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„Visul lui Ștefan cel Mare, a cărui vitejie, drugoste de 

  

fară şi adincă cuminţenie, phruri nemuritoare va ră- 
mînca, cit sub cerul ocrotitor va mai bate o inimă ro- 

mânească, Va îizbîndit cu prisosință Eroul de azi, Majes- 

“tatea Sa Carol 1, câtre Care, fara, adînc recunoscătoare, 

2 șşi manifestă zilnic iubirea-i neţărmurită. Fie ca Visul 
poporului român, vis măreț de mărire şi înfrățire, să-l 

isbindească Eroul de mine, către Care, cu dor se îndreaptă 

privirile şi nădejdea ţărei. 

. 

AC, 

c
o
m
o
 

at 
oi
 
o 

ta
n 

at 
Dn 

ma
 
aa
 
m
i
m
a
 

ne 
a 

Pi
 

N 
a 
a
a
a
 

ca 
a
a
 

i 7 Ă 
p, 
1 

1, 

1 
' 

îi 

i. , - 
E | 
' 

aq 
E _ 
i, - N i; 
j'. 

i - ”



  

  

    

ALTEȚEI SALE REGALE. 
| „. PRINCIPELE CAROL 

ALTEȚĂ, | 
« 

Avind fericirea de a face parte din vrednicul de mărire. 
popor romiîn, ale cărui visuri de glorie” şi înfrățire le 
împărtăşesc, -de a cărui puternică iubire pentru Tron şi. 
Dinastie sînt şi ei stăpînită, Vă. 709, Alteță, să-mi per- 
miteţi ca omagii al sentimentelor mele, :ă Vă îuchiu, cu 

cel mai adînc respect, lucrarea de Jaţă, care, dacă mure 
pretenţia unui-op de adînci cercetări istorice, este totuşi 
o pagină din viaţa poporului nostru, pentru dinsul scrisă, 
cu acel cald patriotism, pe care numai faptele unui Eroă 
ca Voevodul veacurilor trecute poate să-l inspire. 

" Al Alteţei Voastre prea supusă 
: - i şi devotată 

2 Iunie 1904, -Jași. 
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POVESTIRRA LUI ŞTEEAN CEL 
- „ MARE-'ȘI SFÎNT !). 

(Copilăria, firea şi făptura lui). 

1 scultaţi noroade, iubitoare de „viteji şi de fapte 
SĂ vitejești, iubitoare: de ţara voastră — scumpă . 
A. moşie, ce vi s'a păstrat cu preţul vieţei stră- . 

moşilor - voştri — ascultați, dic, o poveste, al cărei fir 
Pam tors din caerul veacurilor trecute, Ascultaţi, cu 

„drag şi cu luare aminte; povestea, căci nu de zmei-para- 
lei şi nici de qite ?n lună şi în soare am să vă povestesc, 
ci de un viteaz» atît de minunat în gind şi în fapte, 
în cît din bătrîni ziceau, că: | 

    

«Seamăn pe lume nu are 
De cît numai mândrul soares. 

i viteazul acesta, prin minunăţia faptelor lui. a sfin it p i p „a 

  

„.1) Poporul îl numeşte ast-fel din pricina înţelepciunei, a cu- 
cerniciei şi a faptelor lui neasemănate. "
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vremile în care a trăit; iar noi multe: învățăminte vom 

putea trage din înțelepciunea acelor vremi şi sufletul 

nostru de mult dor de vitejie, de multă dragoste pentru 

moşia noastră, se umple, la auzul. acelor minunăţii şi 
fapte, care aevea pe 'pămiutul nostru s'ai petrecut, 

Dar, despre ce anume vreme vă voiu povesti eii şi 
despre ce anume viteaz, că doar cartea trecutului nostru, 

de viteji şi de vitejii, îi plină şi nu-i codru în ţara 

noastră, nu-i apă, nu-i munte, care să.nu fi fost martor 

"al vitejiilor trecute; arătaţi-mi mie un petic de pămînt, 
care să nu fi fost amestecat cu singe de al vitejilor 

străbuni, arătaţi-mi apă, care să nu se fi roşit de-acelaşi 

sînge, ce lesne se vărsa cînd era vorba de apărarea mo- 

„şei. Veţi zice dară, că grei mi-a fi mie întru alegere, 
că la o adică, ar trebui despre toate să vă povestesc; dar 

ia ridicaţi ochii către cer, pe-o noapte senină şi priviţi 
puzderia' de stele, ce lucesc ca nişte ochi de aur pe 
albăstrimea sinelie a ceriului. Vedeţi-le, sunt multe şi 
nenumărate ca nisipul mărei; dar nu-s toate la fel; 

care mai măruntă, care mai răsărită şi vederea noastră 

preste toate trece şi se opreşte la cele ce mai deslușit 

S'arată ochiului. la aşa şi ei, îmi pun palma streaşină 

ochilor şi privesc în depărtarea vremurilor trecute şi" 

atunci, dintre toţi acei mari viteji, văd domnind, preste 
larga -ţară a Moldovei, ce se întindea pînă peste Pruf 

şi JMolua, un Domn, de a cărei înţelepciune, vitejie, drep- 

tate şi cuvioşie se minunează neamurile; văd un făt- 

frumos, asemenea sfintului Gheorghe, care pe un cal 
alb ca laptele, cu buzduganul în mînă, culcă duşmanii 

la pămînt, apărînd moşia şi drepturile ei; văd un viteaz 
fără seamăn pe lume de-acărui voinicie, înţelepciune şi 
pricepere în răsboiu se înfioară păgînii, de-al! cărui paloş 

se îngrozesc duşmanii. Dar cine-i acest voinic, coroana 
„vitejilor, a cărui înţelepciune cu a.lui Solomon o putem



[i
 

a
a
:
 

    

% 
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asemena? Cine-i acest luptător de-a cărui vitejie s'a 
_dus vestea în cele patru părţi ale lumei; cine-i acel 
stăpînițor de, noroade, a cărui cuvioşie cu a sfinţilor o 
putem asemăna? Cine-i acest judecător care. dreptate 
„vrea'să facă pretutindeni, cine-i acest iubitor de oameni, 
care viaţa lui nu şi-o preţuesce şi lesne o pune pavăză 

“întru apărarea patriei? 
E Alexandru Machedon, acesta, ori Cesar, ori. Cirus, . 

ori e Traian, de-a cărui fier duşmanii nici în pămînt, 
nici în apă, de s'ar fi ascuns, nu puteau scăpa? 
„Nu, acesta nu-i nici Cesar, nici Cirus, nici Alexandru 
Machedon, cari alte tărimuri ai stăpînit şi nici Traian,.. 
care acum vre-o 1800 de ani prin aceste” mîndre locură 
ne-a adus, ci este acel mare Voevod, care din adîncul 
trecutului strălucesce, ca un nesfirşit potop de lumină, 
e Ștefan-cel-Mare şi sfânt, voevodul Moldovei, care acum 
400 de. ani s'a săvirşit din viaţa: pămintească, “după o 
Tungă domnie plină de cele mai vitejești şi minunate 
fapte, de care s'ar fi mîndrit craii cei mai, înţelepţi şi 
viteji ai pămîntului. .. - SR Ma 

Se zice că: din viteaz, viteaz răsare şi Ştefan-cel-Mare 
era o vlăstară din neamul cel mare şi vestit al Basara- 
bilor. El era: feciorul lui Bogdan al II, care foarte 
neliniştită domnie avu, căci amar fu cercetat cu răz- 
boaie, ba de Leşi, ba de “Tătari, ba de Turci, ba însuşi 
de Munteni — frați de acelaşi sînge cu Moldovenii, mînaţi 
însă în războae, din pricina învrăjbirei dintre boeri — şi 
al Doamnei Maria, vestită în istoria poporului nostru 
prin bărbăţia şi iubirea ei de țară, pe care o punea mai 

“presus chiar de viaţa soțului, ori copilului ei. , 
Dar vezi că Dumnezeu aşa a vrut pe. semne, de o 

parte să-i dea lui Bogdan-Vodă amărăciuni, iar pe de 
alta să-l bucure şi pre dînsul şi pre Doamna lui, căci le . 

|
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ciune şi priceperea lumii prea minunat, aşa că Domnul 

cînd îl vedea uita de toate grijile şi necazurile domniei- 

De-atunci, atît amar de vreme şi pînă azi sa păstrat 
din moși şi strămoşi, cuvînt despre acest fecior de domn, 
frumos ca şoarele, voinic ca păunaşul courilor, drept şi 

înțelept ca un sfint, carele de mic făcea judecăţi între 
oameni; iar. oamenii alerga la dînsul ca la mare lucrv. 

Şi el nu se ţinea de fel mîndru de cei săraci, ba 

încă le asculta cu luare aminte păsurile şi de nevoile 

şi durerile țărei avea ştiinţă; iar jocurile lui nu erau 

ca ale altor copii de sama lui, ci dacă se întilnia cu 

dînşii, apoi numai de-cit îi prefăcea în oştire şi le 

dădea puşti de soc şi sulițe de trestii şi îi împărțea în 

două tabere vrăjmaşe, luîndu-se la luptă voinicească şi 

el tot-deauna biruia, prefăcîndu-se după aceia că pe- 

depseşte amar pe duşman. Se zice că, la naşterea lui, 

ursitoarele Pau ursit că mare şi puternic va ajunge pe 

lumea asta, şi el, de ce vremea trecea, de ce prindea” 

mai multă înţelepciune, iar viaţa copilăriei mai mult 

prin pădurile şi văile ţărei o petrecea, vinînd fiare săl- 

batice, Se spune că odată se găsza el în pădure, şi nu 

ştii cum se întimplase, că mavea asupra lui nici o altă 

armă de cît vw ghioacă de lemn. Şi cum mergea puiul de 

- viteaz prin pădure doinind şi pocnind din frunze” pe 

- cînd gîndurile lui sburai la fapte măreţe, ce socotea 

să le îndeplinească odată, cînd îi ua fi sorocit să se sue 

pe tronul amăritei lui ţări, numai iacă la o răspîntie îl 

- întîmpină o dihavie de urs cit toate-zilele de mare. In. 

loc să se sperie, puiul de viteaz, care mavea nici şei- 

spre-zece ani, unde mi-ţi înştăcă ursul şi” hai la trintă 

cu dihania asta fioroasă. 
Mormăia şi mugea ursul de se înfiora codrul și văile. 

Vezi că voinicul nostru îl strîngea în chingi, de-i ples- 

niaii ochii şi unde voinicu îşi viri odată braţele lui vîn-
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joase, în gitul dihaniei înfuriate şi cît ai bate din palme, 

"zăcea fiara la picioarele lui, sbătindu-se de moarte, cu 
botul şi fălcile desbîrnate pînă în ceafă. Jar. aşa ispravă . 

minunată dacă a săvirşit, Stefânică (aşa îl numiaii,. des- 
merdindu-l, copilandrii de virsta lui, care-l iubeau ca 

pe un frate şi-l cinsteau ca pe un stăpîn) asvirii ghioaga 

Ja spinare şi prinse a merge înainte ca şi cum nimic nu 
i Sar fi întîmplat. D 

Şi nu numai voinic era acest fecior al lui Bogdan- 

"Vodă, ci încă era frumos, de înmărmuria lumea privind 

în ochii lui albaștri ca floarea de cicoare, la pletele lui 

cirlionţate şi aurii ca mătasea popuşoilo:, ce dau în copt, 
la mustaţa lui abia mijind, pe niște buze rumene ca ci: 

reaşa, la întreaga lui făptură ce părea aevea unui făt- 

„frumos din poveşti. Şi de-a crescut şi sa făcut bărbat, 
pe lingă vitejia şi mîndreţea făpturei lui, i s'a mai adăo- 

„gat şi acea sfintă cucernicie, care Pa făcut să vadă în 

totul puterea lui Dumnezeii, căci el războiii nu începea 

şi nici un lucru pănă să nu ridice rugăminți către cel 

de sus, făgăduind să zidească mănăstire, îndată ce va 

izbuti şi de aceia cu bine sfirşia el toate, pentru că le 

începea cu ajutorul lui Dumnezet. . 

“lar dacă trecea vremea, el tot mai voinic și mai mîndru 

se făcea, şi măcar că rămăsese mic de stat, dar aşa inimă 

vitează, ce avea şi atita putere în braţele 'lui de fier, că 
se încumeta cu 30 oameni să se lupte odată şi tot el în= 

vingătoror se alegea, așa că acum lesne se înțelege, cum 

acest puii de viteaz, ajungînd stăpînitor peste ţara Mol- 
dovei a făcut atitea fapte minunate, a biruit atiţia duş- 

- mani, a zidit atâtea sfinte monastiri, a dăruit tuturora li- 

nişte, avuţie şi dreptate, căci de la inimi mari şi viteze 

„de la cugete măreţe şi fapte minunate pornesc. De aceia 

măcar că s'a stins în pieptul săit lumina vieţei, ea s'a 
aprins din noi în sufletele noastre, cu mai multă tărie, 

„ -
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14 LAURENȚIA GRIRINCEA 
  

unde va trăi în veci de veci, atit cit suflare romînească - 

s'a mai afla prin ţinuturile acestea. 

Dar ori cît aşi sili mai iute să ajung la povestea vi- 

tejiilor şi faptelor Iu, care samăn pe lume nu aă, tot 

cată să adaog că el n'ar fi isprăvit în de bine măreţele 

lui fapte şi, „măcar că 'era prea meşter în războae tot 

mar fi biruit pretutindeni, dacă n'ar fi avut aşa nestră- 

mutată credință în puterea Celui de sus, că el de şi 

„. odihna nu- cunoştea, căci ca gîndul pretutindenea era şi 
viaţa lui nu-cruţa, iar moartea o înfrunta cu bărbăţie, 
numai să fi ştiut că e pentru binele ţării, tot pe Dum- 

nezei nu-l uita. La dînsul se închina, cînd pleca să sfă- 

rime duşmanul şi după biruinţă, nu pe sine se credea 
vrednic. de laudă, ci pe Dumnezeu, căci ştia că acolo 

e puteresa' şi voinţa şi pentru asta după fie-care luptă, 
în semn de mulțumire şi laudă lui Dumnezeiă, ridica în- 

dată monastire, aşa că în lungul şir al fericitei lui dom-. 
nii a ridicat 44 de biserici şi pe toate le-a împodobit și 
le-a înzestrat. Tot din bătrini se zice că acest viteaz - 

voevod ar fi fost iute de fire şi lesne vărsător de singe. 

Apoi aci să băgăm de' seamă că un suflet mare, viteaz 
şi drept ca-al lui, uriciunea sufletelor altora nu o putea 

suferi, mai ales cînd socotea el că faţăria, lăcomia, vicle- 

şugul şi strîmbătatea acelor păcătoşi asupra ţărei se res- 

frîngea şi. de aceia nu se sfiea să verse sînge, cînd ştia 
că sîngele acela va vindeca'o rauă a ţărei. + 

De îndată ce se potoleait hordiile dușmane şi pacea 

"se împrăștia iar pretutindeni, numai ce se întorcea Vodă 
să se odihnească la curțile lui din Cotnari, ori la cele 

din Ștefâneşti, ori în casele de pe dealul Rediului, din 

ținutul Vasluiului, ori. la. cele din Huşi, pe care mult le 

iubea, căci în apropiere era dealul «Cotoiului> mult 

mai înalt cum este astăzi şi de acolo privea în depăr- 
tări nesfîrşite, ca să 'vadă de năvălesc ori nu dușmanii... 

. N



  

  

    

Și nu erai curțile lui Vodă numai aşa pospăială, ci "cum era neîntrecut la toate, aşa se zice,.că era. neîn- 
trecut şi întracestea, căci aşa gospodării bogate, mîn-. dre și temeinice, nu s'a mai pomenit; zar podgoriile luă din Cotnari şi Ştefăneşti, prisăcile, livezile cu pome- furi, vitele lui erau vestite! pînă prin. Grechia şi. Vodă straşnic mai dorea şi dădea îndemn şi gospodarilor în- tru acestea, căci visul lui Vodă altul nu era, de cît să scape fara de duşmani, so mîntuie de robia Turcilor, sto întindă pînă la vechile ei hotare însennate de Traian şi apoi, aceste neatîrnate pământuri, să le lase, după moar- tea lui, în stăpînirea unui popor, viteaz, Cuvios, cinstit şi avut, a | 
Oare cine ar. spune că acest viteaz, nu şi-a iubit țara, cind vedem că el din pruncie a colindat-o şi i-a plăcut să o cunoască de-a fira păr ; iar dacă ajunse Domn, el pretutindeni Curţii şi gospodării întemeie, ca tuturora spre pildă să le fie, cum şi-a iubit el moşia! | - Şi dâcă mam pomenit, din una din alta, vorbind de curțile și gospodăria lui Ștefan-cel-Mare şi sfint, de mi- rare-nu-i, căci viaţa acestui domnitor, ori cum îi lua-o: ori- sfărmînd lifta spurcată, ori cîrmuind poporul şi curtea . . lui, ori împărțind dreptate, ori dâruind pre cei vred- nici, ori întorcîndu-şi faţa spre Domnul cel. a toate stă- pînitor, e mare, Slăvit şi fără samăn, aşa că nici vorbe. potrivite-pentru a lui mărire nu găseşti şi nici.vreme destulă să le povestești, căci numai veacurile trecute şi cele viitoare vor putea îndestul slăvi pe acest viteaz fără samăn. Și pentru că ori cît voii povesti ei, tot mai bine îl vor putea slăvi şi, prea-mări- faptele şi vitejiile lui în- suşi, drept 'aceia să prind a înşira, pe firul povestei mele, toate acele mărețe fapte, după ce mai întăi ' om vedea cum s'a ales el Domn şi cum se ada „ţara şi poporul nos- tru pe acea vreme. 

“ 
-. az - II . a 

r - “
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Venirea lui Ştefan la Tron şi starea țării la 

- venirea lui. 

  

A ui fost, ai fost, de demult, vremi bune şi de mărire 

| pentru strămoşii noştri, dar şi de cele amarnice 

“şi de grea cumpănă pentru biet poporul nostru, 

cînd nimeni stăpîn pe averea şi viața lui-nu se ştia, cînd 

nouri negri, de aprigă furtună întunecaii veşnic cerul 

senin al țărei noastre, cînd boerii, poftitori de domnie, se 

rupeaii între dinşii ca lupii cei flămînzi, asuprind obştia, 

cînd fraţii aceleiaşi mume: Moldovenii şi Muntenii, se 

omoraă între dinșii, pentru ca să facă pe pofta domni- 

lor lacomi şi zavistioşi, cînd Turcii şi Leşii şi Tatarii şi 

toate liftele spurcate cutreerai fara în , lung şi în lat, 

omorînd, spinteciînd, spînzurînd norodul. și luînd romi- 

nului pănă şi cenușa din vatră, cînd cel mai mic şi asuprit 

dreptate nu mai găsea nicăirea, că: de striga la cer nu 

era auzit şi de se văicăra şi se jăluia boerilor, era bătut 

şi omorit şi se zice că, pe aceste vr remi ae jale şi obidă, 

ar fi domnind peste întinsa şi mîndra ţară a Moldovei 

acel Bogdan Vodă,statăl lui Ştefan-cel-Mare. Şi ce-i fo- 

  
. Josea "domnului de pe acea vreme că ţara era largă şi 

mănoasă, că poporul s său era drept credincios, inimos şi
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viteaz, gata ori cînd să-şi verse sîngele pentru apărarea 
moşiei, cînd fruntea lui era de obştie încreţită, din pri- 
cină că domnia-i era de istov sbuciumată, ba de lăcomia. 

_Yecinilor duşmănofi, ba de vrajba celor poftitori de dom- : 
nie, cari nu-i lăsaă țara şi domnia în ticnă. , 

Şi numai iată că dintre toţi duşmanii lui-Bogdan Vodă 
să ridică, fără veste din Muntenia, unul anume Petru, po- 
reclit Aron, care zice să fi fost neam cu Bogdan Vodă. 
şi strîngînd oaste năvăli în Moldova şi acblo,prin vicle- . 
3ug, prinse pe Bogdan şi-i tăie capul, luînd el domnia 
Moldovei. Atunci Doamna lui Bogdan, muma lui Ştefan. 
cel-Mare şi “fiul său, Ştefan, înspăimîntaţi de această jal- 
nică şi grozavă întîmplare, fugiră în Muntenia, unde dom- 
nia pe atunci Vlad-Ţepeş, vestit în lumea întreagă prin 
morţile îngrozitoare, ce el dădea celor vinovați. 

2", Acolo dacă ajunse Doamna şi cu feciorul ei domnesc, 
„plinseră ce plinseră jalnica moarte a lui Bogdan Vodă 
şi apoi stătură și se sfătuiră cum să facă să răsplătească 

„moartea făptuită şi nedreapta încălcare a 'ţărei. 

7 

Şi dacă Țepeş-Vodă văzu ce inimă voinică, ce mîndră 
înfăţişare are acest fecior de domn şi încă de cită înţe- 

„ lepciune este plină mintea lui, socoti să şi-l facă prieten 
„„—ales că el făcînd plan să se lupte în curind cu Turcii 

> nu i-ar, fi stricat prieteșugul unui aşa viteaz — şi-i dădu 
-- ajutor oaste multă, ca să pornească împotriva lui Petru 

Aron, să-şi capete domnia.- Atunci Ştefan, strîngînd oaste 
- muntenească, plecă înspre Suceava, în potriva lui Petru 

şi în drum se uni şi cu o parte din moldoveni, căci mulţi 
- plingeaii pe Bogdan şi eraă nemulţumiţi de domnia acestui 
Petru Vodă Aroif. Şi dacă auzi de aceste Petru Aron Vodă. 

„unde ridică şi el oştire şi a întimpinat pe Ștefan la satul 
"- Joldeşti, pe Siret, unde. fu biruit, Iar el nici aşa biruit nu 

vru să se lese de domnie, ci iar s! «bul » de-a doua- 
"oară întimpinînd pe Ştefan la fe, er începu 
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“Impta, în ziua: de joia mare, 12 Aprilie 1457 şi din- noi 

Petru: Aron fu bătut, şi cu toate că unii zic că Ştefan 

i-ar fi tăiat capul, pentru ca să răsplătească moartea tă- 

tini-său, totuşi este ştiut că el a fugit ca un nemernic în 

ţara leşască după agiutor. 
- 

Şi aşa dacă învinse Ştefan pe Aron Vodă, adună în 

cîmprl «Dreptăţei» pe boerii de toată mina, pe călugării, 

"pe mitropolitul Teoctist şi acolo în faţa oştirei şi a ob- 

ştiei, cars asculta într'o sfintă tăcere sub cerul'senin a 

unei mîndre zile de primă-vară, întrebă el cu glas mare 

| şi tunător, de le e voia să le fe el Domn. Atunci în- 

" treaga obştie isbucni că un singur om: «În mulţi ani de 

“la Dumnezeă să domneşti!> Dacă văzu Ştefan că tutu- 

rora li e pe voie să le fie el domn, 'se bucură rnult de 

asta şi primind în miini schiptrul şi steagul Moldovei, ce 

avea zugrăvit pe el bourul şi pe Sf. Gheorghe) uci- 

gînd balaurul cu sulița, porni cu+mare alai spre Su- 

ceava, la scaunul domniei, unde după trei zile fu pomă- 

zuit ea domn de către“ Mitropolitul Teoctist, fiind faţă 

episcopii de Roman şi Rădăuţi, întreg clerul şi boerimea 

țărei. i | _ 

Trei zile şi trei nopți ospeţele şi veseliile nu mai 

luară sfîrşit, iar în a treia zi; Domnul - Ştefan primi în 

sala tronului să i se închine boerii. ” 

Iată dar, că după zile furtunoase, răsare iar pe cerul 

„ţărei Soarele de vitejie, care împrăștie norii, ca 'sufiarea 

puternică a vintului, înseninînd sufletele, înviorînd.. îni- 

mile, pregătind mărirea şi înflorirea ţărei, păstrînd neştir- 

bită moşia, în care noi trăim azi în pace. Numai vezi că 

această pace 'de care ne bucurăm, cu mult sînge vitejesc 

a fost răscumpărată şi multe vieţi s'au prăpădit, pentru ca 

nci să trăim azi în linişte. i 

1) Ist. Ştef.-cel-Mare, alcătuită după înţelegerea poporului de 

un culegător tipograf. 

4 
. . . 
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După c- Ştefan Vodă se întări în domnie, simțind că 
” peste poporul săi vor trece vijelioase furtuni, mai lăsă 

la o parte grijile ae îndreptare şi înflorire a ţărei şi de 
războaie se găti '<întocmindu-şi oştirea, dindu-i steaguri 
şi punînd peste ea hotnogi şi căpitani». Mult plăcu tutu- 

rora acest început vitejesc a lui Ştefan, căci în acea vreme 

nu se cunoștea o mai mare mulțămire, de cît să-şi verse 
cine-va sîngele pentru țară. 
- Şi iacă nu trecură nici Cinci ani de domnie şi unde 
strinsese oaste Ștefan-cel- -Mare şi purcese spre ţara Săcuilor, 
căci auzise, pe semne Ştefan, că acolo sar fi tras Arori 
Vodă, care căta să-l înduşmănească cu Săcuii, pîndind 

vremea cînd să-şi cerce din noă norocul în Moldova. lar 
dacă purcese Ştefan cu război printr "acele locuri multă 
pradă făcu şi se întoarse înapoi fără nici o sminteală 
în oștile lui, însă pe Petru Aron nu-l prinse şi din pri- 
cina asta Ştefan se întoarse cu mare ciudă. în sufletul 
săă în potriva Ungurilor şi a Săcuilor, care îndosiseră 
aşa de meşteşugit pe acest Aron. De aceia domnul Mol- 
dovei nu se putu linişti pină nu le făcu pe fel Ungu- 
rilor. Şi priviţi numai în ce chip găsi cu cale viteazul 

- domn să răsplătească pe Unguri: şi Săcui „pentru fapta 
lor. Acu era în Basarabia —.căci şi Basarabia. era pe 
vremea aceia a noastră — o 'cetate: cu: numele Chilia, 
care fusese cînd stăpinită de Moldoveni, cînd de Munteni, 
dar acum în urmă Moldovenii o stăpîneaii. Ce-i veni lui 
„Petru Aron de: o trecu şi o închină Ungurilor, iar aceștia 
o trecură “domnului muntean, Vlad “Ţepeş. Ştefan-cel 
Mare 'nu.vru să bage în seamă nici darul ce la făcut 
nelegiuitul de Petru. — care 'a venit la domnie prin omor_ 
şi înşelăciune, mai ales că el cu dreptate socotea, că nimeri, 
„mare dreptul să facă dar =s:răinilor răşluind moşia stră- 
bunilor — şi de asta, el nici prinse a se odihni bine şi 
purcese cu lupta în potriva Chiliei, ca s'o iea înapoi şi
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s'o lipească iar de Moldova. Acolo il întîmpină Vlad- 

Tepeş cu oștirea Ungurească, ce era spre pază în cetate. 

Şi sosind acolo marele Ștefan «Mercuri în spre Joi, mt 
sa apucat de harţ, iar Vineri de dimineaţă a început a 
bate cetatea și aşa toată ziua s'a hărăţit pînă seara. lar 
Simbătă se închinară cei din cetatea Chiliei şi acolo pe- 
trecînd. trei zile, veselindu-se şi lăudînd pre Dumnezeă, 
îmblînzia oamenii din cetate». | 

Dar după cum furtuna, odată pornită, nimeni şi nimic 

nu-i mai poate sta în potrivă, aşa şi viteazul nostru, 

odată pornit la. “luptă mai mult să îndirjea, mai ales bă- 

gînd seamă că norocul îl slujeşte pretutindeni și nu mai 

de cît se răpezi în Basarabia, ca să scoată din ghiarele 

Tătarilor mai multe ţinuturi năpădite de dînşii, făgăduind lui 

Dumnezeii, că de va dobindi iztînda şi de astă dată, 

“mîndră mănăstire va ridica pentru prea mărirea Păriu- 

feluă din. ceruri. 

Geaba lifta păgînă se sbirlea şi năpădea turbată la 

luptă. Prăpădul pe semne o mînă din urmă, căci iată-l 

pe Vodă în îrrntea oştirei lui, călare pe un cal alb, cum, 

cu buzduganul lui savîntă în spre duşmanii, cari prinși de 

tiorul morţei, acu cad la pămînt ca spicele în urma să- 

cerei, acu — mai prinzînd cîte o umbră de viaţă -- ba 

saridică, ba iar se aştern pămîntului, întocmai ca un lan 

de buruene, ce ar cădea pradă potopului, ori unei mis- 

tuitoare furtuni. 
Dar iată soarele mîntuirei a răsărit. Pretutindeni linişte, 

Duşmanul zace fără simţire, ori a impuns fuga. Pămiîn- 

turile răşluite au intrat din nou în vechea stăpinire ; iar 

Vodă ridică mulţămită, . Domnului, pentru isbîndă Și în- 

tărind cetăţile câştigate cu bucate şi slujitori, a pus preste 

ele părcălabi, să le poarte de grije,. iar el plecă mulţă- 

mit la , Suceava, ca să pue la cale faptele măreţe, ce.
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mai avea de-acu înainte de făptuit şi tot-de-odată să în- 
deplinească şi făgăduiala făcută lui Dumnezeii. - 

Și ajungind el la Suceava stătu şi se sfătui cu gîndul, 

unde şi în ce chip să zidească mănăstirea. Dar cum era 

el plin de tinereţe şi pornit spre fapte mai osebite, ca 

ale altor crai, numa iacă, îi dete în gind, că tot prin. 
voinţa: lui Dumnezeă să se hotărască şi locul de zidire. 
Şi după ce împrăștie vestea în toată ţara, că unde se 

vor găsi nişte meşteri zidari şi pietrari, mai .osebiţi să 

vie la curtea lui Vodă, trimise crainici - prin toate păr- 
țile, care s'adune întreaga obştie - în anumită zi la Su- 
ceava. 

Şi iată că din apus şi din răsărit. şi din Miază-zi şi din 

Miază-noapte, începu a curge la boierime mare şi mică 
şi oştire, îmbrăcată ca la vreme de răsboii şi obştia îm- 

brăcată ca în zi de sărbătoare; iar cind Vodă searătă 

în mijlocul lor, tinăr, frumos şi voinic ca un făt frumos 

şi înconjurat de copii lui de casă, de vătaful de copii şi 

de meşterii cei mai iscusiţi ce a putut afla, isbucnesc 
toţi în strigăte de bucurie pe cînd sunetele de trimbiţă, 
de surle, de tobe se amestecati cu dangătul cuvios al. 

clopotelor din Suceava. Porni acest alai minunat: în 
"frunte Vodă pe un cal alb năzdrăvan, după el aprozii, 
copii de casă şi vătaful de copii, înarmaţi cu tolbe ȘI 

. săgeți, îmbrăcaţi cu' dulămi de-catifea cu nasturi de ar- 
gint, iar pe cap purtind voiniceşte căciule ţurcăneşti, 

împodobite cu pene și în urmă, rădvanele, trosnind; co- 
borai încet, spre valea Putnei, frumoasa boierime a ţă- 

rei, urmată de întreaga călărime şi de o mare mulţime 

de bărbaţi, femei şi copii, a căror :haine înfloritoare şi 
înfluturate, sclipeai în lumina soarelui, ca valurile unei 

ape înfierbîntată la amiaza-zilei. 
Iar dacă ajunseră în valea Putnei, de o dată se aco- 

beriră culmele de această veselă şi minunată mulțime ; 
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iar domnul Ştefan şi cu curtenii lui se suiră pe un dea) 
mai înalt şi de acolo, întorcîndu-se către copii de casă, 

le spuse: «Feţii mei, ei ţin azi să mă întrec în arc cu 

voi; încordaţi-vă arcele, şi trageţi». Și unde-şi încor- 

„dară voinicii arcele, iar săgețile lor, vijiind ca vintul în 

„turbare, porniră şi, cu iuțeala fulgerului, tăind coprinsul 

| se afundară în zare, se opriră şi se înfipseră în pămint, 
unde abia ochiul le mai putea zări. 

ii Acu: însă-i acu, toată lumea priveşte uimită înspre 

1 Vodă, căci el, după: ce zîmbi de bucuria voiniciei flăcă-: 

rilor lui, se*pregăti să-şi încordeze şi el arcul. Dar iată... . 
priviţi. Toţi îşi ţin răsuflarea. Nu se mai aude nicio 

şoaptă, ci numai vijiitul îndepărtat al săgeţii, care a por- 

'nit de nici gindul, nică văzul nu-i mai ţine urma. Dar, O, 
Doamne, în depărtarea albastră şi nesfirşită un bătrin_ 
paltin, sub care Vodă sa odihnit de atitea ori, îi ține 

piept, săgeata s sa oprit, s'afrînt.... - Ă 

Obştia răsuflă scoţind un strigăt de bucurie, de. mi- - 

rare, iar din depărtări. văile clocotesc strigind şi ele: 

«Să trăiască Domnul Ştefan». - . | 

— «Acolo, zice Vodă, arătînd spre “paltin, acolo voi 

face altarul; iar unde s'a oprit săgețile copiilor mei de 
casă, voi face clopotniţa 'şi poarta mînăstirei. 

Și rămas'a vorba de pe ia oamenii din acea vreme, 

cum că mănăstirea: asta era prea frumos făcută: zugră- 

vită minunat pe dinăuntru şi aurită peste tot şi atitera 
de inult aurul, că nu: se mai cunoștea zugrăveala sub 
strălucirea galbenă a poleielei. Acoperămîntul mănăsti- 

rei, porunci Vodă, de-l făcură din plumbul gloanţelor de 

la vrăşmaşi, pe care a pus de l'a topit;.iar sfeşnicile, 
policandrele, crucile şi toate odoarele erai de argint şi 
suflate cu aur.” 2, 

| După ce mînăstirea fu gătită, apoi Ştefan-cel- Mare Şi 

sfint îi dete averi şi moșii; iar el întratita iubea această 
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„-sfintă mînăstire, în cît a-hotărit-ca tot neamul lui, din- 
preună cu diînsul, acolo să fie îngropat şi tot acolo a 
mai lăsat,'ca să fie spre vecinică amintire a urmaşilor 
săi, arcul şi paharul săii. Poate aceste sfinte amintiri de 
la viteazul domn ar fi rămas pînă în ziua de azi, dacă 
întimplarea nu le-ar. fi nimicit. Se zice că odată, sar fi 
bulucit Cazacii cu Leşii şi ar fi purces spre minăstire, 
cu gindul să-i fure podoabele, ue care mersese vestea 
în lume. Călugării auzind de aşa minie a lui Dumnezei, 
„se închiseră în mănăstire şi căzind în genunchi înaintea 
icoanelor, se rugau Domnului ca să se îndure de sfint 
locaşul săi. Dar iată că păginii nelegiuiți dai foc mă- 
năstirei şi atunci călugării, nemai având încotro le dede.: 
drumul şi ei multe odoare şi averi boeresci, ce aii fost 
închise acolo, spre mai multă pază, le răpiră şi împreună 
cu' ele şi arcul minunat. 

Pabarul se prăpădi în alt chip. Se zice, că era odată 
acolo, la acea mînăstire, un egumen cu numele de Mi- 
hail Chisăliţă, care era prea fălos şi iubitor de veselie. 
Intr'o zi, pe cind .se ada la masă cu mai multe slugi 
boereşti — cum era pe vremea aceia — luă paharul lui 
Ştefan Vodă, ca să bea cu el vin, dar cum bietul egu- 
men, luindu-se cu chieful şi cu vorba,-se cam cherche- 
lise binişor, numa iată că-i scapă din mînă acest scump, 
odor şi-l strică, spre mareă supărare a lui şi a tuturor 
celor din minăstire, cari să văzură, în așa chip prostesc, 
lipsiţi şi de această sfintă amintire, de la unul din cei, 
mai viteji domni ai ţărei Moldovenești. . 
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Luptele cu Ungurii, cu Tătarii şi cu 

Radu cel Frumos. 
  

d Zi E ți văzut, în cîţi-va ani de-domnie, în cite lupte 

NE a izbindit şi cîte fapte bune a fâcut Vodă 

” Stefan. Oare care altul după atita sdruncinare. 

mar fi căutat odihnă? Ei, dar acest Voevod. prea avea 

inimă vitează şi pornită spre fapte mari şi apoi prea. 

multe rele erai în ţară, ca să fi putut sosi vremea de 

odihnă, atît pentru vitejile oşti a lui Vodă, cit şi pentru 

dînsul.. Noi oamenii ăştia de adi, aşa, nu- sciti cum, ne 

prinde o groază de moarte și mult ne mai simţim ţin- 

tuiți de plăcerile şi bunurile vieţei. Dar cum putem să 

fim alt-fel, cînd în cele viitoare nu căutăm să pătrun- 

dem, iar din înțelepciunea şi măreţia celor trecute, nu 

voim nici'a prinde învăţătură, nici a lua vre-o pildă. 

Cite vieţi s'au stins în trecut şi cîtă osebire în moar- 

tea unora şi a altora. Pe cînd unii s'ai stins pentru veci- | 

nicie şi mau mai lăsat nică o urmă, alţii din potrivă, de 

pe năsălnie, au trecut în viaţa veciniciei, au dobindit şi 

cerul şi pămîntul, căci în cer vor îi răsplătiți ; iar pe, 

- pămînt slăviţă de toate veacurile viitoare. Marele Ştefan 

a luat pildă din trecutul de vitejie a neamurilor şi i-a 

mai stat în ajutor şi firea lui pornită spre fapte măreţe 

de a jinduit atita spre laudă şi mărire ; iar lui nui s'a 

“părut pe lume nimica greu a face, că tot ce isvodea cu 

mintea căuta să făptuiască. - 
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Dar ori cit s'ar fi tras el spre. răsboaie, tot judecat 
în mintea lui, că trebue să mai vadă de cele-lalte trebi 

ale ţărei, aşa că dacă a isprăvit răsboiul, porni prin, ţară 

să mai vadă ce rele mai erai de îndreptat şi ce bine 
mai era de făcut. Ba ici oamenii duceau lipsă de apă şi 

punea să se facă o fîntină, ba dincoace, făgăduind lui: 

Dumnezeii să ridice o biserică, o ridica, ba ici se jălu- 
esc călugării că lii săracă mănăstirea şi o înzestrează, 
ari daca mai rămăsese cîţi-va voinici, nerăsplătiți pentru 

voinicia lor în răsboaie și atunci, pe:0 seamă îi îna- 
vuţeşte, dindu-le pămînt şi vite, iar pe alţii îi căftăneşte, 
dîndu-le boerii, aşa că toţi din toate părţile, îi bine cu- 

vîntai. numele. Dar nu era dat nici ţărei să stea mult în 
" linişte, nici lui Vodă'să lase pe mai mult armele din: 
mînă, că numai ce se porni din spre Apus vijelie turbată. 
şi de vaiete se umplu ţara în lung şi în lat. 

Ce pacoste mai venea pe ţară? Ce amărăciuni, ce po- 
top 'de rele, de se umplură de groază inimile tuturor 
Romînilor ? Veneaii Ungurii, prădînd şi pustiind ţara, răc- 
nind ca fiarele-din codri, întunecînd zarea şi înegrind 
culmile cu mulţimea oştilor lor. Abia acum, pe semue,. 
băgase de seamă craiul unguresc, că viteazul domn al 
Moldovei i-a prădat ţara Săcuească, ce era în a lui stă- 

" pînire şi pornise într un noroc să spele ruşinea, ce-a în- 

durat-o ; iar Petru Aton, care se pripăşise pe acolo, se 

anină şi el de coada Ungurilor că doar, doar, de va fi 

învins Vodă să-i ia tronul. la aşa îi omul cînd îl mînă pă- 
catul. Unde ştia fălosul craiă ce papară are să mănînce 

de la Moldoveni, că nu se mai încumeta el să calce 

pămîntul nostru, nici în ruptul capului. 

Abia ajunse vestea asta la urechile domnului şi iacă 
unde s'apucă Vodă de adunat oaste şi ce să mai adune 
că numa ur semn să fi făcut, Ştefan şi oastea era toată 
în jurul lui, par-că ar fi fost ieşit din pămînt. După ce
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_toate fură gata de luptă, puse Ştefan de se înălţară, în 
toată ţara, rugi lui Dumnezei şi măcar că era vreme de 
iarnă, căci .numai zece zile erau pînă la Crăciun, o porniră 
cu toţii în sunetul de războiti al toboşarilor şi trimbiţaşilor. 
Şi zic unii cum că în drum i-ar fi apucat noaptea pe 

aproape de Pășcani, pe nişte locuri deluroase şi pădu- 
roase, unde şi acum este un deal, ce se. chiamă Scările 

lui Vodă». Şi temîndu-se Ștefan, să nu-l prindă duş- 

manul în somn, lăsă oastea să-i poposească în Valea 

Bursucăriei, ce se zice că se numea aşa dela mulţimea. 
-bursucilor ce trăiaă pe acolo, iar el s'a suit pe virful dea- ! p , p A 
lului, unde a străjuit toată noaptea şi fiind dealul prea 

drept, nu Pa putut sui, pînă ma poruncit soldaţilor să sape 

'mişte: scări şi de atunci dealul acela poartă numele de 
«Scările lui Vodă». 

Apoi dacă a dat Dumnezeiă şi s'a făcut ziuă, s'a co- 
borit Vodă, punînd oștirea pe picioare şi a mers de s'a: 
aşezat în valea dintre pîriul Moldova şi Şomuz. 

Craiu! urguresc intră în ţara Moldovei, ajunse la 

Roman, dădu foc tirgului, omori, prădă şi pustii tirgul, 

de fugiră oamerii în lumea lor de groază şi apoi. se 

îndreptă spre Baia şi se întări în cetate, gîndind că de 

acolo să se repeadă apoi asupra lui Ştefan; iar pînă la 

una alta, s'au aşezat Ungurii pe, petrecere şi băutură, 

căci ei, în prostimea minţii lor, socoteaă că mai, mai, 

aii ajuns stăpîni pe ţară. 

Dar Domnul Ştefan, într'o noapte, cînd după un chef 

sdravăn toți ungurii dormeaii ca buştenii, se repede cu 

vre-o cîți-va voinici asupra Băiei şi-i dă foc de toate. 

părţile. Cînd at deschis Ungurii ochii, nu ştiau: pe 

pămînt sînt? în iad s'aă pogorit? ori cerul a căzut peste 

dînşii ? şi în groaza aceia, între fumul înăbuşitor şi flă- 

cările arzătoare,. începură a se tăia între dînşii, ur- 

lînd ca fiarele din codri, cînd văd moartea apropiin-. 
, .
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du-s „e, iar care se mai desmeticeaii împungeau fuga de 
le sfiriiau călcăele. Şi .aşa s'au sfişiat şi tăiat între dînşii 
pînă în zori, iar cînd sfintul soare se sui şi el pe cer, 
îngălbeni- de groaza celor ce văzu pe pămînt: numai 
ruini 'fumeginde pline de singe “închegat şi mormane 
de hoituri, care fără cap, care fără miini, fără picioare, 
care stilciţi şi sfărămaţi de nu se ştia: oameni sînt, ori 
riște bucăţi de carne tăvălită prin glod. 

Dar craiul Unguresc 'şi cu. Petru “Aron, cel hemesit 
"după domnie, ce-ati făcut, ce-ai dres, că împunseră fuga, 
„de nici urma .nu li sa mai văzut, lăsind pe cîmpul bă- * 
„tăliei 10.000 de oameni morţi. . 

Se înţelege, doar nu 'eraă toţi ca Ştefan cel viteaz, 
| care unde era. primejdia mai mare şi unde era focul mai 
PI mistuitor, acolo dădea -năvală. I-a cam fost necaz lui 

| Vodă că nu i-a prins în palmă. pe fugari, numai s'a gîn- 
dit, el, că le-o veni vremea să-i trimeată şi pe. dînşii 
acolo, unde S'aă dus ostaşii lor, care, zăceaii acuma, ca 

i „nişte mormane de carne hăcuită, aşa că Ştefan, după ce 
„a poruncit pe cei morți să-i îngroape, ridicând de-asupra 

lor o movilă, ce şi azi oamenii o cunosc şi o numesc: 
«Movila Bortoasă», mulţumi lui Dumnezeii pentru izbîndă, . 
ridicîndu-i, spre laudă, biserica Albă. Apoi mai odihni 
ce odihni oștirea şi porni în ţara craiului Unguresc, căci 
voia, pe de o parte să pedepsească pe cel ce i-a prădat 

„țara şi pe de alta să prindă. pe negrul duşman, care i-a 
omorit părintele şi acum îi turbura domnia, năzuind să-i 

/ răpească tronul, Acolo dacă ajunse prinse, cu priceperea 
minţei lui, pe Aron şi-i tăie capul; iar Ungurilor făcu 
atita pagubă şi pradă, că se văzu nevoit craiul: Un- , 
guresc să-l dăruiască cu două cetăţi mari: Ciceiul şi 
Cetatea de Baltă, numai şi numai să-i astimpere mînia 
şi să-l îmbuneze. - Dacă văzu Ştefan :cel viteaz, că i se 
plecaă umiliţi Ungurii înainte, se opri de a-i mai bate şi -      
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se întoarse în țara lui, tot gîndindu-se și răsgindindu-se 

unde să mai zidească spre lauda lui Dumnezei, vre-o 

mîndră mînăstire. Şi tot socotind el, iacă își aduse aminte 

de Valea Tazlăului, de lîngă satul Borzeşti, pe unde el 
mult a hoinărit în copilărie, căci pe acolo eraii curţile 

Domnești ale lui tată-săă şi cum iubia mult locurile 

acelea, se hotări să ridice acolo locaşul sfint. 

Acum, se tot purta el cu cîţi-va voinici şi vre-o cîți-va 
călugări, ba la deal, ba la vale, tot cătînd că unde și 

unde ar fi mai nimerit de ridicat mănăstirea. Ba ici îi 

povirniş, ba ici îi păduros locu, ba” una, ba'i alta; nu- 

mai ce se suiră pe muntele Măgura, din faţa satului 

Tazlăul şi de acolo priviră în. toate părţile şi numai de 

odată se opri Vodă cu faţa în spre răsărit şi plin de 

mulțumire arătă, celos-lalți tovarăşi, unde i se pare lui, 

că va fi.mai nimerit de mănăstire. Era așa ca la 200 

„stînjeni depărtare de la un schitişor, care fusese ridicat 

-pe o coastă de munte de către bunică-său, Alexandru 

cel Bun. Şi voind el ca numai şi numai, prin voinţa lui 

Dumnezeiă, locul de altar, să fie âles, îşi încordă arcul 

şi ochi în partea aceea, iar arcul a pornit vijiind şi s'a 

oprit întrun teiă”bătrin, pe care Vodă a poruncit de l'a- 

tăiat şi tocmai pe rădăcină a pus să se facă pristolul. 

După aceia fiind flămînzi au poruncit de li sa aşezat 

masa, în poiana din virful «Xlăgurei> pe o piatră mare, 

căreia oamenii din partea locului, îi zic: «Masa ui 

Ștefan - Vodă», şi acolo, sub cerul senin a unei zile de 

primăvară, în boarea caldă, plină de mirosul viorelelor, 

în ciripitul drăgăstos al păsărilor, abia venite de peste 

-nouă mări şi nouă ţări, în murmurul incetinel al Taz- 

lăului din vale, s'a pus pe ospătat şi pe un chef d= 
răsuna văile şi par'că şi cerul şi soarele se veseliaii 
din veselia lor, atît era unul de albăstriă şi de liniştit. 

iar cel-ialt de strălucitor şi de voios.
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După ce ospăţul şi veselia ai luat 'sfârşit, s'a întors 

Vodă Ştefan înapoi la curtea lui, pe:cînd zidarii harnici 

grăbiai cu ridicarea sfintei mănăstiri, Dar după cum pe 
ceruri se schimbă lumina şi mîndreţea unei zile în întu- 
necimea nopței, după cum soarele ce, acum îl vezi stră- : 

lucind fără asemănare, acu întunecat de nori negri, plini 
de furtună, aşa şi bucuria lui Ştefan în lacrăini amare 

se schimbă, căci buna, miloasa şi gospodăroasa doamnă 

Eudosxia, se stinse din viaţă, ca o stea care acu o vezi 

luminînd plină de strălucire, acu scriind o dungă lu- 
minoasă şi pierzindu-se în adincul văzduhului. Iar dacă 
o îngropă Ştefan Vodă cu mult alai, şterse lacrimile, 
căci unui aşa voinic nici nu.i s'ar fi căzut multă vreme 
să stea cu marama la ochi, ca muierile și de alte vitejii 

începu să se gătească. | 

Turcii, neamul acela de păgini, care ne-a făcut atitea 

zile amare, tot se oţăraui cînd auziai de vitejiile lui 

Vodă Ştefan, căci ei voiau să-l ţie şi pe dînsul sub as- 
cultarea lor, şi-şi făceai plan în minte, cum Var bate şi 

„cum Var umili şi pe acesta. Şi mare mulți mai erau 

Turcii! Ca nisipul mărei şi ca stelele cerului, de se în- 

grozia pămîntul şi văile şi codri şi adîncurile'se cutre-. 
nruraii, de mulţimea şi groaza lor; numai Ştefan cel 

Mare nu se îngrozia de dînşii şi cu mintea lui, pornită 
spre cele mai înălțătoare fapte, se sbuciuma şi se fră- 
mînta, cum să facă, ce să dreagă, să-i „sfărîme ; şi să le 

umilească trufia lor, 
ŞI, Doamne, mult îi mai era amărită inima,. lui Vodă 

că nu erai Romiînii uriţi, că nu era el stăpîn şi peste 

țara Muntenească. Atunci ar fi văzut iumea întreagă ce 
poate voinicia lui, cînd ar fi fost el în fruntea tuturor 

Rominilor ; aşa că acu se gindea dumnul, zi şi noapte, 
cum ar face, cum ar drege, să cuprindă Muntenia -— mei 

-ales că domnul ei, Radu-Vodă cel frumos, se unise cu 
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Turcii, de par'că era frate de cruce cu ei — şi apoi să 

pornească în potriva păginilor şi să le răsplătească el 

cu viri şi îndesat, toate relele şi năpăstiile, ce le-au 

adus nelegiuiţii, neamului nostru. | 

Iată-i pe toţi gata de războiii. Toată ţara-i în picioare 
la glasul lui Ştefan. Mult poate un viteaz asupra popo- 
rului său, cînd ştie să i le însufleţească simţul şi dorul de: 
vitejie. - 

Dar acest Domn nu făcea fapte mari, făcea minunine 

mai auzite; se cunoştea că putere de la Dumnezeii era 

întrinsul. Acu ici, acu colea, din toate părţile, din toate 

unghiurile, Ştefan şi oastea lui răsăria. Se gătise de răs- - 

boiă contra Domnului Muntean şi-a Turcilor, numai cînd 

iată că vine vestea la curte, că Tătarii aă năvălit în 

țară. Stă Ştefan o clipă la gînduri? Aşi! Unde îşi încă- 
lică şoimanul și zicînd flăcăilor lui: «haideţi băeţi cu 
Dumnezeii», porni în spre Nistru. Cind ajunse la satul 
Tereblecea — cum zic bătrînii, unde şi azi e o ruină ce 

se chiamă «Cetatea Tătarilors—îl găsi tot arzînd şi în- 
cunjurat de fumul ce se întindea prin văi, la vale, ca 

nişte, nori lăsaţi pe pămint, iar voinicii locuitori de pe 

acolo luptati şi se împotriviaii voiniceşte. Dacă văzu : 

Ştefan acestea se aruncă şi el asupra Tătarilor cu cîți-ăa 
din voinicii lui şi-i svîntâ şi- i bătu de le merse colbu; 

iar cei cari scăpară dinpreună -cu Hanul, îngroziţi de 
nu vedeai pămîntul, pe unde călcai, o luară la sănă- 

toasa, peste apa Nistiului, hotăriți să spuie şi morţilor 

papara ce-aii mîncat-o în ţara Viteazului Voevod, lăsînd 
în urma lor sute şi sute de hoituri de-ale tovarăşilor lor 
pe care Ştefan cel mare a poruncit să-i îngroape, chiar 

acolo în satul Tereblecea, unde a fost lupta. . 

Istoria însă spune că lupta asta ar fi fost în Dum- : 

brava de la Lipinţi. - NR E 
Ştefan cel Mare, ca în tot-deauna, își aduse aminte de 

S
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Dumnezeii, carele pretutindeni îl întovărăşea şi-l. ajuta 

şi pentru că vreme n'avea să ridice aşa în grabă un alt 

locaş sfint, căci trebuia să pornească îă potriva lui. Radu 

“cel frumos, purcese numai cu fruntea boierimei lui, cu 

călugări, cu o mulţime de feţe bisericeşti: arhierei/preoţi, 

diaconi, urmaţi de popor, pofti şi pe Mitropolitul de pe 

acea vreme, care se chiema 'Toectist şi se 'îndreptară 

spre mănăstirea Putna, să facă sfinţirea ei, căci tocmai 

"se gătise de zidit. Şi zic bătrinii că nu sa mai pomenit, 

pînă atunci, aşa măreaţă slujbă bisericească, de oare-ce 

toți sfinţii părinți ai slujit, fiind G1 peste tot şi nici un 

alai mai măreț şi mai ales ca la acea sfințire de bise- 

rică n'a mai fost. - 

Dacă isprăvi şi asta cu: laudă şi cinste, porni Ştefan 

asupra lui Radu cel frumos, pe care Pa întîlnit la.Soci 

(un sat care azi nu se mai află în Muntenia) şi după 

ce-l Lătu amarnic şi Radu cel" frumos-îi făgădui ascul- 

tare, 'de întoarse înapoi în Moldova şi într'o seară, cum 
şedea domnul la masă, după prînz, de odată un mare 

cutremur se simţi în toată ţara şi toată curtea se în- 

spăimîntă; iar Vodă sculindu-se de la masă, porunci să 

„ „se aprindă: luminările dela sfinta înviere şi spuse curte- 

- nilor: «să: ştii. că această prevestire este de grele şi 

"amare lupte, care avem să mai purtăm cu dușmanii 

- noştri». i A 

Îndată ce Ștefan părăsi ţara . Muntenească şi după ce 
Radu-cel-Frumos îşi văzu nevoia trecută pe de-asupra 

capului, începu din nou să:poarte gindvrăjmaş lui Şte- 

1 fan; iar acesta dacă văzu aşa ceva, porni iarăşi asupra 

lui Radu și la un loc ce se chema «Cursul Apei», bătu 

- din noi pe Radu care fugi la Turci, îi luă tronul şi-l 
dete aituiă; iar pe nevasta şi fiica lui Radu cel frumos, 

le luă ca prinse 4i le duse în Moldova. Cînd au văzut 

Turcii că Ştefan, nu numai că nu le plăteşte peşcheş, 

7 

. 
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ca alți voevozi, nu numai că nu s'arată supus împără- 
ției lor, ci încă să şi ridică în potriva supuşilor lor cu 
răsboiii, îi jurară peire şi socotind că destulă vreme lau 
răbdat, începură să se pregătească de luptă. 

Mari aă fost faptele şi. vitejiile acestui domn pînă acu 
şi grele a fost toate cumpenele ce le-o petrecut, dar: 
-norul cel mai negru ce-a întunecat vre-odată cerul țărei 
noastre de-acu trebuia să-l risipească şi vijelia cea mai 
groaznică, ce-a bîntuit vre-odată văile şi pămînturile: 
țărei noastre, acu trebuia s'o stimpăre. Turcii, aceşti 
groaznici păgiîni, nu numai ţărei noastre erai duşmani, 
ci: mare ură aveaii împotriva tuturor legilor şi neamu- 
rilor de pe faţa pămîntului, căci ei în îngustimea' minei 
lor aşa aveai credinţă, că numai legea lor e cea ade- 

" vărată şi numai ei.sînt poporul lui Dumnezeii, pe cari-l 
numesc în graiul lor «Alah», şi că acest cAlah» vroeșşte, 
ca ei, toate împărăţiile, să le răstoarne şi toate legile 

să le sfarme, şi apoi: să întindă împărăţia lor peste mări 

şi ţări. lar dacă ai văzut aşa ceilalți crai, sai înspăi-: 
mîntat foarte şi unii se mai încumetaă să le ţină piept; 
iar alţii se temeau amarnic să intre în luptă cu păgini- 

tatea, numai Voevodul nostru cel viteaz, nu mai el fără 

frică, ci cu inimă vitează și cu credinţă în Dumnezeii, 
începu a-şi drege oștile, ca să meargă împotriva duşma- 

„nului păgîn, care începea, în turbarea şi minia lui, să-și 

scoată ghiarele din teacă. . 

 



  

„Bătălia de la Rachova.: i 
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- jBzum se' zbat înfuriete valurile unei mări muncite 

= de furtună, cum se frămîntă pe ceruri norii, cînd 

_“vijelia îi biciueşte din spate, cum, sbierînd îngro- 

zite, aleargă turmele, cînd din urmă haitele de lupi Aă- 
1 mânzi dai năvală spre ele, aşa se zbătțeai şi se frămîn- 

i taă Moldovenii de prin satele de din vale, ca să-şi stringă 

tot avutul lor şi să fugă şi să se ascundă în gaură de 

"zerpe, căci nu furtuna vijelioasă. era acea ce bubuia în 

  
: depărtări, nu era nici potop de apă, ce cară cu ea tot 

de pe pămînt, nu era nici focul, ce-l sloboade Dumnezeii 
! din cer, ca să-şi arate marea putere a lui, era ceva mai 

înfricoşetor, mai vrednic de jale şi groază: erai Tuicii, 
Turcii, spaima crailor, spaima lumii întregi; căci şi după - 
furtună mai rămîne ceva, iar pe unde trecea aceste iazme 
ras răminea pămîntul în urmă. Şi de trimete Dumnezei 
potop, ori foc pe pămînt, moare omul dintro dată, pen- 

tru păcatele lui, pe cînd aceşti balauri înfricoşaţi, aceste 

3
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lighioane spurcate, femeile şi fetele le necinsteai, tre- 

cîndu-le apoi sub ascuţişul săbiei, spintecai mamele şi, 

dimpreună cu feţii lor, le spînzurau_ de ramurile copa- 

cilor; iar pe bătrîni şi chiar pe flăcăi, de le picau în palme, 

cu cele mai grozave morţi şi chinuri îi isprăviaă. Jude: 

caţi apoi de ce fugeau, câre cu ce aputaii din casele 

” lor, văitîndu-se şi strigînd din băerile inimei: «Turcii |... 

vin Turcii î..» i | | i | , 

Şi cu adevăr că mulți erai. Unii zic să fi fost pină pe 

la o sută de mii, dar cine pustiul i-ar mai fi putut nu- 

_măra, ca să le ştie hotărit numărul, Şi veneaă, veneau. 

şi pe unde treceaii cerul se întuneca,- soarele se îngăl- 

binea, verdeața se vestejea, "florile plecaă capul şi mu- 

reaii, văile suspinaii, riurile își frămîntaii valurile, cînd 

„şi cînd să-şi iasă din matcă, iar codrii se legănai de 

jale văitîndu-se şi trimeţind. vîntul „grăbit să ducă vae- 

tele la urechile lui Vodă şi Vodă înţelese prăpădul ce 

ameninţa neamul şi trimețind după ajutoare pe .la craii: 

"de prin prejur, cari-'nu se prea: grăbeau la asta, strînse 

ca la vre-o patru-zeci mii de Moldoveni şi, după ce ri- 

dică rugi către Dumnezeii, îşi luă ziua bună de la Doamna 

sa de a doilea, care se chema Maria din Mangup şi porni 

contra celor mai cruzi şi mai îniricoşători dintre păgini. 

Puzderia cea. de Turci,-după ce ajung la Dunăre, o 

trec şi se revarsă peste cîmpiile şi pămînturile ţării, ca 

un stol de lăcuste flămînde ; atit numai, că Domnul Mol- 

_dovar, le purta de grije, căci porunci să pustieze. toate 

locurile pe unde aveai a trece ordiile păgine, aşa ca să 

mi mai găsească nici adăpost, nici hrană nicăiurea. După 

aceia, prin hărţueli îi tot bătu: ba la. Fundătura, bă la 

“locul ce se chiamă azi- Podul Harapului, ba pe şesul Bir- 

“ Iadului, unde-i azi satul lui Ştefân cel Mare ; iar.dacă a 

ajuns la Scînteia, nu ştii cum se rătăci el şi, de odată, 

_ iaca Turcii cît pe-aci să-l prindă. Zic bătrînii că lui Şte- 

= . - - _ 
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fan i-a dat prin minte să se suie întrun "stejar foarte 

- înalt şi acolo se ruga lui Dumnezeii, să-l izbăvească şi 
de astă dată şi va ridica, chiar pe locul unde era acel 
stejar, o biserică, Și Dumnezeu îi ascultă * ruga şi orbind 
dușmanii, aceştia trecură fără să-l vadă și Ștefan, scă- 
pînd, se intoarse la oastea lui” şi iar luîndu- -se la larță 
cu 'lupte uşurele, în care Ştefan se prefăcea a se retrage 
îi aduse. la «Podul Înalt», din jud. Vasluiului, care cra | 
ridicat. peste piriul Rachova și aşezat pe. drumul vechiii, 
ce ducea de la laşi la: Vaslui, prin Bordea, Scînteia şi 
Cânţălăreşti. ! 

Locul acesta anume îl chitise iscusitul Vodă, din pri- 
„cină „că era numai văi şi” ripi mocirloase Și apoi „mai 

era acslo şi o luncă plină numai de mocirlă, în care 
creştea şovar. 

Ce ţi-e şi cu mintea luminată Şi i pricepată a unui om! 
El la toate dă cu gîndul şi toate le bagă în seămă so- 

cotind şi cumpănind, de nu le-ar putea întrebuința -i 
folosul săi. - - ă 

Pe văile, luncile şi Jocurile- acelea, find vecinic băl- 
toage şi apă, se ridică une-ori cite o piclă deasă, de nu 
„vedeai la o.asvirlitură de băț şi tocmai asta: aştepta 
Ştefan Vodă şi asta-i dădu Dumnezet. 7 

Chiar în dimineaţa luptei hotăritoare, unde se lăsă o 
_megură deasă, deasă, de nu se mai vedea om pe om şi 
unde luă Vodă nişte trîmbiţaşi şi i puse în dosul luncei, 
să sune de luptă. Dacă auziră Turcii cei hămesiţi de 

„foame, -rupţi de oboseala drumului şi îngheţaţi de frig, 
semnul de răsboiu, se repeziră ca nişte nâuci. şi zev- 
zeci, din cotro venea vuetul, gîndind că se vor desgheța 
în timpul luptei ; dar vai-şi amar, că se: înglodară ca 
nişte şoareci în mocirla din luncă şi strigînd şi văitindu- 
se, se sbăteau de moarte, cu picioarele înfundate pănă 
la şgenuchi;. iar cei din: urmă, turbind de năcaz îşi făcură 
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pod din cei “înglodaţi şi trecînd peste dinşii, şi, sfări- Ri 

mîndu-i. cu picioarele, în furia lor sălbatică, trecură din- . 

colo, de luncă, unde căzură ca iarba la coasă, potopiţi -"- 

de sineţele,. coasele, topoarele, g grebiele, ciomegele, ar- 

cele şi ghioagele. oştirei lui Vodă. 

_ În zadar strigau paşii de le eşeai ochii din cap,: în... 

zadar buzele lor murmurati rugăciuni către. Dumnezeul, - 

“lor; prea, făcuseră multe păcate, ca să mai găsească în-. 

durare. Steagurile, tunurile, averile, ce aveau cu dinșii, 

toate căzură în milinile lui Ştefan. Pe lingă asta şi o 

grămadă de paşi şi ostaşi turci ati fost prinşi și robii, 

pentru capul cărora sultanul trimise bănărit cît lumea. 

Această mare și minunată izbîndă a fost vestită şi 

trimbiţată în lumea întreagă. Cei mai. mari crai şi cele 

mai vestite împărăţii nu cutezase încă, să înfrunte, în 

aşa chip, pe' cei mai înfricoşaţi duşmani ai creştinătăţii, 

pornit contra lor, i-a învins, i-a potopit. 

Şi ce potop, Doamne Sfinte!-Ciţi-va, din acea mulţime, 

„de înnegrea zările, abia ai mai scăpat în ţara lor, ca 

să împrăștie peste' tot locul jalea şi amarui înfrîngerei. 

Ce st închinai toţi în numele lui Vodă pînă acum, 

dar de la această. isbîndă, mai ales cînd, nu numai alţi 

crai vestiți i-au trimes, prin cărţi, cuvînt de laudă şi 

preamărire, ci şi Papa dela Roma; boerii, de la mic pînă 

la mare, nici nu îndrăznea. să cricnească în faţa lui 

Vodă, chiar dacă nu le piea plăcea-dragostea cea mare, 

pe care Vodă .o-arăta obştei. 

După această isbîndă, mare laudă aduse el lu Dum- 

nezei şi ridică o frumoasă biserică în Scînteia, cu hra- 

"mul sf, Arhangheli Mihail şi Gavril, chiar pe locul ste- 

jarului, unde Dumnezei i-â scăpat viaţa. Pe morţi i-a 

îngropat în locul cari şi azi se numeşte Țintirimul lui 

4 odă, iar după aceia a ridicat curţi domneşti în Vaslui, 

„şi Ştefan cel Mare, Voevodul . Moldovei, a făcut-o. A. n 
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căci de la această luptă mult iubea locurile acestea. Şi 

nici voinicii, cari sai arătat în bătălie mai viteji decît 

toţi, n'au rămas nerâsplătiţi, căci tuturor le-a dăruit pă- 
mînturi ca neam de neamul lor să pomenească şi să ştie - 

cum ai :fost răsplătiți ceia-ce ai luptat voiniceşte Şi cu 

toată inima, ca să-şi apere moşia. , 

Se zice: că crăzeşii din: Bucătăria, Cantăăreşti, Che- 

treşti, Ciofeni, Coseşti, Girceni, Mircești, Teleajna de sus 

şi Păţeni, toți au -fost împămiînteniţi din vremea. răs- 

boiului de la Rachova». 

Acum un lucru îl mai -neliniştea pe Vodă şi gînăi el . 

să nu se întoarcă la Suceava, pînă n'a isprăvi şi cu asta. 
Laiot Basarab cel aşezat de dinsul în domnie, în locul 
lui Radu cel Frumos, mult i se: arătase viclean şi necre- 

dincios, şi se hotărî să-l pedepsească. Deci se repezi în 

Muntenia şi-l bătu. Iar întorcîndu-se Vodă din noi prin 

- Vaslui şi cum. era Duminică, voi să se ducă la biserică, 

dar de o dată auzi Ştefan viind din depărtare, de prin 
țarine, glasul unui romiîn ce ara, strigînd în gura mare, 

hooo! hăis! ceaa! ceaa! bourean! Mult se minună domnul! 

„de una ca asta, căci îi ştia pe toţi cu pământuri ș şi averi şi 

cum deci să aibă îndrăzneală, să are, un creştin, pă: 

miîntul, în' zi de sărbătoare; prin urmare ca să ştie pri- 
cina, trimise oameni să-l caute pe romîn şi să-l: aducă 

înaintea. lui. Dacă veni romînul, Vodă îl întrebă de pri- 
cină. E], prea plecat şi cu multă smerenie, spuse lui 
Vodă, că se numeşte Burcel, că în războiul de la Ra- 
chova, a ucis mulţi turci, iar că atunci, cînd măria sa 

Vodă a răsplătit pe toți cei voinici, el era la zăcere de 

o mînă ce-i căzuse în război, aşa .că dacă sa mîntuit 

de una, a dat peste alta: rămăsese sărac, lipit pămîn- 
tului, pentru: că boala lui tot i-a mîncat; iar acu săracu 

de el, pentru ca să-şi are bucăţica de pămînt, neavînd 
"boi, se vede silit. să-i împrumute de la avutul şi sgir-
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citul de frate-său, care nu-i face bine cu dînşii de cît 

Duminica, în cele-talte zile trebuind el să are cu boii. . 

Dacă auzi, una ca asta Vodă, se înduioşă mult de bietul 

Burcel şi luînd boii celui bogat îi dete acestui sărac, 

pentru ca să fie spre pildă tuturor celor sgirciţi, iar după. 

“aceea îi dete lui Burcel'şi o răzăşie mare şi frumoasă, 

"pe care era.0 movilă, ce şi azi se cunoaşte sub numele . 

de movila lui «Burcel», spunindu-i i că, el, de pe vîrful 

acelei movile, să pîdească şi de va vedea, că se arată 

„duşmanii la hotarele ţărei, să-i dea lui de veste, c'apoi 

nimeni nu mai trebue să aibă vre-o grijă. 

Burcel făgăduind credinţa şi iubirea lui Vodă, îi să- 

rută mînele şi se cam duse; iar Vodă merse înainte la 

biserică în veselia: întregei mulţimi, care-l prea:mărea. 

Pe cînd Vodă Ştefan se afla în Vaslui şi se gătea să 

plece, numai iacă vine veste, că au năvălit Cazacii, care 

strică şi pradă țara fără milă. Ei 

" “Cum auzi Ştefan” această tristă veste, ca un şoim de 

munte se repezi cu o ceată de Romini şi lovindu-i noaptea, 

fără veste, îi prăpădi şi îi bătu ca pe dinşi;i iar dacă ai 

ajuns Cazacii la Nistru, n'a văzut că-i apă, de groază - 

şi fiind foarte întunerec ai căzut, inecîndu-se mai toţi. 

Hatmanul Cazacilor Lobodă, fu prins de oştenii lui Vodă, 

iar alt polcovnic vestit al. Cazacilor, anume Jura s'a în- 

necat în “Nistru, în locul unde şi azi se cheamă Vadul 

Jurăi, ” " 

După ce alungă Ştefan Cazacii, trecu prin Iaşi, unde. 

ridică biserica Sf. Niculae — spre mulțămită Domnului 

-că l-a scăpat de Cazaci — şi nişte mîndre curţi donâneşti ș - 

iar de:aică.se. îndreptă spre- Suceava, unde-l întîmpiuă - 

„Mitropolitul, care-i dădu bine-cuvîntarea, ca-unui stăpi- 

_nitor şi biiuitor. După aceea, despărțindu-se de Doamna 

Maria din Mangup, luă de nevastă pe doamna Vochiţa 

(Aaria) fiica lui Radu cel frumos, pe care mult o iubea
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pentru frumusețea ei; iar pe Doamna Maria soţia lui 
„Radu, cu multă cinste a-trimes-0 în țara Muntenească, la Domnul şi bărbatul ei, - Ri a 
"Îndată ce serbările nunţei se isprăviseră Ştefan Vodă 
iar 'se adinci cu gîndul la nevoile “țărei, căci presimţia 
el că nici izbinda de la Rachova nu “va fi. ultima şi că - nici: duşmanii nu şi-or fi luat rămas bun, pentru totdea- una, de la țările ce le-au rivnit. veşnic, Pentru asta, 

„viteazul Vodă trimise ştiri peste tot „locul de îzbînda..- 
lui, rugînd și îndemnînd. pe toţi craii creştini să-i vie în 

“ ajutor, dacă din întîmplare dușmanul creştinătăţei nu se 
va astimpăra în culcuşul. săi şi din noi va începe a-şi revărsa urgia asupra Creştinităţei, 
"ȘI .n'ar fi cerut ajutor de la alţii nici o dată, dar mai 

ales în aceste dese răsboaie, el perduse prea mulţi din 
floarea oştirei lui şi amar se temea, ca nu cum-va Turcul 
să-l prindă nepregătit, 
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     = j resimţirile lui: Ştefan Voaă se împliniră şi numai 
î 

AQ de-odată 'ce-i veni veste că Sultanul, amărit din 
cale afară de cumplita înfrîngere de la Rachova, 

sa hotărit numai de cît să stringă din noii oaste, cită 

frunză şi iarbă şi să vină el singur în fruntea oştirei, îm- 
potriva lui Ştefan, cu gînd de a-l şterge de pe fața pă-.. 
mîntuluj, iar ţara lui s'o prefacă în ţară turcească. 

Doamne!,.. şi cînd se svoni din nou ştire de război 
în ţară, unde se îngroziră Romiînii de li se încrîncena 

“carnea pe ei; vezi că prea aproape era luptă de luptă, 

şi oamenii, săracii, nici n'apucară bine a se răsufia şi 

a-şi mai vedea de ce brumă mai aveati; aşa că de unde 
înainte, cînd auziaă strigăt de război, alergai ca la horă, 

acu nu ştii cum, dar cam stăteaii la îndoială, : 

Dacă văzu Ştefan-cel-Mare aşa ceva, i se strînse inima 

de durere şi gîndind că Ja o întîmplare mar avea destul 
razăm în oștile lui, prinsă a trimite solila craiul Mateiaş 

al Ungurilor, la craiul Lehiei, !a Papa de la Roma, la 
-Veneţieni, poftindu-i cu multă dragoste să-i trimată bani 
şi ajutor 'de oameni, căci el nu se crede destul de des- 
toinic,: numai cu oastea lui, care nu putea fi mai mare 

. „o. N
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ca la 10.000 de oameni, să. le mai ţină piept păginilor. 
Cu toţii i-ai răspuns că-l vor ajuta, dar în urmă s'a ales 
numai cu” lauda de la dînşii şi cu făgădueli; iar de-o 
pildă, cum era craiul Mateiaş al Ungurilor, nici mar fi 
vrut de fel ridicarea domnului Moldovean, ci din potrivă . 
căderea lui, . - 

Dar dacă la aceşti crai păminteşti, mari la cuvînt ȘI 
mici la faptă, el nu găsise sprijin, îi mai rămăsese lui 
nădejdea întrun loc, unde ştia că tot-deauna găsise aju- 
tor şi mingăere şi prin urmare „intr'acel loc, spre Dusu- 
nezeii, îşi îndreptă el sufletul rugiîndu-l din adîncul inimei, 

„să nu-l părăsească, Dar şi Dumnezei pune la încercare 
credința fiilor săi, aşa-că nu numai cu -bine îi încearcă” 
ci şi cu de cele rele. | , 

Cu Turcii nu fu glumă. Ei se: ținură de cuvînt, căci 
nu trecu mult şi: ca din pămînt răsări din notă o oaste 
şi mai numeroasă ca cea dintăi, care porni ca vîrtejul 
unei groaznice furtuni, gata să sfărime și potopească tot: 
ce-a întilni în cale; iar domnul Moldovei, îndată ce simţi 
acestea, strînse oaste, cit îi fu- prin putinţă şi plecă să 
întîmpine pe' Turci, la Dunăre. ” 

Și nu veneau în potriva lui Ştefan numai Turcii,..dar 
par'că era un făcut, ca toți vrăjmaşii lui Ştefan să-și deie 
mina, ca impreună să sfărîme, în sfîrşit, acest viteaz, de 
groaza căruia gemea. şi se cutremura Stambulul, se te- 
meaii Ungurii, tremura Tatarii. Pe cînd Ștefan se în- 
drepta spre Dunăre, ca să oprească. şivoiul de duşmani, . 
de a pătrunde în ţară, numai ce-i vine vestea, că Tă- 
tarii au năvălit iarăși pe la Nistru, iar că din Muntenia, 
Laiot Basarab, care, din noi izbutise să -pue. mîna pe 
tron, strînsese oştire şi ştiind pe Ştefan că se duce în 
potriva 'Turcilor, găsise vreme să purceadă și în potriva 
Viteazului, dar de astă dată nefericitului Domn. 

Cînd auziră Moldovenii de năvălirea Tatarilor, cu la- 
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crimi, 'se rugară Domnului Ştefan, să-i” învoiască 'a se 

duce, să-şi apere nevestele şi copiii. Atunci Ştefan îşi 

schimbă drumul; se repezi contra Tatarilor pe cari îi 

alungă ; iar cînd se întoarse, Turcii trecuseră Dunărea, 

lăsînd în urraă foc şi pîrjol, peste toate locurile, pe cind” 

oamenii fugeaii în spre munţi, cu părul vilvoi de groază, 

ca să-şi ascundă acolo averile, femeile şi copiii. Lui 

Ştefan îi era inimă îndoită, căci -ajutor nu-i venea de 

nicăieri, iar oastea lui era aşa de mică, în cît un Romîn 

avea -a.se bate cu doufizeci de Turci, dat tot socotea 

să-şi facă, pină în sfirşit, datoria către ţara şi popotul. 

său. De aceia el, după ce-și întări averile, pe "Doamna 

Voichiţa şi pe mamă-sa în cetatea Neamţului, sapucă de 

pustii totul, în drumul Turcilor şi apoi îşi alese ca loc 

de luptă o strimtoare în munţii 'din ţinutul Neamţului, 

numită Valea Albă, iar azi poroclită Războieni, după 

urma înfricoşatului răsboiu ce Ştefan avu aci cu Tur- 

ci. Acolo puse el de săpară oamenii șanțuri mari şi 

tăind copacii îi răsturnară şi turnă deasupra lor: țărînă, 

aşezind printre deschizături. tunuri, aşa că se întări mai 

bine ca îutr'o "cetate; iar Turcii, aflindu-le ascunzătoarea 

năvăliră ca nişte. lupi flămînzi şi înfricoşătoare fu lupta, . . 

ce se desvălui aci, în toată sălbătăcia ei, căci luptă pe 

"viaţă, şi pe moarte, era din amindouă părţile. Cînd. trîm- 

biţele şi tobele vestiră începutul luptei, iar “Turcii se 

repeziră asupra întăriturilor Răsboienilor, de odată Mol- 

dovenii slobozind tunurile, toate rîndurile din frunte, ale 

Turcilor, căzură la pămînt, fără suflare. Atunci Sultanui 

Mahomet înhăță-steagul din mîna celui ce-l ducea şi se 

repezi ca un -flulger, asupra întăritaritor, 2 

Atât le-a trebuit Turcilor. Nebuni de miînie și de frica de a 

nu fi învinşi, se repeziră ca vintul, ce în turbarea lui de nimic 

nu mâi ştie şi numai cu puterea mulţimet lor, luară Valea 

-- Albă, de şi Moldovenii se luptară ca nişte lei, pînă la sfîrşit.
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După lupta de la Războieni. 

Povestea mai spune, că Ștefan cel Mare, dacă se văzu: 

înfrînt la Răsboieni, umilit şi cu durerea în suflet, urcă 

drumul pînă la .cetatea Neamţului: şi acolo, bătind la 

poarta cetăţei, în miez de noapte, rugă” pe Doamna, 

mama-sa, ca să-l primească înlăuntru, căci Turcii îl caută 

„„ ca earba de leac; pentru a-l prăpădi şi rănile, ce le-a 
căpătat- în luptă, îl dor pînă la suflet; iar vintul receul- 

nopţii îl. străbate pînă în măduva oaselor. 

Doamna mamă rămase uimită! Cum ? Ștefan-cel- Mare, 

Viteazul Vitejilor, acela pe care îl ştia hotărit să lupte, 

“pînă la cea din urmă picătură de singe, cînd era vorba 

de apărarea ţărei, el să vină şi să-i ceară, ei, o biată 

„femeie, adăpost? Ce ruşine! Ce durere! gindi.ea,—a cărei” 
inimă vitează, n'avea alt-ceva mai scump pe lume ca: 

| cinstea, vitejia şi ţara —. şi-i răspunse: «Cum, tu, acela 

care te milogeşti la poartă, că un neputincios, eşti Şte- 

fan, Viteazul Ștefan, fiul mei? In lături străine cu 

această nemernică minciună şi caută să ştii că fiul met 

e acum pe cîmpul. de luptă, unde culcă la pămint nea- 

„mul duşman, care ne turbură şi ne primejdueşte ţară. 
Dar vorbele din urmă i se opriră pe buze, căci în în- 

tunericul nopţei plutiaă suspinele înăbuşite ale celui de 

afară, Atunci ea urmă îndurerată : 
«Însă, dacă pentru durerea mea, Dumnezeii din ceruri, e 

„ atît de neîndurat cu mine şi te-a umilit și schimbat într atita, . 

atunci întoarce-te înapoi la luptă, strîngeţi restul oştirei . 

tale şi mori alături de dinşii, dacă nu .vei fi în stare să 
birueşti,: căci. de cît să trăeşti cu ruşine, mai bine să mori 

ca un viteaz, apărînd ţara şi drepturile ei, iar mormîntul 

_tăă îți va fi atunci încununat'cu floți». Şi zicind aceste 

“vorbe, Doamna dispăru în cetate, pe cînd Ștefan-cel-:.
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Mare, câ inima singerîndă de durere, încălecă pe , calul 
săi, care de atitea ori la întors victorios de la lupte şi 
cobori încet, încet, pe potecă la vale, pînă se. perdu în 
desişul codrilor, prin care abia mai pătrundea cite o 
rătăcită rază de lumină, cînd luna, tremurind de groaza 
norilor,” ce se sileaă în. grăbita-i cale s'o întunece, îşi 
arăta cite o clipă faţa. Dar unde se ducea viteazul grei 
“încercat? Unde se ducea voinicul, pentru întăia oară 
înfrînt >: Se. ducea să se piardă în desişul negru al co- 
drului, pentru ca nimeni să nu-i mai afle de nume, sai. 
în liniştea spăimîntătoare a pădurei căuta el liniştire su- 
fletului “său sbuciumat? Nu. Ştefan Vodă căta acolo un 
vechiii prietin al tinereţei lui; el căuta pe sihastrul Daniil, 
care de mult timp se adăpostea într'o. chiliuță din munţii * 
Voronețului. Merse ce' merse Ştefan, ducîndu-şi calul de 
dirlog, prin cărarea îngustă a codrului, cînd de o dată 
văzu o lumină desprinzînd. genele uriaşe ale - întuneri- 
cului. Ajunsese ia chilia sihastrului şi de ce se simţia 
mai aproape, de ce nădejdea începea din noi să-i în-. 

„colțeastă în suflet. Stăpinitorul unei ţări, viteazul între 
viteji, care a culcat la -pămint sute şi mii de duşmani, 
smerit şi cu cuvioşie se apropie de cele sfinte. Bate în- 
cetinel la -ușa chiliei şi după ce sihastrul întreabă cine-i 

" turbură liniştea, Ștefan,.. cu -glasul smerit, îi spune că: 
el, Voevodul Moldov ei, fiind înfrînt.de Turci, iar de mama 
sa depărtat, vine să ceară un sfat bătrînului pusnic.. 

«Fătul mei — zise sihastrul — mai aşteaptă o leacă, 
afară, pînă voiu isprăvi rugăciunea şi apoi vei intra», 
lar isprăvind pusnicul rugăciunea şi chemînd înăuntru 
pe Ştefan, acesta îi spune tot amarul lui, ba mai adăogă 
şi planul de a închina țara Turcilor, rugînd pe sihastrul 
să-l sfătuiască cum să facă şi cum să dreagă. ” 

Sihastrul se minună şi el de slăbiciunea lui Ştefan şi-i 
spune că nu a crezut, Doamne fereşte, că un viteaz ase-



” 

menea lui, poate să nutrească vre-o dată gindul, de a-şi 

i închina ţara altei împărăţii sat țări şi mai adaose, că 

3 - dacă -el se simte nevrednic de a mai lupta înainte, să 
1 lase altuia locul, fiind că un domn are dreptul, pentru 

i _neatirnare, să schimbe în mormiîntură şi.:popor şi ţară, 

| „dar nu are dreptul de a-i umili, de a-i.robi. «Du-te — îi 

| mai zice sihastrul — de strînge din noi oaste şi te luptă . 

| din noi cu încredere în Dumnezeu şi în tine şi vei vedea 
| că ai să izbuteşti. Iar după ce vei fi cîștigat izbînda să 

: ridici aici-o mândră mânăstire, pentru pomenirea Celui 

prea înalt. , 
Ştefan, la auzul celor rostite de mamă-sa şi de Si- 

hastru, simţi în sufletul său din noi reinviind. mîndria 

! şi dorul. de vitejie şi luîndu-şi rămas bun de la sihastru, 

i fâgădui să-l asculte întru toate şi o porni înainte şi merse 

a și merse, pină ce ajunse în munţii Vrancei, la locul ce azi 

se cheamă «şăpte. munţi». Cei bătrîni mai spun că dacă... 

ajunse Ştefan aici, se uită în dreapta, se uită în stinga, 

doar de-a zări vre-o casă a lui Dumnezei, unde să poată 
îmbuca ceva .şi să se odihnească şi el şi „calul, care'era 

numai sudori, Ă : 

Şi tot uitîndu-se așa, numai iată că zăreşte, pe virful 

- dealului «Dumbrava», o căsuţă în pragul căreia stătea 

; „și torcea-o bătrînă cu faţa bărbătească, dar cu'privirea 

a - bine-voitoare.: Atunci: se îndreptă domnul într'acolo şi 

„> “dacă ajunse în fața bordeiului întrebă pe babă dacă-i 
bucuroasă de oaspeţi. ” 

„1 «Cum de nu — răspunse baba — că doar oamenii - de 
asta îşi fac case pentru a se adăposti în ele şi la vreme 

de nevoie şi altora să le .poată da adăpost».. 

[i - Apoi, aruncînd baba cît colo furca, unde prinsă a sluji . 

po - pe. Vodă şi -a-i. da mîncare şi băutură, poftindu-l mai pe 

„x urmă la odihnă. și zicîndu-i să maibă de cal nică o grijă, 
ia „că-l va căta ea cum se cuvine, Dar se zice că Ştefan 
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tot ofta întruna şi se frământa. de colo, colo; iar baba. 

mirată îl întrebă de pricină. Din,unz din alta, Ştefan 

spuse babei pătărania: cum Turcii Vaii învins, cum i-a 

pierit mîndra lui oştire şi cum nu se dumereşte acu, de 

unde să mai adune noi oştiri. 
Atunci bătrina închinîndu-se înaintea lui, ii zise să nu 

se scîrbească şi să'waibă teamă, că va învinge duşmanii. 

«lată —- adăogă bătrina — ei am şapte feciori, voinici 

ca nişte smei. Cine nu cunoaşte pe feciorii babei Tu- 

dora ! Ia-i ă, Măria Ta, sub steag şi ei îţi vor fi de mare 

ajutor». . - : 

Ştefan cel mare mulţămi babei, făgăduindu- -i, pentru 

bărbăţiea şi inima-i bună, mare cinste, dacă va izbîndi. 

Apoi,: mai liniştindu- -se, se culcă să se odihnească ;- iar 

a doua zi porni cu cei şapte feciori ai babei “Tudora 
Vrincioaia şi adună din nou oaste. După. ce se văzu cu 

un pilc de ostași, i se păru că are: cine ştie ce mulțime 

nenumărată de oşti şi porni pe urma Turcilor. Pe aceştia, 

cu, toată, izbînda lor,.iar îi bătu şi munci amarul. Unde 

dete o ciumă în oastea lor, de picau cu miile; iar nutreţ 

maveau de loc, din pricină că aşa vru “Dumnezei, ca să 

se înece corabia, ce venea pe mare, piină de merinde şi 

în țară nu găsiră, căci Moldovenii pustiiseră anume tot 

în calea' Turcilor. Aşa în starea în care se aflati numai 

bine îi 'nimeri $tefan, care-i luă -pe fugă, tăindu-i şi. 

luîndu-le prăzile. Se zice că aceşti şapte fraţi în tot locul” 

eraii lîngă Ştefani: şi s'au luptat cu multă voinicie. După 

ce s'a mîntuit lupta, Ştefan Vodă a chemat la dinsul pe 

cei şapte feciori ai Vrâncioaei şi, după ce-i lăudă înaintea 

întregei curţi, zicîndu-le:- «ferice de iama care v'a făcut 

şi v'a crescut», le dete în stăpînirea lor cei şapte munţi 

ai Vrancei, cu vale. cu tot, ca să-i stăpinească ei şi. tot 

neamul lor în veac de veac. . IER 
Iată ce ai înţeles Turcii din izbinda lor.   sa
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" Ingată-ce . se curăţi ţara de liftele turceşti, Ştefan. se 

duse în ' munţii Voroneţului şi acolo puse de se ridică 

mănăstirea Voroneţului cu hramul sfîntului Gheorghe: 

iar pe locul, unde a înmormîntat pe cei căzuţi la Valea 

Albă; ridică o mîndră biserică, pentru pomenirea acelei 

mulţimi de viteji ! Moldoveni, cari a căzut pe cîmpul de- 

luptă apărîndu-şi ţara: - 

Tot în acest an se săvi:şiră din viaţă doi feciori de-ai 

„lui Ştefan, dimpreună cu Doamna Maria. din Mângup, 

cea lepădată de Ştefan cel.Mare. .. 

"- Îi lungă povestea lui Ştefan. Vodă, însă cum poate fi 

alt-fel, cînd atîtea -fapte vitejeşti a săvirşit, în cit des- 

pre toate şi despre cele mai mici nici nu ai chip să 

„aminteşti.: Marele Voevod însuşi a mărturisit unui doc- 

-tor de la Veneţia, pe care Pa chemat să-l caute, aproape 

„de “sfirşitul vieţei sale, că în lungul domniei lui purtase 

36 de lupte. Şi el toate cîte :le-a făcut peste firea o- 

menească a 'trecut; iar alţi viteji ar putea să trăiască 

sute de vieţi și toț să nu ajungă a fâptui atitea minu- 

năte isbînzi, cu atita pricepere săvirşite. EI dacă biruia 

ază, nu se prea bucura; ori ca alţii. să'se îndemne la 

hodină, ci îndată căta în viitor şi chitea şi socotea, cam 

pe unde şi în ce fel duşmanul, care grei se lăsă biruit, 

i: va mai cerceta. . 

"Şi chiar aşa se întîmplă. Î Nu trecu mult şi iată că nă- . 

„ăleşte în ţară unul Hroiot, care venind cu oaste multă 

in, Moldova, socoti, pe semne, “că, dacâ Turcii au luat 

„ccie două cetăţi, de-acu nu-i mult, pînă or. lua şi țara 

Moldovei; dar “s'au păcălit amar, căci Ştefan le-a . eşit. 

înainte, i-a bătut măr, pe toți, iar pe tilharul de: Hroiot 

„Va prins şi-a pus de i-a retezat scăfirlia, ca .să-l' sature 

“de tilhării şi de Jafuri. Pe , 

” Se zice că Ştefan cel mare şi i viteaz prin. o grea cum- 

pănă a trecut în această laptă. Era în focul luptei şi  
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Ștefan doborind şi ucigînd nu mai vedea -alta înaintea 
ochilor de cît duşmanii cinoşi, care sfișiiau țara. .De 
odată, ia aşa cit-ai clipi din ochi, un foc trînti la pămînt : 
calul domnului ; iar Ştefan lunecînd căzu Jos, ast-fel că 
hurdia dușmană, care înainta ca o apă, ce se revarsă -i 
jelioasă în prăpastie, era cît pe ce să-l storcoşască. cu 
picioarele cailor. Din norocire era lingă dînsul un aprod 
care se numea purice. Acesta descălecă în grabă şi pofti 
pe Vodă să incalece. Cum Vodă era mic de stat, “aşa 
că nu putea. în' grabă, să se azvirle pe cal, Aprodul 
Purice îi spuse: «Doamne, iată eu mă plec la pămînt şi 
îngenunchind, mă prefac întro moviliţă, ca să-ţi fi ție 
de ajutor la încălecare». Iar Vodă, încălecind, îi mulţumi 
din tot sufletul făgăduindu-i, că, de se vor întoarce să- 
nătoşi înapoi, îi va schimba numele din Purice, în Ao- 
vilă, dindu-i şi o boierie mai mare. Lupta mîntuindu-se 
cu biruinţă de partea Moldovenilor şi atit. Vodă cit și 
Aprodul Purice întorcîndu-se sănătoși, giuruinţa fu im- 
plinită, iar Aprodul Purice ajunse arele arimaş Movilă 
din care se trage întreg neamul Movileştilor şi chiar 
acei cari mai tirziă au fost Domni. N | 
„lată mîntuite luptele cele mari ale lui Ştefan cu Turcii, . - 
lupte care Pau făcut vestit la toate curțile crăeşti, iar 
duşmanilor Pai făcut de temut, aşa că einu mai cutezau .- .- 

să calce ţara aşa cu una cu două. Dar viaţa războinică 
“a marelui: Voevod încă nu -e- sfârşită, căci în anii cei de 
pe urmă a sfintei. lui domnii, se încep luptele cu Leşii, - 
lupte ce aă umilit trufia celui mai mindru şi mai semeţ . 

- dintre neamurile vecine. 
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prieteşug mai temeinic cu craii de prin prejur, ca 
doar s'ar mai potoli vărsările de sînge.:De Turci nu prea 

„avea grijă, căci atîta mulţime turcească s'a fost prăpădit în 
„ţările romînești în cît simţia el că, pe o bucată de vreme, 

le-o fi perit. gustul de a se mai arăta la „hotarele ţărei, 
Din partea Ungurilor, iar se liniştise., Acu mai rămă: 

„sese să prenoiască legăturile de prieteşug cu noul crai 
al Leşilor (Polonilor), Albert— frate cu craiul Vladislav 
al Ungurilor—căcă cel-lalt se săvîrşise din viaţă. Şi avînd 

"Ştefan Vodă un logofăt anume Joan Tăutul, care multă 
» carte ştia şi era prea priceput în ale cuvîntului, îl tri- 
mise cu solie la Albert, craiul Leşesc; iar acest Tăut,: 

„logofăt, într'atita plăcu craiului, în' cit îl dărui cu urmă- 
„toarele sate de la margină; Cimpul-Lung-Rusesc, Putila, . 
. Răstoacele, Vişniţa, Ispasul, Miliea, Vilavcea, Carapciul, 
Zarostia, Văscăuţi şi Voloca, punînd hotar apa Ciremu- 

“şului, 

lacă văzu Domnul Ştefan Şi aceste din urmă lupte - 
sfîrşite apoi gindi să se mai odihnească şi să facă
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"Stefan cel. Mare:se bucură de această dărnicie şi de 
legăturile cu craiul. Leşesc, pe care el le credea temei- 

nice, dar amar îl duru sufletul, cînd prinse de veste, mai 

"* da'urmă, că acest craiă uşuratec,.toate cîte le făcea nu 

erai din pornirea "dreaptă a inimei, ci. numai din vicle- 
șug, pentru ca să poată orbi pre: viteaz ş şi apoi prin în-, 
șălăciune să-l răpună. - 

Și ascultați acuma, cum urmă vicleanul Leah | cu înşă- 

lăciunea, trecuţă de la gînd la fapte. . ” 
Ce-a fi.socotit el în mintea lui, ce păcat amar La fi 

păscut din urmă, că numa ce-i dete în minte, să se facă 

el vestit în. lumea întreagă, bătînd pe Ştefan Vodă, care 

hăgasă groază de moarte în păginătate.. . 

„Da vezi că el, cele ce izvodea mintea: lui, se temea 

să mai arate şi altora, căci şi de gindul: lui se sfia, dar. 
încă de Ştefan, aşa că pe deoparte îl. lua cu momelele 

pe: Vodă, iar pe de altă parte ridică în picioare toată 
floarea boerimei leşești şi altă oștire încă şi-o porni spr 

Moldova. Şi, Maică Precurată, ce mai de-a semne îi arătă 
Dumnez&ă, că doar îl va îndupleca, să. lase.la o parte 

acest vătămător gînd, de.a purcede împotriva creştinilor! 

Aşa un-popă, cum slujea la leturghie, numai ce scapă Sf. 

comunicătură jos;iar cînd aii fostsă iasă din tîrg, un nebun 

strigă după dinşii: «mergeţi, mergeţi, că moartea voas- 

tră o căutaţi şi să ştiţi că nu vă veți întoarce înapoi»-" 

Dar Craiul ca mai ba să cate la aieste. El n'a ascultat nici 

- de sfaturile celor mai înţelepţi, - nici n'a căutat la sem- 

nele, ce Dumnezei i le trimetea, ci a pornit cu gîndul 

duşmănos spre Moldova; iar ca să- adoarză grija lui 
„Ştefan Vodă, îi trimite: o solie care să-i aducă veste, că 

el, craiul Lehiei, vine în: sfirşit cu oaste multă şi multă 

şi aleasă boerime leşească, să-i ajute întru căpătarea din 

noii a Chiliei şi a celorlalte ţinuturi cotrepite de Turci 
ori de Tătari. La început se minună mult Domnul Ştefan,
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-de mărinimia craiului leşesc şi, cum nu-i părea lui Vodă, 

asta, tocmai . lucru curat, "trimise iscoade pricepute şi. 

aceste îi aduseră ştire de vicleșugul Leşilor. 

«Aşa vi-i povestea, fărtaţilor — se gîndi viteazul domn 

” — apoi las că voi arăta ei, cum ştie romînul, să plătească 
şi cele bune şi cele răle. Apoi Turcii că-s-păgîni nele- . 

-. giuiți şi încă ait avut pricină de s'aii' sculat în potriva 

mea, căci nici eu n'am vrutsă mă plec şi nici țara mea 
mam: vrut so îngenunchez lor, ba încă le-am hrăpit tir- 

guri ce erai în a lor stăpînire şi ce sminteală şi ce. 

prăpăd m'au avut de pe urma mea! Dar voi ce pricină 

aţi avut? Că vam poftit cu prieteşug şi. cu credință din 

partea mea? - - 

Las” nelegiuiţilor; las” viclenilor Şi zavzăcilor, î vedea 

voi tartarul în viaţă, dacă maţi avut răbdare a- AJ aştepta 

să-l vedeţi după moarte. De pe oara asta eii nu vă voi 

mai erta, căci cu prea multe amărăciuni de la voi m' am 

hrănito. A 

"Şi pregătind Ştefan! oastea intmascuns, cum auzi că 

Leşii s'aii apropiât de hotarele ţărei a şi trimis în solie: 

pe logofătul Tăutu şi pe Isae vistierul, care pe de o parte - 

“-să mulţumească Leşilor de osteneala 'ce-şi daii, pentrw 
a scoate nişte pămiînturi “creştine din ghiarele păgîne, 

însă, din pricină că, multe. lupte avînd, Moldovenilor, 

acu, nu le-ar mai fi pe plac stricarea din noă a ţărei, : 
prin “trecerea oștilor, Ştefan Vodă, cu multă rugăminte, 

cere, craiului leşesc, să.nu treacă la Turci prin Moldova 

ci prin jurul Nistrului prin Podolia şi Rusia Roşă. * 

- Craiul „Albert a primit bine solia a mai: adăugat din 

noiă.că el vine în ajutorul. creştinilor, dar rugămintea din 

„urmă a lui Ştefan s'a făcut că n'o pricepe şi a intrat în 

Moldova. Atunci Vodă, ca să maibă păcat pe sufiet, că-i 

. bate pe' sfinta' dreptate, le mai trimete iarăşi solie din 

7.
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noi cu rugăminte să nu strice ţara, căci altmintrelea ei 

vor fi siliți so apere. | | 

Craiul Leşesc, prefăcîndu-se prea supărat: de această 

ameninţare, pune în fiare solia și urmează înainte cu 
prădăciunile şi pustiirea ţărei. Dacă văzu Ştefan cel 
Mare o aşa neobrăzare şi toată viclenia craiului dată pe! 
faţă, se puse iar în fruntea oştirei lui, şi porni ca un 

- vifor asupra Leşilor. Aceştia umblai prin ţară după pră- 

dăciuni: cu o lăcomie de fiare, din pricină că ei mîntu- 
iseră toată hrana ce-o aveai cu dinşii; iar auzind apoi 

că cetatea Sucevei e plină de averi şi de cele trebuin- 

cioase hranei, ati încunjurat-o şi ai bătut-o trei săptămîni 

fără nici-o ispravă. : 

Şi într'atit se ticăloşise oastea leşească, în cit iţi era 
mai mare milă să'i vezi flămînzi şi prăpădiţi cum se ridicati 
cu vorbe rele: împotriva craiului, certîndul că de cei-a 
adus pe dinşii, floarea boerimei, ca să-şi prăpădească 
vieţile prin locurile străine fără să înțeleagă de ce. Iar. 
aceste vorbe rele şi toate supărările, ce veniai asupra 

craiului Albert, îi aduseră: grea boală-şi singur el nu ştia 
“Cum să iasă acum din această pacoste în care intrase, 

Nu-i mai rămăsese alta de făcut de cît să ceară într'ajutor ' 

pe frate-său, craiul. Unguresc; iar acesta, mustrindu-l 

“pentru faptele lui. nebune şi nesocotite, a venit de Va 
- împăcat cu Vodă, care a primit împăcăciunea, numai cu . 

încredințarea că Leşii se vor întoarce în ţara lor tot pe 
„unde ai venit, ca să nu mai pustieze. şi alte locuri. 

Ce!'să facă leşii? Ai primit că n'aveaii încotro; dar 

cînd fu vorba de întors, ei apucară pe altă cale, prin 

Codrul Cozminului, căci de s'ar fi întors pe unde ai venit, 

“ar Â trebuit să moară de fămîngiune — tot drumul pe! - 

unde ai trecut, fiind pustiit de. dînşii. i 

„. Auzind Ştefan de una ca asta, socoti că” acu le-o venit 

vremea şi lor să-şi ieie pentru, necredinţa şi vicleşugul
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lor pedeapsa cuvenită și trimiţind o parte. din ostaşi pe 
un drum mai apropiat de Codrul Cozminului, le porunci 

să taie copacii din codru, aşa casă rămiie numai înţiţi-. - 
„nați ; iar cînd Vor ajunge Leşii în codru să-i lese în pace, 

să se înfunde bine ŞI apoi odată - să iasă ostaşii de prin 

ascunzători şi să prăvale pădurea peste ei. 

Leşii, neştiutori de păcatul ce-i aşteaptă, mergea po- 

„somorîţi, cu inima îndoită şi cu jalea în suflet de înfrin- 

gerea pătimită, avind eu toţii un .singur dor: acela de-a 

ajunge mai iute în ţara. lor. Dar, vai! ce minie se pre- 

gătea fără ştirea lor. Abia intrară în codru şi mai ră- 

suflară în răcoarea umbroasă a copazilor, ştergindu- -şi 
broboanele de sudoare, cînd de odată şuere prelungi se 
auziră, întovărăşite de un vuet înfricositor, ca şi cum toate 

tunetele cerului ar fi căzut peste dinşii şi, mai înainte 
ca ei să fi avut vreme să-şi dee samă, unde sunt şice-i! 

cu diînşii, mai 'nainte ca ei să fiavut vremesă privească 
în' sus,.pădurea întreagă 'să' prăvăli peste dînşii, iar ei, 

cu un vaet lung şi dureros, de se îngroziră văile, căzură 
fărămaţi la pămînt, spălind buştenii, cu sîngele lor de 

„neam, pe cînd alţii, cari scăpînd ca prin-urechile acului, 

"fugeai îngroziți pe culmea dealului, la vale, cădeai pe 

iarba verde, ca nişte spice, săgetați din frunzişul codri- 
lot, de-ostaşii lui Vodă. . 

Craiul Albert, cu o samă de.oaste şi boerime, care încă 

mapucasă a intra în codru, văzînd această bătae a lui 

-Dumnezeii o luă la fugă, pe cînd Ştefan Vodă din urmă 
îi snopi în bătae. - 

Mai spun hâtrînii, cum că Ştefan pre toți leşii, cei 

prinși cu viaţă, i-ar fi înjugat la plug şi i-a pus de-aă 
arat, sămănînd în locurile acele, ghindă, care, dacă a cres- 

cut, s'a făcut pădure mare şi frumoasă, iar. oamenii ati 
numit-o Dumbrava :Roşie, căci în loc de apă, cu sînge 

leşesc a fost stropită. * 
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" Cu toate că Ştefan cel Mare” ieşise într'atitea lupte 
biruitor, tot în sine nu era pe deplin mulțumit. Nu putea: 
«el erta Leșşilor. necredinţa şi. tragerea asta pe şfară. Şi 
mai era în sufletul lui o rană veche, care acu. iar -se 
deschisese. Mai de- mult, atunci cînd Turcii amenințat 
să-i ieie înapoi Chilia şi Cetatea Albă, e!, iubind prea 
mult aceste cetăţi, nu ştia ce să mai iscodească numai 
să le. poată apăra. Oştirea lui era. slăbită de atitea 

“lupte, bani n'âvea în. deajuns, toată nădejdea îi era la 
craii creștini din apus. Cum nu stătea răi cu Cazimir, 
craiul Leşilor, cel care „nu :nult după asta: sa să- 
vîrşit din viaţă, se rugase de dînsul să-l ajute. Acesta N 
îi ceru însă - în schimb, închinare, făcută în toată re: 
gula, în faţa craiului şi a boerimei lui. Ce să facă voi- 
nicul de Ştefan, care se vedea acum la aman? Văzînd 
că more încotro se hotărăşte să măgulească această 
mîndrie a leahului şi-i trimite 'Tăspuns, că va veni la 
scaunul domniei lui, ca să facă închinarea. Craiul şedea 
pe tron, încungiurat. de boerimea lui şi tocmai în clipa 
în care Ştefan - cel mare pusăse, înaintea craiului, un! 
genunchii în pămînt, ca să-i facă închinăciunea, numâi 
deodată cortul se dete întro parte şi marele viteaz 'să 
văzu în această stare de umilinţă, înaintea întregei oş- 
tiră Jeşeşti. Inghiţi de această-dată nodul puiul de Ti- 
teaz şi amar mai fu, dar gîndi el că trebuia să facă şi 
jertfa asta, dacă-i vorba să-şi | scape pămîntul din ghiara 
lacomului păgîn. .. . m. 

Aţi văzut mai apoi, ce de ris ajutori-a trimis în urmă 
craiul leşesc ?. Trei mii ge oameni, atita şi nimic mai 
mult, pentru marea jertfă, care a făcut-o cel mai viteaz 
dintre domnii Moldovei, . 

Și acu, urmaşul lui, după ce închee legătură de prie- : 
tenie cu diînsul, vine: cu prefăcătoria şi viclenie să-i -dee 
alt pahar de! venin ca să beie? Nu. Ceia. ce ai îndurat



  

  

M_
   

ps 

LUPTELE CU POLOXII 85 

  

tări să-i bată chiar în ţara lor şi gătindu-şi mulțime de 
oști, porni în "Tara Leşească, ori Polonia, cum i sarmaj 
zice astă-zi.” Acolo, dacă: ajunse, prădă, pustii şi arse cele 
mai frumoase oraşe, încărcîndu- -se de prăzi şi prinzind şi 
„vre-o ciîte-va zeci de mii leşi, pe carii robi şi ii duse 
de-i aşeză în Moldova. După asta cătă să pătrundă mai 
"departe, înlăuntrul Poloniei şi văzindu-se. Craiul Albert, 
aşa ameninţat, îl pefti să facă pace : şi să-şi astimpere 
“mânia, - 

Pacea; care să încheie” de astă dată, mulgurni întru tot. 
pe Ştefan Vodă, căci acolo, alb ps negru, Vodă era so- 
cotit de prietenul și tovarășul craiului, îndatorindu-se a 
se ajuta unii pe alţii la nevoie, aşa, că rușinea închină- 
rcă lui. Vodă era spălată. 

Insă nici de astă dată! prieteşugul ma ţinut. mult, căci 
aşa schimbătoare şi nehotărită era firea Leşilor. Aşa, o- 
dată, ei iar se încumetară să vie cu război în "Moldova. 
si ajunseră pînă la Botoşani, dar eşindu-le Ştefau înainte 

î bate şi-i alungă înapoi de unde au venit. 
S'a mai încercat din noi acest mare domn'să unească 

pe toți: craii creştini întriun mănunchiă, pentru, ca, uniți. 
-cu toţii la .0 laltă, să sfarme pe de-a'ntregul puterea 
“Turcilor, dar wa fost chip, că aşa întru una sai tot. 

" daşmănit craii creştini; iar toate soliile şi scrisorile ce 
le-a trimis el: la craiul leşesc, la cel „unguresc, la du- 

„cele Litvaniei, ba chiar şi la stăpinitorul Moscovei, cu 
care era încuscrit—de oare-ce Ioan fiul acestuia, ţinea 

- în căsătorie pe Llena, Bica lui Ștefan, Vodă-—aii rămas 
zădarnice. _ . a 

Craiul leşesc mai trăi, ce trăi ŞI, apoi amărit de multe 
supărări, se săvîrşi din viaţă. Noul. crai, Alexandru, -a- 
junse şi el duşman lui- Vodă Stefan şi: acăsta . se hătări 
să nu-l lase nici pe dînsul neştiutar de curi rominul o- 

Leşii în codru Cosminului era prea puţin. Ştefan se ho- 
să-i 
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bicinueşte să cinstească vrăjmăşia. Pentru asta, de şi 

aproape de sfirșitul zilelor lui, strînse oaste, se îndreptă 

spre o.parte a Ţărei Leşeşti,' numită Pocuția şi care a 

fost odată în stăpînirea voevozilor Moldoveni şi cuce- 

rind-o o alipi de Moldova. RI 

Dar fainicul stejar începea să-şi plece ramurile în jos, 

sub povoara ninsoarei anilor. Sfîrşitul, acest nemilos îs- 

prăvitor a tuturor, se abătuse şi pe la dinșul, arătîndu-i 

semne, că viaţa-i, mai luminoasă ca un soare, e aproape 

să se stingă. Şi văzindu-se marele Vodă slăbit de puteri, 

lasă din stăpînirea lui Pocuția şi se întoarse la tronul 

său din Suceava, unde cătă a se găti de drumul cel de veci. 

 



  

  

  

        

  

  
Moartea Ini Ştefan cel Mare. 

    sa, Sfirşită, căci soarele 'ei se îndreaptă încet către 

apusul vieţei.. 
Razele lui fierbinţi se răcesc, lucirea lui a prins să se 

întunece şi mai aruncînd cîteva mănunchiuri de raze lu- 

citoare, lumina” în curînd se va stinge şi va intra în 

întunericul veciniciei, | - 

Doamne! Doamne! de ce sînt toate trecătoare şi me- 

mite să se prăpădească, întocmai. ca roua dimineţei, ca 
aburul sărei, ca negura toamnei, ca norii ce-i împrăștie - : 

şi-i -nimiceşte "vintul? Craii mari, de necuprins cu min- 
tea sau prăpădit şi sai nimicit şi vieţile atitor viteji 
Sau stins în flacăra unti candele în bătaia vîntului. 

Trăesc, vitejesc o viață de om, se fac îngroziţi de lumea 

întreagă şi de-odată — cind nici prinzi de veste — încep 
a“ slăbi, ceasul cel din urmă s'apropie. moartea suflă în 
flacăra sufietului........ s'a sfîrşit. 

"Şi cînd scoţi şi-ţi aai seamă că omul. ca şi toate mă- 

- reţiile ce ne înconjoară, acu pot fi, acu pot. pieri într'o 

clipală, au te poţi opri de a nu 'ofta şi a nu striga: Ce 
“puternice şi ce slabe sînt toate! 
„Dar cele ce nu mor nici odată, cele ce. nici vremea şi 

SA aaa ci : j . . 
piua cea mîndră şi luminoasă a Moldovei e aproape 4 
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nici o putere nii le poate sfărîma, sînt faptele măree ale 
oamenilor şi mintea care le î trece de lu veac la veac spre 
pomenire. : . : , 
-Cel mai voinic între voinici, Cornana. Vitejilor,. acel” 

„care a înfruntat cu atita bărbăţie, primejdiile cele : mai 
mari, prin care poate trece o ţară, Ştefan- cel-Mare şi cel. . 
Sfint, cum, pentru: faptele lui măreţe “şi pentru evlavia! 
lui, oamenii Pai numit, s'a coborit de pe tronul săii au- 
rit întun pat de. abanos s, unde stă țintuit de boală, cu 
faţa galbenă, ca ceara, împrejmuită de barba-i argintie 
lucitoare, cu părul alb ca zăpada r&sfirat pe umerii sla- 
biţi, cu Ochii * vii şi lucitori, căci într'inşii se' îngrămă- 
dise acu scînteia vieţei lui, cu minele şi picioarele slă- . 

„bite de podagra şi de durerea vechei răni de la picior,. 
„care a.căpătat'o în lupta de la Chilia.” . 

Cel mai viteaz între viteji, după 47 ani, 2 luni şi 3. 
săptămâni de domnie glorioasă, zace pe patul morţei, 
aşteptindu- -și sfîrşitul, Care mai poate întirzia. o zi, un 
ceas,.n clipă. - 

Şi acest viteaz, care plin de tinereţe şi puterea vieţei 
- şi-a nesocotit viaţa, cînd era vorba s'o jertfească pentru - 
ţară, atunci cînd a „Văzut că moartea: încet, încet s'a- 
propie şi-i întinde-să beie cel din urmă pahar, a simțit! 
„că inima “i se stînge de durere. Ce. doctori mari ma adus 
de prin ţări străine, dar degeaba, boala era prea veche . 

“şi înrădăcinată. Aşa-i cînd omul nu e din -pripă o me- 
teahnă, cît de mică fie ea, căci de se învecheşte, nici i 
un doctor : şi nici un leac n'o' mai poate 'tămădui. 
„Dar inarele şi sfîntul Voevod; avînd multă credinţă în 

 Dumnezeă Şi în viaţa viitoare, curînd îşi întări sufetul, 
 aşteptind cu răbdare dezlegarea sufletului de trup," mai . 
. ales ştiind că „pe: ceia lume îl va aştepta viaţa de veci,.. 

iar pe pămint, faptele lui îl: vor „face . să. trăiască, “atît 
cit va trăi poporul săă. ta
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Cu toate că acest sfint şi iubit Voevod era în prada 
'suferinţelor celor de pe urmă, de şi trupul său era pe 
jumătate mort, ihintea şi-o frămînta .tot numai și numai 
spre binele ţărei, a | | „ Hotărise de mai înainte, ca la tron să-i urmeze fiul 
său legiuit, Bogdan, iar pentru că în lunga lui domnie văzuse. ce le poate pielea crailor creştini, cari toţi, cu dușmănie şi vicleșug ai umblat 'cu dinsul, apoi ştiind ce 
grei este a se lupta cu păgînii de Turci, cari, dacă te închinai: lor şi le plăteai pescheş, iți erai credincioși şi te apărau cu bună credință, lăsă cu. limbă de moarte: ficioru-săti, îndatorirea de a se închina Turcilor şi a lega prieteşug cu dinşii. 

2 

mai avu încă odată prilejul să se arate cit era de ho- tărit, atunci cînd era vorba de binele țărei. El mai avea afară de Bogdan, care-i: era fecior legiuit, incă unul, nu- mit Petru Rareș, pe care-l făcuse cu o mîndră pescăriţă, numită Râreşa. Acesta moştenise pe tatăl său în vitejie 

Și ne-a rămas cuvînt că Ştefan înainte de a-și da sufletul 

şi mindreţa chipului. Acu, chiar înainte de a-şi da su- „fletul, domnul Ştefan, numai ce, vre-o ciţi-va boeri, care iubeai pe Rareş, 'se burzuluiră -și arătară către Vodă, că nu vreau de domn pe Bogdan, ci pe Petru Rareş. 
Unii din cărturarii de azi, cari se îndeletnicesc cu "scrieri despre istoria poporului nostru, cercetînd hrisoa- .! „ele şi alte cărți 'şi hirtii de pe „acele vremuri, să silese să ne arăte, că acea parte de boeri Tăsvrătiţi eraă pen- tru Ştefan Lăcustă, un nepot de-al marelui Voevod, Şi nu pentru Rareş. , ME , Domnul Ştefan, văzînd că în inimile boerilor iar vrea să încolţească.buruiana neagră a hărțuelei pentru domnie, se întristă foarte şi măcar.că viaţă într'insul sta, cînd - de cînd să sboare, porunci să-l scoață cu patul afară şi acolo, inaintea oştirei, porunci de se tăiară capetele tu- _! 
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turor boerilor, care nesocotise dorinţa lui, spusă aproape 

cu limbă de moarte. 

Printraceasta voi să arăte, marele Ştefan, că el nu 

socotește de păcat vărsarea de sînge, atunci cînd îi fă- 

cută ca să apere ţara de vrajbă şi alte vărsări mai mari 

de sînge, care pot aduce. îngepunchiarea şi sfirşirea ţă- 
rei şi a poporului. 

După aceia, Ştefan cel Mare şi Sfînt -fu dus înapoi în 

casă, unde bătriînul Mitropolit Gheorghie de. la Putna, 

îi dădu sfinta împărtăşanie, pe cînd Doamna Vochiţa şi 

fiul ei Bogdan suspinat adînc, îngenunchiați la picioa- 

rele patului. - - 

Toţi stau cu sfinţenie în picioare: Mitropolitul slab 

gărbovit de ani şi cu minele tremurătoare; vlădici, egu- 

meni şi diaconi, îmbrăcaţi în haine de slujbă, floarea 

boerimei romîneşti şi copii de casă, cari. cu ochii în la- 

crimi privesc cu smerenie, pe cel: mare şi puternic care 
se stinge încetul cu încetul, ca amurgul unei zile mîndre 

„şi luminoase. De odată un fior trecu prin toată sala. 

Domnul ridică ochii spre cer, un oftat adînc să stinsă”. 
“pe buzele lui vinete și odată cu amurgul zilei de Marţi, 
2 Iulie 1504, sa stins viaţa acestui mare viteaz, remi- - 

nînd ca el să trăiască în veci de veci în sufletele. noa- 

stre. Bogdan şi toată boerimea priusă a plinge şi a să- 
ruta cu sfinţenie: mîna mortului, iar doamna așa amar 

bocea, că şi pietrele se înduioșaă: la auzul plînsetului ei 

dureros şi din această cumplită amărăciune să săvirşi 

din viaţă în curînd. şi dinsa.. 

După aceia Bogdan Vodă, fiind ales de urmaş, trimise 

solii: pe la toate crăiile cu această - dureroasă ştire, ba 

chiar vesti şi pe Papa. de la. Roma, care puse de se fă- 
cură rugăciuni în bisericele lor, pentru. sufletul marelui 

"voevod; iar, după aceia, împodobindu-l pre Ştefan cu 
un pieptar: lung, apoi cu o “haină de fir de aur şi pe 

1 
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„ de-asupra punîndu-i mantaua de tron, îl așşăză pe şăse 

„chingi late de fer şi îl înmormintă întrun mormînt — 

săpat frumos în marmură: sură — în sunetul plingător al 

clopotelor, în jalea şi plinsetele mulţimei, î în rugăciunele 

„+ cucernice ale tuturor sfinţilor părinți, cari ai slujit și în 

bocetele nemîngiiate ale Doamnei Vochiţa. 

Şi aşa s'a sfirşit viaţa celui mai viteaz, mai drept, mai 

__ înţelept şi mai iubit dintre voevozii-ţărei. Moldov eneşti, 

Și viaţa lui Ştefan cel Mare şi Șfint. 
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CODRUL ŞI RORINUL. 

Codrul 

pa 
, 7. oaie verde de: stejar, 
| 3 Unde-i Vodă Ștefan, iar, 
”  Arcele să le gătească 
Şi la iuptă să pornească, 

Lumea întreagă să uimească 

Și să-și scoată al săi popor 
Din robia Turcilor ; N - 
Să unească pe cei frați, 
Mult iubiți şi depărtaţi 

Căci de-atit amar de vreme, 

Romiînimea greă mai geme, 

De ajuns-aă, pân” la mine, 

Dureroasele'i suspine, 

Ce le duce vîntu'n sbor 

Pină'n virful munţilor. . 

Munţii se cutremură 

Și de frică tremură: 

Codri vechi, la poale,



        
că 

Apele din dale. 
Fruuzele-mi se scutur, 

Capul cîud mi-l flutur. 

"omânul 

Codrule, nu plinge 

Care-a biruit: 

Ungurii făloşi, 
Leşii boeroşi, * 
“Turcii nemiloşi, 
Tătari şi Secui, 

Duşmani neamul 

Ca soarele-apus, 

Inima nu-ţi fringe. 

" Ștefan-cel-vestit, 

ui, 

-De veacuri s'a dus 

Şi la Putna 

Il prevede îmuplii ut. 

Codrule, nu plinge: 

* Ui-te că-şi încinge, 
Spada, alt Ștefan, . 

* Mindru Căpitan 
Carol bun şi mure, 
Țara ?ntreagă sare. 

_Lupta crunt se 'ncinge, 

- Oastea noastră 'nviage ; 

Luptă vitejeşte, 

Dușmariul sporeşte, 

Luptă mai aprins, 

    

"ntrun mormiînt”, 

Doarme Ștefan bun şi sfânt; 
Doarme- aşa de liniştit, 

Căci ej, visu-i mult. iubit; 
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Duşmanul e stins. 
Jată desrobită - 

Țara mult iubită ; 

lată-l împlinit 

Visul naut dorit. 

Mai râmas'a încuu dor, * 

Dorul sfînt al fraților, 

De a fi cu toții uniți * - ă 

Și aşa nedespărțiți 

Să formeze un neam mare, 

, - dle căruia hotare, 

Să ajunsă, peste. uni, 

Tisa, Nistru și Bulcană. NR 

  


