului, „în vederea „campaniei anului „viitor; Salariul hotărît era; rotmişirii ca 10 „soldaţi; locotenenţii ca la-4 soldaţi; stegarii ca 3 soldaţi, soldaţii câte „12 ruble. Se da 75 taleri pentru cumpărarea' cailor şi cartiere de iarnă. „_ Efectivul trebuia să fie: 2 rotmistrii, 3. locotenienţi, 5.- stegari şi. 509 „soldaţi.. Toţi „ostaşi 'buni şi instruiți din poporul “român”, i » 1708; Era şi în acest an „un căpitari despre. doamna, care „avea __Bteag de călăraşi, adică un corp de 'călăraşi, ce purta trebile doamnei” 1); Vel căpitan” de Botoşani, comanda 1000. de oameni, având sub el 10 „Sutaşi?). In Botoşani. erau 2 ' pârcălabi. Cantemir : spune: sunt 2 pâr- călabi la Hotin; Cernăuţi, “Suceava, Neamţ, Soroca, Roman, Botoşani. (Târ- gul Doamnei), Orhei, Lăpuşna, “Fălciu, Galaţi, Tuţora, Tecuci, Putna. “In Muntenia Şi anume la Târgovişte, era “un - Gheorghe căpitan de - cazaci, având unitatea sa în marginea oraşului “Târgovişte. o In anul 1708, „venita poruncă de la Poartă! să “meargă - ambii “domni.” 

gului: să se primească, 2 rotmistri, 3 locot., 3 „stegari şi 390 soldaţi. 

“pentru lucrul: Cetăţei Tighinei şi au mers. Ca să dea exemplu lucra cu mâna şi Antioh-Vodă, săpând la: şanţurile Cetăţei”. La Iaşi, erau 'seimenii . „Cu bulucbaşa lor... E a a î. . 
| : - i a N E i ea 1) Let. Mold, Tom, III, LT _ ED 2) Cantemir, Deser. Moldovei Cap. VII p. 178, : - 

_
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: In Muntenia (Oltenia) erau: Condă căpitan ot. Vlădaia, Pătru căpitan, _ 
„Velieşco căpitan -ot. „Maglavit. : Era „Matei Fălcoianu mare căpitan, Ne- 
-goiţă mare căpitan. _ a: - 

„1709; Carol al XII- leă, “regele . Suediei, &ste bătut + de: ruşi la “Pul- 
tava. Regele se refugiază “în Moldova, cu parte - din“ râmăşiţile oştirei sale. 
-Regele a avut la Bender 4 căpitani români. - 

-In Muntenia avem “domnia: Brâncoveanului; iar în. Moldova, domnia 
a doua a. lui -Vodă Const. Duca, despre a "căror . grijă pentru oştire 
la cel dintâi s'a arătat; la cel dealdoilea în scurta lui domnie, nu a i 

_Putut nimic înfăptui. . - -. 

"în Moldova seimenii. şi -se înigădue oficial înrolarea românilor în armatele _- 
străine. Astfel găsim că „în lupta “dintre tătari şi muscali la 1710, iau 

- parte cu muscalii, nişte steaguri .de moldoveni,' de cei slujiţi în: leată, 
având în capul lor pe cei doi fraţi: Ioniţă şi Grigoraş” 1). - - 

NI Sub Dimitrie” Cantemir în Moldova (1710—1711), se introduce de la 
_Tuşi în. locul căpitanilor şi. hotnogilor, - numirile . de polcovnici şi rob-.. 

_„mistri; tăcând din boierănaşii curței şi din căpitani, tot polcovnici şi 
Ip -rohmistri, dândule bani cine pe câţi oameni au poruncit să le facă steag" 2). 

| „Este constatat de istorici, că sub acest domnitor se găseau: 1) corpul” 
seimenilor, mai multe . steaguri, numiţi seimenii hătmăneşti, fiind sub hat- 

man, acei ce se. considerau ca luptători; şi seimeni agieşti acei „de “sub 
_aga şi care se_întrebuinţau în serviciul administrativ şi polițienesc; 2) Un: 
„corp de nemți, de .100 de oameni, înpărţiţi în 4 companii a câte 25 PR 
de oameni fiecare 3) Un corp de. 160—200 de cazaci în! “4 căpitănii,-de - 

— „câte. 40—50 de „oameni, una. 4) Corpul tătarilor lipcani, cam 200. 5). Un | 
corp de: dărăbani.- 6) Călăraşi şi- -umblători de Hotin, Galaţi şi “Soroca, 50 

„We: oameni de fiecare. „Până pe timpul. lui Cantemir. mai există regimente 
„de căte 1000 de oameni, inpărţite în 10 companii, fiecare companie de 

- 100 oameni, sub un sutaş” 3). Din ce s'a putut constata, ar. fi fost două * - 
„asemenea regimente de darabani, : unul la Iaşi, altul la Galaţi. - Coman- 
“dantul regimentului se chema căpitan, el comandând 1000 de oameni; 
hotnogul era grad între „căpitani şi sutaşi şi care 'comanda' 109 de oameni. 

. cum comanda şi vătavul de vânători; „prin urmare, hotnogul era coman- 
dentul a 2 companii, împărţire ce o găsim din timpul lui Ştefan cel Mare. 
“Iar „chihaia, sau în -timpuri mai vechi căuşelul,: comanda subîmpărţirea 
de 10 oameni. Este o împărţire aflată şi sub „Ion-Vodă 4). D. Cantemir 
“în 1741 încuviinţează.- ca, la muscali 'să se afle „Cigeci polcovnicul, 

polcul lui de călărime cu moldoveni din cei slujiți în leafă”. Nici Cantemir, 

„nici predecesorii lui până dicolo. de . jumătatea secolului ” precedent, . -Ne- 
„fiind trecuţi în istorie, ca organizatori de armată, rămâne "precis - stabilit 
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In domnia lui Nicolae-Vodă. Mavrocordat.“ (1709—1710) ” se menţia: TI 

-
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“că aceste rămăşiţe de „organizare provin” din. trecut. şi “aşa vorbeşte în .- 
raportul său. vice-consulul francez din Iaşi, din -timpul domniei lui D. Can- 

„_temir şi N.. Mavrocordat, către guvernul francez: „în vechime principii 
Moldovei, 'aveau o miliţie regulată. Ei întreţineau regimente de nemți, | 
şi de polonezi. -Țara de asemenea ţine un corp considerabil de cavalerie; - aşa era pe timpul când domnea” Aron 1455—1457, Movilă,. Ştefan cel Mare, | 
(1457—1504) Eremia (15935—1606) şi Vasile cel Mare (1634—1653). !n. prezent, nu este miliţie. regulată pentru paza ţărei. Prinţul „are „pentru garda sa particiilară, câteva companii de infanterie, ce -se numesc seirăeni şi dărăbani şi o- companie de cazaci, care ocupă locuință în cazarma 

din. chiar „curtea palatului. (Aceasta era “cazarma de la” palătul, sau curtea “domnească, ce. s'a "menţinut până la arderea palatului înaintea răşboiului din 1876—77). Este de asemenea şi câtăva cavalerie în mic: număr, aşe- zată în satele vecine frontierei şi se numesc. călărași. Dacă: priicipele are 
ordin a strânge - milițiile țărei, -spre a însoţi: armata turcă, ele nu sunt * de obiceiu' întrebuințate de cât a ridica caii. vrăjmaşului şi de ai naşte, ceia ce ei fac cu multă “adresă şi a pregăti drumurile”. : a DR 

"- Inrolările românilor în oştirile -vecine se îndesesc; iar participarea !or- 
la răsboaele acestora, din cauza: înrâuririlor politice -străine, pun -şi ţara- “la. dispoziţia - acestora: „domnul. are „pe lângă el,. atunci "când luptă a- lături. cu oştirea rusă, pe Pavel Rugină, Savel - Smuncilă, Ilie Abâza, Ion - Mirescul, Pricopie,  Chighecinte,- Hâncul, Ene Munteanul, : Grigoraș Iva- nencu, luptând cu toţii în rândurile -lui- Petru: cel Mare, .cu moldovenii; cu . - joimirii lor; seimenii . cu un căpitan în frunte şi sarageli, a căror șef e. aga Dimitrie. Urmaşul său — a lui: Dimitrie Cantemir — Nicolai Mavro- „ cordat, va-,plăti un steag de “sârbi; seimenii curței, catane şi călăraşi” 1). "O proclamaţie a domnului anunţă că acei. care se vor. înscrie la stea- guri, vor 'avea 5 ruble pe lună sau 3 taleri (50 de_lei şi un tult) ;” iar „la început pentru “echipare 5 galbeni. Dintre mazili, -clasa' tot mai vioaie, . are dăduse- ostaşi. şi 'arinatelor : vecine, se vor. face ofiţeri, numinduse | „după dătina ruso-polonă, polcovnici şi 'rolimistri, ca şi subalternii lor chehaii,. după un cuvânt turcesc care înseamnă : locotenent şi stegarii.: Au fost 30 - „de polcovnici, "plătiţi cu 100 de ruble; 170 rohmistri, primind numai 30;. 

ÎN a O 

“stegarii aveau ca” leafă 10 ruble. Suma necesară 100 “de purigi”de bani, de câte 100 lei, o dăduse ţarul din. vistieria sa. Domnul orânduise. și. âdu- narea proviziilor pentru. armâta! ce avea Să aibă el, ca şi acea cu care “Venea” împăratul”. „Atunci, toți 'se făcură „Oşteni, slugile” lăsau pe boieri, argaţii lăsau pe Stăpâni şi altă prostime- multă .au' mers. de au luat bani şi S'au_ înscris Ja 'steaguri. Mai mulţi fără arme, că nii avea de unde-şi cumpăra, că şi, arcarii sfârşise arcile, săgețile şi săhăidacele ce. au avuf în 1 
., a e us ” . ” ” . - . a a . ” în: A 

vughenele lor, ci îşi făceau sulițe „de. crengi ascuţite. şi. pârlite la vâri, se încăleca cine cum putea”. 2). e A - d | “Ordinul iusese dat formal: „tot.omul să încalece să meargă în oaste”. 
1). N. Iorga. Ă a Ă | 2). Neculcea. -. : ă
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„lar. cel ce .nu va: asculta porunca domnească; -va- rămâne. vecin şi podan 

în veci nerăscumpărat şi neclintit”. Ruşii -însă fiind învinşi şi siliţi de- 

“turci ca să închee pace, domnitorul Dimitre Cantemir. fu nevoit: să *ugă 

la ruşi, luând cu el şi pe: polcovnicul Ion Mirescul, vel căpitan Ion Bă- . 

„narul, pe căpitanul 'dărăbanilor Brahă, pe Dima başbulucbaşa de seimeni, 

7 

„pe la polcovnici, câte 50 de lei desom. 

căpitanii Ciute, „Apostol, Toader. "şi Pavel Mirescul.: Cronica. descrie astiel, 
acest fapt: - - De - „i 

| „În titiipul răsboiului rușilor cu " freii, trimisau împăratul rus bani, 

„lui Dumitraşcu-Vodă, ca. să facă oameni de oaste, călărime;. şi îndată. a: 

făcut polcovnici dintre feciori. de boieri şi din alte căpitănii şi din ai săi, 

dândule bani. să-şi strângă -slujitori pe la steaguri. Si împărțea. bani 

7 

- Atunci toţi -să. făcu oşteni. “Dar ce oştean va să fie _prostimea, mo 

jicii, ce nici odată pe cal n'au incălecat, nici “armă în mână n'au prins. 

de când erau ei, nici în. oşti n'au. slujit. Polcovnicii scriau- cărţi: tot oinul 

să încalice: să. meargă în. oaste, pentru volnicia lor; iar cine nu va asculta. 

această- poruncă, or boer, or breslaş şi nu va merge în oaste, bine să şție 

-că acela va rămânea vecin şi podan, în veci nerăscunipărat şi nevolnicit 

şi. tot “ce. va avea, se -va da în jac”. După încheierea păcei, turcii au 

făcut hatman pe Darie Donici serdar. Sub "Dumitraşcu-Vodă erau Ion. 

_Vre-o 5—6 steaguri de lefecii şi seimenii din curte; iar alţi slujitori de ţară șe . 

Neculce-hatman, Gheorghiţă spătar. Din cauza sărăciei țărei, rămăsese numai. 

dusese: şi nu“ venea .nici la o slujbă: Se. răsvrăteau siimenii că nu li se dau. 

- lefe. Un căpitan Timoftei era de strajă la Prut. Era. şi un Pricope căpitag. 

„Când. domnul a fost” “mazilit de turci, din: pricină că a ajutat pe 

ruşi, a cerut ajutor la „ruşi; care "i-a trimis între alţii şi pe Cigeciu, 'cu 

un polc de; moldoveni, ca vre-o 500 de oameni”. - După plecarea din țară 

alui Tomă spătarul, „acesta trece în serviciul Rusiei, „unde e ajunge gene! ral. = 

Altă sursă: 

Voevodul - Dimitrie Canteinir „a dat poruncă în târg lui Ion “Neculce _- 

“hatmanul, să dea învăţătură, căpitanilor, -să dea jac în ţară. Ca să facă oaste - 

pentru: ruşi cu banii lor, a dat acei bani lui Ştefan Luca, vel vistiernic, 

să dea- -leată la slujitori care “se. vor scrie deodată. Aşa au dat cuvânt 

dândule bani cine pe câţi oameni au poruncit să „se facă la: 'steag.- las 

“ Dumitraşcu-Vodă au şi început a scrie. cărțile. sale” pe Ia toate : ținuturile, 

“dând ştire tuturor locuitorilor care dintre boieri 'sau dintr” alte cete bresleşti, 

nu va. veni la oaste contra „păgânilor, şi-a perde: şi moşiile şi: va îi: şi 

-podani”. . . ie . 

„La trecerea împăra atului Petru, Dumitraşeu-Vodă şi-a tocmit de- a. 

fost stârid dearând, toţi - polcovnicii şi rohmistrii ce-i făcuse-Dumitraşcu-Vodă 

- din moldoveni ' şi trecând: împăratul printre” dânşii, arătândui Dumitraşcu-.“ 

Vodă şi împăratului şi spuind că-s. ci. leaţă,. iau sărutat mâna împăratului: 

“toți dearândul''. a - a Ă 

E Ii - = ă , , -7 

: 

„câte :5 ruble - de un om într'o lună, care îac 50 'de iei proşti şi un.” 

tult; făcând din boerănaşii curţei - şi din căpitani, tot polcovnici şi rohmist: i, 

So 

N
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“Isbucnind în: anul 1711 răsboiul dintre ruşi şi turci, românii cara crai * - în calea turcilor, au fost siliţi să ajute „pe turci; moldovenii" aflaţi în calea „. Tuşilor,- au. fost siliţi să meargă cu. ruşii, luând chiar parte la luptă alătiirea “de armata rusă, comandată ' de: însuşi - țărul Rusiei. Brâncoveanu, voevodul țării româneşti, nu avea prea multă înclinare - pentru.- turci, cât era reș- -” pectuos tratatelor ce avea ţara cu Poarta şi mai ales că turcii se găseau deja cu armata lor pe teritoriul Munteniei. Cantemir voevodul Moldovei, „avea însă pentru ruşi simpatie şilegături cu stăpânirea “rusească: aşa că participarea - oştirei Moldovei la luptă alături de uşi, contra turcilor, ea .- „ Şi 0. consecință a. acestei. prietenii, care era de altfel bine. cunoscută tur- . .cilor şi atrăsese domnitorului, încă mai de “mult, disgraţia sultanului. Lupta are loc.pe Prut, la satul Stălineşti, în ziua de 8 Iuli, întzo + Duminică. Poziţia ocupată de ruşi şi de inoldoveni, este coprinsă între râul _- Prut, gârla Vlădicăi şi deatuil la Dumbravă. Cantemir" avea cu el un corp „de,2000 cavalerie, sub comanda pârcălabului “Baltag. Ruşii au ocupat în- treagă această poziţie, făcând faţă către sud şi . întărinduse- în acest loc; turcii. ocupau toată partea. apuseană şi de „sud, Lupta : începe cu “dreapta şi anume. cu călărimea moldovenească “care atacă cea “dintâi, pentru a atrage :pe turci „către interiorul poziţiei. "Moldovenii însă: urmau să fie susținuți de. pedestrimea „Tusă, care. li se * pusese Ia- dispozițiune, cum era obiceiul şi care_ trebuia să ocupe - dealul „Dumbravei, spre .a .lua în coastă pe turci în timpul atacului... Din - nenorocise însă, pedestrimea rusă ocupată mai mult “cu “întăritul poziţiei sale, nu a, susținut cavaleria, de 
moldovenilor, dar după ce aceştia au intrat bine în interiorul frontului tur- - _cese,; turcii i-au ocolit .şi cavaleria tucă i-au luat acum ea în goană la: vale, din spate, nimicindui aproape cu totul, cu comandantul - lor cu. tot. o. Descoperită astfel poziţia ruşilor, turcii pedeoparte cu tunurile lor “mari „Si numeroase, deschiseră un puternic foc asupra “poziţiei ruşilor, iar pe . de altă, atacară. cu pedestrimea şi călărimea lor, forțe :aproape! de trei „Ori mai, numeroase ca acele ruseşti, încât întăriturile poziţiei fură de tot sdrobite şi ruşii învinşi. _ E CI a Ă Sa [ Asupra acestei lupte; sunt şi următoarele descrieri, a difezite cronice . | Şi scriitori: , Ea Sa | -Dumitraşcu-Vodă, “ca. aliat al ruşilor -pe -urma tratatului încheiat. cu Peiru împăratul ruşilor, a luat. și et parte .cu oştirea lui, a dupta dintre - „furci şi ruşi, la - Stălineşti pe. Prut. | e a Ea ! „La Stălineşti pe Prut deci, . când s'a- lovit “Petru “împărătul ruşilor cu turcii, Duminică 8 Iulie, acest răsboi zi fost din jos de -gâila Vlădicăi; - acolo au ieşit -şi Dumitraşcu-Vodă la harţ -cu moldovenii săi, poate să fi 

7 

Dumbravă, despre apus; ci turcii și tătarii pe loc iau frânt; şi aşa luândui
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“An goană la vale şi. fiind şi” o râpă. adâncă, mai mult peste capete | ” Şi-au dat cu, cai cu tot, -unde acolo mai mulţi. au perit -de. suliţele tur-_ - cilor. Acolo. au perit şi Băltag. pârcălabul, de glonţ. Acolo ruşii: au legat :- 
tabăra .cu parcane împrejur. Turcii aveau : şi puşti „de cele mari; 'mare CĂ 
năvală'n răsboi au dat! cu toată turcimea şi fără număr, cât se întunecase |. 
soarele de: prav ce esa şi "de. buhnetul puştelor şi a -flintelor. Ruşii avea - 
granateri, care poartă la sine cumbara!e de cele mici cu feştilă, de aruncă 
din mâni, când îs aproape de turci, Se obişnuia câtăva. somă de cară cu flinte 
-şi de haine - -şi- de _tot felul de măesirii” '. Era pe atunci şi Gheoghe, vel . 

a 

”. spătar. -- A 
| „Era. cu- Diumitraşeu-Vodă şi Bănariu, vel căpitan cu vre-o - 100 . de 
Slujitori, “la mst. Aron-Vodă şi era şi Dumitru agă de dărăbani”. 

Când s'a declarat răsboi' între ruşi şi turci, Const. Brâncoveanu. dom- 
nul ţărei româneşti. s'a: retras. la Urlaţi şi de aci „dădea pe. sub ascuns a- : 
jutoare turcilor. In acest timp erau: LS - a 
| La Văleni de Munte: satul Meterezele- (pe valea Drăjnei sau 1 Teleajin). 
:Asemene 'Vârîu Cetăţelei, pisc cel mai nalt din vecinătatea comunei Drajna 
de jos, fost: cetate. După altă sursă, faptele de mai sus: 

„In 1711 ruşii: merg asupra turcilor, şi la 27 Iunie. intră în Moldova , 
și Muntenia; Antioh Cantemir, fiind "căzut în disgraţia Porţei, “meige şi - 
-el 'alăturea de . ruşi, pe -când în Muntenia voevodul „Const. Brâncoveanu. 

= rămâne. credincios turcilor”.  -. _ Da 
„7 Cronica arată că în răsboiul acesta Petru ar fi âvut 38.009 de oameni, E 

“iar turci ar fi tost 250. 000. tg PR e 
Altă” sursă; -, E i i 

In acest an 1741, are or ia. Huşi, în luna lulie 21, pacea dintre uşi . 
" -Şi turci. Lângă" Huşi la Stălineşți la 1711 s'a ţinut răsboiul lui Petru cel 7 

Mare cu turcii. Aci aproape-este şi movila Râbiei 1)... In această luptă ia 
“parte şi cavaleria Munteniei, pe care o comandă Toma Cantacuzino: 

Ti: ambele ţări române, insfrucția se făcea în mod practic, în lagăr 
de instrucţie “din care“ domnitosii, ca_ de_ drept conducători ai oștilor, -nu 

E | lipseau. Așa de exemplu „în 1711 Brâncoveanu Vodă în Muntenia, tăcânduși. 
lagăr, îl aşezase în gura Uslaţilor, unde 'avea 10 steaguri. de cazaci,. sub - 
„marele căpitan: Neagul; pe, dorobariţii marelui căpitan -Donie, pe shrăjerii 
căpitanului de margene şi pe slujitorii celor „de judeţe -(căpitani)”. 

“De asemenea la Dumitraşcu- Vodă al Moldovei: Ion Neculcea era hatman, | 
fusese. spătariu. Ion. cra vtori şetrariu „Căruia -ia „poruncit să întindă cor îi 

“turile lângă Bahlui, din jos de :mormintele jidoveşti şi-să ducă şi tunurile 
„de oaste, tot. acol6; şi! niracea zi la chindie, au mers singur Dumitraşcu-Vodă - 

= 

Ja corturi „să vază; ia: la: a usul 'soarelui, au şi, sosit un călăra de la E | 
Ş 

| Prut, de la strajă şi neaflând “pe vodă la curte, au alergat spre corturi şi 
i-au dat. un răvaş: scris. cu vestea cum vine un agă -cu 20 de turci și o 

„au sosit la Prut, vrând. să treacă dincoace''.- Prutul a. fost calea: turcilor, 
3 - 

| 1) D. Cantemie.. . | cr i -
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_ de“aceia domnitorii aveau organizat un seiviciu de înştiințări, precum, am. 
văzut, foarte bun şi foarte - repede de transmis-rapoarte şi verbale şi scrise,” 

Pe timpul acestui voevod, locuitorii: moldoveni - erau , foarte 'dispuși” Ja 
angajeri în armata rusă, pentru luptă; „se putea angaja cu .leafă pentru 

- expediţii afară din ţară, 20. 000 de 'călărime”... Iar în luptele dintre: tătari 
şi ruşi sub. Galiţin, erau cu. _muscalii şi nişte” steaguri de moldoveni, din - 
cei slujiţi în -leafă”. Pe “acea. vreme „bulucbaşa de -seimeni, avea :10- 
Cuința lui la siimenii în leafă”. Aveau cazarmă de-oparte siimenii hătmă- 
neşti, de seimenii ageşti. „„Era.- Horopceanul căpitan”. „Era Catargiu spătar”. 

In_ acest timp darea se făcea după fiecare casă de ţăran; se întreţineau 
din dări: :40.000 de soldaţi moldoveni şi alţi 1400. 'soldaţi străini, nemți, 
cazaci, sârbi, bulgari, albaneji, + greci 1), - „. 

Toate. breslele erau - împărţite erâihiceşte în a stări: boieri de frunte; 
curteni (oameni ai curţei) ; -.călări şi răzăşi 2). a 

„Tigheciul- în ţinutul . Fălciilor un codru vestit despre hotarul tătari lor | 
- de Bugeac; locuitorii- erau călăreţi şi numărul lor se. urca la 8.000 odi- 
„nioară, iar mai târziu scăzuse. la 2000. Tighecenii treceau de cei mai xiteji 

- moldoveni, de unde şi proveibul lo: 5 tătari de Crim,' plătesc mai mult 

> „Puse pe Ion Buhuş ce” -a fost, Iogotăt inare, „hatman; , pe” Ion Palade - 

de cât 10 de Bugeac şi '5 moldoveni biruesc pe 10 tătari de Crim, iar 
“5 codreni, .adică „tigheceni, bat pe .10 moldoveni”. - 

- “In 1711 în Muntenia; la Brâncoveanu Voevod-era Toma Cantacuzino 
spătar. Iar la mazilirea lui” Brâncoveanu, a fost: pus. “domn - Ştefan Can- 

-“tacuzino, care era spăta: mare. - 
In 1712, a doua domnie a, lui Nicolae-Vodă Mavrocordat în Moldova. 

“vel spătar”= 

N 

1715; Domn Moldovei Nicolai ' Mavrocordat, un“ sol polonez - cu „patria 
"Sute. şi. câteva zeci de oameni şi cu vre-o șaptesute și ceva ide cai, 

. 

când a trecut în Moldova a fost întâmpinat *la “graniţă de 2, steaguri. “ 
dle. oşteni. La-0o jumătate “de milă, a. fost. întâmpinat "de hatmanul . Toan 
Buhuş, cu tobe, “surle şi muzici şi-cu o suită de /0 steaguri de oşteni, 
„fiecare în. număr destul de ma;€. La 2 mile_ de: oraşul Iaşi „după vechile 
exemple (2) a trimis înainte la. domn ca să sfabilească ceremonialul primirei 
după “vechile obiceiuri” * (?)._ Când s'a âpropiat călare” cu: “suita “obişnuită, 
„ma întâmpinat domnul. cu ” o numeroasă suită de boieri şi de seimeni 

-pedeştri cu diferite muzici”. - 
Alt sol “polonez, spune: „astfel pornind . încet către Iaşi, întări 

_ ştafete moldoveneşti _care. fug, se întorc iară și transmit: veşti”. „La "0 jumătate de milă de laşi vedem pe domn 'cu pompă destul de: frumoasă. 
Un regiment de călăreți. stă înşirat, 'înaintea lor este -splendidul <ortej 
al” boierilor . fruntaşi, în frunte cu însuş” domnul."  Muzicile: moldovene. ne | înconjurau cântând cu îluiere, „trompete ce sună, trâmbiţe. şi tobe, darabane, 
scripce, ţimbale, drâmbe şi mandorele. Apropiinduse de Iaşi, -s -s'au tras 
— __— ” . _ - , 

1). Letop. Tom IL. - - i e IT 2). D. Cantemir Si - ÎN - N
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7 focuri de tun de la castel şi clopotele au “început să sune” 4), Iată timpul 
op - de: ruşinoasă domnie. a Fanarioţilor! 

In 1713 a chemat Nicolai-Vodă pe Antiohie Jora vel logofăt pe Ion 
Balş -vel - ban şi pe Gheorghe vel paharnic şi pe Iemandi vel jignicer şi 
le-a dat poruncă să se gătească să meargă cu. agiii- şi cu oastea ce vine” 

de la. Tighina, să scoată ostaşii ce erau în ţară —?şvezi — 'orânduindule Si 
să ia -şi din seimeni de curte o seamă şi din seimenii. hătmănești şi ageşti -- 

- şi din . catane. Că avea Nicolai-Vodă un steag atunci tot: voinici, Sârbi 
şi şedeau în curte; şi „din călăraji.. S'a orânduit. să dea şi boierii și mă- 

“năstirile câte o' seamă de oam=ni.: Obiceiul era pe atunci, cai de poș? fă la - 
toate conacele, pentru purtatul cărților.. Că dăduse Nicolai-Vodă. Cărți în 
mânile boierilor, scriind la toţi locuitosii de or trebui _şi le-or. “porunci . 
boierii, să aibă a sări toţi, cine cu ce arme ar avea; şi au scris Nicolai-Vodă 
să mai trimită şi pe hatmanul și să mai dea şi alți slujitori, de care în-.. - 
țelegând Nicolai-Vodă, au orânduit şi pe Ion Buhuş hatmanul, cu o seamă 
de” slujitori de cei de curte. şi din cei de” afară Şi câţiva boierănaşi de; 

“ curte, că pe hatman l-a- poitit şi mai înainte boierii ce s'au tiimis întâi, | 
- scriind că. ar trebui să fie şi hatmanul „cu oştile, -că unde este hatmănul, . 
ascultă . şi . oștile mai bine; şi alta. că are tobe şi trâmbiţe şi se dă. 
știre oştenilor” la purces şi-la alte trebi” (semnale). : 

1713; Se ia Hotinul de la Moldova de către turci, şi cu aceasta s'a - 
“păgubit dintr” acest. an ţara Moldovei, de acel -mininăt ținut al “Hotinului - - 

"şi au lipsit şi pârcălabi şi căpitani” de acolo; că de. când s'a luat cetatea, - 
“până atunci era şi pârcălab la Hotin trimis de Nicolai-Vodă şi căpitan - - 
mare şi căpitani mici; iar dacă s'au luat Hotinul, s'au ridicat toţi.: In 
acest an -1713,: turcii întorcânduse din făsboiul cu 'polonii, au făcut. pod - 
pe Prut la Ştefăneşti spre a trece - oştile: ce veneau. de :la Hotin. La: 

„ Stefăneşti „sat, este o iezătură din „Başeu, - făcută de Ştefan cel Mare, 
„pentru ă “forma lac mare. In mijloc este o movilă”). - E 

Nicolai-Vodă fiind numit domn în Muntenia, pleacă spre Bucureşti; 
„La Focşani, unde este Vintilă- vel. căpitan de; margene, i-au eşit înainte 
„cu toată slujitorimea şi cu steagurile câte -sunt pe margine. “In Focşani--a | 
„tras: în -gazdă la casele căpităneşti. La sosire i-a eşit înainte de Bucit- 

“reşti, boieri! cu slujitori, înfre alţii şi Radul Dudescul, vel spătariu”! ” 

omâne, pe ' care. Mauriciu, de Saxa le-a văzut în Pomerania la 1713—-. 

;:1714, au servit foarte bine”. Aud — continuă regele August al II-lea —. -- 
- vorbinduse - cu laudă de companiile române, “pe care regele Suedisi le. 

are 'cu dânsul în Norvegia. De aceia -și eu — zice regele :— prefer pe 

români; ei. sunt mai lesne “de strâns, nu  dezertează şi caii.lor sunt - -. 

mai buni”. = 

Regele Rugust al II-lea al Poloniei, void a- şi organiza un corp. „. 
de - cavalerie uşoară „preferă . companiile române” a: 

e . . - - 

1), P. Panaitescu (că), pol. în fările, romane) - a N 
= 2). PDiel. „Ceogr., Frunzescu.- e - 

> 

| 7 Vaza oştirilor româneşti. era încă -în stimă -la. streini: „Companiile: -- .



pi . 4 I . . „.CUN era şi în Moldova.  - , - 

" jitorii îşi luau merticile şi : Bucureşti Nicolâi-Vodă, era în Bucureşti. Mihai Cantacuzino biv vel spă- - tariu: Vodă. pune pe leanache grec, hatman; pe Andrieş Roset vel spătari.. „El fixează numărul! de: oameni scutelnici, pe boierii. Erau sub acest do:nnitor: 

la Focşani, : 

ve
 

7 : 
- . . ai | 3 | | . , _ | | - i — 570 | . _ | , | Să . | 3 - 

- 1714; Sub" Nicolai Alex.-Vodă, era Lupu Costache vel vornic de ţara . de jos; iar Ilie Catargiu vel vornic de ţara de. sus; Ion -Buhuj - hatman “ “şi pârcălab Sucevei; Palade vel spătar; lon Balş vel ban; George A- 
postol vel paharnic; Constantin „Costache . vel stolnic; Manoil Hrumuz ve! „comis. In. Târgovişte . era -un Stan polcovnic, -provenit din oastea munte- „mească din timpul organizărei dorobanţilor, sub Constantin  Brâncove- „ anu-Vodă. - a - 

1715; Nicolai-Vodă Mavrocordat, venit din Moldova ca domn în Mun. tenia, se micşorează efectivul, oştirei; el găseşte "pe urma lui Ştefan-Vodă Cantacuzino, - acelaş fel de oştire: cazaci, catane;; călăraşi : şi slujitori, 

”. După cum se 'vede şi pe vremea aceasta organizaţia militară a celor „ “două ţări este aproape identică: Pe acest timp era în Muntenia, uri că- | pitan de cazaci, Ştefan, care 'la 1720 ținia de soţie - pe - Calija, nepoata “lui Constantin-Vodă Mavrocordat, din Moldova. Sub Nicolai-Vodă, „„slii- 
lefile deplin”. Când „a, venit -la domnie în 

2 bulucbaşi şi căpitani de drăgani şi. soinicul de cazari şi căpitan de yâ- nători şi căpitan de catane. La “dări puşi 4 -bulucbaşi hătmăneşti; 8 - bulucbaşi ageşti şi hatmanul agesc.: 
j In Moldova, după Nicolai-Vodă, vine la tron iarăşi Mihai - Racoviţă Voevod, -a.- treia oară; el ja pus pe preoți să “dea cai de oaste”, care Până atunci erau scutiţi. i i SE - Era în acest an 1715: în Muntenia Didiulescul “căpitanul cel mare, de 

1716; In acest timp. în Muritenia „invazia' turcilor: boierii olteni, înţeleşi cu cătanele austriace, care aveau în: fruntea 'lor pe un spătar Golescu, un logofăt Băleanu, :un "Şerban . Bujoreanu, un Barbu Brăiloiu, acesta purtând jtitlul ostăşesc de serdar, -un  Dorofteiu -Brăiloiu ” călugărul, oaste ames- “tecztă;. turci,” tătari, români, a e * Cu aceştia a luaț: parte şi Petru Obedeanu, mare armaş sub Brânco- _veanu, mâre căpitan de dorobanţi şi! serdar sub. Stetan Cantacuzino şi” Nicolai. Mavrocordat, bate milițiile domneşti la Bengeşti, la un ldc fiind | cu ei și serdarul „Bengescu. (Im Craiova este în mahalaua . Obedeanu ",,lo- curile din Dorobănţie” rămase cu această numire din timpul lui Petru 0- bedeanu, mare căpitan 'de dorobanţi). .: ” : | - „1716; Nicolai Mavrocordat domn în Valahia; el reduce 'oştirea la_1620 de slujitori. a n. NE Da Şi _„Actele sale “contrarii sentimentelor şi intereselor naţionale, ridică pe boieri în contra sa. Iscânduse răsboiu între dustriaci şi turci, prinţul -Eu-



      

marele. serdar Petru Obedeanu. - Această - măsură revoluționă boierimea, în 
frunte cu Petru Obedeanu, Barbu Biăiloiu,' Staicu „Bengescu, Şerban Bu- 

" joreanu, toţi olteni, cum - şi boierii munteni vornicul Petraşcu Brezoianu, 
Grigore Băleanu, spătarul Radu "Golescu, „Diăghici şi Ion Bălăceanu, aceştia 
în frunte şi cu mitropolitul . Antim; parte - din aceşti vrednici boieri ro- 
mâni fură ucişi de domn, parte cu ajutor de la „Piinţul, Eugen, serdarii 
Brăiloiu, Bengescu şi Obedeanu, bat a:-mata: domriului ia Bengeşti şi T.-Jiu, 
din Gorj. O altă luptă are loc Ja mănăst. Vieroşul de lângă “Piteşti, unde 

„Pieriră clucerul Şerban Priseceanu, vistierul Grigore. Tigveanu şi Preda pos- 
telnicul Isvoranu. La 14 Noemvrie 1716 boierii olteni şi munteni Dumiti aşcu 

Brăiloiu, Golescu, „Băleanu, Bălăceanu, Bujoreanu Ioan, Obedeanu, Brăiloiu, . 
i Bengescu, cu oştaşii lor şi cu, ajutor nemţesc, dettonasă. pe dama. Tătre bo-., 

-ierii câre au luat parte -la această” văscoală, erâu şi Vintilă Bicșeanu - că- - 
-pitan, Drăghici . Bălăceanu căpitan, “Matei Zăteeanu căpitan, Ilie Oitteteli- 
_şeanu căpitan 1). Şi năraţiunea:. e în , ” , 

In acest an 1716, Petru. „Obedeanu, mare căpitan de dorobanii, pri- 
“nieşte însărcinarea: să organizeze un corp de armată, a cărui comandă » ia - 
cu gradul de serdar. Corpul acesta avea 3909 de oameni şi primi Orşova. 
ca garnizoană. Era răsboiu -între neimţi şi turci, corpul român era alătari - » 
cu turcii şi ' contra - voinţei. 'românilor. Boierii - hotărâră atunci ca prin a-- 

- jutor- luat de la nemți să detroneze pe domnitor; trupele comandate de. 
Petre Obedeanu Barbu Brăiloiu şi Staicu Bengesc u, bat la Bengeşti din -.. 

“Gorj pe: arnăuţi -şi tătarii din slujba lui Mavrocordat- Vodă. O altă luptă. 
se. dă la Goleşti în. Argeş. Boierii „muteneşti şi. cu alţi boieri din Ol: 

-tenia: căpitan Zătreanu, Ilie căpitan Ottetelişanu şi cu ceilalţi ai: lui Obe-” 
„deanu, la 14 Noemvrie 1716, atacă garda palatului din Bucureşti şi asestează _ 

- pe domn.: Se pun. seimeni de paza intrărilos orasilui, iar domnul e. dus. 
„la Sibiu. - - ! . 

- In 71; Mihai Racoviţă-Vodă! tace tratat. cu “turcii, pin: cae. se obligă - 
„a sta cu oştirea sa: la dispoziţia” Porţei Otomane, când i.se-va porunci. 

1717; Fiind Racoviţă-Vodă domn. „un căpitan de catane Feantz şi un 
„Miron, ce a fost şi- serdar (acesta a fost joimic la un steag de moldoveni), 

ambii au intrat î în. cetatea Neamţ. Aduse Mihai-Vodă pe: lângă oastea sa. și. 
oştiri streine, câteva steaguri de. lipcani, de .la paşa de Hotin şi 200 de ÎN 

“ tătari şi 700 de cazaci Zaporojeni. Era “pe atunci Cuza spăta: în Iaşi. - 
"Miron a chemat pe lângă Ferentz şi pe alt căpitan de catane, de la“ 
Câmpu- Lung (Bucovina), cu 100“de nemți şi s'au făcut de toţi vre-o 800. 
_de oameni şi.au pornit spre Iaşi. -Mihai-Vodă 'a chemat în ajutor 2090 

- de tătari. Joi, Ianuarie 1; au pornit podghiazul dimineaţa; joi la săptămână 
au “lovit în Iaşi. Mihai eşind cu oastea lui. afară din târg, din. deal.de 

Păcurari, aştepta. Catanele venind din sus pe. Bahlui, au prins străjile 
-lui Mikai-Vodă, puse de el şi.tără veste au sosit în Iaşi; temeiul mergând 

-.pe devale” "de feredee; Și Frenj căpitanul, a +meşs. spre Cetăţuie întins; . 

7 arhivele Olteniei (A. III Nr, 1 Ian. Fevruarie 1924),



Tag 
„iar O seamă prin tâtg au. intrat. Atunci. şi Mihai-Vodă. prinzând _veste, a 

- încălecat şi a luat fuga spre cetăţuie, cu câțiva “copii din casă şi câţiva | 
„boieti; iar frate-său Dumitraşcu hatmanul, şedea bolnav. în cetăţuie;: iar 
cei 500. de slujitori călări, unul 'nu s'a aflat lângă domn. . Mihai-Vodă 

“în cețăţuie; au închis poarta, iar catanele au sosit şi au înconjurat. mănăs- 
"- tivrea, dând din' sineţe, dând năvală să intre în. mănăsţire.” Ce cât puteau 

N 

AI 

Es 

boierii, se_apărau din. pistoale. de pe .zid, aşteptând” pe tătari. Cătanele 
. văzând-pe tătari „venind, se deteră toţi devale. şi se strânseră la capu! ia- 
“Zului, sub” dealul cetăţuiei.- Cătanele au început lupta cu focuri şi apoi ! 
S'au retras spre Hlincea;. atunci a ieşit.şi Mihai-Vodă din cetăţuie, a ră- 
pezit la-.târg să vie de sârg, slujitorii seimeni şi vânătorii şi negustorii! 
şi alţii şi îndătă încălecând toţi au mers; şi „dânduse pe 'din deal vânătorii; - 

" alăturea cu catanele, au început a da din sineţe asupra gloatei cataneloi “şi 
-“ Mândo “aceştia spre pădure, fiind întuneric, au căzut într'o râpă. A doua 

zi venind Mihai-Vodă din cetăţuie în curte, venitau şi: tătarii, aducând pe 
"cătanele cei robiţi cu steaguri, cu dobz;-a pus de a tăiat capul lui Ferenţ”. 

Cronica descrie astfel faptul: In 1717 Iariuarie 10, la acest an triimisau - 
nemţii pe Franţ căpitan cu nemți şi-.catane, să scoată“ pe acest domn din 
scaun, cum scosese pe Nicolai Mavrocordat al Munteniei; şi a atacat pe domn 

"în curtea palatului, joi la 8 ceasuri? domnul s'a apărat mergând în mănăstirea 
Cetăţuia, unde: a fost înconjurat de nemți; o seamă de tătari aflaţi în acel 

„timp în mănăstirea Aron-Vodă, au venit şi ei în ajutor. şi. aşa au bătut pe 
- nemți, omorând şi prinzând pe vii. Pe morţi i-au îngropat şi făcut dea- 
supra o' movilă mare-unde şi  Franţ e îngropat: (Cerdacul lui Ferenj la 

”. = eşireu din Iaşi, spite Cetăţuie). „Acest Franţ” căpitan, a venit la Iaşi, din - 

Ps 

- <ălărime şi pedestrime! cu tunuti şi au mers 1 
„cu tătarii. Şi sosind . la” Nicorești, au _tăbărât pedestrimea acolo. şi - cu - 

” „mare ban; Iordache Cant 

cetatea Neamţului; vodă a atacat. apoi şi a spart şi cuibul din, cetatea 
_- Neamţului, a lui Franp”. -. .. - - 

„Ca să scoată şi pe ceilalți nemți de pri: Caşin şi alte locuri din. țară, şi-au strâns oaste moldoveni, 'codreni, lăpuşneni şi mai. de: ţară şi | 
seimeni şi au adus şi tătari; şi au. purces la Mai 21, cu frumoasă oaste, 

1 rs la Bârlad, unde s'au tâmpinat 

„„tăterii au pornit. podghiaz noaptea şi le-au dat “serdar, mai mare. peste » Basie pe. Constantin Țărigrădeanul postelnic 'mare, bin viteaz, fiind “slujit 
la muscali, la cazaci, ştiind rândul “oştirei şi "îndrăsneţ „Şi cu “sfat bun 

„era. A venit apoi poruncă de la împăratul lui Mihai să intre în țara "un-: . 
N o - . Ş - 

gurească, să prade şi să robească; şi. s'a gătit Mihai-Vodă cu oameni de „ oaste, călărime şi pedestrime' şi s'au făcut câțiva „din: Câmpulungeni şi din Hârgani tot .cu 'Sineţe:: Au venit şi tătari, şi turci şi lipcani.  S'au “adunat cu toţii la Botoşani şi au mers” prin Suceava şi au trecut munţii pe la C. Lung. Venitau lui Mihai-Vodă în C. Lung călăraşi de la Țarigrad, cum - cau bătut nemţii . pe. turci. Din boieri au fost Darie Donici vosnicul şi - Constantin . Costachi vistiernicul, Constantin Țărigrădeanul vel postelnic, 
acuzino vel comis. Au trecut la Rodna-sât, dpoi la cetatea Bistriţa”, . Ia i e . . Ia 1 

. So o Ra a . =
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“Sub Mihai- Vodă Racoviţă, erâu seimeni “călări.. In a treia. sa domnie Ă 

a pus pe Dumitraşci Racoviţă hatman; „on Palade vel spătar, Constantin, 
Costache vel _spătar.- - 

“In 1718; -In acest an este un Golescu comandant călărimei în Man 

tenia- -şi Barbu Bengescu căpitan. Du - Na 

1718; In acest an exista o flotilă comercială turco-română pe Dunărea: . 

> 1718;. „„Scriem Domnia mea “la toți căpitanii. şi hotnogi şi la chihai 

viţă Voevod din 1718).- 

Până la 1718 nu exista altă navă pe Dunăre şi Marea Neagră de. cât | 

| moldoveneşti şi -munteneşti- sau turceşti. In acest an 'apar pe Dunărea vase 

austriace. Sub Ecaterina II-a a Rusiei, Romantzoft face un. raport” care 

polului de: către turci 1). - a 
1720; Era în Oltenia: i un  Balaş căpitan. - 

Să „şi la stegari din “ţinutul Tecuci. (Cartea domnească a: lui Mihăi. Raco- - 

-arată că -de la Ştefan cel Mare marina militară a „Moldovei face astfel că. - 
” moldovenii răntăseră = stăpâni. ai Mărei Negre, Până la luarea Constanti:19- 

„1723;'Era în Oltenia regimentul austriac a “lui Heister "(ocupaţia Olte-. 
- niei). Era un Preda căpitan. Cernăianul, Sandul Colțea, fost în serviciul 

regelui Suediei cu regimentul său de valahi, ajuns colonel ?). Postolache Ghi- 

gheciu, Vasile Isăcescul, Toader: Călmaşul, au fost 'în: oștirea: Poloniei .: E 

- când fu răsboi cu Suedia. „Şandro,- ce a. fost izbaşă de - strealeţ din roșii 

de la Trotuș”. Alt Sandul apare-ca maior, înainte de Şandro, aşezat între - 

“ruşii din familia Kaulbars, Sandul. Colțea fost comandant al valahilor sub 

„ Carol XII, „care înaintea alto; ostaşi polonezi ase merite extraordinare 

7 

şi servicii aduse țării”.3). "Ostaş „care -acoperise -de glorie - în tovărăşia | 

celui: mai «nare viteaz, numele naţiei sale” 4). 

: Oştirea servea şi pentru trebuinţele interne. Aşa la 1720, „Mihai-Vodă a: 

pa a 

_pus căpitan pe Ioniţă la. Cuiceni, ca să fie de paza câmpului. pentru oameni. 

răi ca şi alţi căpitani despre. la alte locuri rânduiţi 'la toată ţara. 'Mol- 

"dovei. Are voe a strânge oameni străini din ţara leşască - şi din “țara! Ul 

--gurească şi dintralte părţi de loc, oameni străini, fără gâlceavă, buni 

de oaste, fără cislă şi câţi de mulţi ar chema'.şi ar strânge la steagul lui. 
Vo: fi slujitori armaţi de paza câmpului şi. voi îi. în pace de. toate dă-.. 

rile şi vor îi. şi aceşti străini în sâridurile “ostașilor. de -loc, 'vor avea 

“am pus “căpitan pe Ioniţă la: Cuiceni, ca să fie de” paza câmpului, etc.” 

In timpul acestui domn erau surle, . -dobe. “Un „hrisov vorbeşte | la - 1705 

"de un Asan, călăraş. - Spătăria era. în - curtea: domnului. 

După Racoviţă-Vodă” vine la “tron Grigore Matei Ghica (1726-—4733). 

-.1) Căpitan Ciuchi. i i A - 
2) D. N. Coltori (Cronici din miner), . i 
3). N. lorga. Bă | E „o: 
AN „ lorga. a a Aa | - 

"- scuteală ca şi slujitârii, . etc.”, pentru asta a dat un hrisov; „facem știre | . 

„cu această carte. a *domniei mele, că „domnia: mea m'am - milostivit şi. 

In 1726; „Grigore Ghica . înființează un: „corp. permanent de vânători,
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cu port unguresc .şi cu barate roşii de postav; “un steag de. catane, unul 
de dărăbani ageşti - şi unul de panţiri,. cu uniforme. deosebite. „» Cunoscuţi erau slujitorii. din. haine şi -din bărate, care din ce steag era”.,- Efectiv 
total permanent era de 3000 de -oameni.: Cavalerie: un steag călărași, unul „de aprozi, unul de armăşei, a “copiilor de casă şi a boierănaşilor curței, care. urmau pe domn tot, călări; aveai sulițe cu steguleje, sulițe zugrăvite cu prapure”. Artileria cuprindea 12 puşti sau săcăluşe. Toţi erau ci. lefuri 'din ţară şi perinanenţi.. Exisia şi vechele călărini de” Orhei, Lăpușna, Soroca, sub serdar, căci Grigore-Vodă Ghica: primind 'osdin să : pornească în contra' tătarilor, între cei chemaji la oaste „„vine “şi -Iordache. serdarul - cu toţi Lăpuşnenii,' Orheenii şi Sorocenii”. Apoi Lupul serdarul de mazili cu „toţi mazilii.,- - . - i a IRI a : 

„In anul 1727; este .expediţia. turcilor. contra tătarilor, -la care ia arte şi Grigore-Vodă Ghica, „de Zacherea încă esa/chivernisit Grigore Ghica”) 
„ Ghica” reorganiză mica! oştire .şi urcă cifra la 7000: de -oameni şi 12 

şi frumoasă oaste de vreme că: Slujitorii-săi au' fost foarte miluiţi, ce cu - slujitorii de curte şi cu dorobanţi: ageşti, cu vânătorii şi: cu pânțirii ce 

binuri. Oştirea cu care ia parie la Codrii în calea tătarilor „având multă 

erau Cu leată din ţară, erai 3000 de pedeștri”; 
Era muzică „zicând din trâmbițe şi. din naiu-i. Muzica ostăşească veche 

„avea bucine, trâmbije, tobe, timpae, paice, nagarale, vioaie, surlă, flaute,. 
> Huere, naiuri,; cimpoaie”,. _. -: a SR, 

“In 1728, sub Grigore Ghica al Moldovei, erau. Ca grade: căpitanul cel "> _mare,căpitanii cei mari de: margene, de Cernăuţi, de Soroca, de Fălciu, de 

pitani ce. au: steaguri şi „Căpitani mazili cu - dajde”. | i - „1728; „In Botoşani stă 10 zile Grigore Ghica . domnul Moldovei, cu 

Covurlui, “de “Tecuci; "erau căpitani „feciori” „şi. „nefeciori” de boieri, că- 

. îrumoasa sa. . oaste de : 7000, așteptând. pe' Mustafa-Paşa de Hotin să meargă contra tătarilor răscu'aţi contra hanului Crimeei, Adâl Gherei”. La 1730; era în acest. an. Vasile Cogălniceanu vel - căpitan de Iaşi; şi hatman Constantini -Ipsilânti,. al cărui tată. Constarftin Ipsilanti a fost mare hatman. Erau boierii pe grade: comis al 3-lea;:comis al 2-lea, comis 17 1731;:Un Lupu Morțun trece. în acest an în Rusia. intză, cadet în ar- „mata împărătesei Ana Ivanovna -şi la. 1740 ajunge polcovnic, vine apoi în + Moldova iarăşi „sub vodă Grigore Ghica şi e făcut şătrar?). . ? - 1782; la 1752, cu această dată, există testamentul următor al lui Gheorghe. +Lupăşcu Hajdău, nepot lui: Ştefan-Vodă Petriceico,. care. face dovadă ce erai boierii noştri pe vremuri: şi în ce sentimente de patriotism îşi “creş- : leau urmaşii; acest testament sună astfel: .. | oa Sa _Eu părintele vostru, nu vă: pot lăsă: avuţie, căci ei. însumi fui- alungat „de către - turci, din ţara noastră şi până la- bătrâneţe rătăceam. în -străi- “Mătate; dar vă las vouă. săbiile mele şi gloria străbunilor voştri; hateţivă. 
e ? 5 - - E ” a iu SI 1) Ureche. oi Ea - 2) Dicţionar geografic al jud. Suceava... - i 

N. , . Ă . a
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închina turcului şi se va întoarce: la supunerea lui, acela blestemat să fie in: - 
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cu -blestematul musulman şi veţi fi bine cuvântaţi. Iar care din voi se va 

vecii vecilor, amin”. n a. i 
Aceste'săbii le lasă: „fiului nostru mai mare, să-i se dea sabia cea cu _ argint şi- aur şi crucea -de jaspide; iar fiului meu cel mai mic, când va "ajunge- mare, să i -se dea şi lui sabia mare aurită ce 0. purtam însumi, şi N “ Şeaua mea”. K - < 

„La 1785 Vasile Cogălniceanu căpitan: "In acest an vine la tron Constan- - tin Mavrocordat (1733—35).: : . - e 
Asupra acestui domn, cronica spune cu privize la oştire: „mai întâi . . au pricinuit vătămare cu Stricarea de istoc a oștilor. din țară, slăbind! 

țara cu totul” 1). „Oastea - ţării, fala, gloria şi speranţa naţională, este : » desfiinţată şi înlocuită cu o gardă de 809 de arnăuţi” 2). „Constantin--Ma- „vrocordat începe prin a spori numărul birnicilor, -a desfiinţa călătaşii care erau scutiţi de bir, nimicind - astfel şi puţina putere militară ce se. mai - afla în țările române”3). - - 
In 1754, recrutare de “ostaşi din străini sub “Constantin Maâvrocordat: ” 

„Datam cartea Domniei mele. slugei noastre Andrei :Pădureţi, “căpitan 'stea- 
„—. gului sfânt de călăreţi şi lui Mihai şi tuturor. călăreților de la steagul acela, „să fie volnici_cu cartea, doinniei mele, a chema şi a strânge oameni străini 

din ţara turcească şi din ţara leşască şi dintralte “părți de loc, până în 
600 oameni să-i facă călăraşi la steagul “mai sus . pomenit; de la domnia 
mea vor avea milă şi 'odihnă, -vor fi în pace şi în scuteală după . vred- 
nicia lor, măcar de: ar îi oameni şi 'de “tară şi: se vor 'fi înstreinat “ - | printralte ţări mai înainte de venirea do:nniei mele, neavând” nici o gâlceavă., Şi acei câţi se vor aduna .sub acest Steag mai sus pomenit, toți vor avea 
milă şi odihnă până la ziua însemnată de 6 luni, dipă cum m'am milostivit 
domnia mea, de am așezat şi pe alfi călăraşi de la alte steaguri, aşa vor 
îi toţi care-vor veni şi se vor aşeza la acel steag”. In 1733; vodă, pe 
Sandul Sturza ce fusese hatman l-a pus vorni? mare de ţara” de jos; pe 
Constantin Ruset vornicul, l-a,pus hatman; pe Andrei Ruset, spătar mare, . 
-__ La 1735'vine'la tron Grigore -Matei-Vodă Ghica, a doua oasă (1735— 

„1741)--Existau căpităniile Hodivoie şi Daia, în localităţile cu acest nume S 
căpitănii înfiinţate sub domnia lui Mircea. | îi ia 

-  In-anul 1736, . regimentul de : husari iliric al împăratului Carol. al 
V-lea, al Germaniei, -era compus. numai din români din ambele „principate; ,: 
colonel maior al acestui regiment este Radu Ştefan Cantacuzino, fugit 

„din ţară după omorârea tatălui său; în acelaș an „pe temeiul însemnatelor » 

. sale” cunoştinţe militare” este- numit colonel de către împăratul Carol, — 
care în 1737, îl face „colonel: major împărătesc, ia: în 1741 se găseşte - 
general-major”. Regimentul “său de husari_.era - compiis. din români, - mol- 
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doveni şi - dalmaţieni, acest regiment „a. fost: cel- mai brav din regimente, 

“în bătălii), PE a Di 
„In anul 1736, Grigore-Vodă Ghica în domnia a 2-a a pus pe Constantin 

“Ipsilanti hatman, pe Iordache Cantacuzino Paşcanul, vel spătar. In acest 
„an vezirul venind la Dunărea, -a trimis, conform obiceiului c6 se. făcuse 

acum, bani lui. Ghică-Vodă 'să facă oaste moldoveni; şi a trimis Grigore 
-Ghica-Vodă pe sub munte la Sucâavă, C.: Lung, Neamţ, la Bălţăteşti, la 

“ Gruiăzeşti, la Bacău, la Comăneşti, de. au strâns oaste. tineri! cu sineţe ca 
vre-o 3—400 de le. da bani, leafă şi tain, de. iau ținut la Iaşi toată vara. 

„.* “Era spătar -şi Mihalache Ghica: văr cu voevodul= Grigore-Vodă' Ghica a 

- manul şi "pe Toader. Palade spătarul, să meargă pe la gura Oituzului şi 
„la Comăneşti, să astupe potecele şi să strice pălăncile ce făcuse nemţii; şi 

x “raport, care spune: 

ieşit cu tabăra. la Frumoasa, apoi s'a- mutat la Țuţora; a mai făcut oăste 
-ca 5—6000 şi'a pus streji bune pe la Bacău; Roman, temânduse de nemți; 
«de aceia voevodul „a. trimis. din oastea 'sa ca la .1500 .de slujitori, cu 2 
“steaguri de: cazaci, cu turci 'şi „cu lipcâni şi a- trimis pe Constantin hat- 

mergând acolo la Comăneşti; au dut peste cei 500 de nemți ce rămăsese de 
„strajă,. care s'au speriat. şi au fugit după cele dintâi focuri date de cazaci. 

„ Iau urmărit o "bucată, nemţii au lăsat: la palancă 2 puşti mari, săcăluşe 
. şi 2. căruţe earbă”. . Mac ii a 

| 1737. lanuar 20; Cu "această: dată se găseşte un raport al feldmareşa- 
" lului conte Munich şi rezoluţiunea - împărătesei Ana “Ivanovna, pusă ' pe 

„Se află acum în armată vre-o câţiva români. din cei înrolați în 
„„ Polonia, din care unii după dorinţa lor, intrară. în corpul husarilor; iar 

> 

ceilalţi încă servesc “în armata regulată. . -. - pa : 
„Fiind că probabil în viitor şi. mai mulţi români se "vor prezenta pentru 

„Serviciu, după trecerea armatei peste. Nipru; şi fiind.că mar strica -să-i 
„avem într'un' număr. cât de mare, căci în resbelul trecut mă încredinţasem; „eu singur, cât de zelos au servit acei români M. Voastre Imperiale şi cât 
„de bine se băteau cu duşmanii; să primim pe -zişii- români cu oficiarii. lor, 
punândui sub comanda uniti din. generali”. Iar rezoluţiuiea ' sună . astfel: 
„Să se primească slujbaşii cei buni cât de mulţi şi să se întrebuinţeze 

“după cunr va socoti cu cale: capul. armatei”. a „- Insuşirile ostăşeşti ale românilor, ci toată” neîngrijirea voevozilor pentru 
"oştire, se păstrau intacte! şi se dovedeau în: toate..ocaziunile ivite. Așa că nui sunt de cât foarte exacte descrierile dim acel” timp, făcute de străini, a- supra calităţei de luptători .a românilor.. Astfel, -marchizul de: Silva, scrii- tor militar din secolul al XVIII-lea, scrie: „muntenii :şi moldovenii sint „tari şi sprinteni;, iam. văzut suinduse cu o iuiţeală extraordinară pe niște stânci foarte prăpăstioase şi care par inaccesibile. Cavaleria lor e şi mai 

  

1 în raportul seu căiră rege, din 4 Aug. 1741, spune el: mai întâi, ind | “can : „5441, spune el: mai întâi, fiind fost eu în capul Unui regt. care, fără să defaim pe alții, era'cel: mai brav în: faptele sale şi care nu ceda întru nimic ungurilor, cu toate-că unguri erau prea puţiai în “regtul meu, care 3. era compus de români, moldoveni şi dalmaţieni (Impărat, Carol. V). - 
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de temut; lovitura « ei este puternică” şi vijelioasă, din cauza iuţelei cailor; . 
dar respectă. tunul şi încă şi. mai: mult baioneta. Agilitatea şi iuţeala cailor | 
“lor sunt aproape de necrezut. Nu e râu care să-i oprească, sunt obişnuiţi - | 
a trece înnot pe cele mai adânci şi mai repezi”. Această stare a oşti- 

rilor româneşti este caracteristică, faţă de acea a- oştirilor streine, des- -- 
crisă la sfârşitul secolului : “precedent, al. 17-a. :-. - - 

In -luna' August 1737 se trimit din “Constantinopol 20 tunuri în a- 
 jutorul Munteniei: „Da venti pezzi di canoni inviarsno ad Hibaie a qualche 
“ mimiero: di gente in socorso del Principe di Valachia”. 
„=. “În anul 1738, toamna, a venit poruncă lui Grigore-voaă Ghica să | 

- _meargă la Nistru, să ridice! puştele- ce-le îngropase muscalii și a le duce - 
“1a Tighina. Vodă a mers şi a încărcat 59) de cară de glonţuri şi de Cin 
“barale. Erau Ion, Bănaru căpitan, Enache Spătar mare. - 

Din 1739 Sept. 14, este 0 scrisoare adresată - la “Roma, despie i in- 
trareu ruşilor în Mol! dova. a. 
După 1739, se fac drumuri prin munți şi ducele de Loiena coman= 

 daat trupeloz „austriace, trimise un corp de“arimată din Braşov peste Timiş— 
"Predeal, cu ordin 'a ocupa Bucureşti;” dar “auzind că Constantin-Vodă în 

SN capul a 20.000 ieniceri înaintează către capitala. Austriei, se retraseră 
spre Piteşti.: Bucureştii fură. „ocupați de „turci, care prădară şi robiră Şi 

- pustiiră tot ce le ieşi în 'cale; „populaţia fuge -la munţi şi în mănăstiri. 
- După- victoria. de -la Perşinari, un co:p:de turci şi de! tătari, înaintează. 
- spre Câmpina spre: a trece: în Ardeal. Valea Prahovei era. ocupată --de 

oştiri austriace, care apărau strâmtorile şi. ca să împedice înaintarea tu:- - 
rilor. Trecând oştiie austriace. în Valahia, până: în “apropiere de Ploești. 
sau Târgșor, . s'au întâmpinat: cu oștile turceşti. Austriacii respinşi fiind” 

" pe Valea* Prahovei spre Sinaia, unde 400 'de austriaci s'au- închis în 
ms. Sinaia, însă turcii i-au prins şi ucis aproape pe toţi; apoi turcii, „au: 
mers 'spre Predeal, unde era lagărul austriacilor, unde - “după o mare luptă 

7 

turcii au biruit pe austriaci. * | -.: .- ă 
-“In Muntenia la 1739 sub. “Constantin “Mâvrocordat, se reduce armata la 

"120 tălpaşi şi 120 cazaci. Milițiile sunt „desfiinţate. -Căpitanilor de judeţe :. 
li se ridică orice. autoritate. Din vechile miliții, el păstrează numai 1520 . 
de oameni pentru! “poliţie interioară. Reforma ce face acest” voevod: ;,nu- 

“mărul slujitorilor (oştenilor) spătăreilor, armăşeilor,! “aprozilor și al'găr-: 

gi 

“zilor domneşti se reduce, supuinduse la dajde toţi acei -care s'au desfiinţat. 
" Asemenea se reduce şi numărul slujitorilor de la “căpităniile de afară,. spă- - ă 
 tăreii, - vistierii, roşii, păhărniceii, postelniceii, vistierii, comişeii, şetrăreii . 
şi alţi subalterni ai dregătorilor cu acelaş nume — fiind „mulţi: prin. sate —- : 
“se pun la dajde. Tălpaşii şi cazacii sunt plătiţi. cu 3 lei pe lună; garda 
personală a voevodului este de 400 arnăuţi”.: - 

In anii .1739— 1740 Moldova este sub. ocupaţia rusească, deoarece țara 
| “ este considerată ca fiind: - provincie “turcească din cauză: că turcii porunceau 
voevozilor şi aceştia erau ca nişte comisari turci, executau poruncile.” De.- 

N 

aceia şi vedem pe Grigore. Matei-Vodă „Ghica, luând parte, cu turcii, în. - 
răsboiul acestora cu „ruşii.
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„_ Constantin Contemir, fiul lui “Antioh, Canterhir, - era brigadir în ar- 
mata rusă, “făcuse în Cosmeşti şi în alte 4 localităţi steaguri de lefegii, 
care să lupte contra leşilor1), în 1740 a trecut râul Bahlui prin dreptul 
“satului Căcărăzeni, cu 2000 de ruşi, luând drumul Șaritei către Vaslui, 

- fugărihd pe -Grigore. Ghica-Vodă domnul Moldovei, care ţinuse cu turcii, 
când aceştia iau avut 'răsboi cu ruşii). | | 

Cu modul de schimbare. a domnitorilor, de la scaunul unei țări la a 
celeilalte “şi înapoi, sistemul de neglijare a oştirei; capătă -un 'aspect de 
unificare. In 1741 se hotărăşte în Moldova şi apoi cu mersul domnitorului 

- în Muntenia „ca vel hatman,:-să fie şi judecător peste ceata sa”. . 
Din anul 1741, ui testament de la „Grigore-Vodă' Ghica: pentru un. 

căpitan Jon Giuşcă, pentru că voevodul când a venit Mineh, feldmareşa- 
 lul cu oştile moschiceşti -aici în “târgul. Iaşi, vodă „am purces 'de la Roşieci 

spre Galaţi cu toată urdia noastră şi trecând în drum prin Covurlui prin 
satul Grâneşti, în care era: casa căpitanului Giuşcă, acesta -a dat ajutor la 
toate, conace, etc. -şi domnia mea -încă m'am milostivit- şi l-am pus ma- 

„zil şi în rând-cu mazilii,. dar dajde. să nu dea, nici .mazilească, nici altfel 
de dajde şi i-am dat şi patru oameni străini ce şi-ar “găsi fără: bani 
în vistierie şi” aceştia ertaţi_ de toate dările şi angaralele”.. 

Exista încă flotila comercială româno-turcă pe Dunărea în acest an. 
„In 1741 Constantin Mavrocordat înființează un steag de arnăuţi. Etău 

„boieri - trimişi “cu beşlii, cu 'arnăuţi; scriind şi .pe la „beşlegi să meargă 
„cu aceștia prin toate târgurile. - | | 

" Manole este în acest ân spătar. e | 
Papadool Calimah, «descrie a!aiul unei sărbători oficiale, din acest 

"timp: „de amândouă părţile “steagului - mergeau. căpitanii, apoi urmau cei 50 
„de. călăraşi de Galaţi, cu vatavul lor; 50 umblători de Hotin, 50 umblători * 
de Soroca. şi 50, călări de Țarigrad, cu 'vatavii lor; apoi cele 3 tunuri 
trimise “domnului de sultan, „la suirea sa pe tron. Apoi venea domnul că- 
lare, drept în mijlocul: liniei înconjurat - de pe. amândouă părțile de. va- 
tavul de paici domneşti, încinşi cu brâu, de argint poleit cu aur. 

Mai depărtişor la dreapta “urmau comişeii. şi vatavii slugelor .de curte; 
. iar deastânga, postelnicul cel. mare- şi. postelniceii. o - i 
__- In linia a treia, după domn, mergeau bulucbaşii, 4 pe amândouă păr- 
țile; după „ceata aceasta, mergeau seimenii, adică ' ostaşii cu leafă, vri- 

” vighiaţi de ceauşii lor, apoi garda personală a domnului; corpul. arnăuţilor”. 
„La 1742 „în a.2-a domnie a lui- Constantin Mavrocordat în Moldova, 

a pus pe Costache Razul ce a fost hatman, vel vornic de fara de' jos; pe - Enache, ce a fost spătar mare, în țara muntenească, . l-a pus hatman; pe Menolache Costache vel spătar. Iar de la' domnia a II-a lui 'Constantin-Vodă . Mavrocordat, s'a făcut şi steagul arnăuţilor .şi -apoi aceştia au intrat în 
Slujtele cele mai de trebuinţă a „domnilor, care 'sunt în sarcina hatmanului”. 
. C&pitan de tabără, era 'o dregătorie, căci se vede că o parte din moșia 

1) lon Niculcea, e 
2) Dicţ. Geografic Frunz. : 

N : î



  

4 

RI e e 
Zăluceni din jud. Iaşi, “în 1743, este vândută de către Cârlig, Ursului, că- 
pitan de tabără şi. fiului său Mihalache, căpitan de tabără. E un bătrân Ursu : 
Enache, om bătrân “din tabără. Bsemenea. se pomeneşte acolo şi de pă- 

 traşcu căpitan, mazil bătrân. Vel căpitanul „de codru, „marele că- 
pitan de codru, la 1743 era căpetenia polcurilor ostăşeşti ' ale ținutului 

„Fălciu; şi se numea de codru, fiind că sub comanda lui erau şi corirenii, 

i Beldiman, ban; Enaâche, Cuza spătar; Ion Cuza mare spătar. - 

locuitorii-de la codrul Tigheciului, ce în vechime erau foți ostaşi”. „El era 

în ierarhie al" doilea, după vel căpitanul de Iaşi”. Vei căpitanul de codru, 

fiind peste toate poicurile ostășeşți ale ținutului Fălciu, însemnează că în 

acest ţinut erau mai multe polcuri,. deci ţinutul acesta, era o regiune curat . 

militară, în -spre” partea” cea mai expusă atacurilor. EL avea reşedinţa” 

în târgul Fălciu, unde era: şi isprăvnicia şi: lua parte la cercetări ce se... . 

orânduiau de domnie, în judeţ. Vel căpitanul “făcea: şi: diferite „execuţii 

„şi gloabe”. 

- In acest an se găseşte Enache hatman şi pârcălab. Sucevii. Aristar Lens, - 
vel spătar. Andrei Roset era vel ban. - - - 

“1744; In acest an era Vasile Razu hatman; Ion. Canta spătar ;- Costache. 

Conache spătar; - Costache Greceanu ban; Lascăr Bogdan ban; Gheorghe 

1745; In Valahia, între scutiții de a plăti dare, erau şi slujitorii, adică 

miliția care. odineoară se bucura de multe. şi bănoase privilegii, pe care 

mai târziu. (1748), Grigore Ghica - nu-i cruță : nici pe aceştia: ca să „plă- - 
“ tească ploconul: şi ajutorinţa (4 iei în Bucureşti, 2 lei la safe). 

1747; Sub - Grigore-Vodă Ghica; într'o carte se.spune de căpitănii, 

„funcţie-ostăşească, “fiind câte unul de fiecare ținut, care comandă — spune 

Cantemir — polcuil de oaste ce. se află în acel ţinut. Ei din. vechime erau 
sub ascultarea vornicilor celor mari, iar mai pe. urmă sub a hatmanului. 

ă Bulibaşa de Huşi: „„lordache Bulibaşa ot Huşi”, “aceştia erau ostaşi. Can- 

temir spune că în fiecare! târg 'erau. câte 4 sau 5 bulibaşi; iar Bălcescu. 

zice, că ei făceau. parte “din. seimeni (ostaşi “letegii) şi erau împărţiţi“ în : 
"- 10 bulibăşii, peste care era mai mare bașbulibaşa - de . seimeni. Dease-. 

“menea spune el, 'că bulibaşii, sutaşii sau potnogii, comandau. 100 de 
„Soldaţi 1). - În 

1748; Sub Grigore: Matei Ghica- Vodă. (a treia doninis), erau: Gheorghe 
“hatman şi pârcălab Sucevei; Alistar Hrisosculeu, vel spătar; Caragea spătar; - 

, 

Cuza spătar; Iordache Canta, fost spătar; Depasti spătar; Başa Miha- ; 

lopol hatman. , - Ra 
„174849; După domnia de ur an a lui Constantin Mavrocordat (a treia po 

i domnie), vine la . tronul ” Moldovei, " Constantin -Racoviţă-Vodă, la 1749. 

1749—1753; In domnia lui Racoviţă- -Vodă era Iordache Stavarache Spă- 
“tar, Costache Razu' hatman; 

- 1752; Era în Oltenia Lupul căpitân Glogoveanul. Era Manolache Biy 

vel armaş, vel" căpitan de Cerneţi. - 

1) N Bălcescu, i aa Na



— 1755; Era Constantin Brâncoveanu mare spătar. 
1753—1756; A doua domnie a lui Grigore-Vodă Ghica, este Palade, spătar: Venin Spătar; Vasile Balş; „din. domnia precedentă este căpitan mare de Iaşi şi frățineseu, i-au dat 0, căpitănie . afară “şi le-au făcut şi lefi şi scutelnici”. a i - | In 1755 Matei-Vodă “Ghica prevede lefuri dregătorilor: hătmănia va lua plocoanele sale de pe la toţi, după cum sunt hotărâte în condică; iar măcar un ban şi oricine va fi ] căpităniile aceste, scutit să nu fie măcar şi vreun om deosebit al domniei de va. fi şi 'cu poruncă a fi, să nu dea plocon; acei bani să-i dea hatmanului de la vistierie, dară şi hat- manul mai mult să-nu ia, nici cu vin de vânzare să “nu supere pe că- lărâşi, nici pe satele- care: poartă mezilul; nici cu fân, nici cu lemne şi nici pe călăraşi, nici pe slujitori mai mult să nu-i supere. Spătăria mare . va lua de la ocnă câte_o pâra de tot drobul de sare, asemene cum şi banul cel mare. Agia va lua venitul său pe -plocoanele obişnuite, după cura sunt hotărâte în condica domnească. Armăşia cea mare va lua 500 "de lei de Ia starostele de Cernăuţi; va mai lua şi_ alte venituri aceşti boieri armăşei cei mari, după. cum sunt arătate şi hotărâte în condica domnească. Şătrăria cea mare va lua venitul său de la otace. In această „ don.nic, s'au săvârşit 2 boieri: mari, 2 stâlpi ai. ţării: Sându 'Sturza logofăt mare, şi Razu Costache hatman. . 

Totuşi, acelaş voevod mai hotărăşte după doi ani şi următoarele: hăț- mănia are drept să ia” plocoanele sale, cum sunt hotărâte în condică şi nimeni din căpitani, măcar cu orice poruncă va fi, să nu fie scutit de darea ploconului. | p | iCăpeteniile oştilor în principatul Moldovei ca dregătorii aveau lefuri: Marele spătar primeşte de la casa răsurilor “leafă -pe an 4200 lei; hătmănia primeşte: hatmanul, de la casa răsurilor, leafă 3000 lei; din vâu- zarea căpităniilor de margine socotinduse un.an cu altul, 50.000 lei; pentru căpitănia de lefecii 5000; pentru vel căpitănii 2000; pentru. poruşnicii 1600; pentru bașbulubăşii 800; ploconul de la slujitorii hătmăniei 506; 'ase- “menea Plocon de la slujitorii căpităniilor 1140; iar peste tot 61846 lei. Căpitanul de lefecii, primeşte leafă 'din casa răsurilor 480 lei pe an; că- pitanul de darabani. 240 _lei.- ” 
La 1755, în a doua domnie 'a lui Constantin-Vodă Racoviţă-Cehan, a fost făcut Vasile Razu hatman şi Vasile Ruset, vel Spătar. Era şi Dumi- trașcu Palad, hatman şi. pârcălab Sucevei. a La 1756 cra încă Nicolae Cogălniceanu biv vel căpitan. In domnia de un an a lui Constantin Racoviţă, . 1756-—1757, în care se află Costache 'Razu, vornic de țara de jos; Bogdan vornic de țara de sus; Toader Palade, hatman; Alistar vel spătar: Vasile Cilibi Ruset vel spătar; Antiohie căpitanul; Ion Sturza vel spătar: Alistar vel comis; boieri greci erau: - Iacovachc Rizu Spătar, Atihalopol hata.an. ' 

Se observă uşor cum boierii schimbă boieriile şi dregătoriile militara;
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aceasta arată îndeajuns scăderea atributului ostăşesc, în timpul acestor 

" domnii de scurtă durată şi de repetată reluare a domniei, de câte două 

trei ori, de către acelaş domn. - 

La 1757, domnia lui Scarlat Grigore-Vodă, era Dumitraşcu Sturza 

Spătarul, Manolache Gane spătarul şi Iacovachi spătarul. Vasile Razu hat- 

man -şi pârcălab Sucevei. | 

” La 1758 doninia lui Ilon-Vodă Calimah, e Teodor Siavrache spătar, Fi- - 

lip Catargiul spătar; în această domnie sunt în oaste seimeni şi arnăuţi; 

arrăuții au săbii. şi sunt întrebuințaţi şi la slobozirea tunurilor, la ocazii. 

Enacache Şuţul, este vel hatman. Sub-acest voevod, Vasile Ruset devine 

hatman şi pârcălab Sucevei; iar Ioniţă “Cantacuzino vel spătar; 

1759; Alt sol descrie primirea ce i s'a făcut!): „La Cârniceni a sosit” 

cu o caretă trasă de 6 cai, hatmanul Moldovei (Vasile Razu), adică şeful . 

armatei moldoveneşti; postelnicul (Alex. Ipsilante), adică mareșalul curţii 

domneşti. Leonardi călăuza şi La Roche secretarul domnului, având cu rlânşii 

o suită de 6 steaguri de oșteni moldoveni cu steagurile desfăcute, sunânrl 

din: trâmbiţe, şi bătând din tobe. Totuşi acești oameni erau- numai nişte 

simpli ţărani fără arme, căci nu le este îngăduit să poarte arme în timp 

"de pace. Un singur steag avea lănci cu stegulețe gnlbene”. 

Primirea la Iaşi: „la o jumătate de milă, a ieşit în drum: hatmanul. oş- 

"_tilor,'doi mareşali, cel mare şi al curţii, etc., precum şi mulţi boieri de 

frunte distinşi prin nume şi avere, adică nobilii moldoveni, îmbrăcaţi 

după obiceiul lor şi călărind pe cai frumoşi şi împodobiţi. După aceea 

erau şi opt steaguri de oșteni cu steaguri, trâmbițe şi tobe”, „de ambele 

părți ale caretei erau. şase haiduci şi şase paji şi douăzeci de ciuhodari 

douw.neşti frumos îmbrăcaţi în postay”. 

„La plecarea din laşi, s'a tras 12 lovituri. de “tun, din tunurile mici „de 

fier de la castel”. 

„Fălciu, care fusese mai înainte un orășel populat, dar” pe care l-au 

uinat tătarii, cari năvăliseră anul trecut în Moldova. Ei luaseră cu această 

ocazie în robie 60.000 de oameni de ampe, sexe, căci mai târziu se făcuse 

o socoteală amănunţită în fiecare sat”. 

La 1761, Calimah reînființează 2 steaguri de vânători ce fusese în- 

fiinţaţi pentru “întâia oară de către Grigore-Vodă Ghica; se înființează 

iarăşi 2 steaguri de roşii, de câte 59 de oameni unul, ambele comandate de 

“un polcovnic; roşii sunt îmbrăcaţi “în haine roşii în formă arnăuţească: 

steagurile să. deosebiau unul de altul, fiecare având „pe comănace, câte 

o slovă însemnată, care de ce steag este”. 

In 1761 sunt nume: Barbu Croitoru Căfăraşu „de ani 81. Chirea Că- 

lărașu de ani 68. | - 

La 1762, Iordache vistiernicul Cantacuzino din țara muntenească, a 

“fost făcut spătar mare. 

In acest an, domnia lui Dabija-Vodă, având turcii răsboi cu neinţii, 

o 

1) ?. Panaitescu (Câl. pol. în î. rom.). 7
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a venit poruncă şi acestuia să se gătească-cu oaste, de au mers la cetatea - Uivar, trecând “Dunărea pe la Ruşava, - împreună . cu  Grigore-Vodă, fecio- Ă rul lui Ghica-Vodă, domnul “țării munteneşti şi împreună cu. burcii, au -- bătut cetatea Uivar şi au luăto de la neimţi.-. a E Ii La 1763, venitau poruncă iar domnilor Grigore Ghica-Vodă şi '"Dabija- Vodă, să - meargă cu oaste'la Leva; contra nemţilo:, însă nemţii au bătut pesturci şi s'au întors” domnii înapoi: In Moldova era Vasile Razu hatman şi. pârcălab Sucevei; “ Alexandria Moruzu, vel .spătat; Vasile Costache val ban, spătarul Alexandru, fiul lui postelnicul Constantin; spătarul Arapachi -Vlasto; spătarul Ştefan Misola. - sa i “La 1764, este Donici „spătar şi Ştefan Canta ban, fiind voevod Jon Du Grigore-Vodă. /n acest an împărăţeasa' Ecaterina -a “Rusiei, adună osti - grele şi mare Tăsboi asuvra turcilor, rânduind pe Galitzin peste oștile. cu Care bate pe apă Şi pe Romantzov, peste cele de uscat; au coprins şi : țările româneşti, gonind pe. turci şi stăpânind. în acest- mod: 7. ani ţările, „=“ Ruşii prin un francez fabrică „tunări, cu : care. Zraz cu fumiuri care, se îm- AR prăştie şi cine le va mirosi, moare”. De asemenea. şi „tunuri care având. i sricală aprinde unde cade”. aa ” Ş : . z a | | -. Pentru a! goni pe ruşi, vezirul s'a: pornit cu oşti' asupra 'Crâmului, umplând Basarabia şi Moldova. _: Ne Ma - “În acest timp este Pan Ipsilant vel spătar, în domnia lui Ștefan . Racoviţă voevod; iar în domnia lui Grigore Alex. Ghica-Vodă, au fost - făcuţi hatmani: Ioniţă Deleanul, Ilie “Costache vel spătar. DR | "> In acest an 1765 este Razu hatman, Canta vel spătar, Isa? Balica hat- - - man, Vasile Roşca. ârmaş mare, Isac hatman. a 1765; Se formează: în Ardeal două, regimente româneşti. „unul de - "pedestrime şi unul de scălăreţi dragoni, regimentul” infanterie de 3 bata lioane, iar dragonii de 8 escadroane. e Ei La 1767, a doua domnie a lui Grigore-Vodă Calimah, este Costache - Razu hatman, Mihu. vel Spătar. In Oltenia era Stavrachi “vel spătar. "In 17675 domnia lui „Moise Scarlat-Vodă sfârşeşte prin moartea a- „„ Cestuia, venind 1Ja.tron fiul Său Alexandru. - e 1768; In acest an era' Vasile Raţă căpitan şi Toader Giurgiuvanu că- - pitan în Moldova, strănepoţi Boului logofăti). îi Da „La 1769; In "Moldova încă ocupaţiă rusească; în poruncile ce s'au - > dat de Kneaz Prozorovskie, general comandant trupelor” de ocupaţie; pentru administraţia Moldovei, găsim următoarele: „toţi cei ce sunt rânduiţi la Slujbe pentru tabele gospod, adică copii de casă; aprozi, armăşei, 'că- lăraşi, lipcani, comişei şi alţii,. să. fie gata să meargă împreună 'cu noi - la Botoşani şi dintraceştia cât- va socoti D-lui:- vel vistiernicul . se. va - lăsa şi aice”). Prin urmare toate aceste categorii se aflau ca oştire: a ţăsei. = . nara o II S | 
_ . > - -- „* 9 Dicţlonarul jud. Suceava. aa x a - - IN | Arhiva Română (Războiul ruso-turc adusese jafurile tătarilor în Moldova şi: a 

turcilor în Muntenia aşa că boierii ambelor țări de comun acord cer Rusiei, principala 
vinovată, să ia țările acestea sub otecţia ei. 

i şi 

vin star în Moraleră€ pr ec a ei. Era seinnat pe cereri şi un Milea Enache, |
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"In acest an, 1769 „judeţul Fălciului se întindea până la Dunărea; cu 
prinzând târguşoarele Renii. şi Troianu. Această parte de loc, forma un: 
deosebit ţinut numit Hotărnicenii - sau . Grecenii, administrat de un că. 

“pitan, pentru care şi- ţinutul. acesta se euema pe 1ă 1800, Căpitânie.. Ioan 
“Gafencu biv căpitan de Greceni1). - 

In * Muntenia, în. anul 1769 „volintiri : care “mergeau . supra. Bucu-" - 
reştilor, au luat. cu ei de la isprăvnicia Focşanilor, 2 trâmbiţe şi 2 tobe”. 

In. 1770, răsboiul ruşilor cu turcii; în acest an la 1 August, are loc 

“/ 

bătălia de la Cahul. Luptătorii au' în luptă: puşti, tunuri, săbii, stea-. 
“guri, sulițe; „comandanții. pe. timpul luptei stau călări printre trupe, armele 
cu baioneta la gură şi atacă cot la cot, în ordine strânsă?). Aa 

1710; Pentru bugetul Moldovei în acest -an: pentru uniformele celor 7 
.200 oameni şi "14 ofiţeri “ai comandei hatmanului, prevăzut 1270 lei vechi ; 
trupei naţionale 71520. lei 'vechi;. levantinilor, trupă străină,- 20305 lei; 
muzicei turce, în care se. cuprind şi 200 de soldaţi. cu ofițerii lor, 1424 
lei. Cheltuelele Valahiei erau cari la fel. 

„- Misionarii-şi: delegaţii din occident, aflaţi în țările care să răsboesc, 
raportează” statelor lor: mersul. răsboiului. *-. Să . 

- Astfel, este raportul din: lanuar 19, anul - 1710, cu ştiri despre: res- 
belul ruso-turc şi : participarea moldovenilor şi muitenilor, la dânsul. A- 
semenea raportul din 3 Aprile, acelaş an, de cursul resbelului în Moldova şi 

“ Muntenia. Aseenca- raportul din 4 Mai,. „aceiaş an, asupra intrărei ruşilor - 
în Moldova; şi că Grigore Ghica-Vodă al. Munteniei, este bine“ primit În 
Rusia şi este pus de ruşi ca mijlocitor secret, înlesnind încheerea păcei. - 

7 

„La 7 Iulie are 'loc lupta ruşilor -cu turcii şi tătarii, lângă apa Large,. - 
în Moldova; atacul trupelor se dă în ordine strânsă, se dau atacuri de 
flanc şi se urmăreşte după lupte3). - i o 

” In August 1770, deputaţi. moldoveni şi munteni depun jurământ de 
«fidelitate Impărătesei Ecaterina a- II a: şi promisiunea ei de. protecţie, a- | 
“supra Principatelor. "- 

La 1771; Expediția făcută de generalul Veisman, 'coiitra Tulcei şi Isaccei. 
-ocupate de : turci. şi luptele. de la 4 Aprilie şi de la 17 Aprilie 1771 EA 

* Sant termeni în oştirile române, ca: poruncitorul armiei (comandantul), 
un hrisov din 11 Iulie 1771 şi Archistratig înte un hrisov Gin -30. tie” 

1773 (în Moldova). - 
In 1772, este raportul -lui' Thungut către Kaunitz, asupra conferinței” “ 

dintre Rusia şi “Turcia, pentru anexa:ea Moldovei şi Munteniei, la Austria. 
” In 1773 sunt volintiri în oastea Munteniei; iar -la Sept. 3, acelaş an, 
este o notă din. partea Porţei către. Austria, “întrebândo în ce scop con- . 
"centrează trupe în Oltenia. ! : 1 

, „Este de toată însemnătaita să se arate de ce, erau: capabili « 'românii - .. 

1) Miron Costin.- i - 
> 2) Existi la biblioteca Univers. Cluj, tabloul respectiv, . cu titlul :: „bătălia. și vic= NE 

” +oria rușilor la Cahul, la 21 Iulie 1770, sub Romanzof“, N 
38) 4) ldem, esta tabloul acestor lupte la biblioteca Univ, Cluj. 

Pa
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„să facă, atunci când :sunt sprijiniți şi când. au -mijloace la îndemână; 
- din sumarul istoric de-mâi jos, se va vedea însuşirile -militare. a neamului 
„nostru, capacitatea conducătorilor lui şi tenacitatea cu care servesc cauza, 
atunci când numele românesc. este în joc. Evenimentele se petrec. în” 1733, 
răsboiul ruso-turc. -. a a a 

„Clucerul Răducanul Cantacuzino, cu voia împărătesei Ecaterina a [l-a 
„a Rusiei, formase cu cheltuiala lui un :regiment de „tineri .aleşi, munteni, 
moldoveni şi ardeleni, numindu-l Ursascoi: Voloskoi Polk (regimentul de 
husari” români). Ecaterina „II-a il recunoscu deopotrivă cu regimentele ar- - 

_ matei sale şi numi pe- Răducanu Cantacuzino. colonel la acest regiment, 
pe care el îl înființase cu cheltuiala sa. Uniforma: regimentului era: dolman 
verde, scurteică” albă cu blană. de mel albă, cu ceaprazuri şi ţeseturile 
de fir, pantaloni--roşii,: curea de piele neagră, încrucişată pe pept şi că- 
ciulă „ungurească. Acest regiment- se distinse: mult în acest răsboiu cu 

turcii, pentru a căruii vitejie, feldmareșalul. Kokowiiăski/ a dai două - ordine 
de zi pe toată armata şi în. toată țara românească şi Moldavia. Vitejia 

„cea mai mare însă, o arătă la înconjurarea 'Silistrei, când turcii năvălind 
asupra. oştirei ruseşti, : coriandată de generalul. Kokovwinski, au, înfrânt. pe 
acest general şi /'au pus pe fugă, luândui” şi toate tunurile. Atunci Ră- 

„ ducanu Cantacuzino, cu regimentul său, făcu o diversie prin aceia, că 'se 
- aruncă sasupra unei baterii turceşti de 12 tunuri, pe care a coprinso. 
Turcii ce goneau pe 'Kokovinski, văzând bateria” luată, “s'au speriat şi 
s'au întors înapoi. Atunci românii au năvălit întrânşii ca nişte smei, după 
expresia pitorească a timpului, şi i-au“gonit până i-au “băgat în cetate, 
luând îndărăt. şi toate tunurile ce- ei. luaseră de-la generalul Kokovinskk” 1). 
In acelaş timp, Ion Cantacuzino în 1771, în vârsfă -numai: de 15 ani; 

” întră în slujba: rusească, ca praporcic, în regimentul 3 de grenadiri. 
In 1733, la luarea Silistrei, în vreme ce tatăl său cu regimentul lui de 

husari români, se încărca de glorie. şi scăpa armata. rusească de o. pră- 
- pădenie totală, tânărul Cantacuzino stătu 14 ceasuri “în şanţuri şi -pentru 

vitejia 'sa, iu înălţat: de gratul Rumiantzov, la grad de. leitenant. Ion Can- 
“tacuzino avu apoi carieră strălucită; căci, trecând. apoi în: Moldova sub 
Alexandru-Vodă Mavrocordat, îi se dete rangul de spătar. In. 1787, răs- 
boiul ruso-turc, Ion Cantacuzino trece în ţara românească şi domnitorul 
Mavrogheni. alese de capete armatei sale, pe care' începuse: ao /strânge; 

_25 de tineri boieri, între. care şi pe Ion Cantacuzino. In- răsboiul Austriei 
“cu Turcia, Mavroghene -în capul acestei armate improvizate, înaintă către 
hoterul Austriei, care în Februarie 1788 se declarase contra Porţei. Pe 
când oştirea se apropia 'de Ploeşti, .Ion Cantacuzino, însoţit de Scarlat Câmpineanu fugi în Austria şi acolo Cantacuzino dete părerea să se atace Mavroghene. RE e a i Ne 

„ Mavroghene cu oştirea sa compusă din români, bulgari: şi. arnăuţi. şi împreună cu oştirea turcească, bătu pe“ nemți, coprinse Sinaia şi Cozia, 

- 

  

1); Jurnalul Grafulut Rumiantzov,
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“ocupate de neniţi şi “ăvăli în Austria, unde făcu multe pustiiri -Marele 

vizir mută operaţiunile sale din Muntenia şi Moldova în Bosnia şi Banat, - 

unde intră în 7 August 1788. şi bătu pe nemți, - - dar peste puțin îu. silit 
-a se trage îndărăt. In Moldova Romiantzov ocupă Iaşi, şi prinţul de Co- - 

zi 

| burg, Romanul; doinnul Moldovei . oferi “lui Coburg uri ajutor de 5000 3 

de arnăuţi.- Prinţul Coburg, în -1789 ocupând ţara românească, loan Can» 

„ tacuzino este numit spătar. Coburg, se apropie în: 7. Martie 'de notarul 

țării româneşti cu o oştire de 40.000 de oameni şi după ce împreună... 

cu Suvarov, bătu pe turci la Focşani la 31 Iunie și la Mărtineşti, la. 22 

„“Septemvrie, porni spre ' Bucureşti 1). “Mavroghene şi turcii fugiră din Bu- 

„cureşti în "Bulgaria. La 10 „Noemvre, intră şi prinţul Coburg... în „Bucu-” 
reşti.. Mitropolitul - cu “boierii ieşiră : afară din „Oraş înaintea lui 2). 

N 

- In „acelâş . timp, prinţul Hohenlohe - bătu pe turci “la - Ropozeni peste | 
„Olt, la 6 Octomvrie; ocupă Craiova la 13 Noemvrie., Se întruneşte 'con- 

gresul de pace,. în timp: ce răsboiul „urmează; Suvarov ameninţă Bră- 

- ila, Coburg - Vidinul. , - i 
La 2 Iunie "1790, Coburg merse. să ia. .Giurgiul, dar fu respins: până 

Ja. Argeş, de. garnizoana turcească sub comanda lui. Turnavitu, leitenantul . 

lui Mavroghene. “Mavroghene cu o nouă- armată, de bulgari, arnăuţi şi 
DE „Sârbi trece Dunărea - în banatul Craiovei, însă e biruit de nemți la Calafat, 

la.26 Iunie. 1790 şi se intoarse -în' Bulgaria.. Se încheie pacea. Ion Cânta- 

o. 

a 

Cuzino, în 1791. trece în Rusia și fu primit ca “colonel în „armată, . în 

cavaleria uşoară... - | 
- Reluând înscrierea faptelor, în ordinea în care el6 se destăşoară, avem: 

4744; Există „regulă, după. care să face alaiu — „parădă — când 

vine - hatişerif.: A ia i 
-Chiar şi: în acest timp, : “istorici. streini, arăt. în descrierile - “lor “că: 

„mijlGace şi” unelte de' luptă, părţi de echipament, steagul ca: simbol, re- 

gule. de recrutaţie, răsplătirea ostaşilor, aflate în UZ la “români, sunt 

- provenite de. la romani” 
1744 Septemvrie; cu această dată este nota lui Kaunitz, “către Thugut 

vestind că în curând. Bucovina - se va ocupa de trupele cezaro-regeşti. 

1714 Decemyrie, , cu această. dată sunt acte ce fac ambasadorii Prusiei 

ŞI Angliei, prin care: se pronunţă contra -anexărei Bucovinei. 
Tot în acest an- Rusia obţine libera navigație pe Dunărea, _cea dintâi . 

încălcare a drepturilor ţărilor române. 

„Ghica “hatman, (nepot voevodului), Manolache “Bogdan” mare spătar. 

In. acest an: 1775, Alexandru Ipsilante voevod, prevede două feluri de: 

trupe; oastea din năuntru, compusă din 100 lefegii, sub un căpitan, 100 

In 1775, în a “doua domnie a lui Grigore Ghica Vodă erau , Gheorghe - 

 Iefegii . străini, sub un vel. ceauş, 400 de seimeni: sub - başbulucbaşa; 50 

„de: catane sub un căpitan; 100 de pompieri, împărţiţi în 2 „companii 
me 

X - 4) Există tablou fotografie al- acestor lupte, în arhiva Academiei române. 
2) Există tablou fotografic la Academia română, representând primirea Prinţuiui. 

| „de Coburg, de cătră mitropolit, boleri și popor. 

7
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„Sub câte. un căpitan; 400 scutelnici cu 8 companii de. margine; 50 da poteraşi 1) sub, un-căpitan; şeful tuturor era spătarul. Oastea de țară cra - „.- compusă din 120 de tălpaşi : sub căpitanul de dorobanţi; 120 de cazati, Sub un polcovnic al: Bucureştilor; 120: de cazaci sub --un polcovnic al. - Târgoviștei; 120 slujitori sub aga; 500 de slujitori sub 30 de căpitani. Şeful îuturor acestora” era âga. Toţi aceştia plătiţi cu câte 3 lei pe lună: 
Oastea -numită din afară, se compunea „din 3144 oameni “şi .sub 78 de căpitani, pentru -păza fruntariei, străjuind marginile, sub spătar.: 
"Mai erau câteva sute-de: turci şi arnăuţi,. garda sa; miliții teritoriale „1620 pentru poliţia internă. Arnăuţii armaţi 'cu puşti cui baionete (astea » pentru prima oară în ţară aduse din Viena, printr'un. preot italian, Sulze). 

Restul 'în stare mizerabilă, lipsiţi de „organizaţie. 
"2 Pentru buna orânduială. în plăşi şi. paza de -hoţi, se înfiinţează pe "lângă -zapcii, aşa zişii *Polcovnici . şi căpitani; în” fiecăre judeţ era im Ă „„ Polcovnic şi se despăgubeau de la judeţeni. Era vatavul de plaiu, care avea sub el pentru paza plaiului, câteva. sate de plăeşi. Din aceste sate se 0- „ rânduesc poteraşi de zi şi de noapte.- Alături de ispravnic erau? fa- | - uri de- polcovnici: unul ostăşesc, atârnând de spătar şi în Bucureşti '* şi de aga şi alt polcovnic, care în fruntea unui număr de slujitori, avea să constitue potera judeţului, pentru urmărirea hoţilor. Ipsilante puse pe pol- covnicii aceştia în atârnare de domnie, pentru ca scutindui de havaieturile ce plăteau ceilalţi polcovnici, ' către spătariu şi către agă şi dândule plata din visterie, -să nu comită abuzuri. Mai târziu însă, spătariul. îşi luă “dreptul a numi . polcovnici, sub pretextul că-s polcovnici, adică un grad ostăşesc. . | Me SE „. Polcovnicii de judeţe” aveau 20 lei- leafă pe lună. o -De asemenea erau reguli: făcute, pentru judecătoria vel spătarului şi pentru acea a vel -agăi. . “ i a „n acest an 1775 Ianuare 6, este cererea Iui Ghica-Vodă al iMoldotei, de a se” dărâma . cetatea Hotinului ; în luna Martie 7, sunt actele doveditoa;e de intervenirea Prusiei şi Rusiei, pentru a nu se anexa Bucovina; totuşi în „Mai 7 se încheie convenţie “prin care Turcia cedează Austriei “Bucovina. In luna. lulie, 'au loc ultimele - lupte dintre ruşi şi turci, în Dobrogea. 1775; „Alexandru - Ipsilanti, înzestrează Muntenia cu un galion, un vas de: răsboi. de 4l1/2 coţi, înarmat cu tunuri”. In anul următor şi Grigore- Vodă Ghica al Moldovei construeşte la fel un galion,..la Galaţi. - 21775; Subi domnia lui Alexandru Ipsilanti, 'oştirea Valahiei era împăr-" țită distinct. în “două categorii: trupe" interioare şi trupe exterioare. 'Cele dintâi în capitală sub spătar, . DR 

100. de lefegii sub_un' căpitan; 
"-100 de: lefegii străini sub un ceauş; - 400 seimeni sub başbilucbaş; ? 

90 catane sub un căpitan; - 

1) Poteraşii sunt în flință în ambele țări, până pe la anul 1860. | - - 
— . . - ÎN > ă - În . i i N
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- 100 pompieri sub. 2 căpitani (2 companii) ; 
- 400 scutelnici sub. 8 "căpitani (50 de: fiecare) pentru drumuri. 

50 poterași sub un căpitan, - 
- 

Aga avea Sub ordinile lui: 120 “tălpaşi sub căpitanul de dorobanţi; - - 
| „420 cazaci sub polcovnicul de Bucureşti; | 
a "5120 cazaci, sub_polcovnicul de T.-Vişte; 

| -120 ordonanţe garda steagului; 

i „500 ordonanţe sub 30 de căpitani (câte 15— 
a a | „18 de unulj, 

V
a
 

N S 
„Cea de a "două categorie (trupe exterioare), „cuprindea: _ 
- 3144 oameni sub 78 de căpitani (având. fiecare câte. 30—40 de oa- 

„ „meni) pentru serviciul frontierei, sub ordinele spătarului. 7. 
Ambele categorii făceau serviciu câte o săptămână oamenii. 

- Arnăuţii fiind direct sub ordinele: princepelui, constituiau gârda lui 
personală. Ei erau armaţi” cu. puşti cu baionetă. - ” 

i “Pentru a nu rămânea în urmă țările române de celelalte țări care: 

foloseau vasele de trânsport şi luptă pe ape, se fac încercări de navi- 
gaţiune pe Dunărea; aşa în alaiul lui Mavroghene, iau parte. ga/eougii, . 
într'u cât se dase de către domn un hrisov „ca să poată Valahia a face. . 

-şi a avea bolozane, şăici, caice şi de toate vasele. pe apa Dunărei, în 

„cuprinderea țării”. “In acest timp era şi corpul de armăşei, de la - _Cra- ai 

iova. Caimacan Craiovei, era - hatinanul “Caragea. 

Cele .78 căpitănii erau: în judeţul Slam Râmnic, 8: “Focşani, Gră- 
diştea, Măxinenii, Râmnitul, Comişoaia, Vârtejcoiul, _Belciugata, Unturoasa.. 

In Buzău, -acea veche; în, judeţul .Săcueni, 3 căpitănii: Mărgineni, Gă- 

„geni şi Siujitorii judeţului. In Prahova, Ploeşti.: In Ialomiţa, 6: Lichireşti,,- 

Stelnica, Oraş -de Floci, Gârbovii, Slobozia, Pandurul. In Ilfov, 7: Cio- 
căneşti, Olteniţa, Gherghița, Podu Pitarului, Copăceni; Obileşti, Pădurea - 
judeţului. In Dâmboviţa 3: Cazacii, T.-Viştei, Floreştii şi Bălenii. In Vlașca. 

8: Odivoie, Daia, Găieşti, Călugăreni, Baciu, Podu: Doamnei, Cacaleţ şi. 
Puţul Tălpii. In' Teleorman 6: Mortologii judeţului, Zimnicea, Ruşii de Ye- - 

-dea, Balăciu, „Căcăneul şi Ciocăneştii- Bordii._ In "Muscel. 2: -Călieşti şi . 

slujitorii . județului.. In Argeş 4: “Loviştea, Piteştii, Vânătorii şi Pofera, ju- 

" deţului. In Olt 7: Slatina, - Uda, - Şerbăneşti, Băncașa, Gurguiul,. C ataniie. 

Slatinei şi” Slujitorii judeţului. In Romanați -4: . Caracal, , * Izlazul, . Podul - 

Balş, Catanile Călăraşilor. In Vâlcea 4: Siujitorii “Râmnicului, Vânătorii, 

Catanele Poterei şi Catanele Marcului. In Dolj 3: 2 ale Poterei şi îi a slu-. 

jitorilor judeţului. In Gorj 4: a slujitorilor, a Mezilgiilor, a Vâniătorilor 

şi a Haiducilor predaţi. In Mehedinţi 7: a Plaiului, Cerneţii, Calatat, Ia 

"tomița, Gogoşi,  Vodiţă şi Slujitorii judeţului. - 

- Toţi slujitorii făceau serviciu cu săptămâna: - 

| - Cuvintele subliniate, arată îndeajuns dreptatea scriitorilor, care spun: * 

că oştirea nu mai era de cât remăşiţile-oştirei de odiriioară. Totuşi, remă--.



„acum ele erau numai reprezentate. 
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şiţele acestea erau destul: de însemnate şi. mai ales. existau masele, însă 

| „Numai spre a se avea o ideie, să arată _mai .jos, care Grau în acest 
“an şi sub Vodă Grigore - Al. Ghica în Moldova şi *după' veniturile. hăt-. 

„„„ „măniei, unităţile ostăşeşti: _ - : > 

Başbulucbașa a curțti gospod: | 

iii i = dregătorii ” “Căpitanul de Drăgani. .. „| g - a 

Stolnic.. E a 

„+ 12 zapcii de la.4 steaguri âi seimenilor curţei 'gospod,. câte 3 zapcii la 
un steag: “1 -stegar, odobaş, ceauş. . : ÎN e 

188 seimeni din curtea gospod, 4 steaguri câte 47 de “oameni la un steag. 
Vel căpitan al hătmăniei. Poruşniuc, başbulucbaşa al hătmăniei, 5 

4 

„bulucbaşi di. hătmăniei. 12: zapcii la 4 steaguri, a hătmăniei, câte 3 Ia 
un steag:“ stegar, odobașa, ceauş. 188 seimeni hătmăneşti, 4 steaguri - 47 
la steag... a Di N a a 

- > Căpitanul de vânători: 3 zapcii de la steagul vânătorilor:" un stegar, un „ odobaşa, un ceauş, 47 vânători.. '6 zapcii de ia 2. steaguri călăraşi hăt- măneşti;. câte 3 Ja un-steag: stegar, odobaşa, chihaia.. 100-de călăraşi hăt- 
măneşti 'a 2 steaguri, câte 50 la steag; 2 trâmbaci, 2 doboşeri, un surmaciu, un. flueraş. - m _ a . 

Vel căpitanul de Neamţ, vel căpitanul. de Trotuș, vel căpitanul de „Comăneşti; vel căpitanul de_Tecuci, vel -căpitanul de Covurlui, 'vel căpitanul de Dorohoi... De A e 
Ingloba 1576 lei şi 60 de bani „bez rânduita: 'leafă”. Mai erau: Vătaful de călărași de Țarigrad, chihaia de. călăraşi de Țarigrad, 40 „de călăraşi de Țarigrad, un-vățat de Lipcani; un odobaşă 'de lipcani. Vă- tatul de călăraşi de Țarigrad, în Galaţi; 30 de călăraşi de Țarigrad! în - “Galaţi; 2 stegari (unul de călăraşi de Țarigrad în Iaşi şi unul de lipcani), . 40 de lipcani, 11 beşlii creştini _- * 
12 îustaşi de Divan... 
Vătăjia de copii: .._ . DN a o 2 ispravnici de “copii de .casă (unul al -vătatului de copii, unul -al vătatului. de visterie): _.  - e aaa i „100 copii din casă: 50 ai vătatului de: copii. 50-ai vătatului de vis- “terie, un stegar de copii. - --. | | o i “Lefecii. (un căpitan de lefecii). - _ _ . e - - 3 Zapcii de la steagul lefeciilor. (un stegar, odobaşa, ceauş) ; 47 de leferii. „. Vel căpitanul de dărăbani. _ PI a aa | „5 zapeii-de la steagul: dărăbanilor (un -stegar, odobaşa, ceauși,. 47 de dărăbani. . . De Da " Polcovnicia agiei. e pa “3 zapcii de la steagul de -roşi (stegar, odobaşa, ceauş).- | NI - 5 zapcii la un steag al panţirilor (chihaie, Stegar, ceauş). 40 de: pan- > 

4 

7 
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țiri. (Erau panţiri pe judeţe: “aşa la Neamţ erau 60; “a Roman 50, ete). 
| Erau călărași, pe judeţe; aşa la. Tecuci erau“ 65 călărași., 
„-pe judeţe, aşa la Covurlui erau - 150. 

Din această enumărare de mai sus, se poate vedea “osătura vechei oştiri.. 
" moldoveneşti, pe deoparte; iar pe de alta, se constată cum ajung până în" 

- veacul al XIX-lea, corpuri ostăşeşti vechi, unele ajungând - până în zilele 
„_ - noastre: vânătorii, -călăraşii de “Țarigrad, copii din casă, roşii, „dărăbanii, 

„panțirii.” De. asemenea- unitatea steag, gradul . căpitan, stegarul, doboşe- Să 
rul, ete, --_: Du a Na - - A 

Erau , slujitori | 

2 

  
  

(Fig. 2 Panţir, | o | Da 

1716; “Hatmanul are peste leafa sa de 350 de lei, “url “venit. înual de 
1576 lei dela slujbaşii atârnând de “dânsul. Vel “aga! 1300 plocon, de. 

-. la slujbaşii” săi peste leaiă. Puterea: armată a moldovenilor era la 1776: cu - 

” totul redusă, ci era mai mult o strajă lăunteică şi „ca Slujbaşi adruinis- 

IE trativi la ' dispoziţia tuturor. îs 

1116; Hatmanul. are sub dânsul pe: seimenii de curte, pe seimenii. -năt- ă 
2
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măneşti, călăraşii, lefegii,. drăganii, - levenţii” şi vânătorii. Câte 47 de in- -  divizi constituiau un steag, având 3 zapcii, stegar, odobaş Şi ceauş” Trâm- 

+ 

„biţaşi, toboşari, sermati, nu lipseau la .multe :cete, nu numâi înlaşi, dar şi ” din judeţe. Şefii superiori peste cei 3 zapcii erau: 4 căpitani de levenţi, . „căpitan. de lefegii, de “drăgani şi de vânători: Erau şi cei 3 bulubaşi - ai hătmăniei precum Şi sotnicul sau sutaşul.” Mai “Sus este stegarul hătmă- niei, "başbulucbaşa, “Poruşnicul, . vel căpitan, - etc. Din condică * rezultă că erau vre-o 600 de oameni în aseinenea armată sau strajă pământească. Cei mai riumeroşi- erau seimenii- hătmăneşti, şi de curte. Aga încă avea sub dânsul 43 de căpitani de baltag, 280: de_ seimeni, : 47 dărăbani şi 47 de. roşii. Fiecare Ocârmuire: postelnicia, visteria, avea oarecum ceata sa specială; pos- telnicia avea lipcani şi. 'călăraşi de Țarigrad şi beşlii creştini, «țoți sub ascultarea polcovnicului postelniciei. Armaşul cel. mare avea pază tonni- țelor cu dărăbani -şi mechteri. Vatavul şi ceaușul de aprozi comandau a- “ prozi şi fustaşi de gârdă, care stăteau sub in vornic.  Vatavul' de copii şi vatavul de visterie cu 2 ispravnici - subordonați lor, comandau 100 de copii din casă. In judeţe, erau: în unele> Părți, panţiri (Suceava, Neamţ, Ba- " cău, Roman, Dorohoi, * Cernăuţi, Botoşani, Hârlău, Cârligătura şi Iaşi). În Bacău, Român - şi - Cârligătura, erau .şi 24 țimiraşi; iar la Neamţ şi 

Tutova, Codru, Lăpuşna, Orhei). La Putna. erau slujitorii . stărosteşti, a- “semenea la Covurlui 'şi la Greceni: 'La Covurlui. erau şi.22 de vozari pentu, Dunărea. Organizarea - panţiriior şi călăraşilor, era uniformă, avea chi- haie,. stegar şi ceauş. La slujitori  chihaia se numea odobaşa; "la cazaci sotnic; . la Plăeşi vatav, cum era numit în „Organizaţiunea . muntenească. Domnitorul Grigore Ghica, în prima domiie,. reorganizase mica oştire şi ridicase cifra 'ei Ja „7000 de: oameni şi 12 tunuri, aceasta eta . oștirea permanentă în “serviciu. - 
menţinuse oştirea, cum o organizase Grigore Ghica în prima domnie, căci - altmintrelea, “de avea cei: 7000 de ostaşi, cuvântul lui Ghica era: să jie mai greu în diferendul -cu' Austria» 1). e „În domnia ultimă Gr. Ghica avea şi o gardă de corp, compusă din | - câteva ' sute - de arnăuţi.. Ambii domni aveau ' obligaţia „a construi câte „un galion cu tunuri (Poarta obligase pe domn). “Moldova avea la: Covurlui - -galionul, unde: în 1776 lucrau „Oamenii... - 

| ! „Sub Caragea sunt ceremonii, orânduite după” anume reguli. Astfel: _ »lară domnul cu alţi boieri şi cu toată oastea, au mers 'lă Codru (îna- 
intea tătarilor) având multă şi frumoasă oaste, de vreme . ce slujitorii săi 

pedestrime; âșişderea şi călărime: boierănaşi, Copii de casă, ce le „făcuse 
TI - a - . . , ue e PI î 

Grigore-Vodă tuturor sulițe zugrăvite cu prapore, armăşei,. aprozi şi alţi - SS - i 
-. 

1) V. A Ureche,. ata i 

„Este probabil că' după pacea de la 1774 nu se 

N
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rufeturi, areşi şi cu steagul săi. Constantin Costache cu toată sIuji- -| 

” torimea hătmăniei şi cu alţi: slujitori de ţară ce-i făcuse cu. leafă: Iordache - 
„Serdarul 'cu toţi lăpuşnenii şi orheeni şi sorocenii. Lupul serdarul -de na j- zili cu toţi mazilii. Şi" călărimea „sa făcut 4000 de oameni; iar peste tot 
-au fost 7000 de oameni,.. oastea: lui Grigore Ghica-Vodă, fără de cucte 
gospod.. şi fără Oamenii ce erau pe lângă boierii cei mari, având Gri- - gore-Vodă şi 12 puşte cu secăluşe!). SI Da ME 

. Ir acest an, .sunt trecute pe seama vistierizi “muntene ;,cheltueli pentru "facerea de steaguri, pentru: seimenii hătmăneşti ai curței și pentru 'ar- 
năuți 1 _ a a a : 

In. 1776 este în oştirea Munteniei. un Urs, căpitan 'de tabără. Ma 
In 1777, Bucovina intră . de -fapt şi în mod efectiv sub stăpânirea 

Austriei, luată Moldovei prin vicleşug. - | o ȘI 
> In 1778 se află: în, Moldova, Vasile Razu hatman şi pârcălab Sucevei; - „Constantin Roset vel- spătariu; Constantin Răscanu biv vel spătariu; Canta. 

A 

. - * 

spătariu, ' Carâdja spătar. “Era tobe în: oaste.. Ma 
In acelaş an; lă 27 Mai, are lo: lupta nemților: sub: Horvath, cu turcii, 

„la Focşani,. Da a) E 
„+ 1778—1779; Regimentul II, grăniceri: români din Ardeal, ia-parte la '- 

„.._ răsbOiul de” succesiune a Bavariei, astfel: 3 “companii năsăudene, în .bri- - 
gada Wartensleben a “corpului de _rezervă „„Generai. Botta”, corp obser- vator a frontierei; Sileziei. Grăniceri” particip: 1a. 11 August 1778, la lupta - “ 7 | : 

dintre Mladetz şi” Teschen,. cu “cavaleria prusiană “a generaiului . Werner. |. 
La 19 Octomvrie, 250 de grăniceri, au atacat: reduta. Oţtendoiî( lângă Trâppau). ! pe i Dea a N 

Din descrierile călătoziei sotilor poloni în ţările române, arătate până 
„aci, reies sacrificiile făcute. de poporul român,. veacuri dearândul. a 

= Despre aceste sacrificii făcute „de neamul nostru pentru. civilizaţie, : 
" fost-a el oare răsplătit cum se cuvine, de popoazele ce el a apărat?. . 

„1780; Descrierea Moldovei “făcută 'de 'către aceşti călători. poioni prin. . 
țara noastră: :. a e a -, „ceastă ţară mănoasă, bogată şi foarte bine împărțită de natură mar. - avea nevoe decât de un altfel, de „guvern, ca. să devie una din, țările cele . 

„mai bogate. şi mai necesare lumii întregi. Iaşii, capitala provinciei are ca - 
„Ia 30.000 -de locuitori. Palatul hospodarului ae. zidusi uriășe. şi bolți, ește . 

cu un etaj înalt de formă pătrată. şi se aseamănă cu - castelul cel: vechiu” - - 
„părăsit sau citadela”. „Unul sau: doi favoriţi: ai prinţului . îndeplinesc” de...» ă 

”. fapt “toate funcțiunile. Principele în loc de a, încuraja pe lozuitorii in-. *! i teligenţi şi activi ai acestei „țări așă de fericit înzestrate, guvernanţii con- 
„. duşi de spirit interesat îi. lipsesc de: toate mijloacele activităţii şi libertăţii” 
a 1780; După un sol polon, descrisă Moldova în timpul fanarioţilor (cur “tea: domnului): e e A 
- „Iarele postelnic ar. îi. aci primul. ministru, are funcţie: de mare ma- .. | :/reşal. Uh baston: îmbrăcat în argint,. pe 'care'1 poartă în fața domnului”. 
“La .divan. este spătăria”. „Funcţiile militare au: url riumăz maie . de func 

s 

" 2) Letopesiţe Tom IL. p. 157.: | Ta „i i mn. Oastea Română c. 38-a. 
o.
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“ționari, în frunte: cu marele. hatman, care “cu doi ofiţeri subalterni are CO- 
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“ manda asupra miliției” domneşti. „Această miliţie .se compune. din câteva zeci de Oameni fără uniforme şi fără. arme. potrivite. pentru funcţia lor”. 
“ Suferințele ţării: „Orăşelul Vaslui care fiind, cu totul ruinat în timpul _ diltirmului răsboiu, a fost acum clădit din nu „Era în Muntenia i în „acest | „an, un Mihail 'Colţăscu, vel polcovnic. . 
"In 1782, Scarlatache Sturza este. latman; iar ' Nicolai Hângeri vel spă- tariu. In Muntenia era ban “Ghica; „iar mare spătar Iancu Văcărescu. - In 1783, Alexandri-Vodă Ipsilanti, introduce demnitatea de ban, în Moldova: 

In. 1783; domnia: lui Alexandru-Vodă Mavrocordat. al 5-lea, dă un hrisov în care e trecut: “vel spătar Constantin Greceanu, Constantin Roset "e hatman; sub: el exista ierarhia aceasta: fiii domnului; logofătul de tara de. jos, logofătul de ţara. de sus, vel vornicul, hatmanul: . 
„1788; Din acest an Surit prescrise ceremonialele următoare; „oficiale: 

N = 

 Polcovnic. de: targ cu 50| cazaci ai. lui după orânduială: „Vel căpitan de dorobanţi cu 50 

N 
Ă ni 

A. 2 postelnici;. 
“ Rahtivanul 

E: “al 2-lea comis; -: | 
Ceauş, de aprozi;- 

. “Vei portar 1 
A 

3 postelnici 

| vel căpitan za seimeni SI E SI „ trăsura cu 6 telegari. 
N „a = N 

Ba un consul. , 

Cu: oamenii or. 

a. 
7 - _ 

- 4 

[Ci dorobanţi ai lui cu „chivere; zapciul lui. 

*.. Iar 2. postelnici; 
_al.2-lea pitar; 

“al 3-lea. postelnic; 
„-- Vatavul de aprozi. ? 

N 

cu toți: portarii, 

  

1 salahor a seraciu; | 3 căpitani ageşti . : |: 5 căpitani ageşti 5 cioiodari O | „5 ciohodari. 
| careta cu 6 telegari. Sa - 

Sa | “La “patriază, E ie - | Seimeni polcavnicești * e „.. Seimeni : bulucbăşeşti. ” | Preoții din- Bucureşti. Pe E 

- Cur 2 protopopi Călări. 

iar 3  postelnicei . 

  

ceauş agesc | - | i "ceauş. spătăresc , al 2-lea pitar „| ”  polcovnie de. cioclii ” Polcovnic de seimeni 2] “başbulucbaşa . :! polcovnic de. târg . .0.. o „Vel căpitan za lefegii 
vel căpitan za dorobanţi.
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„1783 “Aprile 20; “ Duca-Vodă,. din - porunca “sultanului plecă cu 2000- 
oameni pedestrime, să însoţească armata turcească, -ce mergea să ia. Viena. 
A mers şi Şerban Cantacuzino,. voevodul țărei munteneşti. In acest timp 

“au intrat: polonii în Moldova sub Dimidinski și Bainski „după o împo- 
țrivire de vre-o 2 zile, cu toate silinţele hatmanului Buhuş, polonezii 

: intrară în curte, prinseră pe Duca şi îl porniră în Polonia”. i 
17841); Este într'un act “cuvântul: /ada cimpaniei, la mâna starostei - 

Hirul. (Este vorba. aci de ocolnica semnelor moşiei Craiovei. In'ea se : 
vorbeşte şi de: domnut: muntenilor). a 

La 1785 este Costache Ghica: hatman, “ Scarlat” “Caragea âgă, Constari- 
tin  Catargiul vel. spătariu, Gheorghe” Ghica hatman. - 

La 1786; Nicolai Balş este: vel spătariu. . Dă 
In, 1786, vine ca domn, pus de turci, Niculai-Vodă Mavrocordat; “acesta 

îndată - îşi formează oştirea din un steag de sârbi şi cafane, -seimenii 
“curţei, seimenii. hatmanului, 'seimenii agăi, şi obişnuiţi: călăraşi. “Dionisie * 
Eclesiarhul scrie: a pus străji oaste de ţară, că făcuse căpitănii cu stea- - 
guri frumoase, zugrăvite cu sfinţi, îmbrăcândui cu :capoduri domneşti, dân- 
dule -şi lefi, numind căpitănia . lui Sf. Gheorghe, a lui Sf: Dumitru şi a 
lui. Sf. “Teodor Tiron şi “a “altor sfinţi. "Aceste - căpitănii, înainte -de a îi 
trimise la luptă, făcură -mustră, pe câmpia Filaretului. Pitaru Hristache -- 
admiră cu drag, aveau opinci, puşti”. 

Erau în Bucureşti străini şi oaste de țară, adică după cum spune Fo- 
tino; 6000 de... „ostaşi, afară de artilerie, căzi . Mavrocordat avea: şi ar-- 

" tilerie, “ca vreo 20 de “tunuri, sub iun topcibaşa, “călugăr . francez, din * - ! 
mănăstirea Cordelierilor, din Pera. Făceau - “necontenit exerciţiuri, pedeştrii, - 

„călării şi artileria, “care şi "trăgea! prin .prejurul Bucureştilor. In regimen- . 

tele Sf. Gheorghe, Si. Dumitru și Sf. Teodor 'Tiron, voevodul numi ca 
ofiţeri 25 de boieri! tineri.. Când 'oştirea a fost bine pregătită, avu lupte 
cu austriacii, la Vama Braşovului, Sinaia şi Cozia. | 

1787; Nicolai Petre- Vodă Mavroghene, introduce : oarecare moditi- 
“cări oştirei, stârpi abuzurile şi regulă solda trupei. LT 

Ă 1787; Era un Constantin- Geanoglu biv vel. Spătar. 
__SIn aceste timpuri: : 

Au existat reguli atât în Muntenia cât şi în Moldova, pentru impuneri. 
„se ţineau: socoteli pe sate - în ţinuturi şi pe oraşe; la „sate, se. strângeau - . 

" birurile după socoteala ce ţinia satul prin cei mai înstăriți din sate, de 
către trimişii dregătoriei adică ai. vistierizi. Aceşti tramişi la sosirea lor. - 
în “sat, înştiinţau populaţia. prin semnale şi rămâneau în sat, până ce toţi 

' birnicii aduceau dările lor, trecânduse pe catastişe. La -vistierie se ținea 
- numai satele cu ce datorau, iar la sat 'se ţinia socoteala capilor de familii 

şi ce trebuia să plătească fiecare. Este ştiut că satele aparțineau, boierilor, 

! mănăstirilor, aşa că socoteala birnicilor” era uşo: „de: ținut şi de controlat 

1) Este din acest an o foae de Catanele băneşti ale. scaunului Cezievii, anume 
Catanele Căpitanului Mihăilă, în numer de 50 (Dolj, Gorj, Romanați, Vâlcea); iar. a po- 
terei din Căpitănia Hrizii Căpitanului în numer de 50 pentru, aceleași judeţe. 

o 

vu 
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„şi turcii, 

şi Adjud... 
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4 | pe A Si E a Ne _ i "“La' oraşe, . dările se: plăteau prin: bresle şi prin, biserici, asupra cărora a 

visteria .ţinia catastişe de bir şi de bezmene.. Fabricele plăteau ca. şi: toate 
„. celelalte întreprinderi, în natură. . 

„ In vechime toate dările se făceau în natură; tributurile se plăteau de . 
către locuitorii ţării, cele în natiră deadreptul trimisului Porţei, cele în 
bani “de către vistierie sau de domn, în socoteala vistieriei.. Strângerea 
dărilor acestora se făcea adesea pe neprevestite, căci atunci locuitorii erau 

A 

Ta 

"-- Dările în natură se socoteau prin -zeciuială şi *dijmă, la” faţa locului. 
>. 1788; Nicolae Mavroghene bate o armată austriacă la .Câmpina, o res- 

“pinge-până la Sinaia, o grămădeşte în sus pe Prahova, silindo “să se 
retragă în Transilvania pe la pasul Timişului. Ra 
“După această victorie, “Mavrogheni trece pe la Bucegi în Transilvania - 

“ajungând sub zidurile Braşovului, “somează “la supunere pe braşoveni. 
Incepând lupte între Hustriaci. şi turci; ele se destăşoară în principate 

- aceste lupte sunt înfăţişate în tablouri şi ele reprezintă: un tablou, lunfa între turci și austriaci, în ţară, la 10 Mai 1788... „Un tablou, lupta de la Adjud, de la 14 Oct. 1788, între Siret şi 
Trotuş cu austriacii, comandaţi de feldmareșalul locotenent Baron de Spleny 

„Un-tablou, lupta turcilor cu austriacii sub. colonel Horvath, la- Bulka . - 

Un tablou, lupta acelorâşi . la pasul Oituz la 1 Sept. 1788, austriacii 
sub comanda lui Horvath; sunt înşirate localităţile „Oituz, Grozeşti, Bogdă- -. meşti.: Se văd foarte mulţi câini: întrebuinţaţi în, armata turcă în lupte. Turcii sunt adăpostiţi şi luptă de după palisade; trunchiuri”. de: copati aşezaţi în picioare, în formă . de. garduri. întrerupte din distanţă: în distariţă!). Tot din anul 1788, este „0 harță a pasului Vulcan, care e prevăzut cu o cetate, aşezată între. Jiul românesc şi Jiul: mare, față făcând rcătre” sud. 1788; In'răsboiul dintre. Rusia: şi Turcia, Austria care este aliată Ru- „=. siei,- trimite un corp de 20.000 de oameni, în Bucovina, sub prințul de 

= 

Coburg; 'la 9 Februar, Coburg intră în Moldova- şi ocupă - Botoşani, până -- la încheierea păcei,de la Iaşi, la 1790.- Ra m 
1788; Resbel între Rusia şi Turcia; prinţul de Coburg trece de la" RI Sneatin la Cernăuţi şi de aci . intră în. Moldova,. ocupă . Botoşani şi se uni” cu generalul Solticov, ce. comanda 12000. ruşi: In April colonelul Fabri. „Ociipi, laşi după o luptă “la Lărga prinde pe Alexandru Ipsilânti şi-l ex- pediază la Cernăuţi. Cantacuzino. strânge un “corp de*6000 români. şi-ar- - năuţi şi se uneşte cu austriacii contra turcilor. Dar Mavroghene, domnul Valahiei, înarmează pe ; munteni conira austriacilor, atacă pasurile 'de la: Turnu -Roş şi Bran şi ameninţă să intre în, Transilvania. | _ ” Coburg bate Hotinul din luna Mai până la finea lui August; turcii trec Dunărea, ocupă Temişiana. Se. încheie pacea. de Ja Iaşi la: 29 Dec. 

  

1) Este tabloul luptelor acestora 1a biblioteca Universităţei din Cluj...» 

.



Ea " i PR n Sa 

1190 şi armatele austro-ruseşti deşertară Moldova. şi - Muntenia, “Ta aceste - 
lupte iau parte şi 4 “companii din al 2-lea regiment românesc de- in- 

- fanterie de grâniţă din Austria, sub colonel Fabri. i 
„„Fabri avu întâi o luptă cu. spahii . turci „300, „Pe dealurile din față 

- Moarei Uriscoi' (detileul Braniştei). 
„Căderea din „domnie, a lui Mavroghene 2), desarmarea de către Saxa 

“Coburg, a ulțimilor şiruri de volintiri, fie partizani ai! lui Mavroghene, 
fie partizani ai Austriei”ori ai: Rusiei, „a fost redus de bună seamă” încă 
“sub Mihai Şuţu, : aproape la nimic oastea ţărei”. | 
E Odată cu “doninia lui i Mavroghene se pune capăt şi flotei române pe 
Dunărea. E 

Tot din: 1789 este tablou fotografic reprezentând cetatea Bucuresti, 
la intrarea în Bucureşti a- armatei austriace,. comandată . de feldmareşalul - 
„Prinţ de Sax. Coburg; se vede pe tablou oraşul, cetatea, râul: Dâmboviţa. 

x 

Tot din” 1789 . este tablou fotografic cu lupta de la Martineşti pe. E 
Râmnic, între austriaci comandaţi: de prinţul Sax Coburg, uniţi cu- ruşii” 
sub Suvarov, contra turcilor, “la '22 Sept. 1789. Toate luptele se dau sn E 

- formaţii strânse, . 

'Este tablou fotografic de lupte între ruşi şi. turci, la Chilia Nouă. 
Este: tablou fotografic, reprezentând cetatea Akerman în: 1789; “Akerman 
“sau Bialograd: . Se - - Se 

“ Tablou fotografic. reprezentând luptele feldmăreşalului. de. Sax Coburg, 
comandantul austriacilor cu turcii, suv - Hasan-Paşa la 22 Sept. 1189, pe 
Râmnic! între Podu Turcilor şi: Martineşti. - e „ 

„Tablou fotografic, reprezentând luptele “lui Hohenlohe, “austriacii cu, 
“turcii 'la Pasul Vulcan; - turcii sunt comandaţi de către Kara Mustafa-Paşa ”. 

i “sunt pe tablou localităţile Portenii şi Vădenii, la 7—8 Oct. 17892).- 
Tablouri reprezentând luptele generălului de : Souches, cu turcii;- pe : 

“%ablou sunt şi muntenii sub “Grigore-Vodă “Ghica,” -având : în ordinea „de 
„.„Pătae loc. deosebit de turci. - ” 

* Tablou, reprezentând lupta. de la 7—8 Sept. 1789 între ruşi sub printul 
, Repnin şi turci sub Hasan-Pașa 1a „Ismail. 

- Tablou reprezentând „Măximenii 'şi lupta dintre ruşi şi turci, “de la 
6 Aprilie 17892). ” Sa « 

- La 1789 începând - stăpânirea nemților, turcii Sau gătit de răsboi şi 
"au trecut „Dunărea la. Calafat şi au făcut şi metereze; nemţii “însă - i-au 

„atacat pe.turci şi i-au biruit şi înecat în “Dunăre. Cu turcii, era şi Mavroghene. 
După asta, nemţii au mers de au înconjurat cetatea Turnu, care este într' dn N 
ostrov al Dunărei, nu departe de Diiu, unde erau închişi turci, şi aceştia. 

li S'au „predat. Apoi nemţii, uniţi cu ruşii sub Suvarov, urmărind” pe 
“cealaltă oştire turcă, au bătuto; .ruşii întrebuințau tunuri mari, ochiane  -. 

- „pentru tragere de departe. Suvarov a venit apoi cu ai. sei; de a bătut 

- 3) ln tabloul unde este desenată fuga lui Mavroghene din Bucureşti, s6 vede în, 
escorta, sa şi un Căpitan de Panduri, în uniforma dn care este dat deja în figurele din” 
prezenta lucrare, - . PR po 

2) La biblioteca  Universte dia Cluj. ” 
- . Ei . , ? 

s
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“ graiice, a acestor lupte. 
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cetatea Ismail: cu tunuri înari şi cumbarale, .au atacat cetatea prin escălă- dare şi după vii atacuri, au: luat cetatea şi apoi au sparto cu „prăfărie,. „La austriaci era Iosif: împărat. Mavroghene domn în țara muntenească, „iar în “ţară lupte între nemți şi! turci. Domnul „Mavroghene „încă au „Pus străji pe marginea ţării, turci beşlii „Şi oaste. de, ţară, că. făcuse căpitănii cu steaguri “frumoase, . îmbrăcândui căpitanii,. cu capoduri ' dom- „eşti, dândule şi lefi.. Nemţii intrând - pe margine în ţară, s'au lovit cu turcii care erâu la Tismana străji, au „biruit. pe turci, nemţii au intrat „. în mănăstire, în ziduri ţintuinduse "la metereze, cu. tunuri mici; asemenea şi “la mst: Cozia „ai făcut. şi la C.-Lung, tot aşa la metereze. In străjile | „nemţeşti; erau şi volintiri români. Mavrogheni + au trimis. oaste amestecată, | ca să “scoată străji din mânăstiri, dar. nu au. isbutit. Luptele dintre nemți şi turci au loc din Banat şi “pe toată. întinderea Munteniei. Comandant trupelor austriace, este prinţul de Sax Coburg, Când au intrat nemţii în Craiova, . le-au eşit înainte boierii “cu preoţii în odăjdii şi cu sf. ovan- ghelie şi cruci. | , “ N o Este tablou fotografic de luptele. austriacilor contra turcilor la Ne- 

, 
= 2 

gotin 1), în_6 Ianuar 1780; alte lupte la Calafat în 12 Aprilie 1790, a-: semenea de la T.-Măgurele din Mai 17902). De „asemenea sunt tablouri. “cu luptele. Tuşilor cu turcii la Tulcea, Isaccea, Măcin, Ghecet 3). o __ Cele-trei puteri mari, “vecine. țărilor româneşti, precum se vede, sunt în certuri şi lupte; fără cine ştie ce motive : temeinice,. de cât dorinţa de cotropire; -drumul ambițiilor lor nemăsurate,- duce "necontenit pe pămân- tul ţărilor noastre, unde domnii dese şi schimbăcioase, aduc aceste „ări în, neputinţă de a îace orice. fel de împotrivire, fie pe calea. a;melor, îie „Pe calea politică; pentru ambele căi, se cerea o unire între Moldova şi: Muntenia, sau' o înţelegere politică de apărare comună a intereselor lor.: Din aceste frământări i răsboinice între vecinii puternici, -au a trage su- - . ferințele morale şi materiale, “țările noastre care le slăbesc şi le lasă Iâ: discreţia "Porţei şi a duşmanilor ei Austria şi Rusia. Din 1791 este! tablou de luptele de' la Ismail, (cetatea este despărțită! de oraş, cea nouă fiind în direcţia Chiliei, iar cetatea veche este înprejuriul “ oraşului). Tablou de luptele de la Babadag din 9 Iulie 1791; este tablou ce * reprezintă cetatea Isaccea." | 
„1791; In acest an se află în armata austriacă voluntari români, pro- babil. de -prin timpul ocupaţiei. - - . a - | „_î »Unseimen slujind . la steagul al II-lea spătăresc, cere să fie scutit de serviciu după 26 de ani .de serviciu; acum slujea ca seimen în acelaş steag şi fiul 'său. A De „1794; Luna Sept, 9 se ia în primire teritoriul Munteniei, părăsit! de dupele austriace. “o, - a ÎN . 1792; In acest “an se prevede în ar 

1) 2) 3) Toate aceste tablouri se află la biblioteca Universităţei Cluj, tablouri toto- 

mata franceză, ' serviciu obligator. 
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1793. In acest an „Enache. Văcărescu spătar, “primeşte reclamaţiuni de 

“la. cătanele, (aşa se numeau în urma ocupaţiei austriace, oştenii români) din: 

" judeţul Teleorman, în contra polcovnicului lor Nicolai Ibrictariu, cum că 

nu le păzeşte orânduiala la slujbă -şi-i: bate, îi năpăstueşte'. : Văcărescu 

continuă a fi şi sub- Moruzi. .mare spătar. 
1793; Toată breasla armăşească era redusă în acest an la 3 “steaguri, 

oameni 150, armăşei, tunari , şi puşcaşi.: Steagul era -humai de '50 “de 

„oameni. Fiecare săptămână să orânduia câte un alt. steag. la slujbă. Aceşti” 

50 de oameni ai steagului serveau pentru paza temniţei; unii făceau. slujba 
de rândaşi . şi câţiva. de armaşi pe la zapcii - şi alte locuri--oficiale; aşa 

“încât, după mărturia lui. Enache Văcărescu, rămânea arinăşia numai cu câte - 

„ 5—6 oameni pe săptămână „şi la vreme când făcu _trebuinţă de -tunuri 

a se umple şi a se slobozi,-.se orânduia 2 slujitori, cei de paza pușcăriei, . 

" dar foarte cu discolie, fiind oameni nemetaheristi şi fricoşi la foc”. Mai 

bine 'de 25 de oameni: Sau schilodit,; "întrebuințaşi” fiind ca artilerişti, fărg 

să fi fost obişnuiţi la aceasta. Epistatul -armăşiei, Constantin slugeriu, în 

- 6 Iulie 1793 mai .cere domnitorului un adaos- de 20. de oameni (liuzi), ca 

„pe fiecare săptămână câte 10 din ei să păzească la tunuri, nelipşiţi ziua: 

şi noaptea. lată la ce cifră ridicolă era redusă oastea, care sub Mavroghene 

se purtase atât de vitejeşte”. 

„Când: intră în. ţară ca domn Neculai Mavroghene iau parte la pri-. 

mire, pe “lângă armată şi un număr însemnat de galeongii (mtarinari), pe . 

lângă breasla spătăriei”.. - - i 

In, 1793, domn Mihail Constantin Şuţu. în 1 Moldova; este Gligotaş Bala- 

“sache, hatman ' şi pârcălab Sucevei. : _: - 

n. 1793; „Sub Alexandru. Moruzi şi cu ajutorul marelui spătar Enache. Vă- 

cărescu, în 1793 începe noua reorganizare a îlotei - “române în Valahia. 

Documentul de înfiinţare al flotei pe Dunărea este “semnat de domnitor şi 
“ de alţi boieri, între care şi Dumitrache Racoviţă, vel ban, Ienache Văcărescu 

„vel spătar, Neculai Hangerlău vel hătman;. hrisovul „lui Alexandru Moruzi * 
“afirmă că: Ţara Românească: din vreniurile bătrâne, de mulţi ani, au. avut 

dreptul de'a avea -flotă. pe Dunărza şi l-au „fost perdut. Şi s'a convenit, 

să. se aşeze sub ascultarea și ocârmuirea: dregătoriei spătăriei celei mari, 

„suo oblăduirea căreia este şi paza. a tuturor marginilor țării; deci această 
flotă — spune Ureche — nu era numai cu scop comercial, dar şi pentru . 

poliţie. şi apărare a ţărei în acea parte (Dunărea). Marinarii, sau cum :le 

ziceau pe atunci ghimigii, se' recrutau' tot în acelaş mod, cum se recruta. 

şi armata. Io . | 

" Hrisovul! spune: „în grabă căutând, am făcut şi am găsit câte un 

vas pentru trebuinţa fieşte cărui judeţ”; şi. spune Ureche, deci la promul= 
- garea .nizamului; flotila număra deja - atâtea vase câte judeţe avea ţară 

românească, care fiecare purta numele judeţului .său, Aceste vase se nu- 

meau domnești. Organizarea prevedea: “personal pentru fiecare vas,: după - 

„- alegerea spătarului; având .câte un căpitan fiecare, „om credincios şi vrednic, 

“după obiceiu -creştin,. câte un vântrar sau elchegiu. şi câţi ghimigii, adică.
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mărinari - vor trebui, după “mărimea vasului, toţi creştini. Toţi: cu leafa de - RE „la “vistierie. Atât căpitanul, cât 'va -fi căpitan, cât şi vântrarul şi ghi- - migii să fie apăraţi de 'dajdiile .vistieriei, ca toată breasia spătărească”, , ”.. Vasele .intrau la iernatic în Noemvrie, în balta de la Cârnogi din ju- „* deţul Ilfov. „Aceste vase. trebuiau să fie păzite 'de paznicii _trebuincioşi, din adi breasla - jraftică,. cu Tând”; deci, breasla nautică, adică oastea navală, in- dică a fi fost o fiotă de răsboiu. N A i a + 1795; La 20 August, grănicerii ardeleni iau „parte în coloana genera- „lului Pejacevic, la lupta de la Bărbelooth “şi la atacul. liniei Weissenburg, în. „ „ambele lupțe se disting.. La 9 'Octomvrie, iau parte la al doilea atac asupra „ Weissenburgului, fiind în coloana: generalului Kospoth, având ca 'obiectiv - “şanţurile de la Dernbach. - ă a 7 | E 1794; La 23 Mai, grănicerii se disting: la “Schifferstadt, în care luptă „pierd 150 de oameni. a Ea i „La 29 Mai: iau parte la atacul contra Schveigenheimului, iar Ja 2 Julie la asaltul contra orăşului Treyschbach. La 6, 8,10 şi 11 Noemvrie; grănicerii luptă la Zălbach la cetatea Mainz... |. ae “La: 18 Noemvrie 70: de grăniceri sunt: surprinşi în Weissenau. Sub- ” „locotenentul Berariu scapă, ' strânge. vreo 50 de grăniceri şi ţine lizierz „de est a satului, Până ce' sosind ajutoare, Satul este evacuat de francezi. „Intre 1—12 Decemvrie, grănicerii. luptă cu- mare energie în coloana. ge- - -neralului Alcaini, contra trupelor frânceze sub Kleber. „a Decimaţi de Iupte, îrig şi boale, grănicerii. sunt. scoşi de. pe front „Si Puşi în pază pe Rin, pe timpul. “ernei 1794—95. | 1794; Anaforana din 11:- Octomvrie 1794 este relativă "la Slujba săp- „ tămânală -a slujitorilor! şi adăugirea cetei: lo: cu-încă 3. Oamenii din sei- meni erau scutiţi dinainte de bir, chiar sub Mihai: Şuţu Voevod. “Existau . "vânători sub steagul polcovnicese.. Sa | a 1794; Erau în acest an la judeţe, steaguri de slujitori, sub un polcovnic sau ispravnic,. ai a N 
Asupra anului -1795, este bugetul Moldovei sub Mihail Constantin Suţa- „Voevod.. Şef armatei după vodă este hatmanul, având 'ca ajutor pe. «el hatmanul, Armata” permanentă .se - compunea - din 160 seimeni, împărțiți în 4 steaguri a 40 de oameni fiecare; steagul are 3 zăpcii:. stegarul, -odo- -başa şi ceauşul. Cele 4:steaguri sunt sub-un bulucbaşă de curteni, căci sei- menii erau în serviciul _curţei. (ai .curței gospod); 15 levinţi. formând un „„Steag, sub căpitanul de levinţi, având pe odobaşa şi pe: ceauşul de -levinţi | Taifaua hătmăniei, . compusă : din câţiva . seimeni hătmăneşti, având şi 2 trâmbiţaşi, 2 doboşi, un suimaciu- şi. un flueraş, ai hătmăniei. Bugetul "eră 1340 lei 60 bani hatmanului şi 'taifaua d-sale;. 360 lei vel hatmanului; . 40 lei căpitanului de lefecii;. 30. lei la vel, căpitanul hătimănesc; 20 - iei paruşnicul; 15 lei başbulucbaşa; 5 lei stegarul;: 18 lei: cei doi trâmbaci şi doi „. doEoşi, precurn şi 'Surmaciul . şi: * flueraşul hătmăniei ;. 25 lei başbulucbaşa — „din curtea gospod; 20 lei la bulucbaşa al II-lea; 20 lei căpitanul de dragoni; „20 lei stolnicul; 60. de lei. lă: 12 zapcii “ai seimenilor, care sunţ socotiți
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la” 4 steaguri a câte 3 zapcii la un steag: -(stegăr, odobaşa, ceauş) câte 
3 lei unuia;.480 lei la - 160 de seimeni de la 4 steaguri a „curţei gospod, 
“socotit câte 40 lude la un Steag şi leafa câte 3 lei la unul; 20 de li: 
un căpitan de levinţi; 75.-lei la 15 levinţi, câte 5 lei-la unul; 10 lei Sdo- 

" başa: de levinţi; 10 lei ceauşul de levinţi. cu: 4 zapcii ai lui, 'socotinduse A 
câte 4 parale de om. pe zi; 39 de. lei *polcovnicul de Lunca Mare; servi- | 
'ciul de polcovnic, coprindea 20 de lefegii şi darabani. In: bugetul. .pe * Ş 

"7:1796, nu e „trecută armata; sunt: în serviciul țărei. arnăuţi dintre greci, 
- Sârbi; bulgari - şi” albaneji, = ca „garda “țării, la. care se adaugă, după anul 

1821 şi 1000 de turci”. . , Su 
In 1794 se recrutează 28- de ghimigii şi asttel se ridică utmărui E 

lor. la 50. - . - - a 
„1795; In Septemvrie 29, grănicerii se disting; în brigada Hohenloche —In-, 
„gelfingen, la luptele de la Heidesheim şi Badenheim. La 11 Noemvrie, două 
detaşamente mai mari; „de grăniceri, în coloana generalului Warţensleben 
şi contra lui Jourdan, se disting . în lupta de la. Kreuznach, iar la 1 

„ Decemvrie la lupteie „de -retragere lângă Bingeu, când, datorită: energicei. | | 
Dă -apărării. a podului 'de pe Nahe, s'a putut scurge brigada în retragerea ei, 

peste pod. Apărătorul podului, sublocotenent Berariu, a fost citat. 
„La 18 Decemvrie grănicerii luptă la Bobrach şi Lauterer. oi - 
"1796; In retragerea lor” din. faţa francezilor, trupele lui Wartenslehen 

„Primesc o luptă la Salzach şi Amberg, în 7. Rugust; luptă, în Care. gră- 
"nicerii "pierd 150 de oameni. | - 

= „La:23, 24 August. Şi până la 3 Septemvrie, francezii sunt: puşi” în ” 
retragere şi urmăriţi de austriaci; grănicerii formează avangarda lui War-. 

, tensleben şi luptă la Amberg' şi. la Aschaffenburg, comandant avângardei | 
„e „generalul Kray. . '..- - r Ă 

1796; „Batalionul II de grăniceri e” trimis în Italia la! 6 Noemvrie, ba- 
: tălionul la'Brenta' constituia atipa dreaptă a frontului de'la Basanofontanica, 

„ținând grănicerii Col: di „grado. La 12 Noemvrie batalionul ținea podul: de 

la Algone,, în. sângeroasa luptă -cu.. Napoleon la Arcole; el a fost de . 

-o bravură remarcabilă, respingând - “pe rând” trei atacuri energice a gene- i 

ralilo: francezi. ! - - 
"La 1796: este un . “Miron Mihulej, stegar (hrisoy domnesc). La: 1799 . 

este Iordache , . Mavrocordat . hatman. şi pârcălab Sucevei, în domnia lui . 

"Alexandru Ipsilanti. ă E 
„1796; In domnia lui Moruzi este dat carte „câți sunt. adevărat neam 

din cei” vechi călăraşi, roşii şi - cămărași, să aibă milă şi privilegiul acela, 

“ce: l-a avut şi mai înainte, atât ei cât şi moştenitorii lor, spre a nu 

„ da adică dijmă şi a nu face 'clacă, nici în -lucru, nici în bani”. „Adică ! 

„acelora ce se trag. din nearaul * călăraşilor,. roşilor si cămăraşilor”. Erau 

Pi “în aceste timpuri căpitani. de plaiu.: - SI 
a La 1797: sub + Alexandru  Moruzi-Vodă, se organizează 0. flotilă, de ” 

- „comerciu pe Dunărea, având sediul 'la "Galaţi; vasele în număr:de 3, „se 

numesc „Şalupe şi sunt cumpărate în Rusia.. “După budgetul pe anul a- 

„cestă, sunt plătiţi cu leată 10. 000 de ostaşi. cz , 

e” 
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a e- detaşat în Tirol la trupele: lui Kerpen. 

N 

“este făcut prizonier. - Câţiva ofiţeri de 

602 Sea 
PN „ ” i Ă i “ E ” - . ÎȘI Ş „Erau armăşei separat la Craiova. Un seimen. se liberează după ce 

“a slujit 26. de ani şi în acelaş' steag, era şi fiul său. :: - 
„„.1797 Ianuarie. Batalionul 1 grăniceri, ia parte la lupta de la Rivoli, 

făcând. parte din coloana generalului Cvasdanovich. După aceia, batalionul 

Vi 
'1799; In acest an în Muntenia se "da „lefi pe 10.000 ostaşi, -sub 

- Mihai-Vodă. Şuţu. | : -, Sa 
- > ? Moruzi introduce şi: demnitatea de-hatman, dânduse lui Caragea această 
funcţie, care-era şi ban al Craiovei. Erau în acest 'timp unele judeţe lipsite 
“de oşteni,: existând. rumai polcovnicul. Aşa era în Prahova, unde se ufla 
polcovnic un slujitor şi o căpitănie la Mănoşti cu 20 de slujitori. | 

Enache Văcărescu înființă slujba corăbierilor domneşti, în interesul 
vămei şi a comerciului, având limanul în, judeţul Ilfov, la Beşteaga.. - 

„1799; Batalionul: II de grăniceri se află la detaşamentul Auftenberg, 
la frontiera Elveţiei. * a Sas i m 

„In luptele de la Luciensteig, „austriacii sunt bătuţi şi detaşamentul - 
grăniceri şi cu“ 250 din oamenii - lor scap şi se retrag. în Trient. - | - 

La 20... Martie arhiducele “Carol ia ofensiva contra francezilor sub 
Jourdan. Cele 6 companii a batalionului I de grăniceri suni împărţite în + coloana generalului Nauendori. ' Ele iai parte însemnată în luptele de la: . 7 

Stockach,. Ostrach şi Ziirich "cum . şi la cetatea Filipsburg, la Manheim şi - Necarau. -. e _ 
- 1800; In luptele de-pe Dunărea, batalionul 1 de grăniceri români arde- 

„lean este în Ulm în' brigada arhiducelui Ion.: Batalionul se distinge în - luptele de la Zell, Offenhausen, Piuhl, 15 Iunie, 26 Iunie şi 9- Iulie. La 3 Decemvrie la Hohenlinden ei acopăr aripă dreaptă austriacă. 
A
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. „SECOLUL AL XIX-lea 
In acest secol, oştirea românească este intr'o evoluţie continuă, mer= 

„ 

__ gând'spre temeinica - şi definitiva ei bază organică, care este acea 'a. 

“timpului, având prilej a face încercăsile războiului şi dovada intactei păs- i 
“4rări a virtuţilor sale ostăşeşti. Elementele “militare aflătoare în secolul 

precedent, le găsim şi la începutul veacului al XIX-lea. şi se menţin până 
aproape la mijlocul acestui veac, când oștirea se stabileşte pe o nouă bază 

şi uniform pentru ambele ţări, “pentru a se contopi, odată cu unirea ță- 
rilor. Curentul acesta către noi norme de organizare şi mai cu seamă nevoia, 

- armatelor, ca mijloc de 'conser vaea statelor, este din ce în:cs mai simțită 

în, ţările române şi spre norocul lor, cele două, mari state interesate îl 
continuă 'în războiu; puterea suze-ană Turcia şi împărăţia rusă, vecine 

mouă, găsesc că o forță militară - bine organizată - în ţările române, ar îi 

şi spre folosul, acelor două mari state” luptătoare, cu atât mai mult, cu 

“cât teritoriul românesc devenise sau baza de operaţie a ruşilor, sau tea-. 

trul de războiu- a” lor, căt țuecii. “De aceea dorinţa - ţărilor, de aşi întemeia 

o. armată care să le apere de' încălcările străine, coincidând şi cu interesele 

Turciei şi. Rusiei, devenite vrăjmaşe prin „tendința de cucerire şi stăpânire 

a orientului european, aduce putinţa şi ocazia întemeierei unei forţe Mmi- 

litare proprie siguranţei . țărilor române, în acest conflict de . interese TUSO-, 

turceşti. Nu încape îndoială că fiecare” din aceste două mari puteri, ar. Îi 

«voit: să pună mâna pe Moldova şi “Muntenia şi ar fi reuşit 's'o facă, dacă 

de partea acestor. două țări, mar îi stat, pe deoparte suzeranitatea Porţei 

otomane interesată a „nu ne cotropi. ruşii; iar pe de alta, trecutul Nostru | 

„ostăşesc glorios, dovada unei puternice rezistenţe contra. oricărei încercări . 

"de cotropire a pământului strămoşesc. - , 

' Elementele - militare din veacul precedent, . trec şi în veacul al 19. lea 

. 

„şi se găsesc prezente, până către mijlocul şi unele chiar şi mai. târziu, în. 
acest secol, ele servesc de sâmbure nouei organizări militare ee se: dă 
țărilor “române. Astfel avem “venind, din secolul precedent: a) vânătorii 

- (în Moldova), b) Pandurii (Muntenia, anume” Oltenia), care sunt parte 

pedeştri, parte călări şi a căror efectiv se “sporeşte, c) slujitorii, denumire 

., 

sub care se înţeleg: slujitorii isprăvniciei, : slujitorii serdăriei, ai căpită- 

miei, Slujitorii „polcovniceşti, căpitâneşti, dorobanţi (darabani) ageşti, de 
Pi
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temniţă,  aprozi, armăşei; d). roşi, călăraşi; e) fustaşi, copii 'de casă; - 7) lipcani;. g) arnăuţi (ca poliţie). Toţi aceştia sunt în amândouă tările şi sunt/plătiţi, de aceea poartă şi numele 'de lefegii. Fiind că nu era precis „mun.ărul acestor slujitori pe judeţe, se stabileşte câţi” slujitori să fie a “fiecare judeţ.: Mai vin din secolul trecut:' seimenii, în: număr redus în a- + mândouă țările; cazăcii (în Moldova); plăeşii (în Moldova, la plaiuri); “ neterii, (naţionalitate turcă şi în număr fixat de Poartă, plătiţi prin grija „ don.nitorilor); flotila (pe Dunărea), în ambele ţări. - Ea “Sunt; tendinţe de a se- da oştirei, o” organizare. cât mai mult pe. seama: 

torilor - nu este cea naţională, aceştia nu prea 'au încredere în elementul 2" naţional, aflat. sub influenţa boierilor şi a poporului, se caută a se in- Ă troduce' în. oştire elemente 'streine, mai cu „seamă în serviciul: personal - Său apropiat al curţei, garda domnului. Sentimentul datoriei: ostăşeşti fiind în scădere, se stabilesc. regule care prevăd serviciu militar obligator pentru toți locuitorii” țării. In acest Scop, se, creiază servicii de recensământ” al 

“şi în Sarcina statului, cu un serviciu permanent; şi cum origina domni- 

populaţiei şi de verificare a tabelelor întocmite mai. înainte de către is- - Prăvnicii.. Acest recensământ aşeza oamenii pe categorii şi trebuia să ser- vească astfel, şi pentru impurieri. la bir. Să înmulţesc căpitanii Ia judeţele + mai mari, „adică. acele mai populate: Acestor căpitani de judeţe li. se dă sarcina .recrutărei oamenilor. tompaniei judeţului lor şi organizarea acestor companii. Se fixează un "termen . anume pentru serviciu 'milita:,: termen "cu mult „mai redus ca înainte. Se hotărăşte şi vârsta de când începe ser- Viciul militar. Prin -regulele. acestor. aşezări, se scot. 'menzâlurile de sub hătmănie '-şi se pun sub, un. hatman anume, numit hatmariul de nyenzâluri. “In afară de acest serviciu militar» general la care. contribuesc cu deo-. „sebirc satele, se organizează un, serviciu militar „Orășenesc 'sau gardele oră- Şeneşti, inscriinduse şi. nregistrânduse „toţi oainenii. din oraş în stare de „â-Purta arme.. Se întocmesc, reguli. pentru instrucţia. acestor oarieni, “hotă- “Tânduse şi ce anume: cunoştinţe trebue să aibă “aceste gărzi pentru înde- „plinirea serviciului: lor, .Se stabilesc care anume “sunt 'atribuţiunile dregă- | « 1orilor țărei şi se dau norme pentru îndeplinirea lor. : Ea „Insă o organizare regulată a _ oştirei în. “sarcina statului, cere mij- loace sigure şi regulate. de piată “şi întreţinere. a: acestei oştiri, trecutil - fiind un bun exemplu la ce duce neplata regulătă a "drepturilor . oâmenilor aflaţi în Serviciu, iar pe de altă parte războaele „cu oaste în dobândă”, cu 'jaturi şi prădăciuni în țara vrăjmaşă; rărinduse. cu . totul, slujitorii nădăj- 

pulaţie şi chiar pe clasele Până atunci scutite, numai spre a. cteia venituri. De aceia se găseşte că e neapărată nevo2 de anumite mijloace 'şi de anu- mite organe a. le procura Oştirei, Insăşi Poarta pune. obligaţiune . perso- „Nală domnitorilor pentru asigurarea plăţei oştirei. In acest scop; se -stabileşte O darc pentru nevoile oştirei pe timp. de pace şi alta mai. mare pentru N . pi . - . PE S. . E Ă o. Aa N 

N,



, timp. de război. La amândouă aceste dări, trebue să ia parte şi scutelnicii.. 
Pentru: o mai sigură. împlinire a. „rievoilo:, se. hotărăşte divanul ca. ; 

organ Superior administrativ al oştirei cu puteri. asupra întregului - te-- 
ritoriu, iar din sânul divanului se alcătueşte un comitet care să fie însăr- 

 cinat: cu prevederea regulelor necesare, prin „care. să.'se asigure. un .bun 
mers treburilor şi nevoilor ostăşeşti şi a “administraţiei. oştirei. Judeţele sunt: 
“anume “obligate a scoate mijloacele băneşti, pentru întreţinerea oştirei cu . 
“cele necesare. „îmbrăcăminte, hrană,  lgafă.. Iar “pentru asigurarea unei. bune: 
“funcţionări a serviciului şi 'a'unei bune întrebuinţări a acestor mijloace, se. 
dă o încadrare regulată. şi specială serviciului administrativ şi se creiază. 
reguli de Comptabilitate şi anume organe de control. Singuri hatmanii au. 
asigurate venituri bune dela subalternii - 10: şi mai: „ales din Vinderea + că- . 
pităniilor. . 

In legătură Cu - măsurile luate privitor la oştire, să” precizez și mai. | 
bine stările "de boierii şi atribuţiile lor în acord. cu interesele . oştirei. Se- 
înfiinţează spitale militare şi se creiază un: sezviciu de: coasteucţii militare. _* 

* Pentri. a. se asigura disciplina osie şi a se lăsa propriei saie datorii, 
şi meniri,. se opresc militarii „ Îacă politică sau “Să se amestice: 
în” trebile cele pământeşti”. A - 

„„„ Acestea se referă la primii “treizeci de ani din secolăi al: XIX- lea, în 
care. 'se pretrec două mari şi însemnate evenimente militare: eteria gecească. 

„dela 1821 şi organizarea armatei pe noi temelii, la 1830. “La. aceste eve: 
nimente .Se adaugă 'răsboaele ruso-turce . care. au loc între” timp .şi care | 
se „desfăşoară, în interiorul ţărilor române, - „aducând cu .ele “ocupaţii. străine: N 

"cuin „şi: participarea . la lupte - a “unor” trupe: româneşti alături de ruşi în 
„contra turcilor, lupte fără voia cârmuirei şi ” fără o declarare pe. faţă, 
„contra puterei - otomane, Aceste războae şi ocupaţiuni, stoice “țara de Te-., 
„sursele sale, anihilează. activitatea militară naţională a ţărilo: române în. o 
interesul lor şi dau prilej amestecului direct al străinilor în treburile in- - 
terioare, a acestor ţări. Organizarea- ce capătă oştirea la 1830, este acea. - 
a oştirei ruseşti, Rusia căpătând mandatul - de a o executa; această. Oorga-. _? 
„nizare:poate fi considerată ca cea definitivă prelungită - cu modificări trep-- 
tate, până. aproape de zilele” noastre. Organizarea dela 1830 se referă- nuinai. 

la partea activă sau permanentă a oştirei.: Elementul “teritorial ' rămâne, în 
afâra acestei „organizări, dar. el există. Cum se vede, organizarea dela. : .. 
_1830' se face: asupra elementelor. ostăşeşti pe care “țările le aduc din. sa- 

“colul. precedent “şi. în acesta, - din cel dinaintea sa şi aşa mai încolo.” 

Unele: din aceste elemente trăesc dar 'şi în veacul al XIX- lea, după cum. 

le-am: văzut vieţuind şi în veacurile precedente şi trecând deia „început. 
-, de la veaci'la: veac. : | - “ 

o. Principiile pe care se întemeiază” organizarea de la 1859, -sunt aceleaşi: 
"pe care 'se întemeiază oştirile moderne şi nu au nevoe a mai fi. rezumâte: 
aci. . Curente noi străbat toate” ţările şi “se îndreaptă şi asupra “țărilor. a 

„ FOI âne,!. însă ele. nu aduc oştirei nici o schimbare” organică mâi pro-- * 

„fundă., Revoluţia “dela 1848 are . puţină. înrâurire . politică, imediată, asu-:: -
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„Pra. ţărilor. Dar. cel mai însemnat eveniment „din istoria poporului român, 

7 

” «este acel din 1859, când. se unesc cele două ţări: Moldova şi Muntenia, într” 
singură ţară: România. Uninduse astiel puterile lo, sforţările lor -sunt 
comune şi în aceeaşi : direcţie, ace; a intereselor los, mânând către un 

“viitor sigur şi bun. Războiul din 1877—78, alăturea -de' ruşi, contra tur- 
„cilor, aduce ţărei cu: ajutorul armatei 'sale independența „şi apoi. regatul, 
ca o consecință a dispunerei de sine de către "poporul românesc. și mul-: 

-“țumită unei politice înţeleaptă a . statului român, : condus de o mână de 
patrioţi de seamă ai ţărei şi de un rege care s'a impus în lăuntrul şi | 
în afară ţărei, prin o energică şi chibzuiță conducere a tuturor factorilor. ce 
determină viaţa unui stat. Insemnătatea armatei. fiind acum înţeleasă, grija 

„+ de binele şi progresul ei este preocuparea de căpetenie a ţărei. Desvoltar»a 

AN 

armatei :se face treptat; sistemele de organizare . se “aleg: din folosinta 
altor armate, .dacă nu cu vechimea şi tradiţiile“. armatei noastre, însă cu. 
mijloace cu mult mai puţin îndestulătoare pe care acele state au putut „să le pună la îndemână armatelor lor: o: 

Războiul. din 1877—78 - fiind scris şi descris în .amânunt, iar Oga- 
„> nizarea de "după acest -războiu fiind cunoscută şi neavând schimbări de 

„>. ruseşti, aşa 'că boierii vedeau în ofiţerii ruşi pe instructorii şi formătoriă 

„principii, sisteme şi reguli, care să schimbe .baza- organizărei . cu care. a 
făcui întâiul războiu ce a adus indezendenţa ţârii; nu s'a mai desvoltat aci, ci numai s'a rezumat. Este însă o datorie de conştiinţă pentru un is- * toric militar, să nu treacă cu! vederea şi acele schimbări ce dăunează” tra- „diţiei; aceste schimbări sunt: desfiinţarea dorobănţimei şi desfiinţarea îrupei cu. schimbul, care Veneau în acest „veac, din adâncimea. vremurilor trecuta. Principiul care a condus. la fuziunea infanteriei în 1891, unificărea ci,- a avut. caracter relativ de desființare, .iar nu de unificare, întrucât până astăzi nu' avem o infanterie. de aceeaş formă, dar nu mai avem nici acel vestit şi- bătrân neam dorobănţesc, de pe: vremuri. Cu aceasta s'a frânt. o tradiţie. Se: descrie aci în mod cronologic, “evenimentele de oarecaie- însemnă- “tate. pentru armată spre .a. se ' vedea cum an cu an, evoluţia ei se des: - făşoară normal, cu toate! pedicile ce survin şi cu toată lipsa de. îngrijire ce să constată, la unele domnii. In general însă, -un patriotism . încexcat | şi moştenit, asigură oştirei o bună înplinire' a nevoilor ei. din partea conducătorilor . politici - şi ru mai puţine sacrificii, din partea țării. In „i Schimb, însă, arimata păstrează intacte virtuțile strămoşeşti şi o disciplină. “puternică; de dânsele va da cea mai strălucitoare. dovadă în războiul pentru întregirea "neamului, cu care ia sfârşit şi se. încoronează sbuciumul şi munca atâtor generații. o -. N o Mai este de observat la domnitori, tendinţa. părăsirei . titulaturei de. voevod şi înlocuirea acestui titlu cu acel de principe Sau domn. 1800—1815; Astfel „constatăm următoarele. schimbări şi îioiri,. ce se ac între anii 1800 şi 1815:. oi Si Se remarcă o cerință generală, pentru a se înfiinţa o oştire regulată na- ţională încadrată cu ofițeri ruşi, războiul din 1812 ridicase vaza oştirei. 
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oştirei naţionale. Se -arată o statistică din care -se. vede efectivul - sluji- 
torilor; 'se înscriu oamenii în registre, se ține control regulat de dânşii şi 
sunt anume. birouri pentru. asta „Şi anume: organe pentru adunarea. oa- 
'menilor la. chemări în. serviciu. Se ţine'control de toţi oamenii pe categorii | 
de serviciu militar, a celor de! la vetre. Pandurii sunt organizaţi în cete, „ca 

„ unităţ: de/ forma batalioanelor. Se iau voluntari pentru înjghebarea - “de 
Corpuri şi _ se „cumpără pentru ei arme din Rusia. Se creiază corpul de 
cazaci. Se mai dau cărţi de scuteală de . dări, la unele trepte militare. 

„Se dă - căpitanilor sarcina strângerei de biruri. Se limitează atribuţiile” 
vorniciei de poliţie, de acele - ale hătmăniei „oştirei, spre a nu mai îi 

„încălcări de atribuţii. In sfatul țărei, iau parte şi căpeteniile mari ? ale 

"oştirei. Se precizează mai bine stările de boieri, pentru îndatoririle lor. 
militare şi” se stabilește o' ierarhie “a treptelor boiereşti. Se numesc dregă- ' 
tori. în slujbele mari, peste numărul de. locuri, de "aceia se văd dese 

numiri şi schimbări în pârcălabi şi spătari. Se: stabilesc lefuri fixe dre- 

_gătorilor cu atribuţii militare. Poarta se amestecă în plata slujitorilor. țărei, 

mai. ales a celor de origină. turcească. Se prescrie ceremonialul cu. care se 
ă - întâmpină domnul când vine întâia oară la tron. Tudor. Vladimirescu, sluger, 

“organizează ceata de panduri din judeţul Mehedinţi, în vederea unei mişcări * 

insurecţionare, contra asupritorilor. El înrolează: şi alte categorii. de oa. 

“meni, catane, foşti în" serviciu şi 'aflaţi pe, la casele or. Da a 

: Ordinea cronologică a: faptelor, în aceşti 15 ani,: este: următoarea: - 

De şi un început de secol nou, de şi în apus sunt; evenimente. -militare * 

de cea mai mare însemnătate, stăpânit de un geniu militar. case. deţine În 

puterea sa destinele. întregei- Europe, ţările române “nu iau. parte: la re- 

„naşterea - militară * impusă tuturor statelor, de, către. Napoleon, ci: continuu 
- a se: ţinea indiferente 'de cele ce se petrec în jurul. lor. Domnii, . de pro- 

venienţă” străină, lipsiţi de: interesul, naţional. şi politic: al ţărilor în “care 

fără voia acestora stăpâniau,. nu-i preocupă nevoia -unei- organizări mili- 

tare în serviciul aspirațiilor acestor ţări. . - 

N 

A 
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De In anul 1800 era spătar. în . Moldova Constantin - Roset. | 

In anul 1891 (la “venirea lui Alexandru Nicolai Şutul la: domnie) era 
polcovnic Pavăl Debriţ, ot Mitropolie. | ÎN 

N» In ceeace priveşte drepturile slujitorilor, lipsurile . şi sărăcia, "dar .mai. * 
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cu seamă lipsa de interes pentru oştire, adusese o mare scădere. în:.va-: ! 

“loarea. ei, slujitorii intrase în acest veac 'despoiaţi! de privilegiile pe care cu 

- timpul le dobândise; în acelaş timp însă şi. neplătiţi de drepturile- lor,- 

, „de: aceia “Poarta suzerana' ţărilor române, care : de . atâtea - ori se - servise 

“de oştirile româneşti în. expedițiile ei peste, Dunărea, arață oarecare, in- . 

teres şi îngrijire de “starea” în care .se aflau aceste oştiri, din - cauza ne- 

„ plăţei- drepturilor ostaşilor, "De aceia în, anul 1802, dă un hateşerit, în 

„care se spune următoarele cu. privire. la. căpitani şi oaste:. „de vreme ce 
“spre ' plata lefilor „ostaşilor din țacă este “trebuincios a se face o sumă de 

*- ajutor şi despre” partea Moldovai, aruncându-se. „dajdiile deosebit pentru 

aceştia, să “se “otcârmuiască. acestea cu dreptate, . după prea înalta poruncă Da
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„ ce“se va.da pentru aceasta, şi încă' să se poruncească domnului -cu boierii - țării româneşti, pentru 'scoaterea cât “de grabă a ostașilor. din fară şi pentru îndreptărea lefilor după luni ce s'au „zis mai sus. Şi de vreme:ce: plata numitelor lefi, caută a se face tacşel banii ce sunt . trebuincioşi la „aceasta, împlinind domnul” această însărcinată - datoria -lui, în urma aceș- tia să se dăruiască .cu “milostivire către raielele țării româneşti, o “artare de. dajde un.an deplin,- neferi ce sunt în slujba ţării din început pentru - Păza ei, etc.”.-Această poruncă 'a Porţei, are de efect, că' în acelaş an, “se dau-,,cărţi gospod' căpitanilor de panduri, pentru apărarea lor de dajdie şi „de alte: angarale”. In schimb însă, pentru “a echilibra “ lucrurile, "se : pin şi scutelnicii la bir. DE IE 
In 1800 era în Muntenia „Cantemir Constaritin Caliarh . vel Spătar. 

“In 1802, Iordache Șuţul este hatman! şi - pârcălab “Sucevei; Costache Râcoviţă este vel spătar; de asemenea mai sunt şi următorii. boieri, cu ran: guti,. ostăşeşti: Alexandru -Mavrocordat hatman, „Dimitre :Bogdan . vel spă- tar, Niculai 'Baluş vel, spătar, Vasile: Roset vel "ban. aa - ÎN SE "In -1€05 sa întocmesc „catasti= 
" şele” de lefi şi se supun” divanurilor 

și domnitorului, - pentru încuviinţare. | 
Se găseşte în acest an, Scarlat fihica | 
vel spătar. In acest an, sunt stabilite 

“ boizriile astiel 'pe stări: „în Valahia 
„mică sau Oltenia, Sfarcă ” I-a, Banu 

... mare de Craiova, măi masele judecător. . 
„al țării. şi apărător hotarelor. Spă- 
"tarul „cel 'mare: al 'oștirilor.: Clucerul 

cel mare, purtătorul de grijă peste 
lucrurile - ce'e trebuitcare.la _resbel. 
“Starea! II-a... Vel serdar,. 'povăţuitor 
mazililor şi 'mâi “marele purtător de 

„grijă peste” “carele taberei. Aga, 
“mai înainte sau chemat căpitan. ce 
„vânători Şi. avea'numai această treabă, 

“iar mai 'pe urmă S'au aşezat dregător. 
„de: politie, avâna. sub povăţuirea” sa 
"1980 de. ostaşi de poliţie. Vel armaş, 

i „“mai. mare peste țigani şi peste închi- 
sorile . poliţiei şi peste artilârie. Vel “ mi +  Şatrariu, mai. marele peste corturi”. 

„îm Fig 4 Armău Arnăuţii constituiau de obiceiu Sa „a, î Serviciul-'de pază al' domnilor. | | „Numărul slujitorilor „prin districte se urca în 1803, la 5150 şi cunt . „astiel “socotiți pe categorii: : „slujitorii : isprăvnicei 2065,. plăeşi ot Bicaz : "99, ot Trotuş 76, ot Comăneşti şi Ocna 229, slujitori! ai căpităniei Neamţ ot Târg și “Covurlui 1250, copii de casă 1871,' slujitori ai căpităniei de 
-. t 
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- „pârcălab Sucevei, Neculai Stratilat, spătar, “Alecu Balş . vel aga, Costache 

Baldag 19, armăşei 60, dărăbani ageşti 124, armăşei 29, de temniţă 84, 
roşi 137,. lipcani - -119, călăraşi de Țarigrad 14, aprozi 260, fustași. de 
divan' 24 (adică 2 de “divan şi 22 de, vatră numai în ţinutul Orhei), Sluji- î- 
tori serdăreşti 330, slujitori * ai- “polcovnicului de Chişinău 50, slujitori 

“ căpităneşti 1001, lefegii. 118”. In acest. an Baluş este logofăt de țara 
de' jos, Mihai Sturdza este vel logofăt de țara de sus, Teodor “Baluş biv. 

- vel. vornic de ţara de jos, Vasile 'Costazhe vei vornic de “țara de jos, numiri 
“de căpătuială, întrucât aceste posturi erau numai două. Răducanu. Roset. « era 
„hatmăn şi pârcălab" Sucevei; 

Ir. anul 1804 este Dumitru căpitanul (Comăneşti) în Moldova; - iar” . 
Ş în Muntenia - era” Costache - Gherache vel hatman.. In acest an' se. cereau is- pl 

voade pentru bir, fiind domn - Alexandru Constantin .- Moruzi voevod, era 
Costache Ghica vel logofăt. In vrem2 de tăsboi. se spoieau - dăriie peste 
cele' obişnuite. . Era. “Matei Costache spătar, Manolache Balş era polcovnic. 

„Din cauza lipsei de bani, se puneau scutelnicii la bir, câ la 1802. Alexandru 
Mavrocordat hatman, : ' Iordache ; Balş. “hatman, "Răducanu Roset - hatman şi 

Cant: spătar, Alecu Greceanu vel” spătar, “Dumitrache Bogdari spătar, Gri- 

gore Canta. spătar, . Teodor Balş spătar, Tordache “Catargiu, „Spătar, Ior- 
„dache Râmadan: ban... . i 

Ir 1805, -se dau -10: cărţi gospod, la 10. căpitani de panduri, pentru 

- a. scuti vinăriciu şi : -dijmăritu. : Este: polcovnic Iordache Hârjău, | căpitan, 

Ioniţă . Ciomârtan - “(neamul : Buzculeşti), praporcic Gh.. Gălăţeânu, hatman 
Sandu Sturdza. Şerban Negel Spătar. Stavrache spătar, Grigore Manu vel 
spătar, . Grigore - Razu vel ban.. - AR E LA 

Intre anii 1802—1806 Tudor Vladimirescu a fost insărcinaț. de “către 
“ Constantin Ipsilanti să organizeze un . „corp de voluntari - pentru apărarea | 
Olteniei, contra incursiunilor, lui Pazvan Oglu:): a 

1805; In campania din 1805 regimentul de. grăniceri, români ardeleni 
pe 2 batalioane, este în brigada” Szecsen (Ardeal)... E o 

In. 1806 turcii dau foc oraşului Buzău, în : “războiul lor. cu: ruşii. 

(Multe: comune 'aci a căror oameni şi-au. păstrat chip roman). In acest. . 

an - ruşii fortitică Mărăcineni, sub generalul Camenski, contra: cărora ve-" 

„nise turcii sub Şapari Oglu, In dcest an „pandurii Cârjalii au venit la 

"Ocne” 2). 

Ipsilanti-Vodă este în pribegie | în! Rusia 5). “In ina Noenvrie. 30, au 

venit oşti ruseşti de aii gonit pe turci din țară. | 

Intre anii 1806—1812, este - ocupaţiă rusească din cauza răsboiiului 

ruşilor cui turcii, la care ia -parte şi “corpul de panduri, “sub, “Tudor Vla- . 

„„dimireseu, Era “Spătar Manolache - Donici. “Era flotilă „la Galaţi. 

In. 1807 luna: Martie 2, ruşii împresor. Giurgiul. 

1 Tudor alege oămenii : sei. dintre haiduci olteneşti, birie cunoscuţi de. el din. . 
isprăvile ajunse legendare în istoria poporului nostru din vechile timpuri. Numirea. cor- 
pului o dete Tudor în ajunal războiului ruso-turc, când oamenii sei fură numiţi panduri. 

2) Arhivele Oltenisi anul X! (1932). . : | | 
8) Arhivele Olteniei anul XI (1932). ... 

„ Oastea Română c. 39-a 
1 -. . II Ş . 
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In 1808 erau spitale militare Ia: Iaşi, Bender, Hotin. Era un leitenant general - Nicoriţă, de prin Hotin. Catargiu este pârcălab de Hotin. Au-  drei 'Pisoţki căpitan. “Ioniţă Cananău maior. In domnia lui Calimah, Pâinea „era 4 parale. Acest. domnitor dă reguli pentru * purtarea dregătorilor în „Slujtă, vorbeşte de căpitani prin “târguri, -strângători “de bir. : 1808; Era în acest ân. în Moldova: -spătariul. Constantin Crupenski, 1a - Lăpuşna; spătarul -Iordache Roset la Soroca; “Spătar Alex. Ghica. la Iaşi; polcovnicul “Marcu Gaioş şi 'clucerul Apostol. Burda la Bender (Bugeac, Akerman, Chilia). In luna Martie 18, ruşii trec Dunărea pe ghiață cu - artileria şi. au luat. Oreava”,. Ea a | a ă a o - Incă din 1807 Ipsilanti alcătuise îi Moldosa 

-O. armată de voluntari şi din cauza lipsei de arme, a însărcinat prin” caimacanul Moldovei - Caliarhi, pe un grec Dumitru Mavrichie, să cum- . Pere arme din Rusia şi “să le aducă la Iaşi. Ar- mele erau: în contul soldei voluntarilor. . „Când ă. revenit Ipsilanţi de Ja muscali, în __ 2 Decemvrie 1808, a poruncit să se adune oaste > cu lefi, deci au dat năvală norodul din -toate „părţiile să se scrie ostâşi. Poruncițau vodă la tot „felul de meşteşugăreţi. cu vătăşie de făceau haine, Ş "căciuli, cisme, : arme, adunând - cai, şei, săbii, x. masdrace. Moruzi, Mihai Şuţu şi -Ipsilanti, se : - încercase să _îrifiinţeze în ţara. românească oşti = stătătoare, plătite din visteria țării, dar alcă- tuite mai mult din. străini,. de cât din români şi ei desființară acele corpuri, căre au fost de de Siliştea, prea. puţin folos. Miliția semipermanentă a pan- Sa „  durilos, alcătuită numai: din români, a' fost men- ținută şi “cu toate criticele ce-i: face Langeron, nu mai încape : îndoială că. a făcut. ruşilor . servicii bune, alcătuind mult timp partea de: căpetenie „„a forţelor ruseşti în Oltenia, Cum se va. vedea. Ipsilante, - înfiinţează “astiel un pole de cazaci de, 800 oameni, cu stabi ofiţeri» şi ofiţeri : “Superiori, acest corp este pe seama - plăeiţi locuitorilor . care- fură siliţi, “peste suma irebuitoare pentru solda „cazacilor, 4631 lei, pe” an, să contribue şi la . celelalte- trebuinţe ale lor. In 1808, acest polc se des- ființează. Corpul elino-grecesc, format 'de. Ipsilanti din husari cerno-sârbi - şi dir voluntarii mării negre, erau după plecarea lui Ipsilanti sub comanda " măiorului Pangalo. ' Iată starea oştirei româneşti, adunată de Ipsilante, „În 1807: „alcătuită de oameni de dițerite. stări, -fătă valoare militară”. In anul 1808 este un căpitan Ion Vârgolici. In „anul: 1809; divanul Mol-. | „- dovei hotăreşte; „Căpitanii de darabani Hu Vor plăti goşniţă pe, drepte oile ce V.. avea, nici cei ce se află în slujbă, "nici cei ce s'au mai aflat - mai inainte în" slujba aceașta” In acest an erau: hatman. Săndulactie Sturza, hatman Paladi, mare! spătar Alexândru Greceanu, spătar Constantin N 
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“Racoviţă, armaş - Iancu “Racoviţă, spătar Manolache. Dimache. La Lăpuşna” 
: spătar V. Roset,. înlocuit „apoi prin spătarul Manolache Donici, spătar Ior- 
“dache Roset, spătar. Alex. Ghica. La: Hotin,. pârcălabi Costache Mavro- 

„trariul Iordache Alexandri. 

„Este interesant să se cunoască rămăşiţele unui însemnat - trecut militar 
al ţărilor române, care deşi sub o formă administrativă, indic totuşi o osătuiră ; 

cordat, şi banul” Ioniţă ; Vărnav. La: Bender. polcovnicul Marcu Gaios, Sa 

„ostăşească, gată .a. se transforma în 0 forță. - de apărare. “puternică, dacă . 
- spiritul timpului ar îi călăuzit cârmuirile țărilor, spre o mai bună înţe- 

" legere a intereselor lor: . 
Astfel în Moldova, se aflau pe. teritoriul ţării, următoarele. unităţi, 

de la care se trăgeau plozoane, pentru şefii neplătiţi în deajuns de către stat: 
“In judeţul „Covurlui, '9 zapcii de-la 3. steaguri slujitori călări, câte 

5 la un steag; de la 150 slujitori, câte 50 la stzag.. 
“De la Căpitănia de călăraşi ot Puţeni; “de la: “călăraşii. ot Piaţeni. 
„De ia cășitănia de călăraşi ot Pechea; - de la „călăraşii ot Pechea. 

De la.vataful de Vozari, de- la 22 vozari. 
“In” judeţul Tutova: ! | -.. Ai 

| De .la 3 zapcii “la. un steag cătăraşi; de la 50 călăraşi, Si 

In jud. Vaslui 3 _zapcii la un steag de călăraşi; de la 50 de“ călăraşi. 

In jud. Fălciu.” pg, RR 3 60. , 
'In'jud. Greceni - -,,. E Si “slujitori 0 
“In jud; Codru .,„! RR - „ -12 PI 
In jud. Lăpuşna: căpitănia” de „Jora, 3 zapcii la: uri “steag călăraşi,, ot Jora 

„40 călăraşi. e : 

- In jud. Lăpușna: căpitănia ot Corjov 3 zapcii la un steag călăraşi, ot Corj jo, 
) "40 călăraşi. - -. - 

In jud. Lăpuşna:-căpitănia ot Hotărniceni, 3 zaprii la un steag călăraşi, ot 
“Hotărniceni, 40 'călăraşi. , 

„in jud. Lăpuşna: căpitănia ot. Hăncoşti 5 zapcii la un steag călăraşi, ot 

„Hănceşti, 30 călăraşi. ” Dia 
In “jud. Lăpuşna: 200 călăraşi de“lă 4. steaguri, -60 | cătăraşi Cizirlu. MI 

Ta jud. Soroca: 9. zapcii la 3 steaguri cazaci: căpitănia Coşenţi 3 steaguri, 

"cazaci, căpitănia Văscăuţi -5 „steaguri cazaci; căpitănia Solonceni, 3 

steaguri: cazaci. Total 152 de cazaci,- câte: 44 la un. steag. 

“In jud. Suceava, de la 3 zapcii de la un 'steăg al panţiriler; 40 de panţizi.. 

In jud. “Neamţ, de la 3 zapcii de la un steag al panţirilor; '60 de panţizi.. 

In jud. Neamţ, de la 3 zapcii de la un steag “al plăeşilor; 60 de „plăeși. 

-In-jud. Roman, de la 3 zapcii de la un „steag al panțirilor; 50 de pantisi, 
| 0 “țimiraşi.. E p 

In jud. Bacău, de 1a.:6' zaprii de la '2 .steaguri de „plăeşi (unul Trotuş,. 

' altul Comăneşti), adică 2 vatafi, 2 steaguri şi 2 ceauşi; 80 de plăeşi 

de la 2 steaguri (40 Trotus, 0 ) Comăneşti), 12 țimirași - (6 Trotuş n. 

şi. 6 la Bacău). 

- a | 

In jud.. Bacău, de 'la 3 zapcii de la un. steag al panţirilor; "50 "de panţiri. 

=



In. jud. Putna; 9 zapcii de la 3 steaguri a 'starostiei slujitori, câte 3 

613 =. 

zapcii la un. steag; stegar, odobașă, ceauş; 150 slujitori starosteşti „de 1a“3 steaguri câte 50 Slujitori la. un steag. * :..- Ea In jud. Tecuci; 3 zapcii la un. steag al călăraşilor, 65 călăraşi. - In jud. Cernăuţi; 3 zapcii lă un steag al panţirilor, 15 panţiri. a In jud. Dorohoi; 3 zapcii la un-steag -al. panţirilor, 50 panţiri. 

(o 

„+ In jud. Botoşani; 3 zapcii la un “steag 'al pânţirilor, 50 panţiri. Ș “ In“jud. Hârlău; 3 zapcii la. în steag al panţirilor,. 45 panţiri. In jud. Cârligătura; 3 zapcii la un steag al panţirilor, 30 panţiri. In jud: Iaşi; 6 zapcii la 2 steaguri ale panţirilor, câte. 3 zapcii la: un „steag; 100: de panţiri. . * 
Date asupra dregătoriilor: 

Vel. hatmanul 4200 lei pe an; văl căpitan de. lefegii (unul) 600 de | lei; vel" căpitan hătmănesc (unul) 360 lei: Porocinec. 240. lei; bașbulucbaşa “ hătn ănese (unul) "360 lei; '3 bulucbaşi hătmăneşti, câte 10 lei pe lună, , 360 lei; 36 Steaguri hătmăneşti; 216 bulucbaşi, 2. trâmbaci,, 2 doboşari, 1 | _ Surmeciu, 1 flueraş a hătmăniei; câte 5 lei pe lună, unul, " 360 bulucbaşi din Curte gospod, 30 lei; 240. bulucbaşi 'al' doilea, câte -.20 lei. e. 
240: sotnicii de curte gospod, 20 lei; 720 la 12 zapcii de la 4 stea- “guri seimeni de curte - gospod, câte 3 zapcii de! steag. 6769, de 188 seimeni de.la 4 steaguri_a. curţii gospod, câte 3 lei. - „960 levenţi, la 4 căpitănii de levenţi, a. 4 steaguri. o. 480 la 4 odobaşi de la 4 steaguri: de - levenţi. | „480 la-4 ceauși de la.4 steaguri de levenţi: . i 360 la 4 bairactari de. la .4 steaguri de levenţi. - "5280 la 88 levenţi la 4 steaguri de levenţi, câte 22 la un steag. 30 vel. căpitani de ciuhur. Ro 

N „240 vel căpitani de Dorohoi. - Ra a „240 vel căpitani de Tecuci: : 
240 vel căpitani de Covurlui. | o 12 copii din casă, din-2 Spătării, 864 lei. a i “Ţările. fiind sub ocupaţia rusească, spiritul milităresc. al“ populaţiei - este trezit. şi parcă nevoia unei organizări. inilitare se : impune şi de timp şi de -îniprejurări. Pacea dela Bucureşti din' 1812, aduse oare care linişte „şi de împrejurări. Pacea dela Bucureşti din . 1812, ' aduse Oare-care iinişte „Vodă Caragea. şi” Alexandru-Vodă Șuţu, aveau în jurul lor numai -arnă uţii 

„lului (bimbaşa); Sava, care fusese -în legătură. cu Cara Gheorghe" şi ale subalternilor săi Ghenciu Şi. Delibaşa Mihali. Erau apoi. în “casa' militară. a lui: vodă, aceste companii: 50. de neferi, a lui Tufecci başa; 30 'de delii ai lui Delibaşa, având pe lângă sine şi 2 căpitani; cei 18 ai lui Ghiuler aga, tot atâţia ai lui bulucbaşa, ai celui-de al doilea şi de al treilea bulue- - bașa, ai. lui Cârc 'serdar, cei 12 ai: lui 'odobaşă,” cai z ai lui bulucbaşa
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de cămară, "cei 2 ai pazei beizadelelor, topi de Ta tururi şi tulumbagii 

pompieri. a: Ă , 

„Alaiu sub . Neculai-Vodă Caragea, la, eşirea “postelnicului, “ducând 1a 
“Constantiriopol pe. "domnița Zamtira, mireasa drăgonanului” Ion Alexandru, RE 

„Mavrocordat. | | 
„PS o ” i . - 

Toţi vânătorii. ageşti pedeştri Hsemenda iar vânătorii pedeștri 
cu zapcii lor cei mici. . „cu zapcii cei mici. | - 

Ai “ Toâmbițaşii apesi si. spătăreşti. 

Toţi seimenii “bulucbăşeşti. “ Toţi - seimenii polcovniceşti | 
- Iar 3 postelnici. Trei postelnici .. - e. 

Po a 

Ceauş agesc .-. . e „us Ceauş spătărese 

Polcovnic de ciocli .  .  . . ” -. - Polcovnic'de seimeni: - 

. Başbulucbaş E a Ia Al doilea. comis: 

: Polcovnic de târg 

  

  

  

şi toți lăutarii cântând după obiceiu. - . : - . 

. Fa A 

"Vel căpitan za lefegii - Di dai „vel “ căpitan de Iminziluri cu 

a a vel căpitan za dorobanţi. 

Vatav za vistiernic .... Se - Vatav za păhărnicci 

„AI doilea postelnic e |" "Vatav de divan”! 

“Vatav de aprozi  . -. -. „2, AL doilea "postelnic, 

pu Iuzbaşa. 
. pa SI , N , po. : , _ - 

Fustaşii cu darde . ._ : -.. | - Călăraşi A 

Lipeanii Se Fustaşii cu darde. A 

a aa alai ceauşi, 

. Beizadeă. mic cu ciohodarii. Ie D-lui. _ Vel postelnic cu opt ciohodari. , 

| „_ Mehter başa cu toată taifaua cântând. - , 

„. Fustaşii cu darde |. i “Trâmbiţaşii” domneşti + E Fustaşii Toţi: nemţii: . 

„ Nemţii din Poartă „5 şi muzicanți nemți. „cu darde»-" din Poartă. 

3 post. v-tori pitar: - iar. 5 postelnici, voznic! de harem. 

. , N : , | 

SI Vel pitar.. 

“q căpitani  --. a II ae 4 “căpitani 
- ageşti i 2 - + spătăreşti, 

< i a a O - ia O... . R a pa 

a mm careta ” domnească -. 5
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= „- Fii domnitoruluă. | Ea NE i 
Poteraşi o „su Jar poteraşi * " Seimeni polcovniceşti - . Sa Da Seimeni bulucbăşeşti -- „5 postelnici . . . aa "5 postelnici ... - „* Ceduj -agese'. | e - Ceauş spătărese „ Rabtivan ia Ra “Al doilea pitar - Polcovnic de .ciocli - | „„ Bdecu ia „ Polcovnic de seimeni N Başbulucbaşa . II e: îi Polcovnic "de: târg . î i "Vel căpitan za lefegii . - A a „Vel, căpitân „de menzili - Vel căpitan de paharnicei - a iad „al 3-lea postelnic a al 2-lea comis . Ra , - Vătav de. divan. 

_ E E | 2  ceauşi: a o 

E * ci ciohodariu. 

„Căpitani _ageşti- Beizadea . | l3eizadea : -Căpitani 'spătăreşti. - “Delii . .: cu ciohodari ———! a “ciohodari Delii. | Da Rea: oo | 
„trăsură, - 

S 

* 1809; In acest an se încearcă a se da infanteriei .în Franţa şi piese „de artilerie; ceia ce în țările „române se făcuse de mult aceasta. “Insă în + Franţ. în 1810 măsura : se suprimă ” spre a_ se relua mai târziu. Ă In 1809, răsboiul ruso-turc, ruişii trec Dunărea: pe. la Galaţi. 

Dunărea până la Plevna şi este decorat de împărat cu sf. Vladimir cu spade. " Pandurii săi sunt călări pe cai mici şi iuți olteneşti. : e e > 1809; In acest în 6 companii. grăniceri ' români ardeleni. iau parte _- la luptele “din Polonia, la Raszyn; “iar la capul :podului Gora-Kalvarya, * "resping. 4 atacuri şi dau. astfel timp brigadei' să se retragă. Grănicerii “iau parte şi la. ofensiva de la -Thorn,. în brigada Monr. i In- 1810 “erau: dregători 'cu următoarele „lefuri în Moldova: - Hatnianul Sândulache Sturza, cu 750 lei; polcovnicul ” postelnicesc 50 lei; odobașa de lipcani -şi vatavul de călăraşi 8 lei; un “căpitan de arnăuţi “cu 5; neferi pentru paza curţei 125. Vel spătarul Iordache" Ghica 350; hatman D. Bogdan 350; breasla hătmăniei. 925; vel aga - Costache. Canta -. 300; breasla agiei 643; vel armaş Iordache Balş. 150; breasla armăşiei 418; - II hatmanul Nicolai Stratulat 900; spătarul Gr. Razul 500; spătarul. Iordache - Haret 200; armaş Iancu, Racoviţă -150; spătar “ Cost. “Racoviţă 200. . Ca ispravnic la. Codru, era căpitanul: Carpu Găluşcă, cu 100 lei; la Orhei spătarul Gr. Balş -400; 1a - Soroca “spătarul Const, “Sturza 400: la 3Bo- toşani spătarul Şerban Negel 350; . la" Hotin. spătarul Alecu .Ghica 400; Bender, Cănișani, Akerman, Chilia, căpitan Ioniţă Bănulescu” 300 lei. Pol-. . . covnic Manolache Balş 400; hatman "Costache' Manu, ajutor, în bani 270;



fiica răposatului spătar. Alexandru Răşcanu 50; spătar Şerban Neg. Foştii - 
spătari: Ioniţă Sturza, Mihalache Cerchez, -Manolache Donici, Gr. Balș, 

Manolache Costache, "Costache Mavrocordat, lanactii Giurgiu, Iordache. La 
"chi, Grigoraş. Costache, Ioniţă Roset, Iordache Crupenschi, Şerban Cananău, 

Nicolai Balş! Iancu Miclescu, Const. Crupenshi, , Iordache Sturza, Const. 

Catargiu, Iordache Roset, „Ton. „Neculcea, Gr.. Razul, Iorgu Ghica, “Nicolai, 
Hrisoverghie, spătar. - a. 

Veliţii, sunt boieri: de clasa L vel ban. e întâia demnitate. sa 

A 2 . . . 
“o Ă .   

        
Ta fig, 50),Pandur SII - 

Numărul niare, al spătarilor, e dovada. cum de uşor şi fără tueţiei se: 

“dădea acest titlu, De N 1 
În 1812 'se face proect de'a se = înființa oştire pământească în ambele : 

țări. Bazele - organizării se - prevedeau: milițiile şi gărzile: orăşeneşti ale - 

„ Velahiei, se compun din locuitorii Vaiahiei, în stare de a purta arme. Lo-" 

cuitorii de la „țară constituiau miliția; cei de la „oraşe garda orăşenească. 

Miliția e compusă din 20.000 oameni * armaţi şi echipaţi.. Garda „Orăşe= 

nească este organizată pentru apărarea oraşelor. Miliția se împarte în 2 
corpuri, distincte: unul scos din mica. Valahie,. sub -numele de panduri;; 

formând batalion. sub comanda căpitanului Simion; celălalt tras din Valahia 

mare. şi se numeşte catane. 5000 de panduri care 'există actualmente, pot . 

fi sporiţi la un număr - mâi mare. Districtele procur - fondurile necesare. -
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tinat, sub titlul de etor; la supra-intendenţa acestui corp. El depinde de divan pentru ..părtea “administrațivă şi „de comandamentul: militar pentru serviciu., Valahia. mare, după împărţiea. districtelor sale, va: turnisa 25.909 " „„de oameni sau mai: mult, în caz când numărul âctual al pandurilor va îi , sp . : . . | ea . - A age . 
„ Sporit. Fiecare district va avea, un căpitan mai mult, după. intindere şi " porulaţie. ' Fiecare căpitan + după instrucţiile divanului va proceda la or- - ganizarea. companiei -sale. .Cheltuelile -de îmbrăcăminte, armament. şi între-" finerea catanelor, sunt” repartizate în mod “egal: pe . districtele. respectiva. In această armată sunţ: cuprinşi toate catanele- subordonate căpitanilo: şi " polcovnicilor spătăriei.: Indafă ce Oiganizarea acestei armate s'a. aprobat de 

“pentru serviciu. 

“divan, cavalerul Varlami va avea cu, titlu de etor, „Supraintendenţa, depin- zând de divan pentru partea administrativă” şi de comandamentul militar, 

Vechca' organizare a pândurilor: este coriservată. Cavalerul Samurcaş e des.-. 

Gărzile. orăşeneşti. In fiecare .oraș al Valahiei, se va proceda. la în- a „registrarea oamenilor în stare de a.purta armele. După acest - registru, 
prin mijlocul căreia gărzile orăşeneşti învaţă “a recunoaşte pe şeții lor şi „capătă. obişnuinţa de a se întruni la cel dintâi. semnal. Spătarul va -avea 

, . Ă - 

A 

A 

- Primul scop al' forţei armate: 

7 

„Supravegherea îfrontierțlor a "câtorva 

cât şi subordonați, “pentru 

„„Supra-intendența gardei orăşeneşti. Un comitet din divan compus. din vice „Preşedinte şi din vestiar - şi “din cei 2 etori, are- Ssupra-intendenţa: qene- „Tală a miliției, a pandurilor şi a. gărzei orăşeneşti. Se fixează 5 ani „ca termen de “serviciu: pentru “indivizii chemaţi” la apărarea patriei lor; Oarecare 'privilegii, a: căror natură o va specifica: divanul, vor putea fi acordate. pentru recompensă... Să vor. da „miliției ofiţeri ruşi, atât superiori, a o forma la “evoluţii militare şi - disciplină, . i Ro - Ă __Era încă în acest “timp, instituţia: mazililor "şi. ruptaşilor, care. 2rau Scuiiţi de biruri. a Da Sa e In 1812: este Neculai : Stratulat hătman şi. Săndulâche Sturza “hatman. „Ruşii evacuează țările române, - .: .'-. ag "1812; „Din cauza marelui. venit “care îl producea: hatmanului vânzarea 

. . tierelor | orva, oraşe,! câteva cartiere a capitalei şi înalta . poliţie. “Ofițerii de Sub : ordinile sale, erau: bulucbaşii' la Galaţi şi Focşani, căpitanii de margine, - căpitanii de plăeşi ce: comand şi supra- 
ah : . . a 

. . 
* a 

veghează cordonul frontierei, având sub: ordine -un număr de oameni în proporţie cu districtul lor, după vechiul obiceiu.: Miliția care: păzeşte fron-. tiera. spre. Polonia, - formată de. Tămăşițele” regimentului de. cazaci, se nu- - mMesc cazaci; cea ce.păzeşte frontiera Transilvaniei, se numesc plăeşi; cei- lalţi se: numesc Călăraşi. . -. IN E Poliţia cuprinde * 4 căpitănii de arnăuţi, comandând fiecare 10 ar-. 
» a. dv . a . . ! x. 

- . 
Ea) . 

y a 

năuţi călări, însă Puţina soldă, . face .că fiecare: căpitan. nu poate între- - . vs 

A ! 
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“ţine decât 5 catăteţi, Pentru” urmărirea - hoţilor * şunt în districte un Sel 
de jandarmi, . în vechime - numiţi mardaloşi, azi căpitanii de- poteră. 

Hatmanul are sub „ordinile sale pe vel căpitan, sau sub: mare: căpitan; 
- odată vel. căpitan era locţiitor hatmanului la răsboi şi comanda en second. 
Căpitanul 'de lefecii are un. mic număr la oameni călări, pentru “inspecția 

„ închisorilor hătmăniei. Lefegii/ înseamnă oamenii îi soldă. Poruşnic,- care 
are un rhic număr de. oameni călări, ţine corespondenţa în țară: sub hatman, - sa 

“ Bulucbaşa e şei bulucbaşilor: “Din cele 6 regimente de seimeni infanterie,” 
ce. servea sub hatman la războiu, nu.a rămas. decât . cele 6 'drapele şi 100 

“de oameni, tamburul' şi îlautiştii. Seimenii formează şi ei un îel de gardă | 
„ pedestră: Stegarii, tambalagii, trompeţii „şi diverşi ofiţeri : subalterni, ce 
tin: de cavalerie, sunt asemenea sub ordinile hatmanului,. din care. m'au 
„mai rămas decât o “umbră, ca şi din armata Moldovei”. - 

In acest an, Pavel Morţun, frate cu Lupu - Morţun (fost polcovnic “rus: 
şi apoi şătrar în Moldova), “ajunge maior în armata. rusească și. este. 
„luat prizonier - de către francezi şi dus în: Franţa, de -unde în anul 1815. 
se. întoarce şi se călugăreşte la "ms. Neamţului, sub “numele de “Morţun 

N, 

“Franţuzul. i 1 Pa , 

„In 1815, domnia lui Alex. „Calimah; acesta. “când regulează modul de. - 
construcţii - în laşi şi înființează organele de control şi supraveghere, vor- 

“ bind de' vel: vornicul. de poliţie .ce întiinţează, spune de atribuţiile “lui: 
„se alcătueşte: epistasia vorniciei + de "poliţie, care nici să se atingă de în- 

» datoririle ce după vechiul obiceiu atârna la privigherea hătmăniei şi agiei » . 
De. asemenea vorbeşte: de - îndatoririle căpitanilor” de menzili „(poşte). 

” Craiova “exista un Hârsu polcovnic. A 

„. Obiceiuri vechi, numiri vechi, - aflate încă în uz. la epoca aceasta. : 
“Cand vine domnia nouă „sosind, la Şanta, - cale de“ 2 ceasuri de. Iaşi, -îl . 
întâmpină şi alaiul cel „gătit din partea hatmanului, a agăi şi „altor Tu 

“ Peturi”. _ 

Spătăria era în localul curţei domnului. După, sfârșitul “hatişeritului,, i 
îndată se. -face slobozire din toate: “tunurile şi începe şi: meterhaneana. * 
„Oi dinea boieriilor era: vel logofăt; vel” vornic de ţara de jos, vel vornic '- 

:de ţara de sus, pârcălabul de “Hotin, pârcălabul de' Neamţ, pârcălabul . 

_de Cetatea Nouă, pârcălabul .de "Suceava: (hatmanul . ce :se scrie -la tit 
luşu! lui ' şi pârcălab Sucevei, fiindcă şi vornicia Sucevei. este. în seama 

hatmanului, iar în vremurile vechi, hatman nu era, ci În locul hatmanului era 

o .boierie. ce se chema vel! portar de Suceava). Vel „postelnicul, vel spă- “ 

“tarul, vel banul, însă boieria băniei nu-.e -veche, nu de mult s'au adaus, - 
"Era o:vreme că -din “vornic „mare, se făcea hatman încă şi vistiernici, fiind 

aceste. boierii mai cu venit. Şi din hatman . şi spătari, s'au „făcut “vistier 

nici, care reprezentau cinstea boierilor celor mai de sus. -. 

Până la Grigore-Vodă în  domnia':a - doua, aga purta baltag; iar a- 

tunci Grigore-Vodă a suit agia după vel comis, dând -câ semn să. poarte: 

” -topuz,- adică buzdugân şi de atunci s'a numit şi vel agă.. Cămăraşi | de 

isvoade, de isvod, scrieri,' registre, însemnări, existau şi. se făceau de. 

N 
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anume! funcţionari — dieci — în camere anume „— camăra -de“isvoade -— „>. unde scriau şi uricarii, diecii de divan. a 
--* La 1813 este Şerban Negel spătar. Iar la 1814 erau Iordache Balş şi 
Ioan Roset spătari; Sandu Sturza. vel vistiernic, Vasile Costache vel vornic. 

„Exista un control a oamenilor pentru chemarea în serviciu imilitar şi “re- 
crutare, după cum exista 1a fel serviciu statistic „regulat; “astiel  orau: | 
„boieri orânduiţi prin sate, cu -aşezământul. pe la. judeţe, să făcă cercetare; 

sue de câţi locuitori se. află “în fiecare sat, punând înaintea “ochilor - cata- ” “grafiile-ce sunt făcute de ispravnicii de mai, înainte”. Catagrafia se făcea 
„Huiărânduse aşa că în tot judeţul unul cu altul să se socotească, “câte 4 

„oameni! la“ lude”. „Cuprinderea fieştecărui sat, adică câte familii sunt în 
„1 trânsul, în câte feluri de oameni: se împarte, cu câte lude S'au așezat 

: birnicii, locuitorii, arătânduse într'aceştia şi „câţi vor fi fruntaşi, câţi mij- .locaşi și câţi coadă”.. Asemenea „bresle slujitoreşti aflate .prin sate, adică 
seimeni, “vânători, lefegii, tălpaşi, nemți din poartă, copii din casă şi 

as
 

"- alţii, cu un cuvânt, toţi cei. din breasla slujitorească: să se dea la bir, afară „de“ slujitorii _polcovniceşti, căpităneşti, ai judeţului şi ai scaunului isprăv-  nicatului şi ai plăşilor”. : .- DE e E 1815; Regimentul de grăniceri români. ardeleni ia parte în campania _ - din Italia, în brigada :Stanisailevich. EL luptă la 7. Oct. la: Miihlbocher „=. Klause, la 26 Oct. 'la Caliani şi Pietra, la 28 Oct. la St.. Marco. e 1814; Grănicerii în aceiaşi biigadă, luptă la Brescia, Rocca d'Anio,şi „Sao... DI ic | , | | | 1815; Batalionul. 1 grăniceri ia parte la . luptele -din- Italia, - contia „francezilor sub Suchet. . _ _ ." a - „+ ar între anii 1815—1830, se semnalează următoarele: .  . _ Dovedinduse corpul pandurilor ca un bun element ostăşesc, i se dă > organizaţie mai: temeinică. - Străinismul ” găseşte prilej a provoca mişcări. - «+ insurecţionare pe pământul 'ospitalier - al țării 'şi a determina . reacțiune - în poporul românesc; din acestea se naşte mişcarea de :la-1821 sau cteria. „>= Cu toate “evenimentele acestea, domnitorii iau şi măsuri de afirmarea ca- racterului de suveranitate -a domniei, organizând “şi întărind ceremonialuri şi „părăzi, în care elementul ostăşesc îşi are. însemnătatea lui, la fel cu - Orânduiala în rangurile. boiereşti, care „se menţin din trecut, de şi acuma. cu puţine legături cu atribuţiile ostășeşti de mai - înainte.. Curentul în ţară şi uzi ales între boieri este: din ce în ce. mai puternic, . pentru crearea vitei: oştiri naţionale regulate, de aceia se tac insistente stăruinţi la Poartă, „Pentru Ajungerea acestui: scop. Un -alt început de revoltă. în Oitenia, unde „+ se constată necontenit un spirit de libertate şi naționalism, mult mai Dro- - nunțat' decât în celelalte părţi -a ţărilor române. Se pune oarecars'regulă în. , „serviciul de : poştă. Vrăjmăşia dintre ţările: mari vecine cu turcii, aduce cu: dânsa iarăşi ocupaţia rusească şi zăsboiu' cu vechile neajunsuri şi 

4 

negocieri, teritorului şi populaţiei româneşti. Aceste evenimente âu şi 0a- „Tecare folos pentru “țară, căci desamorțeşte tot mai mult elementul os- tăşesc, îl înviorează şi-l, face răsboinic; astfel, vedem. pandurii fără în=- 
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cuviinţare oficială din partea autorităţilor țării, că iau parte la răsboiu, 
alături de ruşi, contra. turcilor. ci toate :că “Turcia era suzerană. 

“Cu încheierea răsboiului cu turcii, prin pacea. dela “Adrianopol, se pune. 
vcapăt stărei de nesiguranţă a ţărilor, române, încuviinţândulise să-şi consti: . 
tuie o putere armată, naţională. Tot această pace, readuce în stăpânirea 

- Munteniei, oraşul Giurgiu, acest „Oraş care a servit: atâta vreme, de picior 
ă turcesc! în_ Muntenia. i 

- - In 1815 era spătarul . Nicolai Dimachi, spătarul Gavril Iamandi, spă-: 
"tarul Dracâchi Roset, ban” Arghir Cuza... - 

Când Scarlat Alex. Calimah-Vodă, regulează poştele, la punctul 5 spune: 
“mărginea Prutului de peste stăpânirea Rusiei, se dă iarăşi asupra „D-sale- 

„> biv-„vel' .vornic Grigore Ghica, cu îndatorare de a rândui căpitan - om 
| "vrednic şi credincios -următoriu ponturilor ce prin cartea domnească se-: 
- cuprinde pentru. toată paza: şi . datoria sa, ca una ce căpitânia „acestei 
margine, mau: fost unită . -până acum hătmăniei precum celelalte căpitănii”. 

„Alexandru-Vodă dă. drept: dregătorilor militari asupra celor puşi sub: 
"ascultarea lor.: In statul - țărei, intrau -boieriile mari şi mai marii . oști ei; 
-asttel erau în sfat:, / ii Pa. - 

“ Logofătul * mare „care era şi ispravnic,. Be o seamă de oameni de: ÎI 
frunte, ce sunt curteni la țară”. Pârcălabul de „Hotin, „la margine și ju- 

_- decător. tuturor” la acel ținut. . SE ÎNa 
, Hatmanul, pârcălab şi “portar, de Suceava „şi ispravnic pe toate 05 Ă 
i tile ţărei”. -. - - - , | 

Spătarul mare şi staroste de Cernăuţi, + cu spată domnului. 
" -Spătarul mare „pe corturile domneşti şi în oşti şi în alte căli Şi: 

putător. de grijă tunurilor”, N 
"Aga" „ispravnic. pe darabani şi pre târg pre laşi giudeţ”.. a 

In 1815 domn fiind Caragea,. era Iancu Jianu căpitan... de haiduci. 
In 1816 erau spătarii Iordache Leon şi Lascasache Sturza: 
In 1817 slugerul. Tudor Vladimirescu adună arme în micul. său, castel N 

“de la via de lângă Cerneţi /),. încă din acest “timp. In acest timp erau 
Nicolae Şuţu şi “Gheorghe. Suţu, mari spătari, polcovnic“, Ioniţă Florescu, 

„căpitan loan Bejan, căpitan Eniţean (Bălăbăneşti), polcovnic. Iordache Dum- 
bravă, polcovnic Tonia sin . Pascal (Grăpeni), polcovnic Ioniţă Popa. No- 

- bilii basarabeni în acest an: general maior Catargiu, maior. Constantin Sei- . 
novici, maior „Petru -Ochincă, Vasile Rosăt spătar, Matei Răşcanu spătar, 

 „polcovnic “Dumitrache Leondari, „vel căpitan Andrei” Busălă, spătar Pa- . 
- naite Catargiul. - Pa a 
2 “Erau în acest an la Craiova două. batalioane de panduri, “unul a lui: 

Save! şi “altul a lui Macedonschi. _? - 
“In 1818 țidula domnească! din 'acest an, Ianuarie, a. lui Scarlat Alex 

y « Ă . 

7 

4 

1) Cerneţul, a fost scaun" judeţean, avea înainte de- epoca fs narioțţilor uri : Căpitan. 
- “supus; banului Craiovei, având slujitori dintre moşneai. Această Căpitânie a „Cerneţului : 

-" era şi pe la jumătatea Secolului a! XVIII, De asemenea şi la T. Jiu şi la. Râmnic (Vâl-; 
cea) era căpitănia de margine şi aveau sub ascultare ostaşi anume „slujitorii Râmnicu-, 
Ii 3 „Vânătorii“ . catanele zise ale poterei şi ale Marcului. (Arhivele Olteniei).
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- “Calimah voevod. „Fiind însă . că Şi în Valahia astă nazirie” s'a numit hăt- 

„măni2 de menzăluri şi de învechime menzălurile în pământul acesta au fost 

sub privegherea acelui după vreme hatman, am socotit şi am hotărit ca 

boierul rânduit întru aceasta; să aibă rangul 'hătmăniei, numinduse hatman 
al menzălurilor, spre -deosebire “de celaltă hătmănie”. 

| In acest an numărul pandurilor” din. fiecare! 'ceaţă, în Muntenia, creşte. 

până la 800 de oameni. lar în Craiova erau 4 căpitănii: a catânelor, a 

> 

Ei armrăşeilor,. a mazililor şi a slujitorilor. Ca dregătorie. militară erau pol- 
-covnicul călăraşilor şi armaşul a] II-lea. a S ă 
> ..1820; In “acest an Tudor. Vladimirescu se impune ascultărei tuturor 

-“cetelor şi cu ajutorul populă; sităţei sale şi propriei lui puteri, întreprinde 
mişcarea din anul următor, cu mari rezultate naţionale. i i 

In 1821 Grigore Ghica -puse temelia armatei româneşti, organizând ' 
trupuu de panduri. Aceşti panduri, împreună cu volintirii 'se distinse în 
luptele ruşilor cu turcii, la Băileşti, Cireş, Schela- Cladovei şi Calatat. 
1821; In oastea improvizată a lui Tudor Vladimiresci erau panduri, plă- 

, poterăşi, catane: şi . haiduci, cu căpitani: Frunte Lată, Nespălatul, Vi- 
- “see, arhangheli de” pandurinie”, apoi cei--ai lui Solomon, 

“Tudor. Vladimirescu are „Pe, maiorul Ioan Cacaleţeanu comandant ar- 
tileriei. .- i 

_ 
7 

In Moldova. "Tunurile date de . către turci, nuutnite în acest. timp la 
: noi “ „puşti mari pe roate”, nu capăt nici o “întrebuințare, neputândus2 

“un bla” cu .ele' şi neposedânduse pulbere; în 1821, cele patru tunuri sunt 
“luate 'de. eterişti dela „curtea domnească . din “laşi, unde se- găseau şi îm- 
„părţite la coloanele * ce . se porneau din capitală, în. serviciul răscoalei; 
„unul 'din tunuri, s'a întrebuințat la Sculeni, spre a' opri trecerea turcilor. | 
„peste Prut1).. - 

-" In acelaş an se dă în, apropierea țărmului Dimărei, la Galaţi, peste 
N 3: tunuri de tuciu stricate, acoperite cu pământ şi care au. servit în răz- - 

„ boiul precedent turcilor, pe vase. de .răsboi şi apoi debarcate, ca nefiind 
de folos. Neputânduse trânsporta, Sau părăsit pentru moment. folosirea lor 
şi au fost târâte până la “Galaţi şi au rămas acolo. | 

Este” interesant a se "cunoaște arhondologia Olteniei .dintre anii 1820—- 
1831 2 care numără între! însemnați boieri olteni, numeroşi ostaşi, astfel: 

Vel şătrari: Gh.. Tetoianu, Ştefan Deşliu, Ioan Murgăşanu, Gheorghe 
„Slătineanu, Teodorache Păianu, “Teodori, Ioan, Roieşanul.” Polcovnici: Ioan 

_ Bălşanu, Nicolae Giorozeanu -ot Giorocel, Haşul, Ianachi Milichi. ot Tâm- 
“ bureşti, Hagi Stoian Ţolea, Nicolae Hagi: "Crăciun, Ioan Vasiliu, toţi în Dolj. 

Vel şătrari: Răducanu Seftendache, Răducanu Izvoranu, Dumitrache Bă- 
"lăcescu, Dumitrache . Izvoranu; Barbu Vlădăianu; polcovnici: Zamtirache, 
Dumitrașco Gârboviceanu,' Ioan Grecescu, Vasile - Ghelmegeanu, Gh. Pes- 
“triţu, Nicolae Ciupagea, toţi din. Mehedinţi. Şătrari: „ Chiriţă , Corbeanu, | 
Grigore * Săftoiu, Drăghici Bălăcescui; „ polcovniti:: Ioan - Fedeleș, | Ioan Pă- 

. Ț ——— 2 ÎN a E 
1) Drăghici Vol. IE” ” 2) Revista Arhivele Oiteniei Nr. 43-44 anul 1929.” i
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-râiânu, Stoian Pârâianu, “toţi din - "Gorj. “Şătrari: . Teodor ot: Doba, 
Gh. Vlădescu; Const. Bârsescu, Nicolae. Băjăscu, Nicolae „Predescul; 
polcovnici:: Ioan- Străchinescu, Ştefan Bârsescu, Matache Vespescu, - toţi . 
din Vâlcea. "Şătrar Iancu Jiânul din. Romanați. . 

Peste “haiducii. din! care ' Tudor, Vladimirescu şi-a “organizat corpul. de: ! 
* „panduri, au fost ca. şefi: „Micu, Fulga, Stângă, "Herea, Haita, Bujor, 

Busuioc, Muşcu.: “ po = 
1821; Din: Galaţi a dat Ipsilante "seinnălul răscoalei contra turcilor. 

„Toţi eroii” greci de la. -1821 erau români de origină” 1).. 
. Ipsilante: plecând. la 1. „Martie din Iaşi, ! se îndreaptă « spre, Bucureşti, 
trecând prin T. Frumos şi se opreşte la Roman. De. aici trimite !a 5: 

| „Martie o adresă divanului din Bucureşti, în: care-i face cunoscut scopul 

A 

răsculărei sale.. Porni spre Focşani ” şi Buzău. La trecerea sa pe lângă Plo- 
“eşti, fu întâmpinat cu arme de ploeşteni: şi astfel ocoli orâşul, trecând. 

" Teleajenul. „Venit apoi. la Ploeşti. fără vagabonzi ce i ' prădau, -a ridicat 
toate “armele sub. cuvânt 'că le „va. plăti, porni: „Spre T.-Vişte. Intre mă- 
surile energice luate de reacțiune. spre. a înăbuși insurecția din. 1821, 
guverriul a. dat ordin către ispravnicii din Prahova, Dâmboviţa, Argeş, 

i Muscel. şi Olt, cum şi către ispravnicul de străini, ca să îngăduie” pe: 
| - trimişii lui Sava - -şi ai fratelui său: Panait, cum şi pe ai „lui căpitan 

-Iordache; â strânge dintre bulgarii din , partea locului oameni cu plată, 
DE deprinşi cu “arma şi viteji, pentru - înfrângerea ' răsvrătitorălui. Ipsilante: o-. 

' cupase. aceste judeţe: milităreşte, având .în. fiecare câte o companie - "de 

eterişti, sub comanda - unui căpitan pentru înrolare de volintiri,. deosebit: 
* “câte un : ispravnic de încredere, pentru împlinirea contribuţiunilor , de la : 

“locuitori. Peste corpul "de oştire din Ploeşti, era Duca: Turcii intrând în. 

". țară, iau drumul spre, Bucureşti. Ipsilante aflat la T.-Vişte, dete ordin 

». ui Duca să vie cu oştirea sa- la T.-Vişte şi 'să prepare provizii pentru. 

150C călăreţi. Se dete lupta la Drăgăşani, Ipsilante, fuge; cete mari. de -. 
Li eterişti amestecați : cu, câţiva dintre panduri, urmăriţi deaproape de turcii -. 

Sericoglului "şi de arnăuţii lui Bimbaşa” Sava, se înfundase în Valea * Pra- 

„ „hovei şi's- pătuți de. turci! : ... e 

„1821; Mihai-Vodă Şuţu, fu, părăşit de ofiţeri, de servitorii şi chiar - 

de arnăuţii sei de gardă, - care în număr de 400, merseră a mări Şi 

 rurile armiei lui Ipsilante.! +. 
-” Boierii. ce nu. au voit. să . facă. cauză comună cu eteriştii, parte. 

! s'au. tras la Botoşani. La Botoşani. era ispravnic . stolnicul Grigore Rizu cu: 
doi. comandiri ai: eteriştilor, căpitan Bălaşu şi căpitan . Pantazi Spiru şi 

- cu -100 maâvrofuri cu'.arnăuţi pentru paza oraşului: 

. Alexandri Ipsilante în lagăr ostăşesc - -la > Târgovişte . la 6 Mai 

1821. Era spătar Mihalache Holban, în Moldova. 

-In acest an, iau parte la. luptă , alături de: Ipsilanti: căpitanii, 

Ghiorgachie, şi Ion Orcă, cu "pandurii - lor, la Drăgășani, formând stânga 
7 | , , 

+1) Caragiani.
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:arr: atei; Ghiorgachie avea 500 de panduri ; pedeştri- şi orcă 300, de pan- 
„duri călări; aceşti. panduri aparţineau batalioanelor lui Macedonski şi a 
lui “Sava. . - A 

“Sa scriau oști în. timpul eteriei, căci - „hatmanul | scriind la. plaiuri; eu 
„adus câţiva” plăeşi”. In: 15 „Mai vin! oști urceşți în principate contza 

* / “Tăsculaţilor. _. - 
După moarte lui Alexandru Ipsilanti, - Şuţu în 1821 stângă un 

“corp de 12.000 de. panduri „exercitați în mare parte! 1a_ arme încă din | 
restelul, din 1806-—1812, dintre. -Tuşi şi turci, la care. luase” parte cu Tudor 
Vladimirescu”. , . 

4821 Iunie 3; Cneazul Cantacuzino Gh. Deleanul în Moldova, dă în 
lagărul . dela Stânca, următoarea poruncă:  -.» - 

Pentru a se păzi : în -întregimea. ei înştiințarea ce- am. făzut tuturor 
de obşte- pentru tragerea :- mea din! Iaşi, poruncesc cu tărie că atât co- 

"In Iaşi erau 2 tunuri, pe care” cferiştii le-au luat cu ei la Sculeni. ” 

„mandantul şi D- ui Constantin Pendedeca, cum. şi oricine altul din! ostaşi, . 
să nu fie volnici de astăzi înainte a se amesteca cât. de“ “puţin în trebile cele | 
pământeşti, fără osebita” poruncă a mea, căci se! supune . sub grea răs- 
“pundere, oricare va cuteza a ucma în potriva, poruncei aceştia”. 
“Evenimente din _timipul eteriei: se scriu ostaşi. Două tunuii, unul 

„bun şi altul. smintit, „dar lau cârpit”: 
. - Două tunuri, ce zvea curtea, din care unial- “smintit, 

Aşa îl legase bine, că -nu credeai că-i cârpit... 
" Roătele întăresc bine, “apoi le-au şi zugrăvit. . 
Ş'o 'ladă de erbărie, îndâtă au: potrivit.-- o 

Aceste tunuri aveau şi erbărie, care. se. fabrica la Iaşi, la. Copou, 
“Erau în- acest! timp: Vasile Miclescu Spătar vechiu vornic; Lascarache. 
“Sturza hatman; Caramanliu Spătar.” - 

In trecut „a fost. cu başbeşleaga 708 . referi: pentru: paza țării “se orânduieşte. în “acest an.1822, una mie: „de neferi, (aceştia erâu turci de 
naţionalitate). de către sultan, prin firmanul către Ion Sandu voevod, aceştia 
s€ plăteau din „veniturile şi de deosebitele folosuri şi havaeturi a domniei 
:şi din Ocne, mulţumihduse ei cu: lefile şi cu tainaturile ce lise „dau, si- 
linduse : întru paza ţării, împreună cu' pământenii zabeţi şi neferi”. 

18221); "Erau în acest an spătar, Scarlat: Mihăilescu. Când au mers 
“boierii la Țarigrad, au cerut şi ei _1000 de neferi, — Poarta. a orândait .2000 de neferi. „Boierii au cerut: pentru țările lor, cu privire la oştire: , moldovenii 250 de neferi, Poarta - a hotărit “să se 'dee la Moldova 500 

” Moldavia. 

de neferi. şi de. va mai îi trebuinţă, -se 'va "face îngrijire cu “oşteni mol- doveni, precum “au. fost-'mai înainte. Șeful! „era - başbeşleaga. In „acest an, „erau Ştetănache Vogoride hatmanul, caimacan; Costache Cerchez hatman; în Muntenia era Gh. "Lăcusteanii, polcovnic. . Ta” luna Septemvrie 15, turcii - pleacă din principate; la 22 Sept, e. răsvrătirea manafilor. 

1) In acest an sunt descrieri asupra țărilor romane, în: Viaggio in  Valachie e 

1 = . ii : t A Ri 2 i îi N 
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1802; In acest. an, “boierii moldoveni au: făcut un arz- magzar, către 
Inalta Poartă; ei cereau, „că pentru paza pământului, să aibă „pe cei dintr'u 
încevut + '"orânduiţi şi “1egiuiţi , paznici pământeni,” pe care iau avut până 
“acum şi osebiţi Şi, « scutiţi, numinduse seimeni şi. slujitori, pe care grecii! îi 
"vindeau, „din preună cu! căpităniile şi. pază nu. era”.. „Isgoninduse însă şi 
arnăuţii, ca să nu. se mai afle. aceşti pământeni „paznici să se îmbrace | 

-şi să se gătească spre slujbele „din lăuntrul, țăcii cu sama cea orânduită' şi 
trebuincioasă pentru aceasta şi să se îndatoreze. a străjui cu luare aminte 

-- oraşele “Şi târgurile ca. nişte ” credincioşi pământeni şi vechi slujitori ai 
„oşteanurilor. Numărul . districtelor 24, ot atâţia pârcălabi -şi vatavi, adică 
staroşti: şi ştegari. Funcţionari; hatman .care este şi vornic, spătari 3”. 

Ş. ţările sromâne au păstrat ordinea interioară, prin, un serviciu “de 
jandarmerie, îndeplinit, de. trupe speciale, -purtând” numiri „deosebite şi a- 

“ vând adesea organizaţie militară regulată, altă dată însă numai asemănătoare 
şi de multe ori nimai 'curat poliţienească. Astfel şi în seiviciile de jandar-. 
merie şi polițienești, : numele „de  dorobanţ devine generic întrebuințat. 

Până la 1830, serviciul polițienesc se îndeplineşte. în. Moldova 'în mod 

a
 

. neregulat de către plăeşi şi darabani, iar în Muntenia numai de dorobanţi. ! 
„Sub domniile străine, arnăuţii sunt acei ce îndeplinesc rolul de poliţie, cu: aj 
„mare! succes ca elementul naţional, fiind -mai potriviţi: cu acest serviciu care 

: cere asprime. Dorobanţii erau' şi călări şi pedeştri. 

1. 1823;:Era“un Iordache sin polcovnicelul - Spiridon (Tutova). Spătar Latif, 
ban Mihai Emandi, ban Mihalache Radu. In Oltenia era Gr, Filipescu inare ! 

- spătar; “sunt - -căpităniile de potere şi. căpitănia din sud Mehedinţi. - 

11824; Este un căpitan Turculeţ, spătar . Constantin “Botez. Ban lor- 

dache Ewmandi, căpitanul Sandul Ghimpul,. spătar Anastasache Başota, bau 

Th. Holban,. spătar Iordache Pruncul. In. Muntenia era Dumitrache Rale, 

mare. hatman; iar în” Craiova un Matei căpitan. Până în acest an în oraşele - 

mai însemnate, “serviciul de. “pompieri s'a îndeplinit de către oameni anga- 

jaţi. anume de “către oraşe; în acest. an însă se organizează „pe baze  inili- 

tăreşti corpul tulumibagiilor în „Muntenia 1) şi corpul pojarnicilor în Mol: 

| _dova.” - | | a 
1825; Este spătar: Enache Danul, Ma 
1826; Este căpitan. Enache Pofito; banul Grigore Duca; spătar Sandu . 

 Caţichi;. -spătar Theodor Aslan; căpitanul, Simion de ai lui Tudor. Vladimi- 

rescu, năvăli prin Orşova în fruntea unei bande, a cărei: haiducie avea şi” 

un caracter politic. Bătut la Motru, închis în mănăstirea Topolnița, Si- 

mion şi tovarăşul său Ghiţă | Nicolicea, Cuţuiul” sau Olteanul, trebui să .se 

predea urmaşului la Cloşani' a lui “Tudor, boezul Strâmbeanu. Pentru po- 

“tolirea . revoltanţilor, luară parte „catanele de poteră”, şi” „catanele dela - 

“Gorj”; având în fruntea lor pe. Gh: Magheru, Ghiţă Pleşoianu, polcovnici E 
de 'seimeni; "Nimoiu Vărbiceanu, polcovnic. de poteră; Vasilache, polcovnic - 

„ «de vânători. şi: başbulucbaşa, Marcu.. 

“1)1a stampile pierdute, era una representând un tuluimbagiu.. 

7 Y
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1826; Domn Grigore-Vodă Ghica, pânea era 3 parale ocaua şi vinul 10: 
"parale “vadra. “ N A e 
N “La plaiurile judeţelor de munte din Moldova spre Transilvania, sunt 

“în slujbe vătăji de. plâiuri, păzitori graniţei, .sub vornicul “țărei de: sus şi 
sub vornicul ţărei de jos. Ei ai 16 vornicei de' al doilea sub ordinele lor, 
câte. 8 de fiecare. Vel spătarul e șet al poliţiei, având sub ordine pe 
zapcii, căpitani şi slujitori. Erau: polcovnic Filator, Răducanu Roset hat- - 
man, Iordache Balş hatman, “Constantin. Paladi hatman,. Alecu Ghica 'hăt- 
man, Iordache Ghica hatman, Constantin Roset aga, Dimitre Canta spătaz, 
Dimitre, Iamandi agă,: Petrache „Roset spătar, Nastasache Manoil spătar, 

„.» Costache 'Sturza agă, Lascarache Bogdan. agă, Alecu Aslan agă, Grigore Dove 
spătar, * Constantin Mavrocordât hatman, „Costache “Balş hatman, Teodor - 

: Sturza» hatman, Constantin. Neculce agă, Iordache - Manul agă, . Mihalache 
Canta spătar, Gheorghe . Costache spătar, Toma Luca .spătar, Basilie Bel- 

„ diman spătar,- Teodor. Balş agă, Matei Buhuş agă, Manolache Bogdan. agă. 
“1826; In acest an se creiază “în mod; regulat la Iaşi, “corpul pojar- ” 

„„nicilor. In general însă, serviciul 'lo: în ambele țări este foarte Sumâr, Con- | stârni mai. ales. în localizarea - focului - şi dădeau prilej de multe. nemulţu- 
miri prin procedarea lor, Îa focuri. -.. Da DE | 
„+ 1828; Incepe, ocupaţia rusească, pentru războiul ruşilor cu turcii. Este -. 'Ion Sandu, Sturza voevod în Moldava. Era un căpitan Şuşne- (Covurlui). Sab * 

„acest voevod se păstrează vechiul: obiceiu al ceremoniilor bisericeşti. oficiale 
şi alaiul corespunzător, . care -la mergerea domnului la Paşti, la ms. sf. 

„Spiridon, este: 2 AR i Ie 
Vel: aga. cu slujitorii” D-sale. şi Polcovniceii şi ceilalți: zapcii, cu: stea- - gbrile. - Hatmanul - cu. slujitorii . săi şi vel. căpitanul “şi ceilalţi zapci:, ' cw steegurile. Vel poartar. Vel armaş.: Vel vornicul de' aprozi. Edeciirile. - - 

N 

G. Logofăt. - G.. Visternie -.:. | Me > B. Lâgolăt- -. Bem Visternic 7? să 
"> Vătatul “de aprozi  Ceauşul de -aprozi a 

G.  Postelnic 1 G. Comis 7 SI - RE | „„B. Postelnic  -: B- Comis i o ee  D. vel postelnic -.: D. vel comis. i 
E so - i ” Beizadelele: Si ÎN N 

> Satâru ie 

Di Da „„Isbaşa pe jos. ai 2 E 

- Ceauşii -. - N 

> Domnia Ne 
Vel. Camaraş. Vel Grămătic 

Vel “Spătar cu. topuzul, N | 

„n Vătatul: de copii; Vătaful de: visterie“ ci câţiva Edidlii , | | i B. Camataş, cu boerănaşii : i 
. . Po Mă i i Ă |
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Cu executarea acestor dispoziții şi, ordine, era săgeinat vornieti 
de „Aprozi: Ea E 

“ Prin ocuparea Moldovei şi. prin luptele ruşilor cu turcii, care se. 
: petice: în Muntenia, activitatea militară în -Moldova, se reduce la corvezi * 

- „ce se fac în serviciul armafei ruseşti, bineînţeles prin forţa împrejurărilor, 
- întrucât ruşii socotind, teritoziul ţărilor ca şi cum ar îi al turcilor, războiul 
„contră turcilor se executa pe Pământul nostru, iără a fi: consideraţi românii 

- N Ă A N 

4 . .. a 

  

  

  

    

      
- (Fig. 87) Steagul Cavalerie! Mol dave (Fig. 88) Steagul Cavaleziei Muntene.. 

ca vrăjmaşi ruşilor. Poartă exercita asupra țărilor române. un protectorat fără 
= obligaţiuni, de participare la război, alături de' dânsa. După. exemple prece- | 

- dente- aceiaşi. soartă ar fi avut țările. române, „dacă turcii ar îi. atacat pe, 

ruşi, în vecinătatea. noastră. . ae - 

1828. In acest an, începe răsboiul TUSO- ture şi fările române sunt teatiu 

de războiu al ruşilor şi. turcilor. 
, Ii Munţenia însă, unde era teatrul real: de războiu, lucrurile iau 0 

altă înfăţişare şi fără a se crede. în o: “încuviinţare - din “partea ţării, “a 

călcărei pământului său, de către ruşi şi. a _aducerei Tăzboiului pe teritoriul A 

- ţărei, cenzura. înăbuşind orice” murmur, prin vorbă sau scris, muntenii iau 
__ însăşi parte la război,. cu corputile: de panduri :alături - “de ruşi contra . = 

“turcilor, însă neamestecate cu ruşii şi sub „comandanții lor naţionali. Pordirea 
aceasta .răsboinică a Pandurilor este oarecum conțra vederilor - şi voinţei - 

domnitorului . fărei, justificată de faptul că turcii prin. presența lor în 
țara noastră, "atrăsese "războiul la NOI, ocupase oraşul Craiova. şi -aproape 

jumătate Oltenia, - iar luptele se deslănțuiau ca şi cum. populaţia. ţărei era 

beligerantă şi trebuia fără voia ei, să sufere toate! consecinţele . războiului, 7 

Nu vorm reda operaţiunile ruşilor. în Oltenia, neprivind istoricul de ” 

„faţă; însă vom 'arăta “luptele pandurilor cu turcii şi rezultatul ce au avut 

precurr, şi ce lupte Sau mai dat de către ruşi, în: alte puncte ale ţărei 

„ româneşti. Asupra. răsboiului ruşilor 'cu: turcii, în 1828—29, sunt tablou- 

ii fotografice la biblioteca” universităţei din. Cluj, care reprezintă următoarele 

episoade, din acest răsboiu: - .. - n 
; -1) Trecerea ruşilor peste Prut 6 Mai—8 Iunie 1828, patru tablouri). 

2) Brăila, cetate „Erstiirmung des Festung Braila”. 15 Iunie 1828 (ruşi, turci; * 

e țarul Nicolai împărat). 9, Atacul” Brăilei, 7 cetate, în, 1828. 4) Cetatea Bia- | 

La „Oastea Română e. 40-a , 
, , 

pa
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pa . . 1, 

„o - a N Ei -— 626: — Ma | . Ri | . , i p- a _ po N zi A , 

| ograd .(Akerman) 2 tablouri. 5) Bătălia ruşilor” cu. turcii la 26. Sept. 1828 
“la Bogleşti, în-mica Valahie (Oltenia), între ruşii comandați. de “Geismar 

":si'cu Suleiman, pașa de Albania. 16) Cetatea Turnul „,Eroberung der tiirkis- 
“sen Festung Turnul”, la 11 'Februarie 1829; este: un atac de cavalerie, că-. 
lăreţii cu chivăre, în „felul cum aveau ostașii noştri după “organizarea | 

„din i 1830. _ i : “, i . Dă - ă . , . Pa i ” ” . N 
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„7 (Fig. 89) Căpitan de Panduri 

.1828;. Pacea 
4 

dintre. ruşi şi turci se încheie: la Adrianopol; prin tratat. „se prevede 'şi un regulament pentru țările -române : privind. organizarea lor. Cu alcătuirea regulamentului organic, se introduc .şi gradele icrarhice "de la armata rusă, care-a constituit şi regulamentul. Numirile vechi, de ran- . "guri boiereşti se asimilează rangurilor. militare întroduse din Rusia. 
N 

„N 

_ austriac. Odată. ce. tunul acesta 

—. î ” 
” 

i Ă ! 

„1 1829; La înapoierea din război cu turcii, ruşii dau domnitorului Mol- dovei un iun de bronz, de câmp, calibru 4.8 luat de la turci; acest tun este ŞI- pus in serviciu, dânduise 6 oameni. sub "comanda : unui “sergent artificier | d ta este în stare a funcţiona, el” serveşte a. se trage focuri la: ziua onomastică. a domnitorului, a ţarului şi a sultanului - ambii protectori țărilor române... .:-" E Deşi prevederile regulămentului organic .nu efau în sensul creărei unei 

+ 
. 5 - sa Ii . - - ” ” d A [i 
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armate de războiu, totuşi țesătura serviciilor de pază şi. poliţie a “țărilor, 
este acea care se obişnueşte aşezământului militar. “In “adevăr, pe temeiul 
art. 5 al tratatului de la Adrianopol,. s'a format „sâmburele. viitoarei. oştiri” 

„regulate; destinaţia ei pentru acum, era serviciul de garnizoană, cel de 
poliţie sau polițienesc. Şi cel al cordonului sanitar. Mai târziu," serviciul 
“polițienesc s'a dat dorobanţilor; cel al cordoriului sanitar s'a dat grăni- 
“erilor; iar oştirei, garnizoanele, străjuirea ocnelor şi parte din pichetele 
«de pe Dunărea „la care nu s'a putut rândui sate”, . 

In regulamentul pentru reforme în Valahia, din 4 Iulie 1829 se vorbeşte. 
la Desputerniciri sau Oborâri şi următoărele: 'se strică şi: se „desputerniceşte 

„pentru totdeauna: .toţi slujitorii care sub feluri de numiri se află. în slujba 
'osebiţilor dregători; pentru că' de acuin înainte în locul acestor se vor aşeza 

"pe .la, toate. ramurile oblăduirei ordonanțe- sub numire de dorobanţi. Do- 

obanţii a căror cea mai mare sparte vor. fi călări,- vor lua de la stăpânire. 
leafă (70 .de lei pe: lună „de dorobanţ călare, 45. de lei. dorobanţul pe jos). 

Serviciul de jandarmerie în țările române. s'a “făcut până acum de. 

- trupe” speciale, care au purtat numiri “deosebite, au „avut adesea organizare 

militară regulată, altă dată numai asemănătoare şi de multe. ori numai. 
«curat .poliţienească. - Astfel şi în. serviciile de jandarmerie ie şi „polițienești, 

numele de dorobanţ devine generic” întrebuințat. , 

| Până la: 1830. serviciul! “polițienesc se îndeplineşte în Moldova în mod 

regulat de plăeşi şi darabani, „iar în Muntenia numai de dorobanţi. : Sub, 

domniile străine, arnăuţii sunt acei „care îndeplinesc rolul de poliţie, cu * “- 

mai mare succes ca elementul naţional, fiind mai potriviţi cu-acest ser- 

„viciu. care cere asprime. Dorobanţii“ aceştia ca.şi plăeşii şi darabanii, erau 

Şi, „călări şi pedeştri. După "1830, se' mai adaugă; acestora şi călăraşi; iar. . 

modificările ce suferă acest serviciu,: se refer numai la uniformă., n 

di Prin pacea dela Adrianopol, se hotărî dărâmarea zidurilor cetăţei - Giur- 
“giu şi trecerea acestui oraş, principatului Munteniei. 7 d 

E „Năzuinţele însă a ambelor «ţări şi: stăruinţele la statele binevoitoare 

- lor, erau „pentru crearea unei oştiri reale, nu pentru: războiu . altor „țări, 

2 dar. pentru o bună apărare contra atacurilor! la. care ar putea îi expuse 

“în viitor. , Ma | 
„.. “Anul 1830 este, considerat pentru țările” române, Muntenia şi Mol- „. 

-- dova, ca început al organizărei militare, anume a elementului activ, per 
manent; însă însemnătatea ce trebui atribuită acestui : fapt, este aceia -a ,. 

unificărei sistemului militar în amândouă țările, în mod oficial şi oarecum 

obligator.. Am văzut însă că un fel de unificare dar neoficială a. existat - 

şi înainte de: 1830, pentru - că a fost -o asemănare atât în organizarea + 
militară, cât şi în mijloacele” de luptă. lar în ce: priveşte elementul teritorial 

__ „adică luptătorii aflaţi 1a vetre, organizarea nouă nu schimbă nimic din întoc- 

| „mirile vechi după cum ea nu introduce nimic nou cu privire la atribuţiunile | 

voevozilor şi căpeteniilor ostăşeşti, câre se: manifestă prin aceleaşi vechi | EI 

obiceiuri, pe care le-am, găsit în practică în -trecutul: nostru” militar. Şi 

"dacă observăm. şi păstrarea “unor anumite: reguli, cu prilejul serbărilor 
a , Pa . E . Ri .- _ . pa 

. . | E . : — 
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- > “veligioase' sau celor de natură politică, precum şi acele privitoare la răs- - 
plătiri sau pedepse, rezultat al inspecțiilor şi revistelor ce se fac tru-. 
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pelor şi” care să îndeplinesc la fel şi “după, anul: 1830, fără să mai fi. 
fost prevăzute, atunci.constatăm existenţa unei tradiții ostăşești, căreia dom- 
nitorii se conformau întocmâi ca şi mai înainte. a Me 

La loc cuvenit se arată numai în parte “aceste dovezi, “pentru ştiinţă; 
neapărat, după anul 1830 fiind în uz şi un sistem regulat de biurocraţie, vedem poruncile domneşti purtând “număr şi având un oarecare formu- lar, la fel în Muntenia, ca şi în Moldova. ”: _ 

1830-—1859; In perioada aceasta de un sfert de veac, au loc 'urmă= 

7 

» toarele evenimente însemnate în viaţa “armatei . române: 
e Organizarea - armatei pe : temeiul tratatului de la -Adrianopol. 

: Se înfiinţează şcoala de carte, în corpurile de trupă... , E - 
Se stabileşte regulă; de echivalare a rangurilor boiereşti cu ierărhia militară a ofiţerilor. :. + N a 
Organizarea flotilei şi. cumpărarea' de vase. 

- Infiinţarea :şcoalei militare pentru ofițeri. 
„> Se reintroduc tunirile în oştire. . - . e 

„Revoluţia dela 184... a 
Se  regulează justiţia militară. i 
Se înfiinţează ştabul domnesc, 

- Se înfiinţează ' jandarmeria, 2 | 
„Se Grganizează pompierii. A ie Se construesc cazarme.  . | | Se cumpără. armament, praf de “puşcă. 
Se fac lagăre pentru instrucţie. . a 

i. Se stabilesc reguli pentru pensii. i 
7 

4 Se introduc privilegii de, scutire de armată, -a unor clase de “cetățeni. „Se "înfiinţează fabrica de praf. 
Sc alcătueşte legea grănicerilor. Sa FE + Ș cp Ă _ , E Incursia austriacilor în Moldova, sub Bem, în “luptă “cu ruşii. .Răsboiul ruso-turc şi ocuparea ţărilor. .  .. . ui Desarmarea oştirei. . Da ! a | a 

„. Ocupaţia austriacă. - Nae , 

Se. creiază unităţi de artilerie. 
- Se jefueşte. ţara 'de materialul artileriei! de: către ruşi. |, „Sc unesc ţările Moldova şi Muntenia într'o singură ţară. „ Organizarea militară de la 1830, având dă formă caracier de gene- 

Se trimit grade să facă practică în armata rusă, E 

ralitate, a putut părea ca : început al armatei române,. ceia ce nu aste -: nici logic, nici exact. MN . Ă N. . E | Pai , __ Și ca să documentăm legătura dintre anul "1830: şi cei dinaintea a- „cestui an, adică cu trecutul îndepărtat, vom face un: rezumat istoric, asupră matcrialului organic ce a constribuit Îa îrichegarea armatei noastre, în . 1830. Pedestrimea, cum S'a numit infanteria 1a noi, înainte de a se adopta. - 
. . 

N 
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„.A rămas aproape "la. fel, până: astăzi “dintr'o altă pedestrime | ce exista.- 
la” începutul. secolului al XIX-lea, numită: cum am văzut, panduri şi aceştia 
trăgânduşi origina 'dintr'o „altă formaţie ce exista în secolul al XVIII- “lea, o 

„tost odată obligaţiune pentru boicri,: "de! a forma şi ţinea ostaşi : pe seama». ! 

lor; -cu modul: acesta,  boicrii “dispun iarăşi de trupe; asupră cărora le-.. 
“giuirile noi, nu consacră decât. dreptul de a le folosi la nevoe, tăcână 

4 
CD 

. . 

acest cuvânt. generalizat în . toate armatele, s'a inființat sub. forma care 

din haiduci. - „ ” „ : 
In- Muntenia. Nestatornicia domniilor Şi “ambiţiunea boierilor cu pre- 

tenţiuni la' tronul țărei, aduc în “acest principat din nou în îolosinţă, 

un vechiu obiceiu, asemănător: celui, feudal din alte ţări, adică dreptul......... 

asupra prevederilor altor legiuiri. mai vechi, cun: erau acele 'din 1650, prin 
care domnitorii - impuneau boierilor „că. să: nu mai întreţină, pe proprie- 

. tăţile lor, păzitori armaţi: în cete milităreşti”.. Pretenţiunea aceasta din : 

1650; a avut oarecare , efect căci - trupele: particulare boiereşti, încep-a 

dispărea - din întrebuinţarea proprietarilor, însă apa: în partea nemulţumi- 
ţilor contra străinilor deveniți proprietari şi mai ales contra călugărilor 

greci, cari “pe. acele timpuri singuri 'se bucurau de stabilitate de drep- 

turi în tară. Călugării greci, căpătând drepturi de proprietate asupra mo- 
- şiilor cu oameni cu tot, produc. nemulțumiri. de aşa natură, “că uşor şi 

repede se nasc răsbunătorii poporului, a acestui 'popor făcut danie călu- 
gărilor. Astfel” reapar haiducii, care devin foarte populari şi foarte temuţi, 

"Popor, a acestor eroi ai neamului. : Ni - 
Născuţi din , restriştea timpurilor, . haiducii . sunt, strângătorii şi. trans- 

i Povestirile acestor timpuri, sunt pline de faptele de devotament către 

miţătorii calităţilor ostăşeşti în popbrul nostru; menirea! lor a fost să resta-.- 

ornicească' ordinea - şi . „dreptatea şi nu va putea nimeni să tăgăduiască 
vreodată, că aceste însuşiri nu s'au transmis în ostaşul român, de după, dânşii 

şi. că” acesta nu a dat dovezi de. ele, în toate; timpurile şi în toate. îm 
r prejurările. : | 

“Plecarea: sau înrolarea în haiducie, corespundea cu cea din urmă încer» | 
„care! ce făcea românul, spre a-şi găsi dreptatea pentru dânsul .şi. pentru - 
ai lui. Pe dată însă ce. viaţa ţărei, ra în. primejdie, : nenorocirile din 

lăuntru erau uitate şi haiducii. 'cu . ceata lor, săreau în ajutorul domni- 

torului; spre “a o :scăpa. Sunt exemple destule în istorie, ca să încre- 

dinţeze aceasta. Aceste ajutoare mari în nevoe, explică de ce. domnii nu 

căutau cu tot dinadinsul, să desființeze haiduciile.: Mai târziu însă, sub 

„popularitatea haiducilor, se adăpostesc prădătorii' de -codri şi drumuri; 

această! face ca. haiducii să-şi. dea. un caracter şi. mai ostășesc, constitu- 

indu-se în trupă, regulată, sub .numirea' de panduri. 

| „Pandurii, „miliţie 'poporală -cu' şefi aleşi de . dânşii, purtând numele 

de căpitani, constituesc oastea ideală pentru un „stat: se întreţin . singuri, 

âtât cu hrană cât şi cu, îmbrăcăminte” fără nici - un sprijin ' bănesc dela. 

 guverii: Pandurii locuesc răspândiţi. în -cete, prin județele dela hotarele 

ări, dar mai -cu- seamă în județele de munte „Mehedinţi, Gorj, Vâlcea. 
. | 

_



In fiecare ceată, se aflau. 5—6 subîmpărţiri, fiecare 'sub un. ceauş, un: : 
"fel de căprar; ceauişii răspundeau către "căpitanii de panduri. din mâna lor. . 
Căpitanul avea drepturi nelimitate asupra oamenilor din ceata sa şi pentru - | 
fapte de trădare, putea aplica chiar “pedeapsa . cu moarte, — fără să 

“dea seamă cuiva. De obiceiu, căpitanul locuia” în oraş, dar foarte adesea 
- se găsea în mijlocul cetei lui; în oraş el umbla îmbrăcat câ “toți ceilalți 

orăşeni, pentrucă putea mai. uşor afla nedreptăţile ce se fac şi putea 
. ..i ' 

7 . . > 
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(Fig. 90) Panduri 
foarte lesne: pătrunde prin locurile unde ele se făcea pentru ca apoi să - dea ajutor, nedreptăţiţilor. La fel procedau. şi ceauşii prin. sate de unde | totdeauna aveau ştiri de tot ce li se întâmplă ţăranilor în daraverile! lor cu... stăpânii. moşiilor. “Aceasta nu-i scutea de grija Principală, ostăşească. Aşa, pe când francezii în 1806 amenințau: Viena, iar austriacii căutau ași înlesni operaţitini ulterioare în josul Dunărei,. pandurii se strâng în - părțile muntoase ale judeţului “Vâlcea, formează tabără şi se ţin gata pen- tru orice împrejurare. AIE | In 1810 pandurii încep să se adune câte. mai multe cete la un loc, cor:stituind temporar “unităţi mai mari, de forma batalioanelor, . după  fe- lul oştirilor vecine,- sub câte un şei ales de căpitanii cetelor unite, dintre „dânşii. In 1815 Sub: vodă Caragea, pandurii organizaţi de. bună voie, în. 

>



— 651. — 

“4 “cete. mari, “ sunt “recunoscăi oficial ca apărători ai trecerilor | în ţară 
şi a. dumurilor mări. Caragea a fost! foarte binevoitor. 'pentru înființarea Ă 
„. oştirei şi - pe sub „mână ajută “acest început de oştire, deşi - avea doi' pro=.. 

tivnici foarte: puternici: în > țară pe boierii greci, ' în afară pe susţinătorii 
acestora, pe turci, şi unii şi alţii rău 'voitori unei . oştiri naţionale. 

, Se : cunosc „Prin tradiţie câteva_ nume de „vestiți căpitani de panduri, i 
- comandanţi - de cete; dar sub, căpitanii Simeon, + Haidu, Păun, Tâmpa, Co- 
„tele- sunt în cea : mai. deplină organizare ostăşească. IE pi i 

a! “Cum nevoile devenise -din ce. în ce” mâi apăsătoare peritru popor,. iar - 
„_.. grecismul laic şi călugăresc, atinsese culmea de putere şi de: tiranie, -pan- 
_ durii. iau aproape tăliş apărarea "poporului şi, „aptorităţile au: mult de turcă 

“cu? : dânşii. | | 

„Numeroase sunt cazurile” în care divanul are a judeca, răsvrătiri de. 
„cete de panduri, ' 'şi. de “multe ori * însuşi “domnul, ' nu „are încotro şi în- - 

cuviinţează pedepse cu închisori, care sunt adevărate - torturi din partea, . 

boierilor greci şi. grecizaţi; însă măsuri radicale nu se pot lua 'contra lor, 

„din. cauza popularităţei - de care se bucură şi mai ales. pentrucă mai i ” 

totdeaună cei. trimişi contra pandurilo; sfârşeau a trece de partea acestora, 
atunci când slujitorii nu. erau străini în leafă, sau -arnăuți. o | 

Iri 1818, numărul pandurilor din. fiecare ceată,- creşte până .la 800 . 
“inşi; iar în 1820, Tudor! Vladmirescu se impune ascultărei tuturor cetelor - 

"şi. cu- ajutorul popularităţei sale şi a cauzei ce îmbrăţişa, reuşeşte în anul - 

1821 să facă răscoala. asupriţilor contra 'străinilor „asupritori,” „determinând -: 

| reîntronarea domniei pământene în amândouă. țările. - 

Restabilirea ordinei în ţară 'desorganizează . şi îmiprăştie . prin munţi - şi 

“ în . Ardeal, cetele: voinicilor- panduri; acţiunea lor deşi .răsleaţă, continuă 

şi este închinată scuturărei * țărei de. resturile străinismului,: rămase sub | 

ocrotirea - -propriei. administraţiuni: naţionale. CL : ' 
"După potolirea lucrurilor se recurge iarăşi la ştearsa trupă de doro=" 

E bănţime, pentru serviciul “de - “poliţie şi pază, iar arnăuţii. concurând - cu 

aceasta,” fac tot-ce le stă :în putință a nemulțumi şi mai: “departe lumea, - 

“contra” autorităţilor. Nevoia însă a “unei: oştiri - stabilite, era prea : mult 

„simțită. ca înființarea ci să' mai întârzie. . i 

: sn acest timp, căpitan Ciupagea pia “comanda batationului de panduri, . 
- Anul: 1827, aduce prevestirea, că: Ruşii au să pornească iarăşi cu . , 

răztoiu contra Turcilor; acest războiu şi. izbucneşte în anul următor, toc- 

„mai când domnitorul Grigore C Ghica, se > gândea şi proiecta întemeierea “nei 

:oştiri regulate. e , . - ” 

Cu toată ferberea din țară şi mai ales 'când. un corp | de oaste tu 
ia cească şi trecu .Duriărea în: Oltenia, “pandurii : capătă prilejul a -5e . Or» 

-  ganiza temeinic pentru război, constituindu- -se în 6 batalioane deosebite, 

- după sistemul TUSeSC. -- a a 

Mai mult de voia lor,: decât cu consirăţimântul domnitorului, pandurii ! 

întru în luptă. alăturea de ruşi, la început numai trei batalioane, sub . 

“trei căpitani a ai. lor: A. Solomon, MA. „Cinpagea şi Magheru. pi 

A
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_Si în 1828, ca şi apoi paste 50 :de ani, în 1878, ostaşii români cer și obţin,. să lupte deosebit, neamestecat cu Ruşii, pe- 'seama lor- şi ştiu să se acopere de glorie... cu E a "-“ Operațiunile se limitează în: Oltenia, : unde - Turcii . după intrarea lor “în ţară, "ocupase Băileştii şi înaintau. spre Craiova; “batalionul de panduri " a'căpitanului „Ciupagea, prin un atac energic contra Turcilor, 'care reuşise a pune în retragere oastea rusească, de „sub comanda lui Geismar, resta- bileşte lupta şi. dă astfel putinţa trupelor. ruseşti . ca, din o înfrângere . * „“Sigură, să' câştige o victorie - nesperată. Din aceste timpuri, s'a transmis * - “până la noi; legenda  cuvântultii rusesc nazat; corpul .rus. ce se retrăgea “de la sat, dând peste batalionul * Ciupagea,; „Care era gata :de intrat! în -luptă; auzind 'cum Rușii strigau nazat,- adică înapoi, Ciupagea a înţeles „la sat şi lasat s'a dus. -Ciupagea a fost sărbătorit. de căție Ruşi şi decorat, recunoscut de: dânşii ca' erou. La . fel -S'au: condus şi celelalte _doviă 'batalioane; şi astfel: după o amorţire de două secole â_virtuţilot | „ OSlăşeşti, ostaşul român ştia: să stabilească “demne relațiuni de camarăderis + cu soldatul rus, pentru a: le rcînoi cu destule amărăciuni, în 1854 şi nu „„.. “pentru cea din urmă oară, în 1877—78... a i cae Incheindu-se pacea, păndurii sunt sâmburii din care. are să încolţească viitoarea oaste regulată a ţărei.  . . A DE - E locul: să. dăm un sumar istoric al corpului de panduri, după căși- „tanul de panduri Ioan Solomon. a Să a Corpul pandurilor olteni. există încă din anul 1635 când organizarea hai-. . - „ducilor. fusese oare curri părăsită, haiducii rămaşi prin saiele lor fără vreo întrebuințare militară, Intre comandanții. de „companii „de . panduri - olteni, era! şi căpitanul Pătraşcu Solomon, bunicul colonelului : Ion Solo- .. „mon al' cărui- tată Pătru: Solomon era la. 1760: căpitan de pandurii. Ion “Solomon .s'ă născuţ. la 1793 şi de - copil însoțea pe tatăl- său în | “serviciul de căpitan de: panduri, dovedind, de. mic dragoste. de militărie și Cu deosebire de panduri. - ». - it e In 1805—806 pandurii sunt strânşi în Vâlcea, în observarea trecătorilor. *din munţi fiirid. austriacii rău încolţiţi de. îrancezi. ) . » Fratele lui Ion mai mare -Bârbu la 1806 era şi el căpitan. de : pan- - duri, în care - calitate se amestecă şi el--cu pandurii săi, alături de ruși aflaţi în ţară în luptele acestora cu turcii;. așa că fu ucis de turci în. una „din. lupte. Ion Solomon intră_el în locul -fratelui său, devenind astfel că- pitan de panduri, se menţine între ruși căutând a. răzbuna „moartea lui. „ Barbu. . MR | - E 

de comandant 'pe Drăguţ Mehedinţeanu, comandir. In acest an, pandurii iarăşi surit “în luptă alături de ruşi, contra turcilor, în lupta. de la Bregova în Bulgaria, Ion Solomon este -grav rănit la 20 August. După - vindecarea sa revine iarăşi la corp. . 7 Da a e „La 1810 pandurii; efectivul lor fiind :de 3000 oameni, sunt duși iarăşi - contra turcilor care” la adăpostul mlaștinilor. şi Stutăriilor din ostrovul  . , | : a | A | :
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Rahovei, făceau necontenit jaturi în țară, fiind bine intăriţi în - nişte lu: 
, crări _de pământ la piscul Țigănaş; turcii fiind rumeroşi şi” “bine. întă- 

riţi. în atacul ce dau! pandurii la acest punct, în. braniştea Rahovei, spre 
Gogoşii- de Câmp, perd peste 700 de oameni, iar Solomon cade iarăşi grav -: 
rănit la cap. -“ - “ 

In 1811 au fost trimişi asupra Calafatului peste 6000 de panduri, sub 
comanda slugerului “Tudor Vladimirescu. In lupta de lângă Ciuperceni, căpi- 
“tanul: ? Solomon cade rănit la 3 Octomvrie.. , , 

- La, 1813, batalionul de panduri este strâns la Craiova, unde ruşii : “dau - 

-. 

Venind vodă. Caragea: la tron, S'a dat “lui Solomon căpitănia poterei 
Prodilei: din Dolj. Intre anii 1813—14—15, Solomon are lupte cu haiduci” şi 

„jefuitori turci, care. operau prin Oltenia. La Schela Rahovei din Romanați era .. 

ca dar din partea împăratului 60 de galbeni. căpitanului Solomon şi câte i 
330 de „galbeni la fiecare din ceilalţi 5 căpitani, pentru ajutorul dat ru- 5 

-- şilor” în luptele * lor cu turcii. ” 

în acest'timp căpitan Stoian: Luptele lui Solomon cu prădătorii, de prin -jude- : 

ţele oltene "de- lângă _ Dunărea, siârşesc cu bine şi drept răsplată voevodul 

Al îmbracă_ în 26 Aprile 1815. cu caftan polcomnic za -Cerneţ; iar în 1816 

po 

tot. pentru” isprăvi de “acest: fel Solomon e făcut mare clucer de „Arie. 
In 1819 “era un: Dumitraşcu. Veleanu căpitan! de margene. 

„Pentru alte 'succese dobândite în urmărirea şi prinderea hoţilor, modă: : 

“ Sutu. îmbracă pe Solomon cu , caftan de Sluger: şi circ-serdar pe 5 judeţe, 

Tu I6afă: ÎN | i 

„In 1821 Tudor. Vladiniirescu punânduse în fruntea a .36 de arnăi: ţi | 

: greci şi sârbi,. răscoală satele în contra grecilor. Solomon e trimis, contra lui . 
ja Tismana 'unde Tudor 'se retrăsese. cu ai lui, având însă în: Dolj: şi la . 

Craiova, “prieteni ..şi - partizani; conduşi de . căpitanii Iordachi, Farmache, 

". Delibaşea Mihai,. Ghencea şi alţii.-Iar cu dânsul Tudor avea doi căpitani vestiți: 

"Vasile: Crăpatul şi Dumitru Buştean; pe aceşti doi. căpitani Tudor îi trimite : 

cu 200 de panduri să atace pe turcii din Bucura, în. acest: timp şi Soloimon. 
„Cu: batalionul său de 800 de panduri fiind! în luptă cu turcii, însă turzii 

fiind foarte numeroşi, au. înconjurat de toate părţile pe panduri. Solomon, . 
Îşi deschide drum prin un atac cu săbiile şi îşi scapă trupa. El se -în- 

“jelege cu Tudor pentru a opera “împreună contra asupritorilor . - greci şi Ş 

“turci, trece prin o. mulțime de. peripeții şi se refugiază în . „Hustria, după i 

“moartea lui “Tudor. . 

„In 1826 înapoiat în ară, iertat de dormn, este iarăşi căpitan de potera 

 Prodilei. „a - Li 

La 1827 yodă Grigore Ghica îi face cîrc-seidar” şi i se dă sub comandă | 

Si o ceată: de. panduri. care. se numeau predaţi, ” toţi din judeţul Gorjului 

și i sc dă şi căpitănia Doljului de: Amărăzi, Şi acea a Ghidiciuilui, de Dolj, 

„Cum şi căpitănia Prodilei. 

- In 1828, Solomon „primeşte însărcinareă de a alcătui un corp de 3500 + 

 bammeni, care “sub comanda lui să ia parte alăturea .de ruși în „răsboiul a-.: 

" cestora-cu turcii. Solomon îndeplineşte, însărcinarea şi este numit nacelnic 

al tuturor ostaşilor.r români..



6 

In luptele de la Coveiul şi Catanele, Solomon. a avut pierderi 4 .catane de poteră şi în lupta de la satul Golenţii unde Solomon cu 200 de catane | şi panduri toţi călări, fu rânduit alături. de ulanii ruşi să iacă o' demonstraţie - spre a scoate pe turcii „ce „osupau Calafatul,. Solomon lasă 100 de panduri 
la Maglavit, iar cu restul a mers-la Crucea de Peatră' lângă Calafat. Turcii „Sau luat după ei, eşind' din Calafat, pandurii" S'au retras către cei din nisipurile. Maglavitului care aveau şi 2 tunuri, aceştia: au deschis focul şi turci? crezând că au deaface cu multă oaste, au luato Ia, “fugă. In: a- 

„“ceastă luptă a fost: o _pierdere. de ,7 panduri prinşi de turci. “Peste 5. "zile Solomon cu pandurii 'săi ia: a fost trimis la Calafat; la satul Izvoa- : vrele de la Rahova Solomon cu 400 panduri şi câtevă catane de poteră, “ luptară alăturea de dragonii -ruşi contra turcilor pe care îi goniră din. acele - locuri. Perderile' românilor au fost '13 “panduri. | „ a o „= 0 altă luptă are loc la Şimian, în care perderile pandurilor sunt de 36 oameni. morţi. Ei mai Primesc un ajutor de 200 panduri 'la începutul "-" “lupte..'de' la Şimian. Insă sosind turcilor ajutoare. numeroase, pandurii e sunt înconjurați de către. turci; o'încercare de a rupe cercul nu” reuşeşte, CUL tot curajul lui Solomon. “Turcii la rândul lor atacară. de trei. ori pe “panduri "+ care. se. retrăsese la nişte. şanţuri de. întărire, însă. fură respinşi; atunci dragonii ruşi executară o mişcare amenințând spatele 'turcilor,. aceştia o “Iuară la fugă. RE E . După câteva zile, alte: lupte au loc la Cernele, Brestea, Linarii, lângă Craiova. la care iau parte şi. pandurii, lupte în 'care turcii. sunt”. bătuţi. La Băileşti batalionul Supagea (aşa e denumit Ciupagea în memoriile lui pol- covnicul” Solomon) este acel .care-dă ruşilor “biruinţa * (nazat. —. înapoi — „ “la sat înţeles de Ciupagea):: La Greceşti pandurii luptă cu jăfuitorii turci - 

„N 

„Pe. care îi împrăştie sau prinde. a | "„- În primăvară anului 1829, iar reluarea răsboiului! ruşilor” cu turcii; „.- Pandurii 'sunt gata şi ei. 'Un batalion panduri şi 2-roate: ruşi cu. 2 “tunuri - „Sunt la meterezul diri Cerneţi, iaz. alt batalion-.de' panduri, 2 roate ruseşti şi. 2 tunuri au mers la satul Cireşul. Venind'turcii: în număr. mare, are loc o luptă aprigă în, care pandurii “pierd vreo 69 de oameni“ iar Solomon este „Tănit la o mână; lupta a. âvut--loc. la 8 Mai. La -20 vai. venind noi : „„ forțe turceşti, pandurii nu erau de cât 500 iar ruşii :300; turcii atacară - „trei, zile dearâridul însă pandurii. şi” ruşii îşi ţinură' „poziţiile, până „4 Patra zi când venind -un batalion de * Panduri proaspăt şi căzând + în» spatele "turcilor aceştia au luato. la fugă urmăriți de ai _Noştii. Pentru, actele: sale de bravură, Solomon este făcut maior rusesc, Pandurii __maâi iau parte şi la o :luptă, la... Ciuperceni, turcii sunt “bătuţi. In Iupta de "la Schela Cla ovei din “8 ,Sept.. 1829, “Solomon comandă 3 batalioane de panduri şi 2 roate de: Tuşi ' cu care dă” un..asalt asupra întăririlor ocupate de' turci, care sunt bătuţi. Pandurii ” au avut „şi ei pierderi în această luptă dar au luat un steag turcesc. * E Unul din batalioane ce -a luptat aci a fost: comandat. de Slugerul Su- pâgea, câre a avut calul omorât sub el. - i 

i 

Î 
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'Solomori - s'a. bucurat de. recunoştinţa ruşilor; în “memoriul 'său îns: şi 

- înşiră „răsplata vitejiei sale: o biană de la. 'veliţii boieri ai ţării cu. î2 

iscălituri. Sfânta. Ana la “pept “cu bantă de vitejie.' O sabie de aur cu in- «, 

scripţie” de vitejie. Sf. Vladimir la pept cu. aceiaşi bantă: de vitejie. Sf. 

dată de turci. 

-La 1830 polcovnicul Solomon a primit însărcinarea să. recruteze 1000 | 

de panduri din oamenii : săi, pentru cele trei polcuri ce se înfiinţau în 

oastea ţării munteneşti; cu asigurări ce dă oamenilor că nus sunt destinaţi 

pentru ruşi, adică a fi încadraţi în oşiirea” rusească, el recrutează 909 de 

panduri pe care îi împarte la cele 3 regimente româneşti ce. se înfiinţează 

- în "acest an, ca oştire regulată. naţională. El este numit comandant Tegi-. 

- mentului 3.de linie, colonel şi -cel întâi imbracă mondir de militar. in 

oastea „naţională. Colonelul Solomon a avut 22 de ani comanda acestui re- 

gin.ent. In 1850 este. “tăcut logofăt al dreptăţei.': 

_” Stanislas la - gât. Sf-ta Ana, la gât. Inel. de briliant de la împărat. Me- 

dalia răsboiului,. „Rang de maior 'rusesc.. Cavalerie la gât Nişam-I Iftihar, 

La 1853 în noul răsboiu ruso-tusc, venind ruşii în ţară, găsesc pe CO- : 

lonejul Solomon . adiotant domnesc: al princepelui Ştirbei. Românii ţinând: 

ca şi ei să 'Iupte pentru creştini contra turcilor, colonelul. Solomon este 

rânduit sub: generalul. „Anrep,. iar fiul -său Alexandru el însuşi în slujba îi 

oştirei, este rânduit sub generalul” Liprandi;- ambii iau parte: la luptele de 

la Maglavit, Golenţi şi “la. Ciuperceni. .. -  -.- 

- In luptele care au “loc. în anii 1828—1829, pandurii - au . format 6. 

batalioane sub conianda lui 'Solomon şi au fost comandate astfel: slugerul 

Supagea Mihalache, batalionul I; serdarul .Nicolai Verbiceanu batal. II; 

şătrariul Ioan Rioşanu batal. 'III; Tudor Niehedinţeanu batal. 1V; ma: iorul di 

Ienache Cacaleţeanu batal. V, şi căpitanul Stancu „Grecescu, batal. VI. 

lar pandurii" călăreţi de 'la 6 „batalioane . câte 50 de panduri în pa- Pa 

talion, s'au comândat de căpitanul Mihail. Boboc, mai târziu colonel. , 

Cel din urmă act militar a lui Solomon este în 1853 când ţăranii olteni . - 

"din cauza nesfârşitelor. rechiziţii şi corvezi - impuse locuitorilor de către 

ocupațiile ruseşti, s'au răsculat. Colonelul „a. mers! asuprăle cu dorobânţi, N 

__cu câteva sute de: cazaci şi 2 tunuri când aproape âu fost. nimicite satele 

Salcea, Cuşmirul, “Maglavitul. Bşa” înțălesese autoitatea” că face dreptate po- 

porului nenorocit: pe urmele “atâtor _ lupte ce „le suferise pe. pămânțul şi 

avutul lor. - pp i . 

Până -acium, îngăduirile de. „aşi înfiinţă oaste regulată, se. refereau 

numai la poliţia interioară. a țărilor, a căror apărare exterioară, urma 

să sc facă de“ țara suverană, care era Turcia şi care se ştie cu ce conştiinţă 

„ îşi împlinea această suveranitate: Oltenia şi. Bucovina, dar. Austriei; Ba- 

sarabia, dar Rusiei. Cum însă . Turciei, nu-i era îngăduit să ţină oştire 

în ţările române, titlul de ' protectoare dat acestei puteri, era tot un e-. 

zultat al. politicei de intrigi la care se dedau cele două puteri creştine, 

vecine românilor, Austria şi Rusia, fiecare din “ele 'râvnind la pământul .* 

rop:ânesc; pe de altă i parte, interesele acestor două state cereau ca românii 

pa : - d
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să fiz lipsiţi de_mijlocul de apărare: de. aceia art. “380: din -regulamentul 
organic. orânduia categoric: : se va organiza în “principatul Valahiei, de 

„„ “altfel tot aşa. se prevede şi pentru Moldova, gărzi armate destinate a asi-. 
“"-gura poliţia şi buna ordine în oraşe şi sate, asemenea şi executarea legiloi; 

-. 

“aceste gărzi . erau “dorobanţii--pe jos şi 'călări. Grigore.  Ghică ' domnul 
- țărei,: doritor a da putinţă principatului să-şi poată apăra. hotarele, parvine 

a justifica Porţei nevoia 'unei oştiri, naţionale; turcii, a căror, stăpânire te- 
“ritorială era acuni fixată pentru totdeauna. la. Dunăre; judecând. călitățile 
ostăşeşii bine dovedite la .români şi interesăl ce: şi dânșii au, ca aci să se 

„afle o atare apărare: pe care şi. ei s'o poată la nevoe folosi, „socotesc. că 
nu ar fi,priincios să se opună; şi astfel țările române. capăt autorizarea 

„„» Puterei, suverane, să-şi creeze O armată. Cu modul acesta în 1830 se pun temeliile organizaţiei militare în amândouă: principatele, întemeindui-se, cea 
dintâiu strajă pământenească. Rusia, cu aceleaşi: gânduri şi interese. Şi sore 
a-şi căpăta” un. drept la' recunoştinţa țărilor, ia dânsa sarcina formărei 
oştirilor în ambele -principate. -. -. Sa ! 

1829; La înapoierea din 'răsboi cu 'turcii,. ruşii dau domnitorului Mol- „„dovei -un tur de bronz de câmp; calibru 4,8 luat de la turci; acest: tun "“este şi pus în serviciu, dânduise 6 oameni sub comanda unui sergent ar-- _tificier austriac. Odată ce tunul acesta este -în stare a funcţiona, el ser- 

a sultanului, ambii protectori ţărilor române. | „De şi prevederile regulamentului organic nu eiau în sensul creărei unei . armate” de răsboiu,;- totuşi țesătură serviciilor. de pază şi poliţie a țărilor, este 

„ Veşte a se trage focuri 'la ziua onomastică “a domnitorului, a țarului şi 

1, acea' care se 'obișnueşte aşezământului militar. In adevăr, pe temeiul art.. 5 al tratatului: de la” Adrianopol s'a format sâmburile viitoarei oștiri regulate; destinaţia ei pentru acum era serviciul de garnizoană, cel de po- liţie sau polițienesc şi cel al cordonului ;sanitar.: Mai fârziu serviciul poti- ţienesu s'a dat 'dorobanţilor; cel al cordonului sanitar s'a dat grănicerilo;; . > „ar oştirei garnizoanele, Străjuirea ocnelor -şi parte din pichetele de pe Du- "nărea „la. care nu- s'a putut orândui sate”, | PARI i - = iu al _ : >10i Prin pacea de la Adrianopole se hotări dărâmarea zidului. cetăţei ". Giurgiu şi trecerea acestui oraş principatului Munteniei. DI . "-: Năzuinele însă 'a ambelor ţări şi „Stăruinţele la statele binevoitoare lor,: „erau “pentru .crearea: unei oştiri reale, nu- pentru răsboi. altor țări, dar pentru o bună apărare contra atazurilor la. care ar putea fi expuse. în viitor, "3 _1830—1859; Enumărăm. evenimentele mai: de seamă dintre -anii 1830- 1859 fiind aceste două dăte puncte culininante. în istoria. țărilor române: Organizarea armatei, pe noua formă care. a rămas “aproape neschimbătă' î parte până astăzi; unirea fărilor Muntenia și Moldova, într'un singur stat, ceia ce aduce: unificarea sistemului militar şi în i i mo- derne, ca şi în celelalte: țări. Inise aceste două: date fai când au loc aceste două mari evenimente” naţionale româneşti, 1 îmbunătăţiri şi reforme militare: 
se fac 'următoarele 

Se înfiinţează şcoală de carte. în corpurile de trupă. N , Bi 

- 
”, 
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- Se stăbileşte o regulă de echivalare a rangurilor boiereşti 'cu-ierarhia 
ofiţerilor. | Ă Mi . a 

_Se organizează flotila şi. se cumpără + noi . vase. St E . 

Se înfiinţează şcoala militară - - pentru a: se .scoate: ofiţerii armatei. .. E 

Se reintroduce tunurile în „oştire şi se tinde la crearea de unităţi de- , - 

artilerie. - - 
Are loc revoluția de la 1848; sa face ocupaţia tarilor de armate au- 

striace, etc. :  - Ma 

Se, regulează “justiţia militară. Se înființează stabul “domnesc. 

Se înfiinţează . jandarmeria; se “organizează milităreşte pompierii. i ' 

Se construesc cazarme. Se cumpără armament, praf de puşcă. , -. ! 

„Se. face instrucţie în lagăre, unde sunt aduse” trupele pe mai mult timp. 

" Instruirea comaridanţilor superiori, prin“ mijlocul manevrelor devine -şi. 

„în ţările române preocuparea de căpetenie de la 183) încoace, nu că ceva: ... 

"- nou, dar ca.o continuare a vechiului sistem deja în uz în vechime, . după N 

“cum spun cronicarii şi istoricii români şi străini, care pomenesc; în Scrierile: „ 

lor despre „gătiri de răsboi”.  - ” „- 

Se stabilesc reguli pentru pensiile militarilor, după. ieşirea din serviciul.. 

Se introduc privilegii de scutire de armată” a unor clase de cetăţeni. pp 

Se înfiinţează fabrica de praf... E ti 

Se alcătueşte legea de- - Organizare a: grănicerilor. - aa | 

Are. loc incursia austriacilor sub Bem, în. Moldova, în luptă “cu: un=- + 

“gurii în 1848-49. Sa: ș zi 

Are loc răsboiul. ruso-turc şi ocupaţia țărilor. ai i 

Se trimit grade în Rusia, pentru practică. Se creiază unităţi, de artilerie.” 

Se ia materialul de artilerie de către ruşi. - N 

Se uriesc ţările, formând o singură ţară: Principatele Uite. îi N 

, Regulamentul Organic 'glăsueşte la art. 425—430: Inceputul, religia, 

„ obiceiurile şi asemănarea limbei locuitorilor acestor două principate, „pre 

cum şi trebuințele ambelor părţi, cupriid din însuşi descălecarea "lor ele-- . 

„menturile nedespărțitei aniri, care. s'au împiedicat şi s'au întârziat de'în- -. 

_“+âmplătoarele + împrejurări”. - . - 

Intreagă această activitate şi toate aceste fapte, petrecute într'un singur 

sfert de 'veac,: / constituesc era. nouă din care se! “trage armata 'actuală a. . -: 

* ţării româneşti. Este O muncă titanică. ce: are loz în _țările noastre, în aceşti . - 

29 de ani şi o prefacere totală a vieţei şi a moravurilor ţării, datorită | 

„celor două generaţii . distincte: acea care alcătueşte sâmburii celor . dintâi. po 

unităţi ostăşeşti ale noastre şi acea care face” unirea „țărilor. Afirm dis-. 

tincţia. căci „una are- efect curat, 'ostăşesc, . cealaltă efect curat molitie. A-- 

mândouă au "binerneritat de la patrie, întrucât pe. operă lor numai s'a putut. . 

“clădi România. mare. “Vine rândul unei noui generaţii, aceia care va şi întări 

dceastă Românie mare; : națiunea e datoare să facă şi acest ultim sacrificiu, * 

să o dea: Cu drept cuvânt Ioan Văcărescu : prevestea : viitorul cu ocazia În 

fiinţărei oştirei naţionale, în aceste versuri: Me SI 

7 

. 

' 

“La rând românilor. ieşiţi : mergeţi pe calea dreaptă, 

Slava; strămoşilor vestiți, în cale vă aşteaptă. - . . 

ă i = a , . _ - '
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- Nu-este fără interes să se cunoască, principiile - care călăuzeau “pe 
organizatorii. de la 1830, cu privire la rostul şi nevoile armatei:: 

»Orânduielelor în corpul miliției riaţionale gata a găsi şi prinde. pe 
“făcătorii de rele şi pe tulburătorii . pretutindeni -unde S'ar ivi, „dândui îndatk la. dregătoriile cuviincioase. Hatmanul, “pentru menţinerea ordinei, 
„trebuia să se înţeleagă cu ministrul. dinlăuntru. _Colonelii, îndatoraţi a 
„cerceta cetele și.a adeveri atât darea lucrurilor, cât şi regulata plată a .. Jefilor ofiţerilor şi: jandarmilor,. răspund de paza disciplinti „şi ţinerea orânduelei în ramul ce li. S'a încredințat. O SO e “Miliția se ocârmuieşte după regulamentul milităresc, care coprinde: 'generalicile puneri la cale" pentru formalisme a miliției, învăţătura pdestrului. şi a călăreţului, slujba garnizonului. şi ' avantpostului, regulele pentru ad- ministraţia miliției, condica judecătorească şi a. disciplinei. De | “Invăţătura militărească; jahdarmul trebui să înveţe: mişcările . milită- - „reşti întru. purtarea puştei, încărcarea puştei şi: chitirea la ţintă, alcătuirea secţiilor, semiplotoanelor : (a înjumătăţirei plotonului) precum. şi .a plotoa- nelor; alcătuirea frontului, a coloanelor, â carelelor şi a deosebitelor mişcări, după legile atingătoae de slujba militărească de garnizon şi de avan- “posturi. SI aa i Aa „Regulele Administraţiei coprindeau: regulamentul ad-ţiei “miliției, a: “drepturilor, a rapoartelor şi a îndatoririlor pentru regilamenturile comi= sariatului pentru regulamenturite îndestulărei 'şi. a furajului, pentru regula- “mentul: administraţiei _de sănătate, de slujbă şi de. ținerea spitalului. | Imbrăcăminte şi arme; pedestrimea armată -cu o puşcă cu baionetă, iar subofițerii şi doboşerii, au câte o sabie scurtă aninaţă' de “palâşcă: Că- lărimea este înarmată cu un, pistol, 6 sabie, 'o lance de lemn îferecată cu | ““olel, având la capăt o flamură de zot.vânătă, şi roşie. „-  Imbrăcămintea: un surtuc de postav vânăt cu: găitanuri şi cu postav „Toş pe la cusături, de pantaloni largi, chivără de piele neagră de miel; 0 palaşcă 'de .piele neagră” pentru fişicuri, “care: Ia 'pedestrime vor fi în. număr de 20 şi la. călăraşi de 10; de un surtuc de “pâriză şi de o manta: - de postav sur,” : > DN a Să Inselatul calului este alcătuit de un fcîu, '0 şea cu-o pernă şi O harsă. - * Imbrăcămintea ofițerilor este ta şi a soldaţilor, : deosebirea este numai > în găitanuri, “care .lă ofiţeri sunt. de 'fir şi alte. semne. , . | | Ofițerii puteau să se retragă din slujbă oricând; cei, ce âr îi slu- „jit în acelaş rang 3 “ani, se: înaintau în rang mai “mare; 1a fetragereă “din- slujbă se putea reprimi. în armată ofiţerii retraşi, dacă “reveneau în eee 

i 

„termen de 2. ani după” retragerea din slujbă. = . SI Hatmanul de: alegea de domn,' mai. ales” dintre şefii cei vechi de re- -giment Ssâu dintre ceilalţi boieri. Inaintările . la „rangurile de sus; se făceâu pe toată” miliția, cele la rangurile de jos, ofiţeri inferiori pe regimente, fără |. amestecul pedestrimei cu :călărimea. a ai Instrucţia teoretică a ofiţerilor se făcea în mod foarte sumar şi după :. temeiul instrucţiunei ofițerimei ruseşti. Este însă demn: de remarcat. totuşi, 

- A 
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„ <ă şi în armata . rusească, “la bază. era şcoala franceză, “fiind în “ vigoare: 
principiile marelui Napoleon, pe care le .folosea' toată lumea "militară. 

1830 Ianuarie 3; Aga Costache Cantacuzino al oraşului avea urmă- 
toarelc- venituri, până, la -această dată: leafa “lunară 950 lei, sau. 11.100 
pe an; havaetul dela căpitanul, de -dorobanţi 2000 lei. pe an; de la polcovnicul 

„de târg 500 anual; polcovnicul' de T.-Vişte 1000. lei anual; ceaușul 10590 
“lei “anual; polcovnicul” de” “vânători - 250 lei: anual. “Total 16.150 lei: 'pe an. 

„La 18 Ianuarie 1830 colonelul Solomon - s'a. prezentat în faţa diva- 
nului şi a fost primit cu cea: maj mare -cinste şi - mulţumire. ce poate avea' 

“un "ostaș "după izbânzile . “sale. Marele. “vornic -Gheorghe Filipescul î : 
spus următoarele către adunăre:. Iată boierilor omul cel adevărat: nobil care 

y 

cinstea şi nobilitatea şi-au câştigato cu.. vrediriicia, braţul, sabia şi “sângele . 

său dinpreună ' cu vitejii săi tovarăşi: de: arme, :.nobilitate cuviincioasă vred-;- 

niciei omului” şi : care: “acum. atâtea ; „veacuri ; "0 'dobândea strămoşii. noştri 

apărând . patria de 'ale căror drepturi 'noi “astăzi ne. bucurăm”. - 

“In: luna Aprilie 1830, prezidentul - Kiselefi trimite următoarea. adresă 

către obşteasca adunare..a principalului” Moldovei:. comandântul de căpetenie - 
- trimite proiectul: pentu” organizaţie “ în- “Moldova ă 2 batalioane 'pedes- 

» trime şi” 2 escadroane. „cavalerie : : genarmerie - pământului pentru caranti- 

nuri de. pe Dunăre -şi: “pentru trebiinţele politicești - din. "lăuntru. însemnân- ' 
duse -d-l hatmăân şef. acestei oştiri. “Organizaţia . se va închipui de „căt:e 

osebit. comitet Sub” preşedinţia gene:aluluii- maior. Starov, “iar mădulari, 1-iu 

* hatmanul ca cel întâi; 2- lea: sub. polcovnicul “ “stabului Mend; 3-ica gene-- 

ralnicul "ştab-ofiţer ce -are -a . se însemnă - pentru” învăţătura acestei: oştiri,. 

ales din. a 17-a. divizie a: pedestrimei; - lăa. dijurnie : ştab-ofiţerul „a d- lui 

hatman, căruia - se dă după - 'stabul ce s'au . întărit. | 

La 27 Aprilie” se: publică aceiaş şi”. “pentr Vălachiă, adică: proiectul 

pentru: formarea : “în: Valachia . de. 6. batalioane pedâstrirne + şi 6. escadroane 

„călărime a 'străjei pământeşti 1),: “pentru. jinerea - carantirielor, etc. Este a- 

ceiași compunere că îi Moldova, însă în “loc de: Natan esfe. marel6 spătaz, ai 

1830; “Până, în + acest an. exista „căpitănie. cea: mare a . „Cerneţului de | 

margine”. e Da pe , | 

“n, 1830, din „cele. 6: “batălioahe; de. “pandiiți: se creiază' „bici: regimente a 

două “bataliane; numindu-se polcuri (regimeiite,: pe. ruseşte).... A. 

“ Polcul-I se organizează la Craiova, sub polcovnicul' E. Băleanu. > - 

-Polcul: II -se organizează : “Ja. Bucureşti sub polcovnicul, C. Ghica. . -. 

Polcul TI 'se organizează: la + Coțofeni - în Dolj, sub “maiorul: I. Șo- 

lomo ? 2), fostuil căpitan comandant al batalionului de panduri. 

1) Această. străjă pământească, avea. să fie compusă numai din români, chiar” 
ofițerii aveau să fie pământeni, afară de. comandant: care „urma să fie rus.: Oştenii să 
nu primească instrucția militară obişnuită, ci să înveţe numai mişcările tactice cele mai 
neapărate, iar întrebuinţarea armelor, să fie lăsată la voinţa fiecăruia“, , 

-.. 2) „Colonel şi cavaler ioan Solomon, zvând; ordinul sf. Stanislav la: gât, sf. Vladi- 
mir şi sf. Ana la piept şi medalia -răsboiului turcesc din 1829 şi sabie de - aur a impă: 

răţiei ruse scris pe ea pentru vitejie în răsboiul cu turci 1828-29 când s'a aflat nacial- 
aic de panduri români î în. număr de 3500 oameni“. | = 

| - . E - 7 
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ÎN Regimentul 3 este alcătuit din batalionul Solomon şi Ciupagea; Tegi- 
"mentul are cel dintâi, muzică formată numai din români, cu capelmaistru: 

” | iar i i i n - hi : A ' . „2 - .. italian. . A - A Si 
La'4 Mai 1830 se arată „căpeteniile oastei românești în țara românească: 

„2 cea mică SINE Dai a 
o. „ Hatman în Muntenia . Vilara. -*. Me a = Ic po A . 

- 
! ii 

su (Fig, 91) Colonelul Ian Solomon E Re 

„D. cavaleriul I. Solomon colonel, la brigada a 3-a”, .. = . Ciupagea. căpitan şi adiotant:la brigada a 3-a. | L ! Serdarul Haralambie polcovnic-comandir- la.-I-iul batalion. i 
Polcovnicul Nicolai Bărbiceanul 'polcovoi-comandir „la.al doilea ba-. talion în care s'au .aflaţ şi până acum. | i EI ! 

A , +
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Hristache Tel, ce-au fost căpitan acum, este poicovoi-comandir la “al 
3-lea batalion. | - 

: Polcovnicul Tudor. ce au fost comandir de batalion, acum. este polcovoi- 

comandir la al 4-lea. batalion.:: ” d 

Şătrariul 1. Râioşanul ce au fost comandir la al. q- lea . batalion, acum - 

este polcovoi-comandir la a! 5- lea - batalion. | : 

'Polcovnicul Ieriache Cacaliţeanul ce au fost comandir la al 5- lea, acun . 
"este. polcovoi-comandir "la al 6-lea. - | i - 

y . . A - . PI _ 
  

          
o (Rig. 92) Marele “Spătar. Alexandru Ghica ._ E 

o General Inspector al „Oştirei Țării Românești. : 

Mihail Boboc, 1. Ceaușescul, Nicolae Paianu, Manolache: Pleşoianu, Ma 

tache Portărescu, căpitani; Ioniţă - Pleşoianu, poruşcic. Ioniţă Lăcusteanu, 

Ioniţă Brătianul, praporcici.: - - 

. Iată. în esenţă cuvântarea acestor ' ofiţeri, ținută lui generalul Starov.. 

Inimile noastre pătrunse de o vie simţire la sunetul .cel viteaz al 

armelor, de bună voie ne îndemnăm a cinsti neamul şi. patria, cinstindune 

cu îmbrăţişarea lor. -De această cinste ne vom sili a fi vredrici, având - 

"totdeauna. înaintea noastră ca cea dintăi țintă a cugetărilor. noastre, ctc.”, 

DR ai Oastea Română “ 4l-a .
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“La 12 Iunie s'a văzut în Bucureşti. cea dintâi uniformă românească 
“care au îmbrăcato toţi ofiţerii; atunci s'a” luat de, toţi o masă! comună, ur 
mând ca să plece fiecare la .garnizoana sa. 

La 26 Iunie „Albina” într'o corespondenţă din Bucureşti, publică poezia 
“făcută de marele logofăt Ion "Văcărescu 1), închinată uniformei ostășeşti apă- 
rute atunci. Ia a , N 
11830; Iulie 15 apare publicaţia în Bucureşti pentru strângerea mi-. 

lițici pământeneşti. Se prevedea între altele (art. 2), „formată prin mijloc 
voios de oameni în vârstă de la 20—30 de ani, ete.” - i 

1830 Iulie 20; Boierii intraţi în slujba miliției pământeşti şi ce da- 
torii au a îndeplini: Se De a. - - 
„Alex. D. Ghica,- mare -spătar, şef miliției pământene. . ' 

„Statul. major al: său: Ioan Câmpianu adiotant-comand-t. Constantin Fili- 

7 

“de secţie. | 

7 pescu adiotant-comand-t.. , MR 
Ioan Voinescu „], adiotant ' de. secţie, Ioan Voinescu 
al-II-lea adiotant de secţie. A 
„Neculai Golescu adiotânt al 'domnului spătar. 

Aa Miliție, | | NE | 
Manoil Băleanu, comandir de: al 2-leă pole şi comandir de brigadă. 
„Constantin . Ghica, inspector al cavaleriei, fost caimacan al Craiovei, 

cavaler al. crucei Sf. Ana cl. II în diamanturi pentru fapte de bravură în- | semnate. în răsboiul din urmă. | N 
“Ioan” Solomon, - comandir de bataliori săvărşind datoria - de comandir „la al 3-lea pole. a N : 

„> Alex. Florescu comandir de roată... | NE | Engel I, Rudolț-I. (prusieni), Panaite Fochiariu, comandiri 'de sectie. 
Constantin N. Filipescu, Constantin Creţulescu, al doilea comandiri - 

z 

a i . ea 
De asemenea boierii: . Const.i Ştefănescu, loan Costescu,. Gr. Lăcus- teznu, , Const. Bălteanu, . Ioan Iconomul, Teodor. Brătianu, Dimitrie - Cio-" cârdia, Ioan Maimaroglu, Scarlat Pală,- Ioan Isvoranul, Ioan Gigărâtul, „ Neculai Paianul, Manoil Pleşoianu, Ştet: “Vlădoianu, Nicolae Roset, Di- " mitrie Budişteanu, Mihail Boboc, Matache Greceanu, Const. Fălcoianu, Alex, Costescu, Hristache Tel, Ioan Giupagea, “Nicolai. Bărbăceanu, Teohare Dra- . gonanul, Ioan Lăcusteanu. E 
Cadeţi Gr. Poroineanu, Teodor Socoleânui, Const. Vronii, Nicolai Sanţu, | Manuil Bonciu; Ioan Grămăticescu, Alex. Manolescu, “Const. Alexandrescu, » Iosif Clinceanu, Const. Teleghescu, Cezar Boliac,: Ioan. Conţescu, Ioan Că- A ân linescu, Nicolai Macri, Nicolăi Bălaş, Alecu Luca. . : a Unter-oțiţeri. Daniil Popescu, Teodor Constantin, Alecu Beştaci, Ni » colai Gălăşăriu, Dimitrie Cozak, Iosif. Burelea, Preda Laston, Vasile' Buzatu, “Stan Ioan Talapan, Dimitrache Petre Teodorescu, loan Curelea, Ioan Mihai 

  

Bădel, Dimitrie Brăşniceanu, Petre Dumitrache Eneţoiu, Gh. Petre Cădelniţă, 
"1) EI tasuşi ofițer, | | | | m A | 

i



ga 
Sandu. Vasile. Găbău, Ioan. Preda Lungu, Stan Dumitraşcu Tinţăriu, Mihai 

- Spăringhel, Amza Radu Gruiu, Ioan Gh. Vesel, Const. D-tru Tânţariu, " Stefan Zara, Const. Ioan Goină Vâncău, Enache Petrică Gheorghiu, 1. Bot. . 
binii,Nicol. Const.. “Arţăruşi, Barbu Ursu, Gh. Ciupagea, Gh: D-tru Anton, . 
Dim. Castofor, Dim. Câmpeanu, Const. Cămărăşescu, Nicol. Ioniţă Oproi, 

“Vasile Const. Manoil, „Mihu Petre Ținteze, Nicolai Mihai Bărlan, 'Mih. Marin, 
Mihalache Calude, Ioan Pârvu; Gr. 'Hriştoia, Udrea Diaconu Moicea, Ioan : 
Mumitrașcu Grosu, Stenit loan, Radu Becaru, Dincă Ciupagea,' Ioan Mii. 
Trâică, loan Popov, Barbu Mih: Brăgaru, Petru V. Gespez, Ionită Țuiculescu, 
Florea - Motorcescu,. Ioari [.. Vlădescu, 'G. Dinu Zugrav, IL. Dinu Cotoreanu, 
Petre Ciocan, Ştei. Bosănoviti; Iancu Golescu, Dincă Boldeci. , 

- Organizarea oştirei îri Muntenia : s'a' făcut după aceleași: principii şi 
mijloace, ca şi 'în “Moldova, urmărinduse acelaș scop crearea unei armate 
uniformă în ambele ţări. . - - 

: Aşa că la 31 Iulie 1830 se arată pentru Moldova că oastea ei va: „fi: 
2 batalioane pedestrime' cuprinzând 43 ofiţeri şi 1120 ranguri de jos şi din 
2 escadroane de cavalerie: cuprinzând 15 ofiţeri şi 364 ranguri de jos. 

Vârsta 20—30 de ani; a sluji 6 ani; după * curgerea de 3 ani, a treia 
parte. să sloboade, restul rămâne pentru învăţat cei noi (câte a treia parte, 

.
 

anual să elibera, în ordinea . -vechimei). Golurile se' complectau la fiecare 6: N 
sau 4 luni. Indatoriri: a ținia straje (caraule). la vămi, carantine şi. hotare; 
slujbă înăuntru paza bunei rânduieli la oraşe şi judeţe şi privighere' la. strân- 
gerea birului.: Era: alocat: 471 lei îmbrăcămintea * cavaleriei „” plus 121 lei. - | 

„ pentru: întreţinerea şi potcovitul calului, această alocaţie de fiecâre om. 449 lei 
15 -parale pentru soldatul * de infanterie. .628 lei 32 parale subofițerul de 
infanterie. 635 lei cel dei cavalerie plus: 120 lei pentru întreţinerea şi 
potcovitul calului. Cavaleria, omul primeşte un „cal de'la stat care după 6 ani 

- rămâne omului. Tatăl, mama, soţia şi copii“ nevrâsnici ă celui ce, intra de 
bună voie. în slujbă, se vor ierta de : bir cât stă în slujbă. Cei ce fac 
13 ani în slujbă, tatăl, mama şi soţia vor: slobozi deapururea de „toate 
dările şi el va fi socotit de: veteran, slobod şi scutit toată viața de dări în 
bani, de angării şi de. cvartir ostăşesc.. Ofițerii slujind 3 ani şi voind a. 
se lăsa de slujba oştenească, “se vor primi în slujbă. politicească cu un rang | 
mai . sus după tabela. de. comparaţie a rangurilor ostăşeşti şi politiceşti. 

Boierii se vor primi în slujbe şi vor primi comandă potrivită vredniciei 
şi rangului cu care se folosesc şi acum. 

Implinindu-se. odață oștirea, atunci înaintarea în ranguri se va urme 
. după rând. 

Era prescris: po 

A “face - subofițer. şi a schimba de regiment în, „altul este dreptul 
hatmanului. a 

-- Inaintarea la gradul de - ofițer şi, în sus; cum. „Şi. mutarea” ofităritoi 

şi slobozenia de slujbă “ să supunea de cătră hatman' care "făcea ' propunerea - 

„Şi d2 voia “domnitorul. aproba. Nobilii. intră cadeți unde stau 6 luni 
şi să vor înălța, în Tang. de. ofiţer. după rând la vacanţă. -Numărul lor nu să 

4 hotărăşte.
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Toţi doctorii (de fiecare batalion câte. unul) regimentului se” află: sub 
_privigherea “mai marelui fizic” al Principatului. - Pa 
- IOrganizarea _nu “este : grea, elementele fiind deja, iar comandanți şi 
“- grade superioare se pot lua pe temeiul, țitlurilor, dintre - boieri. Fiecare 
„ regiment este mixt, adică coprinde şi infanterie şi câvalerie; el are 3 roate 
„sau companii infanterie şi 2 escadroâne cavalerie. Instructor este generalul ' 

târziu domnul ţărei. - e N a 
”..„. „ Regimentele sunt ' organizate” întocmai „ca cele ruseşti, doar- cu'. el 

ă - . A i _majoi Starov,. rus. “Comandantul. oştirei este masele spătar Al. Ghica, mai 

mente române. ” Pr NE . 
- Regimentul I are o „muzică _Tusească, "rămasă în ţară dela “ultimul 
-război al Ruşilor cui Turcii ;. această muzică, avea şi câţiva ruzicanți TOmâni, „care în scurt timp reuşise a. învăţa şi: muzica şi: limba rusească. Regimentul 
II, păstrează muzica veche! iurcească, numită „meterhanea”; această muzică, 
a. fost * mai. târziu înlocuită prin o. muzică italiană, . formată şi aceasta în- Bucureşti.: |, | e : a 

„i “După Burada: „muzica mititată întâi la Craiova, din muzicanți parti culari aparținând bandei proprictate a lui. Vornic Constantin Golescu. Capel “maistru. fiind -un muzicant ungur Doboş. şi . cu “sub-capel-maisțru . Dinică “ (ţigan de-ai lui Golescu). Aceasta a fost banda. Stabului, întreţinută din simbria ofițerilor care se numea paraua muzicei, câte 2 parale la leu din „leafa fiecărui, ofiţer 1). a ! n A Sa 
La. fel în Moldova, pentru organizarea. muzicei militare, hatmanul Paladi ia iniţiativa făcând apel la boieri” să. contribuie la înfiinţarea acestei muzici. Imediat s'au strâns. 23000 de lei, din care 15000 a: dat însuşi „hatmanul Paladi. . a 

__ Modele de echipament, uniforme, arme, instrucţie, “comenzi, formaţii, grad: ofițereşti, erau ruseşti; instructorii . erau ruşi, având! ca şef al 'lor, pe generalul major Starov,. cu titlul de „Inspector. militar în ambele prin- cipate”. Cu aceste obligaţii de formatori ai oştirei, Ruşii. capătă dreptul, alături de-turci, a se amesteca în treburile generale ale țărilor. Este drept însă, că: în aceste timpuri, când oştirea română . porneşte pe. drumul căre o va dice „la glorie după 47 de ani, dintre oştirile țărilor cu “care ne, învecinam, cea mai cu vază şi alcătuită pe baze solide, 'era armata rusă; şi trebuie să recunoaştem că sistemului rusesc, datorim noi infiltrarea în Oştirea noastră aşa de adânc, a unei discipline -severe, care unită cui însu- 

5 

< 

şirile ostăşeşti, înăscute neamului, au dat ţărei: una. din cele-mai disciplinate . armate, în Europa. * . -:? Du 
i - Regimentele nu aveau steaguri de. la început, căci dacă ar fi fost ca: să le aibă, trebuiau să fie naţionale, ca a unui stat liber Sau să aibă pe „ele 

N PR Să ai iințag In 1887, în acelas mod ofițerii bataltonului 11 aa ființat prima orhestră a Vanătorița! în garnizoana Ode, 
-s E . . > 

D 

. 

pu 

Vânători, cu banii lor au: în-



A 

„țeri ai „oştilor Moldovei: 

N A aa Dă 

“Organizarea | militară de la 1830; având de formă caracter de geneta-. 
litate, a putut: părea ca. început al armatei române, ceia ce. nu este nici 

| 1ogic, nici exazt, ” cz 
Şi. ca să documentăm legătura dintre anul 1830 şi cei. dinaintea. acestui. 

an. adică "cu "trecutul “îndepărtat, vor face un. rezumat istoric, asupra ma- 
"teriălului “organic ce a contribuit la închegarea armatei noastre în 1830. 

Pedestrimea “cum s'a numit infanteria la noi, înainte de a 'se adopta 
“acest cuvânt generalizat . în toate armatele, s'a. înfiinţat sub torma care 

a rămas. aproape la fel până astăzi, dintr'o. altă pedestrime ce exista la 

începutul secolului al XIX-lea, numită cum am văzut panduri şi aceştia 
trăgânduşi origina „dintr'o altă formaţie ce exista în secolul al, XVIII-lea, 

din haiduci. fa E 

  

      

  

(iz. 93) oriei Infanterie Munteană 1830. 
op 

-1830; Tabără de 2 luni "lângă : aşi. (Sepou): 1508, “ranguri de jos. 

“Se Cumpără 228 cai a 315 lei unul. 
„. La 11 Septemvrie: 1830 se publică de „Albina numele decretuiţitor ofi- 

bi 

" Hatman Constantin Palade, general inspector, şef tuturor oștilor Mol: | 

dovei.- Adiotanţi hatmânului Iordache: Catargiu, Neciilai. Mavrocordat, pra- . 

_„porcici. Aga Teodor „Balş! colonel şi şef de stat major. 

„Grigore Carp maior. Todiraş Paladi praporțic. 
„Cavalerie: Aga Iordache “Costache Lăţescu, colonel şi " comandir di-.. 

- vizionului. de' cavalerie. Li o 
Alecu Hrisoverghi, - Neculai Iamandi, Petrăche Codreanu, Alecu Gu 

„Tiţă, „Grigore Leon;  prăporcici. o. E Ia 
Infanterie: "Căminar Iancu Fote şi, paharnic Vasile. Nour, „căpitahi, Co- 

- mandiri- de roți. 5 

"Dimitrie Carp, V. Crai şi Gi. Stroici, . praporeci. 

„1830 Septemvrie 25... a | - : | 

= Intraţi -în slujbă ofiţeri: ” a - DE 
Di . „ pa . - p- 

E
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Alex. Brătăşanu al 2-lea, comandir  ploton: 
! Ianache. Cocolceanu al 2-lea comandir ploton. ..: 
Teodor" Bourceanu al 2-lea comandir ploton.. - | 

„> Const. Cornescu .al '2-lea - comandir. ploton.. 
„Stefan Hrișoscoleu, al 2-lea comandir ploton; 

loan Răioşanu al 2-lea comandir ploton. / 
“Dimitrie Spârcă al 2-lea comandir ploton.. . . + 
„Const. Bălăceanu al 2-lea „comandir ploton. ., N ă 

.. 

zi 

- 
' 7 * 

S 

N 

| 
- 

, A 

>. N   
"+ (Plg. 94) Unter Otiţer .. SR „SN rege 2 linie: 

Miltiade Marcolescu al 2-lea comandir ploton. Nicolae Andronescu al 2-lea comandir -ploton: Nicolae Teologu al 2-lea comândir. ploton. .. Const, Filipescu 1, 
treaptă - de parucici., | | Da In Octomvrie intră în miliția Moldovei: aga Lascarache Bogdan, decre» ” tuit colonel şi coimandir polcului de infanterie, Telemah : Lazu, “ decretuit 

. ” . 
. ” Dă . v Ia i şi. Voinescu L,: foşti prâporcici. s'au ridicat la 

ba 

N __ Maior unui escadron de cavalerie.. | . | „Gheorghe Codreanul . decretuit căpitan "comandir 'de. roată. Constantiri * Crupenschi decretuit praporcic de pedestrime.: Doftorii- Cihac 'şi Livo, în- datorați doftori de batalion, . | Dai i 
IC
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1830 Noemyrie 76. Dislocarea trupelor Munteniei: i 

Polcul. LL Da Aa  Polcul II. a 
(6 steaguri la Bucureşti). - . (6 steaguri la Ploești). 

1 batal: sau un: *steag de pedestrime .  1-batal. sau:1 steag de pedestrime. 
1 Scadron sau 1 steag de călărime - '* '5 scadroane sau 3 steag. de călărime, 
„(Ambele la Bucureşti şi jud. Ilfov). . „Acestea la Slatina, Piteşti, Mus- * 

| - cel, Argeş, Teliorman, Olt). |. 
2 2 batal: sau 2 stcaguri pedestrime "2 batal. sau 2 steaguri pedestrinie. 

„2 scadr. sau 2 steaguri călărime al.4-lea scadron sau 1 steag călărime 
_ (La Buzău, Ialorniţa, Ploeşti, Săcueni, „(La Zimnicea, Giurgiu, Călăraşi, 

Slam-Rârinic, și T.-Vişte). : i Pioa- Petri şi Brăila). - 

 Poleul II: E - 
(6 steaguri la Piteşti). N aa n 

"1 batal. şi al 5-lea scad-on (la Craiova, -  - E 
Dolj, Vâlcea, Romanați, T.-Jiu, Gorj). . - | | 
al II-lea batal. şi al 6-lea scadron -- - - 

„(La Mehedinţi, Cerneţi, Calafat, Islaz). | 

-1830 Decemvrie 6. Pentru parada făcută în Bucureşti, onomastica ța-. MR 

rului Nicolai, s'a adus o.roafă de la Craiova. 

“In: “Decemvrie 1830 se face cunoscut înain- - 

tările -ofiereşti în oştirea Moldovei: . 
Infanterie: Alex. Cantacuzino şi Nicolai Bo- - 

teanu. maiori. “Alecu Iacovache şi Grigore Cru 

penschi, căpitani. In cavalerie: Mihalache 'Ghez- 
ghel; loan Cuza, Petrache. Schelet, Dumitrache 

__Ghiţescu,. Ioari Stavrul, Nicolai Gheuca şi Pe- 

" trache Gheuca, praporcici. In infante. ie- prapo: cici: 

Costache Gane, Costache Peristeri, Iancu Plitos, - 
Pânaite Pavlou şi Vasile. “Carul. De asemenea: 

Gh. Florescu, Costacke” Milicescu,: Dimitrie „Ne- P 

delcu şi Alecu Cucută, praporcici. 
La 6 Decemviie onomasția ţarului Nicolai, 

în „parada de la laşi ia parte odată “cu: trupele 

ruseşti” (ulani) şi o companie pedestrime şi -un 

„escadron câvalerie a gvardiei pământeşti a Moldovei. 
7 La: îmbrăcăminte, atât - pentru ofiţeri” cât. şi : 

pantei trupă, culoarea distinctivă a paşpolului 

L. (rămas cuvânt rusesc), între regimente, era: ro- 

şie în regmenitul I, galbenă Ia -regimentul, 1I şi 

„albastră la regimentul XII. u 

e 

Nu 

si 

  
a Capitolul VII al regulamentului cu privire la (Fig. 95) Paruteic. 

„oştire, avea sirmătorul coprins: (Locotenent regim. 2 linie) - 
- "„Reglementul jandarmeriei. Tabla materiilor. Titlul 1: Generalice puneri ai 

la cale. pentru alcătuirea "miliției. Titlul II: Invăţătura călăreţului și a , 

pedestrului. Slujba de garnizoane şi de avantposturi (aci se prevedea: şcoala 

'



pe Generalul Maior 'Starov, iar în Stânga pe, Caimacanul“ Craiovei, 

= e e 

îniolărilor, adică a scrișilor. Exerciti ii a companiei; exerciţii “a escadronului; 
exerciţii a batalionului; slujba de garnizoană şi: avantposturi). Titlul III: 

- Regie de ' Administraţie. Titlul IV: Condica militărească (prevedea: - jude. 
cata sfaturilor osteneşti, alcătuirea acestor tribunale şi urmarea orănduelei 
judecătoreşti)”. 7 A 

Bugetul anului, 1830 “în  Munienia,/ pentru: efectivul de 4772 „Oameni 
e de 2.500.000 lei.. ; . , - 

In mai puțin de un. an, “Organizarea strajei pământeşti, este gata; la 6 
Ianuarie - 1831, două 'companii din Polcul. |, întâia a Parutcicului Gr. : 

“ Lăcusteanu. şi a cincea a Praporcicului D. Budişteanu, exercitate cu' câteva 
zile mai înainte la detilare, sau „ceremonial marş”, executară cea dintâiu - - defilare, . — la, „parada bobotezei. - Companiile sunt comandate de Maiorul 

  

  
      

  

(Fe. 96) Detilarea celei dintâi Unităţi din Straja Pământeaseă, la „Craiova A . 
Ri AL. Florescu, 'Detilarea” are loc la Craiova, pe maidanul lui Brăiloiu şi Bengescu, în' faţa Mărelui Spătar, Al. Ghica, asistând şi Caimacanul Cea- iovei, :Vornicul Ghica. Parada este prezintată de generalul Major Starov -. şi primită: de Marele Spătar. Timpul: foarte friguros, un ger, straşnic, aşa Cum erau odată gerurile bobotezei. la noi. Aspectul şi ținuta trupei, au fost: spre: sa ifacţia geiserală. Observă 1du-se tabloul, se poate bine băga "de seamă: .. : 

Ii ' Simplicitatea ținutei de paradă, a trupei şi a ofiţerilor; croiala cochetă a îmbrăcămintei,, buna ei ajustare pe. oameni; pasul şi alinierea rândurilor, perfectă; depărtarea între rânduri, uniformă. Este” curioasă ţinerea sabiei de către, ofiţeri, Ja defilare; garda ţinută cu mâna dreaptă spre şoldul drept, iar vârful sabiei „Spre. umărul stâng, mâna stângă pe lamă . da juimătatea „pieptului. -.. 
” „In tablou se: vede, în Planul întâiu: “Spătarul Ghica, având! în dreapta 

_Vornicul = 

ia ii



- MP 

„ “Ghica, din stânga căruia să înşir ofiţerii înstructori ruşi. La flancul stâng, -- 
în rândul întâi al trupei, cot la cot cu' ofiţerul, este. polcovnicul Băleanu, 

comandantul regimentului; cel călare, este Maiorul Al. Florescu. Inapoia . - 
-Spetarului, sunt cei doi adjutanţi ai. săi: Praporcicul C. Eronim şi Parucicul 
“St, Golescu. Un:ordin'de zi dat de Marele." Spătar, arată iulțumirea sa, 
pentru ţinuta trupei şi buna ei defilare. 

Indată 'ce se înfiinţă şi la regimentul III muzica, se hotărâ aceiaş | 

uniformă pentru muzicanți, precum şi recrutarea acestora, din. români, sau 

„din. italieni, la toate 'musicile. Din acest timp şi mulţi ani, muzicile militare 

«au avut capelmaiştri italieni, sub conducerea cărora au făcut progrese mari, 

  

  
        
  

<- (Fig. 97) Ofiţer şi Subotiţer. de intahterie' i - 

; i ” ” ” i .. . . ! o 

"Când se înfiinţează regimentelă . acestea, dorobanţii existau; ei erau 

Juaţi dintre Săteni, urmăreau şi prindeau tâlhari, executau încasarea birurilor. 

„Dorobanţii, erau. câte 30 de fiecare. câsmuire şi câte 10 de fiecare sub-- i 

-cârniuire. Serviciul” lor, ținea 3 “ani. In” âcel timp, dorobanţi şi. căprari, în . 

Muntenia, erau 4470, 'cu 13 tişti (asimilați căpitanului). Dorobanţii erau 

parte călări, parte pe jos, caii cumpăraţi de dânşii. In serviciu, toată între- . 

ţinerea . lor şi a cailor, se purta de dorobanţi; ei primeau delai Visterie. o . 

soldă lunară, sergenţii 10. lei, căprarii 5 lei, soldaţii 2 lei. Se cheltuia cu 
. Îi 

4 . N , : - , 
- - , . 

= 

,
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„Dorobanţii în Muntenia, anual. 48.420" lei, de către Visterie şi 670.509 "+ lei, din cutia satelor. | Ie i - “In Moldova, La înfiinţarea infânteriei, existau Arriăuţii; puterea şi atribi „1 “țiunile lor, se întindeau nu numai în oraşe, da: şi în afară din oraşe, mai „ ales pe acolo pe unde proprietarii străini de "neam, :nu se. puteau 'mulțumi “îndeajuns cu răbdarea săteanului_ şi nu rar se vedeau intrând în oraşul Iaşi şi îndreptându-se spre „Poarta Verde”, (Crimnalul sau Penitenciarul), con- ” voiuri întregi de ţărani; încheiate de. 3—4 arnăuţi, pentru buna . chiverni- -seală a cârcotelor. dintre ţărani şi cei din serviciul boierilor greci, totdeauna aceştia” din urmă, găsind gata pe Aga, a'i îndestula cu arnăuţi, cum cerea "- Şi trebuinţa. Şi fiindcă erau arnăuţii “pretutindenea, serviciul dorobanţilor. existenţi, este aproape desființat şi ei “nu se _ văd . decât câteodată, în - -  alaiurile domneşti, precedaţi de o -muzică italiană, pusă în serviciul oastei, ă „la ocaziunile când se primeau comisari, sau împuterniciţi împărăteşti, sau se petreceau domnii până „la. bariere, .când „porneau la învestitură, sau se primeau la înapoiere, ca să ocupe tronul țărei. -. 2 De Ma La 1821 mişcarea lui Tudor Vladimi- 
rescu, din Muntenia, are “un slâb'ecou în. 
Moldova, unde lipseau conducătorii şi unde 
“nu se prea punea temeiu 'pe “isbândirea ei, 
Cu toate acestea, eteriștii moldoveni, dau 

„şi ei de lucrii. autorităţilor, care sunt silite 
a aduice în paza capitalai, expiisă la dese 

Predăciuni,: pe plăeşii dela munte!).. . 
„n Mişcărei din' Muntenia se' datoreşte în- 

„. tronarea domnielor pământeneşti şi în Mol- 
dova; astfel, după. liniștirea lucrurilor în * ară, se numeşte domn Ioniţă Sturza. Acestui domnitor i se atribue luarea măsurei, de a, „nu mai scrie neferi 2), dintre streini; tot i “(Rig 98) Intenterist Molday, lui- i se datoreşte, reducerea arnăuţilor, re- 

  

| ” a „ glementarea portului: uniformei naţionale în oaste, dând el cel “dintâi, exemplu, îmbrăcând “uniformă din “vechime, a.: domnilor naţionali. a DR e „„-A.se putea însă organiza un -corp de “oaste: regulată, naţională, este . | foarte anevoios; pedeoparte, opunându-se însuşi statutul care încuviinţase ": domn român; iar pe de alta, impotrivirea' boierilor grecizaţi, care prevesteau vremuri : grele pentru ţară, pe urma unei aşa - măsuri, şi care atâta vreme „Se opusese Ja plata. de către stat, a singuruiui mănunchiu de oa | 

    

A 1) Iarăşi veche instituție cu caracter ostăş 2) Inrolaţi. Da iu 
ese (Mag, ist. p. Dacia Vol, LP, îl: .
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Regulamentul organic, statuână şi “câteva măsuri privitoare la orga-. 
nizarea oştirei ţărei, din români, ele “ni se pot pune în practică însă,” 

din cauza neînțelegerilor asupra acestor chestiuni, între cele două puteri - 
„protectoare. Răsboiul * “ruso-turc ţine în loc chestiunea oştirei naţionale şi . - 
tocmai în 1830, ca şi în Muntenia, se hotăreşte şi în Moldova, organizarea | 
strajei pământeneşti, înființându-se cel dintâiu regiment. de infanterie, de 
acelaş sistem ca şi în Muntenia şi sub acelaş instructor şi inspector, generalul y 
major Starov1). o. . . 

-Regimentul, deşi era prevăzut. a avea 2 batalioane, nu are: decât -un. 
singur. batalion şi un escadron! de : cavalerie şi: sa recrutat din Plăeși” şi 
darabani. - - „i - i 
“Şi în. Moldova, “cu prilejul bobotezei 18zi, o companie şi: un “plotor 

de cavalerie, sunt scoase în paradă şi puse să defileze în fața hatmanului 
şi a comisarului rus, care-rămân pe deplin: mulţumi:i de rezultatele dobândite 

" în aşa scurt timp. Un ordin de zi este dat. pe toată oastea şi e bine a'l cita 
» spre. a i se vedea fornia şi coprinsul, care nu diferă în esenţă, 'de cele. ce ... 

se dau: şi” astăzi: ! 
"- - „Privind în ziua i serbărei botezului Domnului “nostru Isus Hristos, la 6 a. 

curgătoarei luni, parada 'făcută de compania a III-a de pedestrime şi de a 

plotonul de. cavaleria miliției Moldovei, cu deosebită plăcere a Excelenței - 

Sale, au. găsit pe „Oameni în vioaie şi 'sănătoasă vedere, în: bună deprindere 

şi “curată îmbrăcăminte, cum şi a cailor bună stare”, 'Hatman şi „căvaler,- 

Teodor Balş: -- Ma t. - : | 

 Dăm în cele ce urmează, numiri şi prețuri, În. obiectele de echipament - 

sau de remontă spre“a să putea face o: comparaţie între: timpul de atunci A 
şi acel de astăzi: La infanterie; -: NR CI 

„Cheşcheturi: “opoleturi ghineraliceşti | de aur,  Şărături de lână. gal 
benă pentru muzicanți şi. doboşeri,. cu temleacă roşie de: lână, temleac de. 

” aur pentru tambur. major, .galon de argint - pentru: fersuri. e A 

-- Costa mundirul Al lei:-şi 462 aspri, pantalonii 25" şi 60, cămaşa - 

12 lei, chivăra. cu. toate 'ale ei 21. şi 68, mantaua 38: lei şi 15 aspri, 

-ranița 16 lei, patrontaşul 14 lei şi 19, ciubotele 17 lei şi 20 “aspri. La - 

- cavalerie: mundir -de. postav roş (vipuşcă: de postav . TOŞ, pătligi la gu- ..* 

“ler d postav roş, bunghi de alamă), costa 42 lei şi 414 aspri; pantaloni - . 
de: postâv vânăt (vipuşca de. postav T0Ş) costa 23..lei şi 60. Chiteli de 

“pânză albă, 9 lei, pantaloni, de vară 14 lei, . cămeşa 12 lei; chivere cu, 

* chelcică neagră cu cozoroc fund de postav TOŞU, . Cu cordonic, "canaţi * TOŞI 
de lână, cheşcheturi roşii. de lână,. armătură de alamă, ceşui: “de- alamă, 

_muşama neagră „de coperta chiverei, , cost total 23 lei 78! aspri; găitan .. 

roşu :de lână pentru -pistol, '4 “lei; 'teleam-de piele la 'sabie. şi glastic 
___de postav roşu, 90 aspri;: manta de postav sur, postav vânăt. la iguler,. 

„" vipuşcă roşie, bunghi de. alamă costă 35; lei şi 309 aspri. Subofiţerii şiretari | 

„ galbene, frâmbiceri 21 lei; cibote' 17 lei” 120 aspri; patrontaş de pele 
, 

Sci 1) La înființarea r5g, în 1830, hatmanul Palade era mai matele miliției. Lucra în. 
„st cancelaria sa Maiorul Dabija din armata rusă, instructor. rus pentru cavalerie, Era, pe, 

„atunci Dr, Cihac, bătrânul, medic pe oaste. | pa 

A 
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"cu catarame de: tinichea pentru fişicuri 11 lei 60. aspri; portepei .negru 
„de pele cu cătărămi 3 lei; pinteni 2 lei; şeaua complectă cu :desagi şi 
“scări 79 lei şi 60. aspri; traista: de: orz 90 aspri, căpăstru 1: leu; să- . 
„ceala şi perie 2 lei; frâu şi zabale 21 lei;. arşă de postav vânăt '18 lei; 
„postav roş lampasuri 8 lei 60; steaguri la sulițe de materie roşie și albă +1 leu. Remonta cavaleriei: 180. cai socotit: a 400 lei un, cal; medicamente cai “500 lei; sulița 15 aspri; pistol 15 aspri, sabie 6 aspri; cremene, hârtie 
şi ' fişicuri, perii 30 aspri; mănuşi, învelitori de urechi, . furaje. Cei ce 
nu intră în front şi ordonanţele ofiţereşti, mundirile fără "'pătliţe la guler 
şi-în- loc de chivără. vor avea fwajei. | | a Da "Hatmanul va avea cusături de fir la guler şi mâneci, sultan-dinaintea chiverei, brâu de. aur şi cataramă cu cerbul ţărei 1) şi epoletele de aur cu ca- | “mafuri groase. + . 

„Comandirul de polc.va avea cusătură de au: la guler şi mâneci, sultan dinaintea. chiverei, brâu de aut cu cerb, epolet de:aur cu canafuri. subțiri. > + Comandirii de roţi şi escadron,” petliţe la guler. şi mâneci, brâu cu - " cataramă şi cerb precum şi” cordoncic la „chivără, deopotrivă cu a co- 

9 

“din Moldova) în organizarea sa, 

- mandirului de batalion, -iar epoleturi de aur însă . fără, canăfări. - 
Măi marele: comandir de zvod, peilițele şi cordoncizul le va avea de o - Potrivă. cu  roturi-comândiri, ' brâul de pele :neagră cu lustru şi numai pe, margine cu tamali fir, cataramă de argint cu_ cerbul de.aur şi pidilasturi, "epolete de aur 'cu.podul de argint. 

„Mai micul comandir de _zvod, petliţeie, cordoncicul şi epoleturile deo- potrivă ca la cei „mai. mari cu deosebire numai că. brâul are 'cifi sade negru şi catarâma numai de argint... N a Schinibările prin case are- a trece 'de acum! infanteria. în ambele prin- | cipate, sunt neînsemnate; ele sunt aceleaşi “în: cele două țări: şi la anul, -când ele "se produc,. Suni bine indicate la locul cuvenit. Cât priveşte - | „ darabanii, ei se aflau în acast timp în număr de 2608 cu 4 căpitani şi | - erau plătiţi de visterie şi cutia satelor, cu: Suma de 326.000 lei în total. | - Cavaleria. Am văzut că fiecare regiment de infanterie (afară de cel 
are şi două escadroane de cavalerie, - „. ecare escadron pe 4 plotoane, un . pluton avea 6 secţii. -Efectivul unui escadron era: 1 căpitan comandant, 2: pa:utcici . (locotenenţi) 2 praportcici : (sublocotenenţi), 1 feldfebel, 4. iuncări sau cadeți: (cadeți în Moldova), 11 - Wnterofiţeri, 4 cornişti, 4 potcovari, 1 nalbant, 160 de călăreţi, 183, de cai. Caii se cumpărau din Rusia şi se plăteau cu 1000 de IEi -vechi : unul. * Regulamentele oştirei erau ruseşti, ca. şi comenzile. Evoluţiile se făceau 

droanele purtau numerile dela -1 la 6, în ordinea regimentelor. Cei dintâi comandanţi de escadroane in Muntenia au fost: la- 1-iul escadron căpitanul 

numai la pas şi în regimentul din care -escadronul făcea parte. .Esca- 

CC Filipescu; la al 2-lea, căpitanul S. Creţulescu; la al 3-leâ: căpitanul  Enghel; la al 4-lea căpitanul: D. Brătăşanu; la a] 5-lea "căpitanul -Th. „Brătianu şi la al 6-lea maior Fochianu. .:. - . NS ” Armamentul cavaleriei era sabia: şi lancea; aveau 'sabie, rândul a] doilea avea lance. Mai 

" !) Cerbul pe toate cătărămile cinsătorilo obligator ca simbol al vredniciei, * meătorilor 9 

rândul întâiu. şi giadele 
târziu — cum va vedea 

fiţerilor ŞI dregătorilor Moldovei, era | 
! 

LI
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“la timp şi le jocul cuvenit —. se dă şi. câte q muşchetoane (carabine scurte, 
cu cremene) de ploton; iar 'călăreţilor care le purtau, li s'a dat numele de 
“Carabineri şi se aşezau 'câte unul la flancul stâng a „fiecătui - ploton, în: 
rândul întâiu. 7 

“In Moldova, aceiaşi organizare, ca şi. în Muntenia; însă fiind numai un 
regiment de infanterie, cu un singur batalion, la început se înfiinţează un 
escadron. Escadronul, avea un efectiv. de 200 de oameni şi este „comaridat de. 
Căpitanul, -Caţichi. | ” - . 1 

Ra N - 

    
(Fig: 90) 1 Locotenent Parutcic | Dai Fie 109) sola: de Infanterie Moldova 

„„ de Infanterie Moldav  . Da - 

Artileriă. Organizărea oştirei în 1830, priveşte numai cele două arme, 

infanteria şi: „cavaleria; „cea 'de “a treia armă, artileria, nu preocupă pe- 

organizatori. întrucât lipseşte materialul; tunurile, care existau mai înainție. 

"atât în Muntenia cât şi în. Moldova, au fost luate de oştirile străine, în 

trecerea lor prin aceste țări; cele din urmă tunuri, au fost luate de, Turci, 

în anul 1788, când domnea Mavroghene în - Muntenia şi când Turcii! s'au 

retras -din ţară. Dar deşi tunurile lipsesc, instrucţie de artilerie se face, cu 

tunari pe jos, ca infanterie, simulacru de instrucţie artileristică. „Abea în 1834 

-- sosesc la Dunăre (Călăraşi), nişte tunuri, pentru aducerea cărora la Bucureşti, . 

sunt prevăzute următoarele cheltueli în bugetul pe anul 1835; „cheltueli. 

extrăordinare: 384 lei, s'au dat lui “Alecu Postelnicul, pentru plata: chisiei 

=
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“ 1a' 32 perechi boi,- ce s'au orânduit. a 'se aduce“ dela Călăraşi 8 tunuri “turteşti, ce s'au 'hărăzit. de „împărăteasca sa Mărire, pentru, facerea de ” clopote în principat; socotindu-se pentru un -bou, câte "10 parale pe ceas. | „„ Funiile cu- care s'au legat tunurile aduse dela Călărași în Septembrie, au - „costat 32. de lei”). Lipsa 'de bani, împiedica ţara că să-şi  complecteze Orgenizarea : oştirei: sale, prin cumpărarea de tunuri, cum. spune raportut „„ Adunărei „pentru, desăvârşirea şi împodob:rea Organizaţiei regulatei oştiri ce “avem, culn şi- spre cuviinţă Serbărilor solenale pentru un stat ca acesta, „Care şi mai înainte nu era lipsit de aceiaş podoabit” 2). După cum se vede "- începutul artileriei noui, care cu timpul avea să ajungă cea mai puternică “Şi distrugătoare armă, - era ; considerată pe . atunci, “numai ca un obiect de “> paradă, o podoabă. Această în Muntenia. Cât priveşte artileria Moldovei, “în 1829, la înapoerea. din răsboiul cu Turcii, Ruşii dau domnului Moldovei un. tun de bronz, de câmp, calibru 48 luat dela turci; acest tun, este şi pus îndață în serviciu, dându-se” peritru aceasta „6 „oâmeni, sub comanda uni - sergent“ artificier “austriac; Când acest tun a putut. funcţiona, întrebuinţarea „."- lui era să tragă cu el focuri la ziua onomastică a domnitorului, cum şi la "acea a sultanului şi a ţarului, aceştia fiind de-acum protectorii Principatului. 

“Prin urmaăre anul. 1829, poate fi considerat “ca începutul nouei noastre. artilerii, a cărei evoluare nu e locul a fi. descrisă aci: şi acum. aa „__... Legiuirea' recrutaţiai „miliției pământeneşti. Infiinţarea regimentelor de infanterie în 1830, am văzut! că sa “făcut din elemente ce exista. Tocmai .- în anul următoi; 1831, în şedinţa . dela 3 Aprilie 'a Obşteştei Adunări. de „revizie, „în Muntenia, să "stabilesc: principiile noului “aşezământ militar al țărei. La acea şedinţă, - vice preşedintele adunărei luâsid cuvântul, zicea „că d-lui Vel Spătaru Ghica, având a se îndeletnici. acum într'u' cetirea ” legiuirei pentru recrutaţia miliției pământeneşti, . o. pofteşte să fie. cu cea. mai. întreagă luare aminte, fiindcă din aceasta: Spânzură (atârnă) fericirea 

Grigore Ghica de către Sultan, când a mers la Constantinopol. , 

şi iarăşi împotriva “a” ei "nenorocire, ''când strângerea: - militarilor “nu va fi: » CU asemenea bune măsuri”... a i DOR Capul al VII-lea, sub titlul. de organizaţia unei miliții naţionale, pune „Tegule „pentru formarea unci puteri armate, . care „este... neapărat - trebuin-. Cioasă' pentru slujba. carantinelor şi. a vămilor, spre: păzirea siguranţei hotarelor, spre ținerea bunei orândueli . în oraşe şi pe la- ţară, asemenea ŞI spre strângerea -dăjdiei şi spre săvârşirea poruncilor guvernului”, ! In expunerea făcută” de. Vice Preşedintele Adunării, vorbind. de „miliția - năţională, zice: mau trecut multe luni până 'să. se organizeze “această „oaste şi până să se deprindă: într'u_ ştiinţa datoriilor. sale şi să i se formeză - ăi 1) Analele Parlamentare Tom, JL. p: I. Sa a i | 
„2) Analele Parlamentare Tom. XP. Ie a 
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| otițeri de căpetenie (Stat Major). Intocmi:ea miliției naţionate, deschide nobi- 
limei intrată într'această slujbă, un. drum nou.de a sluji patriei. şi în vreme de . 
pace” . lar raportul adunărei, care enumără ce s'a făcut într” un an, zice 

„ca încheere: + cp : ! 

. 

O miliţie. naţională care va' apăra pe: proprietari şi negustori, păzind 
siguranţa cea din lăuntru şi necălcarea hotarelor țărei, fără să fie trebuință 
de ajutor 'străin”. . . Si . : 4 

N. 

Deşi miliția se. organizează” în: 1830, regulata ei funcţionare abea în 7 
1832 se stabileşte, printr'un regulament ai „Intocmirei strajei pământeneşti”, 
care prin',,Dela Nr. 37, dela 12 Martie” acel an, 'hotăreşte următoarele: 

Să. fie întrebuințată în trei îndatoriri şi în numărul ce se va chibzui 
mnilităreşte trebuincios, la fieştecare dintr'acestea: întâiu la puncturile din 

 lăuntru, unde trebuinţa 'va cere; al doilea pe toată: lungimea Dunărei; şi al 

vreilea prin. toate schelile munţilor, împlinind,, într'u toate -slujba ce se- 

desluşeşte prin capul al 9- lea din organicescul regulament. Numărul. aşezat. 

:dela puncturile din lăuntru, vămilo: . statului şi la întâmplare însemnătoare, 
„se va despărţi dintr” acest număr, cel ce :va. îi de neapărată trebuinţă şi se 

va trimite. vremelniceşte - unde se va cuveni spre aşezarea bunei -orăndueli 

şi când se va găsi cu cale, se va întoarce iarăşi. . la al său hotărât loc. 

central. Cel de pe Dunărea, va străjui carântinele şi hotarul țărei, va înlesni 
căutarea vămilor şi venitul statului din ostroave'şi pescării şi va asigura linia 

Dunărei, ferind statul şi de contrabande. Cel din munţi, străjuire şi înlesnire 

“în. căutarea. vămilor”. 

De altfel, după cum am văzut aşa prevedea şi tratatul de la Rariănopol 

prin art. 5: formarea: oştirei. regulate, destinată serviciului de garnizoană, 
celui a cordonului sanitar. Insă aceasta a fost la început, căci mai târziu, 

serviciul polițienesc: s'a dat drobanţiior, , cordonul: sanitar grănicerilor, iar - 

pentru oştirea “propriu zis a rămas ținerea garnizoanelor,. străjuirea ocnelor 

şi parte "din pichetele de pe Dunărea, la care-nu s'a putut rândui. sate.- - 

Paza potecelor, era dată în îndatorirea satelor celor mai apropiate de 

i) 

4 

1, 

hotare, sate care . pentru: această "obligaţie, erau apărate de „cfartiruire, Ba 

„de recrutaţia militărească Şi. de orce întâmplătoare havalea”. Pa 

Prin lucrările comisiunei orânduite . atunci - de _obşteasca _ adunare, se, 

vorbeşte: , ÎN , - sa 

_ Numărul soldaţilor pământenești < ce trebue. a alcătui hotărâtele 3 polcuri, 

în Valahia, urmează a fi 4490, din care, 2945 militari să 'se dea în Valahia . 

mare, iar ceilalţi 1545 fiind foşti adunaţi la Craiova, dintre volintirii panduri 

şi din 'cei daţi în judeţele Valahiei mici, cu orânduiială de a treia parte din 

= 
. 

slujitori, să” rămâie ţinerea. acestui riumer pentru totdeauna pe 'datoria -jude: | 

țelor Valahiei mici; recrutaţia era potrivit cu mulţimea familielor, stă- 

„rilor de lăcuitori,, numite atunci „liude, birnici “streini, scutelnici,. posluşnici, 

slujitori, breslaşi, ruptaşi. şi aridoşi; se: hotăra datoria fiecărei familii, 'sat, 

judeţ, de câţi. militari să dea şi să “ţină şi ce folosuri să dea. Iar cu privire 

“la cei ce. fugeau din oştire, era obligaţia . ca dvorniciile să-i caute cu: străşnicie 

şi negăsindu:se . acei fugari, să se trimiată, alţii de aceleaşi, s sate, ce nu au 

dat oameni | după instrucţii. ' a 

7
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-. In Moldova, prin lucrările făcute pe temeiul instrucţiilor, primite în 1829,, 
- dela înputernicitul rus, generalul Minciaky, se stabileşte cele ce urmează: ; 

„+ „Vechile obiceiuri şi buna primire a -Porţei, înputernicesc ţările a ţinea. 
“o jandarmerie naţională, ea este şi de neapărată trebuinţă pentru slujba caran- 
> tinelor,, vămilor, precum şi „pentru siguranţa graniţelor, pentru paza biinei 

orândueli prin oraşe şi prin ţară. ? a | 
„Numărul lor-să se mărginească, pe cât: va fi cu putinţă, pentru ca să 

se ridice tot presupusul din partea stăpânirei turceşti şi se propune 4000 
de oameni pentru Valahia * şi . 1500—2000 pentru: Moldavia. Intr'această 
ramură, sunt înfiinţate multe catahrisuri, pe care trebue deacum a le îndrepta 
Spătăria şi hătmănia, isvoare de prădăciuni: asupra locuitorilor şi de înără- 

_virea rea a câteva familii de 'evghenişti; trebuesc a îi reformarisite. Precupeţia 
vrednică de toată ruşinea, ce se unelteşte asupra tuturor dregătoriilor' oşte- 

„neşti, începând dela Polcovnic până la cea de pe urmă: catană, scutirea de 
_Slujbi prin luare 'de bani, tălfuşagurile lucrate fără' de nici o înfrânare 
* asupra nenorociţilor ţărani, trebuesc a fi în sfârşit oprite, iar în loc de a scuti 
de bir cei ce-intru în slujba oştenească, mai bine să li se.dea'o plată 1) ho- 
tărâtă pentru ținerea fieştecăruiă ins fiitor. în slujbă aevea şi să se întoarcă la 

"bir toate catanele deacum”. | o aa | 
“Iar în 1830, cu privire la recrutate în Moldova, se notăreşte următoarea 

„Socotinţă pentru păzitorii ţării”. a E 
„ „A se face recrutaţia în nedeprinderea norodului, este îngrijire de îm- 

prăştiere şi a satelor şi a recruţilor. A se aduna volontari,: se vor găsi ne- 
greşit; dar se vor smulge de prin sate: toată starea frunte din birnici; apoi 
volentariatul fiind de voe, îndată ce'şi va împlini vadeaua; nu mai poate îi o- 
prit. Aşa dar socotesc să nu ne deslipim de oamenii aceia, care orişicum 
au luat din copilărie deprinderea a sluji statului, adică: de'a se alcătui 
păzitorii- din satele slujitoreşti, cu această orânduială: : , A 

„1. Să se împartă: în 3 părţi, din- care fieştecare parte acum deodată să 
se aşeze, a sluji pe 2'ani, pentru ca în 6 ani să „se facă: încungiurarea tuturor: 

„2. Celelalte 2 părţi să rămână - acasă' întru deplină - nesupărare de bit, 
pastoi, şi orice alte supărări, acum de pe loc. Aceste 2 părţi să. fie datoare: 
numai a se îngriji de.a face şi a da grăunţele trebuincioase, fie păpuşoiu, 

- 

fie orz şi fân, pentru caii cei a reia părţi. | | ! | 
„n 8. Să'se înceapă întâi 'cu paza malului Dunărei, între gura Prutului, 
“Până în gura Siretului, unde nu este mai mare depărtare de 4 'ceasuri. > 

- 4 Boierii orânduiţi, îndată ce vor schimbă rândurile precum s'a. zis, vor 
“cere câte -un ofiţer de cazaci, care să' fie poruncit a umbla: cu' blândeţă 
printre dânşii şi ai depriride la buna “rânduială, cumpărându-se cai şi făcânduli-se şi straele în forma căzăcească, căci sunt deprinşi cu acest fel de porturi. Nu mai mult decât în 6 ani, dacă statul va avea arme păstrate, va avea în deprindere la vreo silnică nevoe, număr de "8000, poate şi 10.000 de călăraşi, cărora îndată dându-le atunci arme, va putea întâmpina orice nevoe deasupra ţărei”, e | . N : 

> 1) Origina soldelor la organizarea armatei şi care au fost şi sub Mircea<Vodă. 

- 

N . . - ” N



pa . N | PE - 

Temeiul: organizăţiei ' în 1830 în Moldova, era: 
„„Doninul este înaltul. şef . al miliției Principatului Moldovei. Miliția 

„este comănduită de cătră Hatmanul, dinpreună cu un! stat „major şi se alcă-" 
“Auieşte de _pedestrime şi călărime,: într'un regiment. Regimentul se împarte | 
în 2 părți: întâiul batalion de: pedestrime şi întâiul escadron de călăraşi; 

“al doilea batalion şi al. doilea escadron.. Fiecare din aceste părţi, e comăn-" 
duită de un Ofiţer a “rangurilor de sus,. care: are putere şi drepturile ' unui 

“ comandant de regiment, având însă leafa rangului său. Aceşti ofiţeri se Vor 
„adres, într'u toate Hatmanului. „Fieştecare . batalion este comănduit de un 

- maior şi fiecare. escadron de un căpitan. Batalionul * se alcătudşte din 
4 compânii, compania din 2: plotonuri. şi plotonul din 6 secţii. -Esca- : 

-: dronul se alcătueşte din 4 plotoane şi 'plotonul din 4 secţii. In fiecare - 

. batalion:. 1 major, 4- căpitani, - '8 locotenenţi, 8 stegari, 16 cadeeţi, 48 sub- 

ofiţeri, 8- toboşari, 480 „solăali, 1 »doctor, 12 soldaţi nearmaţi. „Peste tot 
„986. ai 7 

“In escadron: 1 căpitan, 2 locotenenţi, 4 stegari, a: cadeți, ui subofi=. 
feri, 2 trâmbiţari, 160 soldaţi, 5 soldaţi nearmaţi, „total +190. Iar regi- 

“mentul, "cu. 2 coloneli şi toate rangurile, 1554;. "comandantul. miliției 1, 

ofițerul maior. de slujbă 1, “adiotanţi maiori 2, scriitori 6; total 15641). 
“Am văzut că era prescris . un stat major al hatmanului. în . Moldova; 

“dau compunerea lui şi lefurile: hatmanul (general inspector) leată 4 000 
lei; nutreţ la 6 cai lei 792. Total: 24792. . 

2 adiotanţi aleşi din numărul stegarilor. regimentului, 2 cai; lei 528, 
„P colonel adiotant, comandant, lei 7200, 3 cai lei 396, total 7596. 

Cancelaria .sa;. 2: adiotanţi maiori, Căpit. sau locot. 3000 lei, 6000 2 cai Să 
lei 528, total 6528. 

6 scriitori: 240,- 1440, 180 hrană (1080) lei 2520, Sa 
Cheltuiala cancelariei. şi scriitorilor, lei 4000.. ! 

.. Total general: Lei 43. 964. | - 

-.O înmulţire - a miliției “seputea face numai prin adăugarea unui şir 

sau douiă, la fiecare secţie, neputându-se spori numărul batalioanelor, , esca- 

droanelor, ofițerilor şi subofiţerilor. - . . ” 

7 | 

“Prin legiuirea care însoțea | „organizarea de la' 1830, . să „prevedea i a 

uen: a:ătoarele: RR a | 

| „Se scutesc de miliţie. familiile nobililor de: rângul - I, “al. II-lea, al 

III-lea 'şi al IV-lea, ale privilegiaţilor, zişii postelnicei. şi neamuri, un şi 

familiile preoţilor ce se află în slujbe”. 

“Recrutarea se făcea prin tragere la sorţi, punându- se într un vas, un 

număr de bilete albe. şi. negre; cele. albe, egal riumărului tinerilor . ceruţi. 
„Cine scotea bilet alb, era luat.. Legea, ' prevedea scutiri pentru cazuri . de 
neavut înălțimea, cei” improprii de' slujbă, . întâiul născut al sermanilor de, 1 
tată şi mama. Fiii unii născuţi; întâiul născut dintre fiii sau nepoţii. unei | 

ăi văduve, tată orb” sau bătrân” de 70 de ani. Cel mai în vrâstă dintre doi. frați 

, 1); Aceasta însă s'a aplicat î în 1830, la regimentul pe lua singur batalion” şi "mai 
- 4ârziu S'a intrat în organizarea prescrisă aci. , 

| Oastea Română c. 42-a
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ce sar întâmpla' să tragă odată la sorţi; tânărul a' cărui frate. sau tată, este -sub steag !), sau a murit în slujbă, sau s'a slobozit pentru răni sau nepu- tinţă, în timpul 'slujbpi. Recrutarea şi revizia, se făcea de un consiliu pe judeţ. | Se putea pune om în. loc, însă -de aceleaşi condiţii, bun pentru serviciu, Se prevedeau amenzi în. pani,: pentru acei care. doseau desertorii. prin sate, După . cum să vede, foarte" puţin ca principii, a primit modificări . legea aceasta veche, deoarece ea a dăinuit mai până astăzi. | Să Se prevedea înrolarea de bună: voe dintre birnici, nu şi dintre negustori. Inrolarea se făcea de ofițerii miliției în unire cu' isprâvnicii, observându-se a nu. se lua'măâi mult de un om,. din aceiaș casă.. Vârsta 20—30 de ani. --, Numai pământeni "cu părinţi ori familie, se primea în Slujbă. Durata servi- ciului 6 ani. Lipsurile din efectiv.se complectau la fiecare 4'sau 6 luni. După împlinirea a 3 ani de serviciu, a treia parte din, rangurile de jos, se va slobozi din slujbă; se slobozeau totdeauna pe cei mai puţin vrednici. Se admiteau prelungiri de termen de serviciu, după terminarea timpului obligator, dacă : îşi “exprima dorinţa. . .. a „- ! Privilegii.. Până la: 1830 când se reorganizează oştirea pe temelii noi, În țările române privilegiile vechi se menţin şi unele trec şi în noua organizare _* militară, altele dispar. Atât ofițerii cât şi gradele inferioare, se bucură de „_„ foloase pe care le trag din calitatea lor militară. Aşa ofiţerii, pot locui în >“ case, gratuit, socotindu-se în cuartier, cu drept de lumină şi încălzit, de 1 transport în judeţ, pentru îndeplinirea serviciului -lor la graniţe, carantine, “ocne, etc.. unde se, află şi, trupa -lor. La eşirea din' oştire, rangul căpătat „în ea, da dreptul la un rang politicesc,. dacă avea 3 ani vechime şi la un „ Tâng mai mate, dacă vechimea în gradul oțiţeresc, era de 6 ani. d i Cu privire la soldaţi, prin regulamentul organic dela; 1830 se prevedea, că: tatăl şi mama, femeia şi copiii militarului, să fie în toată vremea slujbei „sale, scutiți de orice dajdie; şi dacă militarul -nu' va. avea - familia sa, în „.” tocul aceleia, se va scuti altă familie, însă fieştecare înilitar nu va putea scuti “ decât numai o familie. N DI Pa „In -Moldova, potrivit 'obiceiului, privilegiile 'erau: părintele, maica sau însăşi a sa familie a militarului, de este căsătorit, sunt în cursul slujbei sale, „__Scutiţ! de orice dare. Când soldatul, nu are familie, are yoe aşi alege o altă .. * familie străină, :pe „care O scuieşte. La angajarea de a servi peste termenul legal de 3—6 ani, atunci. scutirea e pe toată viața, 'avea drept a purta -uni-. “forma ca un veteran, însă fără arme, fără chivără şi -palască 2).. Ceice se vor însemna prin slujbele lor, se. vor înainta la rângul: de căprar şi de subofițer. La sfârşitul termenului 'de serviciu, îmbrăcămintea. se. lăsa omului, numai armele şi. caii rămâneau regimentului. a a _ Pensii. In regulamentul întocmit de obştească adunare în 1831, la N Si p _ | TI Ca 
| a SE | - în corplsf în acra &ublocot “ca coldale fu Tia căgoc, (199700) se găseau servind | 

«-.  menţineraa sub drapel pentru complectarea- anilor de Serviciu şi deducerea timpului 

desertăr PCI 
„U€ CI _ 

| ert zi en eerviclu venea timpul Incorpărărei și a fiului său, În termenul recrutărei,
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- art; 24 se spune: cel ce va sluji. cu cinste statului în curgere de 8 ani Şi” se 

“va trage din Sliijbă, va lua sub numire de pensie, o a treia parte 'din leafa , Ş 
ce primea în: cea din urmă slujbă, în care s'a aflat; cum.-şi dacă va îi 

"slujit 16 ani, să primească două părți din leafa sa; iar slujind 24 de ani -. 

, “şi trăgându-se din slujbă, să primească toată leafa. . o 

7 Tar art..25: slujbaşul obştese care din pricina vreunui. şacatlâc 1) pri- 

. cinuit din slujbele în care s'a .aflat, va fi silit a se trage din Slujbă,. mai 
“înainte de împlinirea serviciului de 8 ani,. să ia pensia ce s'a:hotărât telor..ce - 
„au slujit 8 ani; sau de i se va îi întâmplat moarte din" pricina slujbei, 

pensia ce s'ar fi. cuvenit -lui, să' O.ia „văduva sau copiii lui, însă - aceasta 

pentru slujbaşii civili, iar pentru militari să , se >mărginedscă sorocul . - 

„pe 6 ani”. -£ Di | 

.. Dăm spre. ştiinţă şi ordinea, de încadrare a regimentului şi-a Cu letiite. -. 

„respective: 

îs 

.- Pedestrimea: 
-" Maiori şefi de: batal. 25000, 10. 000; pt. 2 cai a 246, 528,. 10. 528. 

Căpitani . şefi de coimpanii 8—3000, 24.000 total 24.000. 

" Lietenanţi şefi de plot. 16, 2400, 38.400. 
2 Stegari: 16, 1800, 28.800. 

N) 

2 adiotânţi (unul al regi şi TI batal. iar altul la al doilea batalion) 

132, 264. ., a 

Casier al miliției, casier: ales 'de 'corposul ofițerilor, sergenţi, mo). câte „- : 

1"de companie 8, 300 leafă 2400 hrană 180 fiecare 1.440 total 3840. 

Cadeţi 4 de companie ! 52 240 leafă, 1600; . „hrană. 180. fiecare 5160, o 

"total 13.440: 

Subofiţeri, furier 88, leaţă 240, ai. 120; hiană 180, 15, 840, total 36. 960, . . 

.- Soldaţi 960, leafă 72, 69.120; hrană 180, 172. 800, total” 241.920. 

.... Toboşari 16, leafă 72, 1152; hrană 180, 2880, total 4.032. Ai 

Doctori 2, leafă 440, 8800. . . ăi 

_ Un batalion 2, leafă 800, 1600; hrană: 180, 360, total 1:960. 

Sold. neînarmaţi 16, leafă 48, 168; hrană '180,2810, total 3.680. . 

Scriitori 2 de comp, 6, leafă, 240, 1440; hrană. 180, 1080 total | 2.100. o 

, Călărimea: . 

„... Căpitani şefi “de escadr. 2; 3008, 6000; p. 2 cai 396,: 792; 6.192. 

„ Lieutenanţi (parucici) 4, 2400; 9600; pt. 2 cai .264, 1056; 10.656. 

” Stegari. (praporcici) 8, 1800, 14.400; pt. 2. cai: 264; -2012; 16. 512.. 

Vagmeister (auartalnici) 2, 300, 600, 180,360; pt. 1 cal 132 264; 1204 

Cadeţi 8, 250, 2000, 180, 1440; pt. 1; cal 132, 1056; 4.496. 

Subofiţeri, din care 2 turieri, iar. ceillţi Quart. 8, 320, 9%, 30. 120, 180, 

57. 600; 132, 42.240; 180.560. , N, 

„Trâmbiţari 4, %, "584, 180, 1120; 1 cal 182, 538; 1632. 

  

1) Aceideat. | 
Ta “7 

Aaa Coloneli 2, a 7200 lei, 14. 400, furaj şi i poteorit pentru 4 'cai; 1056, i | 

total 15.456. , 

7
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337 -" Sold neînarmaţi 4, 48,192; 180, 720; 1 cal 152, 528; 1.44. "îi... Doctori veterinari. (corali) 1, 2000; 2000; 2 cai 264, 264; 2.26).  Potcovari 2, 250,:500, 180, 360; 1 cal' 132, Da “ Cheltuiala canţelariei 2400. a 0 da dean 12-lea părte pt. 31 cai. câte 499 lei, 12.209... 1. -. “Peste tot un regiment, 302.576, 268.920; 54:384, 640.480. | Aa „.. Ierarhie şi grade în oaste. In 1828, cu “alcătuirea regulamentului or ganic, se introdue şi gradele ierarhie, dela armata ce a servit de model şi . „care a constituit şi regulamentul, armata rusă, aşa că numirite vechi de ranguri ” “boereşti, capăt o asimilare cu rangurile militare introduse din Rusia. Astfel. ” 
4 

postelnicul, vornicul de “oraş, vornicul de .temniţă, aga, deveneau deodată „ coloneli. (polcovnici, polc, regiment); Clucerul! intră „Maior; paharnicul, că-! : -pitan,- serdarul locotenent ' (parutcic), pitarul, sublocotenent (praportcic) “şi i conţopistul, cadet. Când “un ofițer .eşea. din oştire, putea căpăta ca un drept al său un rang mai” mare, dacă âvea în cel ostășesc,. 6 ani vechime, „Iată și cum se confereau gradele, la 1830: .. --. a "Seful Miliției Principatului Moldovei, CT - Pe temeiul 'prezentajiei .jos iscălitului, către deplin împuiesnicitul Pre- zident al Divanurilor: Moldovei Şi Valahiei, D. General Adiotant şi cavaler, - Kiseleţ, mărturisită fiind, acea 'prezentaţie 'şi .de „Inspectorul miliției D. „+ General: Maior. şi cavaler, Starov, ' Excelenţa sa -Paul Dimitrievici, prin „.-..-Porunca de zi slobozită către miliţie la 8-a curgătoarei luni Nr. 9, luând în. - *. -băgare de seamă osebitd bună “sârgăinţă către slujbă a ofițerilor însemnați „* mai jos, a binevoit a-i înainta în rangurile următoare: . e „In ranguri de comandiri de: companie: pe adiotantul mei, întâiul comân- „+ di de ploton Mavrocordat. In rang “de întâi! comandir- de ploton: pe casierul „baielionului, al doilea .comandir, Gane”. N N aa Pe aceste temelii s'a ridicat armata românească,. de a ajuns unde este astăzi; la origina ei se poate: constata principiul echităţei. Să se observe * "privilegiile! şi pensiile' şi. se va vedea, cât de “departe stă armata de astăzi, ".- de' oştirea de atunci şi ce enormă deosebire, între cerinţele - serviciului de | a atunci şi ale vieţei- individuale şi. de familie, cu: cele de astăzi. .-. | a i Inainte 'de a încheia, trebue să ating o chestiune foarte delicată: instrucţia ” ofiţerilor. Cultura ofiţerului român, neapărat că nu a 'ptut. îi. alta decât aceea a. timpului şi a împrejurărilor în care s'a născut şi armăţa.. — Până. 

> Hii de boieri, ori care ar fi rangul boieresc al tatălui, trebu „militar, cel puţin un an,. ca iuncăr (Muntenia) şi cadet. (Moldova). “Aceşti - aspirunţi „de ofiţeri, “erau trecuţi pe un: tablou, după data  înrolărei şi Ia „„ Vacanţele ce se iveau în. oştire, erau înaintați sublocotenenţi.. Se 'săria peste. „acei ce nu erau destoinici, căci meritul de a înainta, se hotăra de.către o - comisie de instructori ruşi, în care intra câte Odătă şi grade interioare. „Asni- ranţii trebuiau să răspundă la câteva chestiuni, di nai în - 
. 

n are cele mai însemnate Aa
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“aparţineau dărei de comenzi şi explicărei. unor mişcări din. cele. obişnuite ! 

cinuiilor de jos, ca mânuirea armelor, încărcarea şi darea la Semn (în- 
„serviciu era încă din. 1828, introdusă “din armata. rusească, puşca. | "cu capsă) ' 

întocmirea despăiţirilor, a semiplotoanglor, a plotoanelor. Formarea ron» 

tiilui, a coloanelor, a careurilor şi slujba de garnison” - a 

Despre .ceva cunoştinţi. generale, nici „vorbă. Nici nu existau cărţi de 
“ştiinţă, erâu : -regulariente ruseşti, pe' toi, cu care instructorii umblau în 

- buzunar la instrucţie şi de pe care urmau la front. Felix Colson, consul al 

Franţei, pe . acele timpuri, în „ principate, descrise : astfel pe: ofiţerii “din | 

Moldova: „Ofițerii -servesc 5— 6 ani în. acelaş grad, de 'nu au altă protecţie ,. . 

decât meritele. şi serviciile.' Cel. mult se găsesc zece: buni ofiţeri, în „miliția 

„ Moldovei;restul sunt militari. care. în alte părţi nici subofiţeri n ar putea' îi”, 

Iar pe” cei din Muntenia: „ofiţerii în cea -mai „mare parte nu provin decât 

„din fii: familiilor nobile, cu desăvârşire ignoranţi . şi presumpţioşi”, Erau, 

 asttel timpurile, dela care nu s'au puiut abate . nici Mareşalii lui Napoleon. » 

Acest trecut de cultură şi. intelectuaii iitate . ofiţerească.- dela noi, nu ne 

- 7 | 

2 

„ poate face : 'necinste; aşa: cum erau vremurile şi mediul şi Generalul Bauer, 

într, o publicaţie: a sa din Lipsca, din acel timp, 'spune: „Ştiinţele şi Artele sunt 

aşa de neglijate şi disprețuite în .aşa grad, în cât nu sunt nici termini, în 

limba! țărei, pentru a-exprima cuvântul: artă. sau ştiinţă”. a 

; “Dar tocmai -pentru aceasta, ofiţerul român .cu cultura la care a' ajuns:, 

astăzi, „poate. sta exemplu tuturora, ce drum a străbătut în viaţa oştirei noastre . 

"şi cât de! depărte se. găseşte : el, împreună . cu instituţia căruia, aparține,- pe. 

„alea progresului. = Da . 

Si totuşi este dovadă precisă” că instrucția militară să făcea pe tenieiu 

„de reguli: şi regulamente în uz la- noi ca şi în" alte armate, românul prin firea 

“lui totdeauna s'a scuturat. de străinismuri. Vechiul sistem de luptă să dobândea - * 

prin practică; cele dintâi teorii au luat fiinţă şi au intrat în instrucţie odată 

cu introducerea artilerizi, armă bazată pe ştiinţă Şi şcoală. Organizarea: de la-. 

1830, aduce cu dânsa şi - introducerea regulamentelor militare, nu atât în 

„Scop. tactic, cât în funcţie de siniticare a mișcărilor de uniformă execuţie. Insă, 

-“ cunoştinţe . de conducere "bazată pe oarecare . „principii, de ştiinţă de “arta 

“militară, exist la căpeteniile oştirilor române şi, mai înainte şi aceste cunoştinţe” 

_nu se deosebesc ca formă de exprimare “Ştiinţitică, de 'cele -de' astăzi. Isbânzile ; 

- în lupte î în trecutul nostru, nu S'au datorat nici numărutui, nici technicei şi nici. 

„ norocului; ele au îost ezultatul superiorităţei conducerei şi virtuţilor ostăşeşti 

a neamului. Conducerea s'a afirmat totdeauna pe ce știe vrăjmaşul să facă 

„pentru a să ști 'de dânsa ce. este 'de făcut. Peripeţiile luptelor au existat 

“în toate timpurile şi ele au cerut sisteme şi reguli de a le face faţă în- orce . 

- împrejurare, Folosirea acestor reguli şi sisteme a fost o artă, o ştiinţă pentru .. 

„noi, reuşita este cea dintâiu dovadă. Despre virtuțile. ostăşeşti. a neamului - 

“au fost mărturisiri îndestulătoare în scrierile şi. descrierile străinilor. din toate - 

“timpurile, unite cu existența popo:ului . români. şi păstrarea intactă . a solului, 

“patriei românești, timp de zece veacuri i cu siguranţa „acestei "conservări 
. 

pe veșnicie, + a E a e a IN : * 

p 

.



zi 

a. DE a - - , eg a 
-" Vom dă în mod. cronologic şi. în ordinea-cum s'a desfăşurat organizarea „armatei, la 1830 şi după 1830, până la războiul de neatârnare 1877-78, „căci acest războiu intră în epoca modernă, a ţărei noastre, el a fost îndeajuns. descris“și este prin urmare destul de cunoscut. Ia In mod sumar, între anii. 1830—-1845, constatăm următoarele: „- "O, perfectă unitate dE organizare militară; în amândouă ţările Muntenia.- “şi . Moldovă, Aproape anual. să aduc complectări aşezământului militar, "care sub acelaş inspectorat “Superior, comun, cel rusesc, constiție să poate „zice o. Singură. armată, “pentru amândouă - țările. Să prevăd Serviciile. şi atribuţiile: lor, ca organe -ajutătoare. comandamentului. şi administraţiei tru- -pelor. Să dau. steaguri corpurilor. . .. . 

i 

s 

'Să modifică necontenit tipul organic al unităţilor, să reduc sau să sporesc, * :ca şi cum nu am avea propriu zis o organizare, ci o' încercare a se alcătui „un îel. de-organizare armatei 'noastre şi. aceasta datorită elenientului străin "de ţară, care prezida la organizare. Să stabileşte sistemul de recrutare, . „care în principiu prevede serviciu militar „obligator. - +. InStrucţia. trupei şi a ofițerilor, face: obizctul “preocupărei: generale: şi diferite comisiuni “studiază, şi întocmesc “planuzi şi proiecte, "care să pun în aplicare. . .. -. o o o + Să încadiez! corpurile de trupă” şi să complectez comandamentele şi ser „Viciile auxiliare pe nevoile armatei, în ambele ţări. -.. 

„> >. Se aduc oarecare mo 
a. 

- 

„1 * Să organizează şi cea de a treia armă, artileria. Să întocmesc regulamente tactice şi să traduc: cărţi de tactică şi de procedare în lupte. Să organizează flotila. - Dc a e * 

dificări uniformelor .Cavaleriei. „i „După cum :am văzut, * anul 1850" nu' este un “început--al puterei noastre armate; dar „este -un început al unei epori, în care, organizarea militără a țărilor roriâne, capătă caracter unitar, atât în principii şi legiuiri, cât şi în „persoana Inspectorului “general rus, Starow. Ce “păcat, că a lipsit - tinipului "acela; conducătorii, 'sâu simţul lor politic, de nu s'a înfăptuit cu 30 de ani: mai de vreme şi unitatea politică a ţărilor române. * Ia Ma _Un Organisnr naţional, ca cel al armatei, nu putea dobândi forma“ com- „_Pplectă, din partea unor organizatori străini; de_ aceia “treptat, armata română -îşi adaugă an cu an, elementele ei de viaţă şi de. tărie. Vom înregistra prin urmare. această complectare; aşa cum, s'a înfăptuit ea, evolutiv, dar sigur. 1830. După regulamentul' organic, : în “Moldovă, miliția principatului - | coprindea: N a - | „Un regiment a 2 batalioane 1) şi 2 eescadroane, comandate de “hatman, având un stat major; batalioanele şi escadroanele comandate de câte un ofiţer superior, 'sau a „Tângului de sus”, fiecare batalion “având 4: companii, . "compania a 2 plotoane, plotonul a 6 secţii; - escadronul comandat de “Un - căpitan. Aşa că efectivul batalionului era: un maior, 4 căpitani, 8 lieutenanţi, „8 stegari, 10 cadeți, 48 subofiţeri, 8 toboşeri, 480 „jandarmi”, un doctor, 

  

1) La început regiraentul are un siagur batalion şi ua Singur escâaron.! 
* 

Ai
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12 „jandarmi “neînarmaţi”. Efectivul escadronulii era; un căpitan, “2  jieu- 

“tenanţi, '3 stegari, 4 cadeți, 14 subofiţeri, 2 'trâmbiţaşi, 160 „jandarmi”, 

3 : „jandarmi. neînarmaţi”, Totalul batalionului 586, al'.escadronului - 190. 

Reimentul cu 2 Coloneli' 1554 oameni. Stat majorul. miliției coprinde: un 

hatman, un ofiţer. major de slujbă, 2: adiotanţi maiori şi 6 scriitori. 

“ Domnul este -şef miliției, principatului, Maiorul TUS „Mişcenco, - este 

numit instructor miliției Moldovei. | B 

In Munteria, regimentele au, aceiaşi: “compunere şi organizarea” or 

este întocmai după regulamentul Moldovei. După înfiinţarea. lor, regimentele 

Li 

- sufer necontenit schimbări în efectiv -şi echilibrarea lui pe unități. In acest, 

an, cam cu dela sine putere şi, fără împuternicirea Porţei, să sfinţesc cu mare 

paradă, la Mânăstirea Plumbuita de lângă Bucureşti; steagurile miliției 

Munteniei. ....- : ' a 

1831. In Moldova, în luna Ianuarie 1831, s'au împărțit toţi soldaţii 

în 2 batalioane de infanterie, fiecare de 4 companii sau roate, — cum le 

zicea atunci, fiecare companie avea 250 oameni cu un comandant de companie * 

şi 4 ofiţeri, 2 locotenţi - (le zice parucici) Cavaleria s'a regulat într'un divizion 

cu 2 escadroane, care treceau! peste. 200 de oameni, fiecare escadron comandat - 

de un căpitan, cu 4 ofiţeri, iar, divizionul comandat de un 'maior. Divizionul 

a funcţionat pe lângă regimentul de infanterie şi nu sufere modificări în 

" organizarea lui. - 
| 

+ Îri acest an sa înfiinţat spitalul militar „pentru. 40.. crevaturi, din “ 

Insuşi Generalul Kiseleit, care avea. plenipotența în guvernarea “fărior, 

„să interesează de aproape de mersul -organizărâi lor militare; asttel, el 

primeşte rapoarte, inspectează, face la - rândul său dări de seamă guvernul:ii 

rus şi: intervine pentru : satisfacerea. nevoilor: oştirei, pe lângă . „cârmuirile 

ţărilor. Reşedinţa lui este în Bucureşti. 

După regulamentul organic, se prevedeau înrolări şi angajări. “de bună 

şi ispravnici, observându-se a nu se lua mai mult de un om de câsă, vârsta 

. între 20—30 de ani, numai pământeni, vremea slujbei . 6 ani, golurile se 

complectează pe măsură ce se ivesc, cei care nu puteau îndeplini : serviciul 

— nevrednici — se - liberau pentru “totdeauna din oştire; cei rămaşi se liberau 

treptat după 3 ani, parte după 5 ani. Efectivul trebuitor 'era de 1466" 

“oameni. Să putea după vo2 rămânea şi după, 6 ani, cei: mai vrednici; în 

cursul slujbei, familia celui înrolat era scutită de orice dare, iar cel ce nu 

" sau dat boierilor şi fiilor de boieri, potrivit rangurilor politiceşti, adică şef 

a toată miliția putea îi vornicul de ţara de sus, cel.de ţara de jos, hatmanul, . 

_visternicul, -vornicul de obşte. -Postelnicul. Şei de regiment, aseinănat 

voie; negustorii erau: oarecum dispensaţi. Inrolarea să făcea de“ ofiţerii miliției | 

N 

“avea familie, îşi alegea o familie pe care o scutea. Cel ce; făcea 6 ani . 

-" slujbă, era scutit de - dări, cât trăia, având dreptul a purta uniforma ca 

„un veteran, însă fără arme, fără chivără şi fără. palaşcă. Gradele ofițereşti 

7 

“ care 25 la Iaşi şi 15 la Galaţi”, sporite mai la urmă la 85. Cheltuiala. 

la început 25.800 lei, s'a sporit cu 27.200 1ei pentru 85 paturi; deci spitalul 

„are acum 125 paturi:. . e
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“cu aga, vornicul de aprozi; asemănat, cu rangul şefului. de batalion: spătarul, banul. Asemănat cu rangul şefului de batalion şi de escadron: comis, că- miânar, paharnic. Asemănat cu rangul întâiului: şef „de ploton: sărdat, stolnic, -“miedelnicer. Asemănat cu al doilea şef de Ploton: clucer, . sluger, pitar, Îmierist, şetrar. Aceasta .a, fost însă la început când să alcătuia miliția, după „aceia însă, boierii de orce. rang ar fi şi fii lor, vor intra în. slujbă: cadeți, "şi nu vor sluji mai puţin câ un an în cadet, după care pot înainta la ordinea . 
. - . , A _ 

“= . . 

pe marginea Austriei şi în ținuturile dinlăuntru. Batalioanele şi escadroanele, 

. 

. - - . . . a. - . a „, 
erau, împărţite prin, ținuturi şi oraşe, în cete, sub un: şei pentru ţinerea | 

N 

N 
disciplinei şi privigherea părţei. economiceşii. Fierare companie împărțindu-se, „în mai multe. cete, căpitanul rămânea cu. cel „dintâi ploton şi 'cu el, cel mai tânăr lieutenant, sergentul major şi sergentul furierist. AL doilea ploton, -- tămâriea 'sub. comanda celui mai vechiu licutenant al companizi şi 'cu el se „- află- stegarul, E 

SR “Hatmanul sau şeful miliției, 'era răspunzător de paza disciplinei şi de 

„ şi 150 'gâlbeni în celelalte 'arme. 

ținerea orânduielei. . -.. .. „i MR ÎN e “Până în. anul 1831, paza marginilor ţărei. se făcea prin locuitorii satelor „vecine-şi în acest ân,'ea. să dă în grija dorobanţilor. Motivarea. acestei înlo- 
din lăcuitorii. satelor vrednici şi: de credinţă ca să slujească dorobanţi na- pristan, nu să află, ete, 

- | „Principiile călăuzitoare în : organizărea nouă a armatei; erau precis: stabilite prin “ legiuirile comune. ambelor” ţări, cu. foarte mici ' deosebiri. între: dânsele: - : . a N | Serviciul militar de 6. ani, recrutarea numai dintre oamenii de la sate, 

N 

câte un recrut la 70 de. familii; comunele puteau. înlocui un recrut, prin un „Om care. a' terminat serviciu şi care primea de la sat 2000—4000 - de. lei | „Vechi, pentru toată. durata serviciului. Comunele erai „obligate a da om în loc, "pentru: dezertor şi a plăti efectele luate în. dezertare. Comuna înzestra” : pe recrutul ce „termina armata, cu 2 boi şi-o vacă. " Desertarea l-a şia pri 
„2-a se pedepsea cu bătaia; a treia, cu munca silnică, 'Orăşenii şi fiii de boieri, Hu „erau 'obligaţi a: face. armata. Dacă voiau . însă O ' făcea şi “aveau „voie a să retrage orcând şi la terminarea serviciului, dacă voiau să făceau cadeți, dacă dovedeau 'că “au un venit anual de'100 galbeni, în: infanterie 

| Evreii nu erau primiţi” în armată; ei plăteau pentru această dispensă impusă, 3000 de lei işi cârmuirea îi înlocuia prin, români (creştini). „ Inaintarea ofiţerilor să. făcea numai la : vechime. , Ofițerii demisionați puteau reintra orcând în armată. .. | N N 
1) Analeie Parlamentare pe anu! 1831 Tom. II. 
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Pentru administraţia şi indestularea armatei, era aşa numită „Dojurstvă”, 
“<u anume personal, sub conducerea hatmanului.. Plăţile se făceau trimestrial. 

In Moldova, director hătmăniei, era un vechiu Colonel, Stamati. Hrana 
“trupei, furaje, lemne, materiale de confecţie, se dădeau în întreprindere: 
“particulară. Imbrăcămintea şi încălțămintea. cra şi pișlăria de harnaşament ! 
să „confecţiona. în corpuri; A 

Să făceau - inspecții şi control „asupra tuituror ramurelor administrative i 
şi de comandă. 

„ Dăm ca document, costul „obiectelor, spre a se e putea face o comparație 
cu ace] de astăzi şi evoluarea lui, în o sută de ani. „. 

Uniforma de.” postav vânăt, tiv roşu, “pânză căptuşală, - pânză roşie 
pt. graduri 4 lei. 5 par, şiret' de lână galbenă la guler şi mânici 1 leu . 
16-par. Găitan de lână galbenă pentru. guler şi mânici i leu 5 par. [ astea 

“termen pe 3 ani de purtare), bumbi de alamă câte 17 de fiecare 1 leu 28 par. - î 
| "(termeri de purtare 6 ani) sponci la guler 8 parale; „pentru cusut uniforma 
1_leu 20 par. 

„4 Pantalon de postav vânăt 21 lei;  căptuşată de. pânză 3 lei “10 par... 
o „pântecar” de postav roşi, 1: leu .10 par., pentru cusutu - lor 10' par. 

| Chitele 1 de pânză lată 9 lei, : (pe 2 âni); pantaloni: de vară (2 de om) 
-de pânză, 14 lei (pe 2 ani); cămăşi de pânză (pe 1 an) 2—11 lei. -Pentru - 

„cusutu tuturor lucrurilor de pânză 39 parale. 

Chivăra 1 pe, 3 ani, „de pielcică cosoroc: şi cu fund de postav 1 roşu 
13 lei. 1 Ciicure “ 1a- chivără de lână roşie pe 3 ani, 1'leu. La chivără - 

marca de alamă" pe 6 ani 1 leu:26 parale; solzi de alamă la chivără pe 6 : 

„ani ,2..lei. Muşama neagră pentru învelirea -chivârei pe 2 ani 1 leu; îi... 

cravată (gâtfăşor) de postav negru, pe un an 10 parale: Una manta de postav .- 

“pe 3 ani 30 lei 10 par. (de postav roşu 30 parale), postav vânăt pentru” | 

” guler. "10 parale. Pentru, cusutu' mantalei 20 parale;. găitan - de lână neagră ” 

-.26 parale pânză de căptuşit 4 lei 12 pa:.; 6 bumbi de alamă (pe 6 ani) 

.28 par., una raniţă (giamantanaş) , de piele cu cătărămi (pe 6 ani). 14 lei; - 

' Curele de piele neagră pentru legat raniţa: (pe 6 ani) 2 lei; una palașcă de . 

„curea neagră (pe 6 ani) 2 lei 30 par.; 2 per. ciobote (pe” un: an), 15 lei 
:20 "par. Pentru cusut şi 1ns ciobotele.2 lei 29 par. şiret. pentru Sergenţi | 

_rejori la guler şi . mâneci 20 de lei. (pa'3 ani): şirel de fir la guler. pentru . 

subofiţeri -(pe 3. ani) 10 lei; şiret pentru epoleturile caporalilor (pe 3 âni) 

-.2 lei 20 par. Pentru uniforma: toboşarilor şiret de lână galbenă 4 '!ei 

"= 8 par. (pe 3 ani). Cemleacul de lână roşie, (pe 3 ani) 1-leu 10 par.; pentru 
E “grija puscei 10 parale pe. an, pentru grija tesacului 10 par.. pe an, pentu | 

grija” tocului baionetei S-par. pe an, pentru grija tobelor 1: leu : p6 an, 

7 pentru cremene şi hârtii de fişicuri 1 para pe an. - pe - 

„7 Capitolul VII, al regulamentului cu privire la, oştire, avea. următorul 
"icoprins:. ps m 
Da „Reglemeiitul jandarmeriei. Tabla materiilor. Titiul I: Generalice puneri . 

Aa. calc pentru alcătuirea miliției. Titlul II: Invăţătura' călăreţului, şi a: 

spedestrului. Slujba de - garnizoane şi "de avantposturi- (aci. se prevedea: 

aj
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- Școala înrolărilor, adică a. scrişilor, exerciţii a - Companiei; exerciții a escadroniului; exerciţii a batalionului; slujba 'de garnizoană şi avantposturi). “Titlul III: Regule de; Ad-ţie. Titlul "IV: Condica „militărească (prevedea; judecata sfaturilor, oşteneşti, alcătuirea acestor. tribunale şi urmarea orânduelei „ judecătoreşti). E E Sa "" Prin 'legiuirea care, însoțea organizarea “de la 1830, să “prevedea şi următoarele: i a a „Se scutese” de: miliţie familiile nobililor de rangul Liu, al II-lea, - al III-lea şi al IV-lea, ale privilegiaţilor; zişii postelnici şi” neamuri, cum.şi ";  faniiliile preoţilor ce se află în. slujbe”. .- . - „ î. Recrutarea. să făcea prin tragere la sorţi, punându-se într'un vas ua ; număr de bilete albe şi negre; cele 'albe, egal numărului „tinerilor . ceruți, Cine scotea bilet alb, era 'luat.. Legea prevedea scutiri pentru cazuri de ne-âvut înălţimea,” cei improprii de slujbă, întâiul născut al sermanilor „de tate şi mamă. Fiii unii născuţi; întâiul născut dintre fiii sau nepoții. unei „văduve, “tată orb sau bătrân de 70 de, ani.” Cel mai în. vrâstă „dintre doi 

tată, este sub steag, 'sau a murit în slujbă, sau s'a” slobozit pentru răni sau” neputinţe, în timpul 'slujbei. -Recrutarea şi revizia, se făcea de un consiliu pe judeţ. Se putea: pune om în loc, însă de aceleaşi condiţii bun pentru serviciu. Se prevedeau amenzi în bani, pentru acei care doseau 

fraţi ce s'ar întâmpla să tragă odată 'la sorţi; tânărul a_cărui frate sau 

/ .. . . desertorii prin sate. . .. A | . __: După -cum se vede, foarte puţin; ca. principii,- a primit modificări: legea aceasta veche, deoarete, ea a dăinuit mai până astăzi. pa . Ă E i + N - 
pa . iq 
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> „„ (Fig. 101) Vechea Curtea Domnească din Iaşi şi piaţa de instrucție. 
1831. „La 15 Aprilie ora 11 dim, Prezidentul plenipotenţiar a trecut în: revistă straja pământenească a cărei pedestrime- şi călărime în număr de „700 oameni, era înşirată pe şesul. de la Păcurari. Frumoasa înfăţişare a tinerilor noştri oameni. şi feliuritele exerciţii şi manevre. (mişcări) cu: de- 

> , Ă a | Ea _ „După această revistă, s'a dat” porunca de zi Nr. 13 a Esc.. Sule- Kiselefi, cătră. miliția Pământenească, prin care mulţămeşte trupelor, astfel: - „trecând azi, în revistă ambele batalioane şi cele 2 escadroane noi formațe,, N 
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| ani avut satistăcţia. particulară să . văd "progrese la care nu mă aşteptam. 

„.. Convins "că- acest 'resultat trebui. atribuit activităţii, 

adresez mulţumiri Coionelului Macarott, hatmanului -- neobosite a şefilor, 

C. Paladi, 

. 

— 667 a Di 
7 

comandantul miliției pământeneşti, - D-lui G.. Lăfescu, 

- A dantul divisiei. de cavalerie, Colonelului L. Bogdan, comaridantul infanteriei 

"şi D-lui: Th.: Balş,. şei de stat major şi, întregului . corp : de ofiţeri, care 

felului şi: îngrijirilor 

“coman= 

„prin îndeplinirea "datoriei sale, au atras: “atenţia şefilor şi” printre care ca 

i  pentect cunoscător a îndatoririlor. sale; pe c 

„batalionului întâi, . -Fote”. 

„Hatmanul Constantin Pal 

răzână barba și desbrăcând costumul aziatic s a îm 

  

  
      

_oai terti aceea La Le „ci 
Zi ui yR . “ alei: 
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(Rig: 102) Hatmanul c. Paladi - i 

“Comandantul miliției “pământe neşti a Moldavei. 

, 
Pi 

  

   

omandantul întâiei companii a 
, 

ladi; general irispector şi set oştirei Moldoici,: 

brăcat în uniformă militară 

az 

v
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„naţională ca şi toţi-ofiţerii. şi soldaţii de sub căpetenica sa comandă, ci poartă - 

668 — 

cocardă şi steagul naţional de culoare albastru şi roşu închis De Un comitet sub. general major Starow, compus din hatnianul' Costache Paladi, polcovnicul Stabului Mend, 
Vasile Nour, şi Maiorul Dabija, a 
pământeneşti, angajând pe Rujinski 

“Căpitan. Codreanu din cavalerie, Căpitan 
lucrat pentru înființarea muzicei 
cel întâi capel-maistru.al muzicii militare 

Strajei 

  

  

  
  

  

      
  

      
  

          

  

    

duce instrumentele. Toţi muzicanţii erau nemți. : ganizare, dealtfel în ă 

. 

1) Asaki, (Alb ina Românească din, 1830). 

ii in amtele ţări, să desfiinţez.meterhanelele, | erviciul oştirei româneşti. . a aaa i , E 
în i pi ă 

- E . 

_ : - Sia Ș : is 
i - 

îi 

i ” 

Ă . (Fig. 103) Colonetul Gh. Lăţescu Comandantul Diviziei cavalerie Moldovei. A ” ” 
Ea - i pm “ . o i N ci . * Moldoveneşti, dândui 12151 lei şi 25 parale (contribuiţi dâ boieri moldo- veni! spre aa 

ți Da
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Bra în acest an în Oltenia Colţăscu “Mihai, vel polcovnic. 
Intrarea în atribuţiunile pentru care „scop sa creiase- oştirea,' are loc în. 

toamnă, când să şi orânduieşte cel dintâi - ştab domnesc, astfel: n 

“Primul Inalt Stat Major Îa curte, în Moldova: Colonel Lascăr Bogdan, ” 

adjutant inspector miliţiei- Colonel “Th. Balş. şet cancelariei statului major. — - 

“Maior N.. Mavrocordat, aghiotant de serviciu. — Căpitan Petru Asaki, ÎN 
marele _ adjutant şi: director de cancelarie. — Căpitan Dimitrie Mavrocordat | 

„adjutant de serviciu. “ iu - SRR 
„1831, Hugust., „mare: paradă pe cârapul Copoului şi i bisericeăscă- cere- ; 

--- monie, .pentru sfinţirea armelor moldovene, căror dela 1 Septemurie se va. 
încredința paza inargenei ţărei” Și a orânduelei din lăuntru'”. 

E 

- . - . iat 

  ÎN E 
i a m 

ea 5 Î- ie 109 anda Moldova. Aa 

“La această paradă, -a cântat” muzica - “militară, care acum “peritru prima: _ 

“dată este formată din români, având” de capel-maistru. pe Iosef Herfner, în 2 

„ Iocul lui Rujinski.. — Efectivul muzicei 'era de :26 muzicnţi. „i , 

„Corpul Geandarmeriei. Moldovei, a fost organizat "tot. pe temeiul orga-, 

“nizărei. oştirei. Intre altele, prevedea așezământul, un Comandit, cu. gradul 

de Polcovnic:"” „o ; ; 

18 “Oberotiţeri, care. vor putea avea. rangul până. a Căpitan, din Care ” 

„3 la stabul regimentului (adiotantul, casierul şi cfartirmaistrul),' 2 la Po- 

liţia Capitalei (unul . comaândir de Companie) 15 ia fieştecare tinut câte: 

_ unul, comandir. de companie. . 

"14 Vahmaeştri, câte : unu de. companie, 68. suo, câte 5-5 de- 

„N 7 DC . a
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ţinut, din care 48 călăreți, 20. pedeştri, 14 trâmbiţaşi, 15 doboşeri, 1399 soldaţi, împărţiţi în- 14 companii, una a capitalei şi celelalte la 15 ţinuturi, . „din “care număr 644 călăreţi, 678 pedeştri.. . -. i 
"Să fac oarecare: schimbări. - în vechea :lor. uniformă şi înarmare. Ca înarmare, la fiecare companie! dislocată la isprăvnicii de Starea_1 (adică: 

-„. „Dorohoi, Botoşani, Bacău, Putna şi' Eşi) “câte 18 carabineri din numărul „călăreţilor, iar'la celelalte 8 isprăvnicii, câte 1i. Armele. jandarmilor vor fi: „ Călăreţii: sabie, pistoale: în cobur la şea, carabine (la carabineri) aninate de pantalere. de pele _neagră, lăduncă pentru: patroane, puşcă cu baionetă 
de acele. mici konoegăreşti, pol-sabie" (tesac). cu -portopeiu. de pele neagră, ; încingătoare în o cataramă de înainte.. Sumcă cu patroane cu pervezi de: _pele neagră. - 

“din sus cu 'şiret, la ofiţeri de fir: 

Uniforma. a) Chivăra „(ceacul) . de ;postav roşu cu fundul, cozoroz şi mărgenile de sus şi de jos de pele de 'Vlânţ negru, înpregiurate la' margeni 
alb;:1d rangurile de jos de lână vânătă, . niârca şi ceşuile de. metal alb, coardă. i(repioc) roș cu. vânăt „şi pompn „_* lungăreţ de lână roș,Nar:ofiţeri. âmâridoită ăceste 'de fir alb. 

b) Mundire lurigi de păstav vârăt “cu “petliţe «de postav roș la guler; „ofițerii vor avea - în "petliţă: *cusături:: de = fă alb, în forma de cavaleria. 1233. N doi ez cra ada N - . ) e 
„miliției, precum.:şi -Pe manichete “Țusăturelg;“în forma aceştieşi arme;, stabi- 

A 

» -ofiţerii vor adăogi un, cant cusirt: ci” firialb 4răprejurul gulerului şi a rnarii-: pn = a "ra, « 
. + 

nichetelor,: etc. a 5 N. : Dea a . - 2“ c). Epoletele Ia, ofiţeri; întocmai“ ca “la 'căvaleria” miliției; din rangu- 
. , „- N „a aa ee a aie A ae o pe e îi . rile de jos, carabinierii Vor avea epoletele. în fGrma: da ştăbiotiţeri. cu fran- so juri de lână roşie;--iar „ceilalți, -îâ ''deobşte :călărcți Îşi 'pedeştri deopotrivă, N 'epolete .ca la infanteria 'miliţiei: de postav: roşut: Doosebirile rangurilor o- fițereşti, vor fi-câ la îmilițies AI E Înaintarea ofiţerilor, după. apreciaţia vredniciei, "a “meritelor şi a în- apei pe . ici: Poe o. 

. e fa apt - n, e i 
vechimei în slujbă, prezentată: prir. :cofiiand ;. “pe . temeiul” recomandaţiilor - pa ce “Cică AI pic Sita ce edi Pe Na tetee : isprăvniciilor,  supusă“-de/ ministrul div lăuntru;: prin: înțelegere cu hatmanul 

  

” domnului. CN a a ile 
Ştabul regimentului. “și companid 14: 1a “Esi: ae "= Bugetul general al regimentului de jandarmi“ eră de 13716371/, lei (lefi „1.428.900 Iei, îmbrăcăminte 245,039 lei,. remontul- cailor 47.340 lei, ţinerea cancelariei. corpului 3400 lei. Hrana- oamenilor (prin. Eforie) 393.3581/, lei, ".. furajul. cailor "jandarmilor 255.600 ei). 

4 

- In Muntenia anii 1830 şi 1831 siint consacraţi comiplectărci. încadrărei şi „a instrucției; în. anul '1831, oștirea pentru întâia dată să prezintă publicului, 
' 

IN aa pa , = “anume cu prilejul bobotezei. - - a 
1832; In acest an se iau „dispoziţiuni ca muzicile regimentelor să fie ». formate numai din români. In acest an,- înfiinţânduse. în Bucureşti. un . £ “ ! e. 

. . _. “regiment de infanterie: sub "polcovnicul Constantin Filipescu, acestă or-! -gâniză - cu banii săi proprii o muzică. militară. a regimentului său, care sa întreţinut tot cu paraua muzicei şi aceasta fu a doua “muzică . militară “or--- :gânizată în ţara românească. ! | N A a ” Miliția Moldovei, care. la începutul anului 1831: era pe 2 batalioane! 
i în . = 

4 
a Ă - -
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şi. 2 escadroane, să destace la sfârșitul lui Iulie 1830, în două corpuri cu 

, denumirea de „Polpolcul I. şi: polpolcul al II- lea”, fiind fiecare „sub co- 

manda unui polcovnic *comandir”. Tot în acest an, se sfinţesc în Muntenia 
şi. steagurile * corpurilor cărora încă nu li se dase -steaguri. Forma „stea- 
gurilor era identică- în “amândouă ţările, ca colori.:. . | p, 

1832;: Cu privire la privilegii pentru ostaşi, legiuirea de la 1830, 'se” 

modifică astiel: „tt militarul ce va. fi căsătorit, se va scuti de orice dajdie, 

atât el, cât şi copiii săi. Militarul' holteiu, scuteşte de dajdie, pe tatăl său; . 

cel cc.nu are nici tată,. nici familie, scutea Pe ruda sau pe alt om, însă 

din sat.cu dânsul”. _- . , ” - 7 

_. , . , 
  

      
  

         [2% [5   
    

. _ (Fig. 105) Steagul Moldovei. p. i Da | ra 

Organizreă dorobanţilor: atat” în - Muntenia cât şi: în, Moldova, “doo... 

robanţii şi 'darabanii, trăesc cu organizarea lor regională, pe județe; în. 
_polcuri, sub căpitani de polcuri, sau. polcovnici; iar . polcurile * coprindeau - 

“. subunități numite : roate sau companii, sub căpitani. Dovada cea mai mare 
"de această puternică organizare dorobănţească, ne dă faptul că în anii. 

1831—1832, când se hotărâse drepturile de boierii sau cele de despăgubiri 

de scutelnici, adunările obşteşti recunosc aceste despăgubiri la o mulţime. de 
„. polcovnici pensionari sau la urmăşi . de foşti polcovnici, din: toate jude- 

“jele ţării. Astfel în analele patlamentare ale României. Tom. II, sunt. nu- | 

imeroase. tablouri de nume de boieri sau slujbaşi de care vorbesc aci şi în | 

care tablouri se coprind grade de acestea, care este bine să 'se cunoască şi 

să fie spre ştiinţa urmaşilor lor de astăzi, acelor care nu vor! îi în n stăpânirea 

„de acte doveditoare, din cine se trag. ” 

Incă din anul 1832 în Moldova „se trimite în' studiul diferitelor de- - R 

parteinerite, proecțe de legi în legătură. cu organizarea ostăşească şi cu" 

" dorobanţii; aşa logofătul din lăuntru, „trebuia „să 'prezinte un proiect prin 

care să stâbilească „măsura după care. o: parte 'din jandarmerie a trecut 

_vremelniceşte sub privegherea: departamentului din lăuntru. până: la sfâr-. - 

.şitul anului curgător, fiindcă au adus un spor la budgeaua miliției”, „prisosul | 

ce vine din! aceasta, „unit cu suma hacurilor slujitorilor va putea să slujească - 

"= “întru a se alcătui un trup de oameni înarmaţi sub, cârmuirea ispravnicilor 

pentru» trebuinţa slujbei şi paza cea din lăuntru a: ţării”. NI 

„1832; „Se reia- regularea: pe cale legală şi a dorobanţilor,: dânduse 

organizarea lor : marei vornicii din lăuntru, care în Ianuarie 1832,. aduce 0b-_ 
. 

, - » . 7 . .* / 
N



p: 
1 

Pa N 

+ 

şteştei adunări . „proiectil asupra întocmirei' dorobanţilor şi a datoriilor - 2 lor în slujba -desăvârşitoare, care: s'a! şi „Primit de: adunare”. Prin TEgu- . „lamentul acesta întocmitor, rămas până- mai dăunăzi sub faimosul titlu de „reglementul dorobanţilor” şi: călăuză în mersul treduiilor ostăşeşti la 'noi, desființânduse felurimea slujitorilor - şi întrupânduse în totalul dajnicilăr “ţării, iarăşi “prin acest regulament s'au chibzuit -ca chemările în pricini | judecătoreşti să se: facă Prin aprozi simbriaşi, iar: partea săvârșifoare, atât "1. întracest fel de pricini şi. în toate părţile administraţiei, să sc 'săvârşească- ” diri orânduitul număr de militari. o Să Pe urmă, luâiiduse în băgure de seamă, că străjuirea cea din lăunteu, paza. hotarelor,: precum: şi toată linia carantinească, sunt îndestule “însăr- cinări puse asupra miliției, s'au socotit de neapărată : trebuinţă, de a se: alcătui şi un alt număr de oameni, care ,să împlinească" slujba pe lângă - - Partea administrativă şi aşa Sau” orânduit un număr: de dorobanţi. Acum în puţină vreme “după începerea punerei: în lucrare a regulamentului, “cer- carea dovedește că şi- militarii nu pot să fie întrebuinţaţi “decât.nurhai la cea ce hâractirul organizaţiei 16r cerg, :adică de-a asigura marginile ţării şi de a da spre ajutor mână înarmaţi, la întâmplări însemnătoare, şi numărul „ dorobanţilor şi mai vârtos chipul cu care S'au alcătuit, nu este din destul „„Nici pentru săvârşirea a-toatei slujbei, nici” pentru cea : din, lăuntru- 'asigu-. rare, despre bântuirile făcătorilor de rele. Ca. să: poată dar stăpânirea a 

"- muire să se afle napristan: în slujbă câte 30. şi pe lângă fieştecare subtocâr- _muire câte*10 dorobanţi, . împărţinduse astfel; în Slujba otcârmuirei şi» la - întâmplare în pornire de tâlhari, 20; în slujba lui polijreister 6; în tre- : Puinţa ' judecătoriei 4, Dorobanţi erau împărţiţi în Căprării, câte 10 în fie- „care căprărie, sub' un câprar; la cât trele cetele după lângă' o otcârniuire 

-" “punderea capitaţiei, plătinduse. dajdia lor din Casa Reservei, Afară de asta, 
„cele 10 zile de slujbă 1a rândul său; iar. cei de pe lângă otcârmuire, vor avea încăperi, adăposturi pentru „caii lor, şi IGmiie de: încălzit. iarna. Că- prari: vor primi câte un 'leu şi jumătate pe zi,.: sau 15 lei pe lună. „Tistul 100 de lei pe lună. i SI Dorobanţii erau obligaţi cu. a lor cheltuială să fie -călări şi! în vreme 

dorobanţii vor primi. câte un leu pe Zi, sau 10 lei pe lună, adică pentu 

y 

de slujbă, 'să poarte ârme cum. şi îmbrăcămintea lor să fie tot de o 'formă



a _ = 673 — 

un semn al stăpânirei cu marca judeţului şi fiecare ceată de pe. lângă ot-. ă 
cârmuire, să aibă steagul său. iarăşi cu aceeaş marcă. .. 

Dorobanţii se alegeau „dintre slujitorii cei vechi şi dintre catanele spă.- ID 
tăreşti, dintre plăeşii cei mai vrednici la slujbă *şi cercaţi întru meseria 
armelor”; iar pe: viitor, - în dorobanţi treceau „militarii care: săvârşind anii 
“slujbei lor şi înputerniciţi cu dovezi vrednice de a lor bună purtare şi vi- 
“tejie, vor- voi a intra în tagma dorobanţilor”. . n 

Marei Vornicii, îi revenea controlul: „prin revizorii săi de a .se încra-. 
„dinţa de- este numărul dorobanţilor deplin şi 'de sunt toţi vrednici de Slujbă | 
şi. deprinşi. la arme, precum şi de îşi au armele: bine îngrijite” şi de. şi-au 
primit” simbria”, . a 

dă i ” DL i 7 . . N , , . 
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, e (ie. 106) Steagul Cavăleriei Moldovei, 

Inlocuiri în “slujba de dorobanţ, nu erau primite „afară din feciorul 

de doyobanț când va fi în vârstă de slujbă şi. cu toată ceruta destoinicie”;; 

iar lipsind vreunul de la slujbă „la rândul viitor. va sluji îndoite zile; şi 

cel ce.în cursul unui an va lipsi de trei ori-din a sa- datorie, âcela se 
va certa: cu. 30 toiege la spete în fiinţa a toatei „cetei dorobănţești spre- 

riişinarea sa şi “pilduirea celorlalţi. Dacă un otcârmuitor sau. subtocârmuitor | 

* sau ist, va întrebuința vreun 'dorobanţ -în “slujba lor - particulară, se. va 

socoti neiertată greşala lui; iar mai vârtos la „Slujbă- de rândăşie, în casă .. 
“Sau la muncă de pământ, se va pedepsi nu: număi cel ce au, poruncit, ca 

un călcător. de asemenea legiuire, ci şi cel ce va asculta”. „Fiecare. supt - 
ocârmuire avea şi câte un scriitor cu câte 60 lei pe lună”. - - 

“Astfel se. organizează . un: serviciu în Muntenia de 1341 dorobanţi, cu | 
149 căprari, cu, 18 tişti, cu cheltuială anuală de 718.920 lei; adunarea îace o | 

“reducere însă de 451; “dorobanţi * de pe la judeţe, plăşi şi .poliţii. 

__. Dorobanţii poliţieneşti sunt în -număr de 40, însă apoi s'au mal în- | 
rhulţit. Bugetul “oştirei pe anul 1832 este de 2.750.000 lei. ÎN 

1833; :Muzicile regimentelor se organizează astfel: 1. tambur major 
12' unterofiţeri, 24 soldaţi. şi sub un capel maistru. „Se înființează la ştab. 

„o muzică militară... . a - 

i | o E Da o „-. - Oastea Română c. 43-a 
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1833; In Munteniă şef miliției este Manoil Băleanu. El avea leată de - 
430.060 lei pe an. Adjutanţii dejurstvei 5000; polcovnicul 14.200, maiorul 
“110.000, căpitanul. 5000, lietenanţii -31C0,'. stegărul -2500, doctor 1, 7048, 
“doctorul al II-lea 4400. Miliția cuprindea; -ştaburile, ştab 5 ofiţeri, 6 
scriitori.  Ştab polcul. 4 ofiţeri, 2 scriitori, „1 adiutant, 1 cvartir-maist:u, 

1 _caznaceiu; batalionul: 1 “comandir de roţi, 8 mai mari comandiri de 
“.zvod; 8 mai mici, 10 iuncări, 48 unterofiţeri, “4  trâmbiceri,-' 176 'Sol- - 

„. «daţi, în numărul cărora 16. pe “jos, 4 soldaţi 'ce nu intră la front, 1 “doctor. «de cai, 2 potcovari. - . E 
“ In 'acest'an 1833, uniformă. pedestriinei era: mundir. de postav. vânăț 

„"“albastru), vipuşcă de postav roşu, pătlige de postav roşu. la guler, bunghi 
” «de alamă, pantaloni .de postav vânăt, 'vipuşcă de postav roşu; chiteli (sur- |  tuce). de pânză albă, -paniăloni”.de:: vară, .chivare - de pielcică neagră “cu 

cozoroc, fundul de postav roşu: şi cordonitul asemenea; iar. penajul: roşu de "20 1ână. Armătura de :alamă, -cureă: pe sub barbă, de alamă, “muşama 'neagră de copertă la -chivără, chescheturile: la chivără de lână roşie;. galotic de | “postav roşu; mantie de postav „sur, guler- de . postav" vânăt, vipuşcă - de postav . roşu, ' bunghii, de alamă; ciobote “de piele, şiretiuri de aur pentru -ielfebeli la guler şi, la mâneci pentru: unterofiţeri,  pentiu. scriitorii de- - Jurstvei, pentru tamburi majori, ete i i "„ Călărimea, surtuc--de : postav vânăt cu: găitanuri şi cu postav roş “pe la: cuseturi, “pantaloni. largi,: Chivără” de pielcea. neagră: de miel, o 'pa- laşcă de piele neagră pentru. fişicuri, care la pedestrime vor fi în nu- "măr de 20 şi la călărime” de 10. De uit” Surfuc de pânză şi de o manta | de postav sur. "Darabânii îmbrăcaţi cu haină 'de lână roşie. 1834; La 1834 în. Moldova se reduce 6ştirea 1a 1 regiment cu 1 ba- talioni Şi 1 escadron; bugetul miliției dela 850.000 lei se reduce la 650.000; iar asupra 'recrutaţiei, până atunci -înrolări' de bună “voie, se “schimbă re- - crutarea “sau “chemarea la slujbă a miliției: „prin analoghie asupra. obștei locuitorilor. satelor : principatului, intrând în această” analoghie şi oamenii --. fără  căpătâiu.! Jricepuse prin urmare_:neplăcerea carierei - armelor, - care: se şi accentuiază prin “noua “legiuire care * dă sarcina serviciului militar, pe “poporul de jos; astfel: | SI E „1: Hatmanul” Balş reglementează + chemarea în slujbă, prin - .servi- . "* ciul obligator pentru tot cetăţeanul de: la Vârsta de 20 de 'ani, afară de familiile boierilor de tot rangul, “treptele privilegiate, precum cei la înea- : - muri: polcovnici,. polcovnicei, postelnici,, cum -şi familiile preoților ce' se află * în slujbă; “se fixează deplinul (efectivul) miliției la 1097. oameni, unter- - 'ofiţei şi soldaţi, Pentru recrutaţie, se Punea-temeiu pe cea din urmă 'ca- tagrafie de pe care se -alcătuia tabela „de: toţi oamenii supuşi 'conscripției 

mânteni, se prevedeau cazuri de scutiri, se puteau înlocui tinerii între dârişii. | " - Când se face „ monumentul “din : grădina Copou din. Iaşi, ' închinat domnitorului Mihail Grigore. Sturza, memoriul înaintat domnitorului - este „N semnat între alţii, de către: Răducanu Roset, hatman; Manolache Manu, - hatman; Costache Balş, hatman; Alexandru Mavrocordat, hatman; “Scârtat 
* 

= 
. 
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| Crupenschi, spătar; Alexandru Vârnav, Spătar; Gheorghe Jamandi, spătar; A : 
Alecu Ghi-a, agă; Gheorghe Hermeziu, 'agă; co'oaetul Costache; Manolac che ap 
Radu, agă;. Diinitre Canta, spătar; “N. Ventura, spătar; Todiraşcu. Sturza,” 
hatman; N  Miilu, spătar;. Gh. Asache,. agă; D. Bran, ban; A. 'Balş, agă; - 
Mihăiţă: Veisa,- agă; C Sturza, agă; Alex. „Roset, agă;. M. Bogdan; agă; . 
Neculai Roset, spătar; V; Beldiman, _spătar; Vasile Alexandri, spătar; Ena-- 
che Gherghel ban. . - a 

In 1834 tratatul dela st. Petersburg stabileşte --acord între Poartă : 
şi- Rusia,.că numărul trupelor ce constituesc garnizoanele în “ţările române; | 

“e la! bunul- plac al Porţei,” care va da. drapele garnizoanelor şi pavilioane 
bastimentelor” de comerţ, moldovalahe, ce navighează pe Dunăre. Este N. ri 
lipescu hatman:” o SI Ă 

  

  

    

  

  
Aa (Fig. 107) Steagul armatei Muintene. 

“In aceste timpuri, elementul teritorial existent. prin legiuitea din” 1832 
- este“în amorţire, din cauza neintrebuinţărei lui. Raicevici, vorbind de rămă- 
şiţele descompuse ale 'vechei trupe a dorobanţilor. din Muntenia, “spune. 
„despre: ei: „că “ar fi într'o- stare mizerabilă, fiind întrebuinţaţi de turci, 

„mai mult la salahorie, decât la oştire”. „Nu că nu ar putea da-o bună. 
trupă, adaugă el, căci în ultimul război..al Bavariei cu Austria, chiar. va- 
“lahii din Transilvania, s'au condus cu cea mai mare. bravură”. In o scri- 

-_ soare a regelui August al.II- lea, al Saxoniei, către contele de Saxa, se 
“laudă mult. corpurile : de valahi, “cavalerie-'uşoară, pe. care "le avea în 0ş- 
“tirea lui, - spunând. că ele făceau minuni. Şi. cu drept cuvânt, conchide 

-Raicevici „de la virtutea ostașilor români din Transilvania, la acea ă 
" dorobanţilor din Muntenia, aceeaşi că unii ce tot de un neam şi tot de 
un” sânge erau”. Şi la acestea, A. .D. „Xenopol, în cursul său de istoria .. 
“românilor, la capitolul -oştire,. cu drept cuvânt - spune marele - şi dreptul ii 
adevăr: „pentru ca însă oamenii din timpurile pline de vitejie, Să . recu- ” 

„noască 0. asemenea, însuşire unui popor cu. care adeseori erau chiar în | 
luptă şi deci-aveau mai mult cuvinte al ponegri, de cât al lăuda, trebui 

într” adevăr că vitejia lui, să îi fost extraordinară”. 
| Aşa au” cunoscut străinii şi vecinii, - oştirea română,. secole dearândul, 

„pentru că nu se: poate mai bine” documenta calităţile ostaşilor români din | 

trecut, decât Cu - arătările celor care în adevăr, că nu aveau nici un interes i 

7
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- “Grigore. Prin aceasta, ar 

„să le-sporească, dar pe care ca'itatea lor de'crosica:i, nu 

7 a a 
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le îngăduia să nu le | 
“mărturisească. Din aceste mărturisiri, verificate de'-timp, “putem trage con- 
clusia că, ori unde, oricărei provincii a-aparţinut românul, a fost acelaș, când 
e vorba de calităţile sale ostăşeşti. Aceste calităţi sunt resultatul unei or- 
„garizări temeinice şi poate “a celei mai “apropiate spiritului poporului ro- 
mân, cum nu a fost-la alte popoare.. Iar că. vrednicia românului este 1a 
fel de toate părţile Carpaţilor, este o. consecință logică a unui nsam de 
aceia; origină, provenit 'din o aceiaşi sursă! ostăşească. - _ _ 

Am văzut că era prescris un stat major al hatmanului (în Moldova); dan 
compunerea lui şi lefurile: a 

„_ Hatmanul (general inspector) leafă "24.000 lei; nutreţ la 6 cai 792 -lei, 
total 24792. - 0. IE 

2 adiotanţi aleşi din numărul stegarilor regimentului, 2 cai 528 lei. 
1 colonel adiotant - comandat 7200 lei, 3 cai '396 lei, 
o „. total .7596. . = 

“ 2 adiotanţi maiori, căpit. sau lozot. 3000 lei: 6000; 2 cai 
528 lei, total 6528. î o i. aaa 
6 scriitori: 240: 1440. 180 hrana. (1089), total 2520. *. - 
Cheltuiala cancelariei şi: scriitorilor. 4000 lei.  . - 

Cancelaria sa 

| Total” general 45.964 lei: pa _. 
Da II ii 

___„ Pentru a dovedi interesul ce -arată oştirei. ţării, voevodul Mol- 
dovei înscrie la. pedestrime pe fiul său Dimitre, iar la călărime pe fiul său . 

sta ma infanteriei capătă şi ea un, prestigiu mai deo- 
sebit ca până: atunci, armâ_cavaleriei fiind totdeauna considerată ca o armă nobilă şi deci arma boierească. e n „Şi“ pentru a” asigurasun bun prestigiu “corpului ofițeresc; voevodul Mibail Sturza al Moldovei, pe lângă înscrierea. fiilor săi în oştire; dă po- „runca No. 29 „pentru nobilii doritori a se înrola în" slujba domneştii străji: 

„să prezinte şefului miliției dovezile „dregătoriei lozale, că venitul. lor sigur pe an, cei ce ar voi-a intra în -slujba cavaleriei, 250 de "galbeni şi acei din infanterie 100 de galbeni, “pentru 'ca la înaintarea lor în rang de o- fițeri, să fie în stare: a-și ținia rangul şi a se purta precum se- cuvin? 
unui ofițer. î- n N a . 

De aceia hatmanul Balş fără acest temeiu, nici cum să nu ne supuie ase- “meni presentaţii.. De care poruncim- a se fâce cunoscuţ' în toată a noastră domnească miliţie”. - ? a e E Căsătoriile „ofiţerilor se aprobâu de asemenea de domnitor... | "1834; In acest an. se începa a se da dorobanţilor atribuţiuni şi oarecare început de Organizare ca la cealaltă infanterie, fără însă a fi scoasă din serviciul -administrativ; numărul lor eră de 30 de fiecare ocârmuire şi '10 de fiecare subocârmuire. Slujeau numai trei ani. Erau. în Muntenia 3 es- cadroane cavalerie, 1, 2, 3. ST i - Sa In. „Moldova, se face: „sfinţirea. steagului miliției sub Mihail Sturza voevod”. Se . e SN 

MN 

i . 
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Hatmanul "Tepdor Balş piimeşte adresă. de mulțumire” din partea cârmu- 

"îrei Moldovei, de cum îngrijeşte . miliția.” 

__ Tot. îri acest an se numesc comisiuni care. lucrează la omplectarea şi 

desvoltarea oştirei, stabilindu-se proiecte anume). . : 

Astfel, cu porunca: No. 32 din 1 Februar, să întăreşte proectul asupra 

recrutaţiei miliției”, iar în Iulie 26 „proectul asupra formărei dorobanţilor”. 

De asemenea. „proectul asupra .pazei liniei: Dunărei, a graniţei - despre 

Austria şi: Moldovei”, „dânduse paza, “satelor. mărginaşe. 

Suirea: în scaun a domnitorului în Muntenia a fost la i4 Octombrie (du- 

minecă) 1834 şi s'a, dat porunca, No. 34. - 7 - 

Noul domnitor al Munteniei Alexandru D. Ghica, care” ; poartă uniforma - 

de general român, a avut ca adjutant domnesc pe Valdemar de Blaremberg, 

colonel, de la care 'a rămas un tratat „armata naţionălă”. Ulysse Marsillac, 

2. 

în lucrarea sa „histoire de Parmâe roumaine” ne dă câteva date asupra anilor 

1834—1842 cu privire la armata Munteniei, “luate din tratatul lui Blarem- . 

berg, care sunt date oficiale deci pietise. El arată că erau 4 regimente de 

- infanterie şi cavalerie puse sub comanda spătarului, având un stat-major 

compus din: un colonel, care era ajutor spătarului; 2 adjutanţi; un colonel 

adjutant-comandant; 3 adjutanţi maiori,. căpitani sau locotenenţi. 

Colonelul “ adjutant-coniandant | avea sub conducere şi supraveghere 

cancelaria miliției, cancelari2 numită dejurstva şi care avea 3 secţii, “având - 

fiecare secţie ca şei pe- câte unul din cei trei adjutanţi indicaţi” mai sus în 

stat-majorul miliției. * 

> 

Fiecare din. personalul acesta de la: aejurstea avea: atribuţiuni distincte - 

şi anume: _ E : - 

Colonelul adjutant: comandant, supravegherea serviciului: cancelăriei, în- 

_ trebuinţarea sumelor date prin budget pentru miliţie după regulele anume 

stabilite a se cheltui; observărea împlinirei. terimenelor de serviciu a echi- 

“ pamentului, numărul de recruți trebuitori” la. reînoirea părței- eliberabile: din. 

“serviciu. a i . 

Secţia I-a, regulărea efectivelor, fixarea inspecții! or si rezultatul” lor, 

înaintăile, liberările, concedii, judecăţi şi tot ce se referă la serviciile armatei. 

Secţia II-a, dislocarea trupelor, paza frontierei, "corespondenţa cu. au. 

tonităţile civile. 

Secţia 'JII- a, buget: sumele, pentru întreţinerea oştirei, procurarea şi . 

„păstrarea echipamentului, păstrarea casieriei şi lichidarea plăţilor autorizate 

„prin ordinele! spătarului. - - : 
In stat-majorul acesta mai erau: un,  Veterinăr, “un. coafesor al capelei, 

36 „de muzicanți şi un tambur-majo: “aceştia fiind atașați statuluzi-major al 

miliției. 

N 

Statul-major al princepelui domnitor, . era compus din 4 coloneli, din 

-care un şet de stat-major şi un comandant cavaleriei; A maiori şi, 4 că- o 

_pitani, toţi adjutanţi - ai prinţului. 

„Fiecare regiment de infanterie - pe 2, batalioane, cel de cavalerie- 6 os- 

— 
ÎS 

1) Azi aceste proiecte se găsesc la Așhiva Statului din - Dealul Spirei (Curtea, 

“trebuie luate la Muzeul Militar ȘI « cu toată arhiva aflată acolo, Ne 2 

S 
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_de' cadet.“ 

" la. cârinuire, slujitorii. din capitală, câi 
; pe 'an, iar acei pedeştri câte. cu 400 de lei pe_an; iară. timiraşii câte cu “500 de Jei fiecare pe an şi vor fi ei în a lor. persoană slobozi. de tot fe- „lul de dări. i ii i 

678 2 i 
„cadroaâne; regimentul coriiandat de. un ' colonel, - batalionul de. maior, es- „_ cadronul de căpitan. Batalionul era de 4 companii, compania din 2 plo- toane, Plotonul: din 6 secţii. Escadronul compus din 4 plotoane, plotonul | -din 4 secţii. 

„Este recrutare şi înrolare voluntară; vârsta de venire la armată, 25 ani, Fii de.boieri intrau cadeți şi după un an 'se înaintau sublocotenenţi în | 

-1834; In Moldova în acest an se stabileşte” pravila. pentru înfiinţarea şi ținerea. slujitorilor. (Iaşi) prevăzânduse - următoarele: a 1. -Slujitorii posturilor din Iaşi şi țimiraşii, vor. fi alcătuiți cu lefi de 
călări câte cu 600 de. lei fieştecare 

” 2. Slujitorii trebuiricioşi posturilor. administrative şi judecătoreşti, vămi şi paza maârginei, vor fi daţi..de toate satele,- în număr peste tot 1200 de oameni, 934 pentru posturile ținuturilor şi slujba vămii, 265 pentru paza- margenei la 48 puncturi: mici şi la altele ce ar mai trebui -peste acele între 13 zastave sau puncturi mari păzite de către “miliţie, atârnând. fiecare "punct 'niic, de acel mai aproape punct mare Sau zasiavă. -. a: 3. Fiecare sat, dă numărul : de “slujitori. Aa - 4. Când nu se ajunge, se: unesc 'două sate. | | 5. Se face de visterie tăblițe pe ținuturi, pentru păzirea analogiei. “6, Se alcătueşte anual tablou cu starea civilă, la isprăvnicii. . 7. Slujitorii se. aleg din cei statornici din. sat, cinstiţi, cu Bune pur- "tări, gospodari, dintre -mijlocaşi, drepţi pământeni şi mai deprinşi de cât putinţa ar erta întru „întrebuințare de “arme, apărânduse de aceasta. însă familiile scutite pentru jandarmii de miliția pământească, : .. 8. Satele vor ţinia' grija. slujitorilor, 'având cheltuiala: straelor, “arme- » lor la acei pedeștri; la cei călări şi îngrijirea “cailor, a. da oOsebit pedeştri!or - “pentru hrană 1 leu, iar celor călări ” parale de-om pe zi, încălzire iara. 

+: Din această Orânduire se poate uşor observa următoarele: 3 

pentru hrana: lor, a cailor câte 60 de 
9. Slujitori pedeştri se vor lua la 100 gospodari un -Slujitor pedestru; la 150 gospodari, unul călare. : | o - "10. Imbrăcăminte: postav vânăt Sau sucman  căzăceşie cu vipuşte roşii; | „cei din laşi deosebite. la gât. | i “ „11. Arme; 2 pistoale şi o sabie, “un patrontaş (paleaşcă); călăreţii 0 suliță, -toate în socoteala satelor, vor avea: şi gătiri de praf şi plumbi. 12. Slujba pe 3 ani. a i Sia 17. Nu se. pot înlocui în slujbă ci alții: - E e 18. Un steag să se facă la isprăvnicie, cu vânăt şi roş şi cu marca ținutului a E 

e (Punctele 13, 14, 15 şi 16, nu au nici O însemnătate; de aceia nu s'au mai dat aci). 

> 
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Lefuile slujitorilor. din capitală erau, mai mari ca acele a „celor: din 
ţinuturi. : -. Sie ME | 

--Erau scutiţi de dări. Slujitorii | erau în serviciul “administrativ, - vămi;. 

prin "urmare oştirea regulată nu era în serviciul acesta. Pâza graniței se 
făcea de către armată şi avea 13 posturi mari; posturile mici “întermediare, 

se ţiniau de slujitori, însă „depinzând de. posturile mari. 

Satele erau obligate să dea slujitorii aceştia, după numărul hotărât, 
iar visteria prescria fiecărui sat, analogia . sa. Se ţinea registru de slujitori 
la fiecare isprăvnicie. „ .- - : 

Tot satele îmbrăcau, armau, - hrăneau - şi plăteau, leată acestor slujitori,-- 

cari” erau -călări şi pedeştri; * îmbrăcămintea era uniformă la: toţi sluji- 

torii. Isprăvnicia era considerată ca unitatea shijitorească- a unui ţinut, având 

steag (roş şi -albastru), cu marca ținutului. 

Hlegerea oamenilor se făcea după anume condiţiuni- şi trebuiau, să tie 
numai români. * TI ” Pi a 

1835; Pentru a- şi avea o pază 1 mai bună. truntăriei: 'sale la Dunărea. şi 

“ca un început de afirmare a suveranităţei vechi asupra fluviului, Moldova. 

-organizează în acest an, un serviciu de poliţie. pe Dunărea, tot. cu. sediul -: . 

la Galaţi, cu un- vas plutitor şi-un echipaj de 25 de oameni. Vasul e 

dobândit de la Ruşi” şi se afla mai. de mult” în acest port. 
-Tot în acest an s'a înfiinţat ;,comandia cu oameni şi cu instruinențele 

pentru apărarea oraşului. Eşi de foc, cu 102 liuzi, pojarnici, 4 tulumbe, 

sacale şi- 44 cai, împărțită în 4 zvoduri, câte unu de: secţie”. . 

o 1835; Interesul de a se avea cât-mai curând şi cât „mai bine- „onga= 

nizat elementul militar, ocârmuirea răsplăteşte pe instructorii oştirei.. Astfel 

în. Moldova, cu porunca No. 3 din 6 Iunie 1835, se răsplăteşte cu "6000. . 

de lei maiorul ruş Miscenco, „care a instruit. oștirea de la inceputul for-. 

marisirei Strajei”. : E = i 
“In Decemvrie 26 aceşt an, into, poruncă. doinnească, se. vorbeste de” 

„infanterie”. - - - 

1835; Este din acest an. i porunca No. mu: din. lunie 14, pe „care, o - dăm 

„pentru forma ei şi care sună astfel: _. -. - 

„Luând domnia mea în: băgare de seamă pricina de judecată asupra 

fostului comândir. a întâiului escadron, “maior Constantin Nicolai Filipescu, - 

măcar de şi “vedem ! că - împrejurările - slabei îngrijiri- şi- destrânări - vino - | 

'vaţilor cinuri de” jos- nu s'au cercetat într'u toată: întinderea lor, n6i Scă- = 

'zând străşnicia cuvenită, lăsăra- pricina , întru” această mărgenire şi întă- 

rim, etc. | E - a 

| Obişnuit “sărbătorile cu. caracter oficial, se , făceau cu presenţa oştirei. 

Astiel şi la 31 Decemvrie 1835 „s'a încheiat anul, prin o 'serbare ]a ora 

10. dimineaţă, în onoarea. -naşterei- unui prinţ, fiu. sultanului; în curte erâ 

„înşirată în paradă pedestrimea şi” călărimea miliției domneşti ; * hatman era 

__ Mavrodin. S'au. dat întriite salve de mușchetărie şi .cu 100 tunuri; seara 

““nu'sa putut face şi foc “de artificii, din cauza unei sâlnice, furtună”. (laşi). 

„Deşi organizarea de la 1830. tintea la formarea unei armate pentru tre- 

Di 

,
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buinţele răsboiului, adică apărarea țărilor,. totuşi atribuţiile care îi se dau sunt aproape -numai de natură “ poliţienească în: interior, păstrânduse. în. acela; timp paza: frontierelor” prin cele: două elemente îeritoriale. grăni- “cerii (potecaşi şi cordonaşi) şi dorobanţii. în a Să 1836; Se fac porunci desluşiioare, . cu privire la înrolări şi recrutări, întrucât să constatau- nepotriviri. în procedarea „„recrutaţiei miliției; în spi- ritul. regulamentului organic”. A i Îi ' 2... 1836; La Iaşi, de altfel -ca şi la Bucureşti, s'a făcuţ serbarea bo- - botezei, la care ia parte „Pedestrimea şi: călărimea miliției înşirată în care; s'a: tras tunuri”, - DO i . - DN “La 8 Noemvrie s'a dat înalta poruncă. No. 26, în coprinsul următor: „La. şmotrul ce domnia -mea am făcut (părţii de miliţie din “Galati, aflând. oamenii” în bună curăţenie, cu videre voiasă, ştiind priiomurile puștii, -. marşirovca, exersiția de batalion şi escadron îndestul de bine, care dau „dovada “de 'silință şi stăruință comandiri!or celor “mai de aproape -a arii "părţi, noi pe “lângă mulţămire ce arătăm “acelor. .comandiri, hărăzim şi ; următoarele năgrăjdenii şi anurie: comandirului roții 1 căpitan Schelet 5000 lei, comandirului roții -III lsitenant “Dimcea .1000 lei; leitenantului Florescu . 500 lei,. ansenului Duca 550 lei, ansenului . Antoniu 350! 'ei; iar pe feldfetelii roţilor 1-a: şi 3-lea: pentru bunele purtări îi “năgrăjduim câte cu. 200 Jai. Suma . de 5959 lei ce alcătuesc aceste hărăziri de năgrăj- . „denii, Poruncim, naciălnicului “domnescului ştab de ai. da din soma de 'ico- nomie din acea asignăluită: pentru țirierea- ştabului”. - -.. ă - | 1837; In almanahul pe acest an, găsim următoarele date: în- acest an se împlinesc 657 ani de la zidirea Craiovei;. 548 de ani de la aflarea |. prafului de -puşcă, 596 de ani de la intrarea lui Radu : Negru-Vodă “în. - “ară, 592 de ani de - la „zidirea: Târgoviştei; 587 de ani de la_venirea lui. --"Dragoş-Vodă în Moldova 1); 637. de “ani de la. zidirea Bucureştilor; -360 

.
 

    

__ „1 Istoricii noştri au încheiat cercetările lor cu Privire la Înfiinţarea statelor ro-. 
„ mâade, stabilind nişte date cărora le lipseşte precisiunea -şi documentârea, laadevăr, Succesiunea evenimentelor în această parte a Europei, să rezumă după arătările istori- . 

cilor străini în invaziuni de popoare barbare, în o: rămânere -vremelnică a unora pe 
aceste locuri şi o retragere sau un reflux, urmat de o lipsă de viaţă un. oarecare timp, 
după care a succedat o revărsare de peste .mărgenile locuite de popoarele vacine. 

+ Acestei revărsări, istorieli noștri i-au dat numele de: descălecări „când a .fost a doua 
- descălecare a țării Moldovei“, etc, | Ia a - o Totuşi, istoriceşte ne împiedicăm de unele afirmări, care fac să s: strămute da- - 
"tele înfiinţării țărilor române, ceva: mai inainte. Așa, în a doua jumătate a secolului al - 
XIII-lea, Sunt voevodate românești în Maramureş care trăesc în oarecare dependință. de 

„regii ungureşti şi documente oficiale ungare care stabilesc părăsiri şi reveniri a acestor . 
Yoevozi, în Maramureş, ca şi în Făg iraş, înainte de fundarea ţărilor române sau îna-. 
inte de descălecarea lor, or acest dus şi inapoiet' de locuitori să face de “oameni. apare 
ținând aceluiaş neam și regii unguri au un amestec în aceste Strămutări, ei încerc a 
sili sau a ademeni pe voevozi români să nu părăsească locurile lor în Ungaria, între- 
prind chiar războaie pentru a-și impune voința sau a dobândi Supunerea acestor yoe- 
10, popa ru: reușesc, căci Vozagii, Port biruinţe insemnate contra Ungurilor şi istoricii” ] C nume de voevozi ai Moldovei ca Bo dan, Dra a mnesc 
între anil 1290 —359, deci înainte de descălicarea Moldosei . o? Sas, care Comnes 

Aceste even'meute descrise da istorici Unguri Și documentate de diplome de do-.: 
națiuni ale vegilor, ca răsplătiri pentru servicii militare aduse-regilor. Unguri de cătră 

"VYOevozi sau boieri Moldoveni ca şi Munteni, sau diplome care le - răpesc proprietăţi _- po 

, 
, : 
+



> 

— 681 — 

de ani' de la zidirea Iaşilor; 149 “de. ani de -când Rusia are: oaste 're- 

gulată; 7 ani de la întemeierea oştirei româneşti ' în principate. 

In acest an era mare ban Grigore: Băleanu, poattă uniformă. şi e plin 

de decoraţii; şef oștirei Constantin Dimitrie Ghica, mare spătar -şi general 

- inspector oştirei naţionale. româneşti, cavaler ' a mai multor ordine împă- 

răteşti, 'excelenţă. Erau cu titlul de căpitan şi căpitanii de, barieră. In înal- 

“tul divari, era - “şi “un Nicolai Filipescu, marele” hatman, iar. ca Siipleant Ioan 

Vlădăianu, mare hatman. '... - 

In divanul judecăto: esc se: ţia căilă, „este pre sident Grigore Filipescu, 

care e în uniformă de general şi cu "decoraţii; între membri: Diimitre” Ghica, . 

“mare hatman, „ Constantin Bălăceanu mare hatman, Alecu -Belio - mare - agă. 

In divanul judecătoresc şecţia civilă, din Craiova, este şi Constantin Bră- 

iloiu mare. hatman. ! i - - N 

Din toate acestea. se. vede întreuințarea căpeieaiilor 'oştirei şi în ser- 

viciile nemilitare ale țării. 

„1837; Sc foloseau toate prilejuirile de. zile mari, să “se răsplătească 

-ostaşii; astfel „la prilejul prăznuirei zilei aniversale: a Botezului Dom- 

„nului Isus Hristos, înfăţoşânduse cu “întreaga bună o:ânduială şi plăcute. - 

videri ordi: serți dia cavaleri cadetul Enacache. Hriste, noi ne. folosim de 

acest prilej spre al înainta p2 “numitul la Tang. de. cornet. Şi dar întărindul 

poruricim a se. face cunoscut prin toată. a noastră” doninească miliţie” spre 

“Ştiinţă”. (Mihail Sturza V. V.).. .. -_ 

“Tot în acest an voevodul Mold6vei . Mihail Gr. Sturza, cu- porunca 

„No. 12, arată resultatul inspecției “făcute” părţei “din - miliția . garnizoanei 

“laşi „ce se află: acum. suasă în lagăr la moşia Cornul Negru, a privit cu 

plăcere posiţia aceia. potrivită, priincioasă . şi- “îndemănatecă pentru la- 

găr precum asemenea şi încăperile. pentru adăpostul oamenilor, atât acele , . 

alcătuite în anul trezut peatru cavaleri2, cât şi acele din anul acesta pentru : 

pihotă 'sunt bine făcute, încăpătoare, -bine păstrate cu bună rânduială Şi 

curăţenie, hrana ce s'au dat în natură cinurilor de jos, bine tăcută, ră 

- nitoare, cu îndestulare şi "de mulţumire a oamenilor. 

Muştruluind - şi partea: frontului amânduror 'comandelor de cavalerie 

şi piliotă, Noi cu mulţumire, etc., etc.”. . BI 

Prin organizaţie era prevăzută “regula” de a. se publică numele şi starea 

„civilă a desertaţilor. Na 

- Asupra” anilor 1836-1837, 1838-4839, „ondinea de bătăe; a oştirei se 

- găseşte! astiel:, e a i. 

acelor ce nu voesc a li se supune, sant dovezi că nu e vorba 'de individualităţi, dar de E 

şefi conducători de po»or' romănesc' organizat, tare, cu elemente de' apărare sigure şi 

“îndestulătoare a-și păstra existența şi neatârnarea. 

Acesta este da “adevăr istoric întemeiat de istoria popoarelor vecine, atunci “când 

“sunt silite aceste popoare a-şi «justiiica intervenirile lor armate, în afara statelor lor 

Prin urmare la care întoarcere, face aluzie Cantemir, cum şi la care aşezare îi. , 

După Engel, Radu Negru a ar fi fost. întâiul domn al Munteniei, la anul 1215 
Z
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 Ştabul “domnesc: - e o | Da 

- Polcovnic. nacialnic al ştabului Ioan Odobescu, având. 
E partilor 1812, 1828 şi. 1829 (comandir: cavaleriei). A 
IN 2 Polcovnic Arnold Iacobson adiotant domnesc, „având medaliile Campa- Du niilor 1828, şi 1829.: - - 

medaliile cam- 

Polcovnic Viconte de Gramon adio: ant: domnesc, „având medaliile Cand- paniilor 1828 Şi. 1829.. - . | N - Ă . > - 3 

  

  

cere Ş ED 20 Ne noaeo că   N - 5 în 5 2 rr. Laiu. În rr fete pp si ra, 7 > dr ră | 7 
E 

/a Lui He ri   | cort PELAN or GOL 60 Da N ri Y, ir Li 
m 

drd. AR     
(Fig. îo8 Po! covaic Ştefan ' Qoiescu, 

Polcovnie Vladimir "de Blaremterg; adio: ant. dnnese, având medaliile campaniilor 1828 şi- 1829. 
- Polcovnic Constantin Herăscu, adiotant domnesc, avăad medaliile „Cam „paniilor 1828 şi 1829.:. - 

| Maior. Alexandru Popesa u, adiotant dormiesa IE Ei ae 
..
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'Maior Baron de Boroţin,. adiotant domnesc. Aa 
Maior Ştefan Golescu II, adiotant domnesc. -. Sa i 
Maior Teodor Popescu .I], adiotant domnesc. . Cu 

Maior Dimitrie Mănescu, adiotant domnesc. -: :: - 

Maior Constantin Cerchez, adiotant domnesc. | - 

Capitan Nicolai Lahovari, adiotant domnesc. Ă 
Capitan. Prinţ Scarlat Ghica, “adiot ant “domnesc. - | e 

* Capitan Th.. Paladi, adiotant domnesc. . Aa = Aa 
Parucic Constantin Călinescu, adiotant domnesc. - 

Praporcic. Luminăţia Sa Beizadea Panaiot „Ghica, adiotant: domnesc. 

  

    
    i ct 5 GEBĂRSTCE RE au incdrebă us) 

PE Sai trie. 109) Polcovnic. Constantin Filipescu. - 
pa N Da 

| Şejul ostirilor: IN Pa 

:7
 

7 

“Excelenţa "Sa marele spătar Constantin D. Ghica, având medaliile cam= 

paniilor , 1828, 1829. Excelenţa sa Maior “Alexandru Banov, în .ştab. . 

Mari adiotanţi; maior - Ion "Voinescu IL. căpitan Ştefan Stoica, căpitani 

Alexandru Pordicaru. .. - - aa = Si n



' 

1 

? 

. - Pa 2 . N pm . 

„Gistanți șefului oștirei; . căpitan Constantin Ieronim, parucic Scarlat - 
„Filipescu; paruicic: Nicolai. Crăciunescu. .. . E 2 

Polcul :I-u, 

_ Comandir polcâv. Constantin: Filipescu. - 
Comaândir-de bat. maior Anton Garbaţki, „med. camp. 1828 şi 1829. 
„Comandir de bat. maior, Cohstantin Creţulescu [..  - . 

„. Comandir de bat. maior Grigore Lăcusteanu: o 
î.N 

N 

ris I, Ştefan Vlădoianu L. | , 
“Parucici: Scarlat Paris TI, Dimitre Papazolu, Gr. Marghiloman, D-tre - 

„ Conţescu, Ioan Iconomu. II, Nicolai Şonţu, Ioan Vlădoianu, - Scarlat Lăză- 
î 

reanu, Gr. Fănescu, - Haralamb Fundăţeanu, Al.. Ciupescu, Const. -Păucescu, 
Pană: Kotopol, Iliodor Lapati I, Ioan lurescu. a 

Căpitani: Al. Costescu, Pandele Cerchez, Mihail 'Scordili, Dimitre Pa 

Praporcici: Al. Cuţarida -I, loan Munteanu, Toar Orăşanui, "Petrache | „ Moscu, Petrache 'Karamzulea, loan, Gărdescu, ; Const. Lahovari II, Nicolai: Lahovari. III, Const. Băjescu 1; Iosif Kok, Enache Dimitriu, Atanasie Măr- „- culescu; Gr.. Dâmboviceanu, Gr. Băjescu “II, Hristodor_Vrana; Andrei Ev- "dokimov, Gh. Calotescu,. Al. Macedonschi, Scarlat Voinescu, Petrache Hagi 
-Toniţă, Ioan Stoinescu, Stratonic Leurdean, doctor Şumaher. Să 

_ . - DE “Polcut! al II-lea. i , E 

Comandir polcovnic. Iulie” Engel, medatii camp. 1828 şi 1829. „== Comandir de batal. maior Nico!ai Golescu -I. 
- Comandir de batal. maior Constantin .Fălcoianu. a 

« Comandir de batal. maior loan Voinescu II. - 
| _ „»  Comandir de batal. maior „Ignatie Paznavski: Da „__„. Căpitani: Dimitre Ciocârdia, Nicolai Manu 1, Nicolai Teologu, Gavril “+ Karakaside I, Const. Niculescu, - îi - ! 

 Parucici;* Emanoil Cătuneanu 'I, Gr. Dumitrescu; Alex. “Cuciturov, Au- tonie Dâmboviceanu, Const. Prijbeanu, Gr. Dianandescu, Gr. Hrisoscoleu, „-. Matei Obilişteanu, - Alex. Zădăricâanu; Niculai Greceanu, Mihail Karaka- - side ÎI, Const. -Belcea, Hristodor Marghiloman, Const. Caragea, Ioan Flo- 
rescu. A AR pi E a 14] - Praporcici: Ioan. Deivor, Mihail Podeanu, Emanuel Clinceanu, Gr. Dră- gulirescu, Răducan _Râmniceanu, Apostol Cuţarida II, Dimitre Manu II], “ Toma Mârzea, Joan Brăiloiu, Nicolai Prijbeanu II, Take Orăşanu II, Nicolai Dănescu, Gr.. Serghie, Nicolai Căplescu,: Ioan Macovei, Emanoil Culoglu, Gh. Paraschivescu, doctor Scarlat Vaşarheli. a aaa N 

Poleul. al III-la. Da 
- Comandir polcovnic Ioan So!omon, decorat camp. 1828-—29. | | Comandir de batalion, maior Radu._Golescu.. ! | o.



„ rescu colonel. şi cavaler. a | A - 
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" Comandir de batalion, maior Panait Fokian. - - î i 
: Comandir de batalion, maior Enache- Kakaliceanu. > 

Căpitani: Hristache- “Tel, Mihail Boboc, Nicolai Țuică, Constantin Ico- Ă 

- NOMU, . - 5 
- Parucici: Ioan „Călinescu, Nicolai Pleşoianu; Panait Carp, Gr. Hristo- 

Tian, Dim. Costatoru, Gr. Puroineanu, Dim. Musceleanu, Nicolai Macri, Dim. 

_Lesviodak, Drăghici “Fărcăşanu, „Const. Arion, Scarlat Ciocârlan, Const. : 

Cătuneanu. * - Aa po - Ă 

. Praporcici: Teodor Constantin, Alex. Kokonea, Ioan- Racoviceani, loan 

Fratostiţeanu, Gh. Moţăţeanu, Alex. Hristofi, „Apostol Bagdat, Teodor Coadă, 

“ Corneliu Lapati, Nicolai „Borănescu, Nicolai Burki, Const. Crâşmaru, Mi- - 

halache Bojureanu, Ioan Măcescu, "Iorgu. Dobriceanu, Dim. Popovici, Aris- 

tocli Koresin, Const. .Viespescu, Radu: Dragomirescu, Gr. Lăzoreanii, Iorgu 

. Zalic; „doctor Vilach. 

Gr. Vlădoianu, Nicolai Bibescu, “Const. Călinescu, r. st, Dimitre Dumo=" 

viceanu, loan Ghiaţiă, Theodor Koadă, Dimitre Manu III, Gr. Dâmboviceanu. 

“Doctori de -ştab: Maer, “doctorul înălţimei sale - „prinţului, s 

“Gronau cavaler, Vilag, Vaşerheli. | 

“Intre: mădularii .obşteştei adunări; “marele ban “Gr. Băleanu,. marele hat= - . 

N 

„man Mihail Filipescu, marele hatman Costache Cornescu, Coristantin Fili- . 

 pescu, colonel şi cavaler; Ioan Câmpineanu, colonel. şi cavaler, “Const. Fie ă 

> 

si sa - a Potcul de. cavalerie. 

_ Comandir polcului polcomic 1. , Odobescii,- decorat medal. "camp.. 812, 

1828 şi.1829. ai 

- Maior Emânoil' Filipescu. i i - 

„Căpitani: Iosif Bureli, loan Gigâra, Dim. Cazatovici, Gh. Manu IT, 

- » Alex, Brătăşanu, Barbu Vlădoianu II. 7 | 

a „ Parucici: „Răducanu „Odobescu, Ștefan Bonteş, Binanoil Boteanu, Miz: . 

7 

“nai Lerescu, “Matei Roset II, Mihail Păucescu I, Gr. Filipescu, 'Al. Racotă, _ 

Gr, Mavrocordat, Gr. Caracaş, Gr. Vlădoianu IV, Nicolai Bibescu. - ă 

Praporcici: Gr. Ciupagea, Diamandi Vilara, Niculai Petrescu, Alex. 

Strelicovschi, Gr. Gărdescu,. Ioan Scărişoreanu, Eimanoil: Polizu, Dim. Dâm-- 

boviceanu, Ioan Ghiaţă, Emanoil + Puică, Nicolai . Bureleanu, Emanoil But- 

_ culescu I, loan 'Paleologu, Marin. Păucescu III, Hariton Racotă, Ioan Po- 

- toceanu, Ioan Moţăţeanu, Const. Constantinescu, Nicolai “Savopol, Gh. Barta, 

"Jon Păucescu IV,. Nicolai. Butculescu II, Carl -Vegenau, Const. Zamfirescu. 

-1837; Instruirea trupei şi a ofiţerilor,” să desvoltă necontenit şi co-_.. 

Ă mandantul- superior rus, introduce în ambele ţări felui după. care se instruia: - 

Şi oștirea rusească. Nu trebue scăpat din vedere greutăţile prin care tre- 

_ceau românii în dobândirea cunoştinţelor meseriei militare, după norme noi. - 

practic şi - după regulamente - ruseşti, cu: termeni ruseşti traduşi mai mult: 

sau mai puţin potrivit, în limba țării. Tocmai. din acest punct de vedere,. 

Ta 

E “şi mai ales străine. De aceia, la început, toață instrucţia se făcea în mod .
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Re a aa 
erau: de laudă .silinţele ce'şi "dădea fiecare,. pentru a înțelege şi 'executa “cât mai. apropiat de cerințele acestor regulamente, instrucţia “oamenilor de “rupă şi a gradaţilor lor. Starea culturală; în general, cea a timpului, era - destul de. slabă, pentru'a da naștere unui avânt mai pronunţat instrucției ofiţerilor mai mari. în grad, cu care: se încadrase regimentele. “Astfel, în interesul. pregătirei oştirei, vedenr că la - RR | 1837 garnizoana Iaşi face tabără 3: luni, la Cornu „Negru !), în - lut „nele Iulie, August şi. Septembrie, în care “trupa şi ofițerii au stat în cortari îndeletnicindu-se cu instrucția micilor unități; iar la 19, 23 şi 26 Sep-.  temvrie, au urmat la Copou deosebite manevre, care. s'au încheiat “cu o "revistă. Fiecare „manevră ' era“ precedată - de: „învăţătură”, după care apoi - să executa în faţa voevodului, a hatmariului şi a'instrucjorului superior rus. * Muzica: militară „toată. alcătuită din pământeni, a cântat la revistă; capel- maistru. era Herîner,. neamţ”. pr. 

    

    a 

  
    

  

a Fig, 110) Oştirea.la 1837; -. - a i 
> 1837. Pentru. cei de astăzi eşte interesant să: se cunoască încadrarea complectă: a regimentelor create la 1830 şi cum era comandamentul-, superior: „= Astfel în Muntenia: a „Sel oştirilor,- Marele *Spătar Constantin  Ghica.. a 

- a = 

Ajutor şefului, -polcovnic Odobescu, pa , Da "Indeplinitor, datoriilor $tabului, Maior Banoy. Da - Adiutanţi: Maiori Voinescu I,- maior: Popescu Î, parucic Stoica. - Doctor stabului, Stab-Dohtor Măiei! | - ia „„„ Preot oştirei,” leromonah' Visarion. . IN Spițer spitalului oştirei, Josif Urban şi apoi_Pruzinschi. a? 
) Sat în jud. laşi plasa Turia com, Bivolari, * | 

„4 

— =
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. dit Polcul “I-a. 
N. e 7 

- Pa . > .. . i ma 
i id 

ns 

Polcovnic Costache Filipescu. m aaa ei 
"*- Maiori, Anton - Garbaschi, (Bat. D, Crejulesc Const; (Bat, II) Gr... 
Lăcusteanu (fost căpitan). 

Câpitanii: Gr. Lăcusteanul, Al. Costescul, Pandele Cerchez, loan Cosa. 
„ tescul i, Dimitre Budiş teanul,, Ioan Bibescul. Pee | 

- Parucici: Scordilă, Miltiad _Mărculescul, Diinitrie Paris, Diriitre Tu 
feanu, Dimitre Papazoglu, Dimitre Conţescul,. Ioan Iconomul, Ion Vlădă-. 
ianul,- Gr. Marghiloman, Scarlai Lăzăreanul, Haralambie „Fuhdăţeanul, Alex.: 
Ciupescul, Gh. Rucăreanu, Nicolae Şonţul. 

A „ Praporcici: Ioan: Giurescul, Alex. Cuconi, Ioan Muntean, Ioan - Raco- - 
vicean, Lahovari al II-lea, Lahovari al III- lea, Petrache Carămzulea, Ioan * 
Gărdescul, Mihai Podeanul, “Costache Păucescul, Constantin Băjescul 1, 

 Jenache Dimitriu, Vasile *Rodeanul, Tănase Mărculescul, Pană . Cotopolea, 
Pehache Mosh, Gr. Dâmboviceanu, Andrei Evdochimov, Gr. Băjescu II, . 
Nicolai Burchi, “Toma. Mârzea, Hristodor -Vrana, Hrisoszo!eu. al II- lea. 

| „„Dothori: „Dohtor Il. Gronaus, _Dohtor II Sumahăr, 

-_ Polcul 1. 

 Polcovnie: Alex. Florescu şi apoi, Julie Enghel: (fost mâior).. 
" Maiori:' Julie. Enghel, Radu Golcscul, „Nicolai „Golescul, Constantin . dă 

Fălcoianul, Ioan Voinescul. - . _ - 
„ Căpitani: : Dimitrie Ciocârdia, GC. Ie: oairu, N. Manul,. C. “Cerchez, N: 

-Crăciuneseul, “Radu Gol&scu (un timp), Anton de: Frangon. . -.: aa 
„Parucici: Dimitre - Ispir, -N. Teologul, 'G. “Caracasidis, m. Cătuneanu, 

N. Niculescul, Gh: Dimitrescul, A. Cociturov, „Anton Dâmboviceanu, Cos- 
tache Prijbean, „Gr. Diamandescu, Gr. Hrisoscoleu, V. Filipovschi, N... Sonţul. 
- Praporcici: . Dimitrie Nedelescu, N. Macri, 1. Deivos, A.. - Cuţarida, | 

" M. Obileşteanul, A. "Zădăriceanu, C. Arion, N. Greceanu, I.. Piteşteanu,. 

M.. Caracaşidiş, C. Velcea, H. Marghiloman. -M. Clinceanul, Radu Râmni- - 
„ceanu, Apostol Cuţarida, Nicolae Caragea, 1. Florescu, D. Manul, I. Brăiloiu, 

- Gr.  Alexandrescul, N.' Zădăriceanu, Iosif. Koc, Stefan Muratov.' 
„Dohtor: Dr: Scarlat 'Vaşarhei., - 

- . _ 

Polcul “11. = - 
2 PE , 

 Polcovnic: Solomon. IL. | Aa a 
-Maiori:. loan Golescul, _Igaat Paznaschi, “ Dimitrie. “Haralambie, 

ăi Căpitani: Panait: Fochianu, Costache” Tel, Ianache Cacaleţeanu, Ștefân: 

- Vlădăianul, Ioan Ciupagea, „Ignat | Paznaschi' (înaintat maior). uri 

. Parucici: Mihail Boboc, “Scarlat Paris, Constantin: Iconomul, Ioan Vă 
“Iănescu, Nicolai. Ţuică, Nicolai Pleşoianu, „Panait. “Carp, Gh. Hristorian, 
„Const. Alexandri, Dimitre : Costaforu. « Sa pr 

- Dohtor mare, dr. Mihail “Vileag. 

- Pi
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2 Capaleria, * o | DRE 

Comandant: Scarlat. Creţulescu polcovnic. Pa 
„ Maiori: Teodor Brătianu, Emanoil Filipescu; căpitani: Iosif Bureli, 

Joan Gigâltu, Dimitre “Cozacovici, Gh. Manu, Nicolai Lahovari.” 
Parucici: Alex. Brătăşanu, Barbu Vlădăianu, Alex. Perdicar, Răducan 

“Odobescu, Ștefan Bonleş, Emanoil Boteanu,. Mihail Lerescu, Gr. Fănescu, 
-Matei Roset, “Mihail Păucescu, Grig. Filipescu, Constantin Bălăceanu, hi 
-hail Caluda.. - 

i Praporcici: Alex. Racotă; Gr: Maviocordat, Ştefan: Stepanov, Gh. Ciu 
pagea, . Gr. Drăgolănescu, Gr. Caracaş, Nicolae Budişteanu, Emanoil Puică, 
Niculai Bureleanu, “Emanoil: „Butculescu, Ioan Paleologu, Scarlat Filipescia 

+; al 5-lea, Diamandi Vilere, Nicolai Petrechescu, Alex. Strilicovski, Gr. Vlă- 
. dăianu, Nicolai - Bibescu, Const: Călinescu, Dimitre Dumoviceanu, Ioan 

Ea _Ghiaţă. pe - a : . 
"Veterinar Iosif Ciod. '*! * Se 

 Ștabul domnesc: căpetenia ştabului Ioăn: Odobescu, “polcovnic, mnecialnie 
al ştabului, comandir' cavaleriei. po. - 

„Adiotanţi domneşti: polcovnic xviconte de Gramont; polcovnic Arnold 
Iacobson, polcovnic Vladiinir Blaremberg, polcovnic Constantin Herescu, 

_Maior prinţ Scarlat Ghica, maior Creţulescu (în urmă), maior Baroziu, ma- 
ior. Golescu II,” maior “Popescu - II,” maior “Voinescu II. Căpitan Măinescu, i 

„Căpitan  Paladi, căpitan Lahovari; praporcic: Iorgu . Ghica: 
Unul din. polcovnici, însărcinat cu căpetenia ştabului şi altul ca îngri- 

- jitor - al Polcului de cavalerie, (4 polcovnici, 4 maiori, 4 căpitani): 
pr - 

„La 1837: . 
„Regimentul „L. . - _ Regimentul II. - „= „Regimentul III. 

___ Constantin Filipescu o Alex. Florescu * _ oan Solomon 
- Maior Anton Garbaţki-1, -- Mâior Engel Iuliu 1, - Maior Ion Golescu II 

, Meior Const. Crăţulescu II, - Maior, Nicolai II, * Maior D- tre Haralambie | 
= 

| . Recomandarisiţi în ştab: maiorii Scaclat Crățuleseu “şi Constantin Fă 
coienu - m „la Ma 

, Căpitani: Grigore Lăcusteanu 1, Ioan Costescu 11) 2; Alex. "Costescu II 8, 
"Pandele Cerchez, 3, Dimitre. Budişteanu 62). 
+= iCăpitani: De Frank 1, Radu ' Golescu Iv 5, Nicolae Manu 7 | _ Căpitani; Hristache Tel 1, Ioan Ciupagea 3, Ioân Cacaleţeanu 5, Ste- fan -Vlădoianu 7, Constantin! Cerchez II 23). - 

= Recomandarisiţi în ştab: căpitân Ioan Voinescu II, căp. Panait- Fochi 
„anu, :.căp. Ignatie: Paznaski, căp. Ioan Bibescu, căp. Nicolai Lahovari, CÂp „ Dirritre Ciocârdia. ! .. 

N 

  

10 Nr 12 ete, sant companiile | . _ Dea o „29 ldem'reg, 2 5 pani "E ' e - 23) ldem reg. 3. * A ». Di E Ă



— 689 = 

| Căpitan cavalerie Ioan . Gigăriui escadr. I, căp. Emanoil Filipescu esc, 
“III, căp. Th. Brătianu esc. IV, căp.. Iosif Bureli esc. V. 

„ „Parucici. (Locot.:) : Nicolai Teologu c-dt. c. 4, Mihail Scordili e. „B& 
“Gh. Rucăreanu c. 1, Gr. Marghiloman c. 51). 

-» Parucici: Constantin Niculescu c-dt. c. 6, Alex. Kuciturov - C- -dt. 35, 
„Vasile Ivanov Filipovski, c-dt. c. 82). - Ă 
o Parucici: Mihail Boboc c-dt. c.. 8, Scarlat Paris « c. 4, “Ion Vălănescu 

„€. 2, Nicolae 'Țuică? c.,.63). A 
Recomandarisiţi în ştab: parucici Miltiadi Mărculescu, Nicolae Șanțul; 

- Const. Prijbeanu, Alex. - Ciupescu.: - .: - o 

Cavalerie: parucici Dimitre Kozacovici c- „dt. esc.. 6; „Gh: Mazu. c-dt. IE 
esc. II. „a 

Neînregimenţaţi: parucici . Dimitre Ispir cavaler, Gavriil Karakasidi, 
"Alex, Brătăşanu, Const. Alexandrescu, Barbu Vlădoianu II, Dimitre Paris II, 

„Alex. Perdicaru, Dimitre Tuteanu,. Manoil- Cătuneanu - I, Const. Iconomu 
„ Il-lea, Ioan - "Vlădoianu III- lea, -Ştefan : Bonteş, Emanoil Boteanu, Anton ! 
Dâmboviceanu, Scarlat” -Lăzăreanu, Gh. Hristorian, Mihail Kaluda, Mihail. 
Lerescu, Gr. - Fănescu, Haralamb Fundăţeanu, “Gr. Diamandescu, Dimitre : 

. ” Papazolu: 

Praporcici (sublocot.): ! ae 
N 

Gr. Hrisoscoleu, Ştetan Muratoz, Gh. 'Poroineanu, Dimitre' Costatotu, 
“Nicolai Cepleanu, Ioan uzescui, Dimitre, Nedetescu, Dim. Musceleanu, Ni- 

colai "Macri, Dim. Pleşuianu, Dim. Socoteariă, Ioan Deivos, Dimitre Leţ-.. - 
" viodas, Th.. Constandin, Constaadin . Cătuneanu, Alex, Kokoni, Alex. Cuţa- 
-rida.], Matei Obileşteanu,! Alex. ;Zădăriceanu, “Ioan Munteanu, Ioan Orăşanu, 

-. Drăghicean Fărcăşan, Ioan Racoviceanur, - Matei Roset, Const. Arion, Petre .. .: 
” Moscu, Alex. Racotă, . Const, Tel al .II-lea, Petre Caramzulea, Nicolai Gre- 

ceanu, Mihăil Păucescu I,. loan: Gărdescu, Nicolai Lahovari III, Georae 
Mavrocordat,. Gr. Filipescu III, Const. Bălăceanu, Ştefan Ştefanov r. «t.+), ai 
Ioan Piteşteanu, “ Constantin -Lahovari II;' George Ciupagea, Gheorghe “Mo=' 
țăţeanu, Anton. Hrisoscoleit. II, „Const. Belcaa, Mihail Karakasidi II, Const. 

„„Băjescu,- Const. Păucescu.:.[1,. Hristodor. Marghiloman II, 'Alex.. Hristofi, 
Manoil Clinceanu, Ioan Fratostiţeanu, “Scarlat Ciocârlan, Iosif Kok,. Va- 
sile: Rudeanu, Gr. Drăgulinescu,. Apostol Bagdat, Enache Dumi: rescu, Miz 

- hail -Podeanu, Atanasie Mărculescu : II, :Nicolai ' Zădăriceanu II, Pană Ko- 
țopole, Gr. Caracaş, - Scarlat Filipescu IV,. Gr. Alexandrescu II, Răducanu, 

„Râmniceanu, Apostol Cuţarida II, Diamandi Vilara,. Iliodor Lapati r. st. 
“ Nicolni Petrănescu, “Alex. Strilcovski, Gr. “Gărdescu, Const. Caragea, Toan. 

. Florescu r. st., Ioan, Scărișoreanu,. Manoil. Polizu. 

In acest an 1837, regimentul 3. este în București,- cu ştabuul său şi £ - 

Reg Da 
2) 2. | , Pa - , . 
3) „3. darisit tn Ştab, E i Da 

r n Ştab. -- 
4) Recoman ans ” ” Oastea Română c. 44-a
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cu o parte. din unităţi, în a această garnizoahă, regimentul este astiel în- 
"cadrat: " _ : 

Comandant "colonel şi cavaler IL. Solomon, având 'ca ofiţeri pe: maior 
“şi cavaler Costache Fălcoianu, maior . adiutant . Teodor Popescu, căpitan: 
Hristachie Tel, căpitan Kakaleţeanul, căpitan Bălteariul, căpitan Vlădăia- 
nul, „căpitan Bureli; parucic Boboc, parucic : Carp, parucic Hristurian; pra- 
.porcic Emanoil Bălăceanu; iuncăr Ioan Brătianu. 
„La sfârşitul anului, regimentul schimbă - garnizoana mergand la Co 

ţofeni în Dolj. : 
1838; De prin diferite acte se constată următorii ofiţeri în garnizoa-: 

nele ce se arată în dreptul. fiecăruia: polcovnic Vladimir: Blaremberg, a- 
diotant; parucic Ştefan Stoica; praporcic Matei Ruset (aceştia în Bu- 
cureşti). Parucic Călinescu, parucic Costaforu şi praporcic” I. Orăşanu, (a- | 

-ceştia Ia  Cerneţi). Polcovnic - Badea” Poroirieanu (la Târgovişte). Parucic 
“G. Rucăreanu (la C.=Lung). Căpitanul de dorobanţi Niţă Urianul (la C.-Lung). 
Praporcic Constantin Butculescu (la Roşii de > Vede). şi polcovnicel Ște- 
 fânache (la. Iaşi). 

Du 

    
(Fig. 111) Şef Militar, . 

La 1838 erau în justiţie, aparţinând departamentului * dreptăţei în „ țara românească, anume în „posturile .judecătoreşti: în judeţul Saac, maior - * Ioan Costescu prezident şi praporcic Nicolai Roset procuror. 
-, „In judeţul! Dâmboviţa căpitan Miler, judecător; Polcovnic Badea Po- - roineanu procuror. Ia 

In judeţul Olt praporcic Costache Poenaru, procuror.



60 =, a 
> 

In Moldova înființânduse „şi al doilea batalion cu garnizoana. în Ga- 
| laţi s'a înfiinţat şi acolo o bandă „de muzică! "militară. - ț 

1838; Era colonel Odobescu locţiitor al şefului oştirei; căpitan Stoica 

orânduitul din partea co! 'onelului Odobescu şi din' porunca. domnului 
întemeiază - în cazărmi şcoală de carte pentru soldaţi; în fiecare cazarmă din 

* Bucureşti, o: şcoală ' pentru soldaţii pedeştri şi alta pentru călăreţi, sub 
direcţia a trei iuncări, dintre „aceia „care au eşit cu ştiinţă din colegiul . ! 

Sf. Sava: Paraschivescu şi Toma Constantin şi: Bălecescu. Se - dădea. oa- 

menilor şi „cunoştinţi de temeiurile religiei”. 

1838; August 30: : „la parada de ziua domnului, au fost Te-Deum. în. 
toate oraşele, la care ia parte şi oştirea locală sau subocârmuitorii plăşilor | 

cu cetele de dorobanţi. şi dorobanţii ocârmuirei, care toţi fiind în uniforme, 

împodobea' cu osebire ocolul - ceremoniei. Ei trăgeau focuri ' şi se da şi 

tunuri”. - - 

Se înaintau: foşti “ militari în ranguri boiereşti, praporcici şi i pol- 

covnici, la rang de pitar şi de serdar. Ierarhia 'era: conţipist, pitar,. se:- 

dar, paharnic, clucer. "Costache Cârlova, tatăl poetului - Vasile Cârlova, a - 

fost făcut din pitar, serdar, în 1838.. 

) 1838; La 16 Octomvre, voevodul cercetează şcoala ostăşească din” £ gar- _ 

- _nizoană şi a dat poruncă pe oștirea românească: „găsind înaintarea ce au 
făcut cinurile de. jos; într'un curs de două luni şi jumătate la învățătura 

cetirei, „scrierii şi socotelilor după dorinţă, cu plăcere . arată mulţumiri Şe» 

fului oştirei, “marelui spătar Ghica, ajutorul său “polcovnicul Odobescu, 

. împlinitorul datoriilor de dejurnoi” ştab ofiţer maior Banov şi orânduitul - 

- „cu îngrijirea acestei şcoli, marelui adiutant căpitan | Stoica; iar pe unter- 

"ofiţerul nobil Paraschivescu „ce -a fost învăţător, pentru "silinţa cu -care | 

s'a arătat şi îndelungata sa slujbă, binevoind-îl înălțăm în rang de pra- 
porcic;. cinurilor de jos dăruim la 13 inşi din clasul al III-lea, câte lei 

10; la 34 din clasul al II-lea, câte lei 5, şi la 16 din -clasul ], dte: 

"lei 2, şi pe soldatul Radu Rusu, ce a înaintat 'mai cu deosebire în ştiinţa - 

cetăniei şi a artimeticei. poruncim a se înălța în unterofiţer”. a 

„Voevodul ţărei era Alexandru Dimitrie Ghica; sistemul: învățământu- 

lui era cel Lancasterian. - a 

lată datea de seamă asupra inspecției aceştia: „Duminecă 16 02 

tomvre, -la ora 11, voevodul a inspectat şcoala ce s'a înfiinţat la re- 

gimentul colonelului Solomon şi a stat până la ora.2 (două), examinând” 

însuşi pe: soldaţi. A mulţumit banului MA. Ghica, eforul Şcoalelor, căpi- 

anului Stoica,.. iuncărului Paraschivescu”. , 

1838; Brăila 6. Decemvrie; comandantul polcului. 1, maior Garbaţi 

a făcut revisie soldaţilor dinaintea bisericei şi de aicea împreună cu P.S. 

Episcopul Buzăului, s'au - dus la biserica sfinților Ingeri; de unde Iând 

o icoană a Să Nicolai ce se sfințise aci, pentru - sărbătoarea roţei a 6-a 

ce s'a hotărât de' comănduitorul ei; parucicul Dimitre Papazolu, a. dus-o 

în paradă la cazarmă, unde s'a dat de pomenitul: comandir o masă ' penteu 

episcop, ştabul' polcului şi alta pentru soldaţi. Cu prilejul « acesta S'au slo- 

2 bozit mai. multe tunuri. . . | - ” 
„Z
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"In acest an, polc 
polcovnic şi: cavaler, - | a a 
„ Orăşenii îi dau un atestat de mulţumire, pentru purta:ea sa. Regimentul 

ul III se mută din “Valahia: mică; era Solomon. 

„avusese ştabul Ja Coțofeni. în Dolj. a , | 
In oraşul Călăraşi îşi avea garnizoana al 5-lea escadron; sub -:,comanda căpitanului Iosif Bureli,  - a Ia 
1839; In acest an, stabul domnesc: prinţul Gr. Alex. Ghica din Moldova, “a avut o suită: de aghiotanţi,. compusă din 4 coloneli; din care un colonel „şei al ştabului: domnesc. şi un şei al cavaleriei, 4 maiori şi 4 căpitani. -.: Se adaugă. muzicei: ştabului :5 muzicanți, în “care: şi. un tambur major. Bu- _“getul oștirei era de 171.360 de lei. Vasile -Pogor era 'spătar. | Incă de la începutul domniei acestui voevod cu bune sentimente -ro- “mâreşti se pune grijă pentru întărirea armatei; 'după sfatul unui cu totul | distins ofiţer, “colonelul Scheleti, se organizează un regiment cu un &- ”.'“Tectiv de 1800 Oameni (este al XIII-lea de dorobanţi: „Ștefan cel Mare”), având 'o companie de grenadieri Şi 6 companii--de muşchetari. Comanda „regimentului. oare. colonelul Scheleti Petre. Compania de gienadieri e co- miandată de maiorul: -Pangrati, -companiile de muşcatiri comandate de Că” pitani şi locotenenţi (căpitan Duca, Lupaşcu, Anghelichi, Mihailă, Iacovachi "Şi locotenentul Cucu) ; - regimentul . are muzică militară sub _capelmaistiu - „maior Hetner: Ținuta:. croială rusească albastru închis, cască ruso-prusiană, ”“ curelăria albă încrucişată peste pept. şi dusă: peste umere. Regulamentele, „Şcoala de batalion şi de companie din -Tuseşte se traduc în românește de colonel Schelcti. Regimentul pe 2 batalioane; Sche!e:i întruni. pe” cadeți (as- „piranţi de ofiţeri) întrun „Pluton de instrucţie dândule ca instructori doi „Ofiţeri buni formaţi la Petersburg. (locot.! Diamandescu 'şi locot: Iordache * Costache). Se N a aa o 1840; Pentru a se: vedea. evoluţia armamentului infanieriei, căreia s'a conformat şi oştirile „noastre, dăm următoarele amănunte” cu privire la ar- „mele .de-foc, în serviciul armatelor altor ţări. Din anul 1840,, încep _per- „ fecţionările” puştelor; la 1844. este -puşca cu ţapă “(a tige), apoi puştele " Lefaucheux şi „Robert, puşca engleză 'Enfield, puşca. prusiană , cu ac a „lui Dreyse. Vin. apoi revolveiele lui Colt şi -Deane Adams, armele cu . “două ţevi ale lui Leonormand, Letaucheux, pistoalele -lui. Cuchenreuter. La isbucnirea - răsboiului Italiei, Lancaster din Engli:eza; cu ţevile. eliptice la „arme. i E i a 

Chestiunea gloanţelor legată de calitatea bună a: armelor de foc, s'a rezolvat în 1827 de către "Delvigne, Nesiler; Minie '1ă 1849. Cuvântul revolver . vine de la englezescul revolve: a: întoarce; a învârti. Carabina (numire) vine de la cuvântul arab: carab—armă. (Puştele inventate de Chan» mette; Puştele a la Chaumette — Sub. Ludovic al XV-lea — 'sunt cele dintâi arme câre se încarcă pe: la fund. In. timpul revoluţiei - iranceze, oştirea, “Îrariceză era armată cu Puşti ghintuite numite fusils de rempart de Ver- sailles). i MI Sa a - 1841; Ordinea de bătae.a cadrelor 'oştirei muntene: 
- 

x 2 . . . 

p N. 

N
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„Polcul: S/ 

-  Comandir polcovnic Anton Garbaţki. | 
„Maior Ignat Paznaski b. I, maior Gr. “Lăcusteanu b. II. A 
Căpitani: Nicolai . Şonţu, roata 1;: Gr. ' Marghiloman, roata 2; Pandele 

„Cerchez, roata 3; - Mihail Scordilă, roata 4; AL. Zădărniceanu, „roata 5; 
Nic. Pleşoianu, roata 6; Scarlat Lăzureanu, roata 7; Ioan. 1 Vlădăianu,. roată 3, 

* 

În Sa i „Polcul IL 
N 

Comandir polcovnic “Engel. 
Maior Tel, bat. I, maior Golescu bat. UL | a 
Căpitan : Cociturov, roata 1; parucic Dâmboviceanu, roata 2; căpitan 

Karakasidis, roata 5; parucic "Greceanu, roata 4; parucic Papăzolu, roăta, . 
5; căpitani, Niculescu, roata 6; Manu, roata 7; Cătuneanu, roata 8. 

N Pi 

* 

N e 

- Polcul II... - 

, Comandir Bolcovnic “Toan Solomon. 

„ Maior Vlădoianu, pat. I; maior Costescu, bat. IL. - 
Pârucic Fărcăşeanu, roata 1; căpitani: Iconomu I, roata 2; Carp, roata 

3; Bălănescu, roata 4; părucic Ciocâltău, roata 5; căpitan Țuică, roata 6; 

parucic Costaforu, roata 7; ; căpitan Boboc, roata 8; 
'. 

NI | Cavalașia:. a 

Maior loan Gigârtu, esc. I, căpitân Barbu Vlădoianu, esc. 2; căpitan Ema- 
noil Boteanu, esc 3; căpitan Kazacovici, „esec. 4; maior Josii Bureli, ese. 5; 

căpitan Alecu Brătăşanu, esc. 6. , - - 
A „Medic oştirei dr. Maer. : “ | 

1840; Este agă Enache Crupenski, - Grigore" Morţun (Bacău). spătar, 
1842; In ăcest an Bibescu-Vodă e domnul Munteniei, primeşte 4. tunuri 

oferite în dar de către sultan, cu. ocazia mergerei voevodului la' Constan- 

tinopol; tunurilea sunt. 'de bronz şi de calibru 4. Tot în -acest ant) şi pe 
„baza art. 184 al regulamentului, această. ţară dispunea de 5 şalupe ca- 

-.moniere, servite cu 4 oameni de infanterie şi făcând. poliţie pe Dunărea, . 

Pa 
: A 

| „între Brăila şi Giurgiu. : : _ 
Cu venirea la tron a acestui domnitor, o eră de progres începe- pentru 

"oştire şi o pronunțată tendință dea i.se imprima caracter naţionali, pre- 

- tutindenea. Până la acest domnitor, ştirea .se menţine. în cadrul și con-" 

stituirea” ei de; mai înainte; prin 1842 situaţia oştirei nu era tocmai. bună 

„căci, lăsa mult de dorit: chestiunea “controlului şi supravegherei, din care: 

cauză toţi căutau să abuzeze, iar oştirea întra în lâncezare. Interesul privat , 
şi arbitrariul, prima interesul general. şi regula, în chestia recrutaţiei mi- 

liţiei, a întreţinerei dorobanţilor, a serviciului în garda frontierei” 2). 

1) Greşit sa trecut în albumul oştirei 1845: Ri 
2) „Descrierea domniei Principelui G. Bibescu, de Bibescu. 

N
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„1845; In Muntenia până în acest an nu existau tunuri de felul şi în- 
„trebuințarea obişnuită în celelalte - țări? materialul de artilerie ce a avut 
“ Muntenia, a fost luat: de către turci, ruşi şi austriaci, cu ocaziunea răz- 
boaelor din orient, * în. care această ţară ca şi Moldova, era drumul “de 
trecere 'şi bază de operaţie, când a ruşilor, când a turcilor. d 

1845; Escadroanele se deslipesc de infanterie şi 2 câte 2 constituesc di- 
visioane aparte, primind numire de lănceri, însă unitatea poartă numire 

„de escadron; “aşa că în realitate, sunt 3 escadroane. Ca instrucție “ele îac 
numai evoluţii de escadroane. : Efectivul cavaleriei, în acest an, este de 

'3 căpitani, 4 pârucici, 12 praporzizi, 3 vahmiştri, 12 iunkeri, 39 unterofi- 
eri, 6 trâmbiţaşi, 540 soldaţi, 3 nalbanţi,: 6 de nerând, 543 cai. “Bugetul 
484.078 lei. La: început îmbrăcămintea este ca şi a infanteriei. “ 

« 

  

    

  

    

(Fig. 1:2) Principele Gheorghe Bibescu, & N 
- e ! ph 

” „„__ mPrin art. 2 al decretului din -1843, numărul de 6 al escadroanelor rămânând intact, conform art. 389 al regulamentului organic, 2 plotoane cu ofiţeri cu tot, „vor fi “momentan suprimate în fiecare escadron. "Fiecare „escadron va păstra 3 ofiţeri şi va. îi pentru 2 escadroane 'un căpitan co- maândant”, - A o. Sa | Dacă în cei dintâi ani ai orgănizărei oştirilor Moldovei şi Munteniei, instrucţia ofiţerilor şi a trupei se făcea mai mult practic şi după cum se arăta de către instructorii. ruşi, sau după instrucţiuni doar cu comenzi traduse din rusește, „pe dată ce tendinţa de a se- scăpa de tutela 'ostă- Şeasca rusă se afirmă din ce în ce mai cu tărie, se văd apărând Ie- gulamente româneşti de sigur că nu originale, însă - traduceri din rusește. Astfel, la a i A a ! „1845; In acest an, apare în limba. română “regulamentul „regulă de - mânuirea părţilor puştei”, de polcovnicul A. Banov. 
1 ps
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Se iau măsuri de către Bibescu-Vodă, 'domnul Munteniei şi “cu . 

„Kiseleff, pentru trimiterea de ofiţeri în Rusia, ca să facă practică pe. 
- lângă regimentele ruseşti, spre a deveni apoi, instructori în oastea română. . : 

“In -Moldova se cumpără 5 şalupe . canoniere, armate una cu 3 

tunuri şi numită „„Moldova”, celelalie două armate cu câte un tun, nu 
mite Ana şi Natalia, după numele celor 2 fiice a domnitorului Ghica. 

Prinţul G: Bibescu a adăugat infanteriei încă 1440 de' oameni, 
aşa că sunt: 3 coloneli şefi de regiment, 6 maiori şeii de batalioane, 

24 căpitani şefi de companie, 48 de -parucici, 48 de praporcici, 24 feld- 

febeli, 96 iuncări, 264 unterofiţeri,, 4320 soldaţi, 3 ştab-doctori, 3 ober- 

„doctori, 18 scriitori, '6 felceri, 48 de nerând; buget 2.525.926 lei. 
1844; In acest an, se creiază în fiecare regiment O companie : numită 

„de elită”, pentru instruirea şi formarea 'recruţilor. Ne mai fiind nevoe 

“aşa: mult de ofițeri ruşi ca subalterni în unităţi, domnitorul orândueşte 

ca pentru gradele de ofiţeri inferiori să se facă alegere. numai, dintre e» 

lementele româneşti. | : 

«In bugetul statului - pe, atest: “an! “sei. „trece „proiectul creărei unei 

baterii de artilerie în Muntenia. Erau. în “acest an: maior loan Ciupagea 

__prezident tribunalului Mehedinţi; praporcicul Costăche Otetelişanu, procuror” 

la tribunalul Gorj şi parucicul Joan. Râuoşeanu, procuror la trib. Romanați. 

- 1845; Se găsesc la Craiova 2 ţevi de tun de tuciu, una de calibru 6, 

alta de calibru 8. Este trimis locotenentul de infânterie Macedonski. Alex. 

din, reg. I, să le. monteze şi care instruind câţiva” soldaţi din infanterie, 

” înjghebiază. o secţie. de artilerie, sâmburele celei - întăi unităţi în artileria: 

Munteniei; această secţie. se aduce la, Bucureşti :şi cu cele 4 tunuri aflate 

deja aici, să formează cea întâi baterie de. artilerie, . numinduse comandant 

- “ial ei, căpitanul Lentz, fost ofițer, de artilerie . „în aimata rusă. 

1845; In acest an se adaugă celor 4 companii. a regimentului de An- 

fanterie a Moldovei, încă 2 companii. In” acest 'an pojarnicii din Moldova, 

piimesc „organizare asemănătoare celei militare, primind numirea de ,„co- 

menzi de pompieri”. Erau 2 asemenea comenzi! în Iaşi, sub “un maior ŞI - 

-una comandă la Galaţi, depinzând" de comanda din Iaşi. ! ae! 

| Prinţul şi cavaler Dimitrie -M. Sturza, general inspector, înfiinţează 

pe lângă muzică ostăşească: şi -un icor' de muzică vocală. Hsaki spune: 

către înbunătăţirile morale -introduse la învățătura oștenilor au adaos şi - 

ace: a cântecului, pentru care profesorul sardar A. Petrino a informat 

o capelă vocală 'de 24 juni militari. “ 

Cele întâi - cântece, militare: 
N -. 

Cântet ostăşesc. (de | Cam. Neculai Istrate)” 1), 

care “sfârşeşte cu strofa: 

în mormintelor ' țărână, unde dorm bravii eroi 

O respect şi fie sfântă să ne'nsufle şi pe noi. 

- 

  

Ă D Al doite cântec osteșese este de Sardarul D. Gusti şi este trecut la” pag. 329. 

, - 7 , - - 

7 . Îi)
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1845; Apare „regulament organic, pentru oştirea Moldovei”, de co- lonel P. Scheleti şi altul „regulament pentru ştirea Moldovei”, de a- celaş. Dă e Si Se "1845; Flotila în Munteniea se-organizează. ca unitate, constituinduse cel dintâi echipaj de flotilă. compus din 3 ofiţeri, '3 feldfebeli, “7 “unter- „ofiţeri de şalupă, 3 'toboşari şi 104 soldaţi : şalupari, :cu 3 vase numită şalupe.? * | i DE E ÎN 7 a | 

„In acest an, uniformele şi echipamentul se modifică şi în “toate a- ceste schimbări şi modificări, se vede voinţa acestui domnitor, de a în- drum& . oştirea spre progres. . Uniforma „cavaleriei este: dată: cea de lăn- cieri. Domnitorul . vine: adesea . prin 'cazarme, printre ofiţeri, asistă la in- strucție, îi plac parăzile militare la care se înconjura de un numeros stat -- mâjor,. căutând în chipul acesta; să dea oştirei întâietatea şi însemnăța- „tea, între celelalte instituţii ale. ţărei. ÎN a Prinţul Dimitre Sturdza este. general inspector miliției. C Sh. 

. 

   
4 

(Fig, 113) Uniforme. 

Tot în acest an, Bibescu-Vodă trece paza punctelor de margine (fron- tieră), asupra „infanteriei, căci, se făcea neregulat. de populaţia riverană (Dunărea); tot e]. dispune construirea de pichete de la Vârceorova' la Gura Siretului, pentru adăpostirea” soldaţilor, până aci lăsaţi la- voia în- tâmplărei. Domnitorul pe nesimţite sporeşte efectivul batalioanelor de in- - fanterie şi ca să nu se bage de seamă dacă: ar 'fi creat alte regimente el adaugă fiecărui regiment încă 2 batalioâne . în “total deci 6, aşa că efectivul infanteriei creşte cu 1440 de oameni. Se 'construesc cazarrhe în ' 

e 
. „- - - . - Ai
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“Bucureşti şi „la - Crăiova cum şi spitale militare, prevăzânduse, astfel mij- 
loace a se. -avea mai multă regulă în cazarmarea trupelor şi" îngrijirea 

| sănătăţei lor. Odată cu infanteria domnitorul Bibescu voeşte să se. desvolte 
şi să progreseze şi celelalte arme, «de aceia se fac tratative pentru trimi- - 
terea de ofiţeri în Rusia la practică şi pentru cumpărarea 'de arme, cai. . 
In. acelaş timp, se comandă în Austria steaguri şi fanioane pentru armată. 

Timpul, între anii 1845-1860, este astfel întrebuințat de tările române, 
cu privire! la armată: . 

- Să iau măsuri ' pentru unificarea instrucției atât a gradelor interioare, „> 
cât. şi a corpului ofițeresc; pentru gradele inferioare, se trimit în Rusia 
“detaşamente” de instructori > spre a face practică în armata rusă. Pentru în- 
zestrarea oştirei cu ofiţeri destoinici, se crează şcoli militare. - j 

"Eveniment . important - este revoluția devenită “populară, sub numirea 
de, „revoluția de la 48”. şi care se descrie, în amănunt a locul: şi anul: 
cuvenit. aa : 

ve 

  
(Fie. 19 Unitorme.. AL 

Ali eveniinent, este, ocupaţia. țărilor “române de către oştiri turcești, 
ruseşti şi austriace, -ca o consecinţă a revoluţiei de la 1848.. 

' Eliberate țările române de către aceste oştiri străine, îşi reiaii - dru- 

mul. spre consolidarea instituţiilor ce s'au: născut pe urma regulamentului | 

j organic; “între aceste instituțiuni este şi oștirea, care se “complectează şi n 

se“ consolidează. Intre măsurile care servesc interesul ostăşesc este şi aceia - 
a se substrage arniata de la serviciul ad- “tiv! şi polițienesc, lăsând-o NIQ- 

aaa . - N Da
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nirei ei. Această consolidare a oştirei.a trebuit să îie întreruptă, -din cauza 
“unei noi ocupaţiuni. a țărilor române .de' către armata rusă, care por= 
neşte alt răsboiu contra turcilor.  :* - i 

“La locul cuvenit. se arată - rostul oştirei române, întâmplările Ce a»: 
--“proape '0' deşfiinţează şi care se termină cu- desarmarea ei şi. prădarea 

„_ materialului de tot felul abea întocmit.- Ă Ma 
- După părăsirea ' ţărilor de-către armatele ruseşti, instituţiile militare 

se înviorează iarăşi; munca se reia şi întărirea oştirilor române se - ur- „> „mează cu. tenacitate, | Sa | Cei mai însemnat eveniment, unirea celor două țări, pune capăt stărei 
„de: suferinţi şi -de primejdii-. pentru neamul românesc ce decurgea. din' 
„luptele „dintre .ruşi şi turci, lupte în timpul cărora viața Munteniei şi Moldovei se întrerupea sub toate raporturile. “ Ma 

A 

  
e. , 

- (Fig. 115) Uniforme. * a: 

1845; Domnitorul Bibescu “dă: “deosebită “atenţie. cavaleriei; .o prevede cu uniformă nouă cu cifra voevodului. _ i Ie “ 1846; In acest an, spre a se da o mai! solidă “organizare oştirei, se trimite în Rusia un detaşament de toate armele pentru formafea de în- siructori, care se ataşează la corpul 5 de'armată de la "Odesa; cu înapoiereă în țară a acestor instructori, se dă un nou avânt infanteriei. - , | 1846; Se trimit grade interioare în Rusia, spre a .se forma ca în- -structori trupei.  Recrutaţia pe 1846: trebuia să fie în Slujbă în Valahia 5920 de soldaţi; se aflau 4254, hotărâți a: se înfiinţa pe' seama anului | 1846, încă 1666. Recrutaţi 1575. O O. ia | .. U N 

+ -
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, Ca o: dovadă a “marei atenţiuni' ce. dă domnitorul Bibescu cavaleriei, 

este următorul Corp. ofițeresc de care: vorbeşte decretul domnesc: „„Pentzu 

„bunele înaintări la învăţătură, noi binevoind înălțăm din praporcic la pa- 
rucic din divizionul. 1, prinț Grigore. Brâncoveanu, din polcul II, prinţ 

„Nicolai Bibescu; din iuncări' în praporcic 'din polcul III, prinţ George .Bi- 

_bescu şi din divizionul I, George Şiirbei”. In decret se văd şi condiţiile 

“de îndeplinit de' către prinți pentru înaintare. - 

In acest an 1846 erau în plină: activitate cele 3 regimente de infanterie, 

cele 5 divizioâne de cavalerie şi o bate:i2 de artilerie.. Se mutau „ofițeri din, 

infanterie” în roata de pompieri.” Aa 

La sfârşitul acestui an sultanul dărueşte Munteniei 4 tunuri de. cal, 

"4 fără chesoane şi accesorii, tormânduse cu ele o nouă baterie, dar ne- 

! complectă. - | | . i 
4 

1846, voinduse întemeerea pe baze solide a artileriei, spre a cores- 

punde celor două arme deja organizate, să trimite în Rusia şi pentru N 

artilerie un detaşament „de învățătură” — ucenic comânde — pentru for=- 

marea de instructori. Detaşamentul .este format din 13 soldaţi, un toboşer, 

1 sergent, 3 cadeți: :Filipescu, Statache şi. Cernat şi 2 locotenenţi; Leobo- _ 

bratici, şi Oatu. . , , | 

Acest detaşament a fost trimis “peste Nipru la Aleschi şi ataşat acolo . 

brigadei de artilerie a. corpului „5 de armată din .Odesa,. comandat de : 

generalul Liuders. Detaşamentul a stat 2 ani în Rusia şi după ce a fost. 

. “inspectat de însuşi împăratul, s'a “înapoiat cu toate în ţară în 1848. 

1846; Sub vodă „George Bibescu în Muntenia, s'au adăugat” 8 scriitori, 

pe lângă cei- 8 ce existau. şi care erau insuficienţi. In - acelaș an, se con- 

struesc la laşi 4 cazarme. In acest an, Ştabul domnesc coprinde: "3 pol- 

„covnici (Banov, Vicontele de Gramont, Creţulescu) ; 4 'maiori (Lahovari, 

Bălăceanu, Bibescu, Florescu) ; 1: căpitan (Vilara); 1 parucie - (Ghica); 

praporcic (Racoviţă). 

1847. Gradele trimise în Rusia: “înapoindu-se în ţară, sunt t repartizate 

bateriei, care acum primeşte! în mod efectiv „organizare complectă. în unitate . 

__ regulată, câ şi infanteria. a , - 

- Ir acelaş. timp, se are în vedere o mai bună organizare a. flotilei pe 7 

* Dunăre, aşa în' 1847 vasul de „brandvathă” ce fiinţa „mai. înainte”, .s'a . 

vândut şi s'au înlocuit prin 3 şalupe- canoniere, din care cea dintâi de o mai 

- mare încăpere şi înarmată. cu 3 tunuri, să împlinească slujba - pe Dunărea; 

iar celelalte “cu câte iun tun, pentru paza . “gurelor Siretului şi Prutului. 

Cadrele personalului trebuitor pentru slujba şalupelor canoniere, să coprind 

în 2 ofiţeri şi 70 soldaţi. ” 

. Intorcându-ne” la Muntenia grija încadrărei 'Oştirei naționale cu ofiţeri 

destoinici. a. condus la, punerea bazei, în anul 1847, şcoalei militare, “care 

“ avea pentru întemeerea ei, un “simbure de personal cadre „de mai înainte”. 

- Cu decretul -Nr.. 36 din 13 lunie 1847 Bibescu a întocmit şcoala din 16 - 

cadeți luaţi 'din cadrele oştirei. Şcoala poartă nuniirea de „Şcoala ostă- 

şasci de Iunkări” şi e aşezată în cazarma atunci clădită St. Gheorghe. 

7 . Di r 
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Prinţul G. Bibescu, a stăruit niult: pentru „înfiițarea ei. : Comandant şcoalei,. este Polcovnicul Banov. a i | Pui Este cunoscut rolul însemnat jucat 'de Ion Brătianu, în revoluţia “de la ' 1548, el lucra pe față pentru mişcare, de. aceia i se atrage cu Porunca "7 domnească „Nr. 27 din 20 Aprilie măsura (George Bibescu-Vodă 'soune în " -decret): „Pe praporcicul din artilerie Ion Brătianu carele nu .este, în fiinţă, "noi îl slobozim din, slujbă”, £ = a 
E Mişcările 'cătră: o nouă Structură -a statelor, ajung: şi țările române şi departe de. a.se da caracter: de revoluţie, -în senzul apusan al cuvântului, „țările române păstrez starea lor de mai înainte, poporul rămâne  li- niştit,. iar -fierberea s'a “mai potolit, preocuparea 'de alte, libertăţi ca cele de până. atunci, "a aparţinut clasei de sus şi „membrilor ei purtaţi prin străinătate, care înapoiaţi în. ţară, făcuse constatarea că Starea moravurilor . de: Ia nN0i, nu se mai potrivea .cu timpul “şi nici nu se asemăna cu acea a ţărilor unde ei îşi” făcuse învăţătura. Dar şi cu' acest »-" prilej, firea răsboinică a românului, vechea lui- însuşire, fără să” fie nevoe însă. a apucât “calea ostăşească şi aşa 'ne-am ales şi noi cu „revoluția * noastră delaq8; e. N In acest an, apare regulamentul ostășesc: şcoala recriiti'or, de Polcovnicul “A. Bano. - Ă a ea i a * 18481). In acest an, divizioanele de cavalerie să întrunesc sub o co- „"mandă unică sub numirea de Ulani încadrându-se. corpul, care era tot ca escadron, cu ofițerii veniţi din Rusia: 2: ofiţeri “şi 3 cadeți şi având de 

g- 
- 

, 1848. Totuşi în acest an să încearcă 6: organizare a- Cavaleriei, :aai Coiespunzătoare menirei şi desvoltăei sale, după cum. să vede: din urmă- toarea Poruncă Nr. 23. din. Aprilie 19,.a Voevodului- Gh. Dimitrie: Bibescu al Munteniei. NOE „+. »Cercarea a dovedit că Cavaleria nu poate fi în bună orânduială, dacă 

Bibescu, carele Va avea: drept 'a purta. uniforma de cavalerie în front şi “Poruncim ca să 'se împreune divizioanele sub comanda numitului, căruia i se şi dă pravilnic temeiu”, ÎN De a - Iar pe 23 Aprilie acelaş an, ziua onomastică a domnitorului, * Nicolai Bibescu, mâlor, este înălțat în Colonel. In chipul acesta, cavaleria Munteniei. se „Constituie într'un regiment, .sub comanda unui Colonel, având” trei divizioane.  : . , 
| a | Să dă Câvaleriei, pe lângă lănci şi săbii, câte 4- muschetoane de .fiecare ploton, arme. scurte (carabine) cu. cremene; .aceste “arme, să purtau de călăreţii de la amândouă flancurile plotonului,. călăreți care 'se numea: „ Carabineri. Efectivul 150 de oameni şi cai. | 

Di 
1) O ideie asupra Stărei sanitare a timpului (anul 1847): In Iași bolnavi militari: 

744 di i i 
; [i 

ma Saca Iasănătoşiţi 69), morţi 14, rămași 40, In Galaţi 532: însănătoşiţi „465, TOS AES coama 
, 
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1848. Iă acest an s'au inființat la pompieri. încă 2 'zvoduri cu 50 linzi 
“cinuri de jos, 24 cai, 2 tulumbe, droage, etc.”. Pompierii din Iaşi, împreună cu. 

” arnăuţii, servesc autorităţilor! la arestarea capilor - miscărei "ce se „produce 
în acel'an. . . 

1848. Intre cererile reformiştilor, era şi scutirea de dăsi a militarilor, 

"când vor eşi din slujbă. .In acest an şi | din. causa revoluției, şcoala” militară 

să ă desorganizează. . | i 
7 ă .. 

N 

- Armăta şi zovolţia dela 1848. 

La 1848, țările române nu se găseau în -stare mai rea, ca 1a'1821, aşa 

"că nu- este greşit: a să spune că, 1848, a complectat pe 1821. Prilejul care 
a servit la mişcarea de la 1848 în ţările noastre, a fost mişcarea generală 

din toate țările cu care ne legau unitatea de rasă, aceleaşi porniri sufle- 
tești, aceleaşi năzuinţe; CI a , , ! 

- Cea ce a fost la 1848 la noi, nici nu i poate tai revoluţie: i se. 
" poate zice manifestare, întrwcât Sau manifestat dorinţe, şi încă din partea 

acelei pături ce suferea mai puţin, fără ca acea manifestare să fi zostat 
„vre-un sacrificiu: de vieţi omeneşti, căci cele şapte vieţi pierdute în ziua - 

de 11 Iunie, 'să datoresc contuziunei în “spirite din acea zi. Voiesc a spune, 

că şi aceste victime să puteau ocoli, fără să se .compromită mişcarea; * - 

precum de asemenea, ori cine se poate încredința, că la 1848 nu s'a dobândit . 

„nimic, că cei apăsaţi nu au intrat în libertate şi că mai curând, 1848, a fost. 

ecoul în ţările române, a revoluţiunei ' din apus. E [i 

„*. Da, era nerăbdător . poporul să se vadă liber şi națiunea să intre în 

- rândul naţiunilor civilizate, care tocmai făceau revoluţiunea din cauza: gra-, 

dului de civilizaţie la care să găseau; cred însă, că s'au convins cei ce au: 

adus revoluţia. în” ţară, că numai puţină răbdare şi aşteptare-să fie avut, 

şi ţările. române intrau de la sine între cele cu regim liberal, .după cum . 

“timpurile de astăzi au făcut să intre, „până, Și cele mai absolutiste pri 

din Europa. - aa 

In 1848,. armata era 'de partea revoluţionarilor şi ea nu ar îi făcut | nici 

o defecţiune, dacă 'manifestarea revoluţionară, nu ar fi avut înfăţişarea unei 

lupte de clase, şi mai ales şi între cei de aceiaşi clasă. De „ar îi lipsit: . 

| simptomul acesta, să evita 'şi intrarea armatelor străine în ţară, şi poate că 

: să "dobândea. mai curând” unirea țărilor române, de cât s'a dobândit. . 

“Clasa boierească, contra căreia avea! aierul că se va îndrepta miș- 

- carea reformiştilor, număra în sînul ei pe conducătorii: oştirei şi pe Mitropo- 

- titul țărei; era „dar. naturală 'ezitarea acestora, «de a se alătură mişcărei; 

“la “aceasta, trebuie adăugat şi influența rusească Şi inirigile la care eâ să 

- dedea. spre a-şi atinge ţinta. : 

„Mişcarea “dela . 1848, începe mai . întâi în , aşi: şi de şi “în această 

7 
fa 

-. țară mişcarea nu are proporţiunile şi nici urmările celei din Muntenia, totuşi , 

„o voiu descrie scurtat, mai mult pentru a se e putea compara procedarea 

dintro „parte : şi din; „cealaltă. - | - RE 

îi e , - ” „. 

er. 
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In Moldova, Vodă Mihail Sturdza avea un fiu Hatman, iar pe altul -— - Comandant al Miliției, prin urmare puterea armată era în mâna domnitorului; „cu toate acestea, întru cât poporul: şi conducătorii mişcărei au. lucrat cu 
“prudenţă, armata nu a intervenit de loc, de şi Domnitorul Moldovei era cu 
mult mai recalcitrant, reformelor, ca cel din Muntenia. Cu chipul “acesta, 

"a fost cruţată a nu-şi călca jurământul de credinţă depus domnitorului şi 
nici a se opune mişcărei de a să dobândi libertatea, în numele căreia „ “mişcarea să făcea. a o a 
Când, Domnitorul să refugiază în cazarmă şi punându-se sub scutul 

:Oştirei ordonă trupei. să pornească contra poporului şi conducătorilor lui, - „ofițerii îi declară” solemn că nu pot face uz de arme, contra fraților lor. _ "„Intrebuinţată în arestarea capilor. revoluționari, oştirea .să menţine strict 
de şi cu. durere, în limitele legale de procedare; actele de vandalism . să- vârşite cu prilejul arestărilor, se datoresc corpiilui arnăuţesc, militari streini, 
Şi pompierilor conduşi de streinii din administraţia “oraşului. Cliiar pentru “a-şi; asigura executarea poruncilor, prin porpieri, „administraţia găseşte - mijlocul a,0 dobândi prin „ameţirea' acestora, 'cu băutura. - 

'+ In atât se rezumă caracterul mişcărei în Moldova la 1848 şi amestecul oştirei în mersul ei. . i ÎN | 1848, (In Muntenia).. In ordinea de bătaie cum şi în dregătorii, ofiţerimea “era astfel: Aaa LE 
- : - B . 

„+ Boieri de rangul I: m: 

Marele Ban Teodor Văcărescu; . Polcovnic, Scarlat Creţulescu: . II ” 7 IN . 

E 
' - 

. Deputaţi aparținând județelor: 

„ La Vlaşca, Maior Alexandru Zădărniceanu;. la Argeş Căpit. Nicolai : „Socolescu; „Muscel, Căpit. Gh. Rucăreanu. IE ' 
4 

Ștabul Domnesc: N 

. Polcovnie: Alexandru Banov. ae . i Adiotanţi: Polcovnie Viconte de Gramon; „ Polcovnic Scarlat .Cre- . “țulescu;. Polc. Nicolai Lahovari; Polc. Const. . Bălăceanu; : Maior, Nicolai Bibescu; Maior, loan Florescu; Parucic, Dan Ghica; Parucic, Const. Raco- viță; -Praporcic, Gh. Filipescu. | E - 
InSpector Spitalelor şi Ştab Doctor, Dr. Maier. a N , „_Recomănduit: pe lângă” Ștabul Domnesc, Parucie loan Călinescu II. Recomănduit: pe lângă Nacialnic,: Parucie Carl Vegenau ;, Pravorcic ! Ioan Moscu II. Ă i o. - . - _ Ștabul Oștirei: Polcovnici; Ioan Voinescu I; Arnold Iacobson ; Nicolai - *Cunescu, toţi cavaleri ord. -. i a aie Adiotaniţi Șefului -Oştirei: Parucic Emanoil Polizu, Par. Ioan Cornescia. 

€
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Cancelaria Dejurstvei - 

Secţia I. Patucic Gh. Dobriceanu; ajutori, Praporcici, Dimitrie Arti- 

mineanu şi Const. Dâmboviceanu: 

Secţia II: Parucic Gr. Gărdescu; ajutor, Parucici, Nicolai Borănescu 

şi Nicolai Burki.. | | Ne ae | 

Secţia III: Maior, Ştetan Stoica; ajutori,. Praporeici Grig. Paraschi- . 

vescu şi Alex. Brătianu. : i- a 

- Ingrijitor Spitalului Oştirei, Căpitan "Const. Velcea. 
Ingrijitor Cazărmei' Sf Gheorghe, Parucic Ioan Moţăţeanu. . 

Peste Complect în Oştire: Parucic, Luminăţia. Sa Prinţ Gr. Bibescu : 

Brâncoveanu, Cavaler. : - Da 

„Parucic, Luminăţia Sa, Prinţ Nicolai Bibesci, în infanterie. 

„ Praporcic, 'Luminăţia Sa, Prinţ Gh. Bibescu, „în cavalerie. 

„ Praporcic, Gheorghe Ştirbei. 

Polcul |. 

„ Polcovnic Anton Garbaţki. 

Bat. 1, Maior . Ignat Paznaski;. Bat. II, “Maior Ştetan “Vlădăianu 1. 

Căpitani: Mihail Scordili, Const. .Iconomu, Nicolai Pleşoianu, Grig. 

i Marghiloman I, Ioan Vlădăianu II, Scarlat Lăzoreanu I, Ştefan Bonteşi I. 

Parucici: Mih. Karakasidis II, Pană Kotopolea I, Alex. Kuţarida I, 

“Joan Munteanu I, loan Orăşanu, Petru Moscu I, Petru Caramzulia, loan 

Gărdescu I, Const. Lahovari II, Gh. Ciupagea, Alex. Hristofi, Alex. Ma- 

“cedonski, Mih. Pojoreanu, Petre Hagi. Ioniţă, Istrate Sămăşescu. 

_ Praporcici: Gh. „Zalic, -Hristodur Kotopolea II, Alex: Gărdescu III, 

Dimitrie Toplicescu, Ioan Condeescu, Const. Mateescu, Nicolai Pa» - 

raschiva,: Anton Giurgiu, Iliodor Munteanu II, Stavri Brătianu ŢII. 

-Stab, Doctor Francisc Opşonie. 

Ober Doctor loan Hacic. 

Polcul u . 

" Polcovnic Iulie Engel. e ' 

- Bat. 1, Maior Hristian Tel;. Bat. II, Maior Radu Golescu. 

Căpitani: «Gavril Karakasidis 1, Const. Niculescu, Alex.. Cociturov, _ 

Mih. Podeanu, Dimitrie Papazolu, Nicolai Greceanu I.. e 

Parucici: Grig. Fănescu, Grig. “Diamandescu, Mihail. Caluda, Dimitrie. Să 

„Nedelescu, Const. Caragea, losit Kok, Ion Arion II, Const. Conţescu, Apostol 

““Cuţarida” II, “Emanoil Clinceanu,' Răducanu Râmniceanu, Gr. Băjescu, Ioan |, 

Brăiloiu, Emanoil Culohlu. |, / : a ” 

Praporcici: Const. Constantinescu, Teodor Rătescu I, Scarlat Măreşi, : 

Anastase Manolescu, Iordache Conteşi “II, Fotache Macri, loan Rătescu If, 

Const. Olănescu, Const. Lambru, Const. Prezan, Vasile Iliescu, Dimitrie 

” Ştefănescu. 4 | Se >. 

tab doctor, “Mihai Vilak, !



Nicolai Popovici... , 

| —-: 704 o 

_ a i Polcul MI | a 

Poicovnic Ioai Solomon. IE e 
Bat. 1, Maior Pandele. Cerchez; Bat. II, Maior Gr. Lăcusteanu, | Căpitani: Mihail. Boboc, -Nicolai Ţuică, Nicolai Paleologu, Ioan Bălă- „ nescu, Panait Carp, Dimitre “Costaforu; Drăghicean Fărcăşanu, Dimitze „ Musceleanu. ! De e | . 

, LT af , 
Parucici:: Constantin Arion: I, Ioan Jurescu, Teodor Constantin, Hpostol Bagdat, Enache. Dimitriu, Teodor Koadă, Andrei Evdokimov, Const. Crăs- nâru, Const.. Viespescu, Dimitre Popovici 1, 'Aristocli Koreşi. Da _Praporcici: Gr. Lăzoreanu II, loan Lăcusteanu II, Stanciu Miculescu, „Constantin Bonciu, Gheorghe Bricescu,. Toma Paraschivescu II, - Constantin -Fratoştiţeanu, Constanţin Cernătescu,. Gheorghe -Bocşinescu, Petrache Măi- nescu, Nicolai Vasilescu, Alex. Diculescu, Vasile Fokian, Aleco Racov. DR _ Ştab Doctor, Vitman. e 

N 

0 Călărimea, | 

n Diisionul [e 
E: 

E . za „: „Comandir,. Căpit.. Gh; „Mavrozordat 1. A - „* Parucic. Ioan Păucescu. | 
Parucic_ Ioan. -Păucescu: II. - - ae De să Praporcici: Dimitre Stetanopol, - Petre. Pencovici, . Dimitre. Niculescu, 

Divisionul 11. 

Comandir, Alex. Racotă 1 e e | Si - Parucici: Emanoil Puică,. Gh.. Lenj, Ioan Bureleanu II, Dimitre Ma- vrocordat II, Anastasie Călinescu II, Ahil Teoharie. .  .- a Ii loaa cuti a a i ol 

A 

| s 
.- 

Divisionul 11. e 

"„ Comandir Nicolai Bureleanu 1. ':.: : 
N Parucici: Marin Păucescu 1, Hariton Racotă II, Ioan Potoceanu; Miha-. “Iache Chirculescu, Gr, Porumbaru, Nicolai Savovici, 

* 

„Veterinar, Mihail Engleşi. î 

| Artileria. Aa | a . 

Bateria Artilerie, -* ÎN Comandir, “Pavel Lenţ. | a Să Parucici: Scarlat Ciocărlan, - Ioan Macoveiu. Praporcici: loan: Brătianu, Alex. Rantivanu, 
. 

. , E 
N 

ț i - -. 
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SIRE - Pompieri. .- ca 

„Roata de: Pompieri. a: Pa Sai 

Comandir, „Căpit. Emanoil Boteanu. N Dă | i | - 

Parucici: Joan Racoviceariu, Grjg. Drăgutănescu, loan Dejvus, „Nicolai ” 
„Dănescu; Radu - Dragomirescu, Pavel Zăgănescu. 

alba 
Comandiri “Şaiupelor! Carioniere; : Sa 
Parucic, Gr. Sergi, la cea cu Nr. 1. Aa 
Praporcici: Constantin. Petrescu, la cea cu Nr. 2; Constantin Bratescu, 

„Ia cea cu Nr. 3, E * DE 
t 

1
*
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„Scoala de Cadeţi ș și i Comanda de tivățătură.. 

Parucic Joan Greceanu. II, îngrijitor. - a 

“ Ajutori:- Praporcici; Gr. „Andronescu, Ioan . Bureleanui TI. NE 
Ajutori . la : Comandă: Praporcici;. Mitică. Călinescu III, Joan Kiriakidis.. - 

In Muntenia, domnitorul „Gh. Bibescu-Vodă, era în cuțent cu pregă- - 

tirile ce să făceau; „şi dacă el ar fi văzut o complectă unire şi înţelegere 

"în țară şi nu-ar fi simţit ameninţarea . invaziei ruseşti, care - urma să 

reducă, la drept: vorbind a şi reduso la 'starea de mai înainte, de bună . - . 
“seamă că şi el ar fi “fost” de ajutor mişcărei, cu. atât mai: mult, cu cât 

nimeni nu cerea “îndepărtarea persoanei sale, din. calea , reformelor, ce se 
cereau” şi nici el nu, dovedise că'stă înpotrivă. -. SI 

„- Lucrurile. nu. s'au "petrecut însă - aşa şi dacă nu se -poâte arunca ' răs- : 
 punderea asupra “ conducătorilor ' mişcărei, cu atât mai puţin şefilor -ar- 

“=” matei, care aveau - datoria. a-şi da seama şi de. prezent şi de: viitor, de o 
soarta țărei,  -.: ! - 

Pe. noi aci ne interesează procidarea- armatei. la. 1848; alţi au” fă 

cut-o privitor la partea. politică a acestui. eveniment, . în „care. "patriotis- 

| mul şi activitatea lui I. C. Brătianu,. va străluci deapurnurea. E , 

+ “Trupele, prin “şefii lor, erau câştigate pentru susținerea drepturilor | 

cerute de reformişti; între căpeteniile trupelor . însă, se găseau colonelii . - 

Odobescu şi Solomon, de “drept -răspunzători de armată, aparţinând clasei ' 

- "boiereşti contra căreia: se părea îndreptată revoluțiunea şi. care neapărat 

„că nu “puteau împărtăşi mişcarea, cu atât mai' "mult, cu cât “de. partea 

“lor, se-afla. mitropolitul Neofit, şi nu trebuie * uitat, că pe atunci, mitro- - 

 politul țărei;, avea mare „ascendent moral: şi - asupra. poporului şi asupra .. 

„cârmuitorilor săi; ca dovadă, cu toată atitudinea dubioasă "şi uneori pe 

_ faţă” contra .mişcărei, a “mitropolitului, nici retormiştii nu au putut înlătura sI 

> din fruntea lor pe acest mitropolit. - - N | 

Din coresporidența dintre “comisarul rus Duhamel şi Neofit, reeşia i dar: 

“că ţarul Nicolae, nu va “tolera ca boierii țărei să fie deposedaţi- de ave- 

„rile lor şi că în acest scop el a, ordonat. armatei sale, să intre în ţară ? 

e 7 .. pi 

| i - . N - A i 1 Oastea Română'e, Aa. 
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- şi „să-i- sprijine. - Această corespondenţă . prezintată- colonelului Odobescu, 
- “precuim” şi. pregătirile de intrare! în țară a ruşilor, îl îndreptățeau a nu se 

„--:Pune în. serviciul revoluţionarilor: Di MR 
| ; “In capitală'se găseau la” ivirea. evenimentelor, regimentul II şi.. parte 
+. «din III de infanterie, un divizion de cavalerie, artileria şi pompierii. 
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Ă e „i . Ă | 7, E - KIR , rc. „Regimentul, avea de comatidant pe maior Garbaschi, 'ajutor era maior „> = L Vlădoianu şi aghiotant praporcic : Condeescu. |. * | a N „Regimentele I. şi III de infanterie erau întinse pe companii, 'prin ora-. „ Sele în lungul Dunărei şi «ci. 'subîmpărțiri, - la. Craiova, tabăra Traian... 'de la Râmnicul Vâlcea, la “Giurgiu, Islaz şi Caracal; cea mai imare parte * > Gin regimentul II era la Brăila. Numărul ofiţerilor oastei era de aproape” 200, toţi. români; între cei superiori şi. generali, cu titlu de instructori erau * 
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 uşi). Cavaleria Munteniei nu ia nici o parte la revoluţie, divisionul fiind 

„trecut iarăşi “regimentului de: infanterie din "Bucureşti şi este trimis, la ” 
cererea lui Magheru ?), în tabăra “Traăian, din Râmnicul Vâlcei.. 

Revoluţiunea se aprinde la 9 Iunie, la Islaz şi se întinde în centrele. a- 
„rătate” mai sus, trecând la. Craiova. In- fruntea "revoluţionarilor este Popa 
Şapcă, din Celei, maior Tel, Eliade şi Golescu, adunaţi la Islaz: unde era - 

„cu roata Nae Pleşoianu; de la Islaz au pornit pe marginea Dunărei, „cu 
"... roata de soldaţi şi alţi săteni la Celei, 'de: unde - au plecat cu oamenii cu 

"puşti, lănci, coase, steaguri, la Caracal; aci uninduse 'cu Gh. - Magheru, 
„Ce era cârmuitor judeţului Romanați, care adunase şi el : dorobanţii din, 
„judeţ, de, aci. au pornit.la Craiova. Pa ă 7 

* Intr'ucât "nici o “divergență nu era! îritte popor; armată şi reformiști, 
nicăiri nu-se opune vre-o rezistenţă serioasă, mișcărei; o viaţă de om nu se 

„ridică, o picătură de sânge nu se varsă, o piatră de clădire nu se dărâmă. Bi 
De- la centru, se observă mişcarea şi nici o măsură restrictivă deosebită, nul 
se “ia; părea că se petrece ceva” aşteptat de toţi; Principele chiar primește . 

„constituţia pusă la cale de reformişti. Ea - 
“Un atentat însă la! viaţă . domnitorului; ătentat. ce de alttel nici nu. 

intra în ptogramul reformiştilor, ştirile ofițerilor de a jura că'nu vor merge» 
contra revoluţionarilor, aduc: hotărârea princepelui 'de, a părăsi tronul, părut 
în primejdie şi acestea: toate, 'precipit evenimentele. Şef. guvernului Ocâr- 
“muitor ţărei, devine mitropolitul; ministru oastei colonelul Odobescu; comân- 
„.dant. trupelor: din: Bucureşti. colonelul“ Solomon, trei persoane: cu cea mai P 
- mare influenţă în' „guvern . “şi de. care atârna deadreptul niersul luciurilor 
şi câte trei de: aceiaşi părere, că, „mişcarea este “pornită contra clasei lor. SI 
“Este lesne de înţeles dar, pentru. ce în Bucureşti revoluţia -a întâmpinat - 
„oarecare - rezistenţă, zic oarecare rezistenţă; căci dacă s'ar fi voit în. Mii 
văr o rezistenţă armată, apoi: revoluţiunea: nu înregistra: numai 7 vieţi: de 
-om şi şase oameni răniţi. Trebuie bine reţinut, aceste.victime nu se datoresc, 
nici apărărei asupritorilor, dacă ei mai existau. la 11 Iunie, nici atacului în . 
reformiști, din partea “armatei; : victiniile - se _atribuiesc. confuziunei, tul. 
burărei în spirite, tatalităţei. Şi dacă se scoate din cauză maiorul Lă-. 

"custeanu, care fără a-şi da” seamă, fost o unealtă. ministrului de răsboi, * 
* dacă cu întenţiune a tost, cea ce, judecata nu a stabilit; dacă scoatem din . 

cauză pe Colonelul Solomon,. aflat. sub ordinele Ministrului, „ar rămânea ca 
singură defecţiune în acele. evenimente, colonelul Odobescu, ministru. de 
răsboi, pentru care însă, comisiunea - de judecată. a avut şi” cuvinte a nu-l 
găsi cu totul vinovat. Pa 
“ Prevederea, că. oastea străină pentru, restabilirea liniştei, “va intra: în . 
țară, 'să şi. întâmplă. "Un corp de trupă. turcească, primeşte ordin a intra 
în Muntenia şi «a readuce ţara la starea dinainte. Și cu acest prilej, tot 
contuziunei ' în spirite să datoreşte măcelul din. Dealul + Spirei, din ziua 
de 13 _Septemvrie 11848, i - | " 

Lă 7 

1) Prinţul. Bibescu, despre domnia wi Gn. Bibescu-Vodă! , | 
7 2) Generalul Gh. Magheru, născut la 1804, fost general! al armii neregulate şi 
inspector. al gardiilor naționale din. România în 1848. 
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In această zi de 13 Sept. 1848, s'a dat. drapel tricolor, înlocuind pe 

cele vechi. Trupa are mondire, pantaloni albi şi şepci. 
„ Precipitarea evenimentelor şi deci "lipsa de pregătire, ca să se poată 

în mod energic preîntâmpina, intrarea în 'capitală a Turcilor, au contribuit 
la surescitarea populaţiuniei; destul de enervată' de întâmplările acelor trei 
luni revoluţionare “şi fără nici 0, nevoie .pentru binele patriei, s'a vărsat 
sânge nevinovat şi de-o parte şi de alta. „ 
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  Armata turcească, intră în țară şi tăbărueşte Ia. Cotroceni, în seara de 10 Septemvrie. Poporul de prin judeţele Ilfov,. Vlaşca, Dâmboviţa, a- " larmat „de faptul că oastea turcească este gata a intra în Bucureşti, se adună în număr de peste 40.000, poposind -pe locurile libere dintre Cotro- ceni Şi oraş; guvernul, spre a evita 'unirea trupelor. româneşti cu “poporul, 
i a , « , . ., . : ” . Ea ae ma
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scoate din oraş cavaleria — cele 2 escâdroane şi bateria de artilerie, — trimi- 

 4ându-le în lagârul. lui Traian, unde Magheru organiză corpul de: rezistânță : 

- contra străinilor năvălitori. Colonelul Radu Golescu, Comandantul regi- 
mentului II de “infanterie primeşte ordin, ca ofiţerii şi. trupa în ziua de 

„15 „Sept. să stea în cazarmă şi a.nu se face nici o împotrivire Turcilor, 

-în caz când aceştia ar fi voit să ocupe cazarma.» - 

Ordinea de "bătaie a regimentului II-lea „de 1) intnterie era: 

Comandant, Colonel .R. Golescu. 

„Batalionul 1... sc... i 
| Batalionul II Maior N. Greceanu. : | 

Compania L- a Căpitan Caragea, Locot. I. Arion, Sublocot. N. Pescaru. 

' Compania. II-a „Căpitan E. Culoglu, Locot. D. Ştefănescu, Subtocot. 
C. Presan. | 

4 v 
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(Fig. 118) Uniforma. “ . a - 

  

Compania III- -a Căpitan JI. Daibus, “Sublocot. Cc. Constantinescu, Sub- 

“locot.: V. Dimulescu. 
“Compania IV-a Căpitan E. Cătuda, Sublocot. G. Rătescu,' Sublocot. 

“N. Paraschivescu. Ie 

Compania V-a Căpitan p.  papazoglu, Sublocot. F.. Macti.: i 
Compania VI-a Locot. C. -Conţescu, Sublocot. Ioniţă Gh. - 

Compania VII-a Căpitan Lăzăreanu, , Sublocot. A: Teuseanu. 
Compania VIII-a. Locot.. Sc. Mareş, Sublocot. N. -Marinescu. 

Ordinul era categoric, ca la cerere, să se predea cazarmele, şi să se dea 

onoruri trupelor turceşti. . ÎN 
Regimentul de infanterie, să aila aşezat. în curtea cazarmei, Cuza, . 

"de azi, în- linie, așteptând venirea Turcilor. Pompierii, se găseau în cazarma 

Alexandria,” de azi, şi aveau ordin: a veni la cazarma. Cuză. Pentru â întrâ 

p , 

1) La l-ul regiment comandant era Colonel Pleşoianu. “ -, i , 
! 

,- ra
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în oraş, corpul turcesc să împarte în trei coloane: una:o 'ia pe uliţa podului de pământ, alta spre Filaret şi a treia spre ulița 'cazarmelor, în: Alihai Vodă. . 5 ia N In timpul când coloana -turcă. înainta pe calea 13 Sept. de astăzi, “prin dreptu! Cazarmei Cuza, sosea şi compania de pompieri, care era aproape să 

A i 

N 

" intre în -curtea cazarmei, când un. ofițer "turc înbrânci'— se zice -— pe "un pompier spre a-şi face loc să treacă. -: - - j Dr - . . Î i In. acelaş timp” să dă şi un semnal din partea comandantului turc, ca . „Pompierii să -se. dea înlături spre a deschide drumul: coloanei: Bruscarea pompierului 'şi 'semnalul neînțăles din partea turcilor, a fost scântea care „a produs învălmăşeala. Locotenentul. Dincă, care avea: asupra sa arme, văzând cum un pompier este izbit” de un turc, “descarcă un: pistol asupra Generalului Cherim Paşa, omorându-i calul; apoi, scoţind .al doilea pistol 

     
| (Fig. 119) Uniforine, 

"din buzuant,. trage asupra Maiorului: Arab, . ce însoțea pe Colonelul ture ce tocmai trecea prin dreptul său. Maiorul fu ucis. De la cel întâi foc tras: de Locot. Dincă, resuriă O -salvă de împuşcături de la Primele! rânduri. din cap a coloariei turceşti, care omoară un. pompier.. Din acest: moment, încă- ierare: între capetele de coloană “este generală, pompierii lupt la baionetă. Cherim Paşa, dă ordin să vină la capul. coloanei 2 tunuri. Spre a bate în > 

stăpânire: pe ele. In învălmăşala luptei, cad „morţi ' Locotenentul Dănescu 

„lungul stradei; pompierii să arunc pe tunuri şi îndepărtând pe servanţi, pun 

4 
de arme, ofițerii turci fac semne de lăsarea armelor jos: Bpoi la 'comanda lor, rândul întâi al trupei turceşti face foc asupra pompierilor; câre. încă 

N LN 1, _ RR N , i N o.
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= nu intrase în curtea cazarmei din cauza mngrămădirei şi « omoară. 16 poripie: i, 

p 
7 

- „cotiniţi cu care . au "lucrat, de la intrarea lor în „țară şi. până în acel 

- 1500 panduri, dorobanţi, strânşi într? un batalion de 6 companii, - -0 baterie . 

de 6 tunuri, şi un corp. de 8000 voluntari, deci aproape 12. 000, oameni, . 

pă 7. 

- contra: năvălitorilor. 

rănind încă: vre'o 20 din ei. ă 
Lupta din Dealul. Spirei, ne-a costat viaţa a 2 ofițeri . şi 18 soldaţi, - 

- şi” a rănit 57 soldaţi. Turcii - însă, au avut un maior, 6 ofiţeri subalterni . 

şi 158 grade. inferioare morţi, iar numărul răniților. trece de 100. - 

__- Şa dintro parte şi din alta, sau aruncat învinovăţirile unii asupra altora; 

şi. dacă pompierii nu pot să fie justificaţi în' deajuns de a lor. procedare, 

— TU A n Sa a 

„turcii. rămân _provocatorii , actului” de la 1848 din Dealul Spirei, prin neso- Să 

_monrent. ! Di - 4 

Evenimentele petrecute” în Muntenia, lă 18148, descrise până . aci, au” 

4 

fost prilej “multor. oameni de bine, în. aşi arăta. patriotismul şi puterea-- L 

de. muncă în folosul patriei. Acei care descind . din - un Christian Tell, 

"- Magteru, Pleşoianu,  Teologi, Serurie,; Voinescu, Fărcăşanu, Polizu, Mavro- 

: cordat, Golescu, Zalic, Racotă, Sergie, Ciocârlan, Hagiopol, Dumitrescu, - je. 

„foşti. ostaşi în, serviciul: :revoluţhinși, “pot fi mândri cu aceste: nume. 

„Intre aceştia. cel”. mai: de: seamă a -fost.Gh.. Magheru. 
: Când s'a văzut! că. revoluțiunea a adus: armate ștreine în “ţară, Mâgheru 

nu stă la îndoială că se' vor găsi. destule. braţe, să sară în: apărarea ţărei; ate 

şi el, plin de curaj. şi de incredere, „nu să dăi, „înlături „a. le ridică 

Văzând că: în. Bucureşti organizarca “unei rezistânțe era cui neputinţă, 

Magheru: să duce -în Oltenia, pâtria- iubiţilor. “Ti Panduri, şi pe Olt, în E 

Câmpul lui. Traian lângă Cozia, parvine a organiza solid, un corp de oştire, 

compus din: un regiment de linie, „Sub. ;Pleşoianiu,. -un divizion de lăncieri, : 

+ Botâţi “să. se jerfească “pentru. patrie; la „acest corp bine” instruit, sa 

* alăturat de bună voie,' peste 18.000, , gloate, tot aşa 'de .hotărâţi. oferindu-şi - 

viaţa, pentru 'scăparea ţărei. Numai un Magheru a putut să: înjghebeze în „! E 

“aşa scurt timp şi fără a avea mijloacele cerute de asemenea organizări, o: 

“trupă gata ase măsura cu. „oştiri de seama celor pentru care să pregătea. 

- Nu este locul aci, a arăta peripeţiile acestui lagăr, modul de instrucţie; 

” exactitudină, disciplină, “activitate şi. devotament, desfăşurate în aceste câteva 

luni. Plânul făcut de Magheru : şi hotărârea luată de a opera, mai întâi . 

contra corpului -rus. şi “apoi contra. celui 'turc, ' ambele puse. în mişcare în 

„ direcţiunea lagărului. de la Traian, „este concepţiunea unui strateg de mâna. 

N 

întâia' şi în. deplină siguranţă: de a îi complectamente, adus cu. Succes. a a 

îndeplinire, :date fiind împrejurările favorabile execu: ărei lui. Soarta însă, 

„'cruţă ţara de vărsarea sângelui atâtor bravi, căci pe când se afla în marş. 

“ contra dușmanului celui - mai apropiat,. Magheru primeşte în ziua de 20 7 

Septemvrie 1848, prin o Ştafetă, sfat, de la consulul englez, bun prieten “ 

al său,-că rezistenţa sa ar fi.de! prisos şi, „chiar păgubitoare viitorului Frei 

şi că ar fi mai bine-ca lagărul să fie desființat şi oastea trimisă la vetrei. 

“Cu “durere în suflet - să desparte. „Magheru de ostașii 'săi, şi - aceştia „plec 

care încotro - apucă. cr | | î | 

p. , . 
7 - N 
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Nu a fost de prisos. a se da aceste amănunte ; ele vor servi să întărească ÎN "credinţa noastră, a. celor de: astăzi, că dacă luciurile. la Bucureşti, nu se: „Încurcau prin O precipitare care a înlăturat prevenirea evenimentelor, atunci ' „în lagărul Traian, s'ar fi: găsit. şi celelalte două regimente de linie, .  divizioanele de cavalerie, cei' 4500 „dorobanţi. de judeţe şi 2000 plăeşi, deci „un total 'de peste 40.000 de oameni, de.. care ruşii S'ar fi sdrobit; iar „turcii, atraşi de un fapt de. -arme hotărâtor din partea noastră, cine ştie dacă ei însăşi. nu near îi scurtat cu. 1- 50 de ani,. drumul ce am “Ecut spre libe- : rarea 'țărei. 
, 

Acestea ' au. fost. sântimentele ostăşeşti' în 1848; “ele „Sunt menite A “acoperi de: glorie pe 'acei ce le-au pus, curate, în serviciul * patriei, de și | ” împrejurările au fost de aşa natură, că nu au îngăduit şi  făptuire; dar tot „aceste împrejurări “scutesc de apărare, pe-cei de. altiel atât de „Puţini, „ce au „Părut, atunci: „Nevrednici de dânsa, 
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iei 120) Steagul i 184 (Garda Orasenesc 

| 1848. Tările fură ocupate | de armatele ruseşti. General Puchner, „CO- mendant Transilvaniei, ceru pe la începutul anului 1849. ajutor de la Bucureşti de la Feldmareşalul :Liders, comandant trupelor ruseşti, întru “ “ apărarea cetăților Braşovu: ui. şi Sibiului. Generalul Engelhard cu 2680 inf. „430 ulani, 190 cazaci. şi 8-tunuri fu. trimis: în ajutor la Braşov. Ei sosiră la Sinaia „la 10: Ianuarie 1849, trec apoi Predealul. şi Ia. 2, 13; 4 Febr. „Sosiră la Braşov,. unde găsesc pe generalul austriac' Schurter cu. „puţine trupe precum şi cu un-corp de gardişti români şi saşi. S' au dat lupte la Predeal. Aci căzu omorât mişeleşte Locot. Colonel. Ion Costin, român din Basarabia a şi "Comandant reg.-I Cazaci de "Don. 

- lişti şi casa, «+ n - 

In Moldova, tunul - -dat de ruşi e întrebuiațat pentru întâia ată 

„La 1848, pe când “Magheru îşi: aduna şi organiza în tabăra de ia 
. . ÎN ai
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Traian, "din “Râmnicul Vâlcea, oşti. spre a. rezista invaziei turco-rusă, din 
- Muntenia, —' Tell, un alt membru al mişcărei, se aila la Giurgiu, comandant: . 

„în, acea” garnizoană. In acest an, se. agită ideia reinfiirițărei corpului de 

panduri, sub comanda lui Magheru. 
1848—1849. : In timpul revoluţiei; din Ardeal, grănicerii dau 'remar- . 

cabile dovezi şi de bravură: şi de românism. “Batalionul 1 aflat în. Năsăud 

"“sub comanda maiorului Popp Leonida, este scos. pe câmpul de exerciţiul. 

“Colonelul Urban, comandantul: regimentului vorbeşte oamenilor spunându-le: 
De sigur veţi îi duşi să: potoliţi răscoala sârbilor, nici-într'un caz să nu 

„-depuneţi: jurământ şi să nu luptaţi contra îraţilor din Croaţia. 

- Batalionul pleacă şi la 24 Iunie e la Cuzdrioara. :Aci. găseşte o gardă 
- ungurească din Dej şi pe. un colonel ungur, venit să ia jurământul batalio- 

" nului, el ordonă, să se bage steagul unguresc, în mijlocul grănicerilor; aceştia 

„însă alungă atăcând garda şi o urmăreşte până în Dej, după care batalionul 

“ "Aşi continuă drumul! spre Cluj—Oradea - Mare. -Aci primeşte ordin să se 

- 
, 

îndrepte spre Seghedin, spre a intra în. trupele maghiare, contra Ungurilor. 

Atunci o delegaţie de. ofiţeri şi trupă declară Maiorului. Popp că ei nu sunt 

soldaţi maăghiari şi. nu. Vor. să primească şi s'asculte ordine de la Coman- 

-damenţul maghiar. " Delegaţia! să prezintă şi generalului Glăser,. austric,: 
“şi-i cere. ca batalionul să îie trimis pe îrontul italian să lupte sub Radetzki. * E 

-Glăser” binevoitor, însă. atrage atenţia la ce se expun din partea Ungurilor şi o, 

„să se adreseze Corpului de armată diri Seghedin. Aci la Seghedin se afla - 

"şi ministrul de răsboiu, care ordonă ca imediat batalionul “să plece în bivuac 

_ la. O0—Becce, “altfel batalionul va fi decimat.” 

* La această ameninţare, trupă, a încărcat . aimele şi a plecat înapoi 13 

Năsăud, cu ofiţerii ei în 'cap. Când a ajuns la “Beda pe Tisa; grănicerii “: 
sunt încunoştiinţaţi că trupe maghiare de:la Oradea, Arad şi Timişoara „au. 

„ ordin să atace bătalionul. unde. îl vor găsi. Totuşi sosind la Beba Colonelul . 

“ Marțian, comunică batalionului că. nu va fi dus contra sârbilor, ci el va îi 
“transportat la Buda-Pesta. Batalionul îu dus la Buda-Pesta, apoi la. 

-Presburg, unde au rămas 2 companii, iar 4 au. fost duse la Lipotvar. i 

- După. un simulacru de - anchetă, printr” un, decret s'a - acordat. amnistia 
“+ „avânduse -în.. vedere virtuțile - înalte ale acestor oameni” La . începutul ..- 

„ lunei Octomvrie,. batalionul fu dus“ iar. la Vacz, unde la 23 Oct. veni aci .. 

„generalul maghiar Hrabovsky, înconjurat de statul, său major şi de-o de-  - 

. putaţic - maghiară. Generalul se. prezintă în îaţa frontului şi cere să depuie 

jurărântul. Nimeni nu se mişcă. Trupa este încartiruită' în oraş, iar. ofiţerii - 

sunt .. „chemaţi la. locuinţa generalului, - unde li se cere iarăşi depunerea 

jurământul de către 'batalion. '"Acelaş refuz! După masă batalionul este 

- adunat, generalul soseşte, vorbeşte trupei şi făgădueşte că cei 6 subofiţeri . + 
- care vor depune, jurământ, vor îi- imediat înaintați Jocotenenţi. Atunci 

iese din front, soldatul Mureşan Ion din Măgura şi "Creţu Luca din Po- 
iana, încarcă armele şi strigă către batalion: „Acel om fără onoare care - 

va: părăsi steagul, 'va : cădea! „de _gloanţele noastre”. Alţi: soldaţi din * 

rândul întâi . încarce armele şi ochese spre general, acesta ia „galop. şi fuge, 

po 

Îi



- adune armele, drapelul, 

4 

. 

;. „„IESti, alături de trupele austriace, 

„de 100 oameni (cele 2 batal. 

i N o . , - a | a , 
„ E TD A : S E . 

Batalionul e dus la -Buda-Pesta. şi. în secret s'a hotărât, desarmarea lui; 
„lă 15 Noembrie seara, . pe. când batalionul era la apel, fără arme, bata- 
lional de. honvezi cu. care grănicerii erau în aceiaş cazarmă, începu să 

grănicerilor. Aflându-se aceasta, grănicerii apucară 
ce le eşi în cale şi se aruncară asupra honvezilor';. de frică, honvezii predară : 

grănicerilor tot. ce “le luase,"'cu steag cu tot.. După aceste întâmplări şi. 
văzând-că nu 0. scoate la capăt cu dânşii; guvernul dispune ca batalionul” “să se: înapoeze la, Năsăud. “De .frică să nu li se ia steagul, grănicerii în “drum destăcu pânza” lui de pe băj şi predată unor soldaţi .s'o ducă la Năsăud. Acest drapel a fost păstrat în biserica greco-catolică din Năsăuuii de la: 1850 până 'în Mai :1919, când. M. Sa Regele Ferdinand -a avut 

fericita inspiraţie să-l dea! regimentului 109 deinfanterie din Bistriţa). 
/ a 
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(Big 120) Avram iancu, . - : o.) . po „- - . . N Da IE Ea „7 IE: în Presburg, au intrat! în compunerea “trupelor 
la toate luptele acestui corp până la capitularea: 

"Cele 2 companii rămase - 
lui Jelasic şi: a luat parte. 

„ungurilor la Timişoara. . _ a, _„ „Batalionul II şi III, iau parte “la fel în potolirea “revoluției ungu-. eşti, în nord estul : Transilvaniei. In această situaţie, colonelul Urban comandantul grănicerilor, a căror efectiv este „1 .) are o ciocnire cu coloâna revoltată a ma-. hiarilor, - în număr. de 10.000 gardişii, la Sf. Ioana. 7. i La' 7 Noemvrie grănicerii 

. 

, ermvrie -sunt avangarda .brigadei Wardensr;. la '.10;: Noemvrie, grănicerii “sunt la Gherla; ungurii în numâr de 3.500 : atacă. | 
A „a. . _ ă Si A E N d » i 

1) De sigur că astăzi acest steag va fi redat grănicerilor ce au luat ființă , N . 

_ 

la Năsăud. 
' a. | | | DER „A i i : 

Sa _ Pi Baa . 
” : i
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'avanposturile- la Gherla dar sunt respinşi de grăniceri. La 15 “Noemirie, 
detaşamentul Wardener 'e la Apahida; milițieni români sub conianda Căpi- 

- tanului "Acsentea, acoper flancul drept .a detașamentului şi fac -legătura - 
cu. trupele. lui Avram Iancu. Valea Lăpuşului este observată de Sublocot. 

Mihălaş . cu 8000 milițieni români . „şi saşi este în drum spre Gălgău. In... 

„acest timp .14.000 „unguri sub comanda lui Teleki se îndrept spre Dej, 

Urban cu 2500. grăniceri. atacă şi împrăştie pe ungurii lui -Teleky. In. 
retragerea lor, ungurii într'o: comună românească, au ucis 32 români, 'spâni- - 

„zurându-i. La 14 Dec. grănicerii iau parte la luptele coloanei Wardener - 
cu: „ungurii la Ciucea. Această coloană: Este-.tăiată de liniile. sale de 'cătră Ei 

gercralul ” Bem, “Wardener. să: retrage - lăsând cele 6 companii de. gră- 
niceti . ci Urban,- -pe. loc. Grănicerii sunt: aproape înconjurați | însă . între 

25— 26 Dec. grănicerii să strecor prin. marșuri lungi, obosiţi, flămânzi, 
şi. bolnavi . şi: ajung la Bistriţa. Celelalte 2 companii, sub comanda ui. | 

- Petricevici, rămase la: Almaş, au fost luate 'de Unguri -după o luptă eroică, ÎN 

ele au sosit la Năsăud la sfârşitul - lui August 1849. “ | 
Ia “Bem. urmăreşte trupele Hustriace spre Bistriţa- -Năsăud; Colonelul Riczko 

"e trimis spre Beclean;-la Mocod, trupa sedentară grănicerească - este în- 
frântă. de marele număr al Ungurilor şi abea scapă în Bucovina. „Năsăuduk 

„.e ars de. unguri. A -. - - 

„ La.:5 Februarie, Urban atacă cu grănicerii săi. atât de” violent: pe . 
„_ Riczko, la Borgo, încât îl: bate, îi ia. 1î: ofiţeri, 400 trupă, „1 medic, 2. 

' tunuri, 72 cai Şi. un drapel.; La! 12 Februarie, Generalul Mălkovskiy, cu. 

tibue austriace ” din Bucovina, începe înaintareă “contră Ungurilor; grăni-/ a 
cerii sunt la avângardă. La '20 Febr. Urban cu grănicerii, săi, atacă poziţia -. 

. Sărăţel-—Crănimat de îront, iar batalionul - de : grăniceri «aflat la Năsăud” 
cade în "spatele poziţiei; a.fost un “adevărat. măcel. Riczko. însuşi - cade . - - 

rănit şi moare după 2 zile. Grănicerii mai luptă după aceasta. la Borgo-- | 

Prund., Intervenind acum - Ruşii, trupele ce au luptat până aci sunt. scoase . 
din luptă; grănicerii, sunt trimişi la. Colomea şi Stanislau pentru 'refa- 

cere; aci. însă ;tifosul. decimează. rândurile .Jor, „mai: mult: de cât. luptele 
"la care. au luat parte. Celelalte. 2 companii. ce au rămas - 1a Coloana 

.Wardener, iau parte la luptele * de la : Mediaş, Ocna. Sibiului, „Pişci. In 
- Mai 1850 abea să văd grănicerii iar acasă. - 

Ca răsplată credinţei şi vitejiei lor, împăratul dă la 7 Mai 1850 un 

' rescript prin care declară cele 44 sate grănicerești,. “moştenire a “privi 

“legiilor şi averi, rămase în. regiment 1). o. - D 

„... Foarte frumos încheie Maiorul” Chodora, descrierea; sa: „străine aa . 
| fost interesele pentru: care a „Curs “sângele : românesc, dar. faptele de-0- | 

moare, de credinţă şi vitejie rămân. aceleaşi sub orce împrejurare” şi o, - 

unde S'ar - fi desăvârşit ele”.  . , - Ă 

__1848—1849. Ostâşii români din “armata . austro- -ungară, în toate îni- - 

prejurările, “au făcut dovada însuşirilor ostăşeşti a. neamului. românesc. Un 

. Pantelimon Gavrilă, în zilele bătăliei: de la Arcole, apără, eroic cu trupa sa: 
E ! 

1) M. S. Regele Carol al Il lea al României, „83 ani mai tarta consfineşe ap 
„turle acestea grănicerilor. , Dă p- | CE _ o 
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'* podul. de la: Areda. Colonelul: Kray. (Craiu) învinge la 1788 la Craiora “pe turci, când i's'a dat titlul de Craiova”, iar pe timpul lui Napoleon I, „.. este, beliduce,- general. en chef în Italia, câştigă gloria.sa mai mult numai 

1 

4 

„ coloneli şi maiori, Colonel D. Ursu, “Maiori “Novac, Popu, etc. 

“cu regimentul I românesc numit al. „Oltenilor” (Districtul Făgăraş, Co. mitatul Hunedoara). „Generalul- de - Artilerie Petru Duca, român din Mace- ” donia, Generali-locotenenţi . mareșali „Moga şi Celliani, cunoscuţi în tam- „pania 1848—49, Generalii Başiliu „ Muncoşiu,. Traian Doda, „ Alexandru” “Guran general-maior. Apoi - ofiţeri de. stat-major 'ca fraţii Clococeanu, 
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si. | (Fig 122) Căpetenii române, în Revoluţie, . 
"1848. După potolirea răscoalei, turcii mai  dăruesc Munteniei încă 6: ” tunuri de calibru 8, şi:2 obuziere, cu tot âcest material se formează o singură baterie de 10 tunuri, afară de cele 2 obuziere, “care nu putezu 

- înjghebată bateria .să începe cu toată ardoarea instiucţia, personalul Îns- " tructor fiind la înălţimea . chemării sale... In acest an,, la Polcul 1 era "Comandant Garbaschi, adj. Maior J. Vlădoianu,: aghiotant Praporcic Con- deescu. Sub. Bibescu Vodă, unităţile mari a armatei “erau comandate de ofițeri ruşi, -- IN e i Pa 1848. Iunie 14 cu porunca: Nr. 9 â guvernului, să înfiinţează garda nâțională, iar la Iunie "15, în “Câmpul Libertăţei, . s'au sfinţit steagurile şi s'a depus jurământul de toţi, de garda naţională, de oştire, etc. Iar în 
E . LR 

A i . - . . ÎN a CI



- Septemvrie 17 cu porunca ! Nr. 54,  Caimacanul Cantacuzino, numeşte ca 

nologic următoarele: - 

N 

AI — 

şei. oştirei, pe polcovnicul Garbaţki. Când Bibescu-Vodă după . abdicare: 
„a plecat, comandă. companiei de gardă națională la palat o avea „căpitânul 
P. Ciocaneli:,-. . ' - - 

„1848. Din acest an. se află 1). dosarul cu 1 formularul toboşarilor. sold.” 

polcul 2. 
Evenimentele mai însemnate în organizarea miliției, 'sunt în mod CrO- 

— i .. 

1848. Inaintarea ofițerilor « să stabileşte a se - tace la vechime. Se. că 

“o organizare mai desvoltată comandamentului superior sau. „Ştab” care 
este .„centrala lucrărilor tuturor treburilor 'ostăşeşti”, constituiți din 3 secţii. - 

Cu' venirea la, tron a: Domnitorului Grigore Ghica, infanteria capătă. 

o nouă organizare, regimentul are 1800 oameni, constând din o companie 

„de grenadiri, -comandată de, Maiorul: Pangrate, 6 companii de Muşcatiri - 
(din care 2 companii la Galaţi, 40 oameni cu un ofiţer. la Penitenciarul T. 

-Ocna, în „pază, restul” "la Iaşi). - , | E 

  

       iri Sa 3 7% - - ! 
Roi AIA Teri auzea Zi . , : 
  

Fig, 123) Principele Gr. Alex, Ghica Domnul Moldovei. - ! 

“Regimentul. care: poartă. numele de _regt. de muşcatiri este comandat | 

de ' Colonelul P.' Scheletti, fost adjutant domnesc. Companiile nu: erau 

unite în batalion şi se comanda: I-a de Căpitanul :Duca, a [l-a de-. 

--Lmpaşeu,. a III-a de Anghelichi, a-IV-a. de Mihăilă, a V-a de Tacovache, 

a VI-a de .Locot. Cucu.  - 
La. Galaţi unde era garnizoană - cea mai însemnată după Iași, cra. 

“Comandant . Colonelul, Milicescu. pi 

Statul major al regimentului era numit 'Ştab, coprindea . un adjutănt; 

i casier, un cartermaistru cu cancelarie, piseri (scriitori), atelier de îm-. 

  

1), Dosarul e la Arhiva Statului, . - | A - ă . Pi 
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“ Drăcăminte, o "companie atfâră din rânduri, o „muzică având : de Capel-: maistru pe maiorul Herfner. . -- E Da aa „ Armamentul regimentului consta din 'pusci cu cremene, calibru 18 cm., “fabricate la Tula în Rusia, baionete triunghiulare,  tesace.. Puşca. bătea până la 600 paşi. OC. i 
Cei" mai frumoşi oameni se -dau: companiei de grenadiri. Exerciţiile se făceau cu o “exactitudine, şi precisiune rusască, cu amestec de comenzi “ruseşti, româneşti, regulamente ruseşti. DR A a a Infanteria, până atunci - era privită “ca 'arma .poporului, nobili în. ea nu, se “înrolau “nici nu serveau; dela 1849 însă sub. domnitorul . naţiorial, - familiile bune îşi aduc fii în infanterie unde. ajung. în gradele cele mai: „înalte: Gh.- Lupu, îraţii Stârcea,- S; Cozinschi, Bantaş, Al. ' Cernat, Di- „mitre “Racoviţă, Logade, frații Holban, : Merişescu, Catargi. etc. ete. : “ 
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      ll 2] (Fig. 124) Principele Barbu Ştirbei Domnul Munteniei. : 

  

N 

' Ă __ Tot în. acest an, şi datorită Comandantului “său dotat cu însuşiri iati. militare, regimentul de infanterie .se împarte în 2 batalioane, . regulamentele: “Şcoalei de Companie. şi de batalion să. traduc din ruseşte în “româneşte - Şi “cea. mai” mare parte a terminilor militari: ruseşti, se înlocueşte prin terrr-eni româneşti. Să înființează un ploton de instrucţie cu menirea a să da infanteriei, o instrucţie uniformă şi a să “scoate : din. obişnuinţă tot ce. intrase în oştire pe calea rutinei şi o ţinea. pe loc. Acest ploton de instrucție vera format din toţi aspiranţii de ofiţeri „(cadeţi) şi. fu pus “sub conducerea a cei oieri destoinici şi valoroşi Lodot. Diamandescu şi Locot.- lordache ostache. -. Ea 
i 

NS 

| 

„"-dova Grigore Al. Ghica Voevod. 
A 

1849.. Vine la tron în' Muntenia” Barbu. Ştirbei, Voevod, iar în Mol 

N
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1849: S'a înființat postul de casier al ştabului, şi s'a făcut odată cu dânsul: 
şi a H-a secţie, când s'a numit şi casierul. In. azest an, , Poarta „dă principelui 
5 tunuri. E . - A 

1849 1). Domnitorul Grigor e A. Ghica: “mergând la Constaiatinopol. pentru a 
„ învestitură Sultanul Abdul „Megid, dărui "Moldovei 5: tunuri „la „fel cu cel 

“aflat. dat de ruşi, de calibru 4; “cu acest material, cu cai cumpăraţi în 

- Rusia, şi. cu instructorii veniţi din Rusia . în toamna. anului trecut, . 

„ “înființează chiar în. 1849, cea. dintâi baterie! de artilerie. în - Moldova. are . 
naşamentul s'a lucrat cu meseriaşii bateriei, în baterie. „Chesoanele cu.2 

i Toţi, s'au făcut“ în” şcoala. de: meserii din Iaşi, după un model. de chesoa 

Di 

"rusesc, Cea dintâi baterie de artilerie din ţară, â avut următorul! per- 

sonal: comandant,. Leobobratici 2), . înaintat atunci - "căpitan; - parucic Qatu; 
-praporcici: Filipescu,. Statache şi Cernat. Iar Lascăr Bogdan, Gr. Sturza, 

“Tancu Vârnav, Gh. -Stamatiu şi Enric Herct, cadeți. Trupă: 1-serg. major, 
2 furieri, '6 „sergenţi, 6 caporali, 2 trompeţi, 60. soldaţi, 5! soldaţi. af. .de. 

rând, 28 cai; total, trupă 82. Tunurile înhămate cu câte -4 cai. Comanrde 

  

  

      

      

  

  
ie. 125) Steogat Moldovei (armata 1829-54 Mihai Sturza Voda). i 

rusesti (până. la 1850). Petri instrucţia . tehnică a ofițărilor. de artilerie 

LI Se 7 

să numeşte profesor Căpitanul Maviocordat, fost .elev şi apoi ofițer absol- .! 

„Vent al - -şcoalei de artilerie din'. Prusia. Instrucţia să făcea după regula- 

|  menful Tusesc, cu comenzi ruseşti; tragerea “să executa pe şesul Frumoasa 

„din laşi, trăgând direct şi prin ricoşe!, cu ghiulele: şi mitralii. | 

Focul să „dădea cu fitil aprins, -prin intermediul unei stupile. (tigăiţă). 

In acest an, şi “ca episod al revoluţiei din Ardeal, avem de înregistrat. 

şi faptul intrărei în Moldova, pe la pasul“ Oituz, . a Generalului Iosif 

„Bem, polonez de origine, capul. unei, avangarde. ungureşti, care după ce 

- bătuse pe ruşi la Sepsi St. George, a urmărit şi apoi a bătut din nou pe 

ruşi de sub comanda. „Generalului Moller, în „apropiere de „Oneşti. Gu dd, 

Baci 
1). Drăghici. (Vol. 11). 
-2). Care poate fi cu drept cuvtat considerat principalul organizator ai Artileriei 

noastre. 

> Ă pa
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a 
"După! revoluția « de la 1848, organizârea cavaleriei.  Muriteniei, iarăşi 

„să i. miodifică, alăturându-se această armă regimentelor de” infanterie; astfel 
pe 'ziua de-1 Ianuarie, 'divisionul I de Cavalerie (Escadronul 1 şi 2), trece 

* la Polcul Nr..1, divisionul II. (Escadronul:3 şi 4),. trece la- Bolcul Nr, 2 
o iar divisionul III (Escadr. 5 şi 9), trece pe lângă Polcul Nr. III de 

infanterie.. -- - 
„+ -+1849. In acest .an era în laşi, o muzică militară rusă i). 

1849 la: 22 Noembrie, să reînoiesc steagurile şi se încredinţează bata 
ionului de infanterie şi divizioanelor de Cavalerie; aceste steaguri „ca un 

„sfânt depozit .al „cinstei, al credinţei şi al siipunerei 'cătră . Iei. "lar - 
cuvântarea rostită de domn, 'este astfel: 

„Ostaşi, Viu în mijlocul vostru, ca să vă dau cu, mâna mea Steidardul: 
ce s'a “prenoit. Ostaşi! unde e stendardul acolo e. Dumnezeu, patria şi 
legile unui militar; aţi jurat astăzi în numele lui D-zeu şi pe sfânta cruce; . 
fiţi credincioşi stendardului şi domnului vostru”. | 

ÎI 

  

    

  

  

      
    

  

    
Fis- 126) Steagul Cavalărei' Muntene 1849, 

1849 Deceravrie 15, cu. poruncă Nr. 186, se instituie “un sfat ostășese 
“pe. lângă -domn, corpus din toţi coloneii. în. deplină -activitate, aflaţi la 
slujbă în' capitală; şi care. sfat va desbate. toate lucrările date de domn, 

„odată .pe :săptămână, sub preşedinţia Voevodului:. Da - | 
1849. Bătaia maximă a puştei cu cremene; la „600: „pasi, fără “multă 

precisie la - această distanţă. A a CI OR 
„__.“ Ocuparea! principatelor române - de' cătră oștirii ruseşti, tir cești şi aus- 

triace, lasă a se crede limpede, că asupra. acestor :ţări. româneşti stau 
- veşnic trei mâni, gata a le apuca; acesta a fost uriul din: marile: servicii, 

aduse țărilor, 'de revoluţia dela 1848,. pe' lângă acela al constațărei unei 
absolute nevoi de. armată naţională, puternică. - . : Îi | 

Din acest moment, gândul şi tinta tuturor este clădirea” unui “aşezământ. | 
ostăşesc și trebue recunoscut că de atunci materialul să tof. adună, aştep- 
tând „timpul şi pe, meşterii care . să-l clădăască, N e N 

Z , PR = = 

  

1) Tribunul lon Rusu: cel care a luptat în 1848 în  revolăi ia din Ardeai conira Ungurilor şi s'a relugiat În “acest an, la Iaşi. (Silviu Dragomir Adi „Cluj, - Filimon). - N 
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După potolirea Tucriritor, regimeritete- î aşi. cheamă oamenii împrăștiați 
„* în toate părţile şi munca reîncepe; întemeierea „oştirei „devine preocuparea. 

de. toate 'zilele a patrioților. „Şi acestei opere, “domnitorul Barbu Știrbei, - 
„îi consacră tot” interesul, astiel „că în “stare. de propăşire găseşte ârriata, „” 

“ formez în baterie. Cavaleriei! întregi. i. se dă carabine. In Târgovişte era Ei 

evenimentele care aduc' războiul din 1853—54, ruso-turc. 

“lerie) era de .10 galbeni pe lună ( sau .370, lei vechi, echivalent cu 120 - 

! 

In. acest an, 1849,-să încorporez. şi primii recruți ai: artileriei și să 

un Nicolai Polcovnicul, „provenit din oştirea de la 1828. Ă 
Leafa praporcicului (sublocotenent) de artilerie (ca şi celui de zava- 

franci de mai: târziu) ; trebui notat. şi acest amănunt, - pentru acei ce ar. 
voi să tragă concluzia necesară, între- leafa de astăzi, cu nevoile de acum, 
comparativ cu viaţa şi starea de atunci: carnea costa 25 parale oca,, pâneă 
8"parale, cele mai scumpe şi mai: însemnate elemente: de hrană: Uniforma 
de artilerie, cea mai costisitoare pe atunci, absolutul necesar echipărei com- 
plecte a unui ofiţer, să 'putea avea cu Îl galbeni şi era foarte - trainică, 
dovadă. că pe :âcele. vremuri, nu exista. industrie naţională” care șă aibă 
nevoie de” „protecţia statului; cu alte cuvinte, îmbrăca, nu ,desbrăca “lumea . 

ca în timpurile noui. Deci, pe atunci, cu leafa pe: o lună, te echipai 
complect. IN - - 

'1850. Sub pretext de nevoie, însă, cu scopul, de a se spori oastea, căci 
atât turcii, “cât : şi saustriacii după 1848, „oprise înfiinţarea de -noi corpuri, 

“sau de. sporit cele existente, în acest ăn, se. înființează în mod deghizat 

şi în chip dea servi: în administraţia . țărei, corpul geandarmeriei, conipus 

din 13 companii ă -100—200. de oameni fiecare, jurnătate oameni călări, - ' 

. jumătate pedeştri; oamenii au fost Iuaţi din. „corpul: slujitorilor, -serviciul . - 

tot pe 6 ani. Corpul era împărţit în' 2 'divizioane.. Comandant "corpului, 

>
 

- fu numit Colonelul, Stroici, ca inspector; ajutat. fiind de- 2 coloneli, şefi de 
divizioane; -la I-iul Colonelul Pavlov: la al 2-lea Colonelul: Antoniu. 

Vor privighia . „unul la 6 ținuturi din -sus, altul 1a 6 “ţinuturi din jos, 

"a principatului. Corpul depirizând de” Ministerul dinăuntru şi de hatman 
ca general inspector a tuturor puterilor înarmate în tot ce priveşte orga 

- nizaţia militară; disciplină, informare şi ţinere în bună! stare. Drept turi 

egale cu ceilalţi ofiţeri . şi 'grade -ale oştirei. Serviciul“ „lor se “imparte în 
polițienesc de oraş, şi polițienesc de judeţ, cu atribuţii la fel. ” 

In acest an: Principele a hotărât să îmbunătățească şi corpul. Doro- | 

banţilor, aşa că sunt: 2 „Coloneli ; „inspectori, 19 ofiţeri ajutori şi tişti,! 

448" căprari, 41176 „dorobanţi, aceştia (căprarii şi soldaţii), în trei schimburi. 

Serviciul lor e “slujbă “poliţienească prin judeţe * în trei. Schimburi ca şi 

„grănicerii. Bugetul or 551940 lei. Serviciul se înparte în serviciu polițienesc! 
„de oraş şi serviciul polițienesc de judeţ. = - ! 

In acest an, efâctivul pompierilor din Bucureşti este: 1maior. şef, 1 , 
căpitan, 3' parucici, 3 praporcici, 1 feldvebel, 27 unterofiţeri,. "58 de cai. 

-Indatoririle . ce li-se prevăd, sunt: stângerea focurilor, străjuirea poliţie= 

 mească “atât la poliţii, cât şi pe la comisii. Pompierii : atârnă de ştabul 

Si - - a Oasiea Română c, 46-a!



2 
7 7 

„= oştirei, ca disciplină şi organizare; iar 'pentru „foc, atârnă de poliţie. | 
Materialul se reînoeşte; uniformele. sufăr modificări. Bugetul 2648387, lei. 

La 10 Ianuarie, să stabileşte regulamentul cfartiruirei trupelor în case 
“particulare, dându-se jurnalul cu numele „datoria de cfartir”. a 

-- Iar prin porunca Nr. 122 din 5 Iulie, se 'orgânizează ! pe baze mai - 
„bune îlotila de Dunăre, care după această poruncă eră ' compusă, din 3 
„şalupe canoniere, cu 3 ofiţeri comandiri,: 3 feldvebeli, 7 unterofiţeri, 3 
toboşari, 101 soldaţi şi3 de nerând „care: se scot din catastişele polcurilor 
de infanterie (unde erau până. atunci) ca să formeze comandă deosebită”, 

Iar în 23 Iulie, se face legiuirea „pentru organizaţia „Grănicerilor”, 
Să face legea' reorganizărei Dorobanţilor. Să reînființează sub Vodă 

Știrbei, şcoala militară la -,Bucureşti. Spătarul Vasiliu Năsturel (spătăr 
“al oştirei în acel timp). este acel care a stăruit înfiinţarea ei, pentru: a” da 
ofiţeri oştirei, în Muntenia. : -. SP în 
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Ca (Fig, 127) Steagul Munteniei. 

Şcoala să înființează cu copii de 12—14 ani, .cu un “număr de 30 de elevi. - e o Da i 
S'a înfiinţat un auditor pentru judecăţi şi o condică penală, pentru vini “militare. In acest' an, ştabul : avea _ deci compunerea: Un . colonel şef al ştabului,- 4 aghiotanţi şefi ai secţiilor, uz auditor, 16 scriitori, o muzică | a ştabului cu: tambur major, 12 unterofiţeri, 24 soldaţi, .1'-capelmaistru. De asemenea .ștabul avea un 'medic şi un * veterinar. . 

„Tot în acest an, să înființează ştabul domnesc, . separat de ştabul oştirei şi alăturaţ Voevodului. “Bugetul : Ştabului 138548 lei. E 5 -IR acest an, apare „Conferinţe asupră întrebuinţărei' manevrelor” in- fenterici”, traducere de maior 1. Logade. Este întâia carte tratând. despre manevre. Si N O 
La 'archiva statului 'este dosarul 105, de „Primirea şi liberarea nobililor voluntari”, : Ă Sa a 

'



. mufite/ 

i şi despre Moldavia 111 „picheturi câte 2 oameni. Aceştia în număr. -. 

.. 

123 — 
= 

- i La arhiva statului; este. dosarul I, coprinzând Legiuirea Dorobanţilor“, 
“ fiind în acest an 1 şef de dorobanţi polițienesc, 3 ajutoare, 1 vahmistea, 
8. pn ierotițeri, 93 dorobanţi călări, 20 'dorobanţi' pe. jos. Bugetul 187876 lei. 

“In acest an în Muntenia, se înfiinţează „Un Coter”, la . flotilă: 
” Efectivul flotilei era 4. comandiri, 3 feltiebeli, 8 unterofiţeri, 3 .tobo- i 

- Şari, 116 soldaţi, 3: de nerând. “Porturile unde erau. vasele: Brăila, „Gura 
” Ialomiţei, “Giurgiu, Calafat; buget 84566 lei. , “ 

Domnitorul. țărei “Barbu Știrbey, primeşte de la. “Poartă s tunuri, (6: 
de cal. 9-şi 2 obiiziere de. cal. 15) cu toate accesoriile, dându-se tot: sub - 
comanda Căpit. Lentz1).: d : 

-- Tot în „acest au, 1850, Cordonaşii de la Dunăre şi poteraşii, de la 

se „iransform în grăniceri. Mai aa 

  

  

  

    

(Fig. 128) Grant, Unteroiițer « de Dunăre? (ana) şi de Munte (reapa., 

Acest corp, constituit. din săteni, -pentru străjuirea Dunărei, pe 215 

pichete, la care, se rânduiese câte 6. oameni, la munte 56 pichețuri câte 13 

“întieit ca să: poată face slujbă o săptămână “la pichete. şi 2 săptămâni | 

5 “maiori.. “să-şi caute de munca . pământului. Efectiv= 2 coloneli irispectori, _ 
„comandanţi de -batalioane, 20- de căpitani comandiri de pichete, 25: ober- 
ofiţeri ajutori, inspectorilor, maiorilor şi căpitanilor; 7 secretari, 12 sub-- 
“secretari, 4 scriitori, 490 căprari, 7455 grăniceri. Iarna -să scobor. la alt 
codon de 158 pichete. Prerogativele ştab si oberotițerilor. ca şi la. oştirea _ a 

“regulaţă. Bugetul 814180 lei... | . 

In acest an, exista încă  Căpitânia Hodivoaea”, proprietate dome-, 
nială; de veniturile acestei moşii, se bucura odată, căpitanul ei” 2). 

„In acest an, în bugetul ării Moldovei, „Sunt Sunie . trecute, pentru NE 
- 

E Istoric reg. 3 Art, (Lt: Colonel AI, Fălcotanu). e CCI aa 
2 Gh. Bibescu: Domnia Princepelui Gh. Bibescu. Da 

A. 
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: construirea . cazarmei. de la : Copou din “Iași, care cazarmă a fost zidită şi 
„ „destinată de “1a- îriceput; pentru despărțimântul lucrărilor publice. 

--In acest. an, 1850, cavaleria! se deslipeşte iarăși de infanterie, formând 
„corp aparte, “Sub comanda. Colonelului * Cunescu Ion. Totodată să adie . “ oarecare modificări la uniforma trupei şi se mai reduce din efectivul. fiecărui - escadron. Budgetul cavaleriei, :atinge în acest an: Lei 484.078. 

1850.. Artileria avea 8“tunuri şi cu efectiv: 1 Colonel Şet, 2 căpitani, „2. paruciti, 2 praporcici,. 1 felfebel, 4 iunkeri, 15 unterofiţeri, 4 toboşeri, 

x 

începutul ei în Moldova. --_ 

| „140 -soldaţi,. 1 nâlbant,: 13 de nerând, 85 cai: Buget 315557. Legiiirea 
„disposează' deosebite fonduri pentru o semibaterie călăreață compusă din 4. tunuri, dar nu s'a pus în: lucrare. | Sia | o 

> Din acest an 1850, începe. funcţiânârea taberei de instrucţie. şi rse 
pune pe temelii solide instrucţiunea superioară a cadre:or 'oşti:ei, prin intro- tin - ÎN „S : 7 „». ducerea "manevrelor cu arme combinate1). -. 

Oştirea de astăzi, "trebuie să-şi” amintească. cu recunoştinţă de Colo- nelul Scheletti, unul 'din cei mai străluciți ofiţeri ce i-a aut 'oştirea, la - | . - A - Ă 

“Colonelul . Scheletti, este . absolvent al şcoalei „de la Petersburg; el “este acel care la 1833. înlocusşte termenii ruseşti din regulamentele” oștirei. - „ Scheletti e în acelaş timp un excelent scriitor militar. EI introduce: manevrele - „cu arme combinate; tot el formează ploton de instrucţie“'din cadeţii şi aspiranţii de ofţieri, sub. doi “instructori buni formaţi - în. Rusia:. -Loco-, >. tenenţii Diamandescu şi 'Iordache- Costache. . 
_ Este interesant să se cunoască acei care constituiau . la 1850; ordinea. “de bătaie a oştirei. In Moldova „armiă etectiv..1100, venituri 505902 galbeni . - olandezi, domn Grigote Ghica”, > „n Muntenia: Domn Barbu Ştirbei; 4179 armie, venituri 562500 gal... Mare Ban, Gheorghe Filipescu;. * Mare logofăt, Constantin * Dimite " Ghica, Mare Spătar şi "general inspector. oștirei: naţionale românești. . - 

- Șatrar, ca mai mare peste corturi, adică. peste şatre. . 

„Mihăilescu, Fochian şi Vasilescu --. . 

—————— 

Seful dorobanţilor Poliţiei, Praporcic Dimitre Muntenescu, Fotache Manolescu, ajutorul său, - NN - Comandant. roţei de Pompieri, Căpitan Emanoil Boteanu. - .. - *: Ofiţeri 'subalterni:- Parucic” Zăgănescu; Praporcici; Rătescu, Conteș, 

" Comitetul” Carantinelor:: Nicolai Mavros, general inspector al Caran=. - tinelor,.” a e Sa II aa Marele Spătar,. C. Ghica. e i . | ZI IS N 

„=: Ajutor, Colonel Ignatie Paznarski, . ... IRC | 
PR 4 .. . Di "Adiutanţi ai Inălţimei - sale: De Na e , . 4 . a Ă . ÎN : 

Colonel Şi Cavaler Viconte de Gramon; “Colonel şi Cavalei,. Ion” Voi-: nesc:. ], însărcinat şi cu funcţia de. Şef. a ştabului “Oştirei; “Colonel şi Cavaler, Ioan Florescu; „Colonel şi Cavaler, Nicolai Bibescu.. Maior şi -Ca- 
1) Sistemul instrucției în tabere, este foarte vechiu în xrile rormârie ni vucât la | 1399 sub Alexandru Vodă, ia: Moldova, existau corturile. Și aer gradul militar de:.. pl i - a) Pa | 

4 _
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) " -valer, Ernest - Salman; Maior. Alexandri Perdicaru; Căpitan Constantin 

Călinescu. I; Parucic, Constantin Racoviţă; Parucic, Atanasie „Călinescu - 1, - 

"Tecorrănduit „pe lângă Anton Garbaţski: Na N 
: N 

Stada Ostiai. Sa 

” Colonel şi Caialer, Alexandru „Banov, însărcinat cu îngrijirea stră-. - 
juirei graniţelor. A DI a e | 

Colonel şi Cavaler,. Nicolai Cunescu, însărcinat cu 'prezidenţia co-. 
- Da + ÎN ” Ni ÎN ” ” . 

= Tr J . 

Cancelaria Dejurstvei. 
N - Pi ia 

| „ Parucic ' Nicolăi Burki,: şef secţiei 7; Parucic Grigore Gărdescu, şef 
- secției a IV-a şi Casier. aaa N E e 
e Adiutanții Șefului Oştirei. | 

"„- Părucic, Emanoil -Polizu, Parucic, "Ton „Cornescu. + - 
- Veterinarul Ostirei. A 

„Mihail Engel. es 
Sa - DT | „Infanteria: >. a 

“Pole, 

” Colonel şi cavaler, _ Şietan Vlădăianu. | « 

Comănduitori: batal, I, „căpitan Dimitre Costaforu; batal. 1, „căpitan 

“Gavril Caracasidi.-- pn - 

„..  Ober-doctor Ioan. Hacic (afiat la spitalul! Bucureşti). - 

” Comandiri: roatei ' I, căpitan Alex. Macedonski; roatei II, căpitan Ion -.. 

Gărdescu I; roatei - III, căpitani, Ton. -Munteanu: I; roatei . "IV, căpitan Ion - 

Greceanu; - - roatei - V, parucic Petru Moscu 'I; roatei .VI, parucic Petru 
„Caam.zulea; roatei . -VII, căpitan Scarlai, Lăzăreanu; „Foatei, VIII, „parucic 

„Istrate Semeşescu. - 

i - i 1! i MC E 
, Pa -Polcul II. i a - a 

a . Comănăuitori: Grigore Lăcusteanu I; batal. 1 maior Constantin Nica De 

„escu I;. batal. II, maior :şi "cavaler Mihail. Scordili. . 

7. Ober-doctor - Carl Miculici - (aflat - spit. Brăila). Ra - 

a.» Comandiri: roatei I, „căpitan Constantin ' “Caragea; roatei : II, “ căpitari' 
” Grigore Fănescu; roatei “III, “căpitan Apostol Cuţarida;: roatei IV, parucic 

„Ion Arion II; roatei . V, „căpitan | Scarlat Ciocârlan; roatei VI, parucid - 

„Anistocle- Coreni; roatei VII, căpitan Dimitre Nedelescu; roatei, VII, că- 

_ pitan Grigore Diamandescu. | . 

Doctor Mihail . Vilag,. ştab- -doctor. insumat 12  poleul II: şi - atat pe 

1angăi spitalul Craiova. |
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Pa Boleul Ml! | 
e Comănduitori;. colonel şi cavaler Ion Solonţon;. batal: 1, maior Mihail ”: ” Boboc, batal: II,: maior Iosif -Bureli.. -. : e „>. Ştab-doctor “Dimitrie, Vartiadi (aflat spitalul Bucureşti). - - 

„_  Comandiri: roatei 1, căpitan Grig. Drăgulănescu; roatei ÎI, Ion 'Bălă- 
nescu; roatei III,, căpitan Panait Carp; roaiei IV, căpitan Dimitre Musce- - leanu; roatei V, căpitan Constantin Arion I; roatei VI, 'căpitan Nicolai „Puică; roatei VII, parucic Const. Craşnaru; . roatei VIII, parucic Apostol | - Begdat. . - a EX -. | 

A 7 

. | | "Cavaleria. _ - a 
Comandiri. Divisioanelor::” i A Ea | 
Căpitan” Lori Ghica, la : Divisionul I; “căpitan Nicolai Burileanu I,. la - Divisionul II; căpitan Marin Păucescu I, la Divisionul. II]. 

7 . - N - 
- | 7 . 

| | Artileria. - 

„  Comandir Bateriei, măior şi cavaier Pavel Leaţ. . 
A ' . ă . 

' 

e So Flotila, | 
| Parucic. Constantin , Petrescu, comandir şalupei carnoniere 1, în Brăila; + + Parucie:. Constantin Bonciu,- comandir. şălupei - carioniere II, în Giurgiu; „ Parucic Constantin Brălescu, comandir şalupei canoniere III, în Severin, > In anul 1850, Divanul obştesc. al. Moldovei se 'ocupă cu legiuiri .0s-. „. tăşeşti, precum urmează: -. | ” aa Proectul de lege relativ la: r 

corposului de ;jandarnii). .. n Se E aie „39 Im anul 1851, Divanul obştesc al Moldovei se ocupă. cu- legiurile: . .. . Cu privire la pensiunile pojarnicilor ce. ar rămâne infirmi din cauza Slujpei; e i | Cu privire la. întinderea modului recrutaţiei. . + a - Cu privire la - înmulţirea păturilor” şi dotarea “cu cele: trebuitoare' spi: "talelor oşteneşti din laşi, Bârlad, ete. . : | - pa 21851, „Se reduce cu totul efectivul escadroanelor, iar din . cele trei »-  divizioane, se fac două . escadroane, “separat unul: de altul. Ea 1851; de şi mişcându-se “numai: la pas, „bateria! face diferite - evoluţii - „în faţa. principelui Barbu Ştirbei, care rămâne foarte! mulţumit 'de dânsa, | R Comandant bateriei, care de fapt era comandantul” a toată. artileria, (mate 

N. 

« 

etormarea corpului slujitorilor (constituirea " 

S 

+ 

artileriştilor să făcea ca şi pentru infanterie, putând comandantul schimba. - “pe Cei neindemânatici. Serviciul în artilerie era 7 ani, cu putinţa ă se angaja 
” . .. - . . 

. 
e: ” 

, 

pe 2-ani, după terminarea celor 7 'ani de 'serviciu legal. . N 

N Ss 

ST, - E - - . -. IE ”



— 1727 > . A 

1851. In acest an, „compania pompierilor din Bucureşti. a sporit şi se 

împarte în 8 osăbite localităţi a Poliţiei”. SN 
„1851, Companiei. de pompieri i se mai adaugă” 91. oameni şi 10 caj. 

Ea are astfel următorul efectiv: 1 maior, 1 căpitan; '3 parucici, 3 praportici; 
peluebel 27 unterofiţeri, 12 muzicanți, „210 soldaţi, 60 -de nerând, 55 

„ Buget 264.887 lei. E | 
In 1851, încă nu se înființase compania a 4-a a: batalionului 2 2, din 

"motive -de : economie, aceasta, la regimentul din Moldova. Am: văzut că . 
în 1833, Rusia: hărăzise - Moldovei un tun; iar în 1849, Turcia dăruise ”. 

alte 5; cu. aceste tunuri, se înfiinţează prima unitate organică „bateria - . 

» de artilerie”; ; iar suma hotărâtă pentru întreţinerea. acestei baterii, a fost n 
175.791, lei. In „acest an, 1851 „4 tuunri şi 2 chesoane se găsesc Icom- 

pleci echipate”, - - 
Să. prevăd bugetar sub tormă regulată, suimele necesare corpului de 

, jandarmi. N ” | 

„„Trebuinţa de'a petrece miiţia în timpul + verei la lagăr, au nevoit: o 
cheltuială de 1000 galbeni, pentru formarea corturilor”. In adevăr,: „oastea -: 

“din laşi este scoasă în tabără la Copou. Domnul şi hatmanul, stau şi ei 

în tabără, Scularea la 4: dimineaţa. Distracţii ofiţeri, jocul de stos: După 

pregătirea în tabără, are. loc prima manevră a oştirei Moldovei:). Cum 

ştim, încă înainte era obiceiul taberei, la ambele Hari şi să înțelegeau acesta 

tabere prin „gătire de resbel”.. Se | 

Cum prevederile bugetare pentru - trebuinţele miliției, au produs. eco |. 

" nomii, acestea nu s' au vărsat statului, ci s'au întrebuințat „tot la: paragraful 

miliției făcându-se . următoarele înbunătăţiri: 1. S'a dat un spor de lefi: 

"pentru . ofițerii comandanți de „margeni, soldaţi, candidaţi, învăţători, îm- 

'ploianţi, şi „scriitori, peste ştab.. 3. Spre cumpărare şi transportarea a 

1213 puşti pentru infanterie, cum şi a muniției trebuincioase.. 3. Spre 

cumpărare şi transportarea unei cătime de praf de: puşcă. 4. Spre cum-. 

„părare a :250 pumnare, pentru” trebuința artileriei . şi a brandvahtei. 5. 

- Pentru înfiinţarea unei manejă, pentru păstrarea tunurilor şi pentru egzer- 

sarea artileriei în timpul ernei” 

Să înscrie la pensie, în acest an, “soţia răposatului lietenant - Livenţihi, 

în sumă de: „jumătate a oclandului de leitenant pe vreme - de la 1842"... 

„Incep din acest timp. privilegiile pentru unele clase de cetăţeni, cu 

privire la serviciu militar, căci în acest an 1851, „se. depune proect pen- | 

tru 'complectarea miliției”, în care se prevede ca „după art. 227 sunt . : 

„scutiţi -de recrutaţii, trepte:e următoare: 'privileghieţii, 'neguţitorii, cli- - 

ricii, mazilo-ruptaşii, slujbaşii statului, slujbaşii moşiilor şi ţiganii”. n 

Tot în acest: an „legiuiirea” glăsueşte astiel: „complectul miliției la. 

formarisirea ei în 2 batalioane şi 2' escadroane, au fost de 1446 ranguri , * 

"de jos, analoghisiţi “asupra, slujitorilor cu deosebite numiri, precum: săi- 

"_meni lefegii, pangiri, copii de casă, armăşei, aprozi şi altele. Și cu toate. 
A 

  

1) Colonelul “Schetettiy eminent scriitor, întroduce manevrele cu' arme combinate. 

7 ” Fi , = a 4
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M-, Dalai a 
că după reformarea ei la 1832 într'un: batalion şi escadron, “s'au 'mărgenit A complectul' la 1075”. Era ' socotit un recrut din „124 familii,  birnici şi căpătăeri. Cu, prilejul! reînfiinţărei batalionului al: doilea,. sporeşte numărul | de recruți, trebuitor, “până la -1962.- a | ”. Pentru” trebuinţele serviciului “militar din acest. ân, comenzile cer: in- “fanteria” în 2 batalioane 1780. oameni;. cavaleria uri escadron 204; ar- fileria, una baterie, 185 şi brandvahta cu 3 şalupe canoniere,. cu a Jor - bărci, 

. 

  

    

după statul mou întărit, 70. Insă în urma perderilor - în populaţie 

ii MOI SOPII SIEU ate: OCR...     
e poze ata i “(Fig 129) Scarlat de Rossetti Ofiţer în Miliție, A “ 

ategoriile! şi la jidovi - 
„că să ni mai rămâie re-: 

r birnici săteni, care" poartă 

„Pe, urma holerei, s'a întins recrutaţia la toate : Cc „Şi la ţiganii desrobiţi şi la ceilalţi slujitori, crutaţia . mai mult “în singura sârcină a biețilo povara imturor sarcinilor țărei”.. . . ae Sa „_*  Pravila ostăşească, prevedea “pedeapsă ' „contra * celor "desertori, ca şi pentru criminalişti”.. Era și (se izgonea din oştire. 'Efectele luaţe 

| „ce ascund pe 
_Tegulă “că după a treia desertare, 

în desertare, se acopereau de sate; iar 
= Da - 

. . 4 . _ - - A Bi , RR E | . | î
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„desertorul se înlocuia cu altul, tot. de satul “respectiv. „De asemenea, “nu 
„se. eliberau oamenii. din o. clasă, până ce nu -se înlocuiau 'cu-alţii de: .-. 

către sat, adică pe: măsură ce se "trimetea înlocuitori : la sfârşitul - anilor. St, 
- «le serviciu, datoriţi după lege, : se.da drumul celorlalţi”.  - 

"Păcat că după alâtea secole de vădii.- devotament către: ţară, clasa 
> de sus pe cale de. nouă organizare ostăşească, să esclude de .lă serviciul 
“militar. „Boierii: aceştia, . care în tot “trecutul nostru sbuciumat şi de -sa- 
crificii, ' 'au “fost: totdeauna bucuroşi şi gata aşi vărsa sângele” pentru patrie, 

"se 'dau acum la: o parte, lăsând: numai poporului. de jos. tributul de viaţă, 
„pentru apărarea şi păstrarea + patriei. » - 

In, acest: an, se mai adaugă .şcoalei militare încă: 15. elevi; şcoala + are: 
= ştabofiţer inspector, 1 ştabofiţer director, 1. oberofiţer subdirector, ÎS 

.oberofiţer casier, 3 oberofiţeri povăţuitori. de slujbă 'ostăşească; 3 unter- 
„ofiţeri, 1 _toboşar, 12 soldaţi. ' Materiile de studiu; istoria, - geografia, ma- 
“tematica, nemţeasca, “franceza,;. desemn, „câligratia, gimnastica, scrima, ochi 
“taţie, nataţie. Se căuta 'a se. obţine complectă cunoştinţă. a slujbei. mi- 
litare în infanterie, „cavalerie şi artilerie; termenul învăţăturei 4 ani; după 

„examen, special, - cei ce au terminat cursurile, es cu rang de ofiţeri. 
N | - Buget 130.330. | E Ia . : 

„1851; La arhivă “statului este. dosarul 188 cu “ raportul roătei II, a 

„batalionului model”. Dosarul . 11 de „repgeturie cavaleriei”; dosarul 213 
„raporturile şalupelor/ canoniere” i . . a 

„1852; Apare. „condica” penală. 'ostăşeascăi “cu. procedatea' ei 
„1852; Apare „instrucţie pentru. sîmpușcarea în țintă”, tradusă din Tu 

seşte. de către. A. D. Macedonski.: Tot în, acest an apare, „Slujba . frontului“ 
militar (artilerie şi pedestrime)”, din ruseşte, tradus de căpitan 1. Macovei: 

„Iri acest an efectivul flotei era: & comandiri, 3 feldfebeli, 8 untero-. 

_ fițeri, 3 toboşări, 116 soldaţi, 3 de neiând.. Bugetul ; 84566 lei. “Vasele „ 

încredințate inspectorului - geaniţei Dunărei; serviciul :lor_ e privegherea co- : 

răbiilor. şi alte plutitoare ce poposesc, prin porturi spre a se păzi buna 

- rânduială şi sunt aşezate: la Brăila, la gura Ialomiţei, Giurgiu, Calafat. 

Anul 1852 găseşte infanteria Moldovei în “plin progres şi gata a îi spo- 

-zită pentru care se făcuse toate. pregătirile necâsăre; prevestirile însă a unui | 

„1 nou răsboiu - între Rusia şi Turcia, lasă ne pusă în: „aplicare - măsura cre- 

ărei. unui al doilea regiment de. infanterie. In vara “anului : 1853; răsboiul -. 
izbucnește, ruşii. intru în + țară, domnitorul părăseşte tronul, „Moldova : Tă N 

mânând sub 'un guvernator, militar rus, cneazul Urusof; din acest mo- |. - 

ment, starea . țărei | se înrăutățeşte; infanteria toată, afară de „O companie -ce: 

vămâne în laşi, este înşiruită pe, drumurile ce merg spre Dunărea, pentru 7 

a păzi comunicațiile, depozitele,” a escorta „provizii, „recruți, rezervişti, a 

conduce carele: de, bagaje, muniţiuni de tot felul, etc.. : A a 
;. : Im acest an, încă mai există în Moldova titlurile boiereşti: era încă. :, 
mare: vornic şi: cavaler ' Răducanul Roset;. postelnicul : Procopie: Flo- 

„escu; logofăt Nicolai: Roset; Costache. Ghica hatman; Teodor” Balş, 
“Vornic,. Sandu Sturza vistiernic, Dimitre Sturza postelnic, Hlexândru Balș - 

4 îi . . pi € * 2 „a ” . _ y TI . 2, . - DI .. Ă 
hi ” ii N . , -.
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agă. " Erau încă ispravnici la tinuturi, 'cu atribuţii ostăşeşti, In acest an, s'a: 
dat E corpului dorobanţilor steag ca şi la cavalerie. .  * 

In acest an se face. lege prin care se: prescrie că la eşirea din ser» 
- viciu după împlinirea: termenului, ofiţerul să aibă drept la.6 plată, din partea 
“ţării, ca pensiune. Pentru aceasta se. hotărăşte ca: reținere din soldă un: 

“ “1ew. la suta de lei. Iar pentru “grădele inferioare se. legiiieşte că pentru 
“fiecare recrut. satele de unde provin, să depună la' departamentul fi- 

" nanţelor suma de 300. de lei sub numele de „binefacere”, sumă care -se- 
da . recrutului după ce îşi termina serviciul militar „activ. . 
„__1852; La arhiva statului, este dosarul 435 ținerea fabricei' de prai” 

"şi. dosarul 460 „actele grănicerilor”. 

  
) (Fie. 130) Infanterist Munte. 

1853; La arhiva statului este: dosarul 575, cu u „înființarea. fabricei de” _prat” şi dosar 587 „adus  căsci din Prusia”.. Tot în. acest an, pompierii din Iaşi se organizează pe companii 'regulate, una “la Iaşi, alta la Galaţi. 
“La. intrarea ruşilor în ţară, în război cu turcii, 

voltarc, şi bine - montată face admiraţia tuturor, _Ru 
-ria să-i însoțească în război; 
materialul — turcii — se retu: 
faptul că la început ruşii iau 

bateria în plină des- 

Işii pretind ca bate- 
însă din coridescenţă “către acei ce dăruise 
ză “aceasta şi bateria se desorganizează, prin.- 
caii şi mai pe urmă şi materialul de arti-, lerig. După luarea „materialului. de artilerie, Muntenia “nu mâi “are decât. „ infanterie şi cavalerie, aceasta din. urmă fără cai, „Hindui luaţi de ruşi. 

+
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- Corpul Tus a lui Gorceacoit*a mars: la Craiova şi de aici la Calafat, _ 

„de unde eşind 18.000 de turci, s'au lovit la Cetate; turcii s'au retras 
la Calafat. “Au mai fost şi alte ciocniri la. Caracal şi Frăsinet, în care: 
ruşii au: foste bătuţi de, turci. - - i 

In acest an. înfiinţânduse în. Galaţi un regiment de muşchetari s'a mai 
înfiinţat şi la acest regiment 0 o muzică “militară, având! de capelmaiștru pe: 
_leitenantul Tzep. ..-.. A i. 

"Şalupa „Moldova se ia de toti ide ruşi; iar. „celelalte le: - servesc. pe 
- Dunăre în războiul cu turcii, "lăsându-le. la sfârşit într'o stare foarte 
rea). In acest an, escadronul - de" Ulani. îşi, sporeşte. efectivul, măreşte: 

"numărul ofițerilor, „atingând- sulmea . desvoltărei : sale. _ 

  

(Fig: 181) Un, 

1853— 1854; Tărite: române, sunt sub . ocupaţia rusească, din cauza. - 
pregătirei ruşilor, peniru războiu cu turcii, Care: război. şi izbuepegte în: 

1854; încă în anul . i 

1853, pe timpul acestei pregătiri, are loc o ciocnire între ruşi şi turci, 
„4a- pădurea Crângu, din judeţul „Buzău. -lar în anul următor . 

„1854, ruşii sub Luders, tret Dunărea pe la” Galaţi, contra turcilor. 
i In, războiul din :1853—1854, temeritatea conducătorilor ţării, face ca." 

“oaste “să nu se poată afirma; de această lipsă de hotărâre însă, caută 
_să' se folosească mărinimoasa noastră vecină, - Rusiă, şi-a foşt dat timpului . 

„să poată. însemna, în răboajele , sale - pentru oștirea românească, umilinţe. .. 

de 'care au fost cruțate trupele regulate, din toate timpurile și în toate: 

țările. Da , 
Refuzânduse oficial ori ce ajutor armat din părtea românilor, “in- 

fanteria țării este întrebuințată numai în cozvezi şi la. paza. comunicaţiilor; 

” cavaleria este descălecată şi caii luaţi; “materialul de artilerie, vasele, floti-: i 

“lei, 'de „bună voie şi de nevoie, se. ia şi. 'se întrebuințează. "de ruşi. Nu. . . 
z: Pa a ag 

7 Intre" stampele ce au fost perdute, în -1916—1918 prin devastarea casei, erau,. 
"- şi acele ce reprezentau: untercfițer de șaupă,. oiițer., de _Salupă, scldat de flotilă, un-- 

terofiţe de flotiiă,. Căpitan de flotilă, „. i .
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au fost puţini ostaşii, care. pentru a nu se -despări de. armele “lor, cum 
au fost! aitileriştii, şi au luptat amestecați în rândurile ruseşti._ 

In: 1854 ambele escadroane 'constituesc division; corp aparte; ruşii. 'se 
folosesc de acest divizion în. războiul cu turcii, punândul: Ja -tot felul de 

corvezi Şi. escorte, până la. sfârşitul războiului, când drept. recunoștință, 
„cavaleria este dezarmată la Buzău, caii : sunt: luaţi, iar oamenilor : li Sau 
dat. drumul “şi au. venit” pe jos în, garnizoana Bucureşti. 

„Lipsiţi de cai, oamenii fac instrucţie “pe jos, până în--anul 1856. 
 Sfârşindu- -se răsboiul; “ruşilor le-a venit greu să se “despartă - -de ce. 

împrumutase de 'la. oştirea românească şi au luat cu ei tunuri, -cai, „trăsuri, . 
-etc., nu pentru a şi le însuşi; dar. pentru că ţările române fiind. considerate, 
“după împrejurări, teritorii siăpânite de turci,' ori “ce trupe locale,” se so-. 
„coteau în serviciul turcilor, de şi: Rusia semnase o convenţie destul de 
lămurită, la Petersburg, . în. această! privinţă şi “deşi faptele în deajuns 
dovedite ruşilor, - stabileau precis că aceste ţări erau lipsite * ca formă, aumai 

- -de acea independenţă . caracteristică ţărilor. libere. ! ” 
"Cine preda: de bună voe armele, erau luate; cine nu Je da de bană 

“vo6, se lua cu sila şi în acest fel îi: răsplătită - țara: care dase ospitalitate 
“sinceră. "marei împărăţii; aşa îu răsplătit ajutorul, “cât. de puţin, dar dat, 
de la! oaste la. oaste. Cu . “chipul acesta, oştirea Munteniei, . aproape se 
“dezorganizează şi cea mai rare parte din oameni, este concediată. 

N 

Si Dar cu. toate. grelele nevoi “prin care. trece! ţara, ideia -că scăparea 
ei - stă în : armată naţională, prinsese rădăcini adânci în sufletul tuturora, 

„şi organizarea: ei: începe .cu aceiaşi tâvnă, ca şi- după 1848. - -:. | 
„Le laşi-are loc desarmarea oştirei. moldoveneşti, de către ruşi, în îm 

N ":prejurările ce se arăt la locul cuvenit, Când se vorbeşte ; ;de cavalerie; 
- infanteria -a scăpat. de dezarmare, pentru că înapoiată de pe dnde: fu. 
'sese întrebuințată: “de ' ruşi, 'se afla în tabără la "Copou. Colonelul - Mi 

” licescu a avut prudenţa | să trimită „oamenii la „casele. lor, Cu arme şi e. 
"-chipament cu tot. 2 a „ n 

: Teiminându-se răsboiul ruşilor cu turcii, după golirea țărilor “române 
„de către ruşi, ele. sunt „ociipate de austriaci. In. Muntenia “corpul de ocu- 

" paţie“ sub “comanda generalului Hess, a. ocupat: Valea Prahovei, Hess - având 
“cartierul la Mănăstirea Sinaia. Atunci ofiţerii austriaci au ridicat planul 
topografic al întregei frontiere din' “spre. Ardeal, - - a tă 

In Moldova, comuna Ştetâneşti din: judeţul Botoşani, este. ocupată 
„de către austriaci; această. -comună a avut: deseori soarta. a îi ocuoată. 
de austriaci. şi “ruşi, după împrejurări fiind în calea lor..  -. N 

“Anul:1854 a adus cavaleriei ca_şi' celeilalte oştiri, 'o “grea încercare... Isbucnind: răsboiul ruso- -turc, “toată autoritatea ' cârmuitoare “a țărei, trece * în: mâna lui kneaz Urusoff, mai - întâi şi apoi asupra lui Osten-sacken, nu- ” -“miţi: pe Tând guvernatori ai Moldovei. Oştirile' “ruseşti, găsesc tot ce le . -trebuic şi iau dir belşug * cele necesare lor. Comandanții trupelor de. 9- perăţiuni, mareșalul Paschievici. *şi generalul „ Gorceacoff,. privesc de Sus „Ja "mânurichiul de oaste moldovenească, şi: nu „Voiesc a-i. „da nici o COn-
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: sideraţiune, această oştire îi 'Bună de întrebuințat 1a adunări - de provizii, 

CT 

la corvezi, transporturi, escorte, paza: de comunicaţii, servicii ' reale ŞI, de: 
„mare folos, când te scuteşte . de. “aţi împrăştia şi slăbi, propriile forţe. 

* Recunoştinţa - puternicei armate imperiale ruse, 's'a „arătat în forma 
ce se va vedea la' vale; dacă nu a fost cuvânt ca oștirea fărei. să se con-  : 

topească “în cea “rusă, nu „era, nici cuvânt. ca ea să - Tupte! contra tur- 

„.-cilor;: :de aceia. domnitorul “Moldovei, a "găsit ca - datorie de lealitate faţă. 

de. sturci” şi de corectitudine faţă de ruşi, câre invadase ţara că pe: un 

teritoriu duşman sau- pustiu, să părăsească tronul, singurul; mijloc, de pro-- 

testare din partea unui domnitor de ţară... . 2 SE 

:După' cum .0 "nechibzuinţă a- fost din partea invadatorilor, “cererea 
ca „oştirea moldovenească să meargă contra turcilor, contopindu-se în Oş-.. - 

tirea . rusă, nechibzuită - a fost. şi pretenţia ca. oastea ţărei. să meargă în 

Rusia, după, sfârşirea răsboiului. Pe, st.u.. acest dia urmă refuz şi penirt 
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| „Ceie. -132) “Dezamarea Oştitei Moldoyei de către Ruși. O i 

a “se “răzbuna, şi de cel dintăi, -mica oştire a Moldovei este desarmată cu 

„forţa de ruşi, i se ia caii, trăsuri, tunuri, tot. i N Ea 

Tabloul de faţă, scuteşte: orice altă descriere a actului de desarmare,. a 

„oştirei: Moldovei; în el nu. s'a "putut reda cele ce au precedat desarmarea, 

ca îmbrâncirea” pe scări a demnului ' căpitan, Filipescu din - artilerie, care. 
a. avut "curajul să: răspundă generâlului rus Budberg, înainte . de'al. brânți: 

1 „Lilustration, journal universel. Paris 23 „Sept. 1854: Desarmeinent des: tro=-- - 
upes s Moldaves, par les s Russes,. , _ 

eine isi ti i 

_ sunt pfițer ca d-ta, fărei am jurat credință şi nu 0 pot. părăsi. In 

e.



“tablou, nu se- poate deăsenienea vedea, aruncarea la. închisoare “a ofiţerilor; 
.Filipescu, . Bacinschi, Langa, : Brustureanu. a a 

- Trupa, martoră la cele peirezuie cu ofiţerii, a fost.gata-a sări în a- 
“jutorul lor şi ar 'îi fost o teribilă încăierare, dacă nu ar fi intervenit 
chiar şefii ei s'o liniștească.  : . DE 

Desarmărea s'a făcut pe piaţă Casarme!or, din faţa palatului  ad-tiv. 
„de azi, unde este acum statuia lui Ştefan -cel Mare, sub: înfricoşarea a 2 .. 

“tunuri. aşezate în stradă şi, a unei brigade de .infanterie rusă, adusă'la | 
" faţa locului. Escadronul nu a voit a da, armele, dar le-a aruazat jos, când 
“compania pusă în îaţa escadronului “cu armele încărcate, a luat ia ochi. . 
“După desarmare, escadronul a fost pus între baionete şi. condus asta] 
„*Sub - escortă, în -lagărul rusesc de la Cucuteni. i 
" M'am oprit mai mult asupra asestui duze:os episod din" viata militară 

„+& popoarelor, ca “să 'se ia “cunoştinţă” de el,. de către: toţi, după: 60 de ! 
„ani trecuţi, de la întâmplarea lui. a a 
"--- Moldova, era” de fapt un, stat. liber, oştirea ei recunoscută do e-. 
„lelalte state, ea' nu făcea nici un act da” vrăjmăşie contra armatei, ruseşti, - 

„nici nu manifestase . legătură cu armata “turcă; din contră, dase ajutor. 
camaraderesc “armatei ce invadase tara; cu toate acestea, a “fost” desar-. 
:mată,- fiindcă nu a voit să se lepede de patria sa. Onoare ei.; - 
„După 'ce a fost dus la, Cucuteni, escadroiul a: fost ţinut cât-va timp 

„acolo şi apoi: lăsat liber, când armată rusească a părăsit tabăra 'spre a 
se,.duce în Rusia, :- o E i De - 
E Ca să. rămână „bine. cunoscut. de către 'presenţi şi "cei viitori, - actul 
.„desarmărei de la' 18 Aug: 1854, se arată mai jos, în traducere, cum descrie uz “francez, corespondentul revistei nu:nite. mai sus, evesimentul a:esta;- aceasta,. 
„„scuteşte lucrarea de faţă, de orice, atribut egoist în „nararea * faptului: , : „Sunt. 14 luni 'de când armata rusă, în “nurmăr: de -200.000 .a. iitrat - 
în principatele. dunărene: Intreţinereă ei dincoată şi dincolo de Dunăre, fur- „miturile de hrană, furagii, lemne,- transporturi” şi aprovizionările * spita- * lelor,  construcţiuni“ de: poduri peste. râuri. şi toate cheltuielile armat;i, 
au" fost. în” sarcina guvernământului local şi-a locuitorilor':lui, fără -ca Rusia să fi contribuit. la ele, ceiace: este "constatat. prin lipsa” coimplectă „-a-vre-unei piese “de bani „ruseşti în. aceste provincii: şi pe când mani» “festul împăratului Nicolae, promitea toate plăţile cu bani gată şi că! aur “torităţile. sale,. nu se vor amesteca în administraţia ţărei; tot guvernă- 

* mântul se găsea în mâinile generalilor săi, cari dispuneau de finanțe, . 
4 . _ 

7 “ -de dări şi :de tribunale. . ME - Ma 
Pentru a, efectua. retragerea: strategică . a armâtei dincolo de. Prut, e măi bine -de o lună de când 60.000 căruţe, „având “tot. pe atâţia” lo- cuitori smulşi de la munca câmpului, transport fără. întrerupere; mii de "bolnavi, bagajele şi aproviziona:hentele imense .ridizate din amândouă . prin- -cipatele, sub titlu de: contribuţiuni. Recolta “părăsită, putrezită pe câmy; “vitele, atinse de -epizotia -introdusă în țară de ' cărătorii -TUŞI, periră cu -miile., O mare parte a armatei trece, Prutul, însă - un.. corp considerabil e “concentrat lângă Iaşi, făcând front“ către “Bucovina. +. -. 
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- Moreritul de a părăsi ţara fiind sosit, puterea protectoare. care în 
1812 . îşi apropia jumătate din” Moldova, şi după ce a epuizat” toate re-. 
:sursele sale, a încoronat opera sa, prin o măsură pe care Europa o va 
judeca.. - ! 

Incă din 1832, "Moldova : are 2 batalioane infanterie, 2 escadroane | 
de cavalerie şi o baterie, însărcinate de a păzi ordinea şi liniştea. pu- 
blică. Numeroase: milioane au fost cheltuite pentru formarea -acestei true, 
"care răspundea perfect din punct. de vedese al formărei ei, „sub raportul 
“disciplinei” 'şi aspectului său militar; i E 

“Ruşii -au judecat că e nemezit a ridica țărei acest sprijin indispensabil 
„administraţiei. Şeful . miliției, hatmanul Mavrocordat, a' „primit ordim.. să 
„comunice această hotărîre supremă. Această măsură a ala:mat lumea expusă 
până “atunci la bunul” plac al bandelor. greco-slave, rest din încrucișarea 

“cu grecii ce trăesc în țară; militarii moldoveni, declarară în unanimitate, 
că nu vor părăsi țara lor, sau .că nu vor ceda de cât forţei: 

Rușii, nu-S'au dat înapoi în 'fața acestei declaraţiuni şi ei luară mă-- 
Suri pentru realizarea ordinului. Comisarul extraordinar, -generalul_Budberg, 

_„ se duse la 14—26 August la cazarmă, „diferiţii comandanţi ,prezentară _ ra- 
poartele lor, constatând -hotărârea soldaţilor. de a nu ceda de cât forţei. 

„ Căpitanul 'G: Filipescu, comandantul artileriei, întrebat asupra. motivului, 
-de refuz, declară că „miliția organizată ' după instituţia ţărei,:a jurat a o. 
servi înlăuntru”..- Această protestare, înfurie pe generalul „Budberg, încât |, 

uitând demnitatea sa, puse mâna pe acest tânăr ofiţer moldav, care-l 
„Opri prin aceste cuvinte: „Nu mă atinge, sunt ofijer ca şi. excelența voastră”. -. 

A “fost “deajuns aceasta, pentru a face să fie băgat. la: arest, împreună - 
cu ceilalți ofiţeri, adăogând” şi ameninţârea că-l va pune „să-l împuște”. 
„In aşteptare, “generalul” Budberg, ceru ordine de la. principele Gor- 
-ceacoft, care se afla la Focşani; instrucţiile. necesare “care soziră la 18—50, 
August, erau ca ameninţarea să- fie pusă în executare. po Da 

Şeful miliției primi ordinul să pregătească “soldaţii pentru plecare; 
toţi făcură “un nou jurământ că nu vor părăsi fara, . de cât cu forță şi 

_se* baricâdară în - cazarmă. - . = 

- 

“Băronul Osten-Sacken, luă atunci măsurile sale: aproape, -20. 006 oa-: 
meni au fost puşi în mişcare,  stradele principale şi pieţele . fură i ocupate 
ca şi piaţa palatului unde 'se găsesc cazarmele. . . 

Comandantul şef cu “comisarul. extraordinar şi cu o suită numeroasă 
„de generali, s'au - dus acolo. Colonelul Cafengi, rus, - comandant al :esca- 
dronului moldav, ' dând capul - său. ca ostatec, induplecă pe soldaţi, ă - 
de „oarece ei nu consimt a merge: în Rusia, nu li se cere de cât armele 
şi caii; 120 de lăncieri, înşeuară, caii! lor şi se presentară în mijlocul a 
10.000 ruşi şi a- 2 baterii, ei :avură curajul în “faţa unei armate, dea 

" reînoi „hotărârea lor, de-a nu părăsi - țara, decât târâţi -cu forţa. Per- 
zistară a. le afirma, că se mulţumesc cu armele „or, „ îi tăcură, să pună: 
piciorul -jos, şi în acest moment, un batalion rus, încărcă armele. şi luară 

„la ochi . pe lăncieri, tot timpul cât depuseră armele. Steagul naţional, Îu 
7 

...



luat de cazaci, asemenea şi caii; lăncierii” cu capul gol, precum și artile- riştii . bateriei -— dar făcut de 'sultan —: îură duși în mijlocul acestei „ “forțe impunătoare, în zgomotul, cântecelor de bucurie: a" cazacilor, :ăs- 
DI punzând astfel cu insulte la indignarea şi plânsul publicului. , 

Batalionul “de infanterie; tăbărât. la Copou, se: împrăştie,. astiel că „azi .țara se găseşte fără apărători. E temere pentru bravul căpitan. Fi „.lipescu, pe. care se socoate a fi împuşcat 'sau trimis în Siberia. Ruşii au „ridicat cu' ei casă publică şi depozitul de mai multe: milioane ce reclaimă „0 ţărei “ca. îndemnitate “de -despăgubire, peniru răsboiul din anul 1848”. 
„După plecarea Fuşilor, deoarece: personalul bateriei făcea instrucţia. . în mai departe, însă fără tunuri, se aduce la. Iaşi 2 din 'cele 3- tunuri gă- „site -în 1821 la: Galaţi .şi cu care. personalul ofițeresc al bateriei continuă să funcţioneze; şi sentimentului „adânc de: dragoste - către armă, se da- - toreşte neîntreruperea instrucției artileristice, în Moldova. |! | „„ “Bateria era pedestră, âvea toboşari în loc de trompeţi şi tot per- "“sonalul — afară de ofiţeri — era pe jos. ' Tunurile înhămate cu 4 cai, -- şetul' de tun pe jos, se. ţinea în capul cailor înaintaşi, servanţii lângă - tun; “toate” evoluţiile şi mişcările, 1a. pas; la trap mic, servanţii luau pas aler- “ gător.. E , Sa a „» Bătaia tunului de: câmp "1200" paşi; ia 400—500: paşi; -când se da atăcul, 'artileria trăgea cu mitrălie. . - a Ma Artileria avea. tragere. directă şi: de ricoşet cu : ghiulele. şi 'mitralii. Focul” se da cu fitil (figăiţă) Di N a Efectivul şi ordinea: de bătaie a artilerici Moldovei, când s'a organizat 

i 

la” 1854: . i i A “+ Bateria Călăreaţă Qaşi),: din tunurile date' de austriaci.” ..* Comandant bateriei, maior Tobias “Gherghel. N . N Comandantul *Divizionului -], căpitan Dunca, “subalterni:  locot. Hefner, . = Sublocot. Agarici. | E aaa i Fa | PR Comandantul Divizionului II,: căpitan Lupu, subalterni: locot.. Martino, „Sublocot.. Ghenovici. Ia a ie „Peste complect: sublooiezenţi -' Spiro, Fote, Jorescu.: | i Material: 6. tunuri, 2: obuziere, 4 'chesoane, 1. forjă, 1 car” baterie, "2 furgoane. . AR Si e Trupa şi cai: 150'de oameri, 130 de cai. .  .: Bateria pedestră (laşi), din tunurile înapoiate de ruşi, 5 Comandant bateriei, căpitân Enric Herkt. o e | „AL doilea căpitan, căpitan Ga. Scheleiţi. SR „. Secţia I-a, sublocot. Popovici Gh.; Secţia II-a; sublocot. A. Porfiviu; * Secţia II-a, sublocot.  Perieţeanu.  - E | Peste complect: „sublocotenenţi, -Diricliu şi Torand. ! Material: 6 tunuri, înhămate cu: 4. cai, 6 chesoane înh. 'cu 2 cai, 2 ».” furgoane înh. cu 4 cai... Na aa Trupa şi. cai: 128 Oameni,-54 cai. ..: Nae | 1854. In luna  Octomviic, doninitorul Ghica al Moldovei s'a: înapoiat în 

A 

4 N N ă .
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- Iaşi. Comandamentul oştirei fu încredințat Hatmanului Lăţescu, în locăl. 
: hatmanului Mavrocordat, care a fost revocat după inzistențele Porei, 
"căci uneltise în oştire -răsvrătirea - contra “Turciei. .” 

--La evacuarea Moldovei de - cătră : Austriaci; aceştia după stăruințele 
Colonelului . Scheletti “în -loc de plata. de ocupaţie” ce datora ţărei, lasă 6. 

tunuri de cal. 6.9; 2 obuziere” de 7,15; 4 chesoane cu muniţiuni - de | 
_ : răsboi şi accesorii coimplecte, un car. de baterie, una îorjă, două furgoane, . 

_ _165 de cai. cu harnaşament şi. 2 instructori de artilerie, „din « care unul, ser.- N 

N 
„N 

  

  

  7 

a (Flg 138), Dotobanj de Sat. îi Se a 

gentul. “Mahala, ajuns în urmă “maior în armata noastră. şi mult timp : 

“instructor de călărie al. ofiţerilor noştri, de cavalerie. Tunurile- şi trăsurile 
-se înhămau cu 6 cai. Bateria acum se organizează. complect, la Fruinoasa, 

- lângă Iaşi, de 'către locotenentul E. Herkt, având ca ofiţeri subalterni, pe-. 

locot. Gh. Scheletti,, Iulius Dunca .şi Lascăr Lupu; iar ca sublocotenenţi, pe N 

„Gh.: Hefner. şi Ion Martino. | A 

+ 1855. După plecarea ruşilor. din Moldova, activitatea” penteui propăşirea ” 

„infanteriei, este reluată; se mai adaugă regimentului - încă_3 companii şi 

-să formează. astfel regimentul- pe 35 batalioane, a 3 companii fiecare 

(Batal. I,, maior Mihăilă, bat..II, maior Lascăr, ambele în : laşi; bat. III, _ 

maior Duca; la Galaţi). 7 în E 

„1 1855, După reintrarea în linişte în. Moldova, escadronul de cavalerie 

este reorganizat şi- comanda lui” dată maiorului Bacinschi, atunci înaintat, 

ca „2 Oastea Română €, Al-a-_ 
.
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- .. 
„1. In acest- an s'a înființat o bânidă de muzică la acest escadron; : 

"= „Bugetul oştirei în Muntenia este de 5.094.585 lei pentru efectivul de 
„16547 oameni şi 867-cai, trupe regulate, la care se adăugă 12.890 oameni 

- trupa. neregulată sau . miliția. naţională, adică dorobanţii şi grănicerii. 
1855. La arhivele statului, este dosar 892 cu corespundenţa şcoalei mili- 

* “tare”, Spre sfârşitul. acestui an '1855,. se! procură după mari. sforțări şi 
„= :Stăruinţi, caii necesari celor două escadroane de cavalerie, ce! făceau până 

"= „acum înstrucţia “pe :jos, -caii lor “fiind luaţi de ruşi. - 7 
2 

i - - 

  
00 (Fig. 134) Infanterist 1855, 

| "La. arhiva. statului, este “dosarul 1065 cu âcte de: a ;,Scoalei ostă- =. 'Seşti”.. In acest an să înapoiază de ruşi,: vasele. îlotilei luate de ei în.1853. - 
„Cu caii procuraţi în “anul precedent, să' creiază în Muntenia cel dintâi 

regiment de cavalerie din” ţară, sub numirea de lănceri,” comanda regimen- | tului o primeşte - Colonelul Odobescu Ion, fost până. atunci Mare Spătas, “unul din marii stăruitori şi susținători înființărei Corpului. _: „ „_ Odobescu, care „servea în cavalerie. de prin anul 1835, a rămas și în gradul de general, -ca comandant regimentului. In acest an, efectivul regi- meniului era de: 20 de ofiţeri şi 574.călăreţi, trupă, 
In: 1856, când, se înfiinţează la Iaşi ca -şi la Bucureşti Şcoala” militară, un personal. profesoral. era „deja: maior Asache -D., fiul lui Gh. Asache, 

s + _. 

i. _ -. -: -
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„sciiitor, fost elev “şi apoi ofiţer în armata prusiană; iar ca “puotesor, loco- 
„tenent” N. Schielstti, fost elev al şcoalei militare din Prusia; locotenent 

- Chinezu,. locotenent Romaşcu, . Sublocot. „Martino, toți de prin scoli mi 
“litare străine. A 

N Apare „Tractat- de artilerie, teoretic: şi bractic”, de Sc.. Ciocâtlan. + 
„Tot în acest an, apare regulamentul ostăşesc; pentru frontul 'de cavalerie.. 

| Partea I Şcoala recruţilor”, de .D. Niculescu. o IN 
s: - -: - - , 

  
SII | (Fie. 138) Dorobaaţ de Judet. 

“Prin art. 26 a tratatului de la Paris, să constată absoluta nevoie, ca Prin: 
| 'cipatele. să aibă o putere militară naţională, capabilă a menţine siguranța - 
“interioară şi a asigura paza graniţelor. Când a fost să se aleagă sistemul 
„care să- se” aplice s'a. hotărât sistemul de organizare prusian „findcă pre-. 

. 'sintă multă afinitate cu vechea organizaţie militară, a celor două principate,” 
„0rgânizare ce-a durat_până la “începutul secolului al “18-lea” 1). Această 
organizaţiune- veche, era întemeiată pe: funcţionarea. celor trei elemente, pe 
care le întâlnim prezente. începând din secolul al XIV; armata perma- 

„nentă, milițiile şi ridicarea gloatelor. “Aceste: elemente de altfel, sunt şi în 
alcătuirea ' oştirei la 1830, prin faptul că această alcătuire, ocupându-se 
numai de elementul permanent. al armatei,. lăsa neatinse milițiile şi gloatele 
„care existau în stare de amorțire, însă prin nici o măsură nu erau: des- 
ființate. Dovadă, că în Muntenia, 1a 1850, în. mod efectiv să şi „procedează 
la activarea acestor două elemente, folosindu- se în serviciu polițienesc si al. 

7 

1) Memoire sur Vorganisation de la force armee (G. Adrian), |



7 
i „ grenielor un număr de 4800 oameni, din „corpul dorobanţlor Cătări> 

„şi 8000 de oameni, în gărzi de paza frontierei. 

Prin urmare, la 1856, organizarea nouă, chema la” viaţă. vechile inst 

“ tuţii militare ale țărilor- române, apârtinând tradiţiei şi trecutului militar 

al acestor ţări. - 

1856.. In acest an, să iaiințează în Moldova încă ur regiment de : 

“infanterie, pe 2 batălioane dândui-se „numire . de regiment de Şaseri, (Vâ- 

nători), “dându-se comanda - regimentului,” Maiorului Gr. lacovache, care 

în '1858 este înaintat Colonel, odată şi. cu organizarea complectă a 'regi- 

mentului. Tot în acest an, se adaugă fiecărui batalion. şi a 4-a companie. 

Ii acest ari; Colonelul Scheletti, aduse mari modificări „regulamentelor 

infanteriei, introducând: în ele principiile” şcoalei - franceze, şcoală ce “se - 

remarcase atunci ca „cea. „mai - superioară. în pregătirea trupelor, pentru 

luptă; tot în. acest an, "uniformele şi echipamentul infanteriei. să modifică 

iară, după felul francez, începându-se cu regimentul de Vânători.- In anul 

* acesta; să mai . înfiinţează un "escadron de lânceri, în. Moldova, formând 

divizionul de lănceri. e Se 

  

  
  

x 

i 

  

pa _ iz, 136), Divizionui de Lănceri. 

“ Ordinea de bătaie a Divizioinului „de Lănceri: E 
“ Comandant - Divizionului, maior Ştefan Rosetti. IE . 
Escadron -], Comandant, -căpitan Brăescu; „Locot. Crupenschi, [.ocot. 

" Tufescu. “Sublocotenenţi: E. Cazimir, V. Baldovici, A. Singurof. 
__Escadron: II, Comandant, căpitan Donici D. "Locotenenţi: C.. Alesan 

drescu, Bruştureanu, Sublocotenenţi:-N. Singurof, Tăuţ,. Gh. Gherghel. 
-71857.. Acelaş regulament, de D. Niculescu; iar colonelul „|. Voinescu, - 

scoate „Istoria: Artei militare”. Tot în acest, an şi sub: presiunea Franţei, 
rușii înapoiază Moldovei şălupa ce'i luase în 1854.. - 

„lar la 29 “Octorivrie se „proclamă „Supunerea tuturor, la. conseripțiunea 
militară” 1). Pe - 

1856 Iulie. Domnitorul Grigore Alex.. Ghica, al” Moldovei: împlinind- 
termenul de domnie, se: retrasă "părăsind. ţara. „Urmează. căimăcăriia lui. 
Teodăr Balş, fost hatman. „Acesta dă o desvoltare însemnată oştire, Mol- 

.
 

  

D Buletinul adunărei Ad- hoc, a Moldovei. | Mi
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dovei, având „pricepere şi cunoştinţă dobândite. în Rusia, în “scolile militare; - 

„el încredinţează conducerea oştirei lui colonelul Scheletti. Asttel: 

Infanteria; “(Batal. 3 fost la Galaţi, comandant colonel Frunză „ia 

Ismail; batal. 2 fost Iaşi, comandant „colonel Duca, la Galaţi; batal. I 

- Iaşi, comandant maior Cucu)... -"- - | 
„. Jandarmerie; să. complect orgariizarea ei „pe pute, plăşi şi autorități 

administrative. îi at ai 

“Paza frontierei; s'a organizat corpul de graniţă (grănicerii) din plăeşi 

(vechii păzitori potecelor şi căilor frontierei). 

Artilerie; înarmarea artileriei - cu material bun, austriac. . 

  

Tae me nt aa aa e . 
Da me initia a 2 

Do (Fig. 137) Lăncer Moldova.” a 
  

> 

„Să recurge la: muzicanți nemți pentru ridicarea muzicelor militara; 

“după Herîner,: vine “capelmaistru Peeri, din Viena. 

pa 1857. “In acest an; în vară, trupele din Iaşi, sunt scoase în tabără la 

Copou, pe locul unde mai târziu s'a construit cazarma cea mare a infan- 

- teriei. “Această tabără; “are o mare - însemnătate, căci în ea sunt adunate. 

câte “trele armele; şi munca încordată din tot timpul. duratei ei se face 

- absolut în spiritul tormărei “şefilor ' superiori „şi -a desăvârşirei instrucției: 

trupelor, lucrând.:.în - comun. Aceste bune rezultate, să - datoresc caimaca- 

nului Vogoride, care a pus tot. sufletul său la ridicarea oştirei la înălțimea “ 

unei armate moderne. Comandant bateriei, în acest an, este. colonelul 

“Filipescu, scăpat din captivitatea rusă. Din cadeți . anului, 1857-—58, a, , 

A
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- eşit cea dintâi ' generaţie de ofiţeri care a piezidat la punerea: solidei te 
melii corpului nostru ofițeresc. , .- - 

1857.. In acest an, comanda regimentului de lănceri, o ia “coloneluil ” Vlădoianu şi după acesta colonelul Ghica N. [.. _ Aa 
Din datele culese. din cartea lui Ulysse Marsillac' (date din Blaremberg) - asupra anului 1857, după. regulamentul organic-în Muntenia erau: | 
3 regimente: de infanterie, 4 escadroane cavalerie; una “baterie artilerie „* pe.jos, căci ruşii încă nu restituise tunurile şi caii luaţi în 1854. O. flotilă - -” “Si un detaşament de pompieri. Miliția era sub comanda spătarului .care "era ajutat de' un -colonel care Îl înlocuia pe spătar. când lipsea. Fie-care: „batalion -avea 326 oameni în: cele 4 “companii; escadronul avea 200 de „ Oameii coprinşi şi ofiţerii. Artileria avea 187 de oameni, pompierii 378;. -“Hotilă avea 'o şalupă şi'0 katere. E i Di i Statmajorul miliției era. format din: un 'colonel şef Statului major, 4 - - adjutanți, un auditor, “55. scriitori, subofițeri, soldaţi; etc., în total cu: spâtar şi colonel ajutorul său; 63. Stat-majotul principelui, 4 maiori şi 1 "căpitani. II E a „> Toată miliția regulată -avea efectiv. de 6539 oameni şi 867 cai. „ Fiind-că nu existau încă acte de stare''civilă care să dea precis vârsta. - tinerilor, recrutarea "să facea prin înrolare- forţată; la. 50 de familii se „da un. recrut, E e ic a a -, Serviciul în armată era de'6' ani, după 'regulamenitil. organic, însă N "după: 1848 se făcuse de. 7. ani. In: fiecare: an a. 6-a “parte din număr, în ordinea -vechimei, să elibera 'şi' să reînoia “prin recrutare: Regula era, la Siârşitul anului, departamentul. milităr . făcăa' te arătând „ce 'număr. de “recruți. trebui; - Priricipele „da : odin : departamentului 

7 

cea . raport“ principelui domnitor, 

“din lăuntru _care: executa. o Sa *-: Lefurile” timpului: şeful „miliției “primea 50.000. 1ei pe“an; colonelt "24.000, maiorul 12.000, căpitanul. 6.000, locotenentul: 3800, sergentul-major 500, soldatul de linie (infanterie) 45, cel de cavalerie '96, artileristul. 120, pompierii şi flotila 96 ei O a „m „Se reținea gradelor. superioară din ' leaţă: pentru - pensii “după legea „din 1852, 2 parale la un leu pe lună. - | a A e „_” Costa pe ţară: un soldat de infanterie, pe an 667 lei; de artilerie 713 „lei; de cavalerie” (cu cuinp. şi întreţ. cal.): 1312 lei; pompierul 730 .lei: un marinar 685 lei. ae E „Bugetul anual 5004583 pei E Dreptatea -să împărțea în. oştire după reguli speciale: pentru 'inilitari şi “prin militari, după codul penal militar. - Justiţia, să administra între mi-. - litari prin: . ” A - Da 
a) “Comisia Corecţională a regimentului, pentru cauze: corecţionale - şi se coirpunea la stătul' major a fiecărui regiment din un căpitan preşedinte, - "un locotenent şi un sublocotenent: membri şi un -auditot luat din 'adju- * tanţii regimentului. Ie .. RR o „-b) Comisia judiciară. criminală, peniru cauze criminale; compusă din 

> 

- 
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un colânel preşedinte (sau un maior), doi: membri (maiori - sau căpitani), 
„un auditor şi. un secretar luaţi din ofiţeri. 

c) Consiliul de revizie, pentru “apelurile contra hotărărei comisiei cri- 

minale din partea împricinaţilor, compus din. un colonel preşedinte, 4 

membri luaţi dintre ofițerii superiori, un “auditor şi un Secretar, dintre | 

„ofițerii inferiori. | .. 

1857. La. arhiva statului este dosarul 1507 „adusul armielo” şi 1355 > 

„cu actele „cailor regimentului de “lănceri 1). Si înființează - pe lângă muzica 

ştabului la regt. 3 şi muzica regimentului, având capelmaistru pe Stark. 

-1858.: Sunt. în oştire numirile ? de „Ştab şi ober: ofiţeri, Jelfebeli, iun- 

'cări,- unterofiţeri nobili şi unterofiţeri de rând”. , 

„Să înfiinţează pe lângă regimentul | de. la -Ismail, muzică. Apoi să 

“ desfiinţează muzica. stebului şi muzicanţii trec pe: la regimente şi la 

escadronul cavalerie. - i . a 

In acest an, iarăşi. “să  tormiează tabără ia “ Copou, şi . aci să 

„ împlineşte acel. mare act âl distribuirei drapelelor noi la trupe; „drapele, : 

. caure purtând panglica albastră, au fost de pe “atunci adumbritoare - gloriei” | 

Si străbune - şi cimentatoare gloriei sub care a-reînviat mai târziu armata. 7 

Tot în acest an, caimacanul Vogoride, dă gradul de colonel, celui sub. care 

se întrupează odată cu România şi. armata ei, Al. Î. Cuza. 

Cele două - escadroane' de lănceri, -până :aci separate, „să - întruiiese - 

amândouă; constituind un divisioi, numit de .lănceri,. sub comanda maio- 

rului St. Rosetti. Escadronul I este comandat: de căpitanul Brăescu; esca- - o 

- + dronul II, comandat 'de căpitânul D. Donici: Ofiţeri subalterni: Locoterenii, | 

Crupenschi, Tufescu, C. Alexandrescu şi Brustureânu, Sublocotenenţi: E . 

„Cazimir, V.- Baldovici, “Alexandru i Singuroi, Nicolai Singurot, Tăut şi Gh. 

- Ghergel. . .. - | | _ , 

„„- In acest: an, “comandani bateriei este maiorul Tobias “Ghetghal, - 

“când efectivul în ofiţeri a bateriei, este de: un ofiţer. superior, 2 căpitani . 

şi 4 locotenenţi . sau sublocotenenţi, şefi de secții. In acest an, colonelul - 

a Păucescu Ion,-este: comandant regimentului lănceri din. Bucureşti. 

1859. In. acest an, ruşii sub presiunea Franţei, înapoiază ţărilor ro- 

mâne materialul de rtilerie luat în 1853—1854, material cu. care Moldova . 

începe aşi orgăniza 'o..a doua baterie de artilerie, aceasta pedestră, Sub 

- “comanda căpitanului Herkt, luându-se personal .de la cealaltă baterie, şi . 

“la unirea ţărilor române, Moldova  contribue. -la formarea oştirei, cu 2" 

baterii de artilerie, una pedestră şi alta călăreață constituițe întrun division - 

de 12 tumuri, sub comanda maiorului Tobias Gherghel. .. 

1859. Evenimentul cel" mai însemnat în viaţa poporului român: “cela. 

. două: ări. surori, despărțite şi dușmănindu-se atâtea secole, să unesc. sub = 
-- a -- 
  

- 1). 1854—1857. In reamintirile- Cotonelului tn: retragere austriac Moriz Eder von 

" Angeli, pe un tablou se văd: vivandiera, împodobită. cu culori naţionale; cânele “regi-. | 

| mentului, soldaţi: cu cășci, echipamentul trupei cu gamele, cort. (ostaşi, romani). 

aci
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„= o -domnie naţională acea indicată “în persoana colonelului. Alexandru Ion - “> “Cuza în una şi singură patrie română: Să . fac instrucţii, pentru recrutare „7... prin sorţi în Moldova. .-.. -- - Ă Sa " “Căci evenimentele grăbeau schimbările ce urmau -a 'să' înfăptui în viaţa “poporului român, —: anii 1855—56—57,. trec în procurarea celor necesare oştirei; în acest timp conducătorii najiunei, patrioţi Iuminaţi,- lucrau pentru „a îndeplini mai curând unirea țărilor şi fără preget a fost munca lor, „până ce dorinţa lor a; fost îndeplinită, cu sprijinul marei naţiuni franceze, „. "câştigat, mai de mult, tot prin trânşii. * . - Ia fi 
o. 

N 

. 
  

          re £ i Sa ai        

  

Lo = Fig.( 138) Principele Alex. loan Cuza. . - Ă să : 

“In” 1859 unirea ţărilor se face în mod formal politiceşte, iar Ia consti- 

N 

îmirea oştirei viitoare, Muntenia. contribuie cu: - 5 regimente inianterie a câte 2 batalioane fiecare, 1 regiment cavalerie -a 4 escadroane, (lănceri), . |, E „12 guri de foc, neconstituite în unitate, - . :. - - 5% 20 companii de grăniceri, constituind o legiune. | a E In fiecare judej,. câte un sâmbure de trupă dorobănțească. . - .. o Iar Moldova “contribuie la constituirea armatei române, cu 5 bata - lioane de “infanterie, întrunite în 2: regimente, uriul de Muşcatiri, care primeşte Nr. 4 numit regiment. de linie, sub "comanda colonelului -Duca, - având. 2 batalioane şi altul. de Vânători, pe' 2 batalioane: adăogându-i-se - „in 1859 încă.-un batalion şi. primind numărul 5, “regiment „de - linie, sub „Comanda 'colonelului Savel Manu, . - o i 
. | a . - .
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Un division de lănceri, sub-comanda maiorului St. Rosetti. O baterie 
- de artilerie, cu cai, sub comanda maiorului Tobias Gherghel; . după. îna- 
“poierea -de cătră ruşi a materialului luat la 1854, să creiază şi o baterie 

-pedestră, 'sub comandă căpitanului Herct, 'ambele baterii constituind di- 
“vision, sub maiorul Tobias - „Gherghel. “Un batalion geniu -sub comanda - 

maiorului Chinezu: - ” 
- 

şi plăeşi pe fruntarie. a 3 SI e 

  

(Fig. 139) Vânător Sergent.: A 

„Reg. 3 de. infanterie din. Muntenia “sub comanda colonelului Culoglu 
a fost dislocat în Moldova; iar regim. de muşcatiri (2 batal.) Moldo- 

__venesc” sub comanda . colonelului” Duca în Muntenia, odată şi cu bateria 
călăreaţă. Al treilea batalion era la Ismail. : i 

=" in luna Mai, isbucnind războiul dintre Italia şi i Austria, după suge- 

- “rațiile Franţei, aliată , Italiei, oştirea română să concentrează în tabără la 

„Floreşti. Astfel, în tabără sosi regimentul de Vânători, sub comânda colo-: 

" nelului Savel Manu, iar trupele din “Muntenia, după acesta. Divizionul de 

lănceri sub maiorul Ştefan Rosetti, fost locotenent de cuirasieri prusieni, cel 
din urmă - şi: apoi bateria. La Iaşi, era în organizare: Şi al 3-lea batalion 

„de. vânători,. la a. cărui organizare se ocupa colonelul: Iacovache, fostul : 

" comandant al - regimentului de Vânători.. - 

— In acest timp s'a primit de la ruşi, prin- colonelul Ciocârlan, miate- 

rialul de artilerie luat în 1854, cai, „harnaşament, 8 tunuri “(turceşti) bune, 

. & obuziere lungi ruseşti afară din. serviciu, 

_ - Cel dintâi act de înfrățire a celor. două. oştiri a principatelor Muntenia 

„şi Moldova, a fost concentrarea în tabără de. instrucţie, după ce s "au făcut 

dislocările următoare: a A 
Pe teritoriul ţării “rămăsese: 

" Regim. 2, Infanterie “în Bucureşti, legiunea de grăniceri (20 de “com 

-panii) în Muntenia, legiunea jandarmeriei (17 companii) în Moldova. Corpul 
, - “ . Ă - =: — 

, 
a A -2 . a 

= ' - a - 

Flotilă pe Dunăre, dorobanţi pe judeţe « sau jandarmerie 17 companii 3
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- de “marină . cu trei ofiţeri, din. care: unul „căpitan Murguleţ comandantul 
- corpului, .cu 0o'-şalupă, la Galaţi: (Moldova).. = 

Să introdusese noua” puşcă cu: percuție (capsă), în infanterie, dăruită 
| de Franţa, în nuinăr de. 15.000. 

In tabăra Floreşti “erau: . . 
— Reg. 1 Infanterie (Muntenia) pe 2 batalioane, comandant _Colo= * 

„nelul Golescu (Reg. 2: inf... rămas în Bucureşti) efectiv: 460: oameni. 
— Reg. 3 Infanterie (Muntenia) pe 2 batalioane, comandant colonel-l 

Culoglu. efectiv 450. oameni. . î i 
— 2 guri de foc (Muntenia), neînbateria:e, efectiv 80 oameni. 
— Reg.. Muşcatiri “ (Moldova), 2 bat. comandant colonelul Duca, (UI 

"bat. Basarabia), efectiv, 460 oameni. 
„— Reg. Vânători (Moldova) pe 3 batal. comangant colonelul Sasel 

„Manu, efectiv 680 oameni. 
— Reg. Cavalerie (Muntenia) 4. „escadroane comandant. colonelul Pău- - 

- „escu, efectiv. 400 oameni, - 
- — Division Lănceri' (Moldova) maior - Ştetan Ros se! i efectiv. 200: oameni. 

—- Bateria pedestră . (Moldova) ” căpitan Herckt, efectiv 150 oameni. 
— Bateria. călăreaţă (Moldova). “comandant -maior “Tobias, efectiv 150 

oameni. SE | Sa 7 
— 800 Grăniceri (Muritenia), „pe 2 - batalioane efectiv. 800 oameni. 
Total" 3680—4000 de Gameni. 

. Domnitorul a .fost încartierat în casa. lui C antacuzino.. 
“La unirea ţărilor, din tot. „materialul aflător în „ambele fă, să: cre- iăză corpul flotilei, de Dunărea. - 
La arhivele Statului este „ dosarul 1731, cu. „corespondenţa bătalio- 

- ului: Tiraliori”. 
Apare „Despre “slujba evanpostului” tradus dir nisește: şi, franţu- zeşte, de: “Iorgu Arion). , 
Trecerea: dela înfăţişarea rusească a imbrăcămintei ostăşeşti,. Ja cea care a „dat “oştirei noastre aspectul - plăcut ochilor. şi âtractiv. pentru tine- retul- ce se destină frumoasei cariere a armelor, uniforina franţuzească, s'a. datorat: Principelui Cuza şi acelei pleiade de ofiţeri care şi-au. format instrucţia şi educaţia “militară în apus: De la unirea "Principatelor, tendinţele cătră propăşirea oştirei : au sorgintea în acea dragoste sinceră şi neţărma- rită  cătră Franţa, poporul cel mai: generos şi mai_cu inițiătivă, din SI marea fami'ie a 'stateloz europene. Va fi acesta un titlu de mândrie, cu care Oşti- rea nostră îşi -va menţine : “pentru” totdeauna rândul între celelalte armate. Franţa poate fi satisfăcută; ori de câte ori constată. asemăiările de: Însut- şiri şi. de principii, între glorioasa sa armată şi armata română. Unindu-se ţările, “grija de căpetenie a tuturor, s'a îndreptat cătră ar- mată şi Capul statului, militar de” carieră, a fost preocupât de ideia ca. funcţia de „Ministru al Armatei să. fie îndeplinită de un „militar "destoiniz. 

    

„) Bibilogratia cronoiogică română de D. „larcu.. .. = . Na a
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De aceia vedem schimbându-se imediat te se constata insuficienţa persoanei, 
miniştrii - de“ răsboiu, în primii ani ai unirei şi unifcărei: puterei mi- 

_lifare a Țării; aceasta a constituit pentru armată, cea mai bună. chezăşie 

şi “încredere, „că. țara ține să aibă o 'armată la înălțimea - chemărei ci. 

Deoarece . nu se pot da uniformele de la 1859 în fotografii, le voiu 
„descrie spre: ştiinţă. -. Dr - - 

- Uniforma de mare ţinută. a infanteriei moldoveneşti: muşcatirii, coitura..- 

“era cască neagră de lac legată în alămuri, având un ţiu de alamă cu 

'granată înflăcărată (sistem rusesc). A celei munteneşti, aceiaş cască având, 
ţiul ascuţit în loc de granată; apoi. curele :albe, tunica civită .cu manșete 

-roşii, cartuşiera neagră. şi ranița înbrăcată “cu piele de vițel. cu. păr. Ș 

„= Uniforma regimentului - de Egări (Vânători), coiiura cu: ciacou: cu' penaj 

7i
 

în faţă, tunică civită cu manşete Şi guler . verde, iar la pantaloni lampas. 

“verde. Raniţa la fel. cu a infanteriei. „Armele cu „capsă şi baionetă, încăr- | 

= “carea pe la gura ţevei. -  - e ” 
"In Muntenia, aceiaş uniformă şi arme, paspoalele şi  manşetele la 

tunici erau galbene. n. 
| . Uniforma cavaleriei: lăncerii, coifură. Chivără patru- corn (anceză) a- 
vând. ca - penaj “coadă da câl - albă, tunică - civită scurtă, „pieptar. roşu în * 

Moldovă, alb în. Muntenia, „numit lască, aplicată pe piept şi încheiată de 
- tunică prin năsturi. - Arniament: lanzea, sabie, şi 2 pistoale la brâu. - 

_“Uniforina artileriei: chivără, tunica era cea de forma scurtă ca a vână- | 
“torilor, “însă ceva -: mai “lungă. Tunurile de” alamă, îricărcându-se -pe la. 

gură, foc se da cu fiii. o a 
Serviciu: permanent de 7 “ani, un. osta (recrut). la 109 de familii. 

-1860. In acest an, divisioaului de lănzeri i se mai adaugă încă 2 esca- 
droane şi să formează regimentul de .lănceri, care primeşte Nr. 1. ab 

" comanda colonelului D. Vătnav,- având comandanţi de „divisioane, pe maivrii . 

„ Rosetti şi. Radovici: lar celălalt. regiment, îost al: Munteniei, „primeşte « Nr. 2 De 

„Să face o nouă lege.a recrutărei.': - » DR 

.S'a proectat: prin. buget formarea la laşi ă unui batalion de Vânători | 

corpus din 8: companii a 100 . oameni . fiecare, recrutaţi din judeţele de”, 

murite, fii. de plăieşi şi de: “Vânători din Neamţu, laşi Roman, Bacău, 

" Suceava, încadrarea -cu ofiţeri luaţi de-la regimentul de Muşcatiri (devenit 

- acum reg.- -4 de linie) şi dela „regimentul de Vânători (devenit reg. al: 

5-lea de linie); cadrele acestui batalion s'au şi adunat "în - Septemvrie 1859- 

numindu-se comandant. maiorul Logadi, iar după el în 1860 maiorul Lupu _ 

„ Unitorma: tuunică. civită scurtă, pantaloni albaştri deschis, largi, încheiaţi . * 

„sub genunchi;. în picioare . pantoti şi jambieri' culoare roşietică, răsfrân- 

- gânidu-se pantalonii peste ele. Coifură: pălărie cenușie cu pene la partea - 

- dreaptă, atârnând până pe umăr; la. mare ţinută, purtau, furajeră verde. la “ 

partea - stângă cu 2 ciucuri. - Armament: „cârabină ghinbuită, -cu capsă şi 
, 

- sabie baionetă. - ia a i. - _ A 

„In acest an; din. cele. 2 baterii moldovenaşti: şi dia cele 2 2 baterii -ale - Ş 

“Munteniei, se formează cel dintâi regiment de Artilerie, sub comanda 

„ colonelului Tobias Gherghel, având 2 baterii călăreje şi 2 pedestre. 
-. ." 

- - 7, . - 7 E 
Te - - - , .. 7



Acest regiment; în. timp. de opt ani,-devine şcoală de artilerie în care are a se instrui-acea- pleiadă de ofiţeri, ce va da țărei cea mai frumoasă “armă cu care ori. ce armată să poate mândri. e 
-1861 1). Este în acest an, Şcoala militară în Bucureşti. “Pompierii din 

„: = București, să organizez într'un batalion a-4 companii. | | 7 
i Prin _detaşarea batalionului -'al treilea din regimentul 4! (muşcatiri) . Sau . creiat - regimentele. 6: Şi 7 linie. Toată infanteria (afară de 
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  AIR „(Pig. 140) Galeria foștilor şei ai Armatei. o | “Căpitani Matei Vlădsscu, Gr. Cantili şi Const. Budişteanu. (ajunşi Generali şi Miniștri). 

Vânători) are acum - aceiaş uniformă: 'mânta albastră închis, tunica civită „CU Pâşpol roşu, pantaloni garans, “chipiu cu pampon, pe nasturi numărul “regimentului. La fe] este şi uniforma ofiţerilor infanțeriei (Este uniformă franceză). In. Octomvrie: sosesc ca instuctori francezi ofițeri şi grade infe- 

-comptabilitate, intendentul Lecler.. 

1) Dosarul privind batalionul l de Geniu, din acest „an, se află la Arhivele Statului 

N 
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| Sa făcut tabără la Băneasa unde a . început instrucţia cu “personălul E 

instructor francez . şi unde domnitorul” venea adesea de urmărea progresele 

ce fac trupele. . - > 
7 1863.. Să înfiinţează muzică, da: batalionul I-de Vânători. - 

"La 1862, amândouă şcoalele militare din laşi şi Bucureşti, se întrunesc 

în una singură, la Bucureşti. -In acest -an se formează marea tabără de la 
: Furceni, în care tabără, potrivit: vechiului obiceiu al voevozilor români: 

din trecut, stă şi domnitorul ţărei . Alexandru Vodă „Cuza şi în care tabără 

? îrupele din ambele dări, Moldova şi Muntenia sunt strânse penru unificare 

şi contopire.” T - ” 

“1863. In. acest an 1863 are. loc. un fapt militar . neprevăzut şi. card 

2 - 

e part numele de lupta de la Constangalia. In luna Iunie, o parte din tegi- - | 

| „mentul 3 de linie din Ismail era înşirată, pe marginea Dunărei peniru paza. : 
e Di : , - 

  

ma DN 
iz: 141) „Olier de fantele, Le i ă e 2 . 

“ notărului intre Galaţi şi Marea Neagră. De la un pichet' să văzu venind pe 

“mare şi în acea direcţie,-un vapor care opreşte. în, dreptul pichetului. 

Caporalul „de . gardă “vede scoborând. soldaţi” poloni. cu un colonel (pe 

“cară îl “chema - Milcovici) şi - alți ofiţeri; regimentul avea 500 de oameni. 

Caporalul a trimis să vestească” pe colonelul Călinescu Atanasie, comandant 

regimentului. Caporalul fu “arestat: pentru aceasta, de poloni. Colonelul 

întrebând la centru; a primit instrucţii . că dacă se simte. în putere, să atace. 

pe poloni, “Colonelul Călinescu a pornit cu regimentul: după polonezi şi 

i-a ajuns la Constangalia.. La: apropierea românilor, polonii.au şi deschis - 

focul asupra lor; românii s'au risipit pentru -luptă şi a atacat pe poloni, 

=. însă m'au reuşit a-i opri. şi. dezarma, din cauza unei greşeli de comandă a 

maiorului Iancu Saegiu. Polonii reiau răarşul, urmăriţi deaproape de români ' 

îi ajunge iarăşi la satul Rănzeşti, îi înconjoară şi astiel . reuşesc a-i de-. 

_ >zarma, In această luptă, românii au at 18 morţi şi. 35. de răniţi.
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E „a ...1865. Să pune în serviciu pe “Dunărea, un nou vas „România”. Şi. 

1 ao “în timp de 12. ani după 1863, se mai. pun în serviciu--11 “şlepuri şi 2. 
“vase! „Ştefan cel" Mare”. şi „Fulgsr”. In acest an dorobanţii polițienești 

se transformă în un 'escadron. de geandarmi şi O. compani2 .de geandarmi, 

/ 

= 2: constituind acelaş. corp. - - Da 2 a 21868. August 14 îi. azistența. unui ofiţer superior de Stat major 
E “fraficez, special sosit în Bucureşti, are loc în- tabăra de. pe: platoul Co- 

| A troceni o inspecţie a instrucției dobândită ' de trupe, rezultat al "munci -“înstructorilor francezi. La. 30 August să faze un examen .a tuturor sergeu- 
"“ților. cu vechime: la toate. corpuri!e, în faţa uizi  comisiuni mixte „ŞI un 

;. mare număr din ei sunt înaintați sublocotenenţi în corpuri care aveau 
multe goluri. Aşa, că împreună cu sergenţii examinați la. fel în anul 185, 

| 
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SI (Fig. 142) Galeria foştilor şefi ai armatei! | a Sa „Căpitani Cernavodeanu, Filittis, Lipoianu, M. Vlădescu, Chiriţescu, Creţeanu, 
aa - (ajunşi generali, miniştri unii): Cu 

au fost înaintați 'sublocotenenţi peste 200 de sergenţi, la toate. armele, "Ministru. de , răsboiu “care a- încadrat '-astfel. unităţile, a fost generalul Savel Manu, _ a. Ta ie ] Ga a : USE a 1864 1); Să începe reorganizarea -dorobanţilor pe regimente 

- fel ca în Muntenia, creindu-se 2 inspectorate în Moldova şi încadrându-se - | unitatea cu ofiţeri. Li s-au dat arme spahii. . | A. Aa ” ” 

1) Este la Arhivele Statului, din acest an „Dosarul Diviziei |. Militarăe, |.
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"La 1864 se . mai croiază 2 baterii pedestre .de "câte . 4 tănuri, dân- 
„ -duse regimentului tunuri de bronz. ghintuite, sistem. belgian;- înlocuindu:se 

în acelaş timp în serviciu : şi celălalt material vechiu. : “prin tunuri belgiene. - 
- In acest an, spre a se: puteâ organiza dorobanţii” ca trupă combativă, 

în compunerea armatei, să păstrează cavaleria numită şi dorobanţi” călări, | 
“dată în serviciul. “judeţelor, înlocuind . pe dorobanţii. pedeştri, această ca- : 
valerie este împărţită pentru serviciu pe. plotoane şi escadroane. 'Să în-. 
ființează un corp de uvrieri. Să înfiinţează la Iaşi şcoala -de: scrimă, gim- 

- nastică,- tragere la semn şi "şcoala „copiilor de trupă. -. Si 
1865. După bugetul. acestui an,- armata -României era de 45. 497 oameni 

- şi: 13418 cai. In acest an, în consiliul general al instrucției: publice este. un 
- reprezentant al Armatei, ca. membru pentru şcoala militară, maior Ale- 

, 

au Stăpânito, în. deplin drept și cu necontestat suveranitate. 

 xanăru Anghelescu. Tot în acest an să mai creiază. 3 companii . de poat- 
i pieri, în Bucureşti şi un corp -de' lucrători. 

La 1865 se adaug încă 2 baterii de câmp, cu tunuri “ghinturite de 
“calibru 12;-tot în acest an tunurile belgiene să înlocuesc cu tuniiri de 4 . 
şi 12 franceze, regimentul. fiind. pe 8 baterii, a 6 tunuri de baterie, din 
car2 6 baterii :cu tunuri .de calibru: 4, şi în-2- cu tunuri de calibru 12; 

- bateriile călăreţe .se transform. în pedestre”  - 
1865.- Să mai * formează un: escadron de geandarmi, - constituind un 

„division. mixt cu o companie de - geândarmi pedeştri, înființându-se şi la 
„laşi + un escadron de geandarmi - căfări şi o companie geandarmi pedeștri, 

Scrieri interesate care caut a înlocui adevărul, or când să dă peste 

" dânsele. “trebuesc „comibătute şi faptele restabilite nealterate. Acest. lucru : 
se: face acum “şi aci, cu privire la Cetatea Cieiului, faimoasa cetate a dd. 

Ștefan: 'cel Mare şi a: lui Petru Rareş, voevozii glorioși ai Moldovei, rare E 

. o = 

i “CETATEA CIGEIULUI 19 . 

“ Trei ore depărtare, la “nordest. de. Dej, ca o mare coroană  trântită- 
pe-o stâncă, stă în ruină faimoasa cetate a Ciceiului, odinioară glo- 

rioasa Cetatea Ciceiului, legată strâns în anii de strălucire a, Coroanei i 

- Moldovei de aceâstă'- țară „şi de această - Coroană. Cetatea astăzi în. ruină, 
- dar par'că nu-şi poate ascunde măreția ei de altă dată. 

„Cetatea Ciceiu, a fost, | a , 
- Cuib . de vulturi, _semânţă din traiu de plăeşi de-ai lui Ştefan” cel 

Mare, şi pietre de moară, simbol al tăriei' veşnice, acestea au. fost cele 

din urmă semne_ ale viefei . Ciceiului, până ce moartea prin dărâmare, a. 
7 

- 1) General loan Anastasiu şi Locot. Medan. (Butea Nr. 12 a! Comandamentu- DR 
lui 6 Teritorial, Cluj 15 August 1922). - _ po _
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venit să pună: capăt unei agonii deja îndelungate şi unei "pretenţii moldo- 
| _veneşti. găsită de stăpânițorii vremelnici -ai acestor locuri, continuă și 
„de tot supărătoare. -. a 

„» Scrieri care: să precizeze timpul când: a fost' zidită cetatea, nu sunt; 
romanii, m'au făcut-o; însă după starea” ei, după locul şi rostul ei și după 

asemănare, se poate încredința „că a fost zidită de cavalerii teutoni, între 
anii 1150—1220, când a fost făcută şi cetatea Neamţului din. judeţul: Neamţ, | 

, “din Moldova, de aceiaşi Cavaleri Teutoni, pe.timpul invaziilor barbare, a "după -îndemnul, sprijinul şi stăruințele regilor “Unguri şi cu mijloace din 
„„... „partea Papei; pentru apărarea “creştinătăţei, sub -formă de - solidaritate 
7 între ţări. II a a i 

Ca şi la celelalte cetăţi zidite de dânşii, Cavalerii teutoni primesc - 
şi sarcina apărării . lor, ceia“ ce face stabilirea lor în colonii” în jurul 

_“cetăţei, încetăţenire, înproprietărire, aşa precum la fel s'a întâmplat cu 
-_ Cetatea Neamţ, „cu “satele româneşti -delă poalele ei, devenite nemţişti. -„” Trebue în orice caz remarcat că românii: mau zidit cetăţi: din proprie ini- 

țiativă şi nici nu le-a plăcut să se bață în ele; la român 'pieptul i-a fost 
„şi cetate, - i N e 

Regele Andrea II, întăreşte: prin diplome, ca şi fiul său- Bela, drepturi 
! "de aşezare şi de stăpânire: pentru. . Cavalerii Ierusalimi în ţara Bârsei și „+ pentru Cavalerii Teutoni în Comitatul “Sibiului. Sa | „De satele, ce au format locuinţele şi-proprietăţile populaţiei militare a cetăților, acolo unde aceste.sate au dispărut, odată ce şi cetăţile au încetat „de-a mai îi, sunt urme. coloniile de pPOmi roditori ce se văd şi astăzi, > +. Peste tot, mărturisind existența unei vieți acolo; săpături ar descoperi-urme Ai şi scoate la lumină dovezi. Acelaşi lucru este şi la Ciceiu. a | „Viaţa cetăţii Ciceiului, coprinde trei etape distincte; întâia de la zi- direa ei până la. trecerea sub stăpânirea  Voivozilor. Moldovei; a doua, "cât timp.ea a fost stăpânită de domnii Moldovei; .-a treia etapă, de la încetarea stăpânirei moldoveneşti. şi până la dărâmărea cetăței. . a Asupra primei etape date" sigure lipsesc; însă. cum. sunt destule do- „Vezi că barbarii în drumul lor. ni s'au oprit: la munţii Carpaţi, iar cetatea Ciceiului a stat-în “calea. lor, ea a avut -a „suferi: atacuri, însă în „ “orice caz nu aşa de grele cum au fost acele. suferite de cetăţi, după apariția " tunurilor întrebuințate de. turci în răsboaele 'lor. In orice caz Ciceiul, de alitel ca .şi alte cetăţi de pe cuprinsul Ardealului, a servit de sprijin în - Tăsviătiri. armate sau lupte interioare, între diferiţi Principi: sau partizani, - cari îşi asigurau sau disputau 'stăpâniri- ori: conduceri de regiuni său previncii, pe-acele vremuri când ereditatea - nu era consacraţă . prin nizi un fel de drept recunoscut la “urmaşi şi de către dânşii: | i | „In anul 1321, cetatea! Ciceiului. a fost apărată în contra tuturor atacu- rilor puternice, date: de comandantul cetăţei Vass Mikioş, pentru copii lui Laszlo, cu. care ocazie au îost devastate înprejurimile, după care cetatea a fost predată: Voivodului Tomaş; împuternicitul” regelui, printr'un coă- | tract încheiat în cetate şi în schimbul altor dominii vaste date de rege. (Fejer. Cod. dipl. VIII. 2, 296—816), ti -— 
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In 1359, - Ciceiul CU alte. trei cetăţi, trec „Sub: stăpânirea Voevodului 
Andrei (Cod. dipl. IX. 3.131. 1). 

Dăm după „„Vasarnapi Ujsag” Nr. 35 din 2 Sept. 1866 (bibliot. Uni- 
versităţei Cluj), următoarele, care să refer asupra - celei de. a. doua etapă, | 

„a „cetăţei: , | 
„Incepând cu sec. XV, întâlnim, mai des. mimele acestei cetăți şi ce ,. 

„sa mai petrecut. cu dânsa. Aşa se vede că atunci a. fost donată de către - 
“regii noștri, voevozilor moldoveni (Nic. Istvanfi: :Historia lib. XIII). Asupra 
donărei sunt mai multe versiuni, după cum se ştie, pe acea vreme Moldova 

„era sub protectoratul Ungariei (7)... PU 
“" Regele "Mateiu Corvinul, în interesul. Moldovei (?) s'a înţeles cu : 

Sultanul Mâhomed, ca în câteva cetăţi, nici unul, nici altul, să nu insta- 
„ leze- -garnizoană, dar. două cetăţi s'au omis. Pentru care, Sultanul supărat 
- şi” ocupă ambele cetăţi, pentru acest fapt, Voevodul - Moldovei se „arată 
- nemulţumit în contra lui Matei Corvinul şi. Matei. Corvinul, „ca să împace pe 
„.VOevodul Moldovei, îi dărueşte cetatea. de Baltă) şi a Ciceiului”. 

"Ce păcat că nici ca “scriitori, ungurii nu se lasă. de trufie, când scriu 
istorie; şi Istvanfi e un istoric "de seamă.. El vorbeşte de. protectoratul 
Ungariei: asupra: Moldovei; toată „istoria + românilor. nu „pomeneşte decât . 

„de-o singură suzeranitate, " aceea a Sublimei Porţi -şi de un protectorat. 
P „ necerut, “dar. exercitat de puterile mari europene, între, care nu intra Un-. 
"gâriă, căci nu era putere mare. In epoca de care vorbeşte Istvanti, nu, 
- exista puterea Otomană: în Europa;. iar protectoratul marelor puteri, 'pri- 
veşte ţările române după: unirea lor. Că exista un protectorat . asupra. țărilor . 
creştine, pe „vremea invaziilor . barbare, este 'acel religios al. Papei, prin 
influenţa căruia se făcuse un fel de solidarizare a statelor creştine din 

„calea invaziei,. pentru apărarea creştinătăţei ameninţată - de barbari. „Oi, 
m ce! ştie istoria, este limpede; însăşi ungurii “au venit pe . calea barbărilor, 

. 
ca barbari, necreştini; că însuşi Papa întitula pe Ştefan cel Mare, Alet 
al Creștinătăţei. Că de la sine, ungurii s'ar fi crezut protectori ai Mol- 

- dovei, asta se poate. Au 'doară la 1233, nu închiagă. ei Banat, la. Orşosa-: 
„Severin? Oare . Sigismund - -nu' s'a întitulat „rege, al Bulgariei”, n numai 
pentzu că ajunsese la Dunărea şi peste Dunărea! se declarase desfăcut im-. 
periul româno-bulgar? Că şi sfânta Rusie, s'a îndeletnicit : cu plăcutul 
titlu de. „Augusta. Protectoare a- Principatelor române”, nu mai. încape . 
vorbă, însă pe gratis, “aşa: cum. fac cei mai mari, de-şi însuşesc dreptul 
de: protectori celor mai mici. -Şi 'Rusia, chipurile, era un stat mare, pu- 
ternic, putea să ne şi: înghită; „dar Ungaria,, care teritorialiceşte “chiar, 
era: mai mică de cât ţara Moldovei, putea să fie suzerana Moldovei: 

„unui Bogdan, Ştetan,. Ion, ori Vasile Lupu? Trutie. istorică ungurească, 
pe acele vremuri, sau simplă deducție a unui scriitor, N 

-Şi care sunt versiunile de care vorbeşte „Vasarnapi : Ujsag”?. 

i - „Că Matei Corvin, care în nici un caz nu eră potentatul lumei, cum + 
- = 

1 Această cetate, este: Kailovar lângă Blaj. E EI Si | o 
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a fost un Napoleori + de. exeinpli, sa. înţeles. cu sultanul Mahomed, că în 
Î. . 

câteva cetăţi, „nici. Matei - nici Mahomed, să nu instaleze garnizoană, dar 
- două : cetăți s'au omis. Din care. ţară oare erau aceste cetăţi, dacă 'nu din 
„Moldova? Care erau - cetăţile omise, pe care sultanul „le şi ocupă, dacă 

“nu cele din sudul Basarabiei “şi pentru care Ştefan cel Mare poartă răs- 
:boiu 'cu turcii, spre a-i scoate “din; ele? Ori protectorul Matei, nu o- 
misese, căci nu 'se omit aşa uşor . două cetăţi la . hotarul. Moldovei. cu 
“Turcia, dar le _dase, așa cum dau unii vânători pielea ursului din pă- 
dure, şi” când nu-l pot vâna,: dau cojocul din spinare.. Ştefan a apucat | 
la răspundere pe, Matei Corvin . şi acesta a dat Ciceiul „şi cetatea de, 
Baltă, în schimb: “Că Ştefan şi-a dezălogit cetăţile prin arme. de la turci, 
dar a continuat. a stăpâni şi pe cele din Ardeal, „acestea sunt lucruri 

- Ştiute şi de- istoricii: unguri, dar” trutia: nu-i lasă-ca 'să le mărturisească. : 
Lucru precis este, că Matei „Corvin a donat aceste cetăţi lui Ştefan, cu 

“teritorii întinse în jurul! lor. 
„In anul 1467 — spune Vasarnapi Ujsag — “Matei. Corvin se - pregă- | 

_teşte la Turda să plecă în Moldova, pentru” înfrânarea. voevodului Ştefan, 
care nu numâi. că -a, câştigat . simpatia - ardelenilor, dar a făcut și vaste 

“cuceriri în Ardeal 1). ' Matei a înaintat . până, la oraşul Baia, “însă la 15 
:Decemvrie, Ştefan: cu atacul lui înopinat, a produs o. panică în ' armata 
jui "Matei fără“ a-i putea. învinge. „Matei a fost. rănit, 'dar “Ştefan în anul 
următor, Sa supus” şi aşa a primit: de la Beilen Mikloş. diploma. de do- 

„nație pentru cetăţile Balta şi Ciceiu”. E 
* Vornicul .Grigore Ureche, însă,- aşa scrie lucrul: „Mateiaş, craiul ut 

guresc, bizuindu- -se în. puterea sa, însă : neavând nici o pricină, dreaptă 
_de răsboiu asupra ui Ștefan-Vodă, ci numai ca să-l pună sub ascultarea 
“sa, a trimis . soli la Ştetan-Vodă, cerând. să i se închine. Insă Stefan 
ma primit”, . i ps ae 

Iar cu privire la luptă, iarăşi mău aprins Marţi 15 "Dec. “iârgul a- 
supra: lor, când ei erau. fără de. nici o" grijă şi beţi fiind, i-a lovit Şte- 
fan-Vodă cu oaste. tocmită, în. revărsatul zorilor, în. cât a făcut multă 
moarte şi perire în unguri, etc. Deci 'îi vârau ţăranii în zăvoaie şi prin 
munţi, unde s'au. aflat pieriţi: vreo 12.000. Mai apoi, ” însuşi craiul Ma- 
teiaş, rănit! de: Săgeată foarte 'rău, de abea a putut hălădui „prin poteci, de a ieşit la Ardeal”... Dă -. 

Istoricul ungur Petru' Ranzan, şi el: vorbeşte de luptă „la lumina 
flăcărilor în care ardea - oraşul Baiă... /zpta- ținu patru ore: cu rezultate : '- „îndoiase. Apoi regele se întoarse la Buda”. Insuşi regele: Matia, întrun | document din anul 1467,. -spune că lupta 'sa: cu „Ştefan voevodul . Moldovei, 
a fost noaptea! şi că de astă-dată oamenii săi „de curte, „pe cât au putut, Sau luptat cu curaj. (Densuşianu, Doc.: Hurmuzaki).. | „Cronicarul 'polon' Matei Miechovski, contimporan lui Ştefan cel. Mare, scrie: „„Matiaş “fu bătut de Ștetan-Vodă în . Oraşul Baia : “şi scapă” din - 
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„bătae, „dus 'în' leagăn, căci “ căpătase trei - rane, :multe mii > de unguri au 
- perit acolo. Acesta este adevărul, cu toate că ungurii - povestesc . altiel lu: 
 crurile, linguşind.- pe regele lor: Matia”. - - 

Istoricul Engel, spune că „regele Matia. întorcându-se din acest măse 
boi, rămase - Cu: 0 săgeată înfiptă în „spate, care numai după 4 ani şi. .: 
după grele! suferințe, i s'a „putut scoațe”. (i p 

- Cât de. bogată - fantezia scriitorului, “ din. 1866,- de la Vasarnapi Ujsag 1: - 
„Matei pleacă -în contra lui. Ştefan, cu armată; Ştefan îl--atacă la Baia, ar- .. 
mata ungurească | este împrăștiată, Matei “ rănit scapă “prin fugă. în ţara: - 

“lui, dar neputând. ți învins (2) ba” tot Ştefan învingătorul. se” dă supus, , 
ca să-i dea Matei, cel neînvins, „două cetăţi. cu teritorii întinse, ca des» . A 

păgubiri de răsboiu'!. : RC a . 
„După un; alt. istoric, voevodul: Moldoiiei, Ştefan, ar îi: “primit cetățile. : 

de la Ulaszlo - II în anul 1495, punându- se “sub scutul lui, în cazul când 
- L-ar alunga turcii de pe. tron. In 1505 pe. voevod şi p2. fiul său Bogdan, 
l-a întărit în proprietatea "cetăţii. . (Kovari L. Erdely regisegei p. 148)”. Ş 

Dar. nici versiunea aceasta, nu se potriveşte cu realitatea, căci. Ştefan - 
“pentru el. şi urmaşii săi a. primit nu una, ci două cetăţi, şi. nu peritru _ 
eventualitatea unei scoateri . din domnie, _care-'era o imposibilitate şi chiar .: 

„* de se: întâmpla, nu. ăvea 'nevoie. de două aziluri; dar stăpânirea acestor 
cetăţi şi a. întregului. ţinut din jurul lor, a fost. efectivă; aci au fost puşi 

. pârcălabi . moldoveni, care guvernau în' numele "voievodului, după aşezările 
„_ moldoveneşti,. locuitorilor li s'a zidit biserica din Vad, înzestrată: de voe- 

__vod, cu'tot ce trebue, biserică. ce există şi azi, şi unde au fost întăriți 
„şi: vlădici de către mitropolia '" Moldovei, sub! urmaşii lui Ştefan. Intre- 

> 

ţinerea bisericei a privit. pe domnul Moldovei şi sub Ştefan, ea era 
„una din cele mai: bine ţinute din. tot. “coprinsul Ardealului.' 

 Azil pentru Ştefan -cel. Mare? Dar. istoria-mărturiseşte, că după moartea 
lui” Bogdan, fiul. lui Stefan, . Ioan Zapolia hotărăşte deposedarea voe- 

_“vozilor moldoveni, de “cetatea Ciceiu. Petru, voevodul Moldovei, vine cu 

armață că. să-şi reia dreptul în 1529, însă nu reuşeşte, cetatea era.a- 

părată de pârcălabul - Mihai. (Szilagyi - Şandor, Ist. Ardeal, p. 248).: To- 
tuşi pentru ajutorul. ce i-a dat: “contra lui' “Ferdinand, regele- Ion -Zapolia:, . 

dărueşte voevodului Moldovei şi cetatea şi districtul Bistriţei (Hurmuzaki). 
ar în anul 1535, Ferdinand -I: lasă în cetate pe "voavodul Petru. .Mai- 

târziu, :ca- intrigă, Ioan Zapolia îndeamnă pe voevod să ia armele contra 

“sultanului Soliman, însă Petru-Vodă în -loc: de a se lupta contra. lui 

„> Soliman,''se duce la Suceava. “ Istoricul ungur vorbeşte aci „de - ura : 

“. moldovenilor . contra -lui Petru, 'că ' n'ar fi voit să poarte . răsboiu contra : 

turcilor şi că din - pricina .aceasta” şi-a trimis “familia: . soţie, fetele şi 2, | 

păeţi, la ; Ciceiu, unde. mai. apoi, de furia boierilor,' a. fugit şi „el. Că a. 
. fost, găsit. rătăcind pri munți, singur; pe. jos_şi adus-în cetatea Ciceiu, 

de către oameni trimişi. de - Majlath, păzitorul trecătoarei Oituzului, La 

Ciceiu nu a: putut sta mult, căci regele Ioan, a trimis pe Frater Gheor-, 

 ghe să coprindă: cetatea si să-l gonească deacolo. După o luptă de 4": 
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“Iuzi, călugărul catăţei, “aşa era nuiit Petru. Rareş, tratează „pacea şi se, 
A predă „Tegelui- Ioan, fără „condițiuni, sîn anul 1583.. Intre timp, sultanul 
“numise domn în Moldova, pe Ştefan. Petru însă. reuşeşte a-l goni şi.a 
"se aşeza a doua oară- pe tron. După” aceia, porneşte asupra Ciceiului, a- 
„> sediază cetatea, însă nu o poate . “lua”, 

„La 1544, Martinuzzi sau Frater. Gheorghe, guvernatorul de atunci 
a. Ardealului, „în numele principesei Izabella, dărâmă cetatea "Ciceiului, 

'ca astfel să scape de pretențiunile domnitorilor Moldovei asupra ei, şi care 
cetate periclita prin: „situaţiunea ei, cetatea cea: mai apropiată, Gherla”. 

Sultanul însă, care se încredințâse că Petru Rateş a fost îndemnat de 
unguri să “ridice armele contra 'sa, ordonă a _se reda lui Petru cetatea cu 
domeniile sale stăpânite până. atunci de moldoveni; „domeniile: s'au. îna-. 

“ poiat, însă tără- cetate, care: era: deja distrusă”. - Ma AA 
E , a: - , . 7 r.-. . 

  

    

  

ae iz 19 Stema Moldovei, | | . , . Rai Nea . _ . „- , S 

aci Sar termina cea de-a treia etapă, “din viaţa. 'cetăţei Ciceiu, Stăpânirea * moldovenească asupra acestui! ținut, ţine până prin anii . '1564—1556, , când intră din nou  îri: Stăpânirea ungurilor, ca să se fie- - predată pe ' veșnicie nouă, „după trei - secole şi jumătate; Ferdinand Î, "regele. Ungariei, a predat-o - provizoriu, lui . Petra. Rareș, Ferdinand Î 72 gele românilor, a. Iuat-o' dejinitiv. | ce N Hceasta-i legea, cu „dreptul istoric, o: simplă ' fatalitate, . o “La 1573, ţinutul. Cetatea Ciceiului, se . alipeşte . Cetăţei Gherla, dis părând astfel ca aşezământ teritorial. de sine, stătător. . A De pe- urmă: stăpânirei moldoveneşti: de odinioară, rămâne astăzi bi i serică din Vad şi piâtra din cetate cu stema Moldovei, piatră luată din 
- . NE -



. 

' 

“zidul. cetăţei, aparținând. cetăţei şi aşezată acum în anvonul bisericei re- 
. formate din Uriul de” „Sus. Această . piatră, -a - cărei fotografie o dăm 
aci, trebue ridicată . de la biserică - şi depusă în muzeul, statului român, 

- căruia aparţine. .:: . i , , 

"- Ruinele . cetăţei, aparțin istoriei, deci sunt monument istoric.” - - 
Stânca. pe care .a fost clădită, e formată “dintrun. fel de granit : din 

«care locuitorii au făcut pietre de moară. Ziarul Vasarnapi Ujsag, No. 35 i 
V, 

4 . , 
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“din: anul 1866, “după care am luat o: parte din istoricul cetătei, astiel 
„— descrie locul şi -cetatea: ? - 

Panta, este foarte 'greu de urcat, "din cauza:  exploatărei pietrălor” de 

“moară . Tăierea „pietrelor de moară, se începuse chiar: sub stânca. cetăţei, 
dar a “intervenit la timp cunoscutul: arheolog. Carol: Torma, fiul judeţului, 

proprietar în „Ciceu-Cristur, care-a somat pe prefectul de „atunci, ca să 
ALI ii Do i 
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Da - legate de dânsele..: : - . a 

"şi mizerii, - 7 II Iei 
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„. observaţie, —-- - i 
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ei: prin mâna de. om, dar „cuibului de vulturi "de odinioară şi nici fur 
- tunelor timpului, “nu: poate rezista “şi. se observă cum i. se dărâmă. zi- 

pi 2 ; durile. | A a | „Ceia ce se mai păstrează şi azi, sunt zidurile -din - colţul turnului de 

„E sublimă priveliștea de pe zidurile 'cetăței! —-| e 
In timp frumos şi cu binoclul, : se poate. vedea. deoparte, până “la „*, Bistriţă şi Cserhalom (un deal. lângă comuna “Chiraleş), 1a muntele Țibleș, - „de altă parte până la Clwj... O -. 7 Da N e 

Nuci .şi copaci rămuroşi şi bătrâni, „Ce se: găsesc. sub cetate, arăt de sigur că în "jurul. cetăţei, au fost. livezi întinse şi deci .şi locuinţele 

Fântâna cetăţei din panta dealului, noi am, aflat-o, căci după tura -- declară conducătorul, nici ei nu au știut-o până acum”. » _ po —- In timpurile mai noui, cetatea este luată în. Stema judeţului Solnoe - AER interior şi a fost păstrată ca atare” şi după unirea: acestui judeţ. cu jud, .<- Dobâca, până la 'anul 1877, | DR e | | “Ținutul Ciceiului, se “compunea din actualele plăşi „Dej (partea de . “noid), Ileanda: mare şi Lăpuşul - unguresc. .Locuitorii băştinaşi, au fost " români; Cum au şi remas în marea. lor. majoritate, până astăzi. *. | “ Anii 1200—1500—1400—1500 etc. 1918, sunt semnele, că Istoria leugă bine. firul ţesut de un neam, ce ştie: şi € vrednic să trăiască... _. “Și de şi unele. amănunte să repetă, totuşi dăm în cele 'ce urmează şi, 
7 în a 

- . 

Şi Relaţiunile între oraşul. şi. districtul Bistriţa. cu “Moldova, 

In bătălia dela Mohacs, (29/VIII—1526) după o scurtă dar" ctâncenă. - - luptă a fost nimicită. armata Ungariei, neriorocitul tinărul rege Ludovic II "îşi pierdu viaţa în părăul  Csele Şi aşa întreaga ţară, fără apărare, era , jeiuită de, victorioşii turci. : Abea plecase . forţele principale ale. turcilor __” din Ungaria încărcaţi cu pradă bogată, să şi. începu cearta pentru” tronul Tămas fără moştenitor, o ceartă care a adus asupra ţărei multe” necazuri 

„ “Văduva _regină - Maria şi Palatinul Ungăriei, convoacă -mai întăi o * adunare. la Tokai şi: în urmă în dietă țărei.. la SzEkesfehervar,- după în- mormântarea solemnă a regelui Ludovic, încoronează pe Voivodul. Ardealului "loan de Szapolya, de rege, cu coroana 'Sf-tului. Ștefan, .. o î “Cinci săptămâni în urmă, alege în Pozsony, aşa numitul partid ger- .. man, pe arhiducele Ferdinand fratele "văduvei reginei Maria, de rege al Ungariei. Aşa avea Ungaria 2 regi.. Fiecare se baza pe ' dreptul 'lui şi „Mu era “aplicat a ceda tronul celuilalt, .deci în conflictul acesta; să decidă ' armele. . Insă ambii erau prea slabi, ca prin forța lor. proprie, să poată - 

- interzică” tăierea pietrelor: sub 'cetate şi prin-aceasta a încetat ruinarea 

„Himici pe contrar şi se mai ăpere şi ţara. contra. sultanuliii, pentru aceia, - 

+ : y - Bi i No ' - | RR 4 

- „ambii căutau să'şi câştige. partizani puternici în ţară şi ajutor 'în străinătațe.
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Având operaţiunile răsboinice:.a- regelui Ferdinand: la început succese, _- 

„regele Ioan cere ajutorul sultanului şi prin pasul acesta se. dă naştere la ur : - 
" “şir întreg..de mizerii ce a trebuit să îndure Ungaria, din partea turcilor. 

In Ardeal saşii - erau partizanii . regelui Ferdiăand, „ear partea cea 
mai -mâre a nemeşilor (nobilitatea) ;şi săcui erau de partea regelui loan, 

„ Curoscând regele . Ioan .că numai acela poate stăpâni Ardealul, care şi'a 

asigurat sprijinul oraşelor. săseşti, cari erau toate bine” fortificate, a: încercat: 
întâi prin: promisiuni, în urmă cu forţa, a'şi câştiga saşii de partizani. » 

" Văzând regele +loan. că nu-şi ajunge . aşa scopul, încheie cu jertfe consi-.. 

- derabile, o alianţă cu domnitorul „Moldovei Petru Rareş, care a invadat apoi! 

în mai multe rânduii Ardealul, spre dauna oraşelor Braşov: şi Bistriţa. m 

Pe timpurile acelea, se ţinea de. oraşul Bistriţa încă un district cu 23. 

comuni săseşti şi prin donaţiunea regelui Matia (1475) şi valea Rodnei. -, 

. (mmit Depertinenz). Aşa devenise . orașul Bistriţa un. centru însămnaţ de 

„ comerciu şi industrie, ear după fortificarea oraşului . şi cea. mai importantă 

- cetate în nordul. Ardealului. Perioada aceasta de prosperitate a Graşului- 
ma fost de lungă durată; certele . cele mai însămnate, cari “se duceau 

“pentru funcțiunile mai. “importante * în administraţia "oraşului, - şi în urmă 

„-. ura'în partizanii celor 2 regi, a impiedecat mult desvoltarea oraşului și a 
„sărăcit populaţia.  “ Să , 

Primele dispoziţiuni luate de regele. Ioan; nu au fost favorabile pentru 

întărirea prestigiului” său în- Bistriţa. Căci pentru a-şi câştiga de prieten :. 

„_- “pe -contele - Alexiu de Bethlen, 'îi donează încă în 1556, comuna Terpin *- 

= din - -districtul “Bistriţei. Protestările Bistriţenilor” au fost fără. succes. In 

"anul, 1527 donează regele, . comuna  Vermeş, contelui Apafi. Vermeşenii. “. 

- mermulțuumiţi cu. schimbarea aceasta, trag clopotele “de alarmă. și alungă”. -! 

din comună partizanii lui Apafi. Puţine zile se pot bucura Vermeşenii de 
” libertatea astfel câştigată, căci guvernatorul Makray, în sensul “decretului 

regal pedepseşte aspru pe: conducătorii răscoalei şi preda comuna - parăși ă 
lui Apafi. 2 - : d 

La: mijlocul anului 1521 ameninţă + un nou 1 pericol integritatea districtului 

“Bistriţa. -.  - VI _ -, 

„ Moldova avea după situaţia ei geografică, mare influență asupra ope-. 
rațiunilor armatei ungare; în cazul :unui conflict războinic întru Ungaria - . 

“şi Turcia. Deja Ludovic II, când: pericolul turcesc devenise amenințător, - 

şa. asigurat -sprijinul, Moldovei, obligându-se a plăti 1000 florini ca bani 

subsidiari. Bistriţenii. primesc ordin a plăti suma aceasta,. din aşa numitul --: 

„Martinzis. Martinzis, a fost. o dare care se plătea - regelui, de poporul” 
" sas,- -în ziua. de Sft. Martin. Cu: toate .că universitatea săsească "(Sfatul 

suprem: al saşilor) se obligase' a. plăti în total ca  Martinszis> 6700 fl. 

în care sumă să fie calculat. şi mia de “îl. a Bistriţenilor, totuşi Bistriţa . 

a trebuit. să plătească , dările: normale 'şi suma aceasta.  Bistriţenii - sau 

„opu :s mult la achitarea banilor, subsidiari, cari în fine la 25/11 1529 se şi -- 

plătesc. “vGivodului Petru Rareş. In chitanţa originală din 25/I1L. 1529, scrie 

Petru-Vodă, că. ia dat serenissimus dominus Ludovicus, rex Hungarine N 
1 
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sua nobis în defensioner regni nostri mille florenos Hungaricales Bis- 
tricize” şi ca Bistriţenii, suma aceasta „integre persolvenut ct satisfecerunt 
et contentum reddiderunt”, 

Cu ucrasta sa făcut inceputul de a obliga oraşul şi districtul Bistriţa, 
i despagubl toate serviciile Moldovenilor. De fupt, abea ajunsese în la 
nuirie 1527 ambițiosul şi şiretul Petru Rareş, voivod al Moldovei fn cârminirea țarii, a şt incercat întăi lu regele loan în Gran şi apoi în îti la regele Ferdinand, ași sigura pentru sprijinul său, Cetatea Ciceu, 
Cetatea de baltă şi suma subsidlara de 1000 (|. sumă care a achitato 
Bistriţenii, cum am vazut, 

' j Atit Ferdinand cât şi regele loun, recunoșteau necesitatea de aşi asigura 
pricteniu voivodului îtoldovei, dar nici unul nu voiu să iccepte pretenţiunile 
lui Petru. În fine Ferdinand, se invoieşte a plăti lui Petru 1009 f1., dar delegatului trimis la Moldova, îi da instrucțiuni ca la predarea cetăților, să Hu se involasca imediat şi să trăgănească afacerea uceasta. Auzind regele loan de acestea, pro:nite lui Petru prin delegatul Su, unui 
1000 11. ci și predarea unumitelor moşii şi drepturi ale corounei, din vise trictul Bistriţa. Senatul oraşului primeşte ordin a ceda toate drepturile acestea voivodului Petru, căci în scurt timp o să fie rescumpărate și carii «dute Bistriţei, | 

Ie: timpul acesta norocul răsboiului era cu Ferdinand, care bate trupele “ui loan la Total şi steşte pe Ioan, după ce pizrde bătălia dela Caşovia, a se relugia în Polonia, 
le Bistriţa, a tacut deja donaţin celor două comuni (Terpin şi Vermeş] Bull sânge rău, car prin o nouă ciuntire a drepturilor orașului, tree aprope toți partizanii lui loan, în partidul lui Ferdinand. 
leqele Ferdinand, proiejează Bistriţenii, din cât i permit mijloacele; etatotulor Pozater şi Beuchel, conducătorii partidului în Bistriţa, le ad «ee ptuzi ȘI iulesniri în “xploatarea bâlloz de aur din Rona, şi proinite a le înapoia cele dota co nuni pierdute (Tezpia şi Vermeş). 
e toamna anului 1525, cu ajutorul trupeior poloneze, se reinto sec fe dete oz în faza, asigurându-i şi protecția sultanului, care înnerase 0 Biti puteznic, peatru a urnili pe regele Ferdinand. Sub impresia ei Ctetutticite, Îi schimba şi Petru-Voda politica sa şi se apronie Ce tele lozn. În Lamiae 1322 sub pretextul de a pedepsi sâcuii cari zu 

so? rioltosesi, faza o iuciuesie în Ardeal. 
se ca si Bisteaii, ca toată țara, fac sforțiri pentru a pia 

e eitoseie ciduri!e criz şi to? materialul de râsboia e eivază pentru a Posea pia oraşul, | Dio nonațe sarit a Virraoiotului Aeriu de Betălea, tii etate ra dea Dece IA25, miezernazi şi Ă tunuri la Cluj, la SU XII ezai 

în... . d. . .. i CD Pain cutretcianta 

    

ee Pee i a 0) tati, dititee care pot fi şi 20 arcași costi (ca Eee i tze), tota cvze ca bâicii din Raxiua se pie Sita e da tatea Vas (Ea artzins- -Varalja) peziteee ai Peg i ua a EZIE a one i Cetate



. 
RI ” , . N a rc. 

18 = 

Cu mare. greutate poate înarma 'şi trimite. Bistriţa 150 de mercenari. 
“La 6/I 1529, confirmă Bethlen sosirea acestor mercenari şi se „plânge că 
senatul din Bistriţa, plătește mercenari contra obiceiului, numai cu 2 : îl, 
lunar şi banii aceştia încă sunt uneori de - puţină * valoare, fiind din cei 
bătuți la. Rodna. Totodată spune "Bethlen că mercenarii, să fie la trip ; 

"plătiţi, ca să nu aibă motive de â părăsi serviciul. 
Bistriţenii, „pentru câuza lui * Ferdinand, au -făcut. mari jertie, aşa 'a 

plătit pe lângă dările normale, 1000 îl. cheltuelile blocărei' cetăţei Unguraşi . 
si au mai „contribuit şi 'la plata 'banilor „subsidiari, cari au fost impuşi 
națiunei săsească: Toate acestea recunoaşte - Bethlen şi promite oraşului 
a interveni, ca-ori să-]i se-restitue 1000. fl. ori 'să li se dea ca recom-: , 
pensii comunele Şomfalău şi Rusu, aparținătoare cetăţii: Unguraşi, iar dugă 
cucerirea cetăţii Unguraşi şi “cetatea aceasta. De îapt Bistriţa primeşte , | 
aceste 2 comuni şi: deja "21/11 1529, plătesc comunele „Zalcz et villa 
Ruscorum” dările lor în sumă de 8 îl., oraşului Bistriţa. 

Cu voivodul Moldovei, care deşi în Ianuar 1529 'a invadat Ardealul, h 
devastând - tinuturile săcuilor şi - care încă tot simula. prietenie, faţă de. 
Ferdinand, căutau Bistriţenii. a trăi în relațiuni bune şi a nu-l sirpăra. cu 
nimica, Soli se trimit şi se: primesc, darurile obicinuite,, se . înaintează şi ra 

la 25/III se plăteşte lui Petru şi suma, de 1000 fl. care. a fost” promisă _ 
incă de Ludovic II, care: “după, cererea lui „Petru, î se 'pune la dispoziţie 

"şi ur pietrar. bun.: Scrisorile lui Petru din timpul acesta, sunt -îaţă de Bis- - 
trițeni, foarte cordiale, totdeauna | scrie. „iubiții mei: prieteni, şi: iubiţi ve- 

cini”.: Prietenia aceasta însă, nu e :de lungă durată, căci mai .se: declară .. 

Petru pentru regele: Ioan, după ce auzise că: sultanul înaintează cu o”: 

armată puternică contra lui Ferdinand. “Plenipontenţiarul” voivodului, încheie 

un păâct cu regele Ioan, după care i-se asigură lui Petru dacă va putea. 

zdrobi contrarii . regelui în țară, cetăţile Ciceu, Unguraşi, cetatea de baltă 

şi Bistriţa. , 

In Iunie, “deja intră 2 arniate mpldovenăşti în Aideal, una se îndreaptă 

spre Braşov “şi cealaltă sub . conducerea lui Danciu „Şi' Barboschi, în 
nodul Ardealului. Auzind Bistriţenii că Moldovenii înaintează în regiunea 
Lăpuş spre Ciceu, trimit mercenari. sub comanda senatorului Petrus Rehner, 
spre apărarea Ciceului. şi,0 parte | din fhercenari. este folosită- la: apărarea 

trecătorilor în munţi. Bistriţa cere ajutor * şi sfat, dela. senatul. din. Sibiu. 

Matia Armbruster, primarul Sibiului, scrie- “senatorului. Forster la Bis- 
trița. „Nu disperaţi, căci regele . Ferdinand înaintează şi Katzianer -(Co- 

mandantul Armatei) va îi în : câteva zile în ' Ardeal. Inainte de toate 

insă, vă, rog lăsaţi certele pentru Rodna. şi certele familiare: şi vă uniţi cu 

toţii ca se .vă puteţi acuma apăra teritoriul vostru, . toate afacerile apoi se 

se vor putea -aplana” PI - - 

Le.Ciceu, mercenarii Bistriţeni nu au avut lupte serioase. La finea lui 

Iunie, o parte. din mercenarii aceştia “se retrage | la Bistriţa, iar restul, în. 

tăreşte trupele dela - cetatea Unguraş,. . : 

In Bistriţa se fac toate pregătirile pentru apărarea orasului şi - se
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distribue “arme chiar şi la. coniunele “districtului. Intracea, in detaşament 
din - trupele regelui Ioan,- sub conducerea lui Mihai. Farna, se apropie” 
de Bistriţa pentru a constrânge  Bistriţenii - a. preda oraşul şi dis- 

„trictul, „regelui “Ioan. “La vestea: aceasta, concentrează . Bistriţenii şi 
:. mercenarii. din Rodna în - oraş., La “10 Iulie, se deslănţueşte. pe 

- “plătoul . dela Budac-o luptă, în care Farna. bate pe Bisiriţeni și face 
prisonieri.. o mare parte: din mercenarii Rodnei. Farna din bivuacul său 
„dela Jelna, -începe “tratativele de “pace cu Bistriţa, în urma. cărora, se 

„- încheie un pact, după care Bistriţenii recunosc pe ' regele loan şi: se obligă: 
"a. pune “mercenarii lor; în serviciul regelui, iar Farna predă prisonierii şi 

se' retrage depe teritoriul . Bistriţei: La cereriea lui Farna de'.a'i permite 
iritrarea în oraş, se opune senatul. Poate că Bistriţenii aveau deja cunoştinţă 
de: măsurile drastice ce luase! regele Ioan, pentiu a pedepsi “conducătorii 
Orâşului. Nu este verosimil că  Farna -să fie ocupat chiar şi numai tre- 

„„_cător oraşul, căci, în 18/VII. scrie Farna, încă. tot - din “lagărul. său Jelna, 
că a primit -mercenarii din Bistriţa şi” acuma se îndreaptă spre Tg. Mureş. 
aşa nu este documentat ca Farna, să fi pertractat asupra predării orașului, 
voivodului Moldovei. Scrisoarea: lui Petru din Bahlui, cu data 15/VII -1529, 
trebuc că a sosit -la Bistriţa. după plecarea detaşamentului: Farna. !n. | 
scrisoarea aceasta face. Petru 'cunoșcut senatului, că a primit. de la regale 
Ioan: oraşul -şi . districtul . Bistriţa, precum şi cetatea Unguraşi, totodată 

dă ordin. senatului, 'a expulsa toţi: trădătorii şi a deţinea familia ViCevoi,- 

4 

-..„ tranşa diferendul îritre Petru 'şi oraşul Bistriţa pe cale pacinică, se trimite: 

vodului Alexiu de Bethlen, :care se refugiase la Bistriţa. Atât ordinul acesta. 
cât şi un rdin a lui Petru din. Botoşani, cu: data 31/VII, “privitor la 
predarea cetăţei Unguraşi “castelanilor Danciu şi Simeon,. nu s'a executat 

-şi . Bistriţenii se. hotăresc a ni: se. supune -voivodului . Petru. -Pentru a. 

senatorul Sâttler cu mai multe daruri, între altele şi un pocal de argint suflat cu aur, la curtea voivodului Petru. Totodată se trimite. primarul: la Turda, „Pentru a “cere intervenţia guvernatorului. Bathori promite Bistriţenilor mai multe, aşa le exoperează reprimirea comunelor Terpin şi Vermeş şi ordonă „0 întrunire, la' Alba-Iulia, la care sunt invitaţi Moldovenii şi - Bistriţenii, pentru a aplana. toate chestiunile. îritre ei. Bistriţa. trimite -3 Senatori la: „2. , “Alba-Iulia, însă . cari . sunt opriţi de Bathori 'la Cluj. şi în' urmă deţinuţi, 

7 

spunându-le, că. sunt prisonierii .voivodului Petru. “Delegații aceştia, cer - dela Bathori a interveni -la regele Ioan, de a .revoca decretul. privitor la: N 
donaţiune oraşului, şi punerea! lor în libertate, ceeace după diferite secla- 

- măâţiuni şi intervenţii le şi succede. .  . - 
A "+. » Deţinerea “celor 3. Senatori, s'a dovedit în urmă ca o manevră î contelui Bathori, care a făcut-o silit de. împrejurări. Decretul regal nu se putea abroga, deoarece regele Ioan avea nevoie mare de sprijinul voivodului. Petru şi pe de-altă parte, „Petru. pretindea extrădarea senatorilor, re- zervându-şi dreptul de ai, judeca personal. Este aproape” sigur, că delegații Moldovei aveau instrucţiuni ca după terminarea' tratativelor în Alba-Iulia, să deţie delegaţii. Bistriţei şi să'i ducă ca ostatici la 'Moldova. Furia lui 

N
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“Patru asupra “Bistriţenilor,: trebue' că în timpul acâsta a fost. mare o -dove= 
deşte scrisoarea - -din Neâmţ, cu data 22/VIIL în care scrie „Voi rebeli va-ţi . 

"ridicat coarnele contra mea şi va-ţi. opus a. executa ordinele „regelui vostru. 
” Castelanii mei “cari 'am -trimis. pentru preluarea. oraşului, ia-ţi respins cu. 
- - batjocură. Să ştiţi că sunt pe 'cale a veni cu.0 armată Duternică la Bistriţa 

ca pe voi toți mici şi mari, să. vă trag în țeapă şi să vă rup? în bucăţi. | 
Deci vă. răzgândiţi, primiţi Castelanii mei: în oraşul vostru şi vă „supuneţii Sa 
ordinilor- lor”. Din atitudinea „lui Bathori, 'se poate, vedea. că dânsul, ': 
încă, nu era în. deplin acord cu pretenţiunile - lui. Petru, .căci -pecând Petru - -. 

, pretindea” predarea „districtului . şi ..a „oraşului, voind a administra. totul: SI 
-“ prin funcţionari: moldoveni, Bathori propunea - a'i ceda lui Petru numai . + 

Rodna şi. anumite dări, rămânând Bistriţa ' cu. districtul, subordonată re- 
gelui Ioan. Cu încetul se mărea ' numărul partizanilor „regelui Ioan, cu 
toate că din Sibiu unde era centrul naţiunei - săseşti, se încerca a ţinea 

„Bistuiţenii - în “partidul - lui Ferdinartd. Bistriţa era: într'o' situaţie fatală, 
a 'se: baza pe. ajutorul celorlalte „oraşe săseşti 'sau a lui Ferdinand, era 
după. experienţa făcută ceva problematic, deci oraşul. era avizat pe pro- - 

_pțiele .sale forţe. Rămânea oraşul în partidul : lui - Ferdinand; atunci tot ; 
districtul era prada. mercenarilor lui Ioan şi a trupelor moldovene, cari 
ar-fîi jefuit. pe întrecute şi. ar îi blocat oraşul. Ataşarea la regele Loari, | 
însemna a recunoaşte supremaţia voivodului Moldovei, la care nu se. puteai - T. 

„decide Bistriţenii. Aşa sub: împrejurările - acestea, nu le rămâne " Bistri- 
țenilor altceva, 'decât a recunoaşte pe regele Ioan şi. a interveni priu 

“voivodul Ardealului, chiar cu jertfe băneşti, de a revoca: donaţiunea Bistriţei. - i 

„7 Trimiterea - unei deputaţiuni. la rege, cum a fost planul; nu s'a îă-. Dă 

cut, . dar. se “predă lui Bathori un . cadou: de . 100 ÎL. - şi. în Septemvrie, Ra 

atât Bathori cât şi suita: sa, sunt splendid ospătaţi în Bistriţa. “Dorinţele .. --. 
lui Bathori 'a. „trimite - material de răsboi: la Cluj, a . satisfăcut imediat. 
bistriţenii, însă cu: "trimiterea - mercenarilor: nu s'au prea . grăbit, căci în 

vederea unei vizite „neplăcute - a „moldoveanului”, „oraşul “trebuea să-şi con - a 

„” concentreze toţi mercenarii: la Bistriţa, pentru a-şi putea apăra" cetatea. NI o i 

”. Garnizoana, din. Unguraşi,. încă a fost ordonată la Bistriţa şi cetatea . 
Unguraşi 'părăsită. La 10 Sept., Petru. 'a mai, încercat încăodată a intimia » . 

bistriţenii prin ameninţări, spunând că-.va! devasta viile, va, înconjura . o. 

raşul şi dacă nu se va preda: castelanilor săi, va declara cetăţenii de rebeh 1 

şii va „pedepsi! cu pedepse grele. . Fiind: răspunsul bistriţenilor , negâtiv, | 

- imediat începe Petru cu ostilitățile. Trupele sale din Ciceiu, întărite: cu 

, voluntari din valea Rodnei, intră în districtul Bistriţei jefuind şi. pustiind 

| satele. După o intervenţie energică a guvernatorului Ardealului, declară 'Pe- . 

- tru că a” pedepsit conducătorii. detaşamentelor' cari au jefuit, deoarece 

„detașamentele acestea - au îost „trimise numai. pentru “preluarea şi” pedep- 

sirea. oraşului şi nu pentru a jetui pe, săteni, -de 'a căror fidelitate este 

| convins, şi că s'a “dat ordin , ca tot! materialul înstrăinat Să se restite - 

E sătenilor.. ' a 
Oraşul îsi inrnlțeşte garnizoana, dublează, santinelele la turnuri Şi 

7 | i Z ,
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„. bastioane, ziua şi “noaptea. se Increază lă fabricarea de noi “tunuri şi se „angajează pe: lângă mercenari pedeştri şi „călăreţi. Spioni şi observatori 
se. trimit în toate părţile, pentru a fi în -curent cu toate măsurile -inami- _“ cului, forța zidurilor şi înarmarea perfectă a garinizoanei,.: ridică mult moralul orăşenilor, cari cu.optimism aşteptau ătacurile moldovenilor. . Nu peste mult țimp, se apropie inamicul de oraş cu forțe considerabile şi cu „ material pentru - o. blocare mai. îndelungată. Sub conducerea . castelanilor + Mihai şi Solomori, „înconjoară: moldovenii Bistriţa şi încep blocarea. Toate 
sforţările moldovenilor însă,.. de „a cuceri oraşul, sunt zădărnice şi nu “pot cauza oraşului daune mai însemnate. Numai suburbiile sufere muit, „viile şi grădinile .sunt devastate şi edificiile de gospodărie incendiate. Văzând moldovenii că 'nu ajung” la un rezultat, la 6 Oct., din cartierul „din “comuna Jad, propun ' bistriţenilor “un armistițiu, după a cărui accep-! tare de ambele -părţi pleacă. moldovenii la Rodna. In ziua următoare (eru'o Sâmbătă) au .eşit bistriţenii în vii, pentru a culege rămăşiţele me- „distruse. De obiceiu culesul viilor era o festivitate. mare, care dura 10—14 "zile, cu diferite jocuri şi petreceri. De tot altfel în -ziua de 9 Oct. 1529. “In grabă mâre părăseau "oraşul cei' care aveau de lucru în vii, pentru a-şi - termina: cât. se poăte de repede. lucrările. Abea : erau „răspândiţi "locuitorii „Prin vii, când se şi aude sunetul „avertizător , al „Susanei”, clopotul. cel: " mart al. bisericei Sft. Nicolai. (astăzi bisericasăsească Iuterană) şi. al goar- nelor. din turnuri . şi bastioane, „Călăreţii alergară. în ' toate părţile cari - „provoacă "populaţia: de a se reîntoarce în oraş căci pe neaşteptate se „ „apropia de oraş un “grup. mai mare de moldoveni. Inspăimântată alerga '-.  toetă populaţia spre. oraş pentru a 'scăpa după “zidurile. cetăţii, mulți a ajuns oraşul, unii au fost răniţi,” puţini” omorâți. Nenorocirea aceasta ar îi: fost pentru “bistrițeni. catastrofală . să “nu fi “avut, căpitanul . oraşului, Toma Werner, spiritul de prezent, să facă cu. trupa ce avea la îndemână un atac surprinzător din : cetate. Ciocnirea aceâsta a fost scurtă, dar ve- hementă, moldovenii au fost respinşi perzând un număr: considera- 

cele mai mari din turnul “din: cetate („„Turm în der Burg”). Luni, adică a „2-a. zi, se prezintă în oraş un parlamentar, “care în numele episcopului + Athanasiu şi castelanului Danciu îşi. exprimă regretele peritru incidentul 

bil “de prizonieri: .şi se “retrag la  Aldorf, urmăriţi : de: tunurile 

«de Sâmbăta trecută, spunând „că grupul acesta 'de moldoveni, n'a arat 

x 

+ cunoştinţă de armistițiul încheiat de comandantul lor suprem Mihai, şi, ! propune un armistițiu sub aceleaşi condițiuni. Exact. nu se :ştie ce rezultat a „avut parlamentarul, însă luptele nu au încetat în lunile Octomvrie şi Noem- 1, Xe 5055 -e . = a 
vrie., In Decembre, “trimite Petru sub conducerea lui „Gheorghe pârcălabul din Braşov, o nouă ceată înarmată contra Bistriţei. In , luptele cari au urirat, a suferit foarte mult districtul şi împrejurimea oraşului, prin de- vastarea viilor, pădurilor și. grădinilor. .Bistriţenii însă şi-au apărat orașul „CU succes şi moldovenii cu toate, sforțările lor, n'au ajuns la un rezultat „mai însemnat. SE vede că moldovenii, nu aveau totdeauna trupele. necesare, „ Căci cercul în jurul oraşului, n'a fost aşa de puternic de. a putea împedeca 
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câte -o' raită a bistriţenilor chiar, şi până la Lechinţă şi Vermeş şi ale | 
întrerupe legătura cu oraşele Cluj, «Sibiu şi! cu. guvernatorul.: Cu . ocazia 

- unei: astfel de escursiuni, le reuşesc. bistriţenilor a face prisonieri pe pâr- - 
" călabul. Mihai, ' comandantul” suprem. -al moldovenilor, mai mulţi boieri, - 
şi pe cămăraşul Rodnei, Ioan Teleagă. Din gestiunea - orașului se vede 

„că bistiiţenii au spesat cu. prizonierii mult, adică. ia ținut bine. 'M: ute 
daune a avut districtul şi prin bande. de tâlhari „cari. se: contingentau 
din. desertori * şi tot felul de: elemente dubioase, venite chiar şi. din Ma-, 
ramureş. Comunele districtului, s'a ştiut apăra cu suweces .contra acestor 
bande, cum se' vede prin prinderea vestitului bandit, „Mikloş vajda”. Pentru. 

fapta aceasta senatul “din Bistriţa aranjează în onoarea lechiţenilor şi ver- 
meşerilor,: o serbare - mare şi trimite 20 puşcaşi la Lechinţa pentru a „da 

ultiria lovitură acestor bande. . . 2 , 2 a 

 Voevodul. Petru nu era mulțumit, cu rezultatele armatei sale. dela Bis- 

arița, In „Octomvrie. vine însuşi Petru în Ardeal şi: blochează Braşovul, de 

unde la 30 Oct. trimite iarăşi bistriţenilor o scrisoare amenințătoare. :,Re- 
gele loan pentru serviciile mele mi-a. donat oraşul şi districtul Bistriţa, 

ceace voi o ştiţi perfect de” bine, însă - sunteţi rebeli - cari -nu respectaţi 

_ordinele domnitorilor voştri. - Acuma. s'a. apropiat: pedeapsa pentru oi, 

“ căci stau la Braşov, am cucerit deja un turn important: şi. în câteva zile. ..: 

sunt stăpânul | Braşovului, de unde -voi pleca: cu armata mea spre "Bis-, 
trija, unde voi ținea o judecată severă, trăgând pe toţi în țepe, cari 

nu a, "voit să .mi se: supună.. Dacă oraşul vrea - să scape de pedeapsa : 

această, atunci trimiteţi 6 cetăţeni însemnați cu cari se -regulez dife- 

rendul între noi! şi 'în urmă voi despăgubi toate daniiele făcute de ar 
„. mata, mea”. .. Pa 

La 5 Oct. trimite Petru pe.. tezaurarul” său Tomşa: şi castelanul Vlad 

la Bistriţa,” spunându-le că e: stăpân în Braşov şi în toată” "ara Bârsei : - 

Şi va îndrepta toată armata spre Bistriţa, “dacă bistriţenii. şar decide a 

rămânea şi mai departe” rebeli; dacă însă se .vor Supune ordinelor . sale, 

„va trimite armata: în Moldova şi, Bistriţa va avea pace 1). Totodată -le trio 

mite. o scrisoare a senatului din Braşov, în care. senatul le comunică, că - 

pentru a evita şi mai mari jertfe; a încheiat pace cu . voevodul Petru, care 

- dispune de: o armată puternică... » : _ 

7. Bistriţenii însă mici. prin -vorbe trumoase, nici prin ameninţări | NU 

> se pot îndupleca a accepta pretenţiunile “lui Petru. Petru întracea, trimite 

o: parte a: armatei la Bistriţa, iar cu. grosul ârmătei pleacă Petru la: 

Moldova. La, 7 Noembriestrimite Petru din -Bălsn judeţul . Treiscaune, pe 

- servitorul său: Gaspar Literatus; ci “ordine la senatul din Bistriţa şi la a 

- 29 .Noemb. din lagărul dela Bistriţa aurie, .îace senatului cunoscut, să 

după refuzarea propunerilor - trimise . cu . boierii. Tomşa şi. Vlad, va mai" 

trimite trupe contra Bistriţei, iar după capitularea oraşului, vor fi pe 
- x 

1) Din originalul, “data SIX 1529, penes Brassoviam „...,sed si salutabitis n0= 
„bis bono votu vestro, nos devertinum exercitum nostrum i în Moldaviam et vos, remane - 
"tis in. pace“. ae ' 
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+ > depsele “pentru. loeiitori teribile; totodată cere Petru a nu maltrața pe - 
>. pârcălabul Mihai şi, a'1 pune în libertate)... 
ae „De fapt la începutul lui Decembre soseşte. pârcălabul“ Gheorghe, cu: 

„O armată. nouă la Bistriţa .şi începe “energic blocarea. Fiind oraşul din 
„= toate părţile înconjurat, nu peste mult - timp a început, în oraş „a îi lipsă 
“de alimente ' şi. crescând mortalitatea. în: oraş. considerăbil, “s'a  âcceptat 
„de senat .cu ' bucurie "propunerea moldovenilor, de a încheia un. armistițiu 
„de 14 zile?). In timpul. acesta, spera senatul a putea reaproviziona orașul * 
“clu tot necesarul. Armistițiul se vede 'că. ma durat chiar 14 zile Căci în 

„. ajunul crăciuriului, pe câmpul unde 'stă astăzi cazarma “Principele Carol” a 
fost o ciocnire sângeroasă, după care' se retrag moldovenii dela: Aldort şi 
„Jad, la Dumitrea mare.. Aşa -erâ oraşul cel puţin pe câteva -zile libar, 
şi timpul acestă a fost şi raţional utilizat de senat. Alimente se aduc în oraș, . stricăciunile 'la “zidurile cetăţii se repară, „noi mercenari. se pun". 

în serviciu şi în toate direcţiile se trimit: pândari. cari "ţineau la curent 
__- pe orăşeni. asupra măsurilor inamicului. Să a A >..." Cu toate: acestea, spiritul războinic. în “oraş. începu: să cedeze “acelora “cari. cereau încheierea păcii cu- Petru. Motivele cari îndemnau .la “pace, 

erau * de căutat în blocarea cea îndelungată prin care 'se nimicise co- 
merţul şi industria . orașului, ştirile alarmante” despre mizeria în comunele 

„ districtului “şi: în urmă - ciuma „(moartea neagră. numită de 'popor) care 
bântuia "prin oraş. Oraşul era - sărăcit şi. din comunele jefuite şi incen- . diate, iu: se putea aştepta nici o.-dare. In senat de. mult nu 'mai era armonie,. hotărâri, decizive se puteau lua numai după lupte. de partii . îndelungate; oraşul . suferea mult din “cauza aceasta. - Pe „5... La'28 Decemvrie 1529; este: ales ca'primar-al oraşuliii: Toma Werner. 1 un: Om. destoinic 'şi energic, căruia oraşul ia: putut mulțuimi” niulte, “aşa organizarea “administraţiei, fortificarea modernă a oraşului,. sporirea veni- 

„turilor. oraşului, etc.. In prima şedinţă a noului. senat, se decide .a trimite o delegaţie la: guverriator, . spre, a-i arăta” situaţia deplorabilă a oraşului şi al ruga de sprijinul său. binevoitor la: preliminările de pace cu voevodul Peiru., La fel se trimit soli la regele Ioan 'şi Ia .voevodul Moldovei. Ştiin- 
„> du-se că cu bani se! pot realiza. multe: afaceri, . se: încasează din o dare _„_ nouă cu scopul „ad Walachos a. civitate .depellendos” peste 1000 fl. „Chiar. şi- faţă de inamic se. arăta senatul” prevenitor, trimițând  bo- - „. ieriloz, cari cantonau la: Aldorf, vin, iar voevodului Petru un transport de fer. Cu începutul! anului, desvoltă inamicul. o activitate mai:mare. O trupă „Sub conducerea pârcălabului ; Solomon, cantona . la Budac,” de unde neli- * hiştea oraşul, făcând atacuri peste Schieferberg şi de la podul Budacul“i. 

“La Aldorf se. concentrează iarăşi forţe “considerabile, rămânând . cartierul „general la. Dumitrea mare. Zilnic erau + ciocniri . sângeroase dintre ! cari “una la. finea” lui Ianuarie: lângă , comuna: Terpin, a* fost. mai “însemnată; s În Ce A AT . : - . . | a . ” Îi num şi) Din originalul 20IXI 1529 penies fluvitim 'Bisteiciae-.„-. - ct Rum ibi apud vos torquere.non. debeatis. . Cp - 2) Originalul din Aldort cu data 14IXIl 1529 în limba germană, * - 
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în lupta aceasta bistriţenii au  fost- surprinși şi  pătuţi; ăsând: pe “loc! 
-31 de morţi... . îi 

După multe pertractări. şi după ce castelanul Mihai. a fost: coădiţiona! 
pus pe: picior liber, se întruneşte o comisie de boieri şi “senatori : cari 
fixează condiţiunile păcii preliminare: pistriţenii plătesc moldovenilor ime: 

.diat 100 11, prisonierii. vor fi schimbaţi reciproc,. “iar moldovenii părăsesc - 
districtul Bistriţei şi se retrag la Rodna. Incă în aceaşi noapte comunică - 
„castelanul- Mihai, în numele. tuturor boierilor, acceptarea . condiţiunilor şi : 
se roagă a elibera imediat pe cămăraşul Rodnei, Ioan. Teleagă; căci VOevo- . - 
“dul Petru are nevoie de el la încheierea unei gastiuni.. Intr” acea sa con- i 
tinuat pertractările de pace cu Petru. Insă Petru care a aprobat. armistițiul 

"Şi ş'a retras trupele la Rodna, lăsând: numai . garnizoane mici în cetăţi!e,. 

Ciceu, .şi Unguraşi, face pretenţii exagerate” şi. cere o sumă . prea. nâre. 

„Faţă de pretenţiunile - acestea, regele Ioan devine într'6 perplexitațe,. căci 

a întrerupe - relaţiile cu Petru, pentru - Bistriţa, nu era consult, căci avea 

nevoie de ajutorul voevodului. Aşa se . decide regele Ioan a. accepta pre- m 
_tenţiile lui Petru şi dă ordin bistriţenilor a. elibera pe “toți prisonierii - 

„Moldovei — la 16 Martie se eliberează Mihai „castelanus Zuchoviensis 

necnon capitanus supremus , genţiur”,. Ioan Literatus, Dragoş, Rotopari, 

- loan' Teleagă - cu. servitorii or, — şi a. se supune voevodului Petru şi 

fiincţionarilor săi 1)-. - Ra 
. Senatul Bistriţei reclamă” prin “delegaţi încodată intervenţia curței ze- . 

„gale, . -al sfatului: naţional. săsesc, dară” rezultatul m'a fost cel solicitat. 

Pregătindu-se Petru pentru un nou 'răsboiu contra polonilor,, pentr 

ia cucerirea Pocuţiei, acceptă propunerile bistriţenilor şi anume: Bistriţa Te- 

' cunoaşte 'suveranitatea lui Petru, 'se obligă a plăti o dare anumită şi 

în caz. de nevoie, a pune voevodului un: anumit număr 'de mercenari la „- 

«dispoziţie, . în” schimb, îi rămâne. „oraşuilui administraţia şi jurisdicţia nea- 

„insă, PI ÎN : , _ 

"Cu actul acesta se pune sfârşit luptelor “îndelungate. După. încheie . 
"- ea păcii, s'ă luat de “senat. mlăsurile mecesare pentru sanarea tuturor 

_ n&voilor! şi mizeriilor. . Din partea primarului ” Werner s'a desfăşurat o : 

activitate . “uriaşă, aşa. încât toată viața din. Bistriţa -a înc&put a . reînvia. 

Pe “lângă calităţile: acestea frumoase a' primarului, totuşi atitudinea 

sa contra şefilor 'ppoziţiei, nul arată într'o lumină favorabilă: Luptele 

- " acestea . “politice Pau amestecat în fel de fel de procese,, în cari A avut 
“multe încurcături chiar Şi cu. voevodul Petru. 

Numeroase: şi: preţioase. daruri se trimit ca. „hSnoris intuitu” la ciirtea- E 

Ra moldoveană, în. deosebi fer. şi vin, apoi pocale; linguri de argint, cuțite, 
: pălării, nănuşi, îructe” şi miere. La 5 Sept. 1537, se face voevodului cadou, 

un ceas, în valoare de 15 îl. Dările se plătesc regulat spre bucuria: voe- 
vodului, căci având'şi el. obligaţiuni . grele faţă: de turci, era' avizat. la . 

53 toate veniturile, aşa de exemplu în - anul 1552. avea să plătească 'sulta-. 

1 Originalul oriăul cu data z2uv 1520, dia, Buda, 4 în limba latină. 
- , a 
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„= “tanului ca tribut 10.000 îl. şi daruri îi. valoare de jarăși 10.000 îl. ma- 
- reluă “vizir Ibrahim. şi Ali Paşa, câte 6000 îl. Mercenarii ceruţi, încă s'a 

” pus. totdeauna la - dispoziţie; aşa îi vedem luptându-se . alăturea cu mol- 
““dovenii,: în anii 1531, 1532, '1537, 1538 în 'războaiele contra. polonilot şi turcilor,” , : 

In anul 1538 se schimbă situaţia între Bistriţa şi 'voevodul Petru, 
schimbare care cauzează la sfârşit eliberarea oraşului: de “sub stăpânirea 

- moldovenească. . Prin tratatul dela 17 Ianuarie 1535, regele Ferdinand 'ce- _- dează > vocvodului” Moldovei cetăţile Ciceu, -Unguraşi, Cetatea de Baltă „şi Bistriţa, pentru aceia Petru trece. pe partea regelui Ferdinand şi se» 
fuză la cererea sultanului a trimite trupe contra lui Ferdinand. Prin a- 1 "„cestea îşi atrage. Petru disgraţia sultanului. La” începutul : ânului 1538, | „pregăteşte sultanul război contra Moldovei: şi după ce mai mulţi boieri . influenţaţi de turci Şi poloni” cer: ca sultanul 'să'i scape. de tiranul Petru, - “se îndreaptă Soliman la '9 Iulie 1538, cu o armată spre Moldova. Regele -. Ioan care încheiase la 24 Febr. 1538 cu Ferdinand pacea' dela Oradea mare, e primeşte ordin: a ocupa toate trecătorile în munţi, ca să 'nu' poată scăpa | ntâlharul”. Aşa. îl: mumeşte pe Petru acuma Ferdinand. :. 5 ar Atacat Petru! dela nord de poloni, “dela est de tătari, se. aruncă întâi conira, tătarilor şi îi bate câştigând: victoria ' strălucită, dela . Şţetănești; 
apoi se îndreaptă contra polonilor, cu ' toate că dela sud veneau. turcii, „Care intrase. deja în Moldova. Până la lupte cu polonii, nu a ajuns, căci în ultimul moment «aude Petru că “sultanul a intrat în Iaşi. Acuma se in- „dreaptă Petru spre -sud; dar boierul Hara îi. aduce ' vestea. despre cons- „_. Piraţiunea şi trădarea boierilor. Trecând şi. comandantul suprem. Mihai, “cu. trupele sale: în tabăra turcilor . şi depunând. boierii jurământul după intrarea lui” Soliman. în Suceava, noului voevod Ştetări Lăcustă, nw'i :mai rămâne altcevă lui. Petru; decât a părăsi Moldova, şi aşa tiece Petru Rareş „cu câţiva credincioşi de ai lui, peste Carpaţi şi soseşte în 28 Sept. ca . - “refugiat la Ciceu unde trimisese deja soţia şi copii. Caz La curtea regală se urmăreau toate “evenimentele cu- mâre atenţiune și -. îndată cum. semnalează . bistriţenii că Petru” sa refugiat la Ciceu, se şi îndreaptă “trupele regelui sub Martinuzzi şi voevodul Balassâ, către . Ciceu și blochează cetatea. Bistriţenii primesc ordin a întrerupe 6ri ce „comunicaţie : Sa ai a „Cum s'a aşteptat, Petru cu garnizoana lui cea mică din Ciceu, n'a " “Putut 'rezista- mult timp. şi prin trădarea pârcălabului Simeon Danciu, s'a >, accelerat :predarea cetăţei. . Petru. trebue să renunțe la “toate drepturile „"din. Ardeal, în schimb i se asigură cetatea, Ciceu. că. asil şi că nuva îi extrădat . sultanului. .. See 
„_Bistriţenii, luptând mercenarii lor în Moldova; urmăreau. evenimentele acestea cu interes. Pândari se trimit la Rodna şi-la Moldova, şi când la începutul. lui  Septemvrie trece prin Rodna soţia “şi copii. lui Petru, ! „Suni primiţi cu onoruri şi ospătaţi cu vin :şi pâine .şi însoțiți până la Ciceu. Faţă de: Petru, bistriţenii şi-au “ îndeplinit obligaţiunile- punctuos, 
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mercenarii bistrițeni se “reîntore din “Moldova numai la 29 Sept., dările s'a. . 
plătit în anul 1538, prin primarul Werner, cu,toate că regele loan după 
evenimentele din Moldova promisese dările acestea lui. Emerich Balassa. 
Din acestea, s'a „născut -multe neplăceri Bistriţei, şi sfârşitul: a fost că o- 

„raşul a trebuit să plătească darea anului 1538, de: 2. ori. | : e 
Detronatului voevod şi familiei sale, s'a făcut din partea senatului i a 

primarului Werner, mai multe servicii, .tot ca până acuma. îi se trimita 
„Honoris. intuitu” vin, pâine, veselă, încălțăminte şi stofe. La finea anu- 
lui - 1539, când sultanul -luase în vedere reîntronarea' lui Petru. şi îi: 
ordonă lui. Petru -a se prezinta „ad audiendum”: la Constantinopol, pleacă 
Petru 'din Ciceu, lăsând familia şi averea: sa în. grija lui Werner. Din 
ordinul regelui Ioan, Bistriţa trebue să suporte spesele -acestei călătorii. 

: Petru le scrie bistriţenilor la 2 Febr.'1540, din Caransebeş, la 23 Iunie 
1540 din Constantinopol şi la 28 Ianuarie 1541; pe drum spre Mol- 
dova, face bistriţenilor cunoscut, că din graţia sultanului, şi-a recâștig; at 

"țara şi toate drepturile din: Ardeal; : primarul Werner să'i trimită 'din A 
-. dări 4000 florini la Suceava, restul să:fie dat familiei la" Ciceu. In Februar » 

„1541, soseşie Petru la Suceava şi preia guvernarea ţării. 
„Petru era restabilit. în domnie mulțumită acelora dintre. boierii nol- 

doveni — între dânşii Trotuşan şi- Mihul — cari înlocuise pe „Turcul 
Ştefan-Vodă”. prin Alexandru, impuind acestuia. ca program de domnie: 
alianţa cu creştinii “şi. reluarea Bugeacului uzurpat de sultan. | 

Bistriţenii nu erau chiar încântați de schmbarea aceasta, căci ştiau. 
bine că prietenia cu războinicul vecin Petru, m'o să fie de, lungă durată. 

* Prin agenţi :dela curtea sultanului . şi spioni moldoveni, .erau bistriţenii 
_întormaţi - că Petru, întâi şi-a pune domnia sa 'la cale în Moldo;a şi, 
"apoi iarăşi se va amesteca în politica Ardealului. In vederea acestui “viitor, | 

__ grija principală a senatului 'era de a preveni pericolul acesta. Urgent | 
“se iau în serviciu mercenari pentru întărirea gărzilor la porţile principale 
(stipendarii sub portes). Toate porţile se întăresc prin' palisade, oraşul., 
se aprovizionează cu alimente, materialul de război se întregeşte - şi se 

„ iau toate- măsurile ca Petru să nu surprindă oraşul nepregătit. 
- Deja la 20 Martie 1541, comunica voevodul Majlath că Petru îi 

” revendică drepturi de posesiune în Ardeal, drepturi cari nu se pot recu- - 

noaşte. In Iunie cere Majlath trimiterea mercenarilor contra moldoveanului, 

care vrea să  cucerească- Bistriţa şi domeniile reginei. De astă dată mai 

scapă bistriţenii de moldoveni, tot aşa în toamna anului acela, când Petru : 

distrugând tot înaintea sa, înaintează până la Cetatea de. baltă, cucerește 
„cetatea şi după 6 zile se înapoiază în Moldova. 

DI. profesor Iorga, în documentele româneşti din arhivele Bistriţei, 
spune că Petru Rareş să se îi reîntors. atuncea la Moldova prin. Bis- 
triţa, însă: istoria oraşului Bistriţa, nu aminteşte evenimentul „acesta, de 

„ altfel, destul de însemnat, 

In anul 1542, : se adresează Petre, dietei țărei pentru a-i preda 

posesiunile din „Ardeal, însă cereriea a fost respinsă. Acum se înarmează 
Petru pentru € o invazie” în stil mai mare. - 

Sa ” E „. Oastea Română c: 49-a
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La 17 Iulie, vicevoevodul : Ardealului, Ladislaus 'Micola, face cunoseat 

bistriţenilor, că la'.15- August o să treacă: Petru cu :0 armată mare în - 
Ardeal, şi că mercenarii să se pună în marş spre a se uni cu grosul 
armatei regale. Aşa vedem mercenarii - bistriţei, în Noemvrie, la Niraşteu 

.. (Nuăradtd) când Petru, ajunsese la  Boarta (Mihalyfalva), de unde pro- 
voacă bistriţenii a se” preda. Prin agenţi călări se face cunoscut lui Mar- 

î „tinuzzi şi Micola, în ce. pericol se găseşte oraşul. La 23 Noemvrie, soseşte 
"Petru la Beşineu (5 km. de Bistriţa)” şi somează „din “nou oraşul prin 
"paharnicul său - Petraşcu -Şi pârcălabul Cotnarului, Gheorghe, a se preda. 

In zadar, bistriţenii . sunt decişi a se. apăra până la extrem. Strigătele 
înspăimântate -a . locuitorilor .. districtului, - plânsetele disperaţilor — şi 

„. xaneninţările lui. Petru, că va pedepsi. fără milă ori ce opoziţie, nu pot 
îndupleca pe bistrițeni. Locuitorii - suburbiilor şi ţăranii - refugiaţi, sunt 

primiţi în .oraş, fiecare bărbat este înarmat şi trebue să contribue.la a- 
-- părarea zidurfilor. Incă în “aceiaşi zi (23 Noemb.),! se apropie Petru de 

“zidurile oraşului, înconjoară din toate părţile. oraşul şi pregăteşte asaltul” 
” contra cetăţii. Moldovenii se apropie de -zidurile oraşului folosindu-se la 

înaintare de cele multe clădiri. din jur; cari îi ascundea şi le dădea a- 
dăpost contra artileriei din bastioanele şi forturile înaintate. Către seaă 

y 
N 

câştigă moldovenii neaşteptat un aliat puternic. Se ridică, : cum e obi- 
ceiul toamna la Bistriţa, un vânt - cumplit, care bântiia dela munţi spre 
şes. Petru dă imediat 'ordin .a da: foc. -la primele” clădiri a suburbiului 
de sus, (cam'unde se găseşte 'astăzi moara şi cazarma Princepele- Mircea) 
şi a arunca cununi de răşină arzătoare-pe valul cetăţii. Ce s'a aşteptat s'a 

canilor, (astăzi biserica românească) în flăcări. Bravii apărători TeCunosc 

Şi împlinit: uraganul cumplit” sbiciueşte elementul distrugător. contra zi- - 
; durilor şi în scurt timp stă . acoperişul zidurilor şi mănăstirea francis- 

„ pericolul cel mare şi ştiu .că „tocul la fot cazul trebue stăpânit- ca să: nu cadă jertfă -a flăcărilor: tot oraşul cu casele cele multe de lemn, "acoperite cu şindrilă şi grajdurile din străzile: laterale, acoperite şi 'cu „paie. Cu storţări extreme, se poate potoli întrucâtva focul. şi respinge ina- micul. Petru cu toate că era în avantaj, nu mai înoeşte atacurile, poate că 
a avut deja ştire de înaintarea “trupelor regale pre Bistriţa, şi se re- 

va plăti imediat darea restantă din ultimii 2: ani, Ant “total 8800 £l., atunci va, înceta cu ostilitățile, în caz contrar se: va incendia oraşul din :mâi, 

“trage în. lagărul său la Steinreich (astăzi se. găseşte acolo cimitirul 'r0- mân) (şi trimite 2 parlamentari la Bistriţa cu propunerea, că dacă i se 

multe părţi: şi vântul cel.mare îl va ajutora ca “în. scurt timp, să pre-: facă oraşul în pulbere şi cenuşă. Ma SR “Senatul se întruneşte la o şedinţă şi după o constătuire îndelurigată, se decide a oferi voevodului Petru suma de 2064 -îl.. bani .cari au fost adunaţi din donaţiunile benevole ale cetățeailo:.- Cu oferța: aceasta, Petru n'a fost mulţumit şi ameninţă. că va distruge orașul,.'că nu se va cunoaşte nici urma lui, iar locuitorii îi va. duce -în sclavie turcilor şi tătarilor, satelc -le: va ' incendia pe rând, iar vitele vor. fi transportate în „Moldova.



Senatorii arată că momentan. în întreaga “Bistriţă, nu "se găseşte suma . 
- cerută, cassele: publice - sunt goale şi populaţia sărăcită. In fine, se a- 
junge” la! înţelegere. Bistriţa plăteşte 4000 îl. lui Petru şi anume 2000. 

îl. numerar, pocale de argint, rămânând. după ce s'a mai dat pentru ar- 
„mată pâine şi făină, a se mai plăti suma de 1000 fl. în :aur. Asupra - 
sumei acesteia, se face o. obligaţiune cu clauza că bistriţenii. vor plăti da- 

„_toria, aceasta, în: timpul. cel mai scurt. După ce s'a făcut plata în numerar: 
(2000 îl.) şi cu chitanță confirmat primirea, “face Petru Rareş o vizită 
orâşului, unde a fost splendid primit. Petru îşi mai mută cartierul - la - 
Beşineu, de unde la 4 Dec.- apoi, pleacă cu armata sa peste Pintic. Si 
Rodna, la. Moldova. . 5 

Bistriţenii pe: lângă . toată bunăvoință, nu şi-au. putut achita îndată -- 
” datoria * şi Petru îi somează -la -15 Martie 1543. şi la 21. Ianuarie 1544, 
“a plăti suma” de -1000 ÎL. Gheorghe Fabri, unul din secretarii voevodului 
Petru, stătueşte orâşul a” achita datoria, căci iarăși o să aibă -neplăceri 
şi pagube. In toamna anului 1543, se şi pregăteşte Petru. a face o 

„nouă vizită neplăcută bistriţenilor. La o invazie” în stil mai” “mare, n'a 
“ajuns, numai bande mai mici s'au ivit. în, jurul oraşului, cari au fost îm-.. 
prăştiate de mercenarii : oraşului. “In lunie 1544, vine Petru i:cu armata 
sa la Ciceu, de. unde ,se retrage la apropierea trupelor nui Martinuzzi şi Di 
părăseşte , iarăşi Ardealul. , . 

Fiind bistriţenii tot .cu “frica în spate, când era vorba de. Petru . Rareş, 

şi “nesiguranța. care nimicea toată viaţa ezonomică a oraşului,.' a determinat 

pe Senat a aduce. “ultima jertfă şi a achita. pretenţiunile lui. Petru. Numai . 

ca mari sacrificii şi în mai 'multe rate, cari durează până 'la finea anul: U 

1544, se poate plăti. datoria „de 1009 fl. în aur. Cu aceasta, s'a. satisfăcut 
ultimei obligaţiuni care “devenise - din: donarea oraşului şi -a “districtului . 

- „Bistriţa din partea domnitorilor Ungariei, voievodului Moldovei, Petru 
_Rareş. Nu este exact constătat, că Petru să fi ocupat Rodna deja în anul - 

1542, ori i s'a: asigurat. posesiunea Rodnei la tinea, ânului 1544, când i - 

“sa donat din nou cetăţile Cetatea de Baltă şi: Ciceu. (Ciceu era: după or-. 
dinu!” reginei deja distrus). Atâta este sigur că în. Rodna, după înoartea . 

Dă lui Petru Rareş (Oct. 1546), funcţiona un. cămăraş moldovan şi că voe» 

" -vodul Moldovei avea anumite drepturi asupra comunelor din valea Rodnei. 
„ Relaţiunile între Rodna şi Moldova îşi au. sfârşitul în “anul 1558. 

1866. In cei 7 ani de domnie a celui -ales prin. voinţa poporului român - 

întreg, 'entuziasmul pentru o dinastie naţională, pământeană, sa stâus 
"şi. istoria a” înregistrat pur şi -simplu doar .ecoul unui -desgust de dânsa 
ca plecând din adâncul sufletului. unei- naţiuni desamăgite. De „multe ori 
ţările se trezesc sub . hotărârea faptelor înplinite, ele -nu sunt, martore de : 

- cât la acţiunile ce destram tronurile, îndepărtând dragostea şi respectul 

- poporului de dânsele. Cu asemeni îndeletniciri. în serviciul ' şi spre ' răul 
- tronurilor,. se 'ocupă anumite elemente sau sateliți pe care lipsa de discer- i 

nământ. a ' monarhilor, . îi apropie. de dânşii sub fel de fel de forme. 

îndepărtând forțamente de tron oamenii integri care în patriotismul lor, 
Vor . să cuprindă şi : ara şi pe “monarh. ! 
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- . Este greşită, sub acest raport, părerea celor care afirmă că șetul 
«unui stat, sau capul unei religii. bunăoară, este şi el om şi pentru faptele 
„omeneşti nu poate îi judecat; istoria: însă necontenit serveşte omenirei 
d=siule exemple de sentinţe ” pronunţate de. opinia publică şi executate 
fără drept de apel, tocmai pentru că lumea nu îngăduie 
aleşi, de cât conştiinţa 'lor şi pe D-zeu. .. Sa 
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* (fig. 145) Carol 1 Rege | 

La 1866 deci, poporul român prin exponenţii ce totdeauna cred că-i " eXprit!: voinţa, a hotărât că numai 0. dinastie: străină ar putea. corespunde intereselor lui şi i-ar. asigura! un” viitor scutit -de nenorocirile de care a - suferit: deajuns în. trecut. Alegerea: s'a. făcut în persoana “unui principe german aparţinând unei puternice: familii, domnitoare în Germania (Pru- - sia pe atunci): Hohenzollern-Sigmaringen. Principele Carol de Hohen- * Zollern, a fost ales şi proclamat domn,. cu titulatură indicatoare de î- cepător al dinastiei române de: Carol, I-iu. 
Aşa dar, românii deci făcuseră încercarea a institui o . | a: . a ps 

. 
> ! 

“ dinastie. naţio-
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nală, însă împrejurările i-au silit- să renunţe la: definitivarea ei. Aceste 
împrejurări pe care istoria nu le-a lămurit. pe deplin şi nici nu a sta- 
bilit vinovăţiile, au „adus întronarea unei dinastii străine în care poporul ! 

" românesc şi-au. pus 'şi credinţa şi speranţele. Oştirea Şi-a urmat calea 
ei, călăuzită de tradiţie şi de virtuțile înaintaşilor, aşa 'că, evenimentele 

"0 găsesc în plină desvoltare. In. acest an efectivul armatei s'ar îi putut 
ridica la 80.000. de oameni, dacă întâmplările: politice” din ţară, ar îi 
“cerut intervenirea ' ei ca să: afirme voinţa ţării. Sub aşa - auspicii, la “10 
Mai 1866, noul domn ales 'de naţiune, în persoana Princepelui Carol de 

“ Hohenzollern, urcă tronul. şi: pune temelia unei dinastii -noui,. sub con- 
ducerea căreia aveau pe rând să se împlinească în „mai - puţin de o viaţă 

de om, cele mai însemnate acte din viaţa - neamului românesc, culminând, cu 

realizarea visului pe care de peste o mie de ani Ri spera: „unirea “tuturor | 

“românilor sub acelaş sceptru. - ac 

Nori 'nu întârziară' a se ridica pe cerul politic al ţării, din cauza 

amestecului statelor vecine. României, care încă se mențineau în dorinţa a şti 

şi vedea ţara noastră slabă şi “atârnând viaţa şi viitorul . ei, de. voinţa 

“lor. şi mai ales de interesele ce şi le scontau pe spinarea țării. 

Turcia, puterea suzerană, sub » „inpulsia nervozităței ruseşii şi austri- 

ace, ameninţă - cu intervenţia ei “armată, concentrând trupe în „apropierea 

"îrontierei, în dreptul Giurgiului. Armata română se adună pe Sabar, la 

jumătatea distanţei între Bucureşti şi Dunărea. Se institueşte înaltul Co- 
mandameni operativ sub Princepele Carol, “având de Șet de Stat Ma- 

jor-pe-un excelent ofiţer biurocrat, Maiorul Slăniceanu, care are ca ajutători 

la diferitele servicii, pe Maiorii: - “Boteanu Emanoil, Eust. Pencovici, Ştefan 

Fălcoianu şi căpitanii Pilaţ.Const., Arion. Eracle, Mareş: Al., cum şi lo- 

cotenenţii: Poenaru Const. şi Voinescu Sergiu, toţi ofiţeri cu şcoli străine 
şi echivalente de Stat. Major. Armata s'a: constituit pe 3 brigade infan- 

„terie, una de cavalerie. şi un regiment de artilerie; fiind brigade 0pe- 

„mele şi serviciile respective, astfel: | - o 
rative, alcătuirea lor era astfel prevăzută ca să, , coprindă: câte 'trele ar- 

* 

De Brig. IL, Col Haralambie N! 

Reg. 1 şi 7 de linie cu câte: 2 batal. 

Un batalion “grăniceri. | 
O baterie de Rrilerie, Ri 

dă | “Brie. II, Col. Creţulescu D-tră n 3 

“Reg. 3 şi 4 de linie cu 1 câte 2 batal. | _ 

i 3 batalioane Vânători. IE “ ii p 

Un batalion grăniceri. Ea 

O baterie de Artilerie... 

, 

7, 
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Brig. AI, Cal. Lupaşcu Ie 

R&g.. 2 şi 5 de linie cu cate 2 batăl. | | 
Un batalion grăniceri. ! -- | PR Ă 
O baterie de „Artilerie. „i e Pi “ 

Brigada de Cavalerie, cu reg. 1 lânceri -şi 2 eg. dorob. călăi (total 
12 escadroane). ! 

- Trupe ncimbrigadate: '2 companii săpători, i comp. pontonieri, 2 ba- 

Lă : 

terii de artilerie. / 
„In organizare un corp de 10. 009 voluntari ș pe care îi organiza generalul Ga. Magheru. . Se 
S'au luat măsuri pentru. întărit Capitala Bucureşti şi formarea apă rărei ei; sub generalul Golescu. E i Ă : . . A N 

  

e. 146) Ofiţer: nfânterie în manta, i Ă x. 
_ “La amenințarea" pericolului unei invaziuni armate. pentru. a împiedica țara să-şi hotărască singură soarta, poporul : român să strânge în jurul „conducătorilor săi, dând acestora puterea morală care să cere totdeauna în asemenea împrejurări. “De - aceia încep înscrieri de voluntari, să fac ofrande pentru armată, . să. pregătește întărirea Capitalei, să dă un eficace sprijin autorităţilor militare în sarcina lor. Toate acestea ai un salutar efect asupra celor două. tări, Rusia şi Turcia, care văd: că acţiunea lor ar întâmpiria o rezistenţă greu de: învins. A 

_ . 18661). Batalioanele de grăniceri, trec la Divisiile teritoriale Eee tivul companiei Zimnicea era de-500 de oameni. . / Şcoala militară din :Bucureşti fu transferată la; Iaşi. In! acest an, să „desfiinţează escadronul creat -în- 1863 şi să desparte compania. de escadron, . e 

N 

1) Din acest an, sunt la Arhivele Statului, acte: de ale „Corpului de avrier”, N 
[N
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răni&nând astfel în “Bucureşti numai un escadron călare, ca şi la Iaşi. Scoala 

“de scrimă, gimnastică, să desființează, “rămânând numai cea de tragere, 

- „cate apoi să desfiinţează bugetar, dar funcţionează. va - 

- 186%. Să începe 'reorganizarea armatei, după principiile în uz în armata 

„prusiană, organizator fiind un pasionat adept al şcoalei prusiane, Coto 

nclui Adrian, devenit ministru de răsboi,- ajutat fiind pentru practica, instrue- 
ţiei de Colonelul prusian Krenski, iar pentru serviciul cu noua armă prusiană 

"“cu ac sisten. Dreyse, cu care se ărmează infanteria, de locot. prusian . 

pin . “în “serviciu. AL, 

Sariden, cu : care sosise şi: 20.000. puşti trimise _de „Prusia şi care să şi 

  

dis 147). Huzar Moldovan, ; 

Colonelul Adrian, este numit ministru de răsboi. Cavaleria .constituită * 
în anti 1864, se numeşte : cavalerie teritorială, organizându-se pe 8 divi- - 

sione de dorobanţi, călări, rămânând tot în: serviciul judeţelor şi distribuite 

câte. 2 “divisioane de îiecare divisie teritorială.. In: acest an, domnitorul 

“venit în Iaşi, trece în revistă trupele astfel: orânduite: Şcoala militiră 
"la dreapta, apoi I de Vânători, “un batalion 7'de. linie, 2 baterii artilerie, 

2 escadr. lănceri din al 2-lea 'regt.,: “un. ploton jandarmi călări. Imnul 
naţiorial - era: „Dumnezeu apără pe Domnul. (cântat)”. Artileria avea ba- 

teria 2-a la Frumoasa şi a 6-a 'lă Galata. Era maior Boteânu la Artilerie. 

“Cu această ocazie se face o manevră (exerciţii combiriate) pe platoul * 
„de la Copou la; care domnitorul asistă şi face observâţiunile sale. : * | 

În. acest an la Iaşi, casarma dorobanţilor era în Beilic, lângă biserica 

- Bârnovschi; batalionul I de vânători din laşi era comandat de maiorul 

Anghelescu, . iar regim. 2 de lănceri era comandat „de colonelul Radovici, 
(făcut apoi general): Venind: domnitorul la Iaşi, trăsura sa este escortată 

de jandarmi -călări şi. de. lănceri. Erau în Iaşi: col. I.: Duca, col. A. 

Mavrodi,: Savel Manu,. colonnel. Era General N. Golescu venit din Buc: 1 

reşi. Era maior D. Leca. Exista generalul C. T. Balş.
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„- În luna Mai, se înfiinţează un batalion model 1). Erau în acest an ca pensionari în Iaşi, generalul Mavrodi, generalul N. Mavrocordat. Generalul Șiefan Golescu, era Prim-Ministru. - a Ă 1868.: Luna Aprilie, 'se înfiinţează regimentul. 8 de linie (Galaţi), cu câre ocazie să organizează regimentele” pe. 3 batalioane. Tot în acest an, batelionul model să transformă în al 4-lea batalion de Vânători, Să creiez „ot în “anul acesta şi 30 batalioane de miliţie. | A i In acest an, regimentul T de lănceri, primeşte numirea de „Vânători. „„călări”: iar al 2-lea regiment, numire de Călăraşi. | - Si înființez în corpurile de trupă, şcoale de grade. R. 7 linie din - Iaşi, 'comandat de col. Leca, în cazarma de: la palatul Ad-tiv. Maioru „Barozi - era. directorul şcoalei militare. R. 2 Artilerie comandant de Lt. „» Col; Anghelescu. Ia i | 
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(ig. 148) Drapel infanterie reg, 5 linie. - _ A 

1. Sa pune în aplicare pe baza legei, noua organizare a armatei, care desparte cu mai multă, precizie elementul permanent, de cel teritorial dân- . du-i-<e acestuia din urmă 0. compunere specială,. privind dorobanţii, yră- „niicerii, garda naţională (orăşănească), milițiile şi gloatele. Această corm- - Punere trasează. lămurit clasele de Chemare a armatei, după nevoi, stabi- lindu-se termenul de.7 ani de serviciu (3 ani în activitate şi 4 în reservă) | Perntri: permanenţi şi tot 7 ani pentru trupa cu' schimbul (dorobanţi. şi grăniceri) chemându-se 'pe schimburi şi 'astfel ca fiecăre om să aibă aceiaş . durată de instrucţie ca şi permanentul (3 ani). a a „Principiul acestei noui orgânizări era acel al naţiunei armate, într'ucât orice român, între 20-50 de ani, trebui să satisfacă obligaţia serviciului militar. Să prevede pentru miliții organizare teritorială „judeţeană, constituindu-se la fiecare judeţ, un batalion. - - Si | Garda naţională, fără efectiv fix,_ este organizată pe, legiuni (din orăşeni). . SI , " 
E 

-, 1) Din acest an este la Arhivele n i 
| 

anători avez est an es d nive e Statului dosarul actelor constatatoare că bat. 

, 
E
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“Gloatele coprindeau - pe toţi bărbaţii având ' vârstă între 40-—50 de! 
anii ş: aceştia: orânduiţi pe clase 'de chemări după vârstă şi greutăţi familiare. 

“Să stabileşte atribuţiile Ministrului de răsboiu, făcându-l administrator . 
general al armatei, iar atribuţiile. de comandament suprem se asum. dormii- 
torului exercitându-se în -timp de: pace prin comandanții de mari unităţi. 
Prin organizare se clarifică însă nu în mod: “judicios, că Statul Major 
general este alcătuit. din toţi generalii. comandanţi. ai marilor unităţi, -fără 
însă a li se da un atribut special. Iar Statul major al Armatei, lucrativ, 
forma o" direcţie depinzând de Ministerul de răsboiu cu numele nepotrivit 
de depozitul de resbel, având personal ofițeresc :cu studii speciale. Să 
stabilesc teritoriile celor 4 divizii, ca mari unităţi efective: Divisia l-a 

„cu reşedinţa Craiova, Divisia Il-a - “ Bucureşti, „Divisia III-a „Galaţi, Di- 
visia IV-a Iaşi.: 
| Serviciul interior al Administraţiei. Armatei, ministerul de răsboiu, să 
repartizează . la 4 direcţiuni. 

* Calitatea domnitorului şi naționalitatea lui — ofiţer prusac — aste 
un. motiv» de răceală a relațiunilor noastre. cu Franţa şi cel întâi efect 
este înlocuirea. comisiei militare: franceză, cu' una: prusiană, dovedită armata 
aceasta superioară în răsboiul Prusiei cu . Austria.. - AI 

Iau ființă 9 batalioane de grăniceri, fiecare a 4 companii, recrutându-se 
oar-enii din apropierea frontierei şi cu „misiunea apărarea frontierelor. Să . 
institueşte un comandameaț.! al flotilei * pentru: “cele două vase: România 
ce există şi Ștetan cel Mae comandat, se creiază şi unitatea (companie) * 
pentru deservit flotila. Prin lege să instituesc organele administrative: un 
corp ofițeresc, o companie de lucrători şi Depozitul central de echipament .: 
şi escadronul de tren cu .secţii. de „echipagii la fiecare divisie.. Să creiază 
pentru procurarea personalului spitalicesc militar, o companie sanitară. 

Pentru conțrolul. ad-tiv al arimatei, se instituie serviciul Intendenţei 
care depinde de ad-ţia centrală (Ministerul de răsboi). Să stabileşte ca- ' 
'drul ofițeresc sanitar uman şi veterinar şi atribuţiile lui în timp - -de -pace. 

„Şi în timp de răsboi. Se. organizează funcţionarea justiţiei în armată. 
Cu un strălucit personal ofițeresc, lesne se creiază în 1868 al doilea 

regiment - de artilerie, trecându-se îrăţeşte bateriile cu număr cu soţ, din: 

întâiul, în al. doilea regiment, iar tunurile franceze, se înlocuesc cu noul 
material dovedit ca cel mai bun şi mai „pertecţionat atunci, sistem Kr: pp, 

“constând din tunuri de oţel, ghintuite, * calibru 78, încărcându-se pe . la 

" culată, . a , ID o - " - 

„Să suprimă' bătaia în armată, inlocuindu-se, pentru aceleaşi cauze cu 
pedepse disciplinare. | . 

Le iniţiativa luată de un comitet din Bucureşti, S'au “alcătuit şi, în 
alte. judeţe comitete, pentru subscripţii publice ca să se poată cumpăra arme. 

1869. Se introduce la' infanterie, puşca sistem! Peabody, cu ac. Se. 

creiază încă un regiment de cavalerie, sub numirea de regiment. de roşiori 

(al II-lea „regt. de roşiori de astăzi). Grăniceri au prin buget şi sunt 
aduşi în realitate la, efectivul de 22. 000 „oameni, “element bun de luptă. 

7 ... Î. , i
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1870. Să desfiinţează 'regim.. de Vânători călări şi cadrele regimentalai, 
îu începutul „de organizare al Şcoalei de “cavalerie, care să. desăvârşeşte 

în 188. . -: Da a 
„In, acest an,. cavaleria: sufere o transformare mai însemnată, prin a- 

ceia, că din cele 3 regte. existente să formează numai 2, - împărțindu-se 
reg-tul de: Vânători “călări care. se desființeazăi),. jumătate 1a regi. de 

„ călăraşi, care primeşte No. 1 şi cealaltă jumătate de: regt. trece la Roșiori, 
“formând regt. II de Roşiori: a 
1871. In primăvara acestui an vine în fruntea ministerului de răsboiu, 

„generalul Ion “Em. Florescu, care a fost un bun şi activ organizator 
al . armatei. - o a 

- . La 

        

  

i | | 7 (Prg.- 149) Uniforme... 

Ministerul pune în. aplicare noul regulament asupra. serviciului gră- nicerilor. Da SD o. E „Să readuc în: acest an regimentele: de infanterie, de la 3 batalioane, la 2 batalioane; iar batâlioanele' de miliții, primesc numirea de batalioane "de: dorobanţi. ; , i a Sa o [ IN „Să înfiinţează şcoala de cavalerie.” _. 
In. acest an, generalul Florescu însoţeşte: pe Domn la Iaşi; în tași erau jandarmi Pedeştri. şi un division : de "jandarmi călări 'şi “un escadron de. dorobanţi călări. Erau în garnizoana Iaşi: colonel Racoviţă .D, locot. col. Greceanu, locot. .col, V.. Gherghel. Era în gârnizoană reg. 5 linie. Erau generalul Gh. Ghica: şi colonel Gh: Sturza, în rezerva armatei. N 1872. Organizarea Armatei capătă. o nouă lege care “precizează mai bine compunerea ei şi elementele “fiecărei categorii: armata permanentă Ca Tezervăa ei, armata teritorială cu rezerva ei, milițiile şi gloatele. T.egea nicriţine gărzile orăşeneşti; iar -durata Serviciului în fiecare categorie, erâ în funcţie de Vârstă, ” astfel: 21 ani la 29, în permanentă sau teritorială; 

1) La Arhivele Statului, 
i | * Ă - N Ă | Ă | 4 

Sunt actele destiințărei regimentului: de Vânători călări. 
] — , 
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până la 37 ani. (cu toate eleinertee 'dispensate,. “amânate, etc.) în miliții; 
pâriă la. vârsta de 46 de ani în gloate. Se. făcea 3 'ani activi, 1 în 
'reservă (permanenţii), 6-ani activi. şi 2 reservă (teritorialii ). | 

+ Totodată batalioanele de. grăniceri de la teritoriali se transform în 8 
regimente de dorobanţi; iar dorobanţii călări, se țransform în 8 regimente 
de Călăraşi. . 

Se înfiinţează şcoala fiilor de: militari” din laşi şi 'să organizează ca - 
şcoală militară de infanterie şi cavalerie, cea din Bucureşti, cum şi “şcoala | 
specială de artilerie şi geniu: (Proectate şi trecute în bugetul anului 1871). 
De asemenea să crează şcoala specială de Cavalerie. Flotila capăță. o. 
“canonieră. (Fulgerul) construită în Franţa la Tulon. S2 instituesc: „medalia 

   
NR (Fig, 150) Uniforme. .; 

„Virtutea Militară” şi ;,Semnul. onorific” pentru 25 de ani şi 18 ani. 

In acest an, din grănicerii de până acum, să creiază 8 regimente de 
dorotanţi, având fiecare regiment un. număr variabil de batalioane, 2, 

3 şi chiar - 1 batalioane, după populaţia judeţului - din care să alcătuesc, o 
Regin entele acestea să repartizez diviziilor, câte 2 de fiecare. Să creiază: 

„_Ncavaleria teritorială, : prin înfiinţarea: a 8: regte. de călăraşi -din cele 8 

* divisioane teritoriale, ' având. număr. de escadroane : variabil, 55. (6, 7 

- şi 8 Sau transformiat - apoi în 6, 7 şi 8. roșiori). . | 

(Intre. anii 1872—1896, cavaleria - sufere modificări, CU. privire da. pro- 

porţia “escadroanelor. cu: schimbul şi cele permanente, în fiecare: regiment;. . . 

precuri şi prin transformarea unora din regimente, în roşiori şi 'reinfiin-. 

țarea-lor tot sub numire de călăraşi).! 

„1873. Uniforma dorobanţilor să modifică şi să dă în serviciu căciula, | 

rămăsă mult timp un uz. In ținuta de vară, atât dorobanţii cât şi călă- 
raşi. au îmbrăcămintea . albă. (iţari şi cămaşă lungă) dorobanţii cu vi- 

puşca şi petliţa albastră, călăraşii rOŞUL, Do _



„Să suprimă şcoala specială de Cavalerie. 

CI e — 780 —. 

Se înfiinţează şcoala divizionară, şi şcoala de artificieri. 
Pentru: instrucţie şi șerviciu de garnizoană să' concentrau “milițienii, 
Regimentul 1 de roşiori din Iaşi, . avea- muzică. . Generalul Cernat era 

în acest an comandantul diviziei 'a, IV-a, din. Iaşi, zisă teritorială. Mai 
râu ca unităţi în Iaşi,. o companie de pompieri, una de jandarmi și 

regimentul I Artilerie. Era în “laşi, generalul Radovici. Se dă justiției “militare un cod de judecată. - 
1874. Se 'comandă la fabrica Krupp din Germania, 8 “baterii de 87 

“pentru artilerie de! corp. , : 
Sc înființează la Galaţi atelierul flotilei și se sporeşte flotila cu o 

- şalupă (Rândunica). 
„La 1875, se introduce şi tunuri: de 87, 'care se pun în serviciu ]a 1877, odată cu înfiinţarea regimentelor 3 şi 4 de artilerie. 
| Era în Iaşi ca pensionar colonelul. Iamandi. In acest an divisia !V-a execută manevre: de brigadă contra brigadă în presența domnitorului, fiind “concentrate: reg. 5 de linie, reg. 7 şi 8 de dorobanţi, 2 ' escadroane din 

reg. I Roşiori, reg. I de Artilerie, o baterie din armata teritorială, reg. "7 şi 8 de Călăraşi... Era în . Iaşi. colonelul Borănescu. : 
1876. In acest an, să mai creiez încă 8 regimente de dorobanţi, şi 

1877. Martie 1' reg. I. Artilerie să redublează ' în reg. 3 şi.2, iar in Aprilie să formează şi regimentul 4 de artilerie. E » „ Erau în Iași pensionari colonel Iacovachi, 'col. Mironsecu, .col. Cristea, col. Pavlov, col. Diculescu, maior Hazu; col. Petrovanu comanda reg, 13 Dorobanţi. Garda civilă (Legiunea) avea muzică militară. Se creiază . decorația „Steaua României”: Me E - În acest -an, să creiază în fiecare judeţ, un batalion: de miliţie; să dă infanteriei, arma Krinka.! Izbucneşte războiul: ruso-turc, în care la în- ceput, Rusia își menţine tradiționala disconsideraţie față de armata româ- „mMească, aşa precum făcuse la 1828 şi la 1854. Imprejurările însă o silese „mai apoi a recurge la ajutorul armatei române, care aleargă a i-l da. cât „măi curând şi cât mai sincer, Nu âm să descriu aci războiul din 1877—1$5, aşa “de nepotrivit numit. răsboiul “pentru - neatârnarea. sâu independența noastră; românii au luptat atunci, mai bine zis, pentru scăparea armatei ruseşti, în mare strâmtoare- şi pentru eliberarea țărilor creştine care ade- Vărai sufereau sub” jug turcesc, “Independenţa noastră, ar fi rezultat de la sine, după cum a rezultat şi pentru alţii, care nu au făcut sacrificiul nici * unei vieţi de soldat. Şi dacă înţelepţii conducători: ai poporului nostrii, au hotărât sacrificiul atâtor vieţi de bravi români, au voit să! se: cunoască “de lumea întreagă, că nu Rusiei . datorește. aşa zisa noastră eliberare, ci armatei române, căreia i s'a dat numai prilejul să se afirme ca putere pentru prezent şi să 'se impună, faţă de viitor. [i Istoricul acestui 'răsboiu, a fost. scris şi îndeajuns - descris, şub -toate formele; totuşi cei mai buni şi mai nepărtinitori scriitori, au fost vitejii 
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rămaşi pe câmpiile Bulgariei, cu a căror: moarte s'a scris istoricul şi cu 
a cărorr sânge, .au dat hrană înbelşugată - Pământului bulgăresc, făcându-l - 
atât de roditor ca să 'crească. ingratitudinea bulgară pe dânsul. 

Pentru răsboiul independenţei România îşi constituie forțele. sale în 
2 grupări fiecare a 2 divisii, însă fără. dependinţă operativă cu: gruparea 
(corp de armată), păstrându-se individualitatea fiecărui, comandament a 
celor 4 divizii şi a conducătorilor „lor sub directa comandă a cuartierul n 
suprem, astfel: - 

Marele cuartier: Domnitorul, având. ca şei de' Stat! Major pe colo- 
nelul Gh.. Slăniceanu şi ajutor acestuia. col. -Barotzi - C-tin. Divisia I-a 
comandată de colonelul Cerchez C-tin Cristoduilo,. Divisia II-a :comandată 
de col. Logadi. Grig., Divisia. III-a col. Angelescu Gh., Divisia IV-a ge-. 
neral Gh. Manu. Cei mai vechi generali: Radovici Alex. şi. Lupu Gheorghe, 
intrau în Marele cuartier ca supraveghetorii zonelor. operative a armatei: 
române, şi a Megăturilor « ei cu armâta rusă, „la dispoziţia Comandamentului 
suprem. 

România a mobilizat armata” sa cu un efectiv total de 117.000 - de 
oameni, din care 61.000 au trecut Dunărea (trupe şi 'servicii) “restul rămas. 
“în interior pentru ordine, etape, instrucţia recruţilor, administraţie, etc. Arta. 
“lerie a avut în funcţiune 180 de tunuri, din-care o parte au rămas în 

baterie pe ţărmul! român a Dunărei, în supravegherea fluviului şi a oraşelor: 

de pe "ţărmul : opus, ocupate de garnizoane turceşti. 7 , 

Războiul' din 1877—78 numit de români războiul pentru independenţă, | 

a fost scris şi descris sub toate formele; nu va mai fi descris aci. Trebui - 

să rămână însă şi mai bine cunoscute posterităţei fapte şi nume care nu 

trebuesc uitate. Faptele ar fi trebuit să. servească drept învăţământ guver- 
nânţilor, numele cinste şi: mândrie urmaâşlor modeştilor eroi ai” războiului 

-de neatârnare şi atenţiune -la recunoştinţa ţărei pentru dânşii. Ţările care 

nu ştiu preţui pe acei care să jertfesc cu sângele .şi viaţa pentru dânsele, 

îşi pregătesc ruina şi căderea. Din nenorocire să uită repede prin ce s'a 

trecut şi nu se gândeşte la ce poate aduce ziua de mâine, asupra unei ţări. 

Din faptele ce au atras atenţiunea străinilor şi din faptele ce au produs- 
pe eroii războiului din '1877—78, se 'rezuimă aci spre a se găsi înscrise în 

o 'carte de istorie militară a neamului nostru. . o 

! „Atacul nereuşit- dat de români :la 7 Oct. asupra Griviței 'No. 2 se 
“datoreşte. că ruşii nu au ajutat pe români -din egoismul victoriei de la 

30 August şi a lucrărilor .de fortificaţie ce executau, lucrări de care ruşii 

erau învinovăţiţi că nu le fac şi ei ca românii. Aceasta este lipsa „de cama- 

raderic din. partea ruşilor, a nu îi ajutat. pe români în acel atac1)”. SR | 

„Atacul fusese dat cu un :remăârcabil. avânt de reg. 13 Dorobanţi. 
în cap. cu maiorul Macri, 5 de dorobanţi sub comanda unui căpitan, batal. 
I Vânători sub comanda maiorului Comăneanu, 5 de linie sub maior -L.eun, 

7 linie sub locot. colonel „Grigore Toan, (rănit), 14 „Dorobanţi sub loct. 

  

1 Ziarele „remdeatiatt Şi » Neues-Viener Tagzblatt 
!
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col. Fotea, Artileria sub comanda colonelului Herct. Sublocot. vânători 
„_ "Rosetti (mort),, col. Budişteanu Ci, căpit. Albu şi sublocot. Vlădescu şi 

Ostian (răniţi) au. fost. pierderi în ofiţeri. --  . î e 
„Românii cu toate silinţele lor au fost siliţi să se retragă cu pierderi 

care sunt cea mai onorabilă mărturie despre bărbăţia lor. Principele Carol 
şi e! un Hohenzollern dintr'o casă de războinici cu drept cuvânt se poate 
mândri de tinerile lui “trupe; -ele au căzut dar au căzut: într'un mod foarte 
;onorabil acolo unde era aproape imposibil: a reuşi 1)”. a 

_ »Ărmata română a ţinut piept focului inamic. şi la diferite ocaziuni 
„prin procedarea: ei plină: de tact a eclipsat succesele armatelor. bătrâne 2)”. 

> Ruşii care până în momentele acele au fost refiizat cu multă şi mare 
:sumeţie: cooperarea românilor, au trebuit să apeleze Ia ajutorul dorobanțitor 

+ până atunci dăsconsiderați, dacă nu: voiau să se reîntoarcă acoperiţi. de 
- „ruşine şi ocară. peste Dunnăre 3)”, | ÎI 
„3 „Şase asalturi au dat. turcii spie! a relua reduta> Griviţa, dar fără 
“Succes, pierzând 10.000 de oameni. Reduta era apărată numai de infan- . 
“terie română 4)”. a a 
__»Ăjutorul românesc va amărâ bucuria şoviniştilor ruşi, însă împăratul 

“mai. generos lăudând bravura” armaței române, împărți 40 de cruci SE 
“-Gheorghe ofiţerilor şi soldaţilor „români. Puternicii zilei din .armata susă 
„care atribuesc. căderea Plevnei cooperărei românilor vor arăta puţină plăcere 
-de:a primi. propuneri 'de pace şi .vor .stărui la o energică continuare a 

războiului 5)”, Ai DE o 
„După 5 minute ne primeşte un foc cum nu'am văzut nici la Sol- 

“ferino, nici la Custozza, dar lanţul. tiraliorilor” se ţinia neclintit. După 2 “ore turcii erau izgoniți din redută pe care -dorobanţii o luară 'cu baioneta. 
Mi-ar trebui mult timp să. număr. pe toți bravii; mă. mărginesc a vă spun? „că: locot. colonelul Voinescu împreună cu maiorul' Grozea din Statul-Major 
au stat necurmat în - foc dând ordine - în dreapta şi stânga. S'au .distias | 
„asemenea căpitanii Pruncu şi Roşianu şi maiorul Iarca din reg. 5 linie 
“comandat de bravul colonel Borănescu. La: dorobanți,. colonelul Petrovânu, maior Leca şi alţii, mai “bine zis toţi. Aa | 
_. Ziua de 27-a fost ziua ceremoniei botezuliui infanteriei române. Nici- „odată nu aşi fi crezut să văd atâta bravură la o trupă care până acum a: cunoscut focul”. i . e | - (Trupele ce au luat parte. la atac: -Regt. 15 Dorobanţi, batal. II „„dit reg. 5 linie şi: o secţie de artilerie, trupe sub comanda locot. -col. Voinescu 6)... a ga a . | 
“> Este un tablou fermecător să "vezi la" lumina lunci batalioane, întregi 
jucând „hora, la care câteodată! iau - parte şi ofiţerii ceace înveseleşte şi 

' : - 

1) Ziarele „The Times“, * . 
2) 5)» + „Fremdenblaita, | 
3) „ „Neue Presse“, - Pa De 

„:Şi. „Gazeta de Chicaguerei de la 27 August, de Lachman, corespondent la ziarele „Bund“ 
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mai mult pe soldaţi. Un lagăr. ruisesc ' seaniănă mai: mult cu un târg. de. 
- Jucruri- vechi de cât cu o tabără de trupe. Un lagăr românesc te surprinde i 
prin ordinea 'şi curăţenia” ce” domneşte în el. Generalul Lascarev între--. . 
prinzând la 10 August o recunoaştere .între Vid şi Trestenic, a cerut 
comandantului brigadei române de la Riben, a înlocui o baterie rusă de 3 
tunuri cu 4 tunuri române:)”. 
- „Cetăţenii Buzeului, au subscris pentru "Cumpărarea a 2000 - puşti Dea- 

body . în strigătul de: trăiască “România, trăiască “Armata”. 

„7. .— Ionescu Ion, din Bucureşti scrie seigentului major. C. Ionescu din 

comp. 8, regim. 9 Dorobanţi, între altele: „de. aceste: suvenire măreţa, 

din timpul lui "Ştefan şi. Mihai + aprindăse al tău suflet şi cu D-zew': 

„ înainte” făţi- datoria cel dintâi în faţa plotonului din care faci _parte; inori 

"chiar, dacă soarta va voi astfel”. - 
> ln lupta de la ' Corabia, colonelul Cantili â refuzat ajutorul. şefului 

corpului de Cazaci, sub 'cuvânt că având deplină încredere în bravura : 

soldaţilor săi, vrea să aibă numai corpul său, onorurile zilei 2, 
„Un număr însemnat de studenţi din Bucovina! după ce au trecut prin 

mai -multe aventuri, au ajuns în Bucureşti, uade au fost. împărţiţi pe la 

diferite corpuri 3)”. | 
Apelul * transilvănenilor, publicat în - ziarul „Familia” din Braşov: e: 

p. 

mâşii ar putea cu, drept cuvânt scrie . pe mormintele . noăstre: nepăsători de 

suferinţele fraţilor „voştri, voi -aţi pângărit numele ce îl: purtaţi”. 
Acte de bravură săvârşite: de sublocot. Scărlătescu la 23 Mai, la gura 

Jiului, a maiorului Leca în. recunoaşteri, a sublocot.. „Neniţescu, „milițiaa la 

Vidin a sergentului - Crăciunescu la 23 Mai la gura- Jiului. 

Bateria căpitan - Albu, la Bechet; recunoaşterea executată de: detaşa- 
mentul colonel. Vlădescu şi maior Gigurtu la Florentin, în sus “de Călăraşi. 

Ion Brăteanu, la Corabia înflăcăra trupele în trecerea Dunărei, prin 

patriotica, lui- cuvântarre „In. momentul. când primele rânduri treceau Du- . 

“ mărez- în faţa Prințului . şi statului . rnajor, .I. Brăteanu înaintă şi. cu 0 

voce. puternică înilăcăra, trupele. care în strigăte entuziaste ce au mişcat . 

pe Prinţ şi azistenţa de: frăiască independenţa, trăiască i România, intonând 

-doine 'naţionale,, trecură Dunărea +)”. a ” 

„Ordinul de-zi. al: Princepelui. Carol când a luat comanda. supremă | a, 

armatei la Plevna, spune între altăle: „reîncepem astăzi luptele glorioase 

ale străbunilor, alătureă . cu “numeroasele şi bravele armate ale uneia * din 

cele întâi puteri din lume. Armata “română de şi mică se va distinge sunt 

sigur prin bravura şi. disciplina ei. Ea va reda astiel. României rangul | ce 

a avut-altă dată şi care i se cuvine între naţiunile europene”. 

Mica - oaste română, de: la cel mai mare.în grad şi. până “1a ultimul 

soldat : Şi-a a făcut datoriă” pentru patrie, fiind. bine apreciată de coman- 
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1) Allgemeine Zeitung“ (Augsburg) articolul corespondeatului seu u în Bulgăria. 

- 2) România Liberă Nr. 3 (1877). i | A 

3) ldem - i pn _ 

> 9 Orient Zi din 17 August. 1871. - 
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”. damentul rus şi de străinătatea care -a urmărit războiul acesta, prin trimiși 
speciali. şi prin corespondenţi ai, marilor ziare. Din acte oficiale a tim- 
pului 1) rezultă că: ofiţerii: următori s'au distins mai cu. deosebire şi penteu 

” “posteritate trebuesc trecute numele. lor “aicea, ca să rămână. 
“Nu este nevoie să arătăm dacă şi. patria” şi-a făcut datoria față re 

„dânşii; . dar : judecând după trecutul nostru : ostăşesc, virtuțile de care tot- 
"- deauna au dat! dovezi: ostaşii români şi răsplata care afost ea- însăși o 

virtute a Voevozilor,: nu ar trebui scăpat din” vedere de: cătră guvernanţi 
că jertfa de viaţă din partea luptătorului şi sacrificiul ce o ţară face la 

* rândul ei pentru dânsul, trebui să fie strâns legate între ele 'ca să poată 
constitui exemplul cel bun în viaţa: generaţiilor ce urmează: Răsplata morală 

“şi materială sunt factorii căre asigur ridicarea unei oştiri la' înălțimea che- 
„ mărei sale; numai pe un fondament moral, se pot aşeza. şi celelalte cerinţi 

care complectez calităţile unei armate, sortită să biruiască. Un Popor în- 
țelept, ţine seamă de: aceasta şi -are curajul să se bizuie oricând pe armata 
sa; aşa înţelegere e de dorit. poporului nostri care nu a. terminat: cu aşe- 
zarea soartei sale şi deci nu trebui să uite datoria ce are, cătră armata care 
este scutul său. S-au distins: e ! | ' 

„Maiorul Murgescu' din corpul flotilei, (14 Mai 1877). Subhirurgul | 
Grancea Nicolai (2 Vânători). Căpitanul: Gănescu D-tru şi sublocot. Lemnea 

„Drtru (7 linie, Plevna). Căpitan Panu N. Vasile (8 linie Plevna). Adutor 
"cl.. I Măinescu “C-tin, (27—30 Hugust—6. Sept.). 'Medicul de regt. dl. 1 

"Corvin Ştefan (6 linie), Sublocotenenţii: Răducanu Al. şi Bolberiţă C-tin. (ambii 10 Dorobanţi); Meteleanu . Ion, (7 Călărâşi). Locotenenţii: Gheor- 
ghevici: Gr. şi Stănescu : Chivu (ambii 10 Dorobanţi) ; Nicolescu D-tre (2 
Vânători), (toţi 1a- Griviţă), Bădulescu Ion (1 linie). | 
__ Maior :Şonţi, (mort), maior. Lipan (rănit), S-lţi: Paciurea, Tincă D, „Elefterescu M., Nicolau, C-tin, Ene Ion, căpitan Manolescu, căpitan Văl- „cescu Ion, căpit. : Cracalia, căpit. Costin, 1t.. Chivul Stănescu, (toţi din 

reg. 10 Dorobanţi, morţi sau răniţi). aa 
Căpit. Valter (mort). Sublocotenenţi: Dumitrescu Petre, Brociner A., 

Stenciu, căpit. Dobrovolschi, 1t. Teleman, căpit. Marinescu (mort); căpit. Panu N. Vasile (mort), sublocotenenţi: Horia (mort), Ulescu (mort), Iarca (mort), Marcovici (mort) (toţi din regt. 8 linie). Sublocotenenţi: Handoca 
(rănit), Măcărescu D., Marcu,.1t.. Pastia Gh, Mateescu, sublocot. Aurelian 
C., căpit. Popovici N. (rănit), It. Pastia, sublocotenenţi:. Dimitriu 1., Marcu, Mănescu, Neniţescu, (toţi răniţi), căpit. Roman “(mort), sublocot. Botesca 
(mort) toţi din reg. 5 linie. Căpit.' Cocoş .Marin. (2 Vânători), "căpitan “Maican (1. Vânători), elev şcoala militară Albu (2 Vânători), sublocot. „ Georgescu (2 Vânători), locot. Niculescu (mort, 2 Vânători). Sublocot. Mihăescu (2 Vânători, mort), sublocot. - Hristodorescu Gr. (14 Dorobanţi mort) căpit. Buşilă (14 Dorobanţi, mort); căpit. . Samurcaş (14 . Doro- Îi N NI 

. . D 

„___ 1) Numele ce par a nui se otrivi cu cele ce le astăzi. urmași luate din Monitorul Oastei şi acte oficiale. - port astăzi. urmaşii, sunt y . _ Pi , 4 A
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Banţi), căpit. Costini (14 Dorobanţi), sublocot.. Crăciunescu Şt. & In). 
Căpit. Codrescu. N. (16 Dorobanţi,. rănit), sublocot.: -Merişescu I., „Mără- 
şescr. (9 Dorobanţi) , sublocot. Dimitriu C., (13 Dorobanţi). . Căpit. -Dimi- 
trescu _(7' linie), sublocot:' Ionescu: Fotache (7. linie), : sublocot. Bălteanu | 
(6_linie);: sublocot.. “Hartel (5 Artilerie), sublocot. Constantiniu Ion (2 Ro- 

„şiori). Solacol Gh., Tocilescu AI., elevi. de şc. militară, Ghenoiu C-tin, 
* Stâlpeanu” Vasile, Stoenescu Nicolai; Graur | Th., toţi din 8 linie! inaiataţi 

ofiţeri; Dimitrescu -Gh., „Papazol N., “Savopol C-tin (2. Vânători),  Pandeli 

Marini, Smâdu Gh, Păşcan Gr., toţi: 5 linie, înaintați ofiţeri; câpit. Bog- 
dan, mort la atacul Griviței: No. 2... - 

Maior: Nicolai Ion,.căpit; I. Năstase (5 Dotobanţi), It. Călinescu “dia 
Vănători, „mort. Maior" Handoca . (9 Dorobanţi), căpit. "Veropul Neagce 
(1-'linie),. Davidescu: şi Mihăescu ! (7 linie), Ionescu Panu (9 Dorobanţi), 
Rusu Ioachim (15 'Dorobanţi),. Andronescu , Gr. (13 Dorobanţi), - Hacie 
(15: Dorobanţi) "Locotenenţi: Rădulescu I. (1 linie), Macri 1... (2 linie), 
Georgescu” Ştefan: (7 linie), Nicolaevici 1. - (15 Dorobanţi) - Niculescu Gin. 

* (15 Dorobanţi); Valeritineanu - (15. Dorobanţi), : toţi răniţi. : 
Locot, Rafail Petre * (3. Artilerie) 28 - „Aprilie -la “Olteniţa,  căpit. [a 

Botez” (geniu) “Ja: Calafat, 14 Iulie, 'sublocot: Ghica la, 13 Iunie, It. Lerescu 
şi It Zaharia, la'2, August, locot. Roseti, sublocot. Botez I.. (3 Vânători) 
la, Ostrovul Capaniţa, căpit.. Rudeanu' la: Corabia, căpit. Morţun (15 Do- 
robanţi) şi 1t. Hartel “din. bateria călăreaţă,, IE. Marinescu' 5 Infanterie), 

la 27 August la: Plevna. . . -, 
"Medic de bătalion cl. 2 Corvin jon G. Dorobanţi), medic de: iegt.. 
cl. 1 Stoian D. (2 linie), „ căpit,. în retragere Protopopescu . Gh. (batal. -. . 
miliții Prahova), . sublocot. :Şerbănescu D. (8 linie), căpit. Rudeanu C-tin 
(2' linie), ' locot: colonel miliții, Argetoiami Gr., căpit. Alexandrescu .N. 
(6 Călăraşi), -căpit. Murat %., .căpit. Blareinberg Alex.; locot. Lambrino - 
Alex. (1 Roşiori),. It. col. Cotruţ, maior Ulescu (6 linie), It. col. Telemaa 

(4 linie), colonel Fălcoianu (Marele Stat Major). Căpit. Scarlat: Geanoglu, 
| căpit. - ' Brătianu D.,. căpit. Mălinescu_ Alex. (14 “Dorobanţi);. căpit. Bol- . 

descu Th., general . Cernat; . subof. Bălăceanu . C-tin şi Avenian Al. (1 . 

“Roşiori), maior Manu 'Iori (3 -Călăraşi),: sublocot. Catargiu” D. (reservist), 

"colonel Leca'D. (Div. 1), l6cot. „Epureanu D. (bat. Vinători), slt. Spiroiu: 

CC a „Dorobanţi), căpit. Vasiliu Ion (comp. Pontonieri), căpit. Criminiana 
- (Artilerie), - serg. major. rezervist: Herţu' “Nicolai (5; linie), : 

Roseti Ion (3 - Vânători); căpitanii: Cracalia Leon (10 Dotobanţi).- 
„Valter Nicolai, Mărăcineanu : (8 'linie) (ambii la Griviţa), -Năstase [. Gri-" 
'gore (15 Dorobanţi) 6 Sept., Pascu: Nicolau Vasile (8 linie, Griviţa), 

Bogdan Nicolai (şcoala mil.) 6 Sept... Buşilă Dimitre (14 Dorobanţi) şi: 

Romanov Mihail (5. linie, ambii : Griviţa), sublocot. Scărtătescu Filip: (13 

_ “Dorobanţi, . 29 Mai 1877), „sublocot. Neniţescu (Vidin), maior Maca (8 

_ linie Griviţa). . E) a | a 

| Oastea Română c. 50-a | 
aa 
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- Niţă, Renescu- Ion, Ştefănescu D-tru, toţi 7._linie, înaintați ofiţeri; Stăncescu | -" 
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| Sublocotenenţii: Vlădescu D-tru, Iaacovescu Ion, “Cotescu: Al, Cotescu 
C-tin, Manolescu Cetin, Adrodiţescu” Romeo (toţi - 10: Dorobanţi), Cră- 

-_-. ciunescu Gh., „Popovici. C-tin, Butnariu. Ion. (toţi 13 -Dorobanţi); Dimitriu. 
“Leon, Popovici Ion (toţi 14, Dorobanţi), s'au distins cu toţii. în luptele din; 

„: "iaţa. Plevnei. 30 şi 51 -August). Locot. colonel Arion Apostol” (2 Roşiori): 
Locot. Cucu (4 -Artilerie Dunărea). : Colonel Cerchez. (Div.: [.), 1. col. 

„Algiu (Div.. 1); maior Popescu: (Artilerie), “maior Ivanovici (4. Vânători), 
„Locot. Hartel (3 Artilerie), căpit: Morţun (13. Dorobanţi), locot. Marinescu 

- „245 linie), colonel Angălescu Alex." (Div. 4), It. col: Voinescu . (2” linie); -: 
„. căpit.. Lupaşcu; It. Paraschivescu - (Artilerie), maior Şonţu Gh. (8 linie), 
„colonel Ipătescu. Gr.: (inf.), maior' Lipan (10' Dorobânţi). E 
„."-Căpit: Carcalia. Panu, locot. Stănescu Chivu,:  sublocotenenţi: Horia, 

sv. Uleseni -Cotin, Iarcă şi Marcovici, „căpitan Vălcescu, Manolescu, Dobro- - 
„„volski; .sublocotenenţi:. Ene, Nicolescu D,,- Georgevici, Dincă, Elefterescu 

' Ion,.: Paciurea, „Dimitrescu, Stanciii, Brociner, Crăciunescu, . Merişescu (toți: 
„ Infant.), căpitan Grozea: Moise, „căpitan Pruncu 'C, din 5 linie,. îriaintat 
". miaior. şi maior, Candiano Popescu, . sublocot. - Christodurescu -(14 Dorob.); 

„a căpit. “Romano . Mihail, sublocot.. Botescu Gh.. (5 linie), _locot. Mihăescu; 
Vasile (2. Vânăt.), căpit. Maican, căpit.- Cocoş, căpit. Popovici, căpit. Costin, | 

= căpit Samurcaş, : căpit... Codrescu,. căpit.. Dimitrescu, . căpit.. Botez Panait 
„.... (15 „Dorob,) „înaintat maior, 'niaior “ Ion. Nicolae: (15; Dor.. batal.  Suceaza:. 

„mort în luptă. 7 Sept.),. maior Şonţu . G..(10 Dorob.. batal. Putna): mort: 
„lupta: 30 Aug., Ii. Şurcă Mihail (8 1.), slt. Nancovici N. (8 1.); sit. Horcea: n Ve (8-1), căpit.. Măcărescu' Nic. (7 1.),..1t. Călinescu. Di (1 Vân:), sit. „Florescu Al. (7 Dorob.), sit. , Nicolaescu Gh. (15 Dorob.), : Mateescu; 

„. Măcărescu, Marcu, Aurelian, Handoca, Mănescu;: Georgescu, „Dimitrie Con- 
„stanțin, Bălteanu;- elev de! şc.. milit. Albu, :căpit. Irimia, „locotenent Pa-. raschivescu, (Art.), maior. Nicolai loan, .căpit.- Călinescu D.,. maiorul. 'Pega,. 

-„sublocot. Dănescu AL. căpit. “Davidescu. şi.-Mihăescu. G. (7 linie), locot.: 
Nicolaevici (15 Dor.) Rătescu. D. “(9 Dor.); - Rădulescu. Ion și: Marci. 

„+ (1. linie), „_Georgescu.. Ştefan. (7; linie), -. sublocotenent Nicolescu. Gh. - 
„Şi. Valentineanu, (15 Dor.), maior * Murgescu (flotilă), locot:' col. „Grigore: 

Ioan (7.1.),. serg. major Călin Petre. (5 Dor.), Pascu D; (5. Dor.), serg. „_* Marin Ion, Nicu. Stan, „sergent - Petcu - Ilie, (toţi - 5 . Dorobanţi), i- „+ „dem . Hristea, Th... locotenent ' Marotineaânu,'. căpitan Toporanu '(5:Dor.),. „* Pitişteanui- AL.: (bat, geniu), locot;: Ştetănescu: V. ( 13:D.),:: Epureanu .D.. a (1-V), Gafencu .V. '(14 D.), Papasolu: Const., Stamatopol. Simion, Vasi- 
> lescu Ion, Vasilescu: Gr. (13 Dor.), Dinulescu .G.. (elev şc. 'mil.: în bat; IV). „+... Locot.. Elefterescu -Sache .(6; 1.),sublocot.: Frunzeii Ion” (4 1), Verbi-- ! -- ceanu Vasile. (9 Dor.), “Șerbănescu D. (8 .1.); „căpit. Georgescu C. (4.1), Leca Gr.: (5 Dor.),. 1t.. Bălănescu Ioan. (6 .1.),: Cumpănaş Ilie, Paladi Ioan. (4 1.) Băjgoi. Ion, Argeşianu Christache. (9' Dor.) 1t; Stoilov, It. col.: Holban, - 

mator Siroja (9. Dor.), 1t.. col: Poenaru, :Dr.. C. Davila, Dr. Capşa, Dr. Marcovici, Dr; Otremba,. Ştefănescu, „Vercescu, . Leonte, Grigorescu, Istrate, . - : Cartacuzino, Asaki, Rusa “junior, Cociu, Fotino. Cernătescu,. | < - ă . ÎN . Ia - a N N 
DS
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“Col.  Budişteanu - C., It. col: “ Sigur căpit. Albia, It. Ostia, “sublocot, 
“7 Vlădescu I., col. Creţeanu, căpit.. Hepites, Lupu,. col. -Cantili, capi, Gusi:. 7 

P. şi Negoesci B., col. Formac, .căpit. Pandrav N. (Roşiori), „col 
Iacob Lahovary,' Anghelescu Gh., It..col: Fotea Alex. din '15 Dore IE 
col. Pastia M., sit. Costescu Mahla (3 Artilerie), “căpitan: Vidulescu. Th. . 
(4 linie), locot. : Cătănescu N: „(8 -Căl.), It. col.. Măldărescu, It. Radovici 

:şi Bordeanu, col: “Slăniceanu, + * maior. Mateescu, Giurescu, Ene, -Burileanur,' 
locoi. col.. ' Dumitrescu Maican D., “ocol. sol: Rossetti Şt. o Gl), căpit. 
Chivu, sublocot Ghica Gr.A.! _ 

Nici femeia română -nu'a fost mai. prejos - de vremurile. şi - 'eveni- -" 
„mentele prin - care trecea neamul * românesc: în fruntea femeilor române. .. 
a stat Elisaveta Doamna;' d-nele - - Maria Rosnovanu, - Natalia şi. Elena, . : 
„Sutu, Lucia şi Elisa Liteanu, Eugenia . Conduratu, Sofia Aslan (laşi); 
Ecater. Gh. Cantacuzino, Maria .T. Văcărescu, Smaranda Moruzi (Plo- -. NR 
eşti), Mariă C.A. Rosetti, Z.: Fălcoianu, A. Kalindero, Maria Ştirbei, .. 
A. Bibescu, Esarcu, etc. Asemenea . în toate oraşele comitete de : doamne | 
au făcut scamă, colecte : de haine, etc., etc. 

“Elev. şc.” mil. St. “Cur, Grădişteanui Grigore, părăsește scoala și se 
înrolează ca: sergent în :reg. 6 - dorobanţi. o. . : 

“Toate vasele. flotilei. sunt. predate. ruşilor, „echipajul - debarcat şi în-. 
trebuințat în „bateriile, ridicate de români „pe "malul .stâng. al. „Dunărei. * 

Escadronul: jandarmilor Iaşi, „este ataşat pe timpul răsboiului, ca escortă, 
pe. lângă- domnitorul țării; -cel.- “de Bucureşti, “rămâne ' în “capitală pentru * -.. 

menţinerea ordinei. „Asemenea parte din trupa, pompierilor este întrâbuin-. 
țată în serviciul tunurilor bateriilor teritoriale, : așezate pe. “Vărmul zoinân "a 

al . Dunărei. IC n. a 

La ' încheierea . păcei şi tă: rezultatele” războiului, “patria "noastră '< a "nus 

în cauză drepturile ei; ea a „pierdut procesul în .faţa . unui tribunal, 
cărui judecători erau obişnuiţi. a.da. dreptate” 'celor mari; totuişi,. românii, 

s'au supus destinului, nu fără a "protesta .şi "nu fără încrederea abso-- 

lută în dreptatea. lor şi în- Dumnezeu. * .. 4 

„După. răsboiu, . cum “se va -vedea, ' ţara îşi: - vede de 'armată şi se “sir 
leşte ai spori numărul şi valoarea. „In acest. an. se introduce arma Krinka, m 

7 
la „infanterie, - . 

In acest: an, parte din trupa: pompierilor, este întrebuințată în ser. 

viciul „tunurilor bateriilor- teritoriale, „aşezate, pe Frmul român de pe ma , 

lul Dunărei. îi " 

| 1879. : Se: pune. în. serviciu canoniera Griviţa şi se “mtiințează Arse-: 
„nalul : Marinei, o o iu 

„1880: Se. creiază. rcgimenitele 9, 10 şi: 11. “călărăşi, de: câte 4 ască= 
doare CU - schimbul - şi un regiment. permanent de -călăraşi la „Constanţa: * 

„Cu Nr. 12. -.: [ E | 

„Se înfiinţează încă 14 regimente de dorobanţi. a. 2 Batalioane şi” se 

reduce ! serviciul - -militar la 3 :ani- în: infanterie. : .. 

1 "Se! creiază - rest. 3 de: roșiori şi: 3 reg „te de călăraşi (al IX-lea, 

1 

jo.



LI Ai | 

N Pa „2 4 

i „ | o EA | i — 788 _ 

-; „mai târziu “5 roşiori;: al X-lea,. mai. 'târziu 10 roşiori; "şi al XI-lea, 
_mai târziu 7 călăraşi). O, PI a 
n Se introduce în . infariterie “arma” Henry Martini  Md. -1879. 7 

„2 „= La'1880, se introduce timurile de 75. şi 'de 87, moăel 1880. 
La 1881 'se „creiază al 5-lea .regiment de artilerie, la 1883, se cre» 

iază. al 6-lea şi 7-lea şi 8-lea regiment. Infiinţându-se al 2-lea ba- 
talion pe lângă cel de mai nainte, se „constitue 1-iul regiment, de geniu, 
“Organizarea artileriei, a preocupat „numai pe ofiţerii armei, de aceea - 

- poate artileria română nu a sporit şi nu s'a constituit în unităţi tech- 
— “nice distincte de' la. început; 'e: drept că nici însemnătatea: armei nu: era 
îndeajuns înțeleasă 'de acei cari. deţineau mijloacele complectărei ei. Așa 

se. şi explică .de -ce.-îi trebuie artileriei 32 de ani, ca să atingă abea 
i la minimum, nevoile oştirei româneşti: . e o 
>. Ea. 10 Mai România se proclamă regat. Regele- Carol 1. ia titlul de 
-.. regele tuturor. românilor,. ceia ce provoacă . protestarea Austro-Ungariei a şi se“ renunţă la acest titlu, rămânând “întitulat Regele României. 
n Organizaţia, pompierilor se modifică şi se-transformă în: corpul de - -* “porpieri, -a - 14 baterii teritoriale de pompieri, repartizându-se și altor 

„oraşe. -Se creiază în luna Aprile al 5-lea regiment de artilerie, destinat. „ „diviziei âctive. Dobrogeay formându-se. cu personal şi «material de la ce- ” lelalte regimente 'de. artilerie... e A A | 
„i se înființează şcoala. de -marină şi :scoala fiilor de: militari Craiova. „„.» Se înființează şcoala „de: aplicaţie de artilerie şi geniu. Se modifică co- „> dul de justiţie militară; se ,creiază în „Bucureşti atelier central de con- 

„* fecţie şi “depozitul : central „de “echipament al armatei.. - - | 
RE 1882. Legea asupra organizărei comandamentelor, transformându-se cete: „4% “divizii: în 4 corpuri de armată şi divizia acfivă (Dobrogea); * fiecare „corp. de. armată compus -din: 2, divizii infanterie, 1 brigadă. (3 reg.-te) câ- lărâşi, 1 brigadă (2 'reg.-te). artilerie, 1 escadron “tren, trupe 'ad.-tive,. „subzistențe, sanitare, etc., Depoziţul. de. resbel! se transformă în Marele” „- „Stat Major (3 secţiuni). zi | o + Regetele:9, 10, 11-şi 12 artilerie (regt. 1, 2, 3, 4 'artil. de corp), celelalte divizioane. pe divizii (a 6 baterii montate), cele. de: corp, 1 câ lăreaţă, reg.. 2, o bat. munte. . a aa __111882—1895, se: pun “în serviciu bastimentele Mircea, Al&xandru cel Bun, crucişetor” Elisabeta, 5 şalupe, 5 torpiloare, 3 canoniere, 2 şalupe: =. de poliţie,” A o E + 1888. Regimentele. de călărași- se: înbrigadează în 4 unităţi (brigade) a câte 5 regimente fiecare. Se: înfiinţează Şcoala de ad.-ţie .şi institutul: medico-militar. -Erau în. Iaşi. generalul: Duca şi Colonel Alcaz. - România "intră “în “tripla alianță constituită din Germania-—Austro-Ungaria - şi Italia: 

N 

2 - 

Se înființează reg. 31. şi 32:.de dorobanţi. N . Se organizează artileria teritorială. în 14 baterii, luând. denumirea localităţilor unde se află; la “8: Aprile se .creiază încă 3. 'reg.-te artilerie: * „(6, 7,.8),:6 având: divizionul pompieri Bucureşti şi:3 bat. perm., 7. format de reg. 2, 3, 5 şi din bateriile terit. -Regt. :8, de reg. 1, 4, 5. 

- 

+ DI 3 . .
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“1864, Se îriiiriţează. al 12-1ea - regiment „de călăraşi, CU aceiaşi „Ore 
ganizare a celorlalte: regimente de călăraşi purtând No. 12, iar. regi- 
mențu! ce era permanent, se “transformă -în “regimentul .3 de. roșiori. Să 
mai înfiinţează în Bucureşti, încă . un 'escadron de. jandarmi călări, . for- 

: mându-se astfel un divizion. Se - înfiinţează şcoala copiilor de marină, 
cum şi şcoala provisorie: de locotenenţi și sublocotenenţi de cavalerie. Se 
organizează. arsenalul :armatei (Bucureşti). Se încep . lucrările „de.. întăe 
rire la Bucureşti şi Focşani--Nămoloasa—Galaţi.. 

„.„1885. La 1885- pompierii: constituese în. Bucureşti o companie. pe | 
| lângă regimentul . 2 de - artilerie, în acelaş timp. avându-se. secţiuni . deta-.. 
“:şate în alte oraşe, sub: “conducerea: ofiţerilor de artilerie de prin regimentele 

circumscripţiilor respective. . Odată cu pompierii: aparţinând . artileriei, se 
găsesc corpuri de pompieii.şi prin alte oraşe,. organizate milităreşte,. însă 

"cu. personal angajat. de: comunele ce le-au înfiinţat. Se desfiinţează şcoala 
de: ad.-ţie, trecând o “secţie de. ad.-ţie pe lângă * “şcoala „de subotițeri i Ni 

, (Bistriţa). Se înfiinţează câte” o baterie asediu pe. lângă e cetatea Bucureşti, 
"şi regiunea. întărită. îi ' 

1886. In. „acest an luna Noemvrie, Princepele Ferdinand, ' moștenitorul 

: tronului“ este însumat! ca sublocotenent, în regimentul 3' de linie, iar. re- 

„gimentul. primeşte de” comandant onorific, pe A. S. Princepele Leopold 
de, Hohenzollern, fratele M.. S. „Regelui Carol 1. al: României. 2. 

4 din regimente, 2 escadroane , permanente şi 2 tu, „schimbul. Cu ajutorul , 

„reg, geniu, se înființează reg. 2 geniu. E SA 
„1888. Se înfiinţează reg. 33 dorobanţi şi. un batalion de asediu pentru 

„cetăţi (Bucureşti). . A 
1889.. In: acest an şi celelalte 8 regimente de călăraşi,. „capătă câte | 

- un escadron permanent şi 3 cu. schimbul. Se înfiinţează şcoala” superi- . 

1887. Călăraşii „primesc o nouă organizare, mixtă, constituindu-se la. | 

- oară de răsboiu.:La fiecare regt. de dorobanţi, 2 companii se fac permanente. . --. 

1891. Cele 4 _reg. -te 'călăraşi, .ce 'aveau câte 2 escadroane, perma- . 

E nente, primesc "o nouă. "organizare . şi. anume, fiecare” având. 4 escadroane 
permanente şi. unu . cu. schimbul. e . . ' 

Se : 'constituieşte şi de. formă, o singură infanterie, tuzionăndu-se Te- 

 gimentele de linie, cu “cele - de. dorobanţi, organizându-se' pe un batalion 

ă permanent; două - CU. schimbul şi unul. de 'depozit. : : ui 

--Se înfiinţează pe lângă fiecare - „corp. de, armată „câte. un depozit 

de echipament. 

"1892, Se creiază: regiineintele 9,:10,.11 şi 12 de: artilerie:), Abea în -. 

această complectare, se -desemnează precis intrarea în: mod, „normal a arti- 

. leriei, în „compunerea unităţilor mari, corpuri de armată. şi divizii, S0-.. 
t 

că Aprilie se creiază reg. 9 art. din bateriile 2, 6, 7, 8a , reg. 5 art, şi bateria 
“4 din ae, Reg. 10, din bat. e, 7 din reg. 6 şi bateria 3 din reg. 2, Res, 11 format . . 

„de reg. 7 şi bat. 2 din reg. 3 art. Reg. 12, dat de reg. 8 şi bat, 6 din reg. 4. Să cons- 

tituasc astiel cele 4 brigade de artilerie, câte una de corp de armată, „formată din 3 - 

„- „segimeate € din care, 2 divizionare. şi unul de corp. ! _ , |



, 

ps 

cotindu-se: regimentele 12,3 şi 4, ca artilerie de: corp . de armată, 
pentru. fiecare din .cele-:4 corpuri de armată existente, iar restul regi- 

„-mentelor, câte unul. de divizie, pentru .cele .8 divizii, numite de infan- 
„„. terie din care erau constituite cele „4 corpuri de armată, Pentru comanda- 

4 

A mentul. technic. al. artileriei, regimentele, câte: trei, “aparținând aceluiaș corp 
„de. armată; constituesc' o brigadă. de artilerie, care ține. direct 'de corpul de- 
armată „respectiv, însă instrucţia - technică,' este: deadreptul subordonată in- 
'spectoratului: general al artileriei, care corespunde . cu brigadele, prin co- 

> mandament numai . ca .birou, de înregistrare. . 

p 

. LI - ă 

Nu se „poate spune că . organizarea artileriei. era > complectă şi cores- 
- „+.“ purizătoare „menirei .ei,. în armată: :regimentele câre. intrau. în compunerea: 

"tactică a diviziilor, nu “interesau 'pe comandanții diviziilor, . prin nimis, 
„regimentele nu erau puse sub ordinile lor, sub. nici-un! raport, materialul 
„de artilerie, ca întrebuințare pe câmpul: de luptă, „nu “marca o deosebire: 
„prea mare: de: materialul. artileriei “de corp: de armată” şi de folosirea 
acestuia, pe :timpul luptei. a e 

Totuşi, 'datorită unei tradiţii. menţinută statornic, prin un corp de 
ofiţeri omogen“ şi .unâi instrucţii technice Superioare, care 'a: preocupat în: 
tot momentul inspectoratul -technic al Armei, artileria a, dobândit. întâiul 
loc în armată. „Vicizitudinile organizării” sale progresive, nu au alterat 
“niciodată calitatea armei,. care a rămas şi. s'a trânsmis intactă. | 

”... » “Preciziunea  tragerei ei, a făcut „obiectul de admiraţie „tuturor acelor: 
„ofiteri străini, adunaţi din' statele -mari militare, cu prilejul experienţelor: 
de tragere asupra cupolelor de “la „Cotroceni; ce se.:încercau pentru în- 

 tărirea Capitalei, acei-:ofiţeri cui: drept cuvânt au expriinat: „ne-aţi chemat - 
„să vedem. rezistenţa .cupolelor,. sau .să admirăm splendida tragere a arti--. -leriei .româneşti”,: şi aceasta era recunoaşterea unui merit ce se cuvenea. 

* întreg superbului corp” ofițeresc de “artilerie. : . 4 

N 

„1893. Se introduce la infanterie, armia- cu repetiţie: Manilicher: Se în--. 
: fiinţează şcoala de cadre a flotilei şi. şcoala de administraţie. „Se : înfiin- 
„țează regimentul 4 de roşiori' (din fostul „regt. 12 călăraşi). - 

Se creiază. şcoala de cadre a marinei; Se înfiinţează depozitul central. . 
de -muniţiuni (Bucureşti). Se înfiinţează reg. 1. cetate; compus din 10; "companii pentru linia. întărită Focşâni—Nămoloasa—Galaţi : și reg. 2 ce- i - . a... . . .. Z. . tate, acesta, pe'5 companii pentru. cetatea Bucureşti; fiecare ' regiment in regiunea respectivă având “sediul; . numărul «companiilor reg.. 2 „se ri- 

.dică la 11; se: "termină . lucrările cetăţei “Bucureşti şi a regiunei înțărite:. | “Focşani—Nămoloasa—Galaţi. Se: înfiinţează - reg. "34, dorobanţi “(cu aju-: 
„tor de la reg. 33);. se pune în serviciul: infanteriei arma Md. 1893. -:1894. Se pun în serviciu încă 4: şalupe. - - Sa „1895. Se creiază încă '2 reg.-te de roşiori, al 5-lea şi al 6-lea, me - înfiinţează „comandamentul diviziei“ de : cavalerie. Pompierii” se. atâşează re-- gimentelor de artilerie respective. Da Daia “Regimentul. 9 .de călăraşi, "se transformă în regimentul :5. de.o- 

N: 2 - 

Şiori, iar 6 de călărași, în 6 roșiori. La Călăraşi se: înființează un. nou. | 7 

+ 
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- regiment, No. 9, iar reg.: 12 călăraşi, „primeşte - No. 6. In acest . an, 
toate . regimentele de TOȘIroi, constituesc „divisia de roşiori de 2 prigade . 
a 3 regimente fiecare. .. . - 

Se contopeşte şcoala” de subofiţeri (Bistriţa) în cea 'de „Ofiţeri, pentu Ă 
a se face omogenitatea corpului ofițeresc a infanteriei. _: . . 
1896.'0 legiuire “nouă, înființând jandarmeria rurală, serviciul călăra- 
şilor -la judeţe. încetează, „iar “aceştia: sunt lăsaţi: compuherei organice a. 
armatei, formând aşa numita * cavalerie teritorială, - | tă 

Tot în acest an, se despart. vasele . flotilei pe categorii, înființându-se 
-divisiz de 'mare şi div. “de Dunăre. 1) Divizia. de mare, la Constanţa, CON 
stituită din 1 crucişător, 1 Brick-şcoală, 2 şalupe canoniere, 1 „eanonieră, 
3 torpiloare. 2). Divizia de Dunăre, constituită. din 5. canoniere, 5 şalupe- 
canoniere,. 2 “torpiloare, 1 vas de poliţie a. porturilor dunărene, 7 salupe 

de poliţie a fluviului, 20 şlepuri, 1: vas-transport, bacuri, bărci; Se mai 

creiez 2-batalioane' de Vânători, al 5-lea şi al 6-lea. Se înființează şcoala.” . 

- pregătitoare de - subofiţeri. la Bistriţa şi şcoala de cadre a, Inntanteriei. Se 

" înfiinţează Pulberăria - Armatei (la Dudeşti).: | SR 

1897. Se. creiază :32: “regimente de miliții (infanterie). In acest an, 

divisia de cavalerie se desființează, regimentele de roşiori. formez brigade ia 

separat şi. cele de călăraşi -tot astfel. Se. desfiinţează. şcoala de cadre a “ 

". infanteriei şi -se' înființează şcoala . copiilor de trupă. aa 
1898.. Flotila ia numele de Marina , Militară. A o 

-De şi redusă „cu totul : câ vase, marina însă dispune de . ur distina.- 

“personal ofițeresc şi mecanic, a cărui. putere de muncă închinată cu. ar- 

doare propăşirei “acestei arme, este. lăsată întrun "cadru cu totul. restrâns, 
în disproporţie cu celelalte arme: Şi cu nevoile ce ele vor avea: la timp, 

de concursul ei.- -- ” ie 

Tot. în acest an, toate batalioanele - cu Schimbul: de” da. regimentele - 
de infanterie, să transtorm în permanente. De asemenea regimentul 1îi. de 
Călăraşi, primeşte: No. 7. Se. “înfiinţează şcoala de Herghelie. Se înfiinţează 

„la Bucureşti Manutanţa Centrală a Armatei. 
1899. Regimentele de infanterie, se' organizez iarăşi pe '2 batalioane. 

E permanente și. unu... cu schimbul. Se . desfiinţează - regimentele de infan= 

 terie- de miliții. Se desface bateria de, munte. de regimentul 2 Artilerie, şi 

se dă garnizoană orăşul: Târgovişte... , , 

1900. Se creiază alte 2 batalioane de vânzători a 7-lea şi al 3. lea, N 

- Se 'creiază : câte „un batalion! de „miliții, pe lângă: fiecare regiment . i 

de «infanterie. Se: dă geniului o nouă orgaiiizare” şi anume regimentăle . se | 

" fac'pe câte 3 batalioane, asttel: reg. “1 cu batalioanele '1 şi 2' cu câte“ * 

3 companii săpători minari: şi. una de telegrafie; al 3-lea batalion e de 

"căi ferate. R. 2 geniu cu aceiaş constituire însă fiind pe Siret, are al 3- lea 

„batalion :de pontonieri.. Se înfiinţez- şcoli. de pontonieri. Se înfiinţez şcoli, 

“de. aplicaţie şi trageri pentru infanterie: şi artilerie; , se creiază şcoală - 

- pregătitoare. de plotonieri. 

„Mai jos se: arată în amătunt în. ce: mod: s'a tăcut încadrarea oştiiei 
7 - ' - ”
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-— celor. două principate şi. care a; fost mediul cultural din care s'au ales. "ofițerii. Imprejurările politice asigurau ţărilor române o oarecare „linişte - 
interioară şi le puneau. la adăpost de o intervenire ârmată în conflictele „desc, dintre” cele două "mari. state: vecine“ românilor Rusia şi Turcia: De „A aceia” nevoia punerei' în evidență a calităţilor de conducere din partea - "ofiţerimei noastre nu. se făcea simţităă. Trebui totodată arătat aci. că nici la acele două ţări: de' care să. vorbeşte „mai sus, starea culturală a ofițerului + nu, era prea ridicată, iar operaţiile” din “răsboaele - timpului; nu :aveau o technică desvoltată, nu cereau. concepții. şi - metode deosebite. Napoleon «cel Mare impusese ştiinţei militare prin geniul său 'şi prin teoria ce stabi-: leşte el asupra” artei militare: îndreptarea grezelilor săvârşite şi constatate în răsboaele treciite în. care au învins marii generali ai timpului. Nici __Nepoleon nu a fost prea exigent în calităţile culturale ale generatilor săi, cărora nu le pretindea. de cât. o. precisă executare 'a dispozițiunilor ce el 
„dădea şi care, era. deajuns să asigure victoria. OO o 

In țările române în care. înaintea ştiinţei trăia bunul simţ, - curajul şi- acel preţios 'mănunchiu de însuşiri. ostăşeşti ce nu.au izvorul -numai de cât în ştiinţă, „Victoriile oştirilor, române s'au miilţumit” cu. îndrăznâala şi „„..„” Priceperea Voevozilor, cu executarea fără şovăire a, boierilor devotați ţării 
» „Şi cu tenacitatea în ași apăra pământul,. a poporului. Cu : aceste. elemente găseşte organizarea..de la 1830, mediul din .care să încadrează noua oştire - naţională, oştire. care nu aştepta de cât o regulată şi- uniformă proceda:e, - în. ambele ţări: Această unificare -este mieritul organizărei ce se aplică „7 ştirilor române, la 1830, N Sa a ».. Cultura unui popor. se capătă „prin şcoală; or. sub acest raport. nu „_xista' un: curent cultural în țările române, de: cât în singurit la :câţi-va “boieri 'care -venise în ' contact cu cultura -altor țări înaintate. ” 

„n. Bvoluţia culturală a, ofițerului român '-- 

4 7 

- pu 

i era: pretutindenea, : anume â timpului: şi a; împrejurărilor. care au. dat A naştere oştirei, vederile şi priceperea celor. de care. ea depindea, cum -şi “ce însemnătate. se da ştiinţei, în. ţările. noastre. E „ Sunt: trei, etape. “distincte, în cultura “modernă a ofițerului român: „ întâie ar fi încadrată între: anii 1828—1862, cea mai: lungă; a "doua, între „"1862—1877 şi a. treia, între :1877—1900; IN | A „Cu iubirea 'sa de: patrie şi cu ' însuşirile ostăşeşti moştenite 'şi- iraus- „„ mise din, generaţie - în generaţie, ' ofiţerul “român şi-a. făcut în conştiinţă, „în toate timpurile şi cu toată putesea -sufletului „său, datoria către ţară, : - “ Şi vremurile din trecut nu i-au pretins pentu aceasta aproape altceva de cât curaj și: credinţă; şi fiind-că” boierimea a dat această” clasă de cor- ducători ai ostașilor, munteni” şi moldoveni, acei “istorici care vor să o “acopere cu critică Şi ocară, sunt în complectă rătăcire şi săvârşesc un act de impietate' către boierimea fărilo:, cât timp tributul ei de sânge în apărarea Pământului. strămoșesc, a. fost din belşug plătit de dânsa. - 7 
. 

m E 7 -. | : - N RI 

- Cultura ofițerului român, nu a putut să: fie la noi, de -cât acea care, 
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“area „de. atunci, cât prin constatarea, “ce o putem face, azi, între ce-am . 
( - 

* ÎN E o. . . “. 

ga Li e 
. 

E “Insă, ştiinţa de: Carte; cultura intâlectuală pentru: colectivitateă căreia . 
-i-se cere să urmeze: fără şovăire pe: şefi în “lupte, 'nu a avut însemnătatz; . 

4 

din contra, sacrificiul vieței a fost efectul acelei credinţi în D-zeu şi în - 
şefi care a: născut “curajul: şi bravura, fără a fi fost nevoie de altceva mai 

: deosebit - de - cât - iubirea „de patrie, „de: care , românul Și în cultură şi în 
„necultură, a dat dovezi iotdeauna. E 

Intâia Etapă. Trecuse . foarte. mult. timp. între: epoca. de glorie militară 

E 

a lui Mihai Viteazu, Matei Basarab, „Vasile Lupu, şi 1830, daia de când. 
începe reorganizarea armatei, ca să -atribuim aceştia vre-o legătură cu 
trecutul; aşa că anul 1830 este începutul curat a unei: oştiri pe temelii 
noui, în țările române. Elementele “din care s'a alcătuit oștirea atunci, sunt 
acele care ne interesează; aceste elemente, cu privire. la trupă, ies acun - 
din cadrul cercetărei - noastre; cele cu privire -la ofițeri însă, fac obiectut - 
expunerei de" față şi prin urmare 'de dânsele ne vom şi ocupa. : 

Invăţământul public mai nu exista până la 1830 de aceia când s'a , 
- organizat "armata noastră, pe alte reguli şi ca unificare, înicadrareă ei cu . 
ofițeri a fost--simplă . de: tot: de la: gradul de sublocotenent ' până, la cel 

„de colonel, . se. pun "boieri, fără” nici: o- cerinţă de condițiuni, ci numai: 

„după voința lor. şi luându-se. ca. normă “în scara ierarhică militară, scara 
„ierarhică a rangurilor boiereşti din acele vremuri şi trebuia ca .în gradil 

- ce avea fiecare în oşțire, 'să: ştie a explica din rusește pe româneşte, inele 

- reguli de instrucţie: pentru oameni. Gradul de: cultură “scoborât, să începea . 

”* «deabea atunci .să funcţioneze aşezământiul efemer: şcolar prevăzut de Fegu- - 
lamentul organic, roadele puteau fi aşteptate” peste 10—12 ani şi această. | 

„perioadă de aşteptare destul de lungă, pentru progresul oştirei era o 
piedică simţitoare. Generalul Starov, inspectorul-instructor care lucra, serios 

la organizarea oştirilor româneşti, nu era de loc mulţumit de gradele ofi- 

țereşti-naţionale şi el aduce modificări. 1 - AR 

Nu să cerea nimic scr! 5, aşa că erau 'ofiţeri care nici” să semneze nu. 
- ştiau, de şi cea. mai bine: încadrată în ofițeri era totdeauna , tocmai ude» : 

jurstva”” „(adică -: cancelaria). Alţii, (când li se cerea - “subscriere, "spune 

Colson; făceau * „doar nişte. semne cabalistice şi . încurcaie, cărora ei: le 

„zic Kirilica: , Ies . A - 
„Aceştia erau ofițerii inceputului pe acele timpiari când în Gecident 

„artele şi ştiinţele erau În. floare, în ţările româneşti, domnea. viaţa pastorală, 

"fără preocuparea: alcătuirei naturei, a , legilor ei, a rostului omului, . cet 

1 

Nici în armatele altor. ţări, ofiţerii nu -reprezeritau. pătura. cea mai - 
- “mai perfecţionat element. al ei... - E ” îi 

- cultă a societăţei; 'Mareşalii lui Napoleon m'au strălucit de loc prin tocanui | 

“multă cultură, din contra; aşa că se vede-că nevoia de ştiinţă 'nu era. absolit ' 

cerută . de victoriile. lui -Napoleon.! Insă” societatea din care ce' recruta ofiţe- 

„Timea mai mică “în. grade, “era -cultă, în „apus şi „eu. t6tul. facută către 

“răsărit. 0. IN : 

In această privi ți avem documente care ne onorează, nu prin consta= 

+ 
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- fost -când. mii era! nevoe să fini 
să fim aşa, - .. - ! 
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” altfel. şi ce -suntem azi,. când trebui 

„.. Generalul - Bauer, "a publicat - la Francfurt ? şi Lipsca în „1718, me 
„moriile sale şi. o. hartă a Valahici;. iată ce spune el: despre ştiinţele -și 
artele noastre de pe atunci: e. Iu 
Științele şi artele mau făcut uci un progres în: Vaiahia, precum nici 

„în celelalte fări. supuse Porţei. : Ele sunt neglijate. şi disprefitite.: în aşz 
grad, încât ut Sunt nici termeni în limba fărei, pentru. a exprima . cuvântul 
artă: saz ştiinţă. De aci 'se: poate conchide -că_ ignoranța. (rebue- să fie 

E „„- extremă în acele provincii. Nu sunt „de cât vre-o câțiva boieri sau negu- - “1 *. - iu ao "e. N . . . . «, 7-1. = “tători ce au călătorit, cari se" deosebesc din mulțime. Singura știință le 
„Care se apucă Românii, este” medicina. Se -duc în. Italia sau Germania 

N 

spre a o studia; totuşi eu maşi voi. să înicred îngrijirea sănătăței mele 
unui medic român. . Unii dintrânşii - ştiu italieneşte; -iar printre negustori, 

"-.sunt unii care vorbesc nemțeşte, mai cu seamă acei care „frecventă forurile. 

„aceasti- fară. Oamenii de- condițiune . vorbesc turcește”. * m 
- Că învăţământul în şcolile . publice - 6ra aşa. de -primitiv, o dovedeşte 

Lipscăi, cunosc această limbă. Limba frânceză este putin: cunoscută în 

E - faptul că până, prin 1775 nu se găseşte nici urmă de: vre-o condiţiune cul- 
"turală celor chemaţi a li se încredința vre-o atribăţie de îndeplinit. bea 

sub Grigore Ghica, „Domnul. Moldovei, :se regulează! mersul învățământului 
spre a.folosi serviciilor publice ale ţărei. Aşa, punctul: 12 al. aşezământului- 
său, glăsueşte:astfel: | De a Vu 
„Până după trecere de 3 ani şi mai bine, nici unul din “şcolari nu s? 

„va înainte nici la :o onoare, de nu.va arăta „cărțile: și ale dăscălului “celui 

N x 

"dintâi şi ale celorlalţi dascăli de la Acadeniia Iaşilor, că a fost ucenic” 

Da a 

îi 

Da silitor şi cu osârdic şi cum că a câştigat învățăturile şi “că sai onorai 
despre dascăli“ cu nume de' om învăţat”. a o - "Stăruesc în a constata mediul..cultural. al, timpului, pentru a pune in 
evidenţă de ce la organizarea oştirilor” în țările noastre, ele'nu pot îi înca- 
'drate cu. elemente . pregătite. a; da' de la început oştirei, „un ” caracter 'de _Scoali. a naţiunei, cum era în alte părţi şi cum de -altfel-a- devenit prompt mai târziu şi la noi. . - Cu N Ca a 

„Starea aceasta de înapoiere culturală, :are să țină mult, întrucât regula- 
" mentul organic la 1830, când. armata ia fiinţă, -el abia pune ternelii .învăță- mântului, abea prevede materialul. de studiu în.cele 4 clase din „umânioar2”: * gramatică românească, 'caligrafie,  desemnul, limba franțuzească, elementele ' j _. . | - În. . . . 1 a 3 

„„ Qeograjiei. şi, ale... hronologiei, - istoria. universală, . aritmetica rezonată, 

” folositoare care să. fie. propusă». ' 

cursul limbelor. greceşti “şi latinești», . - | Ă Ă Despre mersul acestui învăţămiant, tot Colson, în 1835 ne dă o ideie, când vorbeşte de şcolile „din Moldova; el spune: sistemul învățăturilor este prea ponosit, e vechiu din caleafară, nici o -ideie nouă, nici o arti 
t . . ae e Să . . ARI Vo i | Ma | De ce această stare? Unde şi. când sa “fost pregătit personalul -profe- 

Soresc,. cine, erau' :aceşti profesori? La. Academia din Iaşi, profesor de . Ă [a . . | 4 - o Ă - N 
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. maternatică superioară, 'eră Maiotul Singurot, venit” dintr'o. companie "de 
. pontonieri ruşi. E 

Şi. suntem după 5 ani: de. organizare a “oştirei, şi nu” "vedera nicăiri .-. 
prescriindu-se ceva, pentru ridicarea culturală a ofițerului. Abea în -1835— 

- 1837, Domnitorul Moldovei Mihail Sturza, constatând şi el starea rea a, - 
şcolilor, “spune: „„Cercarea îndestul au lămurit pe 'cârmuire, despre me- 

cineva la. slujbele mai înalte, trebui să nu fie lipsit de oarecare: înstărir2, 

pentru a putea. închezăşlui societății asigurări materiale. Domnul cerea: 

"aceasta familiilor. înstărite -a căror -fii. sunt meniți a [i în slujbele publice 
«şi în urmare. a. se face. vrednici prin “cunoștințe mai amănunte menirelor. 

[a. care 'sunt chemaţi, "precum:. politica, administrație, magistrara şi treapta 

militară”. « , 7 Mae _ | . 
N 

tehnele acestui sistem care” wa răspuns deadreptul la vrebuinţele stărei - 
sociale. a. ' Moldovei. Este „cunoscut obşfește,” zice el, că spre -a ajunge . 

Abea după | zece” ani de la această constatare, în” 4847, găsim în me. 
sajul de reformă .a învăţământului începuturi» de” o cultură mai desvoltată, 

„prin măsura ce se'ia, „4 organiza: științele e gradul îndlt, zice: mesagiul 

domnesc, prin învățătura limbilor străine, a aduce! profesori pentru . aceste -: 

cursuri, potrivite . a „forma - administratori, măgistrați şi militari», lar. Şti- 

inţele: propuse, erau: “ Retorica cu. Titeratura . franceză. Istoșia Universală, 

. Matematica, ' Astronomia, Logica -şi "Filosofia;. -şi ca să clarific .şi mai. bine. 

cine erau ofiţerii, indic art. 16 din Decretul. Nr. 36 din 1847, care spune: 
„subofiferii care la' sfârșitul celor 2: ani: de “cursuri vor : proba mai multă: 

capăcitate pentru studii şi : științe de. cât. li. se cere „lor, înainte de tre. 

“cerea lor la exerciţiile. practice şi care „pe timpul acestui din urmă “ai se; . 
„vor arăta bine disciplinati. şi „capabili, vor. câștiga un drept la -înai: atare - 

i pentru gradul_ de ofiter”... “Aceasta era şcoala care se înființa în “Buciireşti, 

cu subofiţerii “ce urmau. să sosească” din Rusia unde. fusese trimişi să facă. 

„practica. la regimentele din Crimeia. .- . i ii | 

Nici cărţi militare nu existau după | care .să :se poată: învăţa; regu- 

lamentele erau rusești . şi :orcât de.. întrebuințată ar fi 'fost limba „rusă, RI 

nu . cred, pe părinţii : noştri aşa. de tari :în acea limbă ca să înveţe așa 

cum ştim că trebuie “învăţat, un - regulament Spre a, i. se ști, nu: numai. 

-, comandele, 'dar .şi “principiile, lui. 

'Este nostimă porunca. de zi 'cu' “Nr. 122 din 2. Dec. 1845, dată. în Mol- 

ze
 

dova de Luminăţia -Sa - Prinţul „şi Cavaler Dimitrie M. Sturza, general a 

inspector .al' oştirei.. Moldovei. "Din acea. poruncă reies . foarte - -limpede 'iz- 

„x voarele de, unde se. adăpa . ofițerimea la ştiinţa militară a timpului, fiiud 

“vorbu. de cele două” xegulamente existente în oştirile româneşti, slujba 

de garnizoană: şi regulamentul : militar: pentru oştirea Moldovei; duând . 

în. băgare de seamă că: oștirea acestui principat este lipsită de scrierile 

militare pentru slujbă şi că din pricina aceasta, atât comandirii cât și- ofi- 

ferii subalterni se ocupă mai; “mult din practică cu învățătura exerciţiilor, 

“pentr că coprinderea regulamentelor traduse şi publicate în Valahia la 

= înformarea ostirior, românești, este astăzi. nepo:rivi ă cu. schimbările intro- 

7 ; , 
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+ foate scrierile trebuitoare spre a se putea aduce. învă 
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“batalion şi division. (aceasta pentru. cavalerie) 'slujba de garnizoana. Duvă 

"cărui ofiter, care va. servi de: temei 

796: — 7 A aa ps | E 2" m 
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duse în folosul. slujbei de: către comanda de “învățătură ce a fost înadins Zrimisă în Rusia, am socotit “de neapărat a înzestra” corpul _tilitar : cu 
ăfătura ofițerilor și 

a rangurilor: de. jos, la rezultatele -unei- oștiri bine organizate.  Stăruința 
„mea nu va conteni şi în viitor dea se pulea “în curând, traduce și EI TINE .. o 4 ” y e. Ă . -. : Zipări, colecțiile “scrierilor celor mai: nouă și. mai de folos”. 

Prin. urmare, trecuseră 15 ani-de rhuncă fără spor, un corp de elevi 
din care să' se recruteze viitorii profesori nu există nici în intenții, necurm „-- de fapt. Cu toate „acestea nevoile se înplineau cu elemente Ia fel cu cele 

„de până atunci: . . a | - a -“* Dovada stă imediat; La 1849 se dă următoarea poruncă către oştire; art. 3: se dă, un termen de 6 luni cu. începere de- la 1 'Noemvrie, ca „Toți oberofițerii fără osebire să se. pregătească pentru examen la care 
"se 'vor cere desăvârşita cunoștință a şcoalei recruților, exercițiile de roată, 

examinare mi se va prezinta un tablou. de clasare” pentru destoinicia [ie- 
iu da înaintare, care. nu va mai fi în viitor bazată -de cât pe meritul său”; adică nu ca: până atunci. | | Dar şcoala, ca pregătire: pentru . ofiţerie. se: prevede în. 1847 și ca porneşte cu un număr de 16 elevi, aleși prin un mic examen din cadeți ce se aflau în serviciu cu: oarecare cuhoştințe și se aşez “în scoala militară 

în localul cazarmei Sf.. Gheorghe”. a Ra 
__„ “Dar nici aceşti 16 cadeți nu sunt sîmburii culțurei noastre . ofiţereşti; “căci anul 1848 mai întârzie aşezarea terenului în care să. se arunce. acei 
sâmburi, Şi stagnarea -se menţine încă trei ani, până la 1851 de când 
avântul se ia pe toată linia. La 1856 încep să sosească Ja corpuri -ele- mente ce. dau. drept la speranţe bune. De la acea dată, sepoate prevedea 

” şi în.oştirea. noastră. oarecare. condițiuni de îndeplinit de, către acei 'care „au a deveni instructori şi chiar ofiţeri. 
| In -anul 1859, cu alegerea ca domn al ţărei, a .unui ofiţer, este întâiul - - PES spre recunoaşterea. însemnătăţei ce trebue să aibă. un: ofiţer în so- cietate; . pentru moment, “mijloacele . Sunt “restrânse din cauză că trecutul nu 'ajutase cu nimic la ridicarea prezentului; lipsea personalul din care „să se recruteze dascălii. De. aceia. în 1860, pe lângă alcătuirea .de re- : gulamente româneşti „pentru studiarea științelor militare în  şcoalele Spe-. 

„pentru „cavalerie în şcoala de la St. Cur, 6 pentru. artilerie -şi geniu la: - Şcoala Politehnică, cu 'condițiunea de a trece apoi în şcoala specială de la 
Meiz; 4 pentru şcoala de. stat major, 2 pentru medicină şi. 4. peritru arta " Veterinară. * . i Sa Aa si | 

” Pentru întâia dată în 1860 se pun condițiuni de admitere! în şcoala mi- „ litară, conci iuni toarte 'gre'e fajă de cele de până atunci; aceste. condițiuni „de, cunoștințe g-rale. erau: curs religios de fi zidirea lumei, până. la 

„. ciale a Franţei”,. se hotărăşte . trimiterea 'a 8 elevi “pentru . infanterie, 4 

: Haşterea lui" Hristos; limba română: citirea oricărui fel de: scriere de mâsă 
Sau de tipar. Limba franceză, traducere şi gramatica partea I-a. Artimetică, 
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" cele 4 operațiuni. Istoria, idei generale: asupra Btoriei, cu. , biografia” orr- E 
menilor celor mai. însemnați, Cronologia ! întâmplărilor. celor mai. “însemnate. 
Geograjia: deținiţiuni, oceane, mări, uscat,” climă, nuniirea celor 5 „părti că 

„lumei. Caligrafie;. desemn, desenu liniar, părțile figurei omulii. 
__ Ne putem face.o .ideie de înălţimea, cunoştinţelor de - pe sreniurite 

acelea, din: prefața unei cărți | „traducerea “de .artă şi istorie: militară, de 
„Locot. Pencovici: „Acest curs” este ' tras. din cursul ce: se predă în Școalele. 
"de regimente din Franța; considerând. că nu avem _nici un: uvragiu de - 
felul” acesta, considerând cât. de necesar este ca fiecare - militar “să -aibă 

_o-ideie iât.-de repede - despre drta și “istoria militară, am. crezut. că fac. * 

bine. ofițerilor. traducând aceste fete”. Or,. ne: găsim la "1860, după 39 

de ani 'de la organizarea oşiirei şi! cu întreaga ierarhie ' de căpitani, ma- 

_iori, coloneli' şi” chiar generali, dar. fără nici un curs de artă şi istorie! 

militară la îndemâna  cuiva..... :şi ne putem deci. întreba, pe 'ce temeiu. - 

de ştiinţă militară, de _răsboiu, dobândise ei aceste:: grade? . Trebuie * să 

arăt şi răspunsul la această “întrebare, “carei dă condi;iunile de înaintare, 

până la 1862, publicate în Monitorul, Oastei, pe acel, an. Aceste coridi- 

_țiuni sunt următoarele: . > PR 

„Pentru gradul de colonel, inspectorul va propune; pe aceia din, ocol. 

coloneli, pe carei va “crede destoinici să împlinească funcţia de colonel '(?). 

Pentru gradul de sublocotericiit, a "20- -a parte din subofițerii, adju! tanții, 

sergenţii majori, sergenţii” furieri sau. sergenţi”.. > Condiţiuni mai grele se. 

prevedeau la trecerea la „ofiţer . superior; aşa bună oară, la infanterie: 

„căpitanii de infanterie nu vor putea - fi recomandaţi pentru gradul supe- 

- rior,. pe cât timp nu vor.dovedi înaintea trupei că pot conduce și manevra. 
msi cal. Inspectorul general se va asigura pe câ se poate, dacă în-, 

 deplinese această condițiune”. Baii sat 

Pentru ofiţerii de cavalerie 'li se “cerea: „talent la. călărie. şi “oustul. 

calului, gust” neapărat oricărui ofițer. de cavalerie, se vor: luă. îndeaproupe - : 

" băgare. de. seamă şi în notele” individuale, inspectorul general. va însemna 

pe acei din ofițerii care ar fi arătat mai multă „destoinicie; în amândouă | 

privințele”. pi . N a ae i 

- Dar 'armele-- speciale ?. i- i i , 

Candidaţilor care voesc “să devină: sublocoteneriți în i artilerie, „inspec- 

torul general face : însuși dn examen special şi în parte de: instructia. 

teoretică 'şi practică, a cadidaţilor: prezentaţi pentru gradul. de subloco-. 

teneni.. Se “asigură :că sunt în „stare să întoemească şi să discute un desenu” 

de inaterialul de' artilerie, . de. fortificație sau de construcție, şi că au' 

uşurinţa siitului și obișnuința- redacției “neaparate funcţiilor ce vor fi-rhe- 

“maţi a îndeplini. El nu primeşte, de cât „pe aceia care îndeplineşte toate 

condiţiile de -destoinicie şi ale căror " desenuri, raporturi 'sâu compoziții : 

scrise, dovedesc o instrucție tndestulă şi. toate cunoștințele eaparate Spre, i 
pi 

a deveni buni ofițeri”.  -, ! 

'Prin' urmate; ofiţerii înaintau în grad, “sară cunoştinţă | de artă şi: 

istorie -miltiară, „căci asemeni cărți, nu existau. Sublocotenenţii,, în “toate 

Pe i . 4 . 
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““arimele; o bună. parte: erâu din cei cu. desen şi: cu 1 composiții 'scrise- sau cu 
sus de cai.. Din .ce- proveneau aceste. elemente?.. 

“Din sergenţi, “sergenţi- majori, adjutanţii vremnei. „Ce. crinoştiie generale: . 
aveau aceştia, şi din cine , proveneau şi. ei, a2-0 spune tot legea: de î înairt- 

-» tare de atunci: - s SI = 
E „Sergenţii se aleg printre: caporalii. şi “caporalii furieri, care se cy-: 

- noască “funcțiile de ' sergent, definite în . regulamentul manevrelor, servi. 
„ciului interior, serviciul piețelor - şi companiei sau scadronului”. “Cine's 
'caporalii?. pa ' - - . 

„Pentru a. fi numit cineva” caporal, trebue- să îndeplincastă coudi- 
_ țiunile următoare: „Să fi “servit în activitate în „timp € de” 6 Luni, cel puțin, 
Să ştie. să. scrie şi să citească”. i 

-Aci şi aşa, se încheie întâia etapă, a stă: -ei culturate a ofis erimei noastre. 
„Noi. 'dacă n'o putem. lăuda, cu: atât mai: puţin mo “puteni biama. „Ofiţerul . 
„torcea din caierul timpului, când Gaea :ştiinţei:. era. sărăcăcioasă : “Şi bolnavă. 

Este interesant. cum. descrie “unul : din ofițerii misiunei- franceze, sub- _“intendantul Le Cler, starea lucrurilor. găsită la sosirea “lor în ţară la 1860— 
E 186]. „Codul „Kiseleff domnea atât instrucția,. cât şi disciplina: Exerciţiile, 
şi manevra se fac” după. tradițiile ultimei.” ocupații. Artileria - 4 - făcuse 
„nici un. progres. Cavaleria așteaptă un “instructor de- hipiatrică- şi de. echi- 

ație, de care are foarte: :mare _frebuință. Serviciul * interior. e - părăsit. în . 
mânele' subojițerilor şi caporelilor.: Ofițerii Hu: Se: ocupă. de ei; prezența. 
lor la. cazarmă este un eveniment, ai vedea la pansaj, la hrană: cailor, 
a: distribuții, este şi măi rar. Subordinaţiunea;- disciplina, nu există” de 
cât în stare negativă. Afacerile, Oricare ar fi gradul, se tratează cu-0 familiarităte. compromiţătoare; Condiţiunile de vechime. și de merit, în îiain- „Zarea ofițerilor, nu erau; se improvizase maiori la: vrâsta de 24 de ani, „coloneli la 25 ani, - ba, Principele” Vogoride, „caimacanul Moldovei, - duză „exemplul lui, Caligula, care-şi făcase. calul “Consul, legase un: brevet: «e 

E, gâtul unui. câne”. . | LI De - 
“Nu tot astfel “erau însă | calităţile “suileteşti Şi patriotice: ale ofi- “ţerilor.:din acele” vremuri. De virtuţi ostăşeşti;: “au daț destule dovezi anii: E 1828—29, - - când - are loc. răsboiul * ruşilor cu “turcii : în "Oltenia, - la care “participă şi. companiile : de panduri. La- 1834, în răsboiul ruşilor; cu turcii, “când :şi românii iau' izolat, ” parie. „La. 1848 în “timpul revoluţiei, la 1854 când cu desarmarea - oştirei. de: ruşi, etc. Toate aceste evenimente, : “coprind ” “numeroase . şi strălucite . acte doveditoare, că ne putem mândri cu ofiţerii . acelor . timpuri, chiar. „dacă sub răportul. culturăl, „au lăsat” aşa de: mult de. dorit. : 

a pi Ca 

“a oua eta, 1862-1878. 

Sosirea din străinătate. a. tineriloi” ce au urmat: Şcolilg militare “din: -apus, este- începutul. stărei. de progres cultural “pentru ofiţerii noştri; bă- „trânii. care ocupau gradele de. sus. „asist la pretacerile MOi;.. „gradele „mijlocii, : 
1 
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produs a şcoalei- noastre militare, sunt încurăjaţi, de tineretul care a văzut 
lumina: la: origină; şi unii şi alţii să pun pe muncă şi nu le: lipsâşte sprijinul  - 
celor mari care, buni patrioţi, nu sunt geloşi de loc de meritul tineretului. O 

pleiadă- de tineri sublocotenenţi şi - locotenenţi veniţi din streinătate ca sublţ. 

Ecacle Arion, Gh.: Manu, Anghelescu şi alţii, fondez o şcoală preparatoare” : 

penti şcoala militară; ei fac: apeluri - -şi chem la. învăţătură, . tineri, îi 

„meditez aproape gratuit şi stârnesc astfel interesul "pentru cariera ofițerească, 

stimulează în toate părţile, provoc. a: “obţine asttel. concurența şi prin urmare, 

legiurea poate institui admiterea în şcoală : prin “Concurs. 

Programele. şcoalei-: militare “pot căpăta:o desvoltare: potrivită elemea- _ 

telor ce-o: urmâu.. Dau în treacăt ma:esiile acestui, „program peniru e că va 
servi să fie. comparat, cu cel de astăzi: - Aia e 

Curs religios, [. română, 1. franceză, l. " germană, aritmetica, algebra, 

gcomitria;. trigonoretria, istoria, geografia, "chimia; istoria năturală, de 
Senat: şi topografie, geometrie descriptivă, g geodezie, ărtă militară, geometrie Si 

„analitică, statică, fortificaţie, artilerie, ad- fie și legislaţie, arhitectură, Ponturi 

_şi șosele, istoria ostășească, ipologie, teorie de infanterie, artilerie, cavalerie, 

„evoluţii de linie, exerciţii  ostăşești, scrima, “gimnastica, natație. '"Bceste 

materii erau împărţite, în 4 ani „de studii şi se învățau de câte trele armeie : 

la un loc. .,. _ 

” “Incă din 1863 se pune baza. întemezrei şcoalei, 'de Cavălerie Şi .Coa.- ce 

“e de remarcat, deşi şcoala: nu a. putut lua atunci fiinţă, este. că în buget, 

i - se. prevede, _ceia - ce. nici până. astăzi nu' i. s-a. dât: “înfiinţarea + inui - 

„escadron de: instrucţie, având 1 căpitan, 2- locot.. 3 sublocot,, 122. trupă, 

122 'cai.. - : - ! / 

Sa înfiinţează şcoală - de. scrimă şi.  gimnăstică,. ca să “formeze pe ofiţeri : 

Şi sergenţi de toate. armele, ca instructori pentru ca'să răspândească : aceste. 

“cunoştinţe - în . Corpuri... iată - dar. că - ceace s'a: înfiinţat, ca inovaţie,. 

“anul/-1913, a existat. „mai înainte: cu 50 “de: ani. - 

„Tot în- acest-an, să prevede: executarea de: teme scirise cu aplicaţii. de 

răsboiui, ca mijloc sal desvoltărei meritelor, ofițerilor”; - aceste teme se 

- alăturau: ptopunerilor - de înaintare: Decizia Ministerială avea “grijă + să: pre- - 

vadă şi menajamente, căci iată ce “spunea: „în general se va urma programul 

alăturat; rămâne bineînţeles şi la apreciaţia şefilor- de regimente, a: îngriji” 

„ca. din chesti ile” programului alăturat: :să facă o: deosebire pentru ofițerii și 

| subofițerii aceia care nu_vor fi avut ocazie să studieze, iar chestiile care cer 

O. știință mai întinsă, se pot propune ofițerilor care'vor. fi: studiat. în şcolile. 

din: străinătate”. Ordinul mai „prevedea „Ca. lucrarea să fie însoţită şi de. 

un” crochiuz; iar cei ce nu vor: şi să deseneze, vor”, da: “numai indicaţii 

Sumare”, - E „ d Sa 

„Ce prevedea.  progrămul? 
. 

Pentru "locotenenţi . şi sublocotenenţi: alegerea. locului şi aşezarea une 

tabere - pentru un batalion sau 2 'escadroane. Aşezarea unei: garde mari Ş 

a- posturilor sale... Conducerea unui detaşament, de 40: sau de, 100 oameni. 

de infanterie. sau cavalerie, pentru: « a se. ani, cu corpul din care „jac parte, 

, , | . 
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Traversând. un. 106 descoperit câmpie,: nizzntos, pădure sau cu “obstacole, 
" întro „fară. neamică. Conducerea unui 'convoiu de efecte militae., Condu- 

„ cerea capului avangariei unui regiment în : Jaja neamicului „Sau într'o dară N 
neamică, n - 

“Pentru căpitani: alegerea unei tabere pentru un „eat. de infanterie sau. 
căvalirie.. Conducerea. unui . detașament de 100—600 oameni, sau. 100— —4100. 

cai, care are ordin a- se uni cu corpul din care , jace parte, traversând o. 
fară neamică, în fata neamicului. | 

 Rechiziţii., în. fața: neamicului, + conduceri şi. atacuri de convoiu, * 
Conducerea unei. avangarde sau, ariergarde” a unui regt. în fața ned- 

micului sau în fară neamică. Construcţia unei Tucrări din Jorti]icație pasageră 
întrun loc: hotărât, „pentru 300—400 oameni. ă Ă 

„Sc mai. puteau face sublocotenenţi, „sergenţii, care puteau trece exa- 
-menul . în . faţa „unei : comisiuni . de exăminare, Sub preşedinţia unui. căpitan 
„Şi li sc cerea: reglemente militare, şcoala de soldat și de -ploton, serviziul 
interior, „Precum şi datoriile de sublocotenent, la şcoala: de batalion, eScq- 
droii sau “baterie. „Condica penală, materiile. coprinse. în “scoala de ! și 

“JI grad”. - 
- Se introduce manevrele, în care şcoala” militară „participă ca un Corp 

de trupă, alături. “de celelalte „corpuri. ee - e « 
Se: prevăd în lege, condițiuni mai “pretențioase „pentru înaintarea ofi- 

“verilor şi să caută a :se „deosebi ofiţerii, sub raportul cultural, când e vorba 
a i 'se acorda un . alt grad. . - - 

„ Monitorul Oastei devine aproape în complectul său, o revistă gene» 
rală de ştiinţe militare. Se introduce conierinţele, ținute de ofiţeri Superiori,. 
în ainfiteatrul şcoalei militare. “Deschizând seria conferinţelor, însuși Mini- - 
st-ul de resbel, el încheie astiel conferinţa, sa; terminând, trebue să vă arăt 
cât sunt de fericit fiindu- -mi- “dat. mie a inaugura deschiderea. „acestor con- 

“ferințe. Nu mi rămâne de cât a. vă face 0 mică conferinţă: am auzit că 
- unii din Dv. au putut. crede că şi - aci se va- urma. calea ierarhică. Nu, nu . 

D- lor, aci suntem toţi camarazi care voim să ne instrui unii prin. ceilulți. 
Fiecare din Dv. are dreptul de a cere onoarea să ne facă. o :conferință și 

“noi. ceilalţi avem -dreptul şi datoria de al asculta, căci toți avem acelaş scop 
și „aceia; dorință de-a: putea. fi întro. zi folosilori patriei noastre», 

Şi s'au tratat în “conferințe, în anul 1873 deci abea: “după 11 ani de: „Pârcurs. în noua etapă,” “chestiuni * de preparate explozibile, tirul indirect 
al. artileriei, : Istoria "artei răsboiului, „studii asupra Ștaturilor: majoare etc.; - Precum vedem, “Chestiuni de ştiinţă e ce depăsea « cadrul. unor simple cunoștințe. „de şcoală. ea 

Aceasta este etapa, de şi scurtă, dar. în care Oştirea noasiră, “a avut de purtat răsboiul - de neatârnare, căci acest răsboiu trebue să-l atribuint 
Ştiinţei: înmagazinate intelectualităţei. militare dintre anii 1862—1877, de și ani înaintea „Tăsboiului, -deci nu avusese vreme * a produce roadele de care _să se profite în „acest răsboiu.. 
NE „Cu. toatt acestea, anii dintre. 1871.—187, cânstituese temelia culturei LEE N — | L PRE a RR
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ofiţerilor noştri, “căci în acest scurt: timp iau. naştere nu numai şcoli, dă 
cea ce e mai însemnat; să. creiază 'şi- o autoritate centrală Tegulatorie. - 
me:sului învățământului, care are a se ocupa, de-acum înainte numai: de 
şcoli. Da — : - ! 

Prin urmare, ca şi asupra etapei precedente, trebue să remarc acea ce 
se rezumă pentru noi: că „progresele culturale, dacă nu au fost uimitoare, . 
explicaţia o aflăm în scurtimea timpului” şi necoacerea bine a roadelor care 
au fost culese prea de timpuriu. aa t ! N 

Răsboiul a adus o stagnare, e drept; însă, a dat prilej să se poată 
constate aceleași calităţi, ostăşeşti la „ofițeri, care le-am văzut caracterizânri 
şi etapa precedentă. Prin urmare, există 'o constanță în: terminarea Si con- 
servarea acestor însuşiri de la generaţie la :generaţie. . 

A treia etapă, este acea “dintre anii 1878—1900 şi. care > este cu „drent 
cuvânt renașterea “culturală a ofițerimei: noastre: . . . 

In adevăr, răsboiul pentru neatârnarea ţării a fost - O călăuză Care a 

condus către nevoia . culturală a. “ofițerului legată de grad cu atribuţiile 

lui în - luptă: pentru aceia “autoritatea conducătoare intereselor superioare 
a' neamului a înţeles să: deschidă larg porţile, învăţământului militar in 

armată, formându-se ofiţerul “pentru a îndeplini. menirea de instructor! 'de 
răsboiu pentru subalternii săi, în sensul. nu numai de a rezista în campanie, 

da: a şi învinge. De “aceia o “activitate culturală desfăşurată îndată după .:: 

încheierea păcei, “a realizat acel stimul în interiorul. cadrului. ofițeresc, care 

a aşezat ofiţerimea . română, în -rând cu aceea a-armatelor celor mai bărc. 
Acea ce a determinat! revirimentul cultural în. armata noastră, a fost . 

modul cum germanii au condus răsboiul lor cu Franţa, pregătirea corpului 

. ofițeresc german şi influenţa lui * asupra trupei. ” Evenimentul acesta a tăiat 

p
i
 

Scurt cu. starea de lucruri de până atunci şi a trebuit .să impună celor - 

-două state luptătoare a reforma sau complecta : învățământul în şcoalele --: 
militare; în anul- 1872 să. -complectează învăţământul în .şcoalele militare . 

„germane, iar în Franţa, Anglia şi Belgia să cer începând din acest an 
ofițerilor cunoştinţe mai întinse ca în. trecut. In Anglia şi. Belgia se prevăd 

examene! speciale spre | a deveni: ofiţeri, iar condiţiunile de intrare în: şcoli ; 

şi de absolvirea lor, „pretutindenea. să -îngreuie. SR : 

- Depărtarea de apus şi îngrijorările poiitice interne la noi şi apoi anii; 

de răsboiu,. întârzie - premenirea sistemului de învățământ şi. de recrutare: a.:: 

corpului ofițeresc. . i 
După răsboiu însă, învăţătura devine. preocuparea generală; în ele-. 

mentul civil şi "care constitue mediul interesant . pentru instituţia militară, - 

premenirea aceasta se făcuse cu“ câţiva ani. mai înainte; în armată, convin- . 

gerea că “fără cultură, generală „desvoltată . a ofițerului, armata nu este o 

“putere, preocupă cercurile diriguitoare. ' In “acest. scop, să procedează ia 

orgenizarea învăţământului, militar, desvoltându-se programele, iar pentru. 

;0 eşalonare ştiinţifică să înfiinţez şcolile de fii de militari ca şcoli prepa- 

ratoare pentru. şcoala militară din Bucureşti. . _: | 

„Se pun examene care constat cunoştinţe teoretice complexe asupra tuturor 

a „ “ Aa - Oastea Română c. 51- -a,, 
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„ tințelor tributare artei militare. Se pun condițiuni de înaiatare î în care pre- 

* domin cele cu privire, la alegerea. elementelor celor mai bine pregătite . 

“sub „raportul : teoretic. Se” întocmeşte un: program de. cunoştinţe serioase 

menite a constitui între. treapta inferioară şi cea superioară otiţerească, o - 

"barieră 'anevoie de “sărit de elementele nu îndestul de pregătite ştiinţificește. 

„In toate alcătuirile de. programe .şcolare, se tace, o largă parte ştiinţelor 

' „generale “alături de ştiinţele pur. militare: A - 

| Constatarea - cunoştinţelor, aprecierea ştiinţei, trece. de “la o singură 

"persoană la mai” multe, la comisii examinatoare. De la grad la grad ofiţerul“ 

este supus -la examen şi “chiar în acelaş: grad, fiecare inspecţie generală 

anuală, îi procură ' ocazia -.unui exameri, a unei “note la. care. se adaugă. 

"astfel şi “altele din mai mulţi ani, ca să-l declare: apt gradului următor; 

jar instituţia prin şefii ei, are „prilejul a cunoaşte, progresul ce de la: an 

1a an face instrucţia cadrelor. ei ofiţereşti. Se 7 

Cu un cuvânt nu este mijloc care să nu fie întrebuințat în' a cerceta 

cât 'mai bine “şi mai complect ştiinţa de. toate. felurile şi pregătirea prA- . 

fesională a ofițerului. :. -.. o ” 
"Nu e mai puţin .. adevărat că în „această ' etapă « s'au pus în evidenţă 

- multe personalităţi militare de seamă în. oştirea noastră 'şi din prisosul lor 

. de ştiinţă” au răsărit numeroase scrieri, reviste, etc. produs a“ unei înte- 

„ectualităţi ce ne face cinste. In această etapă s'a pus temelia care mai târziu 

"a servit la ridicărea acelei pleiade de ofițeri care au fost mai apoi instructorii 

Şi “formătorii corpului nostru. ofițeresc cu care s'a “condus unităţile armatei 

noastre în marele răsboiu al întregirei neamului. - E 

“Tot pe. seama acestei etape, este şi, înfiinţarea. Şcoalei. “superioare de 

„răsboiu, o vreme atât de duşmănită pentru: presupusele . ei privilegii ce 

ar fi acordând absolvenţilor - ei. şi trecându-se peste marele foloase trase 

“de armată pe urma instrucției superioare ce făcea ofiţerilor noştri. 2 

“Din” acest sumar! istoric. al culturei ofiţereşti la noi, din: această a 

treia etapă scurtă de altfel; reesă o tenziune. care normal ar. îi trebuit! să 

_nu se închee, de cât: tot cu prilejul vreunui. eveniment da fel cu acel care 

a - determinat începutul ei; totuşi la: timpul. cuvenit . se va putea” constata, . 

„că practica. fără teorie, ştiinţa redusă “fără memorie, învăţătura fără o 
„constatare, - judecata număi' din discuţii, iată. la ce s'a transformat org7- 

nizarea nouă dată învățământului, la începutul - secolului al” XX-lea, întor- 
când şcoala la etapa a II-a, deja descrisă, nu “a: „putut îi o măsură: 
salutară şi. corespunzătoare! timpului. DI Nae 

- Este demn” de remarcat asupra etapei . a III- -a; " două fapte insemiiate: 
1, Desființarea şcoalei de la Bistriţa, sacriticată în interesul omogerti- 

țăţei corpului ofițeresc pe “baza unificărei instrucției lui. - 
2. Separaţiunea ' „armelor speciale de arma - infanteriei şi. cavaleriei, 

care până la 1885—1886 | urmau .acelaş. program. Ra 
Pe urma ambelor” acestor măsuri, armata noastră a câştigat cu. „privire 

„la cea. de- -a doua, - Temelia - pe: care „se aşez cunoștințele Şi. invăţământil, 

% ? ci



trebue. să fie aceiaş la câte trele armele și. la un „moment dat să înceapă 
apoi specializarea şi iarăşi la un moment dat: armele să se întrunească pentzu . 
studiile superioare. O aşa procedare ar pune capăt acelor:frecvente nepotriviri 
în idei şi şcoale, asupra multora din principiile tactice; ar economisi multe 
forțe neintelectuale improvizate în dascăli, ar. reda frontului mai multe capa- 
cităţi limpezi şi ar opri pe scările selecţiunei numai "până lă' treptele 
susceptibile de atins, elemente care. nu au putut acumula mai mult de 

„cât cerinţele treptei pe care se: găsesc. Pe _ | 
Sunt judecaţi care sub” raportul culturei: nu admit diferenţe între cele 

trei feluri de luptători, technica luptei în general. este aceiaş şi ofiţerul - 
de infanterie “trebuie să ştie în toate peripăţiile luptei, 'care este sprijinul 

„e poate „cere artileristului de exemplu sau acesta cavaleristului.. Cu un . 
cuvânt, în afară de aducerea aproape la acelaş nivel” gradul de cultură 
al ofiţerilor, mai este cerința imperioasă a unei: legături mai. strânsă între 
ofițeri care capătă mai multă” tărie dacă a fost începută şi purtată la un loc 
în comun' pe băncile şcoalei. - ” | | o 

” . 

Cu secolul al XX-lea, existenţa -şi faptele -oştirei . noastre sunt de 

“actualitate şi deci tuturor cunoscute; ele ies din cadrul /ucrărei de față 
şi fiind "legate de: cel mai: mare &veniment 'în viața poporului „român: 
unirea tuturor” românilor întrun singur stat, continuarea ei aparţine vii-. -. 
torului 1).  Ostaşii „de azi şi! cei de mâine, sunt legaţi prin noi cu cei: 

„din trecut care'au' avut încredere: în viitorul ţării; românismul a triumfat 
în luptele atâtor veacuri, pământul ţării s'a. întregit, oştirea să-l, iubească . -... 

şi să-l apere căci,” - E LI a o 
7 

7 e 

_ Nimic -ma prins ' pe-acest pământ. 

- De cât viață românească; 

iu - Duşmanilor a. fost mormânt . ii A ze 

lar nouă soartă vitejească. : * 

Este de toată însemnătatea să, menţionăm că pe lângă un stil propriu 
și destul de plăcut urechei, întrebuințat: de străbunii noştri în scrierile 

ce. - Due o. : .. a 
lor, dar ei au folosit şi termeni militari şi multe cuvinte care au fost în 
uz. sau prin “care ei au tradus în limba noastră înţelesul lor, aşa numita: 

"terminologie militară a timpului. - Sa - 
-- Sunt unii termeni „foărte vechi, . care . au rămas până astăzi în folo- 

sință, a căror origină pare a fi comună cu a aceloraşi „cuvinte sau termene, 
_ ” = a o . - v ..v . 7 . "o . 2, 

„altor naţiuni, Astfel -este cuvântul Căpitan, căpitănie cap. Prin căpitan s'a 
înțeles totdeauna un. conducător, căpitenie,, şef, povăţuitor; iar prin pură 

i . . e Pi . , . 7 o 
pitânie, locul, teritoriul unde a: rezidat -autoritatea :în sine: De aci sa zis: 

x 

  

1 Viaţa ar atei a fost şi este strâns legată de viața țării, pr.n urmare, şi istoria . 
arma Viza a a ţării, cum ine a spus Ulysse Marsillac: A 'faee istoria armatei 70- 

amâne, este a face istoria României, p2 timp de 14 secole. .
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Căpitănia de margene, Căpitănia' portului; aşa s'a zis de asemenea: timpului 

de conducere ostăşească, militară „,Căpitănia. regelui. Carol I” „sal HO-lea, 

- an -al Căpităniei”; aşa s'a. întâlnit în istorie: Dan, căpitan, de plaiu; 

“ Solomon, Căpitan de haiduci; Ursu, căpitan de tabără; Vel căpitan de 
codru, Vel căpitan de darabani, căpitan de ținut, căpitan de poteră, căpitan 

"de vas, căpitan 'de poşte, etc., etc. Titlul acesta, orcare ar fi fost întinderea 

-regiunei sau aitorităţei, a numărului, a depăşit în armată cele mai mari - 

_ comandamente; aşa s'a zis unui vestit general „marele “Căpitan” înglobând 

„în acest cuvânt persoana cu puterea ei de pricepere, la cea mai înaltă ex- 

"comandament în oştire. 

ru 

Dinastia Română. . 

presie de conducere. Gradul: de. căpitan, . este cea dintâi treaptă în scara «ke 
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Fisa 51) 
"Regele Carol I. 

Alţi “termeni şi cuvinte: | 
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Regele Ferdinand 1. Regele C 
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153) Fig, 153. 
rol al Il-lea.fuPrincepele Mihai. 

Miliție, cuvânt de prin secolul : al. XIV-lea. Oaste, oştire,. ostaș, «dle 
prin secolul al XIV-lea; leaşuri, lighioane, leghioane, adică legiuni, unităţi. 
A împărţit oastea' în leaşuri”, adică în corpuri. „A pus 'leaşuri romanilor”; 
„Alexe au ieşit din leaş. şi, înconjurând pe  Protostrator ca .într'o nreajă 

l-au prins 
mine”. 

trup de oaste”; „culegânduşi oastea”; „Cine e ostaş, vie după 
„Bun ostaş multe semne milităreşti_ au arătat şi cu o înşelăciune 

„militărească pre însuşi Protostratorul încă l-au prins”. „Ci Samoil mişcarea | 
cea fără de rând-a nemicilor socotind-o” precum se şi cuvenea a fi'îugă "îndată au năvălit preste dânşii c 
pojijia”! = tren, bagaje, -- 

„__.. Steag, se cunoaşte cuvânt 
"+ „Stegariu” 

Cetate, ceatate, ceată, cuvinte întrebui 
_jumătatea secolului al XV-lea. 
„Intărire, tărie”, este fortificaţ 

ul acesta la noi, de prin secolul al XI 

u mare armă”; „parte”. == secţie; „toată 
7 

V-lea; : 
un singur cuvânt pentru cel îndoit şi străin: port-drapel. 

nțate în oştirea noastră: de prin 

“noi în 1850, dar tunurilor Ii 
„ slobozi 101 săcăluşe”, _ 

„A. întărit oraşul cu turn şi. cu pază”. 
ie de astăzi. Tunuri, este cuvânt introdus ls 
S'au zis de la apariţia lor săcăluşe „se vor
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- „Sineje”, a fiecăruia, pentru sine, cum se zice astăzi pușcă „individul, 3 

a: fiecăruia. - . 

Hu şi săgetat. sulița, în nemici”, - „Năvălind” fără veste | cu călăteasca 

"şi pedeastra sa: putere, aşa de mare tăere au făcut într'ânşii”. 

„Rang”- înţăles de grad 'şi în loc de cuvântul înaintare în grad de . . 
astăzi era unul mai âpropiat înţelesului şi faptului: înălțare. 

“Voinic” avea înţelesul adevărat ostăşesc şi însemna puternic, priceput 

la luptă şi se întrebuința de prin anul 1500 şi este şi: astăzi în uz în 

Ardeal rămas de prin negura timpului. „Izbândă” era ce este astăzi succes;: 

„izbândit” eră mai apropiat. de” înţelesul învins greutăţile unei” acţiuni, de 

cât cuvântul reuşit. „Ciuntit” era ce este astăzi invalid. „Să rămână paşnic” 

adică neutru. „Strămutat:” e dislocat. Impărțire” e distribuţie; „înzestrare” . 

“este azi dotare; „trainic” este durabil; „desvelire, răschitare” este evoluţie. 3 

„Cumpăt” este echilibru; „îmboldire” este emulaţie; „umărar” este: epolat. 

„Taină, ascuns”? este secret; „mai: mic”? e. subaltern; „învăţător”. este in- 

„Structor; „1 mesupus” e insubordonat. „Ocolit” este asediat. „Obşteaşcă 1160- 

rânduială” este. dezordinea . de azi. ” Toiu” e - grosul; „spată” e sabie, 

„IMoşie” e patrie; „județ” e mai marele locului. 

__ De,şi din lucrarea de. îață se poate urmări. în paralel cum, a luat fină 

şi care a fost evoluţia fiecărei arme, am crezut totuşi necesar ca. sub forma 

unui scurt istoric să redăm separat viaţa celor două arme, una de tot veche .. 

cavaleria, . alta mult mai nouă artileria. . - 

Ofițerii, fiecare pentru arma lor, .vor - avea, de unde ti şi tradiţia și. 

faptele de seamă a fiecăreia; acestea le vor servi a-şi cunoaşte. şi iubi arma 

şi căreia desigur şi cu un mai mare devotamerit îi! vor închina serviciile şi. 

când va îi nevoie şi: „viaţa! în cinstea şi pentru a îi demni de un trecut atât - 

de glorice. şi atât . de bogat, în 1 îaple săvârşite de: înaintaşii lor.



0 Viaţa cavaleriei Române 

Negrăit de îrumoasă şi este , de demult viaţa- Cavaleriei noastre. Tradiţia 

ei, alcătuieşte un. crez pentru cavaleriştii noştri, un. crez de eroism. Trecutul 

ei oglindeşte numai faptele mari ale neamului; în acest trecut, trăeşte o 

glorioasă activitate cu. care orice. 'cavalerist are dreptul: să se. mândrească: 

este mândria armei lui unită -cu. 0 nețărmurită dragoste către cel “mai 

credincios prieten şi nedespărţit părtaş, în „clipele, când de la curaj călărețul 

trece la eroism, calul. :! .. , 

Şi câte cuvinte de laudă a mărturisit istoria Patriei pentru omul de 

cavalerie, tot pe atâtea le-a mărturisit “tovarăşului său. devotat, calul. 

„In vremile vechi, “călăraşii, se. numeau viteji”. . 

„Fiinţele cele mai perfecte pe. care. le-a: făcut Dumnezeu sunt “alăcăzal 

_ pezsan şi calul moldovean” . Iată. doi fraţi de arme în cel-mai adevărat înţeles 

al cuvântului. Iată secretul- orgoliului ce întâlnim totdeauna în călăreţii noştii. 

- Despre existenţa cavaleriei în ţările române - sunt urme. foarte departe în 

trecutul, neamului. nostru; aceste urme după temeiuri istorice “dovedite, se 

duc până prin. secolul al X-lea şi “dacă .ne-am potrivi, unor autori, ar 

trebui să socotim . origina câvaleriei noastre spre” timpurile “Pelasgilor, prin. 

Sarmaţii lasigi,. de la Tisa.. . - a i 

Istoriceşte oare;, nu-i, nici „0 legătură între această. armă şi regiunea 

unde o activitate mărturisită de către. “scriitori, s'a desfăşurat înainte de”, | 
4 i . 

secolul al X-lea? 

"E vorba de acele. intreprinderi” răsboinice, legate de nişte aşezări. 

“politice: care _ îşi apăr: existenţa, susţin lupte, înving sau sunt învinse, . . 

prin. elemente de forță, trupe. călări „naţionale, , locale, autohtone. : Sunt 

întreprinderile- militare, ale. ducilor şi principilor ce stăpâneau pe. aceste 

“locuri, ocolite de Tisa şi de afluenții ei:. | - 

- Când Arpad, anii 889—907,; vine asupra regiunei ide stăpânea' Glad, 

nu iese. acesta înaintea invădatorului, cu'- oastea 'călăreaţă 1)? . | 

Gelu, anii „904—906, nu iese cu călăreţi săi, călăraşi, înaintea lui. 
* 
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“Tuhut care venea . cu' răsboiu, “pentru, cupririderea Transilvanisi 1)? Dar 
- Călărimea lui Claudiu, în luptele acestuia cu ungurii 2)? Poemile eroice /- 
germane - Niebelungen şi: .Biterolt, nu vorbesc de un duce - român —' Ro- 
“murg — şi de cei 700 viteji călăreţi ai lui, e vremea lui' Atila ?- In acest 
poem românii .sunț arătaţi. ca! “maeştri călăreţi 3). Dar cronica lui. Anonimus 
Belae Regis. „Notarius — ungur  — nu vorbeşte de luptele” ungurilor « cu 
călăreţi români, la pasul Meseşului,' în Transilvania? ă 

“Dar dii legătura dintre . faptele. mărturisite de istorici şi regiunea în 
'care' aceste fapte se petrec, iese adevărul sorgintei, originei, alcătuirilor 

“ ostăşeşti. din această regiune, şi din acest punct de vedere, ne vom referi tot. 
la mărturisiri istorice, 'categorice, desluşite: E ă ' 

“Huru, când” dă. după Arboze, organizarea țărei;- după rămârierea ei la 
„propria-i apărare şi siguranţă, spune următoarele:. „din vechime şi: Codrenii 
“de la Codrii: Tigeciului, să fie armaşi călăraşi şi capul lor să se. numească 
„Căpitan”. Că pământenii toți “după putinţa bunurilor sale să țină. !a 
curţile lor arcaşi,. militari de 'oaste; gata cu, arme şi lănci şi măciuci şi călări 
toţi, ca la nevoi şi 'incursii, ce s'âr întâmpla patriei, toţi cu armaşii lor bravi, 
numiţi curteni de ară, în pripă să încalete și să: alerge fiecare în județ. 
său, ca:să meargă: la tesbel”. . - a ţ 

Este- dar şi calea . păzită şi la. romani: o barieră de “cavalerie, “pe 
„aceleaşi norme ca şi în timpul lor. î -- 

7 * „Dacii şi romanii "având. nevoie de expediţiuni îndepărtate; pentru 
încălcarea țărilor. vecine, arma . 1or de căpetenie şi cea mai Humeroasă era 

“ Cavaleria”, - a Su 
In secolul al XIIiea, la ronâni este! în. cea; mai mare: parte călărime . 

mai ales în . incursii şi lupte de câmp. 'In secolul XIII- lea, Sardarul : (în 
Polonia! se - numea Mareșal de câmp) avea reşedinţă perpetuă Ja Orhei 
sau la Lăpuşna având sub comandă sa pe. călăraşii acelor două judeţe. 

“Cavaleria, a fost la noi, ca şi la romani; arma în' care s'a înrolât 
“clasa cea mai avută, cea mai însemnată, a ţării. Şi la noi ca şi la 
“romani, două feluri . de cavalerie: acea care, primea de- la - stat: cai, per- 

. manenţi; acea care venea cu caii lor la serviciu şi la răsboiu, cavaleria „cu 
“schimbul. La romani cei "tai. “avuţi cetăţeni, : ostaşi, . să numeau -Celeres, 
cu înţeles de: călăraşi- (equiies) - cu serviciu parţial, 'aşa cum l-au avut şi la noi Călăraşii cu Schimbul, cei mai bogaţi cetăţeni, ostaşi români. . Celeres, roman: călăraş, român. : La Egipteni, Calasires; celeres, ca- - lasir, calaras..: La romani, russati, călăreţii cafe în timpul republicei, “purtau haină roşie (russatem vestem) adică -roşii, la români, mai de mult roți, şi “ma: târziu roșiori, călăreţi care purtau tunica roşie. 

| călări, lefegii călări. că 

  

In timpurile - cele. “mai vechi. în: care “oştirile "române apar în. diferite lupte, “au distincte corpuri de. călărime:. ălăraşi, curteni Călări,, seimeni 

= . . ' wi 
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7 „călăraşi şi darabani) şi “gloate)”. Pe 
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Călăraşii, trupă luptătoăre, stăteau la casele lor; o! mică parte era în 
Serviciul administraţiei. Me: 

Prin urmare, o obârşie a regiunei, rămasă din trecutul depărtat, “dăr : 
totuşi bine caracterizată de către istorici şi peste care necontenit dau istoricii, 
pe pământul vechei Dacii şi peste tot unde au stăpânit romanii. : 

In secolul al XIV-lea sunt: categoric cu organizaţie . proprie şi distinctă. 
în oşiire: roşii în Muntenia. şi călăraşii în Moldova, : cavaleria țărilor. 
"Cele mai vechi hrisoave vorbesc de roşi şi câlăraşi, iar scriitorii afirm de 
-cavalerie că „ea nu costa statului nici un ban, era un serviciu - feudal”. 

„Maramureşul . în vechime a avut o „cavalerie consvetudinară”. | 
„Boerii din Făgăraş din vechea Terra. Blacorum, constituiau încă diu '- 

vechime, -ocohortă stabilă, având să presteze - servicii militare equestre, : în 
puterea unei vechi consvetudini, Ei trebuiau să fie echipați cu haine, cu - 
arme şi să aibă cal, totul în bună stare”. . - L. 

"In secolul al XIV-lea țările române au cavalerie numeroasă şi "scriitorii Să 

-6 confirm - „domnii scoteau, la răsboiu 50. 090 vaste, “cavalerie. sau călărişi | 
“Şi infariterie sau, arcaşi”. : 

. Asupra acestor timpuri să referă, “Cantemir când spune 'că Hronogratile - 
vechi arată pentru Moldova „20 de căpitani călăreţi povăţuesc ca la 109 

de oameni fiecare, având câte 6 lei. și 30 de “parale” leafă “pe. lună; sau 

v 

- 8 taleri nemţeşti, fiecare”. Cantemir dă! astiel efectivele călărimei Moldovei: 
2 căpitănii sub 2: căpitani, ii. 000 „Călăraşi de fară, ascultând „de . 

hatman. .  .-- da 

4 vătăşii sub. 4 vătati,, a 50 . călăreți. tiecare (unbiatori 1a Galaţi, 

_Tarigrad, Hotin, Soroca). - . A 

Corpul Panţirilor, în număr de 1000, foarte însemnată cavalerie. | 

„La începutul: secolului al .XIV-lea, când se fundează. principătul "Tării 
Româneşti, se adoptă- sistemul din “Ţara “Făgăraşului. „Boerii stăpâni pe 

“sate. datoresc ajutor. militar (adică serviciu). La orice chemare, ei vin cu calul, 

cu dulama şi armele. lor: Ei sunt datori, a se înfăţişa într'o- anumită zi pe. 

“an, călări şi înarmaţi, spre a li se face: 'cercetare”. După Cantemir, obligaţia 

călăraşilor de a: merge la .răsboi decurgea din aceia că ' domnul: le-ar fi - 

- oncedat . stăpânirea pământurilor , lor pe, care ei le aveau dinainte de 

-descălecătoare. „p-: ” ş a. | 

Românii în timpul. lui Mircea, aveau cavalerie uşoară pentru anume . 

întrebuinţări pe câmpul de luptă. - - 

„,Consvetudiriar”, drepturi, privilegii, obligații, ce vin: din îndepărtatul -- 
_tecut al -regiunci, “locului; . şi respectate “de către - “regi şi principii stă- 

pânitori regiunei, locului. po DI De 

Şi în Moldova, - toți românii - erau arcaşi,, sau  călăraşi 1)... | 

Şi puterea „„Consvetudinei”, cra destul de .mare, dacă „maramureşâni 

servesc la rășboae, în călărimea. regală, în. care se disting . prin vitejie 2)”. 

Si Oştirea de ţără, se alcătuia din boieri, "curteni, , slujitori (aceştia: sunt 

7 - . 

, 

1) 2) Miron Costin: - | A i E NE - 

3) A. D. Xenopol: : : . Ş | i ,



„curteni, oştirea de căpetenie, slujea călări, de aceia se numeau călărași”, 
„Călăraşi, posedau . pământul, înainte -de descălecătoare şi care mai 

"!apoi-li s'a concedat, de Domn, . după -descălicătoare”. a 
A „Cei: mai distinşi “călăreţi români, erau numiţi călăreţi sulițaşi 1)”. 
„Maramureşenii se bucură de a nu fi iobagi, 'ci nişte oameni ' liberi, 

se cârmuesc după: legile” lor proprii, avându-şi dată pe seamă cetatea | 
Hust” A a 
“ „Peste tot, cei dintâi, autohtonii, sunt călăraşii”. — - | 

„Slujitori. călări, sau călăraşi,. constituiți din moșneni — răzeși — 
recunoscuţi de: Domn, ca proprietari 'de pământ, “care în schimbul scutirei 

„de: unele dări şi -în baza - dreptului „de. proprietate, datorau serviciu militar 
călare, în timp de răsboim”.. O e, i i, 
». Curtenii, aparţinând ciaei boerilor Şi boerănaşilor,: care se dăruiau 
cu moşii. din proprietatea ării, “de către Domn, pentru fapte de bravură 

Şi se înobilau. “Acestea: sunt originile .cavaleriei. române: omul şi calul. 
__- Mijloacele de care se servea cavaleria în-luptă, încă sunt cunoscute: sabia era 

- armă „cavaleriei uşoare... şi lancea era arma cavaleriei .grele. Suliţă zu 2 
vârfuri,. se afla - asupra - cavaleriei! grele. ce avea scut. ,;Mai târziu sulița 

„aşa zisă militară, fără flamure şi cu vârțul. de metal - ascuţit”. 
“ Românii - din ţinuturile: Făgăraşului, clasa boerească. şi călăreaţă ca şi. 

clasa boerilor moldoveni, aveau lancea Missilis, identică 'cu Framea romană, 
lungă. de 2 m) i! a 

Sabia numită în documentele latine Ensis, cu lamă lată şi se purta de 
călărimea aşa! numită uşoară. Imbrăcămintea de -răsboi, deosebia cavaleria 
uşoară, de „Cea grea:  armurele . ce. acopereau. pe. călăreț şi câlul, făceau cu 
totul greoae mişcarea lui şi acestea aparţineau cavaleriei grele. Câteodată și 

„calul cavaleriei grele, trebuia să fie 'răai mare, mai” puternic spre' a putea purta aşa călăreț: încărcat, şi greu. o | 
„_„ „Istoricii ne. dau şi modul .cum lupta această cavalerie - veche româ- 

„„mească: „Călărimea grea se bătea în linie, cea uşoară erau gonaci, cu cai 
„„Uşori, cari luminau marșul. oştirei şi luau în goană pe vrăjmaşi, această 

cavalerie avea cai mici, sprinteni şi iuți ca fulgerul, ei săreau în fuga mare „Pârae, râpe, atăcând în toate. părţile: pe. vrăjmaşi şi! făcându-se nevăzaţi 
“în tot minutul). o. Sa DN 

„Luptându-se după modul: lor Tstrămoşesc şi “după Obiceiu, aruacalt 
săgeți şi cu suliţele intrau în luptă şi după puţin schimbându-și năvala 
în “fugă, aprinzând pe vrăjmaşi ca să-i urmărească din urmă, apoi îndată 

„ca .nişte pasări „ce. străbat aerul întorcându-se, -vin în faţă. şi fățiş se luptă asupra năvălitorilor şi cu cea mai mare bărbăţie se încleştează şi după ce ai 
repetat aceasta, de mai: multe ori, „fiind mai puternici de cât roineii, nu-și 
„Mal aminteau de vălmăşag,: ci” scoţându-şi săbiile şi făcând un strigăt întricoşat, într'o .clipă au năvălit asupra romeilor „şi-i secereau' prinzânt „şi.pe cel ce se lupta şi pe cel ce' se speria”, - NC Aia 

4) G. Bălcescu. a a
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Iată şarja cavaleriei vechi româneşti din secolul al X-lea. 
„Modul. lor... strămoşesc"? Care “au . fost strămoşii . aceştia? Romanii. 

Iată cum însăşi istoricii leagă tradiția” în viața "Cavaleriei române de astăzi 
şi de eri, cu. acea dinaintea.- începutului - ei. 

- De acum înainte, ca verigile unui . lanţ, se ţin faptele câvaleriei şi . 
istoria le înregistrează, . accentuând "distinct ca. aparţinând. acestei arme, 

"“cum- vom vedea. . ' 

, 

«cu armuri grele şi i-au gonit: în munţi: 1)”, DI e: 

la. celălalt capăt. 

In anul. 1258, în. luptele: bulgarilor "cu bizantinii, „românii de ii 
nordul “Dunării, trimit bulgarilor în “ajutor. 4000 de ostaşi, şi călărime, care - 
armaţi cu arcuri: şi săgeți, au învins în Odriu,. pe. romei cari erau armati 

In Ungaria, în vechea Dacie romană, documente regale prevăd: „pri 
. vilegii: şi. posesiuni pentru boieri, pentru'a păstra şi mai. pe departe nbli- 
gaţiilc de a face servicii -militare equestre, după datina cea veche, a 
boierilor ' români ? 2)”; asemenea „documente, de prin anii 1275, vorbind de 

datina cea veche. a boierilor români, de bună seamă se referă la timpul... 

dintre părăsi:ea Daciei de către romani şi ocupa:ea părței ardelene de către. 
unguri, care încuviinţez a se păstra şi mai departe, cea ce aveau ca obligaţii 

boierii. mai înainte. Veranţiu spune că prin secolul al XIV-lea, călărașii 

aveau coif” de oţel, scut sau pavăză, lorice sau cuirase. : 

Scriitorul Cantacuzino, descriind trimiterea ajutorului: bulgarilor: contra. 

bizantinilor, Ta 1331, zice: „românii aceştia se bat întocmai ca şi tătarii, 

fiind. mai toţi călări; arcaşi şi buciumând tătăreşte”. N 

„Cavaleria .avea 'buciume de aramă). - “ i 

”- Şeile” erau neacoperite. şi cu scări de stejar. . 
+ Ca armament, după Cantemir, “armantentul cava! eiiei constă din suliță | 

şi sabie, mai înainte a fost în armament şi ghioaga, care era un ciomag 

subţire la un: capăt, -gros şi terminat prin o , sferă țintuită cu cuie de fer, 

Cantemir vorbind. de catada ce se, “da ofițerului mort, spune: „calul i: 
lui îmbrăcat cu postav negru :şi deasupra se punea hainele lui cele mai de 

preţ şi înaintea trupului, ducea o. suliță. în vâriul căreia se spânzura o sabie 

cu mănunchiul în jos şi de amândouă părțile, mergea ostaşi înzăoaţi. (cu 

"cuirasă) şi încoifaţi”. . i « 

Ca arme, 'călăraşii purtau: arc şi săgeți, arcul era mare ca să: bată la 

- depărtare mate. Suliţa militară “cu vâri ascuţit de metal şi nu avea îlamură 

„ (steguleţe) 1). Mai era încă: un. fel de suliță în Moldova, cu două vârfuri, unui 

drept” şi ascuţit, ca un “fel de stilet, celălalt strâmb ca o coasă). Arcul, 

zice Cantemir, îl întind oi foarte bine şi se pricep a purta.şi sulița, dar 

cu sabia totdeauna fac, mai multă: izbândă. Tot Cantemir spune: „puşca 7 

„o poartă numai vânătorii, pentru că, zic ei, este Jucru ruşinos să se 

ru « a . 

1) G. Şincai. - e o 

2) N. Densuşianu. o , 

3) Gh. Asache.. . , A A a 
4) Veranţiu. Di CS i 

5) Bielski. . Ma az ”
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- lupte cu acest fel de arme, cu care nu se poate cunoaşte nici -arta militară,. 
nici vitejia”. SI E Aa 

„. Călărimea. ţărilor româneşti, n'a stat în trecut numai în oraşele mari, 
“ci prin regiuni anume; astfel istoricul Goreciu spune, că în loc de cetăţi, 
„fările române au avut: regiuni de cavalerie spre frontiere; aşa: Călăriinea 
Lăpuşnei, Orheiului,: Sorocăi, - Tigheciului, Călăraşi de Mănești, de Gher- 

“ghița, de Ploeşti, de Ruşii de Vedea. Şi la-Ms. Dealul — poalele 4ea- 
lului — şi la Ms. „Neamţului, unde au fost cetăţi “pe vremuri, sunt 
locuri numite . şi : până astăzi, „la grajduri”. - a | 

-. La, Rădăuţii Bucovinei, . care în vechime se numeau Călărași, precum “şi la Ştefăneşti. pe "Prut, ambele în Moldova, erau' localităţile călăraşilor, 
unde familiile, neam de :neam, erau Călăraşi. 

: Dar poetica : descălicătoare a ţărilor româneşti, este o: acţiune de cava- lerie or cât scriitorii ar întăşura-o în purpura unor: domneşti vânători pe 
plaiuri locuite şi -ademenitoare de: belşug . şi - frumuseți. 

La 1543 în Tezalo-Vlahia, era miliţie equestră. tezaliană, din români, 
_la'fel cu cea din sțara_ Făgăraşului 1); . - II 
„+ De după aceşti âni, începe a se afla date asupra. oştirei româneşti şi prin urmare asupră- cavaletiei, la izvoarele istorice străine şi ale . ţărilor 

- 

„ noaștre, cercetate de către istorici şi: care câteodată înfăţişez şi- amănunte, = . a “ue A € . -. : a . . u _ . Ă 
atâ: pe cât, compeținţa lor -într'ale oştirei 1e-au îngăduit. să le aleagă, sau. “să,le complecteze, .-. . Se a ai 

„In Muntenia, în timpul lui Radu-Vodă II Basarab, în ânul. 1354, are ... - ” .1: . . * - ua”) ut - a . a 
loc o expediţie a ungurilor, polonilor şi celor” dvuă ţări româneşti, în contra 

7 

-- tătarilor, - la! Bug. „Istoricii dau “pentru. aliaţi, de sigur cu exagerare, „0 |. N numeroasă cavalerie, pe care.0 evaluiază în total la 200.000 de călăreţi?)”. «Iar sub Mircea cel Mare, cronicarii spun că s'ar fi. găsit 'în oastea. Mun- "teniei ca trupe: călări,.. permanente, 5.000 de Roşii, 2.090 de - Cazaci, 

N 

2.004, de Lipcani, 500 de vânători călări, 500 de-scutelnicei 'şi 500 sărăcei, iar călăraşi 500”. Cavaleria sub Mircea era de 2 feluri: cavalerie grea şi cavalerie - uşoară, aceasta din urmă. o. „forma roşii, ' cazacii şi .vânătorii. Era atunci ca. unitate Căpitănia Roșilor: ds “Vedea, (Teleorman). | >. După  Canteimir istoricul : Moldovei şi Miron Costin 'cronicârul, „Juga- “Vodă, în “Moldova,, anul 1400, orgânizează . și maj 'bine în cete, călă- râşii, dăruindu-le moşii”. Insă cuvântul și? mai bine, este : îndestulător a „dovedi că 'o organizare. a Călăraşilor. exista la. 1409, iar Juga o face şi: mai bine, iar! solul: priincios al acestor țări, punea din belşug Ia îndemâna locuitorilor, cele mai bogate mijloace în cai, de cea mai frumoasă şi -căutată -Tâsă, aşa că nu era, nici O greutate la români să aibă cavalerie. numeroasă şi de bună. calitate,. întru cât -pe' acele timpuri, calul era principalul element de luptă. „Juga-Vodă, . imformă , cavaleria regulată)”. -. .. Cronicarii, arată şi un interesant amănunt, anume că „la răsbâiu, pe- cc. " , N ps : 

"1) Monumente pentru Istoria Ţării Făgăra ului, 2) Florentin Mateio Villanii, e : 3) G. Asache.: ! . 

- „.: Ra A . 

| 
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deşiri erau ţăranii, călărimea era “aristocrația 1). „Acest amănunt, a fost apoi . 
"ca o tradiţie.a armei “cavaleriei -în oştirile româneşti până în zilele. noastre. 

Asupra acestei epoci ne. trimit scriitorii noştri, atunci când descriu 
organizarea _militară a țărilor din veacul următor, sau acea de la sfârșitul - 

| veacului XV-lea, prin expresiuni ca: în vechime” sau „mai de mult” sau. 
„mai înainte” » după cum vom. vedea. In acest secol, există cele două categorii 
de „cavalerie, întrwcât . avem asupra lor următoarea menţiune: „roşii, ca 

şi călăraşii, era oştire: care. se întreținea singură, pe cheltuială . ei, fiindcă 

în ea au coprins oamenii. din clasa mai avută a populaţiei”. La început: 
- “erau mulţi călăraşi spune N. Bălcescu. „Ei scad necontenit ca număr, după 

„cum la fel .scad ca “stare materială, „urmând bine inţeles mersul stăcei 
generale a ţărei. a - 7 

Una din cele dintâi aşezări: militare în Moldova, este acea a ținuturilor”, - 

din direcţia invaziilor. “din -răsărit şi ce nemorit definesc scriitorii. această 

'aşezare: „Românii 'nu au „ridicat fortificaţii, fiindcă. ei înființase o frontieză | 

- militară „de: călăraşi ce a fost înființată den cele mai -vechi timpuri, între : 

Prut şi Nistru, care a folosit ţărilor: române şi „Europei. mai mult de cât. 

” orice cotă, din epocile trecute” 2). | 
: ţinutul Fălciului, este "Tigeciul, adică un codru. vestit despră hotarul: 

atare de Bugeag, care este peptul Moldovei cel mai tare între "Prut şi 

Basarabia. - Locuitorii plătesc la. domnie pe tot anul, o dajdie .mică şi. sunt 
toţi călăreţi. Mai înainte, erau. ei 'la număr. opt mii: de oameni iar acum 

„abea sunt două mii pentru oaste, dar “astfel întrec cu vitejia lor pe toți. 

„ceilalţi Moldoveni, încât” se obişnuieşte a se zice: pentru dânşii, această - 

“şi cinci moldoveni, biruesc pe; zece tătari de Crâm, iar cinci „Codreni, bat. | 

„pe zece Moldoveni”. , 

parimie: „cinci tătari. de Crâm, plătesc mai mult de cât. zece de Bugeag: 

Şi despre isprăvile Cavaleriei, mărturisesc însăşi străinii, când afiral: 

„„Tările române, din secolul XV şi XVI treceau de puternice în Cavalerie %)”. | 

Intre anii 1420—1425 în Muntenia.” (Dan al II-lea). se calcula astfel EI Ă 

întreţinerea” unui călăreț, faţă de un infanterist: un călăreț “român: ara: 

nevoie “de 1 perper .pe-zi ca „leată şi 5. „pedestri, români . la „un loc, 

„un.perper pe:zi. a) 

„Călărimea ţării - era sub căpitănie deosebită ” de a pedesirimei”. 

E Este clasică tactica: acestei cavalerii, în luptele ce are cu cavalerii 

străine, tactică recunoscută ca a 2: specială; astfel scriitorii spuri: „încă: 

în secolul XV, XVI şi XVII, „cavaleria română luptă cu deosebită agilitate,- 

tot după vechea. tactică de 'răsboiu, călare sau -pe jos”.. Faptele, nu con- 

sacră acest adevăr? Lupta de la Marienburg, este cea mai strălucitoare dovadă. 

“La 1422, pornindu-se Craiul Vladislav al Poloniei, asupră Crijacilor (eru- 

ciaţilor). i-a trimis şi: ' Alexandru Vodă 400 de moldoveni, oameni tot - 

„aleşi! într'ajutor sub' comanda lui Coman, care au. arătat mare vitejie, cu . 

isbândă înpotriva” Crijacilor, că că făcând năvală Moldovenii: asupra Crijacilor, 

| 2 

1) 2) N. Densuşianu (după- Paul Jovin). : 
3 dune „Miron Costin, B.P. Hajdeu, (după surse Istorice străine). 
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> Să îhcredea mai vârtos în armata sa de că] 
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apoi de-odată s'au făcut a fugi. lară Crijacii * ieşind dintr'o cetate anume Marienburg, gonind pe Moldoveni „Până “ i-au - înşirat. spre -0 pădure şi „acolo pedestrindu-se Moldovenii, . pe .obireiul lor,. au prins a Săgeta pe Crijacii nemți Şi dând nemţii jos şi încălecând Moldovenii, mare moarte au “făcut în nemţii aceia şi întorcându-se “Moldovenii cu isbândă la Craial. .- Vladislav, mare mhulțumire şi laudă a avut!). Nu este aceasta. tactica d2 care vorbesc. scriitorii “asupra secolului al XII-lea?: | Au ;  Activitătea cavaleriei româneşti este remarcată. şi: prin -faptul, că în expedițiile ce au avut loc asupra turcilor făcute de creştini la care se alătură “Şi românii, contingentele româneşti sunt aproape exclusiv de cavalerie. Von da în: mod sumar participarea, cavaleriei române, de pretutindeni, spre a se vedea caracteristica românească a acestei arme, chiar şi în afara : “țărilor române. e | NE | _ + Luptele acestea 'de care ne ocupăm aci, sunt executate de către ţările creştine din vecinătatea Turciei, sub îndemnul Papei, cu, pregătirea, rege- lui Ungariei şi sub.. conducerea - unui „vestit - căpitan: a regatului ungar, - Jon Corvin de Uniade, român: de origină. „Ion . Corvin; are mai multă cavalerie în oştirea sa şi are întrânsa unităţi complecte de români, ardeleni.” lată cum semnalează istoricii acţiunea. cavaleriei munteriilor,. în aceste lupte: = »Vlad-Vodă, în timpul campaniei lui: Uniade contta turcilor, comandă cava- | ” leria' munteariă cu-care: să ilustrează în acea' campanie în deosebi execută în lupta de la Varna.” IE a 
- “ii lupta de la Varna, turcii punând în retragere pe Unguri. pe care ii 

şarja ce 

po 

“urmărea spre Galaţi: „dar sunt la rândul lor loviți cu. multă iuţeală, putere şi curaj de ăncile vlahilor.” „Infrânţi turcii, „au fost: goniţi 2 mile şi apui, “înprăştiaţi,' nemai: putând rezista; 3000 de turci căzură în această” şarjă. __ Uniade văzând reuşita şarjei cavaleriei ' muntene şi înfrângerea ' cavaleriei turceşti, a lăsat urmărirea pe seama lui Vlad,. care cu urmărirea aceasta „ajunse până la cămilele. ce transportau “ subzistenţele, . muniţiile . armatei „Cum şi bagajele diferiților paşi şi ofiţeri turci. Cu acest prilej . au avut şi vlahii. pierderi, care de şi mai doritori” de “aur de cât de glorie s'au arătat. curajoşi. şi: viteji), e at - In lupta de la Cosova: la” 19 Octombrie turcii atăcară din 10 trupele creştine şi cavaleria, care fiind sleite de forţe sau retras -cătră liniile catafracţilor. Când s'a făcut ziuă, comandantul vlahilor cu cavaleria cea” „foarte iute a acestora s'a- dispus cel - dintâi - în “ordinea de bătaie)”. 
Pi 

In luptele de la .Varna 10 Noembrie 1443; sub Ioan Corvin de'Uniadi - „muntenii comandaţi “e: fiul “lui Dracul, străbăt liniile - turceşti până: în Spatele acestor linii, “Iar în “aril urinător , îi continuarea luptelor contra 
turcilor, Vlâd IL. ia parte şi el venind la- concentrarea aliaţilor 'la Nicopole cu: câteva mii de Călăreți.: Vlad "11: care avusese mai multe lupte cu turcii 

ăreţi de 'cât în tăria alianţei. lui cu' Ion Corvin”; oa rele de „- - N A: 
- . 

    

E Paul Jovi. i, | o 
, „Miron Costin i Ureche după DI : . p - 3) Petru de Reva?. (după D ugosius şi Cromer).
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Cronica dă la - 1000- 1200 călărimea lui Vlad cu 'care vine! la Nicopole. Ă 

In înaintarea sa asupra turcilor, Ion: Corvin - constituie: avangarda sa din 
4000 de călăreţi. : iz | 

In aceiaşi campanie, în marșul cătră Şurala” “avangarda - formată dit 

„călăreţii munteni şi -3000 călăreţi unguri, sub comanda - lui Ion Corvin, 

asediază Şumla (cetate) şi: după 3 zile o: ia” 

"In lupta de la Varna, 'Uniade. opreşte în rezervă . cavaleria maânteană, 

la dispoziţia sa, cu care el intervine -peste tot unde situaţia e: grea. Pe. 
“rând “aripile . dispozitivului. său sunt respinse.» “de cavaleria 'asiatică şi de. 

două ori Corvin cu rezerva-sa de cavalerie repune lucrurile la loc e 
„Pe celelante: părţi a frontului sițuaţia luptei fiind „gravă -, Corvin 

cu cavaleria: Vlahilor - -printr'o muncă încordată, caută . să. smulgă victoria 

_ din mâna turcilor 2). - . i | Da 
In noua cruciadă a lui Uniade “coritra turcilor 1457, el pune în îuncţi- 

une ur formidabil material de luptă: 300 de tunuri din care 22 aveau o a 

lungime. mai mare: de 27 picioare. Turcii aveau şi baliste cu care aruncau 

„blocuri . mari de. piatră. Marşul oştirilor - cruciate, s'a făcut având. înia- 

„inte ca pază o perdea acoperitoare formată. din cavaleria români. 

„Epoca lui Ştefan cel: Mare, ca şi domnia lui Vlad “Ţepeş, „sunt însemnate 

pentru actele de vitejie de care în numeroase împrejurări ea dă: dovadă. 

De aceia şi. .voevozii . aceştia au dat. oştirei:-o organizare astfel că ele- . 

mentul călăreț este în proporție covârșitoare: față de, pedestrime. Călărimea De 

“din- timpul lui: Ştefan cel Mare coprindea, la 1456: 

-. a) “Cazacii,” formaţi pe 4 corpuri, a 1000 de oameni fiecare, “sub că - 

pitani, iar câte patru corpurile “sub comanda hatmanului de ;cazaci. Aceşta 

corpuri, dăinuesc. până în timpul ui Dimitrie Cantemir, . doar. cu efectiv 

din ce în ce mai scăzut şi ajuns la 40——50 de oameni fiecare corp. 

Cazâcii din moldoveni, "aveau tactica „de luptă” călare ca a cazacilor de - 

“ Don. Lipcanii , aveau tactica : lor de 1uptă, cea vestită „pe acele * timpuri, 

„tătărască. SR ! - 

şi” din punct de vedere al puterei. ce: reprezintă. cavaleria în. oştire, sa şi Li 

b) Călărimea - hătinănească împărțită, în, 20 centurii, de câte 100 de - 

a) şicea de la-b), se comanda de hatman. - 

c) Corpurile. lipcanilor, un Corp. de: tătari luaţi cu . 16ată în serviciul” 

„oameni fiecare, sub un căpitan :de călăreţi. Intreaga călărirne, şi cea de la . 

__țărei, -şi compus. din 4 steaguri, .câte “1000 . fiecare, ::sub . un căpitan de ” 

„Lipcani, tătar. “Lipcanii dăinuesc până - la începutul secolului. al XVIII-lea. 

d) Roşii (roşiori),..4, căpitănii, de- „câte: 1000 de „oameni. fiecare, sub un . 
7 1 
7 

căpitan mare numit. al corpului” de roşi: 

e) Fustaşii, corp.de -gardă la uşile” Curţii, Domnești, ei „erau în număr 

de 24 sub vătatul de îustaşi.  .., : ! - 

î) Curtenii în număr de 500 şi călăraşii „constituiau fruntea oştirai”, 

ŞI. erau - în număr de 10. 000, în căpitănii « de câte 1000 de: călăreţi. 
* 
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[ De, asemenea, în tot timpul era în serviciu, adică permanent, un Corp 

i 

de 1000 de călăraşi,, sub. comanda vistiernicului Isac. 
“Toată această călărime, descrisă mai sus, este aşa numită pârrianentă si în. anume garnizoane; corpul * de Călăraşi a Vistierului Isac, era în „Suceava, : 7, -f - 

' 9) Panţirii, corp “de călărime. „foarte - însemnat, „era în număr i de 300, 
Oştirea Moldovei - însă, avea şi călărime ' teritorială, “care coprindea: 
a) Călărimea Tigeciului,  coprinzând 8 Căpitănii, a. câte 1000 de că- lăreţi. fiecare. - Ă 

„.b). Călărimea: ținuturilor: Lăpuşnei, Orheiului, Sorocăi. şi Hotinului numită călărimea de. margene; cu efectiv nelimitat şi rezultat din numărul: "bărbaţilor valizi, capi! de familie, ce se. ridicau pe “rând, toţi sâu în. parte, 
în caz de războiu şi: după nevoe. In general; toţi aceşti. oameni valizi, "-trebuiau să aibă cai pentru serviciu. Călărimea aceasta era sub comanda . :spătarului, Călăraşii „Orheiului şi ai Lăpuşnei, 'erau. sub comanda ser- „darului, care locuia perpetuu la Orhei. sau 1 Lăpuşna. “Călăreţii de Hotin era “în număr de 1000. ._ + : : »„Călărimea din ţinutul - Lăpuşiiei, “Orheialui şi al Sorocăi, sub ser “dar, corp foarte însemnat şi apăra ţara” dintre - Prut, Nistru şi Basarabia, „de năvălirea tătarilor. de Crâm şi de Bugeac1)”. . 

Călărimea Orheiului şi a Lăpuşnei, era ca o: regiune întărită, cum se folosea asemenea perdele de' cavalerie şi în zilele noastre de unelă țări si chiar şi: de români 2, | 
- „»Călărimea însă, era arma lor: cea “inai pertectă. “Ea lupta” călare "şi pe jos, pe rând 3)”, [i DN aa a „ mĂrma lor,, arc, sulița, sabig1)»._- ID c) Hânsarii sau hinsarii, or husari, efectiv "1000, + sub vornici, câte *- 500. de vornicie. -. 

- d) Călăraşii -umblători: de: Țarigrad, de Galaţi, de Hotin, “de Soroca, Fiecare griipă, de câte 50 de: oamerii,. cu un vătaf fiecare, „aceştia tre- __ buiau să “fie orcând gata -cu caii. lor: (în, număr de 3 sau 3 de fiecare) “şi să ştie a, vorbi limba ării unde: mergeau: turcă, eimjească, polo- neză, rusă, 
ți In afâră de . aceste două dcosebite feluri de cavalerii, voevodul avea 

' 

pe: curtenii. .călări, mai - “târziu A 'seimeni călări. şi apoi haiduci. călări.. Când toată această călărime a ţării Moldovei se sirângea pentru. luptă, comanda ei o avea “hatmanul. . 
Efectivul cavaleriei luptătoare (fără cea a inuturilor), trecea adesea peste 30.000- şi chiar. 40.000. 
Sub Ştefan . cel. „Mare; 

nicul Isac, care comanda : 
7 

. = * 1) N. Bălcescu, o de i - 
: „2 Regiunea- Tecuci-Ba d, Ă | ” ) p. Cantemir, ria A - Ă 

. 

7 

un vestit . comandant de cavalerie a fost vistier 
1000 “de oameni, călăraşi. x 

4) D. Cantemir, ” , 
.- 
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„La 1468 Ștetân cel Mare cu 8900 de catei devastează secuimea „din 
__ Ardeal, 

> -La 1469 Ştetan cel Mare:numai cu 1800 de: călări despoaie, Ardealul. 
Şi în ţara muntenească, „istoricii arată că: sub Vlad “Tepeş' se ridica 

-la 10.000 cavaleria Munteniei, - „ba ' sub urmaşul acestuia, Radu. cel Fru- 
mos, cavaleria în special este în“ putere, efectivul. ei de pace, nu scude 

| “sub 40. 000, după. cum arată scriitori străini 1)”, şi după cum și dom. 
- nitorului îi place. să se. înfăţişeze cu dânsa, în toate .ocaziunile. A 

Insă, aşa. puţin numeroasă, : sub “Vlad.. Ţepeş . al - Munteniei, o- 
„. tuşi cavaleria este plină de curaj- şi de bravură, căci „În campania sul-'.. 

tanulu: Mahomed II, contra lui Vlad, „acesta -ni poseda pentru moment, - 
alte . resurse contra : -teribilei puteri turceşti de cât 9009 de călăreţi și 
totuşi aceşti 9000 de călăreţi se oferiseră să atace 250.000 de Oemerii | 
care uşor pot fi feduşi la jumătate, “îără ca istoricul. lui Mahomet, - 
se plângă2)”. Sa Sea A a 
„Armata permanentă” a lui Stotaa cel Mare era de 40.000 de: oameni. 
pedeştri şi 2.000 de călăreţi, această oştire era fot timpul în serviciu” a 

-La 1475, .în răsboiul cu turcii, Isac, vistiernicul; comandă în. a: dona 

- part a războiului, “1099 - de. călăreți moldoveni, „cari se disting în toate 5 

însărcinările . ce le. dă voevodului 3)”. 

“Toată cava' eria moldovenească era “sub- ordinile pahărnicului Coste,. pe 

“care . el o “întrebuinţează după toate regulele artei militare. “Când. turcii 

pa 

„>. zăpăciţi - “de. “demonstraţia făcută, în. timpul. angajărei în mlăştini, din Valea. . 

Bârladului, apare cavaieria. paharnicului Costea «care .în nechezatul - cailor. - 

“se aruncă asupra călărimi turceşti şi o sfarmă”. Apoi, în retragerea tur. 

„cilor, “paharnicul Costea urmăreşte cu cavaleria. sa pe turci până. la „Siret, _ 

: La 1476, tătarii intrând, în Moldora, odată „cu turcii, care veneau di: 

sud, asupra țărei; Ştefan sa “repede întâi contra tătarilor, „îi atacă furios. 

„Şi-i goni * cu atâta putere, “în cât mai mulţi tătari periră. în fugă”. ” 

„In “această . urmărire se “distinge “iarăşi un căpitan vestit anume Gan» -. 
* gur, despre - care pomeneşte hrisovul lui Ştefan cel Mare prin care răs- 

plăteşte” „pentru vitejie, : pe boierul Gangur,. cu ceata sa”. - - 

In lupta cu tătarii (1476) cavaleria moldovenească urmăreşte pe tătari 
cu atâta vigoare „în- cât aceştia  — tătarii — ca să. poată fugi aruncă - 

tot: de pe :ei până.-şi haine şi aşa goi se -aruncară . în apele Niprului 

ca „nişte . nebuni 4)”, Ce „cavalerie aveâu atunci moldovenii, dacă tătarii, 

a căror. cai şi tactică- de luptă călare „ra vestită pe acele vremuri, Sunt „1 

_ astfel goniţi şi bătuţi? - Pa | 

- Ideie- însă de această cavalerie ne- dau scriitorii: “încă în secolul XV, 

XVI, XVII, cavaleria română luptă: cu deosebită.  agilitate,. tot după vechea ! 

tactică de răsboi, călare 'sau pe- jos. Țările române din sec. XV, XVI 

1 N. Iorga. - . A „7 - Dei - 
2) Tollard. N E N , E _ 
3) Ureche, . . " a PE - " ca 
4) Dlugosz, .__ _ -:7" a N PR E - 

Di j Oastea Română e. 5-a.



gta a, 

treceau de puternice în “cavalerie1)”. Şi „românii: nu "au. ridicat forti= 
_ficaţii fiindcă ei înființase o . frontieră: militară de călăraşi” ce a fost 
înființată din cele mai vechi timpuri între Prut şi Nistru, care a folosit 
țărilor române -şi Europei mai mult de cât orce cetăţi din epocile trecule 3 NA 
Şi „românii se luptă mai totdeauna. călări3)”, . - : 

La Racova,- Ştefan avea 10.000. călărime curteni 1). 
“La Valea Albă, căzură _acolo' harnicii viteji şi husari cei viteji. 

— “In răsboiul cu turcii, “la Racova, * Ştefan-Vodă.- 'spre- a spori cavaleria 
sa, a trecut foarte mulţi țărani” din „cetele pedeşirilor, i în cetele militarilor 

:. călăraşi 5). ; - 
“La 1485, Septemvrie, . Ştetan- al. “Moldovei merge la Cazimir „călare 
cu “toţi „armaşii săi, : numiţi româneşte. 'boiari: şi cu alţi. curteni de trunte, 
"călări, purtând fiecare în mâini câte un steag mic”. . 

In descrierea. luptei - de la Sepeniţi şi -Zărnoveţi, din 1497—1498 a lui 
+. Ştefan 'cel Mare, cu polonii sub Ion Albert, Dlugossi şi Cromer, istorici 
” poloni spun: „Ştefan. voevodul nu întârzie, să apară pe neaşteptate ci 

trupe puternice de cavalerie” şi pedestrime, apoi cu strigăte oribile, ei în- 
cepură_să atace” corpul nostru din urmă, de la spate şi din ambele laturi”. 
“Şi apoi „îndată. ce :află de sosirea ajutorului de “călăreţi _Masovieni, -Ştefan 
“trimise 3.000 'din cei mai aleşi: călăreţi ai. săi, care înconjurară la. Sepe- 
niţi pe “masovieni, înainte de a se uni cu _polonii; . şi” după o luptă 
înverşunată românii uciseră pe masovieni, până la unul”. . - - 

“In lupta cu leşii la. Codrul Cosminului“ „prin surprindere nemeri la. 
_27 Octomvrie 1497 Ştetan-Vodă cu multă oaste călăreaţă”. 

- La 1501 Martie 11, “Cardinalul - de Regio, , legat. pâpal în Ungaria, 
comunică între altele că „românii pot scoate contra turcilor O” cavalarie.. 

- de 30. 000 şi potra 'haver 100. 000 cavali 6)”. , 
„Curtenii sunt _boierănaşi în „serviciul curţei şi merg Călări Ja război. “ 

Călăraşii erau o: „clasă socială. Arma veaciilui este cavaleria care'i bine 
montată şi -bine instruită. Sunt trupe grele - şi trupe uşoare; cele grele „au că arme” suliță, zale, orice; cele ușoare; arcul şi sabia”. Ă „Acelaş. vistiernic Isac, de. care 's'a -vorbit mai înainte, la Valea Albă, în lupta teribilă - cu turcii, o mare. parte a greului luptei a dus-o el cu: 
curtenii şi cu boierănaşii . (cavaleria). „Au dar toată dreptatea . scriitorii 
„când spun: „călărimea a fost în putere până -la începutul secolului al XVI, 
de oarece românii se . luptă mai: „întotdeauna: călări, ei nu întrebuinţează 
oştirile pedestre,. de cât „Pentru a hărţui- pe: vrăjmaşi, în munţi)”. „La 29 Iunie 1507, — scrie cronica polonă — Bogdan voevod por-- nind conira polonilor, „a sosit cu: oastea la cetatea Cameniţei, numită Po- 
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dolscki; de aci, cate de. călărime fură, răspândite mai întâi înainte, după 

Scriitorul  Venard Vapovii, vorbind - despre- acelaş răsboiu,. spune: „la - 
_Teti agerea - polonilor din ţâră”. încărcaţi- cu prăzi, Bogdan ieși din po- 
ziţiile sale, numai cu călărimea şi neaşteptat au lovit partea oastei: polone * 

„rămasă dincoace de: .Nistru, tocmai la trecerea râului; apoi: şi le era lor * 
obiceiul, că la locuri grele. şi stâncoase, „ descălecau şi. combăteau pedeștri 
foarte. bine”. - : o - i 

Secolul al XVI totuşi prezintă multe date cu privire la , cavaleria | ro- 
mânească, atât ca “organizare, cât şi ca activitate. - Astiel avem asupra . . 

“ domniei lui Mihnea-Vodă al Munteniei, - următoarele mărturisiri istorice: 

7 

„La Curtea Voevodului -Mihnea al Munteniei, erau 4.000 de spă- 
terei, cum le zic ei, călăraşi, ce merg cu cheltuiala lor'la răsboiu; 4.000 
de: “lefegii - călări, scutiţi de orice: dări şi. plătiţi de Doran, Cu câte un taler 
şi jumătate - pe lună”. Călăraşii au paloşe. 

:* “La încoronarea acestui Voevod, cortegiul era astfel. format: „în cap, 
deschizând drumul, dorobanţii şi Vânătorii; în urma lor veneau roşiorii şi 
verzişorii, : “călări, despărțiți în căpitănii, fiecare cu -steagul: ei, 'purtând,. 
mintene roşii şi verzi”. -. _ 

Vânătorii, erau călări; ei -aveau ca armă - arcul şi săgețile . şi' era 

cavalerie uşoară. De “asemenea „erau Ferentarii, „cu lănci poleite la vâri di 
„şi la mânere. - . : ă - , . . „a 

Când au venit boierii pribegi din Ardeal, Doamna “Chiajna a trizns 

_ Înpotriva lor pe Marele Serdar cu ceva -călărime, apoi toate. puterile pă- 
“mântene şi Roşiori. * ii - 

In aceiaşi vreme- în Moldova, “calul, era cel mai bun sastrament “de 

luptă. Cavaleria „forma. mai mult de jumătatea efectivului oştirei, ridi- 

-cându-se'până la 50. 000 de călăreţi. “Intre dregătoriile mari, era şi „Căpitanul 

"despre Doamna, „care. a avut steag de călăraşi şi care a „purtat, treburile 

- Dosmnei”.  * „ pi - 

„Erau: Două steaguri de Roşii, a câte 100 de oameni, care se purtau | 

„+ cu. haine roşii şi” în bărăți . arnăuţesti; li. se „dau, postavuri groase şi la P 

fiecare steag se -da “tot de o îloare1)”. -, Ta 

“ lar la Domnia lui Grigore- -Vodă, în vreme ce a fost: Agă Enache, fiul 

- lui Ipsilanti Constantin hatmanul, 'din porunca domniei, a-făcut alte steaguri 

„de - 100 de oameni, numiţi Roşii, având. Zapcii pe Polcovnic şi îmbră- 
* cămintea avea câte o: slovă însemnată, 'care-de ce steag este”. 

In cortegiul parăzilor, între trupele ce precede pe Domn, “când merg2 
la' biserică, sunt şi: „călăraşii de Țarigrad, cari merg unul lângă altul”. 

„Moldavia, nutreşte în 'sânu!. său, cai foarte distinși, -turceşti şi româ- 

neşti. Insă din ordinea lui Vodă, numai solii ambasadorilor. au voie a 

scoate din ţară cai turceşti şi româneşti; “altcineva arare- -ori se 'bucură- | 

de asemenea voie)”. : 
. 

. 2 

- 1) Tot de 0 “floare, adică de aceiaş culoare tUiitormă). : - 
" 2£ Paul Joviu. i | K Re a ă 

. ” - 2
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In. luptă, Cavaleria ia oc. pe front şi la aripi. ”. - 
+ Când în. 1518 au intrat tătarii în Moldova, -au fost goniţi de călră 
cavaleria” moldoveană: „i-au răzbit şi mulţi. tătari au pierit şi mulți în 

“Prut s'au înecat: şi: în Ciuhru s* au fost înglodându-i' şi pe mulţi au “prins vii, 
“aşişderea şi pe doi mârzaci . anume. Tomiş şi Bicaz, şi pe-cei rămaşi i-au 

“ gonit. peste câmp tăindu-i şi săgetându-i” până la Nistru, unde fiind, caii 
lor obosiţi, mulţi în Nistru sau înecat.. Şi câţi au scăpat şi aceia pedeştri 

-şi fără arme, iar Sultanul lor a. "scăpat cu puţini şi el rănit la cap”. 
„Această. cavalerie, care a. bătut şi asttel a distrus pe acei tătari, era s.b 

“ comanda Vornicului Cărăbăţ.. - 
"„„Mulţimea” aceasta,. excelează prin cavalerie: căci fiecare: român fie cât 

-- de lipsit, ţine acasă un cal cu care merge la paradă şi oaste 1)». . 
” Şi totuşi cât de bravă era dânsa, dacă făcea: asemenea isprăvi, de care 

„se minunez „şi străinii. “Pe “acelaş Vornic Cărăbăţ,. îl. întâlnim iarăşi după 
“trei ani trecut printre vitejii neamului şi ai cavaleriei, căci: «în 1521, cu un 

” corp de călăreţi goneşte iarăşi pe. tătarii intraţi î în țara Moldovei, atacându-i 
„în. zorii zilei şi foarte- rău, i-au bătut, căci care au-scăpat .de: sabie, de 
apa Prutului nau „Scâpat, ci s'au înecat şi. toate prăzile şi le-au: întors 
Moldovenii”. i a . 

Dar şi Voevozii aveau Srijă de aceşti luptători bravi, căci: “ştiau să-i 
încurajeze . dăruindu-i Cu. pământuri „din moșia Strămoşească pe care - ştiau 
s'o apere. . - : ” 

* In. 1526, printr? un hrisov; “Ştefan Vodă cel Tânăr, - -nepotiil. Marelui 
Ştefan, întăreşte. dăruirea făcută „de către. Ştefan cel Mare, : 'voinicifor cari 

-au- luptat sub. el la Racova, cu turcii: „să aibă la vreme de -păs călări 
voinici de” oaste a direa, mistiți cu toate cele de treabă. la bătaie”. _ 
„Vine epoca lui Petru—Vodă Rareş, în. tare cavaleria Moldovei iși 
dovedeşte puterea cu aceiaşi iscusinţă din: trecutul! ei bogat de vitejii. 

- Asupra acestei Căpitănii - a lui: Petru „Rareş,. sunt numeroase date, pe 
care, mai ales scriitorii „Străini, vecini Și. contimporani le procură cu toată 

“Sinceritatea. -  . - > - 
„Domnul sau Voevodul acestei - țări, -peritiu “splendoarea Curţii sale, 

„» ține 3000 . de -călăreţi, cu leafă de la sine pe toată ziua 2)”. „Călărași 
înarmaţi în -mod *marţial,- unii cu sulițe. şi: cu lorice, ” numite Brunia *)”. 
“Alţii au lorice de- metal, numite latineşte Thorax, care “îmbracă pieptul 
ostaşului 1). „Aceştia totdeauna, sunt gata în. arme şi însoțesc pretutindeni, 
pe Voevod cu. oastea 5). - . - 

„Armele lor sunt ca şi ale. ungurilor, “adică lănci militare, “care sunt ceva mai scurte şi scuturi şi săbii de - resbel, care. Încă . nu -se deosebesc mult de. ale ungurilor:6)”. | E ae 
— * sa 
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, “In loc de armătură, îmbracă fiecâre o haină de i in, “uimplută Cu - „-buribad - “ 

în grosime de 3—4- degete, mai -ales . în partea umerilor şi până la coate, 
precum. se poate vedea. pe tapetele celor mâi "vechi şi cu cusături de iţe” 

dese, tot în” distanţă de un deget şi jumătate, Sabia nu pătrunde această 

haină. Să. memorăm şi caii lor cei mici, care- rabdă muncă şi foame, fără . 

"„Pavezele sunt simple, suliţile fără. flamuri.2)".: - 

„Mai înainte ei întrebuințau un: fel de: sulițe. cu.2 vârfuri, unul drept 

şi” altul ascuţit ca un stilet, celălalt: strâmb ca' 0, coasă, trecând-repede pe. 
lângă duşman,. cu vârful drept străpungea, "iar cu. cel strâmb trăgea pe. 

călăreț de pe cal”... - S | 
„„Şeile sunt neacoperite şi . cu scări de stejar, dar voinici. la - atac . 

cu sulița”: Cs ) a i + N 

„Afară de pedestrime, al cărui - număr după obiceiul acestui : popor 

i esta mic, peste 50.000 de călărime 3)” RE „la resbel, 'se luptă mai mult 

„ călări 1)”; 

„Moldovenii au o călărime numeroasă, aproape până. la inminunare sp 

„Impăratul Ferdinand, preferă să aibă alianţa Moldovei, regiune răs- 

-boinică şi înbelşugată în. oameni şi cai; că dacă i-ar trimite numai 10. 000 

__de -pedeştri în “ajutor, cu: azei -40.090 de călăreţi pe: care Moldova . îi are 

sub, „arme, el nu sar îndoi „nici când - - de isbândă 6)”. DO 

„Cavaleria grea - avea cuirasă'-de oţel”. Prin” urmare: după armament 

ŞI: echipament, rezultă că erau două feluri de cavalerie: grea şi” uşoară. 

Ori astfel era căvaleria şi în celelalte state. - _. 

Tactica de:luptă a: cavalerizi era astfel: „ea era aşezătă pe trei linii, 

fiecare . linie formată din mai multe” pâlcuri, 'sau străji, Domnitorul. în cap, 

călărimea lui sau. garda îl urma, iar călărimea i susținea pe. de. lături” , 

“După. juptă cavaleria urmărea. a ! 

„La „Obertin atacul se dă astfel de către “Moldoveni. cu cavaleria de 

trei părţi, atacul “principal sa :dat” asupră laturei de .sud cu cavaleria pe 

două linii: “întâia linie, călăreţii scară la scară pe 3 rânduri, precedaţi - de 

artilerie; înapoia lor trei -gruve . despărțite cu, intervale între ele, în a doiia . 

“ lini6. Celelalte. două laturi atacate de cavaierie pe o. linie scară la scară. 

„Când luptă în linie, cei mai aleşi în centru şi la dos, punctele: obișnuite 

“de: atac, “ceilalţi la: flancuri. In mijloc, stă comandantul superior, cu steagul 

său. Fiecare căpitan stă Jângă steagul escadronului. “Hrana poartă pe oblâncul - “ 

-şelii; anume brânză de burduf şi pâine, albă. La fel tactica de luptă a 

cavaleriei muntenești: „în bătătie, la cornul din dreaptă se aşezau călăraşii, 

N sărăceii şi scutelnicii; la” cornul din” stânga, roşii.de' ţară, cazacii şi “haiducii”. 

Când a. intrat Petru Rareş în Pocuția, Ja. 1529, a adunat toată, țara, 
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| “înpărțind-o în trei corpuri, în număr de 20.009: de călăreţi şi pedeștri, i-au | purces drept asupra Pocuţiei,: trimițând înainte - 6.000 de călăreţi”, 7.» In evenimentele: din. Ardeal, anii 1535—54, Petru Rareş încheie. cu Ca- _zimir regele “Poloniei, un tratat de . alianţă, făgăduind că-i trimite ne -“ lângă „persoana sa, 400 de călăreţi înarmaţi. în mod marţial cu sulițe şi cu lorice. - Cu a A | =. „lar în anul 1534, „ambii voevozi ai țărilor române, iau parte la răs- coalele de acolo provocate de Gritt reprezentantul sultanulii turcesc. Petru "Rareş ajută atunci pe regele Ferdinand în . luptele lui cu . Zapolia, “al “Transilvaniei, cu 12.000 de călăreţi”. o 2 In anul, 1558, Petru Rareş. „pregăteşte „Pentru expediţia în Ungaria, -- alături de turci, 60.000 de călări 1)», . i Da 0 Tn- anii 1540—1541, era Domn “în. Moldova, Alexandru III Cornea - Si tara avea 40.000 -de cavalerie. | Aa Te 15415. In descrierea Moldovei,” spune Reichersdorf:. „această țară nu- treştc 'pe pământul ei, cai foarte distinşi turceşti şi româneşti şi 'cai de Asturia foarte buni şi alte specii, în număr mare”. Tot el spune: „eşirea cailor “din. ţară este oprită,. doar dorinii, trimit ca dar sultanului, pe fiecare an 500 de „cai, - “din cei mai nobile şi mai: ageri”. De asemenea. „,moldovenii sunt foarte viteji şi meşteri de a mânui Suliţa şi de a se-apăra cu "Scutul, de şi sunt. nişte ţărani proşti luaţi de la plug”. . | De cavaleria moldovenească a acestor timpuri:_„dărjia şi Semeţia este | maica - şi „sora lor, căci dacă : unul are cal -bun şi arme : bune, atuni - gândeşte că nici un om nu-l poate întrece şi nu S'ar feri, de-ar fi cu putinţă, însăşi cu D-zeu să se' lupte 2)”. „Intre dânşii, “se deosebiau orhe- enii, ca cei mai dârji sp, sa Di Pa “In 1547, boerii Moldoveni trimit o delegaţie la Carol al Germaniei, -” rugându-l să le dea -ajutor „contra turcilor, 10.009 trupe :de infanterie, iar | „> dânşii vor ridica în Moldova,. 40.000 de câvaleries)”, “Tot prin acea vreme, - alţi scriitori 5); vorbind de Moldova, spun: „Principele acestei ţări, pe“care îl numesc Voevod al Moldovei; ţine. pentru “ splendoarea 'Curţei sale, 3.000 de. călăreţi, cu leafă de la sine, pe fiecare zi. Aceştia. stau “totdeauna gata în arme şi: însoțesc - peste. tot locul pe - "Voevod, când merge cu oastea. De altfel, Voevodul în cazul. unui răsboiu, “poate „ridica fără greutate, în țara sa proprie, o oaste până: la 60.000 de călăreți şi  pedestraşi”. "»Moldovenii-. au o călărime numeroasă, aproape până la Înminunare”. + ai E ae _ i Bogdan al Moldovei, fiul lui Lăpuşneanu, încheiase: un tratat de alianță ca regele August al Poloniei, prin care se obliga a-i trimite în caz de __Tesbel, un ajutor. de 24.000 de călăraşi 6). . N 
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In. 1555, “moldovenii “ar avea, “cel! puţin 80.000 de “călăreţi ). 

- „Spătarul cel mare era ducele de resbel, sau generalul suprem, şi 
„avea sub el- Cavaleria”. Aa - 

La 1564, Ştetan-Vodă Tomşa,. „domn. în Moldova; el ar avea 40. 000 i 
de călări?)”, 

” „Românii - pot "scoate contra turcilor, (9) cavalerie de 30. 000 si potra -. 

naver 100.000 -cavaleri 3)”, : — 
"La 1574, în-lupta. de la Cahul, Ion Vodă al Moldovei, a avut: 10. 000 

-călăraşi şi 1500 cazaci. A 

La 1574, lon-Vodă cel cumplit, în , bătălia de la Cahul, a trimis înaintea 

turcilor, pe hatmanul Veronei cu 6.000 de călăraşi şi 1500 cazaci „de. au. 

distrus aproape avangarda. lui : Soliman, împrăştiind-o, - deşi era cu mult 

„superioară moldoveniloi”. Iar pe -timpul aceleiaşi ! “lupte “de la Cahul, ră-: 

„lărimea moldovană .a descălecat luptând alături de pedestrime. ! 
După . cum se vede, .mai bine de jumătate de veac, faima în. Cavalerie 

a Moldovei, se menţine puternică; cea mai bună probă o avem în aceste variate 

ciî.e “ale efectivului ei pe care le dau contimporani, din “care unii gran 
agenţi informatori ai: apusului, asupra” “stărilor din 'aceste părţi a Europei ; - 

asemeni informaţiuni erau luate de la faţa locului. S 

Ion-Vodă cel Cumplit, al Moldovei, încă dă de lucru cavaleriei sale 
şi din vremea sa, scriitorii fac. aprecieri, sau prezint date, asupra cavalerie , 

” româneşti. Astfel: „Românii, - atât- cei din Moldova, cât şi cei. din țara” 

românească, iau: parte la 'resbel, mai mult .călări4)”. Pa 

-„Moldova,. țară avută în'.cai militari 5)”. 7 

„Românii au călărime bună)”. e | 

-In lupta lui Ion-Vodă. cu turcii, Voevodul: Moldovei a chemat în. 

ajutor. pe. aliaţii săi cazacii, şi. gând. s'au apropiat aceştia de lagărul său, 

- Ton-Vodă „le-a 'eşit înainte însoţit de 'cea mai frumoasă călărime”. . In 

» lupta de la Cahul, Ion-Vodă a avut 10.000 de călăraşi şi 1.500 cazaci. 

In prima. parte a. luptei lui Ion-Vodă ci turcii şi muntenii, „Ion-Vodă” | 

trimite” în: recunoaşterea muntenilor,: şi spre ai lovi prin surprindere, - „pe | 

„ Sviercevski, căpitan ' cazac, "având cu el 8.000 de “călăreţi moldoveni, sub 

comanda hatmanului Slăvilă”. a. : - : 

In” lupte „arcaşul era. demri de călăraş, călăraşul era demn de arcaş”. 

“ Mai târziu, următorul la domnie, Bogdan-Vodă, urmâş al lui Alexandru 

Lăpuşneanu | de după Ion-Vodă; încheiă pace perpetuă cu - .Polonii,, înda- * 

„torându-se către regele lor August, că în caz de răsboiu, să-i dea ca 

„ajutor. lui. August 20.000 de călăreţi, bine înarmaţi 7)”. 

Cantemir asupră acestui „timp, spune acestea: „dintre arme, „arcul ştiu. - 

1) Siezai (Croni cele României, de Martines). id | 
- 2) Petremol (agent francez la Constantinorol). 

3) Comunicarea Cardinalului de Pegio, legat Papal î în Ungaria. (Dor. Hurmuzzche) - 

4) Goreciu. . 
5) ldem Ă | . _ în 
6) Idem D= Se _ 
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moldovenii întinde - foarte. bine şi se pricep, a purtă şi sulița, dar cu sabia 
totuşi, au făcut_ mai multă treabă”. - 2 
. Epoca lui Mihai. Bravul, este ceâ mai glorioasă din trecutul ostăgese 
al Munteniei.. Asupra. ei sunt date precise,- care cu. privire. la cavalerie. 
_Sunt de toată însemnătatea. . - 

„La urcarea. sa pe tron .— spun istoricii — Mihai * găseşte. numai 
"10. 000 oştire permanentă, cea mai mare parte călărime. EI. mai adaugă 2 
cete: pe Beşlii şi Delii, 200 călăreți. de frunte. “Delii, cavalerie cu uniformă 
şi funcțiunile husarilor; Beşlii” cavalerie -de elită”. “Totuşi;- după cum se 
va' vedea aiurea, după. alt isvor, aceşti Delii „şi Beşlii, nu erau : formaţie 
nouă, întrucât existau mai dinainte! şi ar. fi: datând din timpul lui Vlad 
“Ţepeş.: Jar. cât” priveşte numărul oştirci, era “cu mult mai: mare, Cum se 
va vedea.. - Ia . n : 

In adevăr după moartea lui Vlad ' Tepes, oştirea ne-mai bucurându- -se 
- “de îngrijirea ce avusese sub «acest Voevod, numărul ostaşilor de Şub arte - 
scăzuse treptat, însă organizaţia se păstra . intactă, - căci: elementele ce o 

” compun sunt. desluşit date de către.” istorici, astfel:- „La. 1588, amândouă 
: ţările Moldavia şi Muntenia, pot scoate în câmp, ca la 30.000: de cavalerie”. 
Călăraşii erau în număr mare, sub: comanda spătarului, . care. era capul, 

- călăraşilor, aceştia aveau: anume garnizoane, : “unde trăiau; un” fel de gar 
-nizoane curat militare a: călăraşilor şi .a familiei lor; numărul! lor, “trecea 
de 3-—4000 în fiecare localitate şi erau- „stabiliţi la Ploeșşti; la. Mănești, la 

- Gherghița. —. cum se vede în apropierea Bucureştilor, a patra garnizoană, 
era la Ruşii! de: Vedea 1)”. Iar în Moldova la- Călărași, (Rădăuţi Bucovinei 

„şi Ştefăneşti: pe Prut). sa Sea 
i Roşii de Țară, erau în număr . de'. 5.000, sub comanda Marelui Pa- 

harnic. Aceştia formau -un „€o:p. „ foarte vestit şi a- ținut până în. veacul 
al, 18- -lea 2). - A S A 

Roşii aveau privilegii; şi scutiri. pe - temeiuri vechi. “Hrisovari le. prevăi 
sau le întăresc;. astfel: Hrisovul lui loan—Vodă Leon, spune:: „aşişderaa 

_Şi „domnia mea, încă am tocmit şi am întărit legătura, cum să fie Roşii 
în “pace: de dijmă, şi de gorştină şi de vinărici” „ Asemenea. hrisoave sunt | 
şi de la Mihai—Vodă' şi de la Mătei Basarab, întăriad vechi drepturi şi 
privilegii Roşilor şi Călăraşilor. . - - | _ Atât călăraşii ” cât şi roşii, luau - parte. la răsboiu, aveau. armament 

Si aproape la fel, roşii pPurtau_za şi sabie; călăraşii nu aveau za şi aveaul sulițe, “fără steguleţe. 
> I _ Iri afară de aceste două feluri de cavalerie” regulată, existau şi alte “corpuri. de călăreţi, 'astfel erau: "'sărăceii şi- 'scutelniceii, „care constit:uiau călărimea Bucureştilr, ţineau de Spătar, însă comanda lor o aveau căpitani ai Spătăriei. Ei “locuiau “în Bucureşti, erau armaţi cu. săbii şi cu paloşe, |i 

y 

„se dădeau cai de către cârmulirea. “Capitalei; „termenul lor de serviciu era > 

1) N. Bălcescu. - | - - Da 2 ldem -, . :. IN _ - . LT
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: nelimitat; fiebuiau. să. se. afle totdeauna sub arme şi nu se luau la răsboiza - 
„de cât când'se lua şi:oastea în dobândă. Ei erau “două. categorii. deosebite:. 

- -sărăceii se întreţineau - de oraş, cu hrană şi îmbrăcăminte, armătură. Scutel- 
niceii se întreţineau cu hrana” şi îmbrăcămintea. lor, locuiau prin . dependinţelte 

- autorităţilor sau pe. la casele “lor. -Cum cavaleria „regulată era în afară 
„ de Capitală, serviciul polițienesc călare, al executărilor, al ordinei, carantine, 

etc., să îndeplinea ' de către. călărimea Bucureştilor. . pf 
Alt corp de călărime mixtă, era cel 'al cazacilor, care la început fusese 

„din adevăraţi cazaci, rămaşi de prin luptele care s'au dat în ţările române * 
şi orânduiţi în serviciu ostăşesc cu leafă.- Mai târziu însă, sub denumirea 
de cazaci, erau români, intrau în călărimea uşoară a ţărei, aveau felul de . 

i - 1uptă ca al cazacilor” adevăraţi, 'se luau la răsboiu, aveau săbii şi un timp. 
numai măciuci. Ei erau jumătate pedestrime, : jumătate călărime. 
- Cuitenii, erau boerănaşi care de bună voie alcătuiau garda căpeteniilor 

“oştirei, în “timp- de răsboiu. - Nae a I 

- Tot corp aparte erau Mazilii, adică boeri eşiţi din slujbe, dar nescu- - 

_tiţi de serviciul: militar, „Corp. foarte însemnat” spune N. Bălcescu și sub - 

comanda unui anume: serdar. Ei. aveau “obligația să-şi: procure. tot ce ie 

“trebuia pentru. răsboiu, cu mijloacele lor. >: - 
“Delii. şi -Beşlii, iarăşi două “corpuri distincte; Beşlii existau şi înainte | 

de Mihai Viteazu, aceste corpuri de călărime, erau din străini aflați. în țară, - 

— folosiţi pentru cunoaşterea limbei naţiilor cu care românii luptau,. erau 
întrebuințaţi la “atacuri pentru _repeziciunea lor şi - „armaţi cu săbii. La 

răsboiu. erau . pe lângă căpetenii, 'spre a fi întrebuinţaţi în anumite momente 

„a Ivptelor. Se a 
Călărimea mixtă, era: - -. aa A 

. „Vânători, jumătate : călărime, jumătate pedestrime,. Până la al 16-lea 
veac, spune N. Bălcescu — trebui: să fi fost numai” 500. Neagoe . Basarab . 

„a fost vătaf de vânători -la 1513, când s'a ales “domn”. “Considerentele pe. 7 

“care se» întemeiază Bălcescu . afirmând: un număr care era în uz pentru. _ 
efectivul unor unităţi cu organizare specială, nu pot îi luate ca absolute, ? - 

într ucât corpul “Vânătorilor a fost la fel în Muntenia ca şi. în Moldova; -- 

ori în Moldova, numărul Vânătorilor nu. era limitat şi după scripte ale -.. i 

„Mârăstirei Neamţ, în apropiere de. care se “afla şi satul Vânători, ce tinea _ ..* 

“de Mânăstire, “toată . populaţia” bărbătească .a “satului, ţinea de serviciul 

vânătoresc. Şi tot din. aceleaşi. isvoare istorice a Mânăstirei !), satul Vână- 

tori era - foarte mare, “foarte populat, cu multe. drepturi şi; privilegii dom- 

eşti. Vânătorii au, avut. mult „timp arcuri şi cei dintâi au primit îlintele + 

E (pastele). e ÎN i 

Alt corp | mixt” de călărime, -a fost acel al Haiducilor, armaţi cu flinte- 

(puşti) şi cu topoare mici; acei pedeştri erau armaţi cu arcuri şi pumnale. . 

„Românii — spune, Bălcescu —, iubeau foarte puţin “armele de foc, 

şi « se. slujeau rai bucuros cu sabia şi sulița, mai ci seamă călărimea. lor, 

. 

NE: 

a E Narcis Creţulescu OViztea): storia Mănăstiilor. -
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- din care numai o mică parte, primi -arme. de foc. Astfel călărimea româ- 
-_nească “începu a se desăvârşi, în vreme ce călătimea Europei, adoptând . 

- armele de foc; se îndepărtă. de menirea ei”. e - 
„= Pe-timpul Iui Mihai Viteazu, efectivul trupelor călări era foarte pidicat. 

„Spirit ofensiv, Mihai-Vodă, dă. toată - însemnătatea elementului călăaj 
"al oştirei cu care avea. să-şi execute planurile: sale, în acest spirit con= 
„- cepute: Astfel: i a a 

po -La 1595, la Călugăreni,  Viteâzul. Căpitan Cocea, cu. 400 "de călăreți, 
a căzut cu aşa“putere. în spatele armatei turceşti, în cât confuzia adusă în 
rânduri, dădu izbânda. “| Sa | . o | 

_ In 1998, Mihai stă în Noemvrie de paza graniţei spre turci cu 
„10.000. de “călăreţi 1). . a - iai E 

In atacul: dai de Mihai “Viteazu -la . Târgovişte: „înainte, se afla el în 
” fruntea a 4.000 de. călăreţi, într'ales, cu sulițe”. E | 

In luptele lui Mihai cu: Andrei Bathory, oştirea voevodului era formată 
- din. trupe ușoare, având înainte - cazaci şi moldoveni; 'spre 'Sibiu el trimite 

18 00 călăreţi şi pedeştri 2). Când. Mihai-a intrat în “Transilvania, „afară 
„„de lefegii,. oaste prea frumoasă de Roşii, cum îi numesc ei şi la aceştia 

-se adaugă corpul fără, îndoială cel mai- strălucit al Măciucaşilor, ce-l 
__ “forma tagma. boerilor, câteva “mii de călăreţi (Boerontim Machokas etian 

” aliquot mille) armele lor era măciuca ferecată şi.suliţa. -Aceştia se evaluan 
— îtnpreună -cu. Roşii, 8—9000, călăreţi 3)”. „Roşii de” ţară, foarte- frumoasă 

- oaste. alcătuită tot din boieri 1)”.. | a: 
| „Totdeauna Mihai avea în lupte pe lângă el cazaci, în număr de '2.000 
„(călăreţi ce luptau în felul cazacilor). E 
„Im luptele lui Mihai cu Bathoreştii, cavaleria şi artileria: armatelor N unite, au fost factorul victorieis)”. e e a „„„Itrând în Moldova; la Suceava, Mihai era în fruntea “a 1.000 de 

| călăreţi, cu sulițe şi cu 2.009 “dă Valoni. ln lupta cu: Polonii, el: așează 
- îutr'o linie -de bătaie, pe lănceri 'şi în altă linie pe. muşchetari, al căror 

>» Steag negru, cu deosebire ameţi pe ai “noştri. Se: spun minuni “de virtuțile 
- "şi vitejiile oamenilor săi. - a | | ma Mirislău, Mihai -a avut ;12.000. de călăreţi”... 

E Inceputul "secolului al XVII, cavaleria -română în dispositivul “de luptă „are loc pe aripi. Când infanteria lăptă singură, are sprijin -de cavalerie. 
st la 1611, la Petersdori, pedestrimea lui Şerban 1 a fost respinsă „şi bătălia. se considera- ca pierdută, “când o întoarcere energică: a cava- 

leriei sale restabileşte lupta şi izbânda e: strălucită”, a In bătălia de la Petersdort din 12 Iulie 1911, transilvănenii izbesc 
u. armatei munteneşti, pedestrimea română puţin nunteroasă se sparge, 

> 

= centr 

  

- 1) Dr Sârbu, -Ist. Iul Mihai Viteazu. . - aa - - 2) Relaţia din Bruxelles. - | a 3) 4) Darahi. - - i : Ea - 5) Simigianus. * i a: ae
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„bătălia -era perdută, când Şerban numai” cu ajutorul călarime, restabili - 
lupta şi câştigă, o biruință. strălucită 1). d 

“In Moldova, :serdarul, Campidux, are comanda călărimei, cu care apără . 
“țara dintre - Prut. şi. Nistru, iar în. Muntenia marele“ spătar avea sub co- 
manda sa nemijlocită pe: călăraşi. ... 

In. secolul al XVII, cavalerie de . două . feluri: grea, armată cu. sulițe 
- şi pe unităţi fiecare cu culoarea ei”; uşoară, armată cu arc şi cu: spată. 

-Călăraşii erau îndatoraţi: la plata şefilor cu anume lucruri şi bani. 
Spătarul - primea de-la ei de fiecare cruce pe an, câte un leuşor și 
un car-de fân, -care_mai în urmă; nu. s'a mai plătit în natură, ci se da 

“un leu pentru dânsul. Când înainta în grad un ofiţer, era acesta dator a 
da spătarului un: dar. Pe timpul luptelor, ştirile “se. aduc de cavaleria 

__uşoară.: Cavaleria încadra linia de luptă. Cavaleria sprijinea - infanteria 
Au izolată. _ > ti | 

In lupta de la Săripietru, Iuiie 1611, Şerban-Vodă se „pune în fruntea 
rezervei sale de infanterie şi cavalerie şi atacă centrul armatei lui Batori, ” 
pe care îl bate în, mod înfiorător?). îi E o 

__ Sub Şerban-Vodă Bâsarab, în -lupta contra lui Moise Szekely, dispo- 
zitivul de luptă al voevodului român are înapoia mijlocului ca rezervă 

"un corp de infanterie cu. cavalerie sub conducerea diractă a lui Şerban Vodă, 

| Şi în atacul de pe câmpia. dinaințea Braşovului, la un' moment dat „s | 

repezi călărimea românească cu săbiile, întrun avânt teribil. Fu un mo- 
ment de spaimă, Tomânii biruiseră” 5); - 

Când .după înfrângerea ungurilor de către Radu- Vodă în câmpia Bra- 
şovului, are. loc predarea steagului de domnie la Târgovişte de către Radu 

Buzescu, delegatul 'imperialilor, „iau. parte 5000 de „călăreţi şi 900 de 

archebuzieri călări.. N 
“ Chemat în ' ajutor” Radu Şerban-Vodă + de către. Veis Adalbert, pri- 2 

marul Braşovului care atacă - -pe.: Batori, voevodul- vine imediat şi cu 7000 

de călăreţi şi bate pe Batori. 
Boierii munteni rebeli în lugta de la Buzău de la 15 “August 1611, CU ; 

- Simeou Movilă; au 5000 de „călăreţi; Simeon are şi+2000 de călăreţi sub 

" comanda lui Orăş. - ii - pf 
In lupta lui Radu-Vodă al: ” Munteniei cu Simeon- Vodă, ajutat de. 

tătari la “Teişani, Radu.are în oștirea - cu care luptă şi 6000 de călăreţi. 

In 1615 domn în Moldova, - Hlexandrel,: în luptele de lângă Tecuci . 
cu muntenii, turci, şi tătari, muntenii au 3000 de călări; moldovenii 1000 

de călări -ce lupt pe jos. - - 
- Constantin-Vodă. al Moldovei. în jupta cu turcii care aduceau pe $ Ștefan- 

“Vodă să-l aşeze pe tron în locul său, are şi 500 „de călăreţi uşori. - 
| „ In. luptele 'de domnie între Alexandru şi Ştefan, pentru tronul Mol- 

dovei, între anii- 1615—1616 sunt remarcabile acțiunile cavaleriei' mol- 
- pa . - -. 

-1) Mihail Cogălniceanu. 
- *- 2) Cronica'lui Constantin Căpitanul. 

- 3 Histoire de la a TransyIvame. 1638 Veneţia.”
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doveneşti “împărţită între. cei doi voevozi, în care lupte erau amestecați 
şi polonii cu. corpuri “de oştire polonă ce susțineau pe Movileşti şi ames- 

„tecaţi şi tătarii care sprijineau pe adversarul acestora. Un. corp. de 2009 
* de. călărime. uşoară a lui *Alexandru-Vodă primeşte ordin. să atace. infan- 

„ teria “care susţinea tunurile - lui Ştefan- Vodă. ,,Cavaleria execută ordinul 
cu : atâta curaj în “cât în scurt. timp. o parte din acea infanterie îu cul- 

| “cată . la pământ, ceilaltă pusă armele jos aşa. că „uşor. ură Iuate tunu- 
“zile” lui Ştefan. - - 

” Ştefan văzând. aceasta, “trimise în ajutor corpul. 'său de. călăraşi cel 
'COIT.pus. din - vreo 3000 de moldoveni - -şi munteni, care erau să ia tu- 
nurile înapoi, de nu ar. fi'iritervenit lăncerii lui Corecki care le tăiară drumul”, 

In. luptele de domnie dintre Alexandru-Vodă şi. Ştefan-Vodă, din .Oc- 
“tomvric 1616,.în Moldova, corpul de călăreţi” din 3000 de munteni şi de 
moldoveni a lui Ştefan, atacară tunurile oştirei lui „Alexandru pe: pozitia 
lof, că era. cât pe ce să le ia. a. - II i 

“Sub Radu-Vodă. Mihnea, la- 1620, numărul „călăraşilor în timp ce 
| “pace: este de 8000 şi . sunt sub : -comănda - -spătarului; un raport -a' lui 
- Mincio,! vorbind de sia:ea „Moldovei, spuze că. această ţară poate pune pe 
: picior 10.000 călăreţi, arcaşi, “cea. mai - vitează giate din “acel principat, 

toată 'îndatorată. a. sluji principelui, fără. altă leată de. cât nişte scutiri 
-de care se bucură. de obiceiu: . 

„ Spătarul cel mare, adică - ducele de! resdel - sau generatul suprem, are 
- toată miliția călare: -sub. ei; în. Câmp: de .resbel, el este cel dintâi după 
„Principe. Sub -spătar sunt toţi călării: sau. călăraşii întocmiţi pe: cruti, 
“într'o cruce. e 1, 2, 3 sau 4 -oameni, după 'starea lor “de, avere. Câ- 

„lăraşii. îi dau dăruri. pe: tot: anul; în. cruce e unul dacă e “avut, iar dacă 
- sunt: mai săraci "2, 3 sau-.4 şi de la fiecare capătă un. leu, un moz de 
grâu. şi unul de orz, un car cu: fân şi unul cu. lemne, pe fiecare “aa. 

"  Patarnicul cel mare; sub. dânsul sunt păhărniceii” care merg: de asemenea 
călări la resbel, . ca şi călăraşii. Acum paharnicul cel mare ese peste 
roşii. Scutelnicii” sunt români indemnaji la miliția călare pria, oarecare 

“ privilegii”. 

La 1622 voevodul Ştefan Tomşa al Moldovei iese: în îâtimpinarea 
solului polonez ce trecea prin laşi - in. fruntea ! a două: regimente alese de “moldoveni - cu caii : îmbrăcaţi de „paradă”. Suita voevodului era com- 
pusă -din 12 boieri: călări” « Pe drum în ţară spre Constantinopol, $0- lului i-s'a dat o. gardă de 1000. de călăreţi aleşi.. Cu această ocazie, 

__ domnul” s'a plâns” solului că Starea este astfel că el nu poate- da -ca „„contirgent de armată, de cât 10. 000 - de -călăraşi. Cu - acelaş prilej „doii- - „nul şi cu boierii pe “cai se luară mai întâi la întrecere,. în - urmă veni 
jocul şi exerciţiile cu "lancea, pe. urmă: întinderea arcelor, apoi descăr- carea tunurilor şi în fine - darea la! țintă din puş tip. . , Sub” Matei-Vodă, „Vechile - oştiri ale „Țării reînvie în: Călăraşi; roşii de „la Vedea, roşii de țară şi reapăreau ca în vremea lui Mihai”, . 

După. cum în Muntenia la Roşi de Vedea (Roşiori. de Vedea astăzi) cra



N 

| călăețul au trecut un pedestraş. după sine”. - - 
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garnizoana 'roşilor. de ţară, aşa în Moldova la: Călăraşi (astăzi Rădăuţiy . 
- în vechime garnizoâna Călăraşilor Moldoveni, de asemenea şi la Ștefă- . 
neşii pe Prut, care odată era un oraş mare a: familiilor călăraşilor. 

„In termeni populari „calul Pentru ostaşul- de cavalerie se . numea cal. 
“de bătae. 

La 1631, la Dudâşti, Roşii de țară: aflaţi. la aripa stângă | a oştirei, . 
atrage asupră- -le . atacul „călărimei tătărești, „pe care "o „Prinde, ca . într” un. 

-. cleşte, puind-o pe fugă”. 
la" 1632 se făceau alergări ostăşeşti de « cai la: Bobotează şi în: luna 

“lui Cuptor, deci! 'de 2: ori pe an,. în “Moldova. „Era: ceva măreţ'”!1). 

acelaș timp” în " Muntenia,” - domn. “fiind, -Matei-Vodă „haiducii călări, roșii, - 

vechea călărime a “fării,- care se bucura de_ privilegii 'şi de scutiri”, "erau 

într'o frumoasă. stare. Călărimea - avea şi comandanţi vestiți: cele două corpuri 

„de călăraşi - erau . comandate de Tud6se: “spătarul: şi Gheorghe spătarul; 
cele două corpuri de roşi, unul: era comandat de: Ivaşcu Vornicul Băleanul 

“şi altul de Barbul paharnicul Brădescu. - - 

In domnia'.lui Leon-Vodă, la 1632—33 Paharnicul Brădescu, boier 
„* oltean era. comandant :al Roşilor de fară, viteaz, este” numit la- 1634 mare. 

ban al Craiovei?)”..,- o s -:-- - Ă 

7 

"In lupta lui Matei-Vodă cu Vasile- Vodă: la - 1636, “la râul Prahova la: | 

sat la Ojogeni, „a începiut . a “trece oastea lui. Matei-Vodă prin vad și tot 

, Călăraşii în număr de 8000, câte 4000 în: ficcare. corp; comanda înitre= 
 gului corp: al călăraşilor. o avea marele spătar. Roşii de țară erau - 5000 

7 sub comanda marelui paharnic, înpărţiţi în 2 corpuri. de câte 2500 fiecare: 

. 

- corp. “ Deosebit cra şi călărimea ' serdarului de mazili. - lar la Teleajen, 

cavaleria munteană, ca să dea timp. infanteriei să se „depărteze în retrăgere, 

a descălecat şi a ținut pe 1oc cu focul, „pe duşmani. 

Sub - Mihai. Viteazu şi sub. Matei Basarab, cavaleria era reprezentată 

prin corpuri de călăreţi. români şi deosebit corpu: i călări din străini: Delii, 

Beslii, Cazaci, în număr de. 10—12.000. 

„Când inspecta vodă fara.” (Moldova). provincia, dinspre tătari: 3.000 

de-călăreți mergeau, în linie ordonată”. 

In 1647, „Poporul. este născut pentru oştire, în care lucru, nu este “de: 

-loc îndărătul tătarilor. El întrecea chiar. toate popoarele în repeziciunea,- 

- agerimea. şi vârtoşenia cailor sp. Iar Letopiseliul .ţărei româneşti, vorbind 

de Constantin I,. spune: „au iertat dorobanţilor şi călăraşilor dijma şi 

“oieritul- şi i-au îmbrăcat pe toţi cu „postav bun şi pe căpitanii lor cu frenghie, 

„Cu. -coterie şi ' cu atlaz-şi lefi le .da din destul”. 

" Sub „Constantin: TI la 1654, „căpitanii călăraşilor au” haine de atlaz =. 

albe, ornate cu bradeburguri; pe când în, Franţa uniformele se regulă- . . 

“imentez sub „Ludovic al XI, după - -10—15 ani. 

1) Paul Strasburg. ambasadorul lui Gustav Adoit pe lângă sultznul turcilor şi care | 

a asistat la asemenea alergare. - .: - „ 

2) August Pessiacov. (Craiova). - N 

„5 M. Cogălniceanu. , ! 

a - - o 

A: , | i -
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"Constantin. Şerban Basarab spune într'un documeht că „posedă 6 esca. dlroane. fiecare escadron având câte” un portdrapel : sârb”. „ “Tactica în această vreme, a cavaleriei, era luptă pe jos cu arcuţ, iar de pe cal. mai mult cu sulița. (Bielski). SE 7 In domnia lui. Mihnea-Vodă,- pe la 1660: „Un preot catolic care a trăit la' Târgovişte la curtea lui Mihnea-Vodă,. spune: Domnul dispunza 
  ai gi 

  
  

          
      

A _ 
de o armată compusă din 8.000 de boieri nobili, 4.000 de: spătărei, călărași ce merg cu cheltuiala lor la răsboiu, 4.000 de lefegii :călări, plătiţi de ” Domr. la. răsboiu cu câte un tâler şi jumătate - pe lună | 

X Vesile-Vodă al Moldovei avea 3.000 de călări, în luptă” cu Gheorghe Stefan (Gheorghiţă-Vodă) pretendent la tron. Se In 'parăzi la care lua parte oştirea, în vechime, era un anunie dispozitiv regulat cum se obişnueşte: şi: astăzi; aşa. la serbarea bobotezei (de ex. în „Muntenia,. de altfel tot aşa şi în Moldova) „în urma celor . din frunte, 

  

1) A. T. Dumitrescu (Rev. Ist. Geolo. ețc]. 
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veneau * 100 .de puşcaşi (tunari) - pedeştri, iar alţi 200 puşcaşi pedeştri 
. formau marginea de apus. Veneau apoi celelalte trupe, boierii etc., escorta; 
îndărătul tuturor era armata 10.000 de călări, dar atunci pedestraţi _ (descă- 
“lecaţi). Călări nu stăteau de cât 150 de dragoni, îndărătul : boierimei”. i 
„La 1661 'în oştirea lui Grigore Ghica-Vodă al Munteniei „6000 de 

-ostâşi urmaţi unii -cu săbii alţii cu lănci, cu stegulețe roşii şi albe, erau 
călăraşi şi” multe din. lănci constau dintr'un lemn din pădure cu fer la 
  

          
(Fig. 156) Fustaş. 

. capăt. După lănceri veneau 1.000 de archebuzieri “călări având pe şea în 
faţă: ori o carabină, ori-un pistol, ori o .arhebuză una de fiecare or. 

Fiecare companie de archebiuzieri era comandată de un boier, numit că- 

_pitan. Acest boier călare era „urmat de un cal_sau' doi dintre ai săi. şi 

care erau duşi de-căpăstru, de slugile boierului. N 
| Când Istrate-Vodă Dabija al Moldovei şi Grigore-Vodă al “Munteniei 
iau parte, în 1663 alături de turci la asediul Uioarei, Moldovenii au suliţi, 
săbii, săgeți; iar muritenii împărţiţi în 33 „de cete a. 100. de. oameni au 

T .- 
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E „stegulețe: albe şi Toşiila sulițe; iar mai înapoia lor. veneau 1 1000 de pușcași 
“ cătări, Toţi. aceştia erau călărime. 

„La 1667, când vine la Iaşi.-un “sol “poloriez, a fost întâmpinat de 
hatmanul : “Nicolai Racoviţă. cu ostaşi „tinerimea,: adică boierii şi: moldovenii, 

- călărind „pe. căi. foarte frumoşi în ordine ca huzarii, au făcut între. dânşii 
întreceri in' faţa oraşului cu lănci de -lemn”. 

„La 1670 când vine un sol polon la Bucureşti de la. aşi, este întâmpinat 
la Ciicov de 7 “steaguri de călăreţi; iar aproape de. Bucureşti, este întâm- 
“pinat de alte 7 Steaguri de. călăreţi; iar“când a plecat din -Bucureşti, a 
“fost însoţit de .10 steaguri. de cătărime “bună. In fiecare steag erau 109 - "de călăreţi... 

Asupra acestor timpuri, străinii spun de. Cavaleria. ţărilor române: 
„În “celeritate şi velocitate dăinuirea călăreţilor întrec. “ toate naţiunile”. 

Când a mers domnul Grigore Ghica al' Moldovei la Codru în 1672, . 
-era însoţit cu oastea, aşişderea - şi „călărimea boierănaşi şi copii din casă ce 

„le făcuse Grigore-Vodă tuturor sulițe zugrăvite cu prapure, Lupul serdăril 
“comanda călărimea care. era 4.000. - '--: 

In . timpul” lui „Petriceico-Vodă. al. Moldovci 1672. „câlărimea era în 
mare vază, - în „capul ei întregi . era ; „spătarul, după „domn cel mai. mâre 

- în -oaste”, Ş | | 
= La 1672-1673, Cantemir Constantin, era Serdar, adică general peste 

cavaleria de la Lăpuşna, Orhei şi Soroca; . domnea “Petriceico-Vostă. 
„La: 1673, la chemarea lui Sobiescki, a răspună şi călărime românească 

“compusă din: 18 steaguri cu' 1570 'de călăraşi, „pe care: Sobiescki îi primi 
cu- mare bucurie ştiindu-i- veterani. foarte viteji. ce'i erau. de folos” ca 

„Oan-eni! vestiți în meşteşugul răsboiului”. a : 
- La. 1675 sub Biexandru - Tpsilânte „intrau între slujitorii. “dinlăuntru 8 

căpitnii de scutelnici, (în număr de 50. fiecare căpitănie) de margine, 120 
de cazaci, sub Polcovnicul. Bucureştilor şi 120 de „cazaci “sub Polcovnicul 
Târgoviştei 1)». - : - 
„La 1677, venind un sol. polonez în laşi, i-a. ieşit înainte |  domaul 

în “câmp, -cu steagurile. de: călăreţi "moldoveni aşezate într” un Singur şir 
“in număr de 20 de steaguri. - 

In timpul. lui Şerban-Vodă Cantacuzino 1678-1688 „câva! "eria este 
armă” de căpetenie “a românilor, ea coprinde ca: şi mai înainte: călăraşi, 
roşi şi scutelnici. Garda Principelui este : parte călări”. - 1679, se formează în Moldova un, regiment de : români-călări, nuenit Ussarskoi Voloscoipole, pus şub' comanda” lui Răducariia „Matei Cantacuzino 
la dispoziţia - ruşilor comandaţi "de  Rumianzoff. II a Intre anii. 1700—1800, oştirea naţională fiind în scădere şi cava- _leria urmează soarta , acestei oştiri, mai -ales-.că trupele . călări, sunt măi mult pentru serviciu- de poliţie şi-s alcătuite ' din străini. Intrebuințarea cavaleriei, chiar în - aceste. timpuri depărtate, era cu: 
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rost. şi: pe: “tomioiuri tăctice, ca şi. astăzi. Caracteristica armei. a. fos pe “atunci; 'Surprinderea, observărea câmpului de: luptă şi şarja la. imp In, marşuri,. cavaleria” mergea şi înaintea coloanei 
Cantemir : descriind - rânduială cu care mergea : “domnii la răsboiu, . spune: „înainte merg vre-o câţiva oameni povăţuitori şi îndruimători de drum, cari sunt buni pentru acea treabă dintre ostaşi şi dintre 

„urmează călărimea înaintea Căreia merge steagul 
în cât fiecare ceată să lase loc deşert, ca -să poată deosebi una de alta. După aceia urmează călăraşii şi umblătorii cu vătafii lor”. 

" „Aşezarea oştilor, zice” Neagoe - Basarab, pentru rânduiala bătăliei! 
era astfel: 

scutelniceii, la aripa stângă. roşii şi. cazacii”. 
Cromer spune: „Călăraşii luptau, călare sau pe jos, ca şi Pelasgii”. 
Cântemir astfel caracterizează oşti:ea de pe timpuri: „călărimea însă, 

“era arma cea mai "pertectă, ea se: lupta călare şi pe jos, pe rând, lucru ce 
"e cunoscut „ca. cel mai mare g;ad' al pestecţiei unei „oştiri”. 

Reichersdorf. vorbind de Moldova, spune: „Cavaleria. sa câştigase de o. 
parte admiraţia „tărilor * creştine, .iar pe de altă parte inspirase o teroare 
„marțială oarde!or barbare”.! - Ă 

“A
 

- 
_
.
.
 

„ Iar ulţi. cronicari poloni, afirm că: „Hotărnicenii + şi Codrenii de Tigheci, 
„Prin divăcia şi repeziciunea lor, erau spaima duşmanilor”. 
“ Bielscki spune că lupta la corp, la români, „aşa se făcea: „călărețul 
trecâna repede pe lângă vrăjmaş, cu vârful cel drept al suliţei îl srăpungea, 
iar cu “cel “strâmb Îl trăgea jos de-pe cal”. 

Cantemir. astfel descrie caii româneşti: „caii din partea. muâtelui, sunt 
mai mici, seamănă cu caii rutenilor, însă sunt foarte vârtoşi, răbdători la 

" psteneală, iar copitele lor sunt aşa de tari, încât nu au trebuință să fie .., 
potcoviţi nici pentru locurile pietroase. Caii din: partea câmpului sunt 
„mai mari şi mai nobili, se „disting prin forma, prin simețria, „Prin. iuţeala- 
şi. vârtoşimea lor”. - - 

or şi în coloane; aşa a 

„pedestrimea în mijloc, la aripa dreaptă Călărașii, sărăceii, 

alergători. După aceştia . 
și căpitanii cetelor, aa: 

Haşdeu, în Ion-Vodă cel Cumplit, vorbind de cavalerie, spune: ;„caii * 
-străpunşi la. nări pentru inlesnirea' răsutlatului, se deosebiaii n nu prin mărime 
Sau frumusețe, ci prin repeziciune şi neoboseală”. - 

„Ca îmbrăcăminte şi uniforme, sunt date care deşi nu. sunt în amă- 
unt, însă în- generalitate au însemnătatea lor, căci -ne permit a constata 

DE existenţa unei organizări şi a unei -reguli de uniformă în oştirea românească. 
Astfel. Reichersdorf, spune: „Moldovenii poartă îmbrăcăm: ntea vechilor stră-. 
"moşi,. cu tunici. de. postav, iar - armele ce le. întrebuinţează, ' sunt: sulițele 
militare, “scuturile, "etc. Tot. el. „spune: „culoarea îmbrăcămintei vechi -a 
cavaleriei, era de: “două felu: i, albă şi roşie”, „Clasa cea mai veche a „călă- 
-raşilor, eră îmbrăcată în haine “albe şi “ arme strălucitoare”. d 

Veranţiu,. amintește de o 'uniformă albă a cavaleriei 'din' Moldova ; ; 
„fiecare militar — e vorba de 'călăraşi — poartă! drept. armătură, o haină 
“scurtă de. in, umplută cu bumbac în grosime de 5—4 „degete şi cusută cu 
şireturi dese . la fiecare. distanță de un, deget, şi jumătate şi prin această î 
imbrăcăminte sabia nu poate pătrunde”. _ 
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In afară de aceste date pe.care cronicele le întăţişez cu destulă preti- 
ziune, totuşi au fost scriitori români mai dincoace, şi care pretinzându-se 

măi învăţaţi au tăgăduit asupra trecutului o uniformă ostăşească la' ro-. 
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mMâni; dar ce dovadă mai hotărât- contrară părerei lor, de cât călărimea 
Roșilor care a primit acest nume de Roșii, după haina la fel şi roşie ce o purtau toţi, iar nu după culoarea feţei sau a mâinilor sau 'a mai 

  

„_1).Pe o hartă a Ungariei din-1703 se atlă.şi ţările române cu teritoriul ce ocupau ele în acel timp, ?a forma Şi cu așezarea elementelor geografice cu numirea şi direc- ţia lor cum se vede pe hartă. - 7 A: „Această hartă este făcută după „un mare număr: de memorii şi hărți, manuscrise sau imprimate, rectificate prin observaţiile contelui Marsilii şi alţii, de către: Guillaume “de 'lsle, geograf al academiei regale de ştiinţe din Parisa, "! . 
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cine ştie ce, după cum şi roşiorii din timpurile noi, tot de la îm-: 
. brăcărhintea lor roşie au ' primit. şi "numele. Roşii, călăraşii . şi dorobanţii, 
“Sunt numiri - “întâlnite în „istorie din cele mai îndepărtate timpuri a trecutului 
„nostru „militar. - ! 

Uniforma este o cerinţă, o: nevoie natural datorită obiceiului şi apoi 
devenită tiadiţie. Oare: portul pe oaste, pe regiuni, pe clase sociale, nu-i 
tot o uniformă ce _vine din trecuțul “fiecărui popor ? Şi. aceiaş -culoare 
uniformă ce purtau şi alţi roşi, seimenii, au. făcut pe cei vechi să. denu- 
imească pe uinii roşii de fară, pe alţii roși! străini. 
„Tot de la: culoarea uniformei iau numele “şi verzisorii, “ călărime îm, 

* brăcată cu mintene verzi. - i 
“Cu asemenea: întocriiri şi reguli de luptă, -nu-i de mirat. dacă arma 

„aceasta, s'a făcut- renumită, în “lupte; ceia ce constitizie cu. adevărat lădri 
„de a se mira cin2va; este cum - de mai” bine de un secol, despre cavaleria 

nu se mai vorbeşte, da. cât prea puţin - ca isprăvi în „tară, şi ea con- 
“Stitue o eclipsă; pentru ca apărând după anul 1806, cu' aceleaşi : cali- 
tăi, să poată lega - ca prin” o tradiţie statornică, trecutul de prezent,: aşa 

“încât să se încredinţeze că a „fost. o. pagubă pentru ţările- româneşti, 
cei 6 sută şi “mai bine de ani, în care a lipsit oștirea şi din ea; această | 

armă care a .atins maximum de . desvoltare a condiţiilor: şi perfecţiei de 
„a lupta. Insă totuşi secolul al 18-lea are. dovezi de activitatea acestei ame, 
«mai ales în afara țărilor române. . 

Vom da anii ci evenimentele când 'ele: sa produc, puinând în evidenţă | 
“virtuțile” strămoşeşti a. cavaleriilor române: 

„La 1700. „Vodă Cantemir primeşte pe solul polon: ieşindui. înainte cu 

hatmanul Lupul Bogdan, cu 17. steaguri e călăreți, cu muzica militară, 

-atară din oraş”. | a 
„La 1706 se introduce şi la noi 'numirea de „scadron”, “din războiul 

- Tuso-suedez. . i N 

La 1707. Petru cel Mare,. împăratul Rusiei, „ însărcinează pe Apostol 

- Kigheci, . să. formeze :un 'steag de români călări cu -leafă, arătând “că 
„voieşte să aibă în armata sa o călărime compusă din români” ';. steagul 

coprindea: 2 rotmistri, -3 locotenenţi, 3 .stegari, 300 soldaţi. Leata lor. era; 

„rotmiştrii “ca la - 10 “soldaţi, locotenenţii ca la 4 soldaţi, stegarii ca la-3_ 

“soldaţi, soldaţii câte 12 ruble. Se, dă :15 taleri pentr cumpărarea cailor, 
„Toţi ostaşi! buri şi. instruiți din poporul român”, .: - 

„La: 1708, era un “steag de călăraşi despre' Doamna, adică Un Corp 
da călăraşi sub un „căpitan, ce purta trebile, doamnei: A 
„-, = La. 1710, erau: un corp de: 160—200 de cazaci în 4 căpitănii, un 

corp al! tătarilor lipcani de: 200 „oameni. Călărașii şi : umblătorii de Hotin 

- Galaţi. şi Soroca, 200... - i 

“La 1710 iarăşi . împărâtul Rusiei cere organizarea unui corp de că- 

„Tăreţi moldoveni, în vederea răsboiului contra turcilor. Acest corp de-2000 
" de “călăreţi sub comanda - pârcălabului ' Baltag, ia parte la lupta de la | 

Stălineşti pe Prut la 8 Iulie. Lupta începe cu aripa dreaptă ocupată de 

4, , ă . . î. ” pe



cătărimea moldavă, care atacă, cea dintâi; acest atac însă urma .să île 

“susţinut de infanteria rusă, „după. ordinile - ce : avea; ruşii însă ocupați 
mai. mult de a-şi face, întăriri, nu - pornesc, “la. atac, aşa că nefiind sus 

ţinută cavaleria moldaâvă „este aproape complect distrusă, cu comandant ul 

ei .cu tot.: Cu. turcii. în acest război . la Stălineşti, ia „pare şi cavaleria 

Munteniei, “sub. comanda lui- Toma Castacuzino. .. pf 

„La 1712, un. sol. polonez, ce vine la Iaşi, spune. că. întâlnea | în dru- 

mul. „său, „ştafete moldoveneşti: care fug? se înto? :c iară şi transmit veşti”. 

La 1 milă “de Iaşi „un regiment” de „călăreţi. stă înşirat, . înaintea lor 

este splendidul -cortegiu al -bojerilor;, „în trunte cu însăşi domnul, toți că- 

lări pe 'cai- superbi”. . : - 

La 1713—1714 regele! August al II lea vorbind cu laudă de companiile 

“ române ce. “avea regele. „Suediei -cu: el în Norvegia, zice: „prefer pe ro- 

mâni, ei, sunt lesne de: “strâns, nu. dezertează şi caii lor. sunt :mai buni”, 

Ca. 'să- Şi - organizeze uIY. corp de „cavalerie uşoară „regele, August. proforă 

"companiile - române” “ 

La, 1126 Grigore Ghica- Vodă al Moldovei . avea cavalerie: ; “un steag de 

'călăraşi, unul. de aprozi, unul de armăş şei,- a copiilor” de casă şi boierănaşilor 

curţei, toţi cu sulițe 'cu stegut: 2; zugrăvite. Ci . Prapore, cunoscuţi” din. 

“ haine. şi. din bărate care „din ce steag ea” .! Existau în acelaş timp Va 

chile călărimi de Orhei, Lăpuşna, Soroz a, sub serdar. _ ” , 
- Marchizul de Silva 1) scrie? „muntenii şi moldovenii sunt: tari şi 

"-sprinteni”, „etc. „Cavaleria“ lor: e. şi:mai de temut; lovitura. ei este pu-" 
ternică şi vijelioasă, din 'cauză iuţelei.. „căilor. Agilitatea . şi - iuţeala cailor . 

„lor sunt „aproape de necrezut. Nu e. râii care să-i oprească, suat obişnuiţi 

-a "trece. înnot pe cele mai adânci şi mai repezi”. i Ă 
„La 1733, este! răsboiul ruso- -ture:- „Clucerul: Răducanu Cantacuzino, 

„cu 'voia împărătesei: Ecaterina. Il-a a. Rusiei, a “format un regiment. de 
„tineri aleşi munteni, moldoveni şi ardeleni, numindu-l Ussarscoi Voloskai 

” Poll (regimentul de. huzari români). Ecaterina XI îl recunoscu deopo- 
trivă. cu “regimentele armatei. sale şi :numi. pe: Răducanu Cantacuzino CO+ 

| lonel: în acest; regiment pe care el îl înființase. cu. „cheltuiala sa.: Uniforma. 
_reginentilui era: dolman verde, scurteică albă cu blană. de miel albă, cu 

„ ceaprazuril€ şi ţesăturile, de fir, pantalonii. roșii, curea de pieie neagră . în-i 
„crucişată pe piept „şi căciula ungurească. Acest” regiment se distinse mult: 
în acest! răsboiu . cu turcii, pentru, a cărui. vitejie feldmareșalul Kokovinski | 
a ,dat două: ordine de zi pe:toată' armata. şi. în toată țara românească 

şi. Moldavia. Vitejia cea - mai: mare. însă o arată la înconjurarea | Silistrei, . 
când turcii: năvălind asupra oştirei ruseşti comandată . de generalul HKoko- 
vinski, a. înfrânţ. pe acest: : general şi l-au pus. pe fugă, luându-i şi toate. 
tunurile. . Atunci Răducanu Cantacuzino cu: regimentul său făcă. o diversie- 
prin aceia că se aruncă , „asupra unei baterii turceşti . de 12; tunuri, „pe care 
a coprinso. Turcii. ce goniau!' pe. Kokovinski, văzârid” bateria. „uătă, s'au 
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“spâriat. şi s'au întors înapoi. Atunci roimânii au “năvălit: într” ânşii ca. nişte 

zmei, "după. expresia, pitorească a timpului, şi i au gonit: până i- au: băgat 

în cetate, luând îndărăt și | toate tunurile ce: “ei luaseră de la generali 
„ okovinski 1). * Sa a a 

"La 1734 Vodă Constantin. Mâvrocordat dă un ordin ce: sună” aşa: „Dăm 

“cartea domniei mele slugei noastre Andrei Pă ădureţi, căpitan steagului "sfânt 
de. călăreți şi: lui “Mihai şi tuturor. călăreţilor de. la steagul: acela, să îie 

volnici .cu „cartea domniei * mele. de. a strânge. oameni să-i facă călăraşi ia: 
steagul mai sus. “pomenit.” Şi - acei. câţi se vor:'adună sub .acest steag, 

toţi. vor avea: milă. şi odihnă până la ziua “însemnată. de 6 “luni, după 

“cum m'ăm. milostivit: domnia, mea de. am. aşezat şi pe alți călăraşi de la 

“alte steaguri”, ete. - | 
La 1756 „regimentul: de huzari. iliric al impăratuna Carol a VL lea: al .. 

- Germaniei, “era compus numai. din români din - ambele principate; colonel ! 

“maior “al „aceștui. regiment este" Radu Ştetan Cantacuzino. Acest regiment 
a fost cel mai brav din regimente în bătălii”. 

| La 1737 sunt români aflaţi , în regimentul de luzări rus din armata 

"feldmareșalului . conte “Muriich. „Ar trebui + "să primim cât mai. “mulți, spune 

“feldmareşalul- într” uri raport către înipărăteasă, , căci în “resbelul trecut mă 

- încredințasem eu însumi cât de zelos” au servit acei români Măriei Voastre : 

Imperiale şi cât de bine se Băteau cu. duşrăanii”. p 

“La 1759 era căvalerie: în: Moldova, âvând lănci” cu steguleţe albe. 
La 1761 se înfiinţează. două steaguri de roşi "de câte 50 de oameni, 

a comandate” de un polcovnic, îmbrăcați în haine. roşii în tărmiă arnăuţească, 

| pe comânace au . câte „o slovă care de ce steag este. | “ 

' "La 1765. se formează -în. Ardeal” un "regiment românesc 'de dragoni, pe. 

8: „escadroane. î PU : N 
„La 1791 Ion. Cantacuzino trece în Rusia, unde este primit colonel în 

p cavaleria uşoară. ie, ” o 

“La 1796 în domiiia lui Mruzi, este dat carte „câţi sunt adevărat nearn 

“din cei vechi. călăraşi, roşii şi cămăraşi să aibă mila şi privilegiul acela 

“ce l-a: avut şi mai înainte, atât ei cât. şi  moşteriitorii lor 'spre a nu. da 

dijmă. şi a nu face clacă nici în lucru, nici, În. bani”. „Adică acelora care 

se trag. din neamul - “călăraşilor; “roşilor şi cămărășeilor” . | 

| „In' afară de âceastă trupă de” cavalerie . “amestecată cu infanterie (pare 

că tot din acest ' sistem mixt de alcătuire sa trăs „organizarea . de da 

1830, când regimentele de infanterie coprind în ele şi . unităţile de: ca- 

"alerie), sunt şi călărașii, atlaţi « destul de numeroşi în serviciile piețelor, E 

la ocârmuiri.. LE DI 

i Intre. anii 1800—1830, Sar. părcă, că arma 'cavaleriei a dispărut însă 

7 ea există, "totuşi, nu - numai în forma diferiților slujitori călări sau: “gărzi 

alcătuite, din: eleinente : străine, dar în “forma care trăia şi infanteria: pan- 

De “duri, care, „peste tot unde existau, erau de; 2, feluri; pedeşiri şi călăi, 

  

pa) irnatul Grafului Rumiaatzov, a, 
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“după cum am văzut şi unii şi alţii : cu organizare regulată. Un corp de 
"panduri călări în număr de 300, sub căpitanul Orcă, ia parte la eteria 

„ din. 1821; aceşti panduri, aparţineau “corpului de panduri a lui: Macedonski, 
„Corp. care “ coprindea 1000: de oameni,. constituiți într'un batalion “mixt, 
„-având 600 panduri: pedeştri şi 400“ călări. La fel era organizat și ba-. 

talionul căpitanului Sava, care coprindeă 2000 de oameni, pedeștri. și 
călări, în' număr “egal. Insă peste tot coprinsul "Olteniei, se: aflau, pe la 
casele lor .peste 4000 panduri 'călări, care lucrase în toată perioada de 
lupte dintre: ruşi şi turci. Mai exista deasemenea, cavalerie naţională, în 
corpul haiducilor, însă fiind în continuă răsvrătire contra . domniilor, se 

» aşezase în vecinătatea fruntariei Olteniei, pe văile: Carpaţilor ardeleni. 
De la această înfrățită legătură între pedestrime: şi călărime, s'a” al- 

„cătuit la 1830 regimente de infanterie „cu: organizare mixtă. 
“Regulamentul organic prevedea. serviciul polițienesc alcătuit din do- 

robanţi,. cari sunt pedeştri şi călări; însă aci nu mai avem .de-aface cu 
„cavaleria regulată; aşa că până la "1830 nu se constată sub formă. regu- 
lată de armă de răsboi,. decât. pandurii. călări, iar de rest la în- 

„ceputul ; secolului şi “până la, înființărea- oştirei regulate naţionale, 
cavaleria există, călăraşii, veterana călărime . românească, în serviciile ad- 

" ministrative sub _torma de steaguri: ca unităţi judeţene şi în număr va- 
riabil după mărimea sau. însemnătatea judeţelor de la:20 1a 200 de călăraşi. 

“Sunt apoi cazaci, panţiri .călări, arnăuţi, îndeplinind serviciu polițienesc. 
Această cavalerie nu. e lipsită de. celelalte servicii trebuitoare: drapele, 

„. stegari, trompeţi: şi apoi- ofiţerii comândanţi şi subalterni, câi, armament, ete. 
In 1830, când se organizează armata, regimentele de infanterie sunt 

mixte, adică -au câte 2 batalioane *şi 2 escadroane! fiecare.. Regulamentul 
prevedea! pentru “cavaleri€ „exerciţii. a escadronului”, cari se făceau după 

” regulele ruseşti; astfel. avem. 6 escadroane - în Muntenia . şi imn "escadron în Moldova. Un ploton de' cavalerie din. regimentul de infanterie -al' Mol- 
„dovei, ia parte 1a 1831 ia defilarea din ziua “de bobotează. Un ordin de 

zi dat atunci, lăuda ţinuta trupei. şi buna stare a cailor. - a 
Organizarea cavaleriei este pe escadron, fiecare escadron. format din 

g plotoane, un ploton cuprinzârid 6 - secţii. Efectivul unui escadron: | 
căpitan comandant, 2 parutcici (locotenenţi),. 2 praporcici (sublocotenenţi), 1 felfebel,. 4 iuncări în Muntenia, (cadeți în Moldova), 11. unterofiţeri, 4 cornişti, 4 potcovari, 1 nalbant, 160 de călăreţi, 183 de cai. Caii se 
curpărau din Rusia. şi se plătea 1000 de lei vechi, un cal. Reglementele 
şi - comenzile erau ruseşti. Evoluţiile se făceau la pas şi în “regimentil 
din. care făceau parte escadroanele. Escadroanele purtau numerile dela 1 la 6, în ordinea regimentelor. Cei “dintâi comandanţi în Muntenia au fost la întâiul escadron, căpitanul C. -Filipescu; la al doilea căpitanul S. Cre- 
țulescu; la al treilea căpitanul Enghel; la al patrulea : căpitanul D. Bră- tăşanu; la al cincilea căpitanul “Th. Brătianu şi la al şaselea maior Fo- chianu.' Escadronul Moldovei, era comandat - de căpitanul Baldovin. 

"- Armamentul Cavaleriei ' era sabia” şi lancea; rândul întâiu şi gradele, 

>
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aveau sabie, rândul al doilea avea lance.: Mai târziu s'a dat: şi câte 
4 muşchetoane (tarabine scurte, cu cremene) de ploton, iar călăreţilăr 
care le purtau, li: sa dat numele de carabinieri şi se aşezauy câte doi la 
flancul fiecărui ploton, în rândul întâiu. . 

Escadronul din Moldova, avea 200 de oameni. Este de toată: însem- 

-mătatea 'să citâm ce prevedea „socotinţă pentru păzitorii ţării” în Moldova, 

anume la punctul 4: „Boierii orânduiţi, îndată ce vor 'schimba . rândurile, | 

-precumi s'a zis, vor cere câte un ofiţer de cazaci, care să fie poruncit a 

umbla cu blândeţă printre dânşii şi: ai deprinde la buna orânduială, cum- 
„Ppărându-se cai şi .făcânduli-se şi straele în forma căzăcească, căci sunt 

deprinşi cu acest fel de porturi. Nu mai mult de cât în 6 ani, dacă 

statul. va avea arme păstrate, va avea în deprindere la vreo silnică nevoie, 

număr: de 8000, poate 10.000 călăraşi, cărora îndată dându-le atunci-arme, 
va. putea întâmpina orice nevoie «deasupra țării”. Cât de simplă : părea 

„pe 'atunci chemarea cavaleriei, organizatorilor militari ai ţării, dacă li 
'se dădea armele numai la ivirea pericolului. Insă singura însuşire a 7o- 
_mânului, aceia de călăreţi din copilărie, salva. bunul renume al cavalerizi. 

„ In Moldova organizarea escadronului era puţin deosebită de cea. din --. 

- Muntenia;: să prevedea întâiul batalion de pedestrime şi întâiul escadron, 
al doilea batalion şi al doilea escadron. Fiecare forma o parte sau . 

teri şi drepturi a unui comandant de regiment. Escadronul să comandă 

de căpitan. şi este alcătuit din 4 “plotoane şi plotonul din 4 secţii. 
In escadron, 1 căpitan, 2 locotenenţi, 4 stegari, 4 cadeți, 14 subofițeri, 

2 trâmbiţaşi, 3 soldaţi nearmaţi, total 190. . , p 

4 Cele dintâi lefuri la Cavalerie în' Moldova : (dealtiel tot” aşa erau 

- şi în Muntenia): - . 
Căpitanul, anual 3000, lei, plus 396 lei pentru cal; locotenentul 2400 

plus -264; stegar 1800 plus 264 pentru cal; 'vagmeisterul 300 leafă, 189 - 

unitate mixtă, sub comanda unui, ofițer a rangurilor: de sus, cu pw | 

hrană. 132 cal; cadetul 250 leafă, 180 hrană, 132 cal; subofiţerul, 320... 

leafă, hrană 180, cal 132; trâmbiţaşi, leafă 96, hrană' 180, -cal 132; 

soldat nearmat, leafă 48, hrană. 180, cal 132. Doctor veterinar, leafă 

„2000, cal 264; potcovar, leafă 250, hrână 180, cal 132. 

La 1851, cavaleria - Moldovei, s'a constituit întrun division 'a 2 osc- 

„adroane, care trecea peste 200 de oameni, fiecare escadron comandat : 

de: „un căpitan. cu A „ofiţeri, iar divisionul comandat de un maior, Lăţesci. 

"La 1834, în Moldova! rămâne. “numai un escadron pe lângă reqi- 

mentul „de infanterie. 

„d 

“La 1837,: cavaleria Munteniei : avea următorul . personal ofițeresc: 

Comandant:. Scarlat Creţulescu” polcovnic. | 

Maiori: “Teodor Brăteanu, Emanoil Filipescu. „a - 

-. Căpitani: Iosif Bureli, Ioan Gigâltu, Dimitrie Cazacovici, Gh. Manu, 

Nicolaie Lahovari. _ , “ 
" Parucici: Al Brătăşanu, Barbu Vlădoianu, Alex. Perdicar, Răducanu 

Odobescu, Ştefan Bontaș, Emanoil Boteanu, Mihail Lerescu, Gr. Fănescu, , 

Pi NE i Pa 
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Matei Roset, „Mihai i Piesa, Gr. Filipescu, Const. Bălăceanu, Mihai - Caluda. 
! IE : Preporcici: Alex. Răcotă, Gr. Mavrocordăt, Ştefan Stepânov, Gh. „Ciu- - pagea, Grigore - Drăgolănescu, Gr. Caracaş, . „Nicolai Budişteanu, Emanoil | Puică, Nicolai Bureleanu, Emanoil „Butculescu, Ioan Paleologu, Scarlat Fili- pescu al 5- lea, Diarhandi Vilere, Nicolai Petrechescu, Al. Strilicovschi, Gr. , Gărdescu, loan! Scărişoreanu, Emanoil Polizu, Gr. Vlădăianu, „Nicolai Bi- -bescu, Călinescu, Dimitre Dumbrăveanu, Ioan, Ghiaţă,, i t „ Veterinar: IGsif ! Clod. . - . N Un: polcovnic - din Ştabul “Domnesc,  Blaramberg şi. apoi Herescu, era . îngrijitor al polcului: de cavalerie. In domnia Prințului Bibescu, - acest “Voevod dă o deosebită atenţie cavaleriei, o , prevede Cu uniformă Nouă, cu cifra, Voevoduluii. A - - ee „ „La 1847, divisioanele de căvălerie. se întrunesc într'o singură unitate, „escadron, numindu- -se Ulani, încadrându- -se. şi cu .cei 2 „Ofiţeri şi 3 cadeți, veniți 'din Rusia ;- efectivul 150. de oameni Şi cai. Comandant, colonel! N. ' “Bibescu. In acest an, s'a dat! cavaleriei câte 4 muschetoane de ploton. Ia! revoluţia 'de la _1848,. Cavala: ia se. află în Bucureşti, la 'isbucnirea _mişcărei, „formată iar în division; ea este. chemată de Magheru în tabăra . Troian. din! Râmnicul Vâlcea. 

In 1849, se dă carabine cavaleriei, Leata sublocoteaentuli de cavalerie, era de 10 galbeni pe lună. 
“In 1850, „Cavaleria se! deslipeşie iarăși de infanteria, formând. cotp - aparte, SUD 'comanda Colonelului Cunescu Ioan. Sa aduc modificări uniformei "cavaleriei şi-se- mai reduce din efectivul fiecărui: „escadron; bugetul cavaleriei atinge . în acest: an, . 484.078 .Lai, 

! In 1851, reducându- -se : iarăşi efectivul  Cavaleriei,. se, fac muri 2 

Y 

| escadroane şi serviciul” ei este mai mult! "polițienesc. In Moldova, la . 1853, escadronul de. Ulani îşi sporeşte “efectivul, -mă- „reşte numărul ofiţerilor şi atinge: culmea desvoltărei sale, “datorită domnito- 'rului Grigore Ghica, care -ia sub 
„ propăşitea cavaleriei. 

O “ținută splendidă, cai superbi, cadre tot ce era imai bun, „aceasta este - Cavaleria Moldovei. Escadronul este “comandat de Colonelul „Cafengi, rus de- origină şi fost ofiţer de cazaci; în escadron, Căpitan . Bacinschi, ;LOCco- tenenţi C, Langa 1) şi A. Radovici.? 2) sublocotenent Brustureanu. In .esca- dron-se înrolez doi fii. ai Domnitorului, Iancu şi “Alecu: Ghica şi mulţi fii de boieri ca: Gh. Sturza, Polidor Ventura, Stratulat, Savel Manu, N. „ Mariei, “Ceaur Aslan, Canta, . Vârnav, Gogâiniceanu, Lătzescu, "Millo, Potea şi alţii 3). ! 
- La 1854, “Cavaleria sutere cu „resemnare, dar demn, ofensa, dezarmărei” de către ruşi, ap ia: 

1) Ajuns Joent.-colone! şi mort în- - 1914 la laşi. Aa a - 2) Ajuns general. . 
! = Generalul Herct (Istoricul o oştirei noastre) Na 

propria lui Supraveghere, orgânizarea şi 

. 
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După intrarea: în linişte, în 1855, escadronul 
mizat. şi comanda ui dată Maiorului „Bacinschi, atunci înaintat. lar spre . „sfârşitul. «nului, după mari * sforțări.. şi stăruinţe, se procură caii necesari - „celor. 2. “scadroane, ce făceau până acuma instrucţie pe jos, caii lor fiind luaţi de ruşi-anul trecut. 

La 1856,- se mai înfiinţează încă un escadron, separat de celălalt, până 
la 1858, când întrunindu- -se amândouă, se constitue divizion, cu nuinele de . 
Lănceri, sub. comanda. Maiorului “Ştefan Rosaitti. Escadroniul |. „ comândant 

_ „căpitan Brăescu; “escadronul II, căpitan. D. “Donici „*lozotenenţi, Crupenschi, 
“Tutescu, C. Alexandrescu, Brustuteanu,. -sublorotenenţi, :E. Cazimir, V. Bal- 
„dovici, Al. şi N. „Singurof,. Tăut şi Gh. Gherghel. | 

Di 

de cavalerie este. reorga- - 

Cu acest. division. contribue Moldova, - la constituizea Cavaleriei armatei - 
“TOmânc, la epoca unirei; țărilor. In. Muntenia, în acest an 1856, cu caii pro- 
„curaţi. în : anul precedent, se creiază cel dintâi regiment de cavalerie. din , 
“vară, sub numirea de Lânceri (transformat apoi.în 1 de roşiori), comanda 
"regimentulu. *0 primeşte colonelul * Odobescu Ion, fost. până -atunci mase | 
spătar, unul din marii stăruitori şi. “susţinători înfiinţărei corpului. Odobescu, 

| „care :servea în “cavalerie dă „Prin : “anul 1835, a. rămas şi în gradul de 
- general, comandant al - regimentului. In acest an efectivul regimentului, . 

„era de 20 de ofiţeri şi 574 călăre aţi” trupă. Se înfiinţează şi în Moldova 
“încă “un escadron de Lănceri. . 

1857, In acest an, comanda. regimentului de. Lănceri: o are colonelul 
:Vlădoianu şi după. acesta, colonelul Ghica .M. I.. La arhiva, statului este 

„ Dosarul-. 1355 cu actele cailor regimetului de Lăncări. 
1858. ! Comandantul regimentului de: Lânceri în Bucureşti, este colo-. - 

“nelul Păucescu Ion... ..:-.: Sa ae 
1859. In acest an, la Unirea. ăzilor, Muntenia” contribuie” la constituirea, 

„- cavaleriei; cu” un . regiment de cavalerie, a 4 escadroane. ... : - 
Iri anul 1860, .divisionului de lănceri din: Moldova,-i se mai “adaugă 

7 

"încă 2 escadroane -şi se intemeiază” regimentul de Lănceri, sub comanda 
colorelului: D. Vârnav, având ca comandanţi de 'divisioane pe Maiorii 

tul fost: al Munteniei, “primeşte numărul II- lea. . -... 

po 

“Rosetti şi Radovici. Acest” regiment primeşte număru Triuls iar regi men m 

„: Uniforma: Coifura, chivăra pairucorn . (franceză) - având ca penaj coarlă - 
«de cal albă, „tunica - tivită scurtă, cu pieptar roş şi alb, (cel de Moldova: 

„„TOŞ, . cel “de: -Muntenia alb), numit. lască, aplicat :pe -piept cu nasturii 

“tunicei.. Lance, - sprijinită în scară, sabie şi 2 pistoale la coburi. 

1863: In. acest .an-'se crează un escadron: de: “jandarmi, din dorobanţii 

- polițienești şi: o „companie de jandarmi, constituind acelaş corp: i 

- : La, 1864, pentru a putea. organiza dorobanţii .ca trupă în compunerea -: 
-arn. atei, se păstrează Cavaleria numită şi: dorobanţi călări, dată în serviciul 

- judeţelor, înlocuind . pe. dorobanţi pedeştri; această - cavalerie; „este împăr-. 
„tă, pentru servicii, pe :plotoane 'şi escâdroane. - . 

„n. 1865. Se: mai formează -un escadron de jandarmi, coristituind un dizi- 

zion mixt, cu o companie: de jandarmi pedeştri, înființându- se: Şi la laşi 
RS . Pa - , . , 
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un escadron. şi: o companie, jandarmi: 

1866. Se desfiinţează escadronul creat în 1863 şi se desparte companie 

de escadron, rămânând în București numai un escadron călare, 'ca şi la Iaşi. 

“Le: 1867, cavaleria constituită în 1864 se numeşte cavalerie terito- ” 

rială organizându-se în 8 divisioane de dorobanţi -călări, — rămânând tot 

Şi 

- în. serviciul judeţelor, distribuite câte. 2 divisioane de fiecare divisie . îe- 

„.ritorială. . pa 

In anul - 1868, regimentul 1 de lănceri, primeşte numele de regimentul 

de vânători călări; iar tegimetul' II, - primeşte numele de regiment de 

călărași.. Această, schimbare în organizarea cavaleriei, nu” pare a îi justi- 

„ficată de nimic alt, de cât poate de taptul că, „după. Cum infanteria Avea 

La 1869 se creiază al treilea regiment de cavalerie şi i se dă numele . 

de Roşiori. (Al doilea de roşiori de astăzi.) - 

La 1870 din trei . regimente, se fac..2: L-iul şi al II- lea de roşiori, 

împărțindu-se. vânătorii călări, jumătate la. -regimentul de călăraşi Şi a pri- 

“mit numele de I-iul de roşiori şi: cealaltă jumătate la regimentul III, cel 

„numit deja de roşiori şi primeşte numele de al II-lea de roşiori. Iar din 

cadrele regimentului de Vânători călări. care se desfiinţează, se face începu- 

tul . organizărei şcoalei de Cavalerie, care se desevărșeşte în : 1883. In, 

1871 intră primii elevi. . - 

La 1872, din cele 8 divizioane, câvalerie teritorială, se formează regi- 
mentele - de la 1 la 8, „numite de. Călăraşi, variind regimentele pe 3—5 
escedroane. | - Ma , 

„1877:  Escadronul de jandarmi din lași este : ataşat pe timpul "războ- 

“iu, ca escortă pe: lângă domnitorul. Țării; cel de Bucureşti rămâne 

“în: capitală” “pentru menţinerea ordinei. * : 
.1877,: Marşul ' „Roşiorilor. de la Vedea (de Locot. de Stat Major în 

„deizisie :M, C, Mânciulescu, căt. „Comp. 3 miliţie Telegrman) : 

Ascultaţi cornul. răsună 

Fiii țara îşi adună 
“In picioare Roşiori! . a 

:. Căci pe Dunărea cea lată. i -- 
Cete dese se arată . 
"De: păgâni năvălitori, ete e a 

La 1880, se creiază. regimentele” 9, '10, 1 Călăraşi, de câte 4 escadroane 
cu schimbul şi un» regiment de Călăraşi permanent, la Constanţa. 

La 188, regimentele de Călăraşi, se inbrigadează în 4 brigade a 3 

La 1884, se înființează al. 15-lea. regiment călăraşi cu Grganizărea 
celor 11 “precedente; iar regimentul de. călăraşi permanent, se transformă 

în reg. 53 de. Roşiori. In Bucureşti se înfiinţează încă: un escadron de 
“ jandarmi “alări, formând division cu celălalt. 

1 
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„La 1087, Călăraşii primesc o nouă organizare, mixtă, constituindurse:. 
la 4 regimente de Călăraşi, „câte două escadroane permanente şi 2 cu. 

* schimbul. a . 

In 1889, şi. celelalte opt regimente, capăt câte un ' escadron perina-. . în 

nent şi !rei cu schimbul. - | N , ' 

La 1891, cele patru regimente. c ce: aveau câte 2 escadroane permanente. ' 

primesc o nouă organizare, anume fiecare - pe 4 escadroane permanente .--. 

şi unul cu schimbul. a Se , 
La 1893, regimentul 11.de Călăraşi, se transformă în regt. 4 Roşiori, ă 

iar călăraşii dobândesc un nou regiment, cu organizarea din 1891. 
' La 1895, regimentul 9 de Călăraşi se transformă în. regimentul . 5 

de roşiori, iar “regimentul 6. de Călăraşi, în regimentul 6 de Roşiori; iar 

la “Călăraşi, se înfiinţează * un nou „regiment: 9 Călăraşi, după cum şi 

". regimentul 12 Călăraşi, se transformă în 6 Călăraşi. Tot în acest an, toate - 

regimentele de Roşiori, constituiesc o Divizie de Roşiori, a 2 brigade 

de câte 3 regimente. Di ” 

La !b96, o legiuire nouă înființează jandarmeria rurală; 'seriiciul călă- 

reşilor «a Județe încetează, iar aceştia sunt lăsaţi în. totul. compunerei orga- 

nice a armatei, formând oarecum aşa numita cavalerie teritorială. . „. 

„La 1897, Divizia. de Roşiori: se desfiinţează ca comandament; regi- . - : 

. mentele de, roşiori forniez brigade, iar călăraşii separat, iarăşi pe- brigade. 

“La 1898, regimentul, 11 de Călăraşi, :se transformă în regimentul 7 

călăraşi. Se: înfiinţează şcoala de herghelie. LT ' . 

Tactica Cavaleriei şi: obiceiul de a lupta şi a “îi întrebuințată, nu: a 

"- prea variat. în “această” armă, 'de' când ea există în țările române, ca şi 

aiurea. Din toate scrierile vechi, rezultă . fapt. sigur, -că:numai câte . odată 

sa întâmplat, ca pe timpul luptei, cavaleria să fie ţinută în front, alături 

de. celelalte arme, spre a lupta, pe loc, nefolosindu-se - 'de - proprietatea 

' ci: de -izbire, prin manevră şi la distanţă, înaintea - fronturilor. Regula 

* gonerală însă, după cum s'a văzut în istoricul armei, a' fost întrebuinţarea „o 

ei, la depărtare, -în hărţueli, 'în străbateri peste granițe la duşman, mai 

înainte de a se trece, restul -oştirei. Intre'alţii, Mihai Viteazu a dat, Cava-. 

„ lerei totdeauna şi pe scară largă,. însărcinările ce: şi azi-se' 'dau acestei, 

arme în operaţiunile. răsboiului.. Şi foloasele ce el a tras din “întreprinderile 

cavaleriei sale, -au avut mare "înrâurire - asupra rezultatului Juptelor. Pa 

Una din grijile domnitorilor 'răsboinici şi care şi-au: dat seama de 

” rostul armei cavaleriei, a, fost a pune în fruntea ei căpetenii, care răspundeau 

chemărei aceşteia.! Este plină istoria de nume de „căpitani ai cavaleriei, care” 

Sau ilustrat: în răsboae şi dacă la noi nu li se cunosc în deajuns faptele” 

şi locul unde le-au. săvârşit, așă precum. se cunoaşte în alte țări şi oştiri, 

cauza este că nu “a. fost cine să le înregistreze, după cum nu său 

găsit nici chiar pentru faptele. şi isprăvile acelor domni răsboinici, despre “ 

“cari a Mers vestea peste, graniţe şi de şi unii din ei, au bine meritat 

nuele de Mari: Căpitani. | 

Tu epoca dintre 1800—1900 însă, mai bine de “jumătate secol, nepo- 
, 

- .. ” / , a: , ij 
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rivit. _rostul cavaleriei” a “fost cu totul şters. ca' armă! de. “luptă şi i Sa dat 
“rol polițienesc; după 1854 insă, acest rol a fost potrivit: proprietăţilor arme i 
şi tot ce s'a lucrat pentru a orgariiza 'şi' face “să propăşească, a avut. 
“ca punct de plecare prucipiile armei. In răsboiul din 1877—18, în, care. 
“cavaleria ar îi putut avea prilej să-şi pună în "arătare calităţile” ei, nu: s'a 
“prea dat armei însărcinări mai de seamă, de aceia 'şi rolul ei. d tost tam 

- şters, pricina” însă a "fost: prezenţa .pe' “câmpul 'de luptă a unei cavalerii - 
ruseşti, numeroasă şi cu renume; “lipsa. de- întreprinderi ale” “Cavaleriei 

a turceşti: zonă restrânsă a teatrului de' răsboiu şi insuficienţa | armei cavaleriei 
la noi, care nu 'ă putăt să” se avânte la depărtări unde “puiterea | ei să 

“se “poată  afirnia. La, aceasta. se adaugă şi faptul că, ceă mai mare parte 
a cavaleriei. noastre din: răsboiul :  neatârnărei, era de curândă “creaţie, cu 
seti incă. neformaţi şi cu 1 încadrare neindestulătoare, mai sub toate: raporturile. 

aa an aie ARTILERIA: re - 

- Arma cea mai. nouă, la noi. că şi în celelalte ţări, aste Artileria, „care 
împreună cu Infanteria. şi “Cavaleria, au constituit: cele trei arme Îuptătoare, 
"cu însemnătate aproape. egală, pe câmpul de luptă, deşi - infanteria a fost 
mult timp considerată şi numită Regina! Bătăliilor. De 

Părerea că românii,. în trecutul. lor, nu ar "îi avut artilerie ca îoate. 
“artilriile, nu pulea să se. “menţină, într'ucât numai țările care nu au fost - 
expuse să poarte răsboae,. au: putut. să se lipseașcă de : unele arme, şi. 
„chiar de - armată; pe când: țările . care „erau. nevoite să- -şi - apere . existenta. 
şi hotarele, trebuiau să aibă armate: “prevăzute, cu aceleaşi- mijloace . e 
luptă, cu aceleaşi - arme deci, ca şi. duşmanii „Cu are se Juptau. "Acelaș 
lucru. Şi cu românii.. şi ci armatele. lor. - Da D .. | 

Pe . vremea lui Mircea- Vodă, artileria preitindenea întrebuița. pietre 
ca „proectile. : , 

“De: la anul: 1400, | artileria începe a: - întrebuința bombe de fier ca - 
“proectile la. gurile : de „toc: mari şi : de. pluatb' la cele miti. î..; 

Când apar tunurile în ârmatele : româzaeşti?” De sigur în epoca când 
tunurile. sunt folosite în : “armatele - vecinilor noştri, 'cu. cari românii luptau. 

„Sub Alexandru . cel . Bun „Moldovenii : aveau. bombasde”, . tunuri, de lemn, 
legate cu : cercuri, de fer, erau în! forma unor butoiaşe, de. ai se zicea 
- săcăluşe şi aveau ghiulele de piatră. î e = 
„Cele dintâi bucăţi - de: artilerie, nutnite în. Europa “bombarde, românii 

„le numeau. „balimezuri”, ele, îiind, prea mari, românii au introdus şi altele * 
mă: mici, pe care le “numeau pușți i)”. ae - 
ia Şatrarul mare, . era. purtător de - grija- tunurilor. şi grija de , glon- uri; prăvăria (pratul). „Artileria “bătea 'la maxitmur : 400 de. metri?)'.. 

Până la anul 1400, pretutindenea ' artileria, întrebuința. pietre ca. proiec- „“tile. „După 1400, artileria întrebuința . 50 „proiectile de fier gurile de. îoc 
mari și de plumb. cele mici. : 

Li 

. 

  

“1 Letopiseţul i Radu Lupe escu, Iei i Se ae -2) Cantemir. pescui, Si e i 
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„Oare. | Care date, ni "le, procură istoricii: | - 
Când” merge Domnul la războiu, “apoi urmează: armele cale. sari, 

adică tunurile, “sub! „purtarea „de gri;a" a -  şătrarului „celui. mare, căpitanii - 
de darabani; cu puşcării, sau tunarii.” | CE INI 

Ir: aceste, timpuri, cavalerii teutoni, în. contact cu oştile coimâneşti” 
„area. tunuri”, cu ghiulele de. piatră, grele “de. 150. “Kgr. Aceste tunuri, au 
fost turnate în 1408, la Marianburg. Focul se da, prin fitil, sau prin cârlirge- 
de fer înroşii. Tunurile aveau servanţi, care pentru, a da foc, iatroduceau ; 

- sitilele aprinse, pe. canalul Tuminei.. -- | Da 
Numele de tunac în artilerie este din 11. | . EI 

, In 1418 apar tunurile 'de bronz, în apas, „No. îunurilăr: sporesc. în arma-: 
- tete - apusului: (Englejii - la Dieppe). i pa Si | = 

In 1448, Uniade în campania contra tuscilor âvea. tunuri şi alte instru- ” 
| -mente - de. luptă trans20: tate în-2099 de ca: 2, pe “fiecare car un artiler, un. +. 
cuirasier - şi. doi “infanteriști. 

In 1457 turcii pun în serviciu, şi contra ungurilor. 390 tunuri, din 
care 22 aveau ,0* lungime . mai mare de 22 picioare. Ei. aveau şi baliste: cu” . 

care. aruncau blocuri mari de piatră. Uniade avea. 22 tunuri de calibru 5—10. 
şi lungi de 54 cm. 

Ştefan- Vodă. „la suirea pe tron, înzestră oștirea cu junuri şi cu sineţe. ' 

La îel a făcut şi Vlad. Ţepeş în Muntenia”. La- 1462, la 'atacul cetlăței 

Chilia, “Ocupată” de turci, Ştefân-Vodă . „are şi | tunuri. „Ştefan cel Mare. 

avea “tunuri în oaste, cu cazi ia: “parte în toate bătăliile” sale 1)”. Mai mare. 
peste tunuri era vel şetrarul . sau prefect al tunurilor. d 

La! 1475 în lupta de la Podul Inalt, Ștetani ia turcilor toate tumurile.. 
( Stricovskie). 

„La Valea Albă, Ştetan se închide într”o poziţie: pe care o “întăreşte. -. 

cu şanţ adânc şi, cu un parapet mare . de pământ, aşezându-şi tunurile. 

- în dreptul deschizăturilor. ce lasă în acest parapet. La apropierea turcilor, 

“tunurile. Moldovenilor: îi întâmpină cu aşa putere „făcând să se cutremure. 

pământul”, în cât. după, mai multe -asalturi zadarnice, ienicerii “căzură” cu. 
faţa la pământ. La trecerea , răului Valea: Albă, s'au tras din “nou o 

mulţime” de focuri de. tun, care au omorât pe câţiva . „şi-ar. fi. putut lovi” 

chiar pe Sultanul, care “era expus, de-o potrivă cu noi2);. „Și necredincibşii, 

au avut în favorul. lor carele, din. care împrăştiau “ghiulele şi cu aceste: 

ghiulele trase din. care, au” făcut foarte mulţi . martiri printre soldaţii 

islamului 3). „Insă “mişeii “duşmani, văzând asaltul oştirii. musulmanne, deteră 

şi ei foc artileriei lor, făcând să sa cutremure” pământul”? „ „Chiar. ienicerii, 

al. căror obiceiu e 'de a primi în piept artileria şi muşchetăria duşmană, 

“chiar ei neputând. susţine - tulgerele tunurilor, căzură cu faţa la pământ”. 

„Fosta oare această artilerie, mai prejos de artileria de astăzi? Vu face că 

cinste. artileriei. noastre, de acum? . e i, 
-1 

  

1) 2) Sead Edin | | 

2 Nes (eronlearul sultanului Metineth. | a , 

pa Bi . y 

-
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“La 1453, la: asediul Constantinopolului, turcii au tunuri, câre arunce 
“pietre, ca proectile.. *-.- 

ț 

In lupta de la 1475, la Podul Inalt, Ştefan cel Mare bătând pe turci, 
„şi puştele le-au dobândit1)”. Ci Sa Sa 

La 1477, Ştefan “porunceşte să-i se “mai Toarne tunuri la Braşov, 
“unde moldovenii îşi fabricau. tunurile. In afară de tunurile mari, erau şi 
“tunuri. mici, „câte 6—8 la un loc, pa câte 2 rotiţe uşoare)”: Artileria lua 
loc în frontul infanteriei. Ea nu are. o tactică pe unităţi, ci numai pe 
înttebuinţare, astfel: tunurile se aşez. pe calibre,. pentru aceleaşi- ţinte. : 
Se aşez tunuri şi: prin sate, printre case. Se ascund: tunuri,” spre a crea 
“Surprize de tragere, în timpul luptelor. Se distrug obstacolele, „se bat . e. : i . . . . . a 7 N . .- n . Ei punctele obligate pentru inamic. Cu un cuvânt, aceiaşi întrebuințare a 
artileriei cum în studiul campaniilor. străine, am văzut la: aceste armata, 
neştiind că şi românii; nu făceau altfel cu artileria oştirilor lor. | 

„După Răsboeni, turcii au venit la Cetatea Neamţ, ca s'o ia și a 
“început s'o bată cu tunuri. Din. cetate însă, au îndreptat puştile asupra 
“turcilor unde stau acolo în munte şi au lovit în gura unei puşte turceşti, 

„-de la cortul sultanului, Pau sfărâinat 5). a -. 
“L& 1482, ruşii au tunuri, la asediul de la Felling, în Livonia. 

".de au sfărâmat'o şi au început a bate în corturile - turcilor, cât și boldul” 

La :1507, -Bogdan-Vodă, fiul lui Ștefan cel Mare, de la Suceava şi: 
„Baia, scoase un număr însemnat de: tunuri, cu „artileri saşi sub 'Povăţuirea 
unui genovez, amuniţiile şi proviantul,, erau încărcate pe telegari de munte %, 

| Artileri saşi, şefi povăţuitori genovezi, iată prin urmare îolosirea tu- 
_Murilor, în jurul ţărilor. române şi în aceste ţări. Proveniența tunurilor în „oștirea lui Ştefan cel Mare, în bună parte este de la. turci, rămase în 
“ţară din capturile „Moldovenilor în răsboaiele lor cu turcii, cum și dia 

* comande directe: la fabrica din Braşov şi Liov. Tot sub Bogdan-Vodă, 
fiul lui Ştefan cel Mare; acesta devastează . Polonia. „Cetatea Halici”, 
vechea capitală a Galijizi, este asediată de către Bogdan şi cu ajutoril- 

„ “tunurilor bombarduitoare, cetatea a capitulat 5). o N Si 
La cetatea Liov, unde în decurs de 3 zile, a asediat cetatea ce era 

'cu îndoite întărituri şi 'canaluri încinsă şi după ce de pe muntele apropiat -a bombardat'o cu o puternică. artilerie, etc. 6). “ a 7 1507-1512. Mihnea, domnul Munteniei, mai are şi 6 bucăţi tunaii mări şi alte câteva mai: mici, zise „organe 7)... i | „+...1516; In acest an, se constată că ambele” țări române, au 'tunuri şi “ “în -efectivul Oştirilor - lor, există: 200 de puşcaşi sau artilerişti şi sunt „dovezi: că erau tunuri în 
“treburile țărilor şi la aşezarea Domnilor; turcii ridică. pe. Domni sau- pe urmaşi, cu averi, arme, ete. i n A a: DL i 

ÎN IO II 

, 1) Gr. Ureche, | e N - 2) Arhiva Istorică, 1. ă o ” 3) Necuicea. A „nt 
a 5) Gh. Asache. . a „ Asache (după Bernardi Vapovi:), 7) A. T Dumitrescu (Rev, "st, arh. 69.) 
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număr 'mare, însă prin “amestecul turcilor în _
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"1521; Luptele cu Radu de la Afumaţi: „„Mehmet-bei, prefectul tur- 
cilor, a omorât pe cel ce doria domnia, iar pe..copil şi „pe mama sa, 
i-au dus în Turcia, împreună cu visteria şi 32 de tunuri”. p 

“Lu 1529,-Turcii au mortiere şi bombe la luarea cetăţei Rhodes. 

„La 1529; Petru Rareş, după victoria ce repurtă la Feldioara, în 22 
Iunie, a luat întreaga artilerie inamică (50 . de tunuri) şi a adus-o la 

“Suceava 1). N - - 
». Archebuzele băteau la început până. la 50 m; ; apoi bătaia lor a crescut | 
la 150—200 m... Sa a o 
Se putea trage cel mult 8 focuri pe zi. _ 

„După ce Petru învinge armata Regelui - Ferdinand - la Feldioara, a : 
„luat. toate tunurile lui Ferdinand, (îri număr de 50) fiindcă mai: înainte 
Petru, Rareş nu. avusese tunuri de Cioae, ca să poată sparge zidurile, : 

ci numai tunuri de fer ce le luase de la corăbierii ce umblau pe Marea 

Neagră 2)”. - 

Ă Prin urmare reiese de aci, că Moldova avea. jotă de răsboiu (armată 

„cu tunuri), pe “Marea .Neagră, în această epocă. 

1529; Moise-Vodă, cu tunurile oştirei sale, asediă şi luă. cetatea Bra-" 

nului, asediă Şi Braşovul. -Im acelaş timp, în Moldova, artileria aste în 

con;punerea oştirei sale.. „Moldovenii au şi nişte tunuri mici, însă nu 

- le lipsesc nici tunurile mari 5)”. 

La 1531, e vorba de cetatea : Suceava: „Dragoş, care a stricat uz - 

tun de mare preț, a fost al doilea, portar, sub Marele portar”. - 

La 1531, la bătălia. de la Obertin, în Polonia — „ Petru Rareş domn 

„Oustea - “Polonă se baricadează într'o poziţie întărită, încingându-se cu - 

parcane şi cu care răsturnate, în cât călărimea cea nuineroasă a Moldovenilor, 

„mu a putut opera asupra duşmanilor, ci numai pedestrimea, pentru că. 

„nici artileria, cea puternică, “din cauza poziţiei Polonitor, nu. putea detuna 

nu - nemerire, trecând bombele peste capul polonilor 4)”: Moldovenii „au 

"adus un tun mare tras de 25 de boi”. " n 

„In altă: parte „Petru înconjură castelul Polonilor şi le aduse mare 

_strân: toare . prin artileria cea grea ce avea cu sine. In luptă, luară 'de la 

“Moldoveni +50. de tunuri de cele mari, multă iarbă de puşcă, gloanţe de 

fiecare munițiune. Intre tunuri, unele. purtau stema Poloniei, altele a tn- * 

gariei, luate de: Moldoveni de la: aceştia, cu' 30 de ani în urmă5)”. 

La Obertyn, „Petru Rareş, pierde 50 de tunuri mari de spijă şi toate * 

tunurile de fer. Bombardele pierdute, erau ca mortierele, mai lungi însă, 

puţiu 6)”. : IE - o! 

“Comandant” artileriei nioldovenești, era un Preoţ catolic. 

Cum era . organizat acâst : material de artilerie, -al oştirei  Moldovai, 

5 M. Bielskie. 
- 2) Paui Joviu. DI , , | E 

3) Bielskie. “ .. - . “ 7 , E | 

4) Gh. Asache,. . : A Ie E aa 

„_%) Goreciu. , , - 

6) Documente Hurinuzache.
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„ne :spuie. istoricii: Puştele lor 'sunt;bune, dar grele. Moldovenii au tunuri , mari ;de: spijă și tunuri mici. de; fer, pentru pedestrime; în “grupe de . câte 6—38 la un loc; aceste tunuri, sunt: aşezate :pe' două roţi, 'mici, uşoare. încât nimic nu poate. fi mai trebuincios pentru . infanterie, ' care l& duce „+ după; sine, oriunde. merge, le: întoarce -cum.. vrea,.. şi înconjurându-se cu. „> cele în marş, nu se teme de nici un ațac' de: cavalerie. “Tubele. sunt. astfel, * “încât se aprind repede, -una de la alta, succesiv.. Incărcarea” e grabaică. Lungimea. tubelor,; este ceva peste; un .cot. Cartuşele sunt învelite în hârtie, | „ Gloânţele Sunt. ordinare, fie de fer, fie de plumb)”. - n Despot-Vodă, în luptele sal, „Plecând: cu: oastea : în Podolia, “avea "cu el şi, 8 tunuri mari, de ziduri”. In „lupta acestuia cu: Alexandru-Vodă, care: şi el, avea tunuri, „Despot -a': luat. toate : tunurile lui “ Alexandru”, „Alexandru pornind "din nou. la luptă, - Despot .tormă şi el: oştirea pentru luptă, Iuând. din Suceava 32. de, tunuri, . pe cari le aşeză pentru luptă, în: sat, printre case)”. ” Rae i a [ “Tunurile au fost întrebuințate pentru baterea podului p2' Jijia la Verbia. Pe timpul luptei: se făceau. Schimbări de poziţie” de: artilerie. . Despot avea "- nemți „povăţuitori de tunuri: :  - ps E In domnia lui Ştefan Tomşa, . „acest voevod "are lupte -cu Mircea; „domnul. Munteniei; în care “lupte, : Moldovenii au “pe: lângă tunuri mai de: - ziduri şi tunuri mici, care însoțesc infanteria lor 3)”. Iar 'Muntenii în luptă „Cu Radu-Vodă la: Măneşti 'sub Mircea, aveau 36 de tunuri. - DE La :1570, în- lupta. dintre Ion-Vodă Armeanul. şi Alexandru Lăpuşneanu, | „acesta din urmă a trimis la Hotin-;,de a adus puștile de acolo”. Moldovenii în aceste timpuri; au tunuri: mari, “care. trag cu atâta: putere, . încât răsună "cerul şi se cutremură pământul a», e Ion-Vodă, „are tunuri grele „a căror sunet înfricoşat şi desele: lovituri | ale gloanţelor, turbură mult şirurile_ turcilor”. „Inaintea fiecărei. cete, în - dreptul, locului dintre, cete,” Ion-Vodă aşează tunurile de o mărime extra= ' ordinară, având tunuri- de astea, 805)": „„câre fulgera înfricoşetor” pe turci”. -"Ion-Vodă, „a bătut Tighina. cu tunuri şi o au dobândit”. „Avea loa- - Vodă şi pive 80,.de: arunca cumbarale”. Capturând îri- luptă “tunuri de la turci,: „umplând puştele acelea_cu praf, le-au spart şi le-au lepădat”. „lon- „Vodă,. avea şi. 20: puşti, “huşniţe : (haubiţe)”.. Ilon-Vodă ar fi avut 140 : „de tunuri în luptele: acestea cu turcii... Da a Iată. dovezi istorice, ce bogat: “material -'de “artilerie”. avea Moldovă "şi cât. de variat, ceia ce: denotă: că arma aceasta, ca şi în- timpurile noi avea o tactică a ei de. luptă şi-o variată. întrebuințare şi încă pe. calibre şi obiective deosebite, a focurilor ei a "Intre anii 1583—1587 Petru-Vodă “Cercel af Munteniei turna tunuri 5). . - In descrierea Moldovei diniie anii 1585—1590, se găseşte trecut în 
1) Wapovski, A e CN - N. Costin. p | : ” 3) Bielskie, - . , | 4. L. Goreciu, . IC a N 5) Ureche. : . a a 6) Ureche. Pa . Ă - 

Pi N . . ” ” . 
N i . . | | | S
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„ istea țării şi acestea: „mai mult. încă, are 60 bucâţi artilerie, dintre „ care. sunt 4 tunuri de baterie şi 6 colubrine, celelalte sunt piese de câmp 1)”. Se afirmă că „un român a dirijat “tunurile sultanului Mahomet la luarea ' Constantinopolului; că tunurile româneşti şi - moldoveneşti erau mici şi să pot trâge de 2 cai, pe când cele împărăteşti sunt trase de 4 cai. - “Tunurile româneşti Sunt de fer;. gloanţele asemenea”. , . “In Moldova, încă exista şi se folosea artileria, pe aceiaş vreme; astfel, Aron-Vdoă, în 1594, când a intrat. în Moldova, neavând oastea gata,. s'a întors la. Iaşi, „unde se':închise în. curtea sa înconjurată cu tuniri )”. Tot în timpul aceluiaş domnitor, „8000 de cazaci au intrat în Moldova, ca să: se . unească “cu Aron-Vodă contra turcilor; el refuzând, cazacii Paa „învins într'o luptă şi Aron a părăsit oştirea mică pe care o avea lângă dânsul. şi. tunurile. O parte din cazaci, S'au dus în urmărirea lui, căci fugise 
în Transilvania, cealaltă parte. au luat - tunurile „în număr de 70 atlate în laşi” pentru a merge. contra Chiliei şi Moncastrului (Cetatea Albă) 3), 

= Ş 

"din care 4 tunuri mari 1)”. a - 
leremia-Vodă,. în 1595 „avea o foarte bună artilerie 5)”. | 

„La Călugăreni, Mihai a avut o bună artilerie, turcii — spune ra- :- 
portul asupra luptei, — ajunsese până la artileria creştinilor şi le-o luară, 
“dar fu iar cuprinsă înapoi, cu pierderea numai de 3. tunuri; în schimb se 
coprinseră 6 din ale turcilor”. In lupta de la T-vişte „puntară ai noștri 
tunurile”.(. regularea 'tragerei, ochirea). “Iar după alungarea lui Sinan-Pașa, - 
peste Dunăre „Mihai dobândi din prada luată de la turci, 60 -de tunuri 5)”. 
“In 1595, în expediţia lui. Albert Kirali, contra turcilor, peste: Dunăre, 

"este însoţit de tunuri „date de Mihai şi cu care” bate fortăreaţa turcă la | 
Brăila”. După înfrângerea. turcilor. în 1595, Mihai Viteazu dă 50 de tunuri, 

“ din cele luate dela turci, lui. Sigismund Bathori ca dar pentru ajutorul 
„primit de la dânsul, în acest răsboiu. “ Da 
“In 1596, Mihai-Vodă, în pregătirea ce! face, contra invaziei. tătarilor 

arată că, în 14 Iulie îşi va aşeza tabăra la. Gherghița, „astăzi vineri, îmi -. 
_voiu trimite înainte tunurile şi pedestrimea 7)”. -. ! A 

“In acelaş an, la atacul dat 'de către Udrea, mare armaş, peste Dunăre 
în apropiere de! Nicopoli,- contra lui Afis Ahmet-Paşa, „se câştigă de ia 

: turci, 120 “de tunuri de .câmp şi 28 de cele mari3)”. _. - a 
„. Poate fi exagerat numărul, dar. şi alte isvoare: vorbesc de aceasta . 

cam la; îel, doar. numărul” tunurilor este. dat.mai mic. , :, II 

_- Cetatea Nicopoli, .a fost bătută de Mihai, cu tunurile). | 

Sub numele” de pive, se înţeleg şi maşini „care pot să. răstoarne orice : 

- La baterea=cetăţei Ismail, - Aron-Vodă. a: găsit acolo peste 100 tunuri, 

7 

1)'L C, Filitti (Arhiva Vaticanului). - ++ 
2 Dr. Sârbu (st. Mihai Viteazu Vol... Document pag. 149).. 
3) Dr. Sârbu (Ist. Mihai Viteazu Vor. 1 pag. 1759). | | 

„ Sârbu (scrisorile lui Sigismund Batori). Ta 
. 5 [tă Sa bu za franceze găsite de Dl. N. lorga în arhiva dela Berna). 

6) Dr. Sârbu (Citate franceze p. 354). a . 
7) Dr, Sârbu (Ist. M. V. Vol. Il. p. 17 Documente). . | E N 

8) Dr. Sârbu (Ist. M. V. Vol. 1 p. 78, 79); ! E 
9) idem, : PU | E | 
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Tucru; cat de tare! ar îi), şi de. care maşini” avea: şi Mihai în oaşte. 

Acestor pive li,se dădea foc şi oamenii care. „E. puneâu îoc, îugeau după 
punerea focului, ca să nu fie ucişi: 

* Când Mihai se pregătea 'de răsboiu. contra, turcilor, “anul: 1598, înipă- 
" xatul Austriei i- au. înbiat 6000 de cazaci, cu 35 tunuri mari -şi 50 mici). : 

In lupta cu Ahmet Paşa, prin. Martie 1599 „un căpitan al lui “Mihai, 
ia turcilor 6 tunuri, iar pe la sfârşitul lui Aprilie, Mihai Viteazu bătând 
pe Mamut Paşa la Rusciuc, a luat ca pradă. între altele şi - Artileria)”. 

“In' lupta de '1a. „Șelimbăr, Mihai ia “Ungurilor: 32 de tunuri. , 
“Spre sfârşitul anului 1599, Mihai face pregătiri din nou pentiu răsboi- 

cu turcii, ambasadorii săi sunt: trimişi 1a împăratul Rudolf să ceară, între 
| alte „ghiulele şi praf pentru artilerie şi -doi ingineri şi două tunuri mari, 
„de bătut cetăţi 4)”. La. Mirăslău . Mihai are. 27 tunuri, după. alţii 40.. 

„Că Mihai-Vodă, avea în oştire tunuri, dobândite. şi prin.pradă de 
răstoi,.o dovedeşte faptul - că în 1599, trimesul său la Poartă îi aduce: + 

__ declaraţia” că sultanul se „mulţumeşte numai cu tributul şi nu - mai, cere . 
„a-i: se înapoia tunurile. | 

“Ju expediţia sa în Ardeal, contra lui Andrei Batori,. Mihai Viteazu ar . 
îi avut cu el:40 de- tunuri; iar după înfrângerea Tui Andrei' Batori şi 
fuga sa, „Mihai a pus mâna şi pe 45 de tunuri mari şi mici, ale lui - 
Batori.5)”. Iar -din - prada luată de. Mihai, în lupta” de. la - Băba, lângă 

i Marea Neagră, s'a trimis şi Domnului Transilvaniei, ca dar 7 tutiiri 5)”: 
In domnia lui Mihai Viteâzu, se- procura de către acest voevod, cele 

| trebi-itoare artileriei sale, cu multă. uşurinţă, între - altele „ghiulele şi prai - 
pentru artilerie şi -doi ingineri şi două: tunuri mari, .de bătut: cetăţi 7)”. 

Deasemenea, „după o altă mărturisire $),' un document, -arată că Mihai 
ar îi făcut la gurile Dunărei un fort pe corăbii, aşezând în el' câteva 

a tunuri, pentru a împiedeca gale-ale turceşti, "de a'intia. şi trece în . Sus, 
pe Dunăre. - : m : 

N "In Moldova de asemenea, îi acelaş timp, pe. când Teremia Movilă se 
„pregătea să meargă "contra ' lui Mihai Viteazu, după: aţâţările lui „Batori 

"şi ale Polonilor, „în 1599 luna Septembrie, au sosit la Suceava, reşedinţa 
= Doa:nitorului,: 20 de bucăţi de arfilerie, trimese de Poloni'. 

In epoca lui, Mihai Viteazu, 'rolul artileriei în. lupte, era “foarte. însemnat 
şi întrebuinţarea acestei. arme, se face după reguli. tactice, şi corespunzător 

„cerinţelor. luptelor, cu.o mare. eficacitate şi precizilune. Artileria româaă - 
în secolul al XVII ocupă loc în dispositivul: de. luptă în mijlocul liniei, pe 
o poziţie -mai ridicată şi e apărată 'de infanterie. Incepând cu -cele două 
îmnuri,. cu care se trage în casa -Vistierului Dan' diri Bucureşti, une. - 
emirul era "cu turcii găzduit, întrebuinţărea artileriei muriteneşti este neîn- 
treruptă în “toate! luptele * ce "Marele Voevod. poartă cu duşmanii țărei. _ Peste Dunăre, în scoaterea turclior. de prin cetăţile de. la marginea țărei, 

| Mihai are artileria. sa, cu care. sfarmă „aceste cuiburi de dușmani. Pentru ca 
= 

  

3 Dr. Sarbu cat. M.V. Vol.I. : î. 2) 3) î) 5) 6) 7) 8) Dr. Sârbu (It. M, V. "Vol. 1... 

-. N. 
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Să creeze piedici” turcilor, Ta” "trecerea -Dinărei, în 1505, Mihai trimite, „cu 
detașamentul de la Dunărea . şi 12 tunuri. - „ 

“Dar întrebuinţarea artileriei; în lupta de la Călugărei? Ariiteria” Scunsă 
după un” deal, 'are reperat perfect drumul” "pe care vor înainta” coloanele 
turceşti, le aşteaptă şi „când e. în: bătaia ei, un groasnic foc” aruncă asu- 
pra-le, nimicindu- le. Deasemenea, artileria face un adâvărzt măcel: în turcii 

 grămădiţi la pod. „Şi Moldovenii, cu : ajutorul * ce aduc. sub. Răsvan-Vodă, 
au 22 de. tunuri - -mari, „puse spe roate”; - .: - Ș 

Artileria lui Mihai, atunci când: “după. fuga . lui Sinan de la Târgovişte | 
“şi Bucureşti, către - Dunăre, armata turcească trece” Dunărea pe podul -de - .. 
"vase, rupe podul de la mijloc, înecând coloane întregi, cu tot ce cărau cu 

“ele. Artileria . în acest timp, avea proactile incendiare; în advăr,. în “luptele . 

- cu “turcii la Târgovişte, tunurile lui Ştefan Bathori, “aliat: cu “Mihai Viteazu, 

1“ întrebuințat . asemenea: proectile; - aprifizând acoperişul caselor; - aceste 

„proecile se numeau - „ghiulele arse” şi se atribue invenţia lor în oştirea 

„ungară, lui Ştefan Batori. a ' E 

“După gonirea turcilor din țară; Mihai atacă Giurgiul ociipat de tur, i 

“capturând aci 39 de tunuri, din. care '2 foarte mari: „două- culevrine”. 

"In lupta de la-Mirăslău, Mihai are 32 de tunuri. 
Această numeroasă artilerie, . este. întrebuințată. în. îupte după toate: 

:regulele tactice uzitate până în zilele noastre: Asupra. acestei întrebuinţări, 

scriitorii au aprecieri pline: de : laudă, „ceia ce, , dovedeşte o, bună conducere, | 

din - partea. ofiţerilor acestei' arme. 

Mihai: Viteazu, avea comandant peste! Artilerie, "pe: Vicenzo  Bomparăer,, 

„Mantovano (din. Mantua). o ! 
“= Prin urmare, se constată în. secolul acesta, o artilerie numeroasă,- în N 

tite române, (tunuri mari, tunuri mici, şi cumbarale), tunurile mici” câte 

—$: la. un loc pe câte 2: rotițe uşoare 1),-un material bun şi variat, 

“omanvdeieri priceput. Tunurile. se fabricau la! Liow, pulberea (praful) : şi -- 

Şloanţele - (proectilele) se fabricau 'în ţară. Prin urmare, oştirile - româue * 

au din început artilerie, .ca şi- celelalte. ţări. In lupte. tunurile se întrebuințez 

“pe: nevoi şi pe. calibre pentru aceleaşi ținte. Se aşez tunuri: şi în sate. 

In Moldova, Hotinul era arsenalul Oştirei; iar în „Muntenia, totdeauna Si 

„cele mai imulte tunuri se” aflau de obiceiu' în Târgovişte. . .. 

- Românii aveau în serviciul” artileriei lor tunuri de: toate felurile ce 

“ atrebuințau şi celelalte armate. . | - . 

„ Şi după. Mihai Viteazu, artileria îşi păstrează însemnătatea ei în upte 

In luptele sale cu. Ungurii, sub ..Moise  Szekeli, „Şerban-Vodă, la 1605. 

“toate: tunurile Ungurilor, în lupta de la Braşov. -- 

In lupLa de la Buzău, - 15 August 1611, Simion . Movilă are 14 tunuri 

„contra. Buzeştilor; letemia - Movilă! al Moldovei îi mai “trimite şi el 1 

tonuri “în: ajutor. 

Domnitorul Moldovei -are 20 de tunuri în luptele « de la Tecuci 1615, cu 

“- muritenii, turcii. şi tătarii. i e pi 

  

șI Arhiva istorică. a
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La prânzurile.. oficiale - domnești, la “sfinţirea apelor - (Bobotează), * 

urcarea Domnilor pe tron, se trăgeau tunuri: 

: „.Matei-Vodă, avea şi tunuri mici: „puşti întocmite pentru pedestrime” 

Matei-Vodă Basarab, “domnul Munteniei, find chemat de turci — în 1632, 

"cu oștirea la Cetatea - Albă, a. puices cu „oștirea lui, cu tunuri, i bună 

„gătirei)”.: PRI - 

La 1647, în garda palatului - din București (Curtea Br erau Si 

600 puşcaşi “(pedeştri). ” 

„Matei. Basarab,. trimite în calea moldovenilor, la Şoplea pe Teleajen, al 

a doilea detaşăment de haiduci călări, seimeni şi. tunuri, contra lui Vasile 

Lupu.. Deasemenea. în bătălia de la Finta, în. 1653, Matei-Vodă, avea 

tunuri „La. -1654, după. ce şezu Constantin-Vodă în. scaun şi deteră, cu 

tunurile după obiceiu 2)... -- “ 

„La Finta (1653). Matei-Vodă, el însuşi a' stătut în mijloc. cu Tevinţii 

şi darabăriii. şi cu o parte de seimeni cui puşti întocmite pentru pedeștrime”. 

“Jar 0 şarjă dată. din porunca "Voevodului- „asupra dușmanului, „i-au călcat 

călăeţii până aproape de tabără”. AN 

câlăraşii în număr de 400, strajă înainte la Bacău. | 

După: Constantin-Vodă, domnul Munteniei, „Racoți - şi pribegii “boieri 

“cr ungurii şi: cu moldovenii, dincolo rânduiră şi funușile, unde era Aga 

“Buligă, fiind agă mare, deci începură a, slobozi. tunurile, dar trecea gloan- | 

„ele peste capetele dușmanilor. Sau: dinadins“ Buliga aşa le „îndrepta, său 

- din: greşeală, nu se ştie bine,.ci deteră.- ştire Hrizei Vodă, că funurile nu 

a bat în oaste, ci pe. deasupra. Deci alergă- cu -calul” mânios şi : ajungând la 

- tunuri! scoase paloşul-: şi - lovi pe - Aga: 'Buligă;, de-l “făcu în. „două3)”. | 

In. timpul revoltei seimenilor şi dorobanţilor, eceștia săreau în curtea 

cetăţei Târgovişte şi scoteau tunurile afară la' câmp). 
„. La 1658, Mihnea-Vodă, al Munteniei, făcea pregătire de răsboiu contra: 

turcilor, „numai gătire. mare: făcea, steaguri: de slujitori, “tunuri, ierbării, şi 
- dorobanţi şi ' seimeni în .dreăpta pe la' steaguri, făcând căutări tuturor 

slujitorilor ţării 5)”.. In trupele româneşti care alături de turci iau “parte 

în 1665 la asediul. Uioarei „sunt.şi 1000 de” puşcaşi, călări”. | | 

s„Armaşul: cel mare, adică precum” zic. “Venețienii: Capetaân Grande, sub 

- el sunt alţi 4 subordonați şi mulţi armăşei. Acest armaş mare este, şi pre- 

fectul tunurilor .de resbel, invită pe. soldaţi. la bătălie, îi îndeamnă şi-i 

“constrânge. şi” comandă artileria”. -- 

-Sub' Şerban-Vodă - Cantacuzino 1678—1688,. artileria dispune” de. 38. 

de tunuri şi e .sub. armaş. Un preot catolic, care a trăit la Târgovişte, 

„Curtea: aceluiaş- domnitor, şi. pe atunci oştirea era în declin * — spune că: 
domnul mai are şi 6 bucăţi de. tunuri mari şi alte” câteva mici, zise organet). 
La 1672, turcii inapoinidu- -se de la Hotin, lasă Moldovei 4 tunuri de bronz 

„cu brâie de er. Aa II “ i - 

1) Magazia ist. p. Dacia (T..1. No. 5 p.:298 ae „=. 2) Magazin ist, p. Daca (E: I. No. „o RE ” . Ei 3) Magazin ist. p, Dacia (T: |. No. 5 pe 210). LL 
4) Letopissţul Ţării Româneşti. - îi Pa i 5) Mag. ist. p. Dacia (T. 1. No, 5). „- a e 6) A. T. Dumitrescu (Rev, st. etc). E
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|  Voevodul Grigore: Ghica, când în 1612 a: : Mers a: “Codru; avea “şi: 12 
puşti .cu săcălușe. i N ia 

„La! 1679, sub Duca-Vodă, domniil Moldovei: „după ce a citit bratul 
de domnie; au dat cu 12 fznuri şi. slujitorimea cu puştele 1 

La''1690,. sultanul dărueşte Moldovei. 2 tunuri: Me - ai 

| “La 1786, “Mavrocordat al Munteniei avea: artilerie, 20, de “tunuri sub - 
topcibaşa, călugăr francez din “Mânăstirea ' Cordilierilor din Pera Artileria 
făcea exerciţii de tragere. prin- „prejurul Bucureştilor, în: „exerciții « cu  cela- a 

lalte două “arme: S 

„Ce sa făcut dar; tot acest bogat material de. “Axtilerie, aflat în ţările 

române, tinp de trei secole, din trecutul ostăşesc al lor? A'fost luat de -' 
către ruşi şi turci, în desele . răsboaie dintre “aceste „două * mari “puteri şi 

“după cum se va arăta la locul” cuvenit, aşa au procedat: Rusia şi Turcia, 

uz în răsboaiele : lor, 'răsboaie care începeau pe teritoriul românesc. Aşa sa 

petrecut lucrurile şi la 1788, sub Vodă: -Mavroghene, când la sfârşit ul Fa 

răsboiului cu -Austriacii, “turcii la :  rătragereă for din Muntenia, iau. ca 
NE dânşii: tunurile oştirei munteneşti. e 

“Mai exista un tun în Moldova, Ja: Iaşi, la 1800 şi "cu a s'âu serie, 

Eteriştii, -la 1821, trăgând asupra * turcilor: în lupta de'la Sculeni»). 
„drept, că neîngrijirea armatei în 'epoca tristă a: Fanarioţilor,. a De cu 

„Sine părăsirea întrebuinţărei artileriei; ca: şi lipsa de organizare 'a acestei ER 

" “arme, peritru care nu exista nici instructori” şi” ici vre-0 metodă. de. a se. 

instrui . oamenii, ce s'ar fi dat' în, acest: Serviciu... 3 - 

Acea ce se poate 'arăta. precis este, că şi din această | pricină, „la 1830, 

„câni se înjghebează : sub. noua: formă, Oştirea în. Principatele române, “arma . 

". “artileriei este. lăsată “la o parte; tocmai în 1835, când 'celelalte două ; „arme, 

-.- „intenteria “şi căvaleria * se consider. ca pe deplin. înfiinţate, ofițerii ruşi - care - 

“aveau: sarcina: aceasta, se gândesc “şi la cea de-a “treia armă, „artileria; 

însă 'din lipsă de tunuri 5), instrucţia * 'nefăcându-se decât practic. şi lipsită - 

de: "preocupare a îi: folosită armata. şi pentru, răsboiu, înfiinţarea - artileriei 

se amână. + - | DR Si 

“Tocmai în- anuil 1838, chestiunea co:nplectărei orgariizărei. ârimatei na- ; 

, ționate, iă o formă! mai categorică, “atunci când iarăşi Adunarea ” Naţională; 

| pune aceasta” ca . un” deziderat. al ei, 'cu prilejul : 'adăugirăi nui : “spor la. 

“ budgetul oştirei. — în Muntenia - == „pentru că după preţurile cuprinse . 

“în regulament, mici: întrun an nu. sa! putut face cumpărătoarea lu- - .. 

“cerurilor * trebuincioase: - de : hrană, îmbrăcăminte. şi: celelalte”. „Adunarea - - 

'*..propune cumpărarea de tauri, Pentru, desăvârşirea, şi împodobirea orga- 
-. L 

  

2) Ureche (ist. Rom. Tom. Ill p. 252). N 

3) in analale- parlamentare, Tom. Il Partea l se vede trecut în buzet la cheltueli , 

„extraordinare (p. 325): 384 lei s'au dat lui Alecu. Postelnicul- pentru plata chiriei la 32 - 

perechi boi-ce s'au orânduit a se aduca de la Calaraşi, 8 tunuri tuiceşti ce s'au hărăzit 

"de împărăteasca' sa mărire pentru facerea de clopote în principat,: socotinduse pentru un 

-- “bot. 10 parale pe ceas. Funiile” cu . care s'au legat tunurile, aduse” de. la. Călăraşi în 

- „Septemvrie, au costat 32 lei... . ADR | N 7 

. : ..
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„nizaţiei regulatei oştiri ce avein, cum “şi. spre civiinţa serbărilor solenale,, 
pentru. un 'stat. ca- "acesta, care. şi. mai înainte nu 'era lipsit, de aceiâş 

podoabă)”. o pe - . - 
LN a După - Cum . se vede, începutul. artileriei noi, care. cu timpul are să. 

ajengă cea mai puternică şi distrugătoare armă, „este considerat pe atunci, 

: numai ca o nevoie pur şi simplu de paradă: trageri la. instalarea domnilor 

în scaun, la ziua domnului şi la zilele onomastice a stăpânstorilor celor: 

do: tă mari puteri ocrotitoare: Țarul „şi Sultanul. - 

: Dacă însă arma Aitileriei' este “considerată - ca să, folosească țărilor 

“ron âne numai ca podoabă, după ce atâțea veacuri. fusese întrebuințată. numai. 
în lupte Cu duşmanii, nevoia unei întrebuinţări reale se -şi simte în, anul. 

„184, când răsvrătiţii, cutreerând Oltenia, spre a strânge oamenii înarmaţi, 
„se gândiră . să pregătească şi artilerie, din” tunuri de cireş?). | . 

| In 18423), Bibescu-Vodă, domnul. Munteniei, prezentându-se Sulta-”. 
nului „la Constantinopol la- luarea domniei, primeşte şi aduce în țară ca- 

-: dar din partea Sultanului, 4 tunuri de câmp, de bronz, calibru 4 cu acest. 
A - material se şi face: proect! penru înfiinţarea Artileriei, prevăzându-se pri 
7 budgetul anului 1843—1844, sporul contingentului miliției, cu 170 de: “oameni, 
“hotărâți acestei arme. Din lipsă însă de. instructori, care să cunoască armă, 

Să instrucția' practică la. tunuri nu - se “poate.” începe. . a 
“In 1843, acelaş: domnitor stărueşte. de. Kiseleff “ca să fie primiţi în. . 

- armata rusească, la învățământul „practic, “ofițeri şi grade . interioare. în 
| scopul. de a se forma: instructori pentru artilerie. -. ă a 
i In - 1845, se: “găsesc” “la Craiova - două țevi de tun, de _tuci, una de 

„calibri:“6, alta de calibru 8; se trimite acol6 Locotenentul“de: intanterie AL 
 Macedonschi, „să - le monteze. şi. “acesta. instruind - câţiva . sojdaţi: din infan- 

 terie; "înjghehează o secţie de: artilerie 1), sâmburele celei : “dintâi: “unităţi în | 
“artileria Munteniei. Această „secţie - se "duce 'apoi la Bucureşti şi. cu cele 

' 4 tunuri aflate acolo, “se formează. cea dintâi baterie de artilerie, dându- se 
comânda ei . Căpitanului Lentz, fost „ofiţer de artilerie în “armata rusească, 
venit din Rusia, chiar. în. acel an; abia în 1846;se! “trtmit gradele în Rusia, ' 
iar în 1847 se  înapoiez în țară” şi sunt repartizate” bateriei,: care” acum 

» primeşte Organizarea. complectă. în. unitate regulată, -cum era şi infanteria. - 
“In această fază a. desvoltărei „sale, "găseşte revoluţia de: la 1848 arți- * 

leria Munteniei şi la locul . unde se. vorbeşte de revoluţie, se - pomeneşte, ŞI - 
"de artilerie şi rolul ei atunci. . „| - 
In In anul -1848, după potolirea răscoalei, turcii mai dăruiesc. Muntenizi 
“încă .6 tunuri de: calibru 8, „precum, şi două obuziere, “acest material: din 2 
lipsă de cadre, se alătură. tot bateriei, . ridicându-se astfel numărul. tunurilee, 

"de întrebuințat de ea, „la 10, lăsându-se deocamdată fără întrebuințare cele, . 
Sa SN 

n Analele Parlamentare Nr. ÎXI592. A o C. Filitti: Domnille” Române sub reg: organic (1834—1848 3).Greşit este dat anul 1846, în -istoricul reg. 3 Artilerie, în ORE 1842. , 4) Crearea bateriei de artilerie Să şi trecuse | căci se contase pe instructorii ruşi și igăduţi de Kistieti n daia. statului Pe anu ma 4 
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2 “obuziere, nefiind cea ce: le trebuia pentru: tragere, cum şi cele do: uă 
“tunuri de tuciu. 

“In “anul 1849; bateria « ajunge la cea mai bună: desvoltare ca instrucţiz, 
cadiele ei:  devotându-se cu tot dinadinsul acestei arme. 

In 1850,; bateria era. complect. instruită, “iar în 1851 ea -face da oi 
la pas” ntimai, din cauza. personalului care era pe jos, câteva evoluţiuni. în 
faţa domnitorului, Prinţul Barbu Ştirbei, care rămâne foarte mulţumit de 
progresele armei acesteia. IE 

Comandantul : bateriei, care dealtfel era comăndantul a toătă artileria 
(Meterialul) de care dispunea - țara, avea gradul de Colonel (tot Lentz) 
complectase personalul pentru toate tunurile, cu ruşi; „efectivul ei era: 
“1 colonel, 2 căpitani, 2 parucici;, 2 praporcici, 1 feldfebel, 4 'iunkeri, 15 
“unterofiţeri, 4 toboşari, 140. soldaţi, 2 îelceri, 1-nalbant, 13 de nerând, - 
85 de cai. La 1852, bugetul artileriei este de 315.557 Lei. Se 1egitorează , 
“şi înfiinţarea unei' semibaterii . călăreţe a 4. tunuri, dar numai pe hârtie. 

Recrutarea artileriştilor, se făcea la fel ca şi 'în celelalte 2 arme, 

infanteria Şi cavaleria, fără vre-o deosebire, atât că avea comandantul îngă- 
duirea să „schimbe. pe cei care i se păreau neîndemânateci, pentru această. 

” armă. . ; 

Serviciul în artilerie, era de 7 ani cu putință de 'reangajare pe încâ 

"2 ani, acei care voiau 'şi se dovedeau 'destoinici; după trecerea celor 7. 

ani. datoriţi legal, +se putea reangaja. numai încă 2 termene. : 

Ea In: anul 1853, “la “intrarea ruşilor. în fară, mergând contra turcilor, 

bateria în plină „desvoltare şi bine montată, face admiraţia. ruşilor. Ei: 

pretind -ca. bateria să-i însoţească în „răsboi. . Domnitorul, judecând -că de. 

„drept, materialul în întregime dăruit de turci, nu era ciristit a fi întrebuințat 
contra lor, mai cu seamă că nu erau cuvinte care 'să îndreptăţească ţara de 

ÎN 

„a se ridica contra turcilor, a refuzat aprobarea, lăsând la liberă „Voinţă a 
" oamenilor, dacă să meargă sau nu, cu ruşii. Mai mult după chibzuinţa 

..grudelor mici, care aparţineau * ruşilor, „bateria de voe „de nevoie, ia parte 
cu ruşii, la: asediul Brăilei.  :., - 

- După -răsboiul . acesta, în 1854, ruşii iau caii şi materialul bateriei, 

înglobândui în oştirea lor, iar personalul refuzând să însoțească: pe ruşi în. 

ţara lor, este lăsat pe loc şi din neocupare şi fără material, se desorganizează 

“cu. totul. 
Hcesta este cuvântul de ce la 1859, la unirea:  Printipatelor, Muntenia 

-„ nu poate contribui la formarea - unităţilor * acestei” arme, decât cu! cele 12 

tunuri ce avea, fără personal, înapoiate de ruşi, chiar în 1859, în urma 

| 'stăruinţelor . Franţei. In, acest material înapoiat de ruşi,- se găseau şi 2 

“obuziere, de sistem- TUS, în locul, altor 2 tunuri luate în 1854 şi schimbate | 

în Rusia.. i 

ă Cu acest material, se întocmesc 2 baterii, ura călăreață, alta pedestră, 

7. 

-- cea “dintâi sub comanda căpitanului . Haralambie, cea' de a două sub co-- 

- mandă căpitanului Manu, ambele constituind . „un :divizion, 'sub comanda 

colonelului Ciocârlan. a . i 
- 4 1 , o. LN 
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_ „Artileria Moldavă. +! j 
“ Materialul vechiu de artilerie, nu se poate şti cu siguranţă, ce s'a făcut „iar tunurile date mai în urmă de către turci, ca dar. domnitorului; tunuri "cari se numeau: „puşti mari pe roate”, “nu se întrebuințau de loc, din Cauză că nu se putea umbla cu ele şi nici pulbere nu se afla... 
In 1821, însă, cele .patru tunuri sunt luate de Eterişti,: de la Curtea. Domnească din laşi, unde se păstrau şi împărţite la coloanele :ce se porneau „din capitală, în serviciul răscoalei; unul din tunuri s'a întrebuințat la Sculeni, spre a opri trecerea turcilor, peste Prut1). In acelaş ari, se 'dă la Galaţi, în apropierea fărmului Dunărei, peste trei tunuri de tuciu, stricate, acoperite cu pământ, şi care au servit de bună seamă turcilor, în războiul precedent. „Din felul materialului, care nu se potrivea cu cel de la Iaşi, rezultă că 

"fiind de folos, ori s'au folosit de ele pe .uscat şi apoi s'a renunţat la ele. 

„aceste tunuri au. servit pe vase. de răsboi şi au fost debarcate ca ne mui 

Neavând. putință a fi transportate din locul . unde s'au găsit, s'a părăsit pentru un moment ideia folosirei. de ele şi au fost târâte până la oraş, în marginea căruia. au şi rămas. ;. DP a e | “In 16292), la înapoierea din răsboiul cu turcii, ruşii dau' domnitorului Moldovei, un tun de bronz, -de câmp, calibru 4,8 luat „de: la turci; acest - tun este şi. Puș, îndată în serviciu, dându-se şease oameni sub comandă ” unui sergent artificier. austriac, Odată ce tunul acesta este.în stare de a putea. * îuncţiona, el serveşte a se trage focuri: la ziua onomastică: .a domnitorul i, „a țarului şi a sultanului, aceşti doi din urmă „protectorii - principatului: y j In 1846, voindu-se întemeierea pe baze solide a' artileriei, singura care . rămăsese, în urma celorlalte două arme, se trimite în Rusia şi pentru artilerie . * un deteşament; de.. învăţătură, —— ucenicia comande — pentru formarea de, instrucțori. : Deţaşamentul este format din 13 soldaţi, un toboşar, un - sergent, trei . cadeți: - Filipescu,  Statache şi + Cernat, doi locotenenţi;  Liubo- _ - bralici şi Oatu.. Detaşamentul, . atesta, a .mers..la Aleschi, peste Nip:u,. 

, 

alaşându-se ' brigadei. corpului 5 de armată, comandat de - generalul Linders. După o. şedere de doi ani în Rusia; detașamentul. ia parte “acolo la mMaânevre, cu-care ocazie este . inspectat. şi de împăratul Nicolae, care a râmaș mulţumit de modul cuin sa instruit cele: trei detașariente, dând ordin să se înapoieze: în țară, în 1848. . . : In acest an, la 1848, _tiinul dat de ruşi, este întrebuințat întrun ser viciu de 'ordine interioară, el' e dus în fața caselor unde naţionaliştii- ţineau 
a ua? , , a -. 

a: e. i Și : , i 

„intrunirea, s'a tras şi un foc de -tun in stradă, ceia ce 'sperie: grozav pe cei, întruniți şi adunarea 'se .sparge. Acesta e “singurul 'zgomot de 'armă ce sa auzit în laşi, la 1848, la revoluţie... - ie Ai 
După liniştirea lucrurilor în ţară, 1a 18493), domnitoriil. Grigore. Ghica mergând la Constantinopol: pentru învestitură, stărui -de- Sultanul Abdul a - ă . 5 po. | 

1) Drăghici (Vol. 11). aa i . aa 2) In adresa lui Grigore Alex. Ghica Vodă, Cătră divanul. obştese al Moldovei din „sai a Ş 

- . - . Ă N 

1851, să spune de domn: 1835 de cătră Rugiae, * 15 4 Înființat o baterie de artilerie prin hărăzirea unui tun în . 
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, Medgid şi acesta: dărui: Moldovei. încă 5 tunuri la: fel cu cele ce se aflau 
duja, de calibru 4; din acest material,. cu 'cai cumpăraţi din Rusia i cu 

“instructori veniţi din tabăra de. la. Aleschi, 'se înfiinţează . în 1850, . 
"d dintâi baterie de . artilerie, în' Moldova!). 

“Nu e -fără interes să se: ştie, că! harnaşamentul sa lucrat 'cu: mese» 
„iaşi bateriei, chiar în baterie, iar chesoanele cu. câte două roţi s'au tăcut 
în :şcoala de meşerii din laşi, după “un model rusesc. 

” Cea dintâi încadrare a: bateriei, a fost: următoarea: . - 
Comandant, Liubobratici, înaintat căpitan, locotenent - Oatu, subiocote- 

nenţii: Filipescu, ' Statache 'şi Cernat; cadeţii: Lastăr Bogdan; Gr. Sturza, 

. 

„Taricu Vârnav, Gheorghe Stamatiu şi Enric Herct?), un sergent major; doi : 
“îurieri, etc. 60 'soldaţi, 28 cai, “total 82 trupă cu 28 cai, tunurile se înhămau | 
cu pztiu cai; regulament şi comenzi-ruseşti până la 1850. 

Incă de la. începuturile ei, artileria a. fost o armă privilegiată. sub 
raportul ştiiriţei - şi -technicei; nici într'o armă ' instrucţia practică, m'a' fost 

„precâdață de cea' teoretică, ca. în artilerie. * Pentru “instrucţia tehnică. a 

„ofiţerilor de artilerie, se numeşte profesor căpitanul „Mavrocordat, îost elev 

si apoi ofiţer absolvent 'al: şcoalei de artilerie din Prusia. - E 

„Se. dă: toată băgarea de seamă instrucției: practice" şi. câmpiil de' la. 
Frumoasa, din laşi, a servit multă 'vreme pentru executarea . îrâgerei “direct 

şi prin” ricoşet, cu ghiulele Şi mitralii:, Foc se dă cu iti aprins, prin . 

"mijlocul unei stupile (tigăița). - ". , i 
“Incă de la. 1849, -se. încorporează - primii recruți: ai: bateriei, “Iuaţi” în 

această. „armă prin alegerea dintre, „o ceilalți şi „pe temeiul legei de 

“recrutare: noi. -: sf 

"Tot în acest an se “reglează: + şi, plata” lefurilor otţerito, pe” arme, 
de "cavalerie “şi de 

“arțilezie, Tăţă. de cei de infanterie; astfel, cel- mai mic! în gradul oliţeresc, 

“sublocotenentul de cavalerie! şi- de' artilerie; aveă' leată 10 ălbarii pe: Tună, 

adică 370: lei vechi, cam vre-o; 106; 1.: ri.; trebuie însă “notat şi aceasta, 

pentru acei ce vor 'să-tragă condluziă' necesară, fărând coriparația' între lefu- 

“rile de azi şi nevoile timpului, că pe: “aturici carnea 'costa' '25-parale ocaua, “Sau 

mai puţin de 20 bani kgr., pâinea era 8 parale, etc. Uniforina de. artilerie, „coă 

- mai! costisitoare pe atunci, absolut. necesar cchipărei - complecte a unui 

-ofiţer, 'se: “putea - înființa cu 2 galberii şi. i :se” ura 'ofiţerului purtând-o, 

„fiind foarte trainică, dovadă .că pe 'aturici' “industria! naţională îmbrăca” nu. 

desbrăca lumea, ca astăzi, sub ocrotirea statului, care încârcă pe indus- 

triaşii de tot“ felul, cu cele mai multe foloase şi favoruri, parcă înadins, 

spre ai. încuraja ca să- desbrace mai' birie lumea. -- 

Când la -1853, ruşii trec prin ţară contra . turcilor, văd “bateria făcând. 

“evoluţii pe şesul „Frumoasei şi o admiră până le aprinde poita de dânsa, 

a 

1) Adresa '"1ui Vodă Gr. “Ghica, din îi Iulie 1851 cătră Divan: „pe lângă, tunul 

„ părăzit de ruşi etc. şi a'altor 5 dobândite în 1849 de la Inalta Poartă, acum în -timpul 

de faţă, 4 tunuri şi 2 chesoâne se găsesc cu totul” echipate, s'a înfiinţat o manejă pentru 

strarea tunurilor şi pentru exersarea artileriei in timpul ernei“. , 

„P: 2) Acesta din urmă a trăit până acum câțiva ani şi a fost respectat ca unul din 

- întemeetorii armei şi a prezidat revista - Artilerlei.: orgenul ei de publicitate şi.de: 

:de progres. i ÎN | | „7 | 1 
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„Cu rare. greutate se; "poate 'sustrage. artileria dorinţei rile de ao. lua 
în :răsboi; „şi bateria “îşi. vede. măi departe de.: instrucţie. . 

Iu 1854, „după. sfârşitul ; răsboiului,. ruşii: inapoindul-se în țara: lor, 
- caută a-şi răsbuna de atitudinea. .oştirei. moldoveneşti Şi în..trecerea lor 
priu laşi, atât de puţin biruitori. turcilor, găsesc destul. curaj -să desarmeze 

.. oastea. mică” şi mult răbdătoare. -a ţărei; odată; cu: acest act de bravură, 
ruşii nu cred practic să distrugă. materialul, ci se mulțumesc. al lua cu și,, 
întâi provizoriu în -Tătăraşi, apoi. în tabăra „or de. la Cucuteni şi apoi il : 
trec .Prutul în. Rusia.: . J 

“După evacuarea. țărei, personalul 1 bateriei continuă a funcţiona şi a se 
. “instiui- fără tunuri, la: început; apoi însă se aduce de la Galaţi .cele donă 

„tunuri găsite în. 1821 şi cu chipul acesta,- bateria continuă a. trăi. Datorită tot 
sentimentului “adânc. de dragoste, către armă, a ofijerilor ei, se poate obține 

„cala părăsirea ţărei de câtre. Austriaci, aceştia drept plată a întreţinerei 
lor. în ţară, în loc: de bani, lasă Moldovei, 6 tunuri de calibru 69, „două 
„obuziere de 7, 15, patru chesoane cu' muniţiuni de. răsboiu şi accesorii 
complecte, un car de baterie, una forjă, două furgoane, . 165 cai -cu harna- 
şament şi doi instructori de artilerie, din care: uhul este sergentul Mahala, 
ajuns în urmă Major în armata noastră, ca instructor de călărie la Şcoălele- 
militere de: Artilerie şi. Cavalerie. - 

“Tunurile - şi trăsurile se înhămau “cu câte 6 cai. Bateria. se organizează 
la Frumoasa, de: către locotenentul - Herct, având ca. ofiţeri subalterni pe: 
locotenenţii Gh. Scheletti, Iulius Dunca şi Lascăr Lupu, iar ca sublocoteneaţi 

| pe Gh. Hefner “şi Ion "Martino. . 
| La "1857, înapoindu-se din. captivităte din Rusia, căpitanul Filipescu. 
„este numit el' comandantul! bateriei şi mai apoi i se dă acestuia şi gradul 

de :colonel; după un an. însă, în 1858, comanda” bateriei- se dă Maiorulni. 
| - Tobias Gherghel, când şi efectivul în ofiţeri al! baterii, „se stabileşte. la: 

- „ua ofiţer superior, doi căpitani” şi pâtru: 'locotenenți.. . | 
. In 1859, ruşii sub presiunea. Franţei, înapoiază: Moldovei material: | 
"luat în 1854 şi atunci artileria moldovenească se sporeşte cu încă o baterie, - 
„aceasta pedestră; cu. personal de la cealaltă baterie; de lă pompieri şi chiăr' 
de . la infanterie; - comanda şi organizarea bateriei pedestre, o iă asuprăi 

Di Li 

" căpitinul Herct; cealaltă baterie, _ devine călăreaţă.”.. -. 
„Astfel că la. unirea ţărilor,.. Moldova poate contribui la formarea. 0” 

„tirei - româneşti şi a _ viitoarei artilerii, cu cele două „baterii de “artilerie, 
„ „corstituind un divizion, sub comanda maiorului + Tobias Gherghel. | --După unirea Principatelor, la 1860, din. cele două” baterii „moldove= 

neşti şi din cele două baterii ale Munteniei, se” formează cel dintâi re- giment de artilerie, „Sub comanda colonelului Tobias Gherghel, având donă 
baterii călărețe şi două! baterii pedestre. 4 =, 

Acest regiment în timp de 8 ani, „devine şcoala artileriei române în. care are a se instrui acea pleiadă: de * ofiţeri, ce vor da țărei cea mai frumoasă. armă cu care orice armată se "poate mândri. | In. 1864 se mai creiază două baterii - pedestre, - -cu câte 4 tuută, dându- -se „ Yegimentului tunuri de” "bronz hintuite, sisteri "belgian, înlo- „e , 
EI | Ă > Pi 7 - ” Pa ” ” . i d . N - 3
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cuindu-se în „acelaş timp în serviciu şi cetătait material vechiu, prin tunuri - 
belgiene... Să 

In 1865; se adaug încă 2 "baterii “de câmp, “cu tunuri ghintuite” de. 
- „calibru 12; tot în acest an, tunurile: belgiene se înlocuiesc cu tunuri de 4. şi | 
12 fronceze, regimentul fiind pe 8 baterii, a 6 tunuri de baterie, din care- - 
"6 baterii .cu tunuri de calibru 4, iar 2 cu tunuri de “calibru . 12, “bateriile. , 

călăreţe se, transformă în pedestre. . : 
* Cu un “strălucit “personal ofițeresc, lesne se creiază în 1 1868 al “doiaa 

regiment: de artilerie, trecândii-se frăţeşte bateriile cu număr : şoț din întâiul; 
"în 4] doilea regiment, iar tunurile franceze, se înlocuiesc cu noul. material:. 

| , dovedit ca cel mai bun. şi mai „perfecţionat atunci, sistem -Krupp, constând, - . . 
din tunuri! de oțel, ghintuite,: calibru 78, încărcându-se pe la culată; la. 
1875, se introduc şi tunuri de 87, „care se pun. în serviciu la 1877, odată. 
cu înfiinţarea, regimeintelor :3 şi 4 de artilerie, din -L-iul - artilerie. | 

| Cu praure la răsboiul - independenţei, vom da descrieri de' fapte care: 
-răniân in' istorie ca prețioase mărturisiri “de virtuţi: ostăşeşti a neamului: Ă 

i „Maiorul Popescu M., la. Calafat, locot. Fotino C-tin şi Grecescu C-tin . 

| (bateia: “1, reg. 1) la. Olteniţa, Crătunescu' la Islaz, toţi tunarii. noştri de 
„pe brâul Dunărei ne-au spus ce va șă zică virtutea străbună 1)”. IT 

' „Brigadierul Alecu Buciuman, cu o: admirabilă preciziune a trimis- pe: 

- ferezstra monitorului turc. un obuz care a exploadat în interiorul moni- : |. - 
torului”, “Lt. "Cucu N.. (4. art.), brigadierul . Buciuman, N. Alexandrescu 

(4 art.) şi simplul soldat Vasile Mihail au tost înaintați pe: câmpul de. - 
„Onoare. pentru că s'au distins2)”.- a -, . 

| „Generalul rus Stolipin, -de faţă” fiind când căpitanul Şomănescu a. 

scos tunurile din baterie spre.a. trage mai bine î în contra inamicului şi când :- 
"seg. Leonida sub, ordinile locot. Popovici. a: demontat un tun trârcesc, a 

declarat: artileristul român este demn de. sfânta cauză ce apără 3, 
-- La” căderea “Nicopolului S'au distins artileriştii: maior “Fălcoianu,: căpit. 

po Alexandrescu, , Somăneseu Jocot. „Ştefănescu, „Popovici, Olănescu ăi Serg. 

Lconida 4). a 
La Câlatat în ziua de 23 lulie s'a tăcut cu 0 pompă strălucită serviciul: 

. diin în memoria” serg. Popescui C-tin mort în bombardarea de. la „2%. 

E „Principesa a trimis , o coroană” a . a 

| „Bateria căpit. Albu: s'a distins în canonada, de la “Rahova (trasă de 

“la , Bechet)”. aa e ' : . 

“Colonel Vlădescu, însoţit de maiorul Gigurtu, cu o: companie de- -vână- 

“tori, “una. baterie - şi un escadron, a.- “făcut -0 „recunoaştere . la Florentin în 

Sus de Călăraşi, cu deplin succes” | 

„La Olteniţa, 28 Aprilie ora 4 p. m. "bateriile: turceşti din Turtucaia au. 

ME deschis focul asupra celor române, rănind „pe locot. artilerie, Rafail Petre 

(reg. 3),. serg. Radu Vasile, şi 'sold. "Stanciu “Ilie (6 Dor.)”. '-- 

o Lu, „1880, „se “introduc, tunurile de 75. şi de 37, | model „1880, La 
+ 

  

1) „România Liberă No. 3 din 1877. !- i , 

„2 "România Liberă“ No, 4 din 1877. 3 : DE 

N 3) 2 Ziarele Timpul și Telegratul,, a Mi Si 

- E di 7 . _ Da , „ Dai ,



Su. 

Ry 

— 860 = 
2 

, “4651 se „creiază âl. cincilea 1) regiment -de artilerie; la' 1883, se creiază al 

6- -lea 2), 7-lea 5) şi 8-lea) . regiment, cum şi 14 baterii teritoriale. | 

Organizarea artileriei, a preocupat numai pe ofiţerii - armei, de : aceeă . 

poate artileria română nu a sporit şi nu s'a: “constituit . în unităţi technice- 

„distincte, de la început; e. drept că. nici însemnătatea armei nu era îndeajuns 

înţeleasă de acei care deţineau „mijloacele 'complectărei oi. Aşa că se 

explică de ce îi trebui artileriei 82: „de ani, ca, să. atingă abia la + minimum 

nov oile 'oştirei româneşti. A 

„La 1892 se 'creiază' regimentele .9, 10, 11, 12 artilerie. 

Abia în această. "complectare, se desmnează “precis intrarea. în mod. 

norma! a artileriei, în compunerea unităţilor mari, “divizii, şi corpuri de 

po 

- armată, "socotindu-se regimentele. 1, 2; 3 şi'4 că artileria de corp.de 
“armată, pentru “fiecare „din cele 4; corpuri de armată existente, . iar! restul 

regimeiitelor câte unul de divizie, pentru cele 8 divizii muiiniite de infanterie, 

„din care: erau constituite cele 4 corpuri, de armată. +:: 

„ Pentru comandamentul. tehnic“ al artileriei, regimentele | câte 3, apat- 
- “ţinând aceluiaș corp de : armată, constituesc o brigadă 'de artilerie, care 

ține direct de 'comandamential corpului de armată respectiv, însă instrucţia. 
technică, este” deadreptul subordonată “Inspectoratului. general al -artileriei, 

" are corespunde cu „brigadele,, prin cmandament. numai - ca birou. de în- 

registrare. ie IN - . 

“ Nu "se poate zice “că! orgănizărea “artilerizi! era. complectă şi corespult- 

“Zătoare menirei ' ei în armată: regimentele cari intrau în compunerea “tactică 

a diviziilor, nu interesau pe comandanții diviziilor prin nimic, regimentele 

„nu erau puse sub ordinele lor, sub nici un “raport; “materialul de artilerie, ca 

întrebuințare pe- „câmpul de lupţă, “nu marcă '6 deosebire -prea "mare de 

materialul artileriei de corp de „armată şi” d folosirea, acestuia din urnă, 
pa tin. pul luptei. > - Si 

| Totuşi, datorită unei tradiţii menţinută” statornic: priin un 'corp omogen 
de ofiţeri, şi unei instiucţii technice stiperioară, carg a“ preocupat, în “tot 

n:orrentul. Inspectoratul tehnic al armei, artileria - a dobândit; întâiul! "loc în. 
"armată. Vicisitudinile” organizărei sale progresive; nu au „alterat niciodată 
calitatea armei care a rămas şi sa. transrnis intăctă. .- ! 

„Preciziunea tragerei ei a făcut obiectul: admiraţiei tuturor: “acelor: ofiţeri - 
“străini adunâţi din statele mari: militare cu' prilejul experiențelor. de tragere 
_asupra cupolelor de la Cotroceni, - „ce se încercau în. întărirea Căpitalei 
Bucureşti; . acei . ofiţeri .au exprimat: Ne-aţi chemat - 'să. vedem “rezistenta 
cupolelor, sau să admirăn splendida. tragere a artileriei româneşti 2, 
şi aceasta - era recunoaşterea unui merit ce se. cuvenea întreg, superbulii 
corp ofițeresc de Artilerie. ! 

9) Din personalul celor late 4 regte artilerie. 
2) Luândise personalul de la pompieri Şi materialul de la îept.. 1, 2 3 şi art, ) Contribuie la formarea lui reg. 2, 3,5 şi bat. teritor. dela reşedinţa acestor regte. _acestos patrie la formarea lui. reg. 1, 4, „5 şi bateriile teritoriale de la reşedinţa 

 



VERIFICATI . . 

INDICAȚIUNI: 

Nume de localităţi, pen etc.,. sunt cele. aflate în documentele şi: ! _ 

„scrierile „cercetate. | i | a | 

 Clişeele au fost executate prin: . profesorul N. Patriciu (Iași), Mi 

| tescu “(Corpul 6 Teritorial Cluj), Valentin Hoeflich „desenator, : D- Phi-" 

. lipi. “ate. zincogratic „Universul”), de pe originale sau copii procurate: - 

- din biblioteci străine (Paris, - Berlin) şi din țară: galeria tablouri . st 

Spiridon (asi), colecţia “colonel Langa. (laşi), biblioteca Palat. Cultural” | 

(T.. Mureş), biblioteca Univerşităţei (Cluj), „colecţia G. Sion (Cluj), Comisia. * 

- „ monumentelor. istorice, Academia română, Biblioteca Ion 1. C. Brătianu 

„: (Bucureşti). i e îi d : i aa | 

Lucrarea. s'a „tipărit, în tipografia M. St. Major, coperta executată | 

“de pictorul: Demian (Cluj), ,.-, . | _ 
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po . ERATA Aaa 
Pagina '50 jos e. nota - 1). nu 2. î 7 

a „„ 100 rândul 10 a să ceti: conducă pe or-ce jei de. 2 timp, 
sl > Pe or-ce fel de teren şi în ori: se 
N e dmpreo. - Aaa 

„143 „ 12 :,„, .  Baiazet, nu Batazet. a 
A 153 - „13 să făcea, nu să facă. a 

„ 158 „ 33 ,„, . pentru Dumnezeeâsca slujbă, ru 
5 Dumnezeu slujbă. 

n 4l7O pn 18: Vucrurilor, nu locurilor. i 

n 190 : 19, domeniile, nu domniile. | 

Pa m 216 29 - cetate?) iar jos1a notă 2) atac. | 
4 . i 0. Chiliei o 

Ă „216 „ 39 „2 SuceveiS) iar :jos  corespunză- 
a | tor nota tot '3). 

„ 218 „ 17: 0O0Ohăpădi, nu năpăd. 
- „ 232 36 pleanul, nu planul. . 

| | „244 6 " Lenţeşti, nu Henţeşti. 
j „ 258 „ -6 din nota de jos a să ceti ceze, nu cele. 

ip "- „265 nota ?) de jos aparţine ca !) la nota de pe pag. 
"264, în locul 1) Veranciu şters. 

272 rândul 37 e de prisos, căci se repetă în rândul. 

. următor. 

» 321 „40 a să ceti gonește,'nu' doneşte.. 

! „426 19. ,, -::. Petru Armeanul, nu Pentru Arm. 

| _, 472 notele: 1), 2), 3) sunt respectiv 2), pi 4). 

$ „506 rândul 24 a să ceti stâng, nu stând. i 

: . „593 nota - de jos este numerotată 1), : m, 

i „612 rândul 36 să repetă, urmează a se intercală rândul 

IE A: ce lipseşte: în principate. Domnia rămasă :cu ele- 

mentele: ştiute ale arnăuţilor. loa 9.


