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Înnaintaşii şi copilăria. i 

Drept de-asupra Oltului se înnalţă o frumoasă mă- 
năstire încunjurată de înnalte ziduri de piatră, azi 
sparte, rupte și cîrpite cu clădiri moderne, banale. Un 
virf de lemn și tinichea încheie solidul turn poligonal 
de zid din veacul al XVII-lea, pe laturile căruia se 
urmează, firide. Din casele de locuinţă de pe vremuri 
vor fi rămas de sigur unele părţi, dar ele sînt prinse 
în zidăria informă a unui asil de infirmi, care a, fost 
așezat însă în „odăile de spre Miazăzi“, făcute pe la 
1680. | 
E mănăstirea Brîncovenilor şi sălaşul boierilor brîn- 
covenești 1. 
„Acolo a, petrecut Matei din Brîncoveni, care,—lup- 

tînd și el lîngă Mihai Viteazul prin Ardeal; după tatăl 
săi Danciul, mort în solie la Bălgrad, la Alba-lulia, și 
îngropat în biserica romănească de acolo înnainte de - 
a i se mută rămăşiţele sus, la, :Arnota, pe munte — 
ajunse Agă, iar, după aceia, se făcu, fără, să mai suie, 
la, bătrineţă, treptele boierilor, prin voia, ţerii răscu- 
late, a. boierimii sale oltene pornită pe gilceavă şi 

1 Cf. La mănăstirea Brincovenilor, în „Floarea Darurilort, Il p. 171 
şi urm. (cu vederea mănăstirii); Inscripţii. din bisericile Romăniei, Il 
(„Studii şi documente“, XV), p. 71 şi urm. MR ,
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răsplată, Domn: „Matei-Vodă nepotul lui Basarab“, 

căci, pe atunci, cronica începuse a vorbi de Băsără- 

beşti, iar, pe urmă, Matei Basarab numai |. 

Matei-Vodă, nu-şi uită adăpostul celor dintăiu ani, 

rate fi MEA AL pȘe atarna Doe) SS N a tai, 
        

moşia de:unde-și trăgea veniturile; casa plină de amin- 
tirea, înnaintașilor săi, Danciul, David, boierii. băsă- 

" 1.Iseălitura lui ca; boier: „Matei Agă“, în 1680, în Studil și docu- 

amente, V, p. 441, no. 18. Cf. ibid, p6t2. me 

  
 



beștă sai, de fapt, craiovești !, din veacul al XVI- lea, 
întemeietori ai Craiovei şi moştenitorii celei mai mari 
averi în păminturi din părțile oltene, Dar boierul „de 

    
    

  
  

  
  

  

            
  

Neagoe Basarab, Doamna Miliţa şi copii 

  

1 Înrudirea lor cu Băsărăbeştii venia prin căsătoria, unci surori a lui 
Barbu, Pîrvu, Danciul, Radu cu Basarab-cel-Tinăr. Am propus ipotesa că 

- Datco, înnaintașul boierilor din Brincoveni, se va fi dat drept fă al 

A lui Neagoe Basarab (Inscripţiă, I, p. 189). .
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la. Brincoveni fu de acum înnainte altul, fiul lui Da- 
vid Postelnicul, ruda, Danciului, Preda, care purta nu- 
mele unuia din acești strămoși: legătura sa cu Matei 
venia, după mamă, care era, fiica unei surori a Dom- 
nului!; Vodă-i era socotit ca „moș“ ?. | 

  Y 
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Mihai Viteazul. 

! C£. Ştefan D. Grecianu, Viața lui Costandin-Vodă Di încoreanu de 
Radu Vel Logofăt Grecianu, Bucureşti 1906, p. 261. . 

2 Studii și doc. V, p. 305: „fiindu nepot de nepoată de soră răpo- 
satului Mateii-Vodă“. David, Matei şi un Barbul Postelnicul încheiat 
neamul Craioveştilor (îbid.), cu care, cum dovedesc şi numele, erai înru- 
diți Buzeştii lui Mihai.— Dar un act reprodus acolo îl face pe Preda „nepot 
de frate drept Dauciului Vornicului“ (ibid.;'p. 258), ceia, ce pare total greşit. 
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Preda. ajunse, în cursul Domniei acestui „moş“, 
Mare-Voinic al ţerii, și în. această calitate-l găsim Și 
a doua zi după biruinţa cîştigată la, Finta, asupra 
Moldovenilor: şi Cazacilor lui Vasile Lupu, în momen- 
tul cînd se des- 
chidea, în mijlocul * 
anarhiei, moşteni- 
rea bătrinei sale 
rude: De o urmare 
la tron a lui nu 
putea, săfie vorba; 
de spre partea, lui Matei îi: iat 
venia înnainte Diicul Spă- ; 
tarul: din Buicești, a cărui | : 
mamă, Mara, era sora, lui a 

Vodă !. În concurenţă birui 
“însă altul din neamul băsă- |; 
răbesc, fiul lui Radu Şerban i; 
şi: al, fetei de preot Elina, | 
Constantin, care şi el îşi 
zise „Basarab“. 

„ Această Domnie nouă, a- 
duse însă răscoala Seime- 

“nilor, prin ajutorul cărora, 
ȘI pentru îndestularea că- 
rora, fusese ciștigată. Supt i: 
cuvînt că, boierii îndeamnă 

„pe Domn să-i scoată din ş; 
țară, pe aceşti străini cu ţi: 
cari se uniseră şi doroban- ș E 
ţii, „dărăbanţii“, de ţară, ej 
luară; armele, la, 27 Februar Radu Şerban. 

16552, „necinstind pe Domn . 

Cu cuvinte proaste“, și ucigînd pe boieri, „neamul 

romănesc“, spune Cronica lui Stoica. Ludescu. Căzu 

  

  

  

   
   
     

  

1 V, studiul mieii Răscoala Seimenilor împotriva luă Malei Basarab, în 

„Analele Academiei Romine“, XXXIII, p. 205 şi urm. 
2 V. izvoarele în Studii și doc. IV, p. CCLSIL. 

R
R
 

       

 



i 

-cel-Mare Ghiorma, dar, afară, de dinsul, de Vis- 
rghe Carida, din Trica 

Banul 
la şi de un număr de ierui "Gheo t 

"C ineri, it i boieri i “de Curte, numai demnitar ăpitani și ăpl 

*(ueqI2% 
N
P
 

IN 
M
y
u
z
u
r
o
u
 

12) 
LULUIOJ 

PIINSRULIN 

 
 

 
 

2 
if vs 

    

  

aa = i,     
 
 

 
   

 
 

 
 

 



“e
ue

Uz
02

) 
DI

IN
SR

UL
IN

: 

| 4 

12 

dintre rudele tînărului Domn. Preda, care era căsă- 
torit, de pe la '1619, 'cu Păuna fiica 'lui Preda din 

anu 
d, ae 

jr 
ii 

VA 
QR pi      

      
   
      

“+ Greci (Greceanul deci, pre- 
cum el era Brîncoveanul și 
Diicul, Buicescul), pierdu pe 
cumnat, fratele soţiei, „Dră- 
ghici al Papei Vistierul de 
la Greci“, şi pe însuşi fiul, 
numit după bunicul de spre 
mamă, Papa, 1. 

Omorul se făcu în Bucu- 
reşti, în faţa Curţii, din jos 
de Mitropolie. Şi astăzi încă, 
e înfiptă în trotuarul mur- 
dar din faţa halelor nouă 
piatra, cruţată ca prin mi- 
nune de trivialitatea ce o 

- încunjură, care arată locul 
unde-și sfirși viaţa tinărul 
boier. Ridicată prin oste- 
nelile beizadelei Constantin 
Brîncoveanu, în 1712,eaare 
acest cuprins: - 

„Această, cruce iaste 
rădicată. în slava. Dom- 
nului Hristos de Costan- 
din Brăncoveanul Basa- 
rab, feciorul luminatului 
Domn lo Costandin Ba- 
sarab Voevod, în locul al- 
tei cruci ce era de lemn, 
„care era rădicată, de Pre- 
da biv Vel Vornic Brîn- 
coveanul în pomenire pen- 
tru fiiu-său Papa Postel- 

1 Ludescu, în Magazinul istorie, 1V, p. 333; Constantin Căpitanul, ed. 
Iorga, p. 133. 
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Piatra de mormînt a lui Radu Şerban, Drăghici şi Constantin 
Păharnicul Cantacuzino (Comana).
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micul, părintele mai sus pomenitului Domn, că într 
acestaşi loc ai perit, în zilele lui Costandin-Vodă, 
Şerban, ce ati fost Domn în urma lui Matei-Vodă, cînd 
Sai rădicat dărăbanţii asupra Domnului şi a boiarilor 
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Matei Basarab. 

țării, la leat 7153 (1655), şi,stricîndu-se crucea, de lemn, 

Sai rădicat această de piatră la Iulie 20, leat 72211“. 

1 Inscripţii, L, p- 245, no 16. 
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Iar rămășițele nenorocitului tînăr fură duse acasă 
"la, Brîncoveni, unde se vede în bolniță chipul său cu 

capul ras după moda turcească, cu moţul de păr în 
faţă, în haină verde şi mantie violetă blănită, lîngă 

„tatăl cu lungi plete bălane. lar în biserica de căpe- 
tenie, făcută/n proporţii mici de Preda ! și înnoită apoi 
de bogatul fii al lui Papa, se cetește pe o piatră 

  
Biserica Stelei, făcută la Tîrgovişte de Vasile Lupu. 

de “marmoră pusă de soția sa că „i sa întimplat 
perire în zilele lui Costandin Şerban Voevod, pe vr&armne 

„ce sai rădicat dorobanţi, călăraşii hoțeaşte asupra 
Domnu-săă şi a neamului boieresc: atuncea, ai ucis 
pre Papa Postelnicul, fiind leat 7163 (1655)*2. 

1 Greceanu, . e., nota. 
2 Inscripţi!,. |, p. 14, no 207, 
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” Papa avea prin maică-sa, 'nepoată, de fii a, Dom. 
niţei Florica a lui Mihai Viteazul, sîngele marelui Domn, 
care se unise deci în vinele lui cu sîngele. Craioveş- 
tilor. I: sezdăduse ca 'soţie Stanca, fiica; născută în 

  

          

   
CEATALUA 64 VEGSIT 184 

BUCURRSTI 
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si a, 1633, a lui Constantin Postelnicul Cantacuzino ş 
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a la dreapta). îng Preda din Brincoveni, cu soţia,. Păuna, şi fiul, Papa (de la st
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urmașul politic al lui Mihai. Copiii ce se născură, din 
această căsătorie adăugiau astfel la moștenirea de rasă 
a Craioveștilor și a Viteazului şi pe aceia a lui Radu 

== 

N 

Mi
tr
op
ol
ia
 
di
n 

Bu
cu
re
şt
i.
 

Prea a pa eim raagee ape fe MODEI



„90 

Şerban şi pe aceia, a împărăteştilor Cantacuzini î. 
Erau trei şi anume, în ordinea vristei: Constantin, 

numit așa după tatăl maicei sale, poate și după fratele 
acesteia, învățatul Stolnic Constantin, care-l.va, fi bo- 
tezat; Matei, care amintia pe Matei Basarab? şi pe 
fratele. lui Preda, și Barbu, în numele căruia trăiau 
vechile amintiri craioveşti, dar, mai de curînd, aceia; 
a fratelui lui Matei-Vodă î. ) 

Preda Vornicul mai avuse o singură odraslă, pe 
Ancuţa, care poate nici ea nu mai era în viaţă 

la 16555. ÎI întâlnim 
cînd la Tîrgovişte, cînd 
la ţară, „aici acasă 
la Brîncoveni“, îngri- 

     
    
       

   
   

f, le6. Cînd Domnia lui 
4 Constantin Basarab se 
Ii „mântui în cumplite tul- 
ii burări şi Poarta tri- 

d îi $ 3 mese pe Mihnea ce-și 
Aa zicea, fiul lui Radu 
Cornea: Vodă „cel Mare, dar 
a în care unii boieri ve- 

Stema Cantacuzinilor, în piatră, N St 
la Hurez. deaii pe descendentul 

renegat al unui Grec 
şi un cămătar din Țarigrad, el ceru și sfatul Predei, care 
ajunse atunci Mare-Ban și căpătă de la acest străin 
restituirea, părţilor sale din moşiile comune vindute în . 
a . .* > 
întregime, samavolnic, de Matei Basarab ”. 

, Y inscripţia de pe mormîntul Stancăi, în: Inscripţii, Î, pp. 13-4, 
- no 206. - ” . 

2 Chipul săi, la Hurez, 7. c., p. 187. . 
3 Studii și doc. V, pp. 64-2. Preda avuse şi o soră, Stana, măritată 

după Fotie, Marele-Postelnic al lui Radu Mihnea. 
4 Studii şi doc. V, p. 610. 

„5 1 se vede chipul tot la Hurez; 2.c. 
5 Un act de la el, în Studiă și doc. V, p. 18%, no.87: 15 April 1657. 
î Ibid., pp. 185-6, no 40. 

jind de venitul şi de 
întinderea moșiilor sa- |



  
21 

Această, bună, înţelegere nu era să, ţie însă mult. 
Temîndu-se de împotrivirea, boierilor 1a, marele plan de 
răscoală împotriva 'Turcilor, menit să-l aşeze în ana: 
lele de glorie ale ţerii lingă Mihai Viteazul, după care 
se și numia „Mihail Radul .Voevod“, Mihnea se hotăni: 
să scape de dinșii printr'un măcel, cum făcuseră, o- 
dată, Mircea Ciobanul, Lăpuşneanu, Mihnea-cel-Rău. 
Piri la, Turci, la Cadir-Paşa, comandantul corpului de 
năvălire în Ardeal prin Ţara-Romănească, ca, haini, 
pe boierii cari tocmai îl sfătuiseră să nu iasă. din as- 
cultarea, împărătească, şi se făcu deci că, a dobindit 
voie să, ucidă pe Postelnicul Istratie, ce ţinea pe ne- 
poata de fiică a 
lui Radu Seiban, 
pe Pîrvu Vlădescu 
Vistierul, pe Aga 
Birsescul și cîțiva 
slujbași ai Curţii. 
Din aceiași tabără, 
plecă apoi Armă- - 
şelul Dincă, „Sîrb 
de neam“ —ca şi 
Sirbii, mai mult Stema Cantacuzinilor, în piatră, la Hurez, 
sau -mai puţin Bul- 
gari, cari uciseseră pe Papa Postelnicul —, pentru a, 
căuta, la Tîrgovişte, „în casele domnești“, unde ţinea, 
de sigur, locul Domnului, ca ispravnic de Scaun, pe 
bătrînul. Preda. EI fu executat, de bună seamă zu- 
grumat, cum era, să fie, peste vre-o zece ani, de alt Grec, 
Grigore-Vodă Ghica, acel cuseru Constantin Cântacu- 
zino, care, cu aă lui, ' fugia acum spre munte ca, să, 
scape de peire din partea nebunului ce adusese la, noi 
datinile de singe ieften ale Constantinopolei de deca- 
denţă, (1658) !. În mormîntul de la Brîncoveni, Stanca, 
văduva, lui Papa, așeză şi oasele socrului, insemnînd 

  

' Ludescu, 7. e. p. 849; Constantin Căpitanul ea. cir, pp. 1445. C£ 
Studii și doc. IV, p. cexcIv, - . IE -
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pe piatra comună fiului şi tatălui, amândo! morți de 
moarte cumplită — cum erai, să moară și fiul și nepoţii 

„că de fii, printr'o neânţeleasă și grozavă voinţă a fata- 
lității — că „pre Preda, Vornicul l-ati ucis Mihnea-Vodă 
cel: Răi, în pasele domnești în , Tirgoviște, nefiind vi- 
novat nimic“ 

Matei murise la această dată, Și rămăseseră fără 
alt sprijin decit acela a două văduve, pe lingă spri- 
jinul,: mai depărtat, al bunicului şi unchilor cantacu- 
zinești;, bioții, coconi fără tată Barbu și Constantin. 

_Dupădatina deatunci, 
care dădea cîrmuirea; 
casei în mina soţiei 
după răposarea, soțu- 
lui, „jupăneasa Păuna 
a Predei Vel Vornic 
Brâncoveanu“ avu gri- 

ja copiilor. În această 
calitate ea face o da- 
nie mănăstirii Sadova, 
împreună, cu Barbu și 
Constantin, la 1659, 
un an după moartea. 
Predei ?. | 

Dar la 1663 : încă, 

  

Stema, Cantacuzinilor, în piatră, 
la Hurez... ..  . primăvara, fără vre- 

“un amestec al Pău- 
nei, care dci murise, Şi. al Stancăi, — era anul 

în care Cantăcuzinii cei tineri fură luaţi de Grigore 

„Ghica în oastea contra Nemtţilor, iar, în Decembre, 

bătiînul fu jertfit de frica acestui Domn bănuitor —, 

se întăreşte satul Halmăjelul lui „Barbu și Constantin, | 
nepoţii Predei Vornicul Brâncoveanu“. Tot numai ei. 
doi își recăpătau, prin judecata aceluiaşi, Comoştenii. 

din Dolj, pe care Mihnea-l '„judecise“, . făcind pe ţe- 

* Inscripții, |, p. 14, no 207. 
2 Greceanu, A cn P. 255. 
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rani liberi și proprietari după, uciderea bătrinului Brîn- 
covean. Numai la 1674, Domn fiind Ghica a doua oară, j . ve . . _v . . Constantin singur şi maică-sa Stanca, iscălind „Can- 
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tacuzina,—cu: mai “mare mîndrie de spre; neamul că: 
împărătesc, decit: de. spre neamul, 'vestit în ţară, al 
soțului —, dai „călugărașilor“. de la Brîncoveni satul: 
Obirşia, din Romanați, cu heleșteul, pentru că, „întîm- 
“plindu-se moarte fiiu-mieii Barbului încă tocma în Ța- 
rigrad, adusu-i-am oasele lui de acolo şi l-am îngropat 
la mănăstirea, noastră la Brincoveni“ ?. 
„Barbu fusese întrebuințat la Agenţia ţerii deci, pe 

“Iîngă capuchehaie. Constantin, care primise aceiaşi 
creştere îngrijită, — cum se 
vede din caligrafia, lui admi- 
rabilă —, şi avea aceiași a- 
plecare pentru cetire, aceiași 
tendinţă de a îndemna spre 
lucrăui literare, același gust 

“pentru scrierile istorice, ace- 
laşi simţ pentiu artă ca 

£ unchiul Stolnicul, ocupa, ca 
;  șitatălsău în ceasul morţii, 

azi | sarcina de muncă, pricepere 
SS şi răspundere a Postelnicu- 

lui al doilea ?. 
De şi i se dădu, la în- 

'ceputul anului 1673, Brînco- 
veanului şi vărului săi Pîrvu 

- , Cantacuzino sarcina de a sta 
Stema Cantacuzinilor. la Hurez Ja, piră în Braşov cu Vor- 

„. (Poroană imperială”. nicul Neagoe și Armașul 
lie, pribegi -— urmă Domnia lui Ghica —, el rămase 
în funcţiile de jos, trecînd doar, pe la 1677, supt Duca- 
Vodă, la Logofeţia a doua 5. Numai venirea ca Domn 
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1 Pentru legături cu Ardealul, după acte din Tirsk-Magyarkori Al- 
lam-Okmanytir, V. Studii şi doc., IV, p. 315, nota 2. ” “ 

2 Greceanu, 1. c., p, 255. 
"3 Ibid. CE. sbid,, p. 256 şi urm.—Păharnic în lunie 1672? V. ibid, 

p. 251. . 
+ Socotelile Brașoruluy,.în „Analele Academică Rominc“, SXI, p. 109; 

Despre Cantacuziuk, D. CUL. 
5 Greceanu, 2. c., p. 259 şi urm,
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a, unchiului săii Şerban Cantacuzino, la începutul anu- 

lui 1679, îl ridică, de-odată la acea dregătorie de Agă,: 

pe care o avuse pe vremuri şi Vodă, Matei!. În Au- 

gust-Septembre, cînd Şerban era plecat la Cehrin, Aga 

Brîncoveanu era, alături de Vornicul Badea Bălăceanu, 

de Logofătul Radu Creţulescu și de Vistierul Hrizea 

Popescu, încă în favoare, ispravnic de Scaun 2, La, în- 

toarcerea, Domnului, fu făcut; Postelnic-Mare, în care 
rost rămase însă nu- 

mai vre-un an. În April 
1681, cînd îşi întregeşte 

stăpinirea, pe moşia. Mo- 

goşoaia, unde făcu o 
admirabilă bisericuţă și 
un palat fără păreche, 

el era fost Postelnic, 

dar anul 1682 îl găsi 

Spătar - Mare, funcţio- 

nînd ca ispravnic de 

Scaun şi în cursul ase- 
diului Vienei. În 1687 
ajunse în sfîrşit Mare- 
Logofăt. 

Stăpîn pe o avere 
mare, frumos şi isteț, 

împodobit: cu învăţă- 
tură şi versat în afa- 

__ cerile ţerii, întrunind în 

persoana sa drepturile la, tron ale celor mai vechi 

familii, acest tînăr' de vre-o 35 de ani — după Del 

Chiaro — era socotit de Şerban însuși că ar putea, 

“săzi fie urmaş, — dacă soarta mar îngădui propriului 

săi fii, Gheorghe, să fie de vristă în clipa cînd sar 

isprăvi stăpînirea părintească. 
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Steag romănesc, pe la 1670. 

    

1 Tbid., pp. 960-1. 
2 id po a 
5 Jbid., pp. 261-3. Biserica din Mogoşoaia a, isprăvit-o la 20 Septem- 

bre 1688 (Inscripţi, II, p. 5, no. 5).



  
CAPITOLUL al II-lea. 

Aşezarea, şi întărirea, în Domnie (1688-93). 

După o boală destul de lungă, şi nu prin otrava 
dată, de rude, cum au spus răuvoitorii Cantacuzini- 
lor, cari au aflat răsunet Şi în povestirea ltalianului 
Del Chiaro, venit la noi ca secretar domnesc în 1709 numai, cînd ardeaii acuma, patimi fatale, se săvirși la 29 Octombre 1688 Șerban-Vodă Cantacuzino, 

Fusese, timp de aproape zece ani, un. Domn straş- nic. Aprig în urmărirea boierilor duşmani, pe cari-i arunca în ocnele de sare, neiertător Și nemilostiv faţă, 
de oricine era bănuit măcar că tinde să strice liniș- 
tea, pe care doria şi se Simția în stare el singur so 
deie ţerii, temut pentru căutătura, lui grozavă, pentru 
glasul lui de tunet, pentru fulgerătoarea iuţime a ho- tăririlor sale, asupra, cărora, nu revenia niciodată, cel mai mare dintre feciorii Postelnicului Constantin fu- „ Sese în cele din afară și un isteţ politic, omul de chibzuială, fină și sigură care se cerea, atunci cînd la hotarele noastre se ciocniaii două, Împărăţii, ale că- rora oștiri trebuia -de-o potrivă, înlăturate de pe pă-. mintul 'Terii-Romăneşti,. Miridru de obiîrşia, sa. împără-. tească, pecetluind cu vulturul bicefal, adăugind la. titlul săi scris cu slove aurite un enigmatic „Ț. Ţ.“,.
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care 'înseamnă, poate „Țar ţarigradschi “, „Împărat al 

Constantinopolei “, prieten al 'creştinilor—de şi crucea, 

înfiptă, în lagărul săi d'innaintea Vienei nu e o de- 

monstraţie în acest sens, care ar fi fost periculoasă, 

ci un simplu altar de cîmp, — duşman al violenţelor 

  

  

    
  

2 

Antonie-Vodă din Popești şi fiul Neagoe, bunicui şi tatăl Doamnci Maria. | 

şi nesaţului turcesc, ţinînd în Balcani haiduci sîrbi.ca. 

să-i „fure“ tributul încredinţat odată oamenilor îm-. 

părătești, umilind. Agi trufași veniţi să-i ieie capul :şi 

impunînd, şi. celor mai .puternici Viziri, el n'a fost vi- 

sătorul care să fi riscat totul — şi mai ales pacea -şi



  

sa ferit de ori- 

- Zîimbetul pe bu- 

29 

  

. - [ ; viitorul ţerii pe care o iubia, ca. urmaș prin mamă-sa al lui Radu Şerban — pentru. ca, prin ajutorul, înşelă- 
tor şi nesigur, al Nemţilor, să capete coroană, cuve- nită, lui: după dreptul moştenirii bizantine, a Imperiu- 
lui de Răsărit. L-ar fi ajutat Viena, care rîvnia. de veacuri la a- 5. A, 
ceastă Romă 
Nouă, să-și în- 
sușească el,sla- 
bul și despre- 
țuitul, acest 
drept  împără- 
tesc, care nu- 
mai unui Împă- 
rat i se: putea, 
cuveni ? Cerce- 
tări recente a-. 
rată, din potri- 
vă, că Şerban, 
după vechea 
datină a nea- 
mului, prin care 
ne-am păstrat, 

  

  
    

ce aventură, de 
orice hoţărîre 
care ar fi fost 
însăşi 0. aven- 
tură, şi a'vor- 
bit pe rînd cu       

“lo. Constantin Brincoveanu şi soția, Maria (tineri ze Germanilor, şi soția Maria (tinerl), 
“Turcilor, : Rușilor, de pe pragul casei sale romăneşti, în care tocmai de aceasta a izbutit să-i împiedece de a întra 1, i 
În o 

1 Iovan Radonic, în „Analele Academiei Romine“, 1914.
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Cernica Știrbei.
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În clipele cînd se luptă, cu moartea, solii ui. fraz tele Iordachi, ginerele Constantin Bălăceanu, boierii de încredere: Serban Vlădescu și Serban Căpitanul Cantacuzino de sigur ţi- 
  

      
   

    

  

     

   
         

           

         
             
    

  

   

    
     

   
   

  

   

             

neri botezați de dînsul, în- fe TE SIE 72 
naintati spre Pojon (Pres- [i EEE CEI Ce RE A 

burg), pentru ca de aici, [ear SII Se “noile şi. lărgile con: Ea SEE EI Dl și cu noi e ŞI. arg! e con Î SEE pa ÎN, ES azi E 
„diții ce li se dăduseră, !, EEE E E aseGees CEE ş 

să, apuce drumul Vienei. |î Pee ea Stă 5 Dar aceasta nu însemna, [4 es See E] a 
cum se va, spune, o su- ți ARE tr IE ta e SI e . pioni i SL E ae că punere necondiționată, ci DAS e ere nea [ei % j i unei [RE 25| numai admiterea unei FEEDS bea pa ia: = 
stări de lucruri prielnică, | aa : pe 3 
țerii și dinastiei pe care E. ET cea 2 doria s'o întemeieze, în ȘI PEAS NED ră 8 casul cînd Imperialii ar pei eter ce ce E 

fi biruit, ar fi ocupat, s'ar ÎS Sa a S fi menţinut.. Era numai E Sa: £ 
o acomodare cuminte cu ŞI a a Ceai E fatalitatea, care nu se = z, cea 3 . - . o . 27 mim? mer SS & discută, ci se acceptă şi Sia VEI S. £ 
pe care cei cuminţi se | [E CEDATĂ Bă e 2 - ra [i | te Sipote ca = pricep numai so condițio- [4 isa erei sii a 
neze, îndulcind-o. pp: Ei € SE 2 

Era singura politică SSE oh = posibilă, și de aceia n'a, zi Ș & fost nevoie. de nicio o- E ii | 
travă, pentru a împiedeca, si 

„0 diiecţie căreia nu i se       

putea opune alta. Secre- 
tarul italian asigură că între boieri aă fost de aceia 
cari să propuie moştenirea lui Constantin Stolnicul,___ fratele răposatului Domn, care sar fi dat la o parte, 

- 
. . . 

1 V. mai departe,



„tele tainiţe ale împrejurărilor timpului. Deci cu atit mai. 
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din modestie şi. din prudenţă. Fapt e că și învățatul 

Stolnic n'ar fi putut găsi alt fir de ieșire prin întuneca: 

puţin acel care fu ales, nepotul înnaintat răpede pănă 

la cea mai înnaltă treaptă, tînărul Logofăt-Mare ini- 

iat în toate intimi- 

tăţile, bogatul cobo- 
rîtor al atitor Domni, 
care se impuse ale- 
gerii, Brincoveanul, 

Fără, ură împotri- 
va nimănui, fără ten- 

_dințe de contrazice- 
ve faţă, de cele îndru- 
mate pănă atunci, 
fără, trufia. de a, se 

arăta altfel, mai în- 
" grijit, mai cu soco- 
teală,, primind şi jert- 
fin, el furidicat decă 

    

   

      

   

      

  

“mea întreagă, de cler 

  

    

    

   
e a aa nată după datină,. Nu 

se pot descrie mai 
vioii,. mai văzut a- 

“ceste lucruri decît în 

  

Pie Pe pa Dn DZ pri 
stă TR Nun Vita E 

     

Memoriile contemiporane, pe care mai tărziii le prefă- 

cu întro cronică: . | 

„De vreme'ce ati murit Şerban-Vodă, precum s'a 

zis mai sus, boierii cei mari şi al doilea carii se în-" 

tîmplase în Bucureşti, sau strîns toţi în Spătăria cea, 

în Scaun de boieri- 

şi de mulţimea adu- 

“paginile, pe 'care le . 

reproducem aici, ale 

„Logofătului latine- 

sc“ Radu, fullui Hri- 

zea; din Popeşti, în.
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mică, notă, care-i zic cu stelele, fiind: și Patriarhul Dionisie Serogianul, care-i zicea! și Muselimul; dir: Pet” narii împărăteşti, find. Cantacuzinilor : rudă, “era şi Vlădica 'Peodosie, Mitropolitul țerii, şi at sfătuit Ipre cine vor pune Domn în -urma, lui! Șerban-Vodă;;. întru * care vorbe zicea. că, nu este: bine” să facă, zăbavă, a ED ARE e age e i 
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Biserica Colţii (Bucureşti). - . - i Pa 

nu pune Domn, și nu este bine să meargă, la Poartă Turcului să, ceară Domn, pentru două; pricini : Una, că prin delungarea, vremii, fiind oști strînse nemnţeşti, care fiind. nevoitori: de: a coprinde ţeri, locuri, întru lauda, Împăratului lor neinţesc, pot “să, vie şi să-și ridică 
3
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Domn. .de, spre, partea. lor, să nu prinză ţara, şi, în 

urmă, încă fiind Turcul puternic, va, vrea să, nu. lase 

țara, şi cu multe pagube şi.vărsări de sînge se va în- 

drepta.. A doua pricină socotia, că, mergind la Poartă 

„să-și ceară Domn, prin delungarea vremii să se mai 

sfătuiască unii şi alții. într'alte chipuri ca să nu pri- 

Ineăscă cele ce vrea cei mai mari, întru care neuni- 

'ciune: pagube. ar fi făcut, şi, vrăjmaşii avînd cei mari, 

<_ 
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Pa E a 
IRI i 4 ÎN 

RR AR - 

N       
gîndia, ei că pot să dea, bani 'Turcilor şi să puie Domn 

străin, măcar şi, din feciorii de Domn ce era la Ţari- 

grad, și atuncea ar fi fost pagubă şi rea primejdie 

Şeităneștilor ce. stăpinesc ţara. Şi așa, cu. acestea, .și 

ca cu. de acestea. ginduii fiind, nevoiă cu tot mijlocul 

se aşeze gîndurile tuturor, și 2 vrăjmaşilor și a altora. 

Şi: făcură, socoteală; că. Costandin Logofătul Brînco- 

ca să rădice Domn din pămînt, -şi cuiînd, pentru să
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veanul este neam de a lui Matei-Vodă, şi are și alte 

punătăţi, blîndeţe și altele, să rădice. pre' dînsul 

Domn; că şi om este în vristă de va, putea. chivernisi 

Domnia .cum se cade, în vreme ce este țara: ocolită, 

de oști și de primejdii. Măcar că Doamna lui Şerban- 

Vodă rugă pre unii-alţii, şi încă ai chemat toţi bu- 

luchașii Seimenilor şi li-ai . dat. bani să stea; de nu 

se poate întralt chip, și cu armă, să, puie pre; fiu-săii 

lordache Domn. Dar norocul nu i-ai slujit așa cum 

vrea ea, ci toți cu un cuvînt ati zis că Iordache este 

mic şi nu va putea să chivernisească ţara în atitea 

răzmiriţe ce se află, oştiri nemţești cu Turcii, ci om 

de vîrstă, să punem, care să poată; păzi şi a îndr&pta 

pre noi și pre săraci. 

Şi aleseră pre Costandin Logofătul Brincoveanul să 

li fie Domn, şi se rădicară cu toţii iarăși din Curtea, 

domnească şi merseră la Mitropolie, unde este obi- 

ceiul a se pune Domn, și, îndată ce aii sosit acolo, 

au strîns oștile și ad trimis un boier de au chemat 

pre Costandin Logofătul Brincoveanul de la Curte, că 

rămăsese acolo, şi porunciră să aducă Comisul al doi- 

“lea, cal domnesc, şi, îndată ce sosi acolo, ziseră, cu toţii: 

Logofete, noi cu toţii pohtim să, ni fii Domn. El zise: 

Dar ce aş vrea ei cu Domnia? De vreme ce ca un. 

Domn sînt la casa mea, nu-mi trebueşte să, fii. ar ei 

ziseră : Ne rugăm nu lăsa ţara să, între alţi oameni, 

saii răi, sati nebuni, să o strice, ci fii! 

Şi-l luară de mini şi-l împingea, de spate, şi; acolea 

fiind şi un Capegiii împărătesc pentru trebi împărăteşti, 

îl dusese şi pre el la, Mitropolie. Şi duseră caftan la 

Capegi-bașa al Împăratului de l-ai îmbrăcat cu caf- 

tan. Și întrară în biserică de ai cetit molitvele de 

Domnie, şi au mers de i-au sărutat mina, zicînduri: 

Mulţi ani! Deci, ieşind afară, calui domnesc era gata,; 

ci ati încălecat, şi, înnainte mergînd oastea, şi pre 

urmă, boierii toți, pogoriră spre Curtea domnească, 

trăgînd clopotele la, Mitropolie. La, Curte ai gătit trei
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Pirvu Cantacuzino (pictură la Hurezy). 
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tunuri să 15 dea cînd vă şedea în Scânu, și 'surlari, 

trimbiţaşi domnești şi turcești li-aui dat poruncă să 

se gătească să zică cînd va şedea, în Scaun Domnul. | 

Care, după ce au întrat în Curtea domnească, cu 

gloatele, aii descălecat dinnaintea, bisericii domnești, 

şi ati întrat în biserică cu boierii, și, sărutind icoa- 

nele, aii șezut în Scaun, și ai zis: Mulţi ani! Deci, 

făcînd milcomire (era acolo şi părintele Patriarhul 

Dionisie şi Vlădica), începu să zică Domnul boierilor: 

„Dumneavoastră, bine ştiţi toți că, eu am fost la, casa 

mea ca .un Domn, trăit-am cum am vrut, nimica 

lipsindu-mi, şi Domnia aceasta eu nu o pohtesc, ca 

să-mi înmulţesc grijile şi nevoile, ci dumneavoastră 

m'aţi pohtit şi fără. voia, mea m'aţi pus Domn în vremi 

ca. acestea turburate, încunjurate de oștă și de vrăj- 

maşi. Ci dar acum trebuiește cu voia, tuturor. 

- Aciaşi toţi răspunseră: „Lotă voim, toți pohtim !“. 

Zise iar: „Dacă pohtiţi toţi, mi-e voia şi mie. Să-mi 

daţi un jurămînt înnaintea, lui Hristos, precum veţi fi 

cu dreptate, şi, de ar veni vre-o. primejdie Domniei 

Mele de spre vre-o parte, să staţi cu mine toti“. Şi 

ziseră, toți: „Să fie aşal“. Şi merseră boierii cei mari 

întăiti la icoană, şi începu Logofătul al doilea, a zice 

jurămîntul, pre o foaie de hirtie scris, precumu-l soco- 

ţise mai înnainte. Şi, după ce ati săvirşit zisa, precum 

fusese scris, ziseră: amin, toți, şi începură a săruta, 

boierii icoana. i . | 

După, aceia, ieşiră, din biserică, şi sau suit în Di- 

vanul cel mare, şi şezu Domnul în Scaun, și făcură, 

armașii semn la tunuri, la zicături, şi toți odată în- 

cepură a zice, a slobozi tunurile. Însă două. tunuri 

Sati slobozit, iar unul nu sai putut slobozi, de care 

zicea mulţi că va, fi acesta un semn ră, însă pe 

urmă, sai văzut că sînt băbeşti cuvinte, şi în zică- 

turile acelea mergea de săruta. mina Domnului, de la 

mare pănă la cel mai mic: a | 

Dacă, au isprăvit aceasta, sai rădicat Domnul de aii 

mers în Spătăria, cea mică cu stelele, și ai chemat -
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Ioan, egumenul de Hurezi (pictură la Hurezi), 
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v opera i o Sai . 

grămăticul grecesc, logofătul romănesc, iazagiul! tur- 

cesc, şi ai început a-i învăţa cărţi a serie, unele 

la. capichihaiele, ăltele la Pașa, Serascheriul, altele la 

Viziriul, işi ai strîns peceţile de Ia, egumeni, de la bo- 

ierii mari și mică, și ati pecetluit arz-mazarurile care ai 

  

      
        

-Vornicul Șerban Cantacuzino şi soţia Andriana. - 

scris turcește la Paşa, Serascheriul şi la, Vizirul, întru 

care seria: că, Domnul Şerban-Vodă murind, și fiind 

vrăjmașii Împăratului (adecă Nemţii) în spinarea, noas- 

1 Judecătorul după iasac, poruncă, lege. 
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tră, şi temîndu-ne să nu afle că au murit Domnul, şi 

nefiind altul în loc, să aducă ei alt Domn să puie în 

loc, carele cu multe pagube ale ţerii sar fi scos, am 

socotit de am pus Domn dintre noi, care este şi nepot 

lui Matei-Vodă, şi, precum acela cu dreptate ai! fost 

Împărăției, şi mai cu dreptate va, fi acesta, şi porun- 

cile împărătești toate le va împlini, şi-l luăm noi pe 

sama noastră cum va fi aşa cum zicem. Numai ne 

rugăm ca să fie și cu voia Măriilor Voastre, că străin 

nu pohtim, că am avut mai înnainte străini şi multă, 

pagubă ai făcut ţerii. Şi altele ca acestea ai scris. 

Şi ati gătit boieri de au trimes pre unii drept la 

Odriiă, pre alţii la Serascheriul de la Baba, ca să 

facă, şi Serascherul carte la, Vizirul, adeverită, că ţara 

-aiă venit la el şi l-aă pohtit, și, pentru ca să nu facă 

vre-o turburare de spre Nemţi, fiind aproape, l-au făcut 

Domn şi i-ai trimes caftan. Şi cu acele scrisori ale 

Paşei ai trimes un Haznadar al lui împreună cu bo- 

ierii la Odriiă. Pre carii boieri i-ai întrebat Pașa: Mai 

trimis-ai alţi boieri mai înainte la Odriiu, au nai mai 

trimis, ati numai prin mine așteptați să vă fac treaba? 

“Ei au zis că alţii nu s'au dus, ci nădejdea noastră, 

la Măria Ta ni este. Pașa. înțelesese poate-fi că au tri- 

mes boieri la, Odriiii mai înnainte, şi-i părea răi, însă 

nu credea, de tot, ci ati dat două perechi de cărţi, 

unele cum Sai zis mai sus, bune şi de folos Domnului, 

iar altele împotriva Domnului, şi ali învăţat pe Haz- 

nadarul lui, zicînd lui: „De nu vor fi mers alţi boieri 

la, Odriii să li facă, treaba, şi rămîne treaba lor numai 

pre mine, tu să dai aceste cărți, iar, de ai trimis bo- 

ieri acolo, avînd mai bună nădejde într'alţii, şi vor fi 

vrând numai să-și rîză, de mine și de obrazul miei, tu 

să, dai aceste cărţi“,—şi ile-ai însemnat. Şi, mergînd . - 

de olac la, Odriiii, și văzînd că sînt boieri alţi la Odriiă, 

ai voit să dea, cărțile cele de împotrivire. lar boierii, 

încă, știind lucrul acesta, că-l aflase încă fiind la Baba, 

de la lazagi-bașa, îndată aii căzut toți la Haznadarul
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acela, de sai rugat .să.nu facă aceasta, . şi, dindu-i şi 
cinci pungi de bani, ai dat cărţile cele de folos, și 
aă făcut şi Vizirul. cum aii scris Pașa Serascherul, că 

era Vizirul şi alţi meghistani îndoiță pentru această 
Domnie, şi cam cu părere rea, căci: întăi şi-ajl ră- 

dicat Rumînii Domn, de-acii li-aii făcut ştire. Şi zicea: 

„Dacă Ruminii scot Domnii, şi pun Domnii, dar noi 

ce sîntem: aici, şi ce păzim aică?“. 
Aşa, lucrul în cumpănă sta, şi puţintea jalbă, cît 

de mică, şi. cît de puţini oameni. de ţară să fie fost, 
nar fi luat Domnia ; dar toți Ruminii, vorbind pentru 
blindeţele ce arăta cătră toți, n'a ridicatu-se nimeni 
cu nicio piră, și, ajutind și cărțile Pașii şi banii ce 
se făgăduiră print ascuns, ai voit. şi Turcii de i-au 
dat Dornnia. Şi au trimis şi carte împărătească, și a 
Vizirului, și caftan cu Capegii. Înnaintea căruia a eșit 
Domnul, cu toată oastea și cu halaii mare, în deal 

la vii, în marginea tufelor, şi, împreunîndu- se cu Turcul, 

au venit în Bucureşti, puindu-i şi cuca în cap, păn' 

ati întrat în Bucureşti, în Divanul cel mare, și, acolo 

cetind cartea, sta Domnul şi toţi în picioare cu mil- 

comire. ; Care carte sfirșindu-se, o aii, sărutat Domnul, 
și l-au îmbrăcat cu .caftan, şi l-au: pus în scaun. 

Aciași făcură semn tunurilor şi musicilor, şi toţi 

începură, de odată a -da:cu tunurile şi a zice cu mu- 

sicile, și boierii -a. săruta mîna Domnului, cu alalte 

gloate. Sfirşind aceasta, Turcul sa dus la gazdă, unde-i 

gătise, Domnul au întrat vesel înnăuntru, şi de atunci 
înnainte se știa Domn adevărat. | 

Să, venim iarăşi la prochimen. Într acea, zi ce sai 
zis că sai 'făcut Domnie lui Costandin-Vodă, şi scrise 
scrisorile şi trimiseră boierii, cum aţi auzit, Şerban- 
Vodă, mortul, zăcea ca un om din cei proști, numai 
cu muierea lui şi cu fetele lui plingînd și zicînd: Pră- 
datele de. ele,. şi de Dumnezei, şi de. Domnie !: Că a- 
vusese nădejde să puie pre fiu-săi Domn, dar nau 
vrut Dumnezei şi tirăniile tătine-său ce făcuse boie-
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rilor şi săracilor ţerii, şi, încă de la o vreme, nici mu- 
ierea, lui, nici fetele lui nu şedea lîngă dînsul, că-și 
strîngea :avuţia şi o ascundea, că-i era trică să nu-i 
iea, avuţia Costandin-Vodă. Jar bărbatul ei zăcea pre 
o masă stărvit, părăsit de toţi, pănă a doua zi. di- 
mineaţa. Deci l-ai rădicat cu cinste Domnul, şi l-ai 
dus la Cotrăceni, la mănăstirea, lui, de l-ai îngropat.” 

Ca, în vremea, ridicării în Scaun, prin țară, dar în 
urma, unei lupte, a lui Matei Basarab, se făcu deci 
și acum 0 cerere, un arz-magzar, către Poartă, dar 

Domnul cel noii nu merse 
singur în fruntea acelor 
cari-l cereaă, ci el alese 
pentru această misiune 
pe Vornicul Ghincea, pe 
Clucerul Alexandru, pe 
Preda ltrătăşanul şi peun 
văr al său, Pîrvu Cantacu- 
zino!. Precum, la 1632, 
se stăruise pe lîngă Paşa 
de hotar, atunci Abăză de 

e 
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.. 
, be fe 
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e
s
c
u
 

ză
, 

pentru întărire, se trime- 
seră, acum la seraschierul 

Stema ţerilor romăneşti, la Hurez, din Babadag Postelnicul 

  

- Caramanliul, Medelnicerul 
Socol din neamul boierilor. de Cornăţeni şi Portarul 
Vergo, ziditorul întăiă, poate, al bisericii pucureștene 
cu acest nume, care era capuchehaie pe lîngă acest 

Pașă. Şi, fiindcă, Hanul era în Bugeac și putea să nă- 
vălească, doi alţi boieri merseră, la. “a, Şătrarul Mihalcea, 
şi, Clucerul Constantin de la Ciorogârla. Toate măsurile. 
fuseseră, altfel luate. 

Recunoaşterea, din partea, 'Turcilor nu  zăbovi. Se 

1 Greceanu, ed. citată, p.1 12. Sosiră la 10 Novembre (Hurmuzaki, 
Supl.-l, p.- 213, n0 .cpvii), V. chipul Pirvului, p. 37. Citatul e din. 
Radu Popescu, Memorii, „Magazinul Istoric“, V, p. 93 şi utm. 

Silistra, ca, el să intervie * 
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cheltuiseră. sume mari,. dîndu-se- 200 de pungi Vizi-. 
rului, 100 -Tefterdarului, 50 chehaielei Vizirului şi fă- 
găduindu-se. alte 300 pentru anul următor, dacă țara 
ar fi scutitătdesiernarea Tatarilor 1. Întărirea, o aduse, 
la sfîrșitul :lui :Novembre, în calitate de Schimni 
Agă, „Agă de Scaun“, Capugi-Chehaia, şeful Portarilor, 
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Duca-todă, Doamna Anastasia, fiul Constantin şi fetulee PL, 

_Vizirului însuși, care veni la, București cu caftanul, pe 
cînd steagul și tunurile se trimeteai prin deputaţia, de 
boieri 2. e | 

În aceiaşi zi, la 23 Novembre,—numai atunci,—Brîn- 
coveanu dădea, către țară proclamația, prin care făcea, 

1 Ibid. 
? Greceanu, 1. c, . - 
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cunoscută „petrecania, . unchiului, £lo |Şerban Voevod, 
după, rînduiala, lumii“, alegerea sa „cu 'voia şi cu sfă- 

tul părintelui Vlădicăi şi a. egumenilor şi a boierilor 
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Și a: tuturor căpeteniilor şi 'a toată, țara *,: care :,ru- gindu-i-se, l-ai 'rădicat Domn. „Care“, zice el, întoc-! 
mai cum i :se daă cuvintele de la alegere: în .Memo- riile, reproduse mai 'sus, ale logofătului, „Domnia, Mea, aceasta, ; nu; o aş; fi: pohtit, că Ştiţi că de niciunele 
lipsă n'am fost,'ci:ca:un Domn eram la casa mea; “numai pentru rugăciunea tuturor cari Scriu: mai 'sus, 
Și :pentru. ca, să nu vie: niscari străini Domni asupra. 
țeril» şi a săracilor, -să-i necăjească, fără de milă Şi 
Să pustiască - țara,:pentru aceasta am luat Domnia, 

    

  
    

  

  
aa i- * Pălatul din Potlogi. 

  

DE IER E e N Rat ae Da jugul acesta,. asupra Domniei Mele. Acum i sa adus de: 'Agă, şi. caftanul,: ;milostivindu-se uternicul Îm- . > . ) » p . părat ., cătră „noi, . de. ne-au miluit cu Domnia, ţerii“, „Capichehaialele înștiinţaseră, despre nevoia, „pocloanelor împărătești ;ce. se, dau după, obiceiii la. Domnie nouă“. Se adunâ, iarăşi, Sfatul. cel mare, â] ţerii,  „făcînu-se socoteala, : împreună. cu: părintele Vlădica Şi episcopii „Și. egumenii. şi toți, boierii, cu sfatul „şi cu voia, tutu- TOT ... Și se împărţi suma; asupra :obştii, :puindu-se în 'Sama, "„poclonului steagului“, care va ieşi peste..o 

4
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«e 

lună, două: „nici doar să socotești , se spunea fiecă- 

ruia,. „că acești: bani vor. să vă, fi peitori: aceia să nu 

dea Dumnezei, că Domnia, 
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"Piatră de mormînt 

:...- din epoca brincovenească, . 
RE 

  

Mea, unele ca aceasta -nu 

„le pohtesc a fi; numai a-. 

îm i ceasta o veţi şti că, peste 

o lună, două, se va, rîndui 

poclonul. steagului, ce este 

"să iasă după obiceiă, şi din- 

tracest bir se va da dum- 

neavoastră, toţi banii“. Se 

statornicia un soroc de o 

săptămină. Titulatura, dom- 

nească nu cuprindea, ca 

mai tărzii, numele brînco- 

venesc şi acela de Basarab, 

care se prescurtează, apoi 

întro singură literă, ci nu- 

mai, ca. în iscălitura obiș- 

nuită: Constantin (Costan- 

din) Voevod“. 

: Domnia era întărită a- 

cum de spre Turci. Teama 
cea mare era însă de spre 

Germani, căcă Doamna Ma- 

ria a lui Şerban se stră- 

duise, la, moartea, soţului, 

să așeză în. Scaun pe fiul 

ei Gheorghe, Iordachi. Şi ea, 

avea, între cei patru boieri 

trimeși la. Viena un ginere, 
si unul'de o fire trufaşă și 

uneltitoare, neîmpăcat în 

răsbunările lui, Constantin 
ct 

“1. Exemplarul trimes „părintelui egumen de la Brîncoveni', căruia | 

i se cer 300 de lei, în Archivele Statului, Mănăstirea Brincoveni, pach. 

25, doc. 4;'publicăt în Iorga, Documente privitoare la Constantin- Vodă 

Brincoceanu,. lucureşti 1901, pp. 1474-5001 at 
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Bălăceanu. Și, în. sfirșit,- după, un asediu de două: săp- 
tămini, Belgradul căzuse, încă; de la începutul: lui, Sep- 
tembre, în. mînile Imperialilor, cari. se aflati. la hotare, 
stăpîni. și pe Cladova, din faţa Mehedinţului: Generalul 
Veterani era la Brașov. Numai cu greutate : o . solie, 
îndeplinită, 'de - Brîncoveanu însuşi, :căreia-i urmă, aceia, 
la. Cîmpulung, din care făcură parte Și Bălăceanu. şi 
Mihai Cantacuzino, îl împiedecase atunci, în. Septem- 
bre, de a rămînea, pe pămîntul Țerii-Romănești, a, cării 
graniță o trecuse: ultima ambasadă la Viena fusese de- 
terminată de această încălcare înnainte de vreme, fără, 
tratat iscălit și fără, garanţiile cerute!. IE 
„.. Prin. legăturile sale cu Veterani, Brîncoveanu ştia 
tot “ce se făcuse, și de sigur că nu lipsise nici. învoi- 

  

Medalia lui Brîncoveanu,.'  . ez 

rea, sa Ja aceste hotăriri zăbavnice, care însă, nu cuprin- 
deau supunerea, aşa încît Veterani, - semnalînd. acest 
fapt, la. 20 Octombre, întreba, trimeţind „cu știrea .pe 
colonelul Cusani, dacă ţara nu trebuie ocupată, militar, 
imediat ?, oprindu-se solii de înşelare. EI fu acela, 
care .merse. 'n Ardeal, în Octombre, încă, pentru a înlătura, piedecile, aducînd alte instrucţii, mai satis- 

  

* 1 Stoica Ludescu, în Magazin. Il, pp. 31-2; Giurescu şi Dobrescu, Do- cumente și regeste privitoare la Constantin Brîncoveanu, Bucureşti 4907, „P- 4 şi urm.,; Socotelile Brașoruliuă 1. e. p. 235. Veterani fu complimen- tat de delegația, Braşovenilor, Filstich' și Plecker. la 27 Septembre st. - n- (ibid.), şi la 98 era în oraş. Cu el se afla şi un Kalinoky (ibid). „2 Giurescu şi Dobrescu, 1.c. ... e e
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făcătoare !. Cu Imperialii, cari ardeau: de dorinţa; 'ocu- 

pării, el înţelegea; să 'rămiie în cele :mai prietenoase 

şi mai asigurătoare legături: astfel făcu : să se con- 

ducă,la Veterani un sol polon, în'Novembre, primi.la, 

București, în aceiași lună, ștafetele generalului; în 

Decembre trimese la acesta pe:Radu Știrbei şi, după - 

ce generalul plecă spre Sibiii, Postelnicul Matei îl 

căută acolo. Încă din aceiași 'lună merse :la Bucureşti“ 

contele Jărger, comandant al Sibiiului,. cu 'şese per- 

soane, mai ales pentru provisii —, singura, cerere în: 

găduită de Curte?. i , 

Dar să ştie lucrurile tainice ale ţerii în:seama;: Bă- 

lăceanului, —-cu aceasta, în interesul stabilităţii-unei 

- Domnii plătite cu bani' grei, nu se putea învoi.: El va 

fi aflat că şi cei doi Cantacuzini ce-l întovărăşiaii 

erai de părere „că nu saii căzut să lipsească Dom- 

nia, de la mina, Cantacuzinilor 5. De aceia, el țrimese 

pe vărul săi „Preda Spătarul,: feciorul lui Trufandă“, 

Părșcoveanu, ca, să întilnească pe solii lui Şerban, cari 

maveaii plenipotente trebuitoare de la dînsul, Domnul 

cel noii. Aflaţi la Pressburg, ei fură, 'stătuiţi -din noi 

şi întovărășiți de Preda. | 

Cei patru trimeși eraă: lîngă Viena în ziua de 10 

Decembre 1688 şi întraii cu un alaiii mare, la 130 

de oameni, cu aproape 250 de cai, crezîndu-se în cercu- 

zile Curţii că nai alt rost "decit: să trateze pentru 

„cvartirele de iarnă şi alte lucruri comune sai par- 

ticulare“, între care zidirea, uneă cetăţi de asigurare lă 

hotarul ţerii. Se discută îndelung ' cu. dînşii, dîndu-li-se 

congediu numai la începutul lui Februar 1689, „penţru 

mulțămirea, lor ca și a Curţii“, dar şi după această 

  

1 Greceanu, ed. cit. -p. 9; Giurescu şi Dobrescu, 7- e. P 4, ni 7: cf. 

Studii şi doc. XI, pp. 1178... e: . | 

2 Socotelile Brașoruluă, Î. c. PP. 235:7; Studii și doc. XXI, p. 81; no. 

XXV, n 
a e aria i 

3 Popescu, Memorii p. 100. - : +: i mi 

+ Greceanu, ed. cit., p. 13. V. şi p. 31. N a sa: 

  

 



  

  

  

        
Uşă din epoca, Brincoveanului (Colțea),
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ei fură, opriți încă pănă la sosirea, solilor turci, Zul- 

ficar-Efendi şi dragomanul “Alexandru Mavrocordat 1. 

Înnainte de plecarea, lor, în aceiaşi lună, se credea 

că ar fi fost vorba, între altele, de „întrarea unei trupe 

  

T
a
 

           
  

  

Schitul sf, Stefan de ia. Hurezi. 

germane în acel principat, pentru ca, în orice .cas, 

de nu Sar încheia pacea cu Turcii, să se unească 

acolo cu oastea de ţară (mit selbigen national Văllhern). 

2 Hurmuzaki, V, p. 159 şi urm.
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Logofătul Radu Popescu pretinde însă ! că, între clau- 
sele propuse era, și aceia, a dinastiei cantacuzinești, chiar 
în Moldova, la care s'ar fi. răspuns „că nu este ;:0bi- - 

„ceiul creștinilor să puie tot dintr'un neam Domni, sai 
Împărați, sau Crai, ci din alegerea, ţerii să-l puie“. 
şi: că Moldovenii nai arătat: o asemenea,” dorinţă, ?. 
lar Împăratul spune că ei ar fi făcut formal, conform 
înstrucțiilor primite, declarația că Domnul e gata cu jură- 

TE e Te TE E tnt TED 
  

  

Peene pa ra er 

     

     

' : i 

=     

    
      e E ap aoat e e i PIE i e 

Pct mea ee pret ei a n, 
CI Site Date meta: sa an - 7 sai         

Meşterii de la Hurez (Vucaşin şi tovarășii). | a 
! 

, 

mântul de omagiu ? şi vrea să, lucreze împreună, contra 
dușmanului comun. Un lucru e sigur: că se dădu Brîn-. 

  

1 Cf. Giurescu și Dobrescu, £. c. p. v, nota 5.. 
2 P. 101, | NR 5 Hurmuzaki, V, p. 284: „meminit Sinceritas Vestra oblatae Nobis 

a se Statibusque Valachiae ultro fidelitatis, devotionis et subiectionis 
homagiali iuramento, per solennem ablegationem plena facultate ins- 
tructam roborataei. ! : : 4 Documentele Cantacuzinilor, pp. 325-8.
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coveanului, care ar fi jurat a renunţa la orice în- 
voieli, convenții, legi, confederaţii, tribute și alte le- 
gături-'ce a avut pănă acum el şi 'Țara-Romănească 
cu: Poarta Otomană și alţi dușmani ai Împăratului“, 
diplomă de: confirmare, „confirmationis et institu- 
tionis“, cu data de 30 lanuar 1689!. De la solii 
turci se cerea însă, totala părăsire a amînduror prin- 
cipatelor, ca şi cedarea Ardealului 2... 

Dintre soli, Cantacuzinii rămaseră însă la Viena, 
arătînd că ai fost opriţi ca garanţi ai credinței Dom- 
nului. Lui Bălăceanu şi Vlădescului li se dădu ca to- 
varăş de cale vechiul negociator cu Imperialii, intri- 
gantul conte ungur Ladislau Csâky: „de fel om vi- 
clean, şi înşelător, şi mare mincinos“ 3. Ginerele lui Şer- * 
ban-Vodă se opri însă şi el în cale, după îndemnul 
soacrei, a, cării avere fusese urmărită de Brincoveanu 
pentru datoriile soţului la Poartă î. La Brașov întră, 
la 2 'April 1689, numai „Măria, Sa Csâky Laszl6 cu 
un magnat muntean, de la Măria Sa Împăratul, din 
Viena, cu 36 de persoane“. Şi încă singur Csâky fu 
dus la hișnov pentru a trece în Țara-Romănească, 
unde. Vodă-l primi în casele de la Mogoșoaia 5, pe cînd 
boierul rămase, încă, vre-o citeva zile măcar, la Bra- 
şov. La 15 April, din Braşov, tot-Bălăceanu cerea, voie 
să rămiie în Ardeal, de la principele care nominal mai 
avea, această ţară, Mihail Apaffy *. Încă, de la, Viena, 

! Jorga; Operele lui Constantin Stolnicul Cantacuzino, p. vi; lorga, 
5 p ? ) | 

Doc. Brincoveanu, p. 43. 
2- Studii şi doc., XXI, pp. 8I-2, no. xxvi; Hurmuzaki, VI, pp. 234-5, 

NO CLĂXIIL. - 
3 Popescu, Afemorit, pp. 102-8. 

4, Firmanul pentru trimeterea, la Poartă a Doamnei cu „fiul şi moş-. 
tenitorii“, la cari rămăsese „Tesaurul nostru împărătesc“, în Giurescu 
şi Dobrescu, p. 5, no 41. Altul, arătînd că e vorba de plata din haraciul 
rămas în urmă a garnisoanei: Cameniţei, în sumă de 133.000 de lei, 
tbid., p. 6 (cf. şi folositoarea notă). Un ceauș le adusese; v. Studii și 
doc., V, pp. 192-4, no 51, : a 

5 Popescu, .'€., p. 103. La, 22 April Brîncoveanu dă un paşaport Gre- 
cului țarigrădean Dimitrie, din Bucureşti, intitulîndu-se „Constantinus 
Brankovan“; Hurmuzaki, VI, p. 249. , 

5 Monumenta Comitialia Transilvaniae, XlĂ, p. 225.
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unde căpătase titlul. de colonel imperial, hotărîrea lui 

fusese luată 1. - Sa 
Pe atunci Brâncoveanu ținea, în Ardeal, apoi la Viena, 

agentul săi, Matei. Cleronomo?, şi dădea ştiri, prin co- . 

misarul de provisii Hofen, despre îngrămădirea, Tata- 

rilor la hotare, după îndemnul pretendentului ungur 

Emeric Tăk6ly, ceia ce aduce închiderea, pasurilor. 

Cu noul general Heissler, duşman în suflet, urmau bu-. 

nele relaţii păstrate cu Veterani. Curierii lui mergeaii 

pănă la Bucureşti, de unde venia, un boier, Radu Go- 

lescu, la 29 Mai, în Brașov5. Domnul îi dădea ştiri 

şi-i trimetea, nu -numai o mie de boi ceruți, dar şi 

o sumă de bani. 
Atunci însă, în Iunie, se luase hotărîrea, din par- 

tea Imperialilor, de a, rupe cu acest „cunctator“ al 

supunerii datorite. Bălăceanu lucrase. În aceiași scri- 

svare a, lui Heissler, din 11 Iulie, în care e:vorba de 

a se aduce în Ardeal soacra, și soţia colonelului im- 

perial, se pomenește îndemnul lui Brîncoveanu către 

'Păkoly de a năvăli pe la Orşova; se adauge mărtu- 

risirea, călugărului Isaia întors de la Tar, cu care se 

pare că şi noul Domn tratase, şi se expune planul 

de a, se ocupa Tirgoviştea, cu cetăţuia, mănăstirii Dea- 

-Tului î. | | 

Se ştia, şi aceia, că tributul sa plătit, „cu liniște“ 

(laltsininig), Porții, cu îndreptăţiri pentru negocierile 

cu Imperialii, şi că în cetăţile dunărene se adună, tru- 

pele turceşti.. „Solii la Împărat“, adecă Vlădescu, ar 

fi fost ţinuţi de răi și „puşi în lanţuri“ *. 

De fapt, se cerea, lui Brincoveanu un lucru cu ne- 

putinţă, : să risce tot pentru un cîştig îndoielnic, „că, 

nu se poate nicio mîntuită fără primejdie şi făr' de 

  

1 Giurescu şi Dobrescu, 7. c., p. 9, no 21. 

2 Ibid., p. 11, n-l 3. 
3 Socotelile Braşovului, 1. e. p. 231. 
+ Giurescu şi Dobrescu, pp. 1045, n-l 32. 

5 Studil, și doc. XI, p. 9%; Giurescu şi Dobrescu, p. 14, nl 33. 0. 

afirmă şi Împăratul (Hurmuzaki, V , p. 284). 
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pagubă“. Cu o ţară deschisă, fără, oaste, -avînd'Turcii î. 
dincoace de Dunăre şi pe Tatari în Bugeac, &l.ar fi. --: 

atras asupră-și 0 strașnică urgie fără, să, aibă: măcar. * 

siguranţa, că acei 4.000 de oameni din'Ardeal: al:lui-- 

  

  
  

       3 

  

. Picturi brincoveneşti (Sf. Mercurie şizDimitrie). 

Heissler vor: şi sînt în stare să-l ajute. Politica aus- | 
triacă de-a arunca toate iiscurile asupra aliaţilor şi 

supușilor nu putea momi isteaţa minte a acestui om 

cu 0 îndelungată și rodnică experiență. Nu se pot 

  
 



  

    

“riile sale,: expunerii şi 
? pri fa N 

161 

arăta, mai bine primejdiile acestei politici. decit :în. pa- 
ginile-pe care:Radu ::Popescu: le consacră, în Memo- 

” criticei acestei direcţii. . ::: 
i 

-11:3Ci, dar acestea toate le socotia - și le sfătuia; în- 
datăși, : acoperindu-li “nebunia, priceperea, “și bogăţia, 
a:nu vedea mulţimea; Turcilor şi a 'Patarilor . şi pu- 
țina..lor:: oaste ce avea: în Ardeal, că, nu. erai: mai. 
mulți. decît: trei sai patru mii de oameni Nemţi,. și - 
li se părea, că, cu nebuneasca, lor vitejie, cu :această 
puţină "oaste: a; lorti,! vor 'birui toată, puterea: Turcului 
Și a. 'Tatarului; carele: Turcul,'de la Răsărit: sculin- 

ARE 

  

| Sculpturi, brincoveneşti (la Hurezi). | | 

du-se, aă-venit pe 'ncet. înceţ și au biruit Domnii, Crăii, 
Împărăţii: mari și puternice, cît. şi Apusul . jumățate 
îl... cuprinsese, , şi,. cît se' lăţia,. atita, ..se . întăria, în 
avuţie și în. oameni, de putea,, cu un cuvînt, să,ră- 
dice (nemincinos). 100.000 . sai. 200.000 de. oameni; 
Şi. gîndia, acei; buni. viteji, Haisler și Bălăceanu, că, 

. pogorînd, 'în. ;'Para-Romănească, vor putea, stăpîni ţara 
fără, primejdie.de cătră, Turci şi de cătră 'Tatari,. pă- 
zind-o-cu aceste, trei,. patru mii de oameni, şi nu so- 
cotia cîmpiile şi locurile .cele.slobode, ce sînt împre- - 
jurul ţerii, pe care mii „de mii de oști pot întra,
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“şi atuncea ce:să facă cei puţini ai lui Haisler ghene- 

rariul? Şi iar. nu socotia, că în pămîntul Țerii-Ro- 

măneștă cetăţi nu sînt, nică coştere, întru care să între 

oamenii ţerii, văzind primejdii de vre-o parte, să 

scape: pănă . sar - isprăvi. războaiele, să se vază, biru- 

inţa, şi atuncea să se laude cei ce ai . mîntuit  pă- 

mîntul.: Ci. numai bătaia războiului socotia şi nă- 

dăjduia, biruință (care nici aceia nu o ai dobindit), 

iar. să rămiie ai să nu rămiie cineva în urmă, aceia 

nici. cum nu gindia. i, 

i: Care lucru, de ar fi şi fost (să zicem) vre-o +bi- 

'ruinţă, despre ei, şi sa fie peirea, patriei și norodului 

ce era în pămîntul -acesta, nicio laudă, nicio cinste 

  

  

Picturi de la paraclisui Mitropuliei (Bucureşti). 

mar fi fost. Că cel ce se gindește să-şi răscum- 

pere patria lui din robia, tirănească, întăiui trebuie să 

caute folosul cel de obște (cum zic cei învăţaţi), 

de-acii să caute ale războiului și ale biruinţii,. și atun- 

cea este fapta cea din sfîrşit încoronată (laus în 

fine cadit, cum zice oarecare politic latin, sau, 

cum zice altul: finis coronat: opus, adecă: sfirşitul 

cunună lucrul). lar a începe cineva lucrul, căutînd 

numai folos osebit, şi nu de obște, ca aceşti scriși 

mai -sus, caută pre urmă ocară şi alte rele să în- 

tîmple. De acestea și ca de aceste lucruri nebuneştă 

ce gîndia' acei: fără minte-oameni. e 
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. Înţelegînd Domnul ;Costandin Vodă, din Țara-Romă- 
nească, se mira, ce va să facă, și în: tot chipul se sfă- 
tuia cu sfetnicii Măriei Sale şi se nevoiă cu tot sufletul 
să, gătească, vre un mijloc ca să, oprească, răul ce-l cu- 
noştea, că, vrea să, vie asupra ţerii. 

Şi ai socotit întăii de — 
au trimis la Bălăceanu bo-l. 

„iară şi slugi de ale lui, cu 
cărţi de la, Domnul, întru 
care-l pohtia să vie în ţară, 
la. jupăneasa-i, la coconii, 
la moșii și să se părăsească 
de cele ce gîndeşte, că nu-i 
vor fi de folos,—că încă nu 
este vremea aceia ce gîn- 
-dește, că Turcul și 'Tatarul 
încă sînt în puterea, lor, iar, 
„cînd ar fi vremea, tot creş- 

tinul este dator a ajuta al- 
tui creștin, și Domnul încă, 
zicea că se va sculă cu pu- 
terea lui să ajute creștinilor, 
Nemţilor, cu vreme. Ci nu 
l-au putut să-l plece cu a- 

"„ cest fel de cuvinte nici cum, 
și, cu altele, îi făgăduia să-i 

- dea Domnul boierii și bo- 
-găţii,—carele nu le priimia, 
socotindu-se că este: om 
prea mare și cu multă în- 
țelepciune. de a chivernisi 
Domnii şi eri: pentru a- 
ceia, îl rugă să-l aducă în 
țară. Dar nu era aceia, că, la, mintea lui nu se uita, 
cineva, că nu era, ci numai se uita. la, răutatea, Şi la 
nebunia, lui, ce o avea, şi muncia în tot. felul. să-l 
potolească, cu blândeţe. nsă n'a putut cu această 
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socoteală, 'ci 'aji trimis: la Haisler” ghenerariul pre 
“Radul .: Postelnicul Golescul şi cu scriitorul -leşesc 

  
Sai i: Bicturi brincoveneşti (Colțea). —- | 

RR ia IE i a 

lătines&; ca să cerce și socoteala lui, oare este: cu 

a'“Bălăceanului tot una,-au ba, şi să-i puie cuvinte 
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înnainte pentru: ţară, ca să :nu facă, vre-un lucru. ce 
nu:este cu. cale, şi ;pre urmă.să vie vre-o primejdie 
pămîntului. Care mergind, | T-aă. găsi pre Haisler burbu- 
rat- de bălăiă, și: mînios . 
  

ca spre un -urs: împuş-:[i-.;: 
cat, şi nică cum. nu se. 
apropia de vorba, lui, că | 
:nu: se.uita la: vorbele ce-i 

, zicea; acei trimişi de Dom.-; |!» 
„nul, ci se uita, tot la cu-, 
- vintele Bălăceanului. ; Ci 

„Sau întors boiarii. aceia 

- în deşert. : | 
Domnul Costandin Voe- 

.vod tot nu se odihnia, că. i 
; pricepea, că, îndată ce vor . 
-pogori Nemţii în ţară,. va, 
„să vie mare primejdie ţe- |i.: 
urii, că îndată ar fi venit |;:; 
- oști turcești şi tătărești, [= 
; Şi mari: prăzi sar fi făcut | 
: Și, pustiire pămîntului.: Ci. | :f(€ 
- dar aii mai trimis pre Ro-. | tf 
“dul Logofătul, fiul. Hrizii kW 
Vistierului din Popeşti, fi-. | 
ind'învăţat şi în: limba |: 
- Jătinească, și i-au dat; |: 
„ŞI, o seamă de bani să . 
dea pentru treaba oștilor, 

“şi o mie:de boi, iar pen-. + (ii 
“tru oști, şi-că doar ar, bi 

îmblinzi pe Haisler să nu 
vie în ţară. Carele mer-: 
.“gînd-la Brașov și Împreu- 

a i 
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, Piatră de mormiînt 

din epoca; Brîncovenilor (Hurezi). 

: nîndu-se cu dînsul, i-au dat banii şi boii cari erai trimiși 
- de la Domnul, şi aă luat şi răvaş de seamă, de la Comi- 

SR RSS Na 

:; sarul, Lîngă vorbele. banilor ce avea, ai început a zice 

5 
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Radul Logofăt: Jupîne Haisler, ce pricină, este la: mij- 

loc între Domneata și între Măria, Sa Vodă şi între 

“țară, şi în toate zilele te lauzi cu răi asupră pă- 

-mîntului: în loc ce am avut nădejde de mintuinţă, 

din mînile. Turcilor păgîni, acum de la; dumnea- 

voastră să ni vie peire, care nădejde va, 'să fie la 

noi în deşert. Haisler au zis: .„Aceasta este pricina 

ce întrebi dumneata, caţi trimis. soli la, Împăratul 

nostru ca să vă așezați: cu pace şi să vă supuneți 

creștinescului Împărat, care, făcînd legătură precum 

Sau căzut creștinilor, naţi vrut să păziți tocme- 

lile şi legăturile, cum zic la noi; la Nemţi, parola, 

ci aţi călcat şi toate legăturile, şi aţi stricat şi pa- 

rola“. Radul Logofătul răspunse: „Mi-ar fi voia să 

auz de la dumneata care legături am 

călcat de am stricat parola, că Domnul 

nostru şi cu ţara, gîndește că le ţin toate 

cîte au legat solii noștri acolo în Beciă, 

fiind câte patru soli de faţă; iar, deai 

legat d'amnealui Bălăceanu, care în- 

— deamnă pre dumneata spre minie, alte 

Pecetea egumenului legături afară din cei trei soli al noştri, 

de Hurezi (1832) pre neștiinţă, în taină, acelea nu le vom 

ţinea, că tot lucrul ce-l face omul întrascuns de 

soțiile lui nu se chiamă lucrul de folos obștii, ci 

mai vîrtos se chiamă, vicleșug; care, de vreme ce 

au făcut ca un viclean, el va da seama cu ace- 

iea. lar noi nu le priimim, iar acelea priimim care 

le ai legat solii noștri toţi de față. Și, de „au legat 

bani, iată dăm bani, numai de odată toți nu pu- 

tem sări dăm, de vreme ce sîntem dajnici şi “Tur- 

cilor, şi, de ai legat boi să dăm pentru hrana : OȘ- 

tilor, iată că am adus și o mie de boi, şi iar'cu 

vreme vom mai da, şi să: fiţi odihniți la, aceasta. 

“Tar, de vă îndeamnă Bălăceanu. ca să veniţi în 'pă- 

“mîntul nostru, socotind “să ni: se facă mintuire, 

acum întmaceastă dată nu va fi mîntuire, ci va fi 

    

 



  
“bine să lipsească toa- 

alții“. Iar Haisler zise 

“miîntuință fără pri- 

  
  

6? 

peire, pentru două pricini: una, că încă Turcul este 
în puterea, lui păn' acum, şi Tatarii 'întreoi.neclă- Y ? . ” ă o) 

tiță nimica -de nimeni, alta că în ::pămîntul inostiu 
niscareva, cetăţi mari şi tari, sau alte forteliţii, întru 
care să: scape norodul în vreme de “acest felii de 
răzmirite, nu sînt, ci, îndată ce ar. veni oștile creşti- 
nești în țară, fiind locurile deschise de toate părțile, 

„ar veni Turcii și Tatarii de ar pustii . tot :pămiîn- 
tul: atunci nu ştim, cât: de oștile împărătești  scă- 
“parar au ba. Care lucru, dacă ar rămînea pămîntul 
"fă oameni, de ce felii ni sînt ostenelile și vorbele 

şi legăturile ce le facem? Că noi pentru aceia, lepăm, 
„ca să 'dăm 'bani şi hrană oștilor, ca să ne mîntu: 
im cu mijlocul acela, 
să nu vie primejdie 
locului; iar, cînd va 
fi cu primejdie, mai 

te "acestea, să nu a- 
vem 'a face unii cu 

că nu se poate nicio 

  

mejdie şi făr' de pa- 
gubă.. . | | | 
Au zis la aceasta Radul Logofătul „că se! poate 

i . 
Picturi brîncoveneşti (Colțea). 

"face, de vreme ce-i veţi bate Și-l veţi birui pe vrăj- 
„mași, şi-i veţi goni departe de vecinătatea noastră, cu 
armele împărăteşti, iar nu cu ale noastre, că nai: am 
“spus că arme n'avem a sta, împotriva 'Turcilor, făr' 
cît, ce putem, aceia am și legat, ca. să dăm pentru 
treaba oștilor împărătești, ca să ni facă ' mîntuinţă, fără primejdie. i 

ŞI, ca de acestea multe zicîndu-se, nici cum nu Sai putut îmblinzi, ci tot cu minie mare se arăta, cătră Domn şi cătră ţară, fiind aţițat de Bălă- 

(2 
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ceanu.; Şi acestea, le-ai scris: lui Costandin-Vodă, 

Radul Logofătul, înştiințindu-l de toate Ls 

îi. e 
Pi NI 

La 11 Junie. fură rupte la Viena negociaţiile cu tri- 

meșşii turci, şi încă de la 6 ale lunii Sultanul ieșise 

-din. Adrianopol spre Sofia?. Ofensiva otomană începea. 

- Numai era timpul „cînd la Dunăre dominati Nemţii 

- şi cîte un răsculat ca leghen-Pașa, care trebuia oprit 

“cu: puterile slabe ale ţerii 3. Era, vorba, să se. iea şi să 

se întărească și Orşova, să se aducă, în Ardeal TOkoly. 

„ Seraschierul Husein-Paşa, - Capudanul Dunării, Ali, se 

a | îndreptau spre 
granița Banatu- 

lui, în acelaşi 
timp cînd o0as- 
tea de căpete- 
mie întra în 
„Serbia.. Brânco- 
veanu .căpăta 

“porunca, - de, a 
merge, cu toate 

„oștile sale, la, 

Picturi brincoveneşti. (Colțea) Cerneţi. Şi -el 

ta Ia se supusef. . 

Dar şi de aiciel înţelegea să, păstreze, legăturile cu 

„— Germanii. Prin Ferdu Popescu, rămas. la, Braşov, Heis- 

“ler fusese înștiințat de acest atac şi alergase „în cai 

de „poştă“, aducându-și trupele de la Braşov ?. Precum 

trimesese în primăvară. pe Cleronomos 6, el expediă la, 

_Xiena, de la Cerneţi, la, 2 August, un curier cu o scrisoare 

  

--de explicaţie faţă de pirile cei se aduc, cerind ca ele. 

  

1 Pp. 1049. . DN II II IE II E 

2 Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, cd. din Pesta, 1835, 

III, p. 835. 
a 

5 Studii și doc XX, p. 82, NO SNTII. 

+ Popescu, p. 209; Greceanu, P. 45. 

5 Popescu, pp. 10910. 

6 Cf. asupra lui, Giurescu şi Dobrescu, o. €. P. * şi nota 2. 
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Din tipăriturile brincov enești (Psaltirea arabă, 1106). -
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să-i fie arătate anume prin vre unul din solii săi re- 
ţinuţi. Răspunsul Împăratului, dat la 17 Septembre, 
fu foarte aspru: înşira „asprimea împotriva lui Şerban 
al Pîrvului“ (Vlădescu), vefusul de a întări învoiala 
de la Viena, „cuvinte necuviincioase spre batjocura, 
noastră“  jignirea Doamnei lui Şerban, care fusese luată 
supt ocrotirea împărătească, a „Domnului săi firesc“, 
întreruper ea subsidiului lunar pentr u oastea din Ardeal, 

  

  

  a. 
în: SRI 

    
Pieluri din Paraclisul Mitrogolici (Bucureşti). 

cum primiseră ambâsadorii, zăbava. în trimeterea boi: 
lor, ajutorul dat Turcilor după ce se evitase unirea, 
cu Imperialii, „corespondenţa, strinsă“ cu cei dintăiu |. 

Celor :trei boieri opriţi li se făcură aspre mustrări, la. 

care Pîrvu răspunse, cuminte, că „învoiala, şi ofertele 
au fost făcute de dînşii condiționat, anume dacă ar fi 
liberi Ja, spate şi de către Turci,. cari-i apasă încă, ar 

î Hurmuzaki, V!, p. 284. 
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fi siguri“. Cleronomos singur, care slujia de tălmacit,., 
fu' expediat cu scrisoarea către Brîncoveanu . 

  
Din tipăriturile brincoveneștă (Octoih, 1700). 

Heissler fu bătut răi la Orșova, dar biruința, cea, 
mare a, Imperialilor, supt Ludovic de. Baden, la Niș 

  

“1 Joi, pp. 285-6, n căcux, CEE Giurescu şi Dobrescu, 7. e. p. 1.
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(94 Septembre) aduse ocuparea Vidinului (14 Oc- 
tombre) şi Cladovei. Întrarea în 'Țara-Romănească a : 

  

      
        

- di : Aa , 

Biserica, din Bălteni (întăia jumătate a veacului al XVII-lea). 

lui. „Badesis“ se aștepta cu neliniște. Locotenent- 
colonelul Schlick ceru să, se gătească iernatec pentru 

oastea întreagă. Arătînd „neputinţa ţerii“, Vodă, tri- 
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mese pentru negocieri pe Aga, Cornea Brăiloiul Și. pe, 

Şerban Greceanu, învățatul Logofăt al doilea. În. la-., 

gărul: din Cladova însă, unde veniră, Bălăceanu li, 

zădărnici.. misiunea. Cu vestea nesuccesului călări Gre- . 
tn 

  

  
  

A X) 

  

ji   /
Z
       

  
          
  DN Da ii e cu. , : : ED 

”. Din tipăriturile brîncoveneşti (Noul Testament, 1103). 

ceanu la, Brîncoveni, în, curţile vechi, unde năcazurile. 
” rodeau pe stăpînul săii!. Invocînd „dreptul războiu-. 

lui“ şi siguranţa. de spre Turci, care 'se căpătase, se: 
cerea, întreținerea pe șepte luni a, 15.000 de soldaţi, 

1 Greceanu, pp. 16-8.
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cu carne şi vin, pe lîngă o contribuţie de 800.000 
de florini. la. timpul ce se'va fixă, 1.500 de cai pe 
preţ fix din această, sumă ; doi ostateci vor sta în 
tabără; răspunsul va, urmă, în şese zile; altiel ţara-și 

va păstra.. „drepturile, da- _. 
   tinile şi libertăţile“ 1. 

zuseră tabăra lui Vodă, 
găzduiai acuma catanele 

împăcat dușman al Brîn- 

atunci, umil, cu moartea 
în suflet, „să își facă milă 

pămîntului“ 2. În zădar: 

rani înnaintară pănă 'la 

conacul domnesc din Şer::       
Domnului; Preda Brătă- 
şanu, pe lingă Brăiloiti. 

Bălăceanu izbuti și data, aceasta, pe cînd dușmanul săi 
domnesc se adăpostia în Dîmboviţa, în casele cele de la, 
Potlogi,-leagănul de la Brîncoveni al lui Matei, lui Preda, 
Papa, lui Constantin-Vodă, el însuși vedea, „pe străinit 

Stilp de la Comana. 

1 Râder, Ludicigs von Baden Fe eldzitge, II. pp. 166-7; Harenuzal, VI, 
p. CCxI. _ 

2 Popescu, p. 111. : 

La. începutul lui No-:... 
vembre, Cerneţii, cari vă- 

generalisimului, în suita, . 
căruia se afla şi Vete- : 
rani, un vechii şi ne- ; 

coveanului. Acesta ceru . 

cu ţara, ca să treacă cu. 
oștile în Ardeal, să ier- 
neze, .să nu vie primejdie-: i 

trupele lui Baden şi Vete- 

Craiova, unde-i găsiră alţi. 
soli munteni, plecaţi dela: 

bănești, Diicul Rudeanu, i 
Constantin Știrbei, vărul 
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PE ERIN A ai sal aduși de acest vînzător din ură, al ţerii sale. Pe cînd 
se prădai. averile de aici,. Bălăceanu aducea de la. 
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E"foyos Max, Cot 4 Geg tr axea ne e 

Q"odng iniția pt Nzeigont Digrare zavrurg 
“ONG ati. ayoc 3 meu bo, 

o] X pion ac Legonbau ii 

Din tipăriturile brincoveneşti (Capitole îndemnătoare, 1691). 
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Drăgăneștii, Prahovei pe pretendent, cumnatul său, şi 

pe mama acestuia. a A 
“Apoi se ocupară Piteștii; Cimpulungul, unde Brin: 

năvălitorilor. De aici plecă marchisul, „Printz Loy“, 
care era, la. Braşov în ziua-de 6 Decembre!. 

Încă din Decembre, generalul Heissler se coboria pe la 

Bran,—unde-şi avea, lagărul contele Magni, din trupele 

sale,—pentru a cantona la. noi cele patru regimente de 

cavalerie care începuseră a flăminzi în Ardeal ?.. Rămas 

za Vo, > 3 

ŞI Aiban 1 fi ? 

55| Ai 
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„Es      Pnl et doom: ist l Saizisl pita 

Sculpturi brincoveneşti (Hurezi). 

comandant suprem, el își trimese oameni lă jaf pănă 

la Argeș, ocupînd însuși Tirgoviştea“. Magni .se des- 

făcea, dintre ceilalţi, cu Preda Prooroceanul și Matei 

Bălăceanul, pentru a, veni la Bucureşti, unde era la 

19 Decembre 4. Heissler însuși își făcea Crăciunul în 

Capitala munteană, avînd lîngă el pe Constantin Bă-+ 

lăceanu, în sfîrşit satisfăcut 5. | Da | 
EI nu venia ca dușman, căci Brincoveanu încheiase 

“tratatul săi cu generalisimul şi începuse a plăti din 

cei 6-700.000 de florini fâgăduiţi $, avînd și indatorirea 

1 Socotelile Braşovului, p. 237. 
2 Giurescu şi Dobrescu, o. c., pp. 17-8. Di 
3 Greceanu, pp. 16-20; Popescu, 7. ce. p. 110 şi urm.. - 

4 Giurescu şi Dobrescu, o. e. p. 19, nota2. ” 
5 Raport din 25 Decembre, zbid., p. 20 şi urm. 
5 Studii şi doc, XĂ, p. 104, n-l Livu. 

coveanu, acum la. Cotroceni, oferise sălaş de iarnă. 
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de a da 1.200 de cai!. Dar. nici nu înţelegea să plece, 
căci i se părea că, împotriva unui atac turcesc, sar 

“putea apăra din mănăstiri, pănă ce sar face, în pri- 
măvară, oarecare întărituri. Fireşte că Doamna lui 

  

  

Din tipăriturile brincoveneşti (Mărgăritare, 1691). 

Şerban fusese scăpată de pază din Drăgănești, şi ea 
se aşeză, statornic la, Braşov ?.' IN 

Lăsind ca ispravnic de Scaun pe Cîrstea Popescul 
Spătarul, ca să gătească provisiile, Brincoveanu se 

  

t Giurescu şi Dobrescu, oc; p. 21. 
2 lbid.
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„retrăsese, 'cu Mitșopolitul Teodosie şi Episcopul de Rîm- 
nic, înnaintea avangardei lui Magni, la mănăstirea, 
„Plătăreşt, fundaţie a lui Matei Basarab, apoi la. „Ruișii 

i ui Şerban- Vodă, pe . „rnoșia, 
Drăgăneşti. Aici veni ' să-l 

'|. afle Heissler, care nu ştia că 
ajutorul tătăresc fusese ce- 

un boier!, și credea că, are în- 
naintea lui numai un biet fu- 
gar îngrozit. Domnul, care trecu me

 
de
e,
 

“ban, cu 80 de slujitori, îi ceru 
hotărît să: plece în Ardeal şi, 
pentru a-l determina, el îi vădi 
apropierea fiului Calgăi, în lipsa. 
Hanului, care se luptă, la, Sco- 
pie (Uschiub) cu Imperialii?. În 
schimb, se închei .un adevă- 
rat tratat cu privire la un 
subsidiu, la un ajutor de cai 
şi boi, pe care-l pomenesc ra- 
poarte militare germane - în 
cursul anului 5. 

De fapt, încă din 20 lanuar 
1690 generalul imperial arăta, 

e: spite teii] din Bucureşti, că e silit să se 
Fereastă gotică în epoca retragă, cu cei 8-9.000 de oa- 

încovenească (Hurezi). meni, avînd și tunuri, înnain- 
tea primejdiei tătăreşti ce-l imeninţa, într'un oraș deschis, 
unde era, și ciumă î. Un izvor mal tărzii spune că și 

Sg. 
4 
4 

Î 

ț 
i 
i 
VI 
h 

ş4 

i. 
* 
A 
A 

              

„1 Greceanu, p. 20. 
„2 Tbid.. pp. Bis; Popescu, i e. PP 442; scrisoarea lui Miha, Bă- 
jescul, în Hurmuzaki, V, pp. 31U-1, n-l „cextv și în lorga, Serisori de 
boieri, pp. 94-17 n-l Lxvu, .... 
3 Giurescu și Dobrescu, o. e, p. 24 şi urm. Cf. scrisoarea lui Băjes- 
cul: „din gură s'aă plecat Neamţului măcar cu darea“. 

, Studii şi doc, XS, pp. 106- Li Giurescu şi Dobrescu; 9. cp. 22, 
n-l 42, : ” 

. 

rut, prin Caramanliul şi încă, - 

de la Ruși la Curțile lui Şer-
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țeranil, desperaţi, ucideati , pe , Nemi unde puteai. Tatarii veniai cu Calgaf] cel tînăr. Domnul alergă, prin Buzăă, unde-i lăsă, familia şi mulţimea, fugită 
în preajma lui, “către Floci la Dunăre: întîlnirea, 
cu Calga se făcu întrun sa vecin, Berteştii; cro- 
nica oficială spune că 'se alcătui un adevărat plan de: războiii, Taţarii avînd să lovească „pe la baltă" „prin șes, iar el, Brîncoveanu, cu Cazacii, saragelele, 

o. 

  

Din tipăriturile brîncovenești. (Pravoslavnica mărturisire, 1691), 

Seimenii „și alţi lefegii“, în număr de. 2.000 de os- 
tâși aleși, pe drumul Buzăului, pe supt munte 2. Sar- 
cina strașriicilor ajutători, pe cari-i conduceaii Arma 
şul Cernica Ştirbti și un căpitan ds Seimeni, fu deci 
numai "aceia, de a, petrece pe Imperiali în retragerea, 

  

1 Nicolae de Parta, în „Buletinul Societăţii de geografie“, 1899, art. „nostru: „Documente geografice:, p. 26. ! 
2 Greceanu, pp. 246. În 1689 avuse 4.000 (Studiă și doc. XX, p. 93).
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- care-i duse în cels dintăiii zile ale lui Februar înnapoi 

la Braşov. 

    

   „rai it Ă 

a pui pi it Pieturi brincoveneştă (Ilureză), 

Brîncoveanu, care se scusase și făgăduise darul d 

  

i Scegtelile Brașovului, p. 239: la 3 Februar orășenii trimet să-l sa- 

„« lute la- Bran; cf. Iorga, Documente pririloare la „Constantin- Vodă Brîn- 

covediiui; Bucureşti 1901, pp. 105-6. 

   

  

DT



  

  

SI 

cai !, :nu' putea' să: uite îniruntara,' batjocura: pe care 
i-o adusese Bălăceanu; şi el a trebuit să știe':că în 
primăvară, la! 3 :Maiu, Împăratul făcu din „credin: 
ciosul; şi iubitul săii colonel“ comandantul tuturor tru- 
pelor--ce ar lup-- II E ARD a a i 

tă suptisteagul [e T 
săii' în Moldova, ! 
și în:-Para-Ro- . 
mănească?. Dar: 
el' văzuse acu-! 
ma cît de puţin - 
răspunde pute- - 
rea și buna con- 
ducere: a Impe- 
rialilor laudelor 
care precedase- - 
ră întrarea lor." 
în ţară la din-: 

sul : apariţia 
singură a Tata- |. 
zilor: fusese în: |: 4 
stare să scoată - 

din Bucureşti O În as? HeseVaă Înega, XE MAţE e oştire întreagă: |: ca, 3 a i a , 
avînd la înde:": Acon%as Hestlangn gti A Apt mînă! tot coia - |Ilprt senezzizeia Kpfie ae Pnpbtacuz + 
Ge-i''trebuia..' |-* ÎN pe ari eră sp Sa-i e TunantesZ, 
Traiul:'în  bor- AmYagr "mn sf nat mpaca: mouzie + 
deie .și: colibe, |: xz AipEraă, MYAMD "Bp0tAt6 e 
hrana''cu ' pîne - Se PRR RI “ 

„într'un 'chip 
deosebit, foarte i 
neplăcut gătită , nu convenia, Nemţilor?. Vizirul-cel-Mare 

DEI II IE i Cre xVpa acdiţa CME MĂ a 
, 
  

w
a
i
3
 

fi
 

m 
i
 

Si 

  

    . 

  

      
| Din tipăriturile brîncoveneşti. Încăjături, 11100). 

'* Mustafa Chiupruliuil era un om pe care nenorocul din cursul 

  

! Studii şi doc XX, p. 108, NO LEX. : 
2 Giurescu şi Dobrescu, o. c.; p. 3%. : 
3 Studii și doc. XX, p. 105, no Lysi. 
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unui an nu-l putea descuraja și el făcea pregătiri mari 
pentru . primăvara viitoare, pregătiri: care siliră pe 
marchisul de Baden să iasă din Niș în cursul verii. 
„Dintre boierii cu influenţă, nu era niciunul care să 

fi fost de partea, Imperialilor: nici Constantin Stolnicul, 
care în Februar -era în misiune la Tatari, nici fratele 
său Mihai, nici Vistierul, nici Aga Cornea Brăiloiu, 
nici Constantin Ştirbei, nici, în sfîrşit, Mitropolitul 'Teo- 
dosie, care era în acel moment „chehaiaua și sfatul 

Divanului“!. Dar se 
mai adăugi ceva, pen- 
tru a face pe prevă- 
zătorul Domn 'să iea 

o atitudine hotărit 
“ dușmană Nemţilor : 

la, el se oploşise un 
om neastîmpărat, în 
care seadunasetoată 
ura najţiei sale su- 
puse împotriva, Ger- 
manilor stăpînitori, 
pretendentul ma- 
ghiar la tronul 'Un- 
gariei, „grohul“ Eme- 
ric TOkOly. Cu el, pe 

„care Turcii îl impu- 
neaii ca prieten Brincoveanului încă, din vara anului 
trecut;?, se ţesea, încă, din Februar, în sfaturi de noapte, 
planul care trebuia să-l ducă în Scaunul principatu- 
lui ardelean și de aici pe drumurile de glorie ale unui 
Bethlen Gabor şi unui Râk6czy 3. Între boierii din 
partida, creștină, puşi pe fugă şi ascunși de mîna 
Brîncoveanului, se. dădea ca un lucru sigur că în 
primăvară Vodă, „grohul“ şi Tatarii vor face un 

  

Cusături brincoveneşti (Hurezi). 

1 Scrisoarea, Băjescului, 7. e. 
2 Studii şi doc., XX, pp. 92-3, no Lut-iv. 
3 Aceiaşi scrisoare.



  

  

83 

  

lucru mare !. Era, vorba ca lui Heissler „să i se co- 
boare nasul cel mare. al mândriei lui“ 2, 

„Pe cînd oastea, turcească de căpetenie se îndrepta, 
Spre Serbia, trupele Serascherului pentru expediția ar- 
deleană, Cerchez-Ahmed-Paşa, se adunaii în Tara-Ro- 
mănească, unde. Nemţii, fără grijă, culegeaiă grîu la 
Rucăr . şi cumpăraă ' vite 3, Lafi21 Iunie se scotea steagurile oști- ________- ___ 
rii din Bucu- [| 
rești pentru 'că/ 
să întîmpine la 
Potlogi pe 'Tur- 
ci și pe Tatari. 
Rominii trecu: 
ră pe poteci la [Eu 
Dragoslavelg, A 
încunjurînd Î| (fr 2 
Branul,. ca și, [| & 
oastea de că- ||i5) 
petenie. ÎI 
„Lupta,sedă- [IE 

du cu Heissler, || A S 
care încă, de la [ASIS Aa: Ne 
G August st. n. 
părăsise Bra- C——=== = - şov ul, aștep- “Din tipăriturile brincovenești (Oczoih, 1100). 

tind, cu Magni, atacul prin pasul Buzăului, la 11, în- tre Zirnești și “Tohani. Patru regimente de cavalerie și miliția imperială erai susținute de magnații unguri Și de Secui, cari, puşi în aripa, stângă, fură, frînţi cu înles- 
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nire. Cavaleria otomană, hotărî însă, cu toate că, sii N cherul, lovit de un glonţ în gură, căzuse în cursul ciocnirii 4, 
1 Scrisoarea Băjescului, î. e. ! 

„„2 Popescu, 7 e. p 142, , 
„8 Socotelile Braşocului, pp. 239-40. a "4 Descripţia, după izvoare ardelene. în Socorelile Brasovului, pp 238- 9. Cf. Iorga, Doe, Brincoveanu, pp. 106-1, no ui; Studii și dor, Xă, p. 109 şi urm.
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Brincoveanu avu o îndoită bucurie găsind între 
morți pe Bălăceanu, al căruia cap, păstrat cu îngri- 
jire pentru suprema insultă, fu dus la, Bucureşti pen- 
tru ca să fie înfipt în suliță pe gardul caselor sale, 
acum fără stăpîn şi văzînd între prinși pe Heissler 
el însuși. „Jupîne Heissler“, i-ar fi zis el, „ţi-am adus 
oaspeţii cari ţi-am scris că-ți voii aduce; primeşte-i“. 
'Tăiosul răspuns al generalului imperial ar fi fost, după 
acelaşi izvor!: „De sînt şi rob, astăzi am căzut în 

| robie, iar tu eşti rob de cînd 
te-au făcut tată-tău“, 

În ziua, de Sîntă-Măria Mare, 
cînd Bucureştenii văzură capul 
palid al Bălăceanului, Constan- 
tin-Vodă lua. parte, venit de 
trei zile în Braşov, la slujba 
cea mare ce se făcu pentru dîn- 
sul, larg dăruitor pentru cele 
sfinte şi aici, în biserica'romă- 
nească a Şcheilor. De la Brașov, 
prin Prejmer, se luă calea spre 
Apus. Tok6ly fu încoronat la 
Cristianul Sibiiului, şi cu o'cu- 
vîntare a lui Brâncoveanu, dar 
bucuria pentru această biruin- 
ță, care: uşură esențial. Tecu- 

cerirea Nișului, a Cladovei, a 
Belgr adului, nu ţinu mult. Mar- 

chisul de Baden alergă spre Ardeal, şi aceasta, hotări 
grăbita, retragere a, biruitorilor, cari e de mirare .cum 
nu S'aii gîndit că, lucrurile trebuie să, se. prefacă,- ast- 

„fel. Pe la Vîrful Craiului, pe valea, Teleajinului, „fiind 

  

      
“Casături brincovenești (Hurezi) 

calea mai largă“, pe la Ceraş Şi Văleni, oștile se în- 
toarseră în Tar a-Romănească 2. 

Biruinţa, de o clipă avu apoi urmări erele pentru 

1 Popescu, 7. c., p. 144, 
2 Cronicele muntene citate.
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eu a Țara-Romănească, în care băciuiră îndelung „curuţii“ 
lui TOk6ly, oameni fără ascultare și fără, milă, pe cari 
Vodă fu silit să-i ucidă unul cîte unul prin satele 
unde se oploșiseră ca hoţii mai mult decit. ca, prie- 
tenii !. După o apariţie prădalnică la Cîmpulung şi 
o ciocnire cu Nemţii la hotar, prin Cerneţi, „grohul“ 

„fu silit a fugi la Vidin2. 

Dar de o întoarcere răsbunătoare a Nemţilor nu 
mai putea fi vorba. „n : 
Scaunul Brincoveanu- f2_ 'ţ; AN IN 
lui era, definitiv aşezat. 
Şi totuşi, tocmai atunci, Î| că 
printr'un act solemn și za 3 
zădarnic, Împăratul a- SI | 
răta lui Ladislaii Csâky, 
pe “care-l trimetea, la 
Doamna lui Şerban, că, 
ţinînd seamă de păca- 
tele lui. Brîncoveanu, 
care na fost ales de 
ţară, cum sa spus, n'a 
rupt legăturile cu 'Tur- 
cii..şi. Tatarii, ci s'a u- 
nit și cu Tokoly, a che- 

  

  

  
  

            
„ mat pe Ardeleni la, răs- Din tipăriturile brincoveneşti (Triod, 1700), 
coală şi-i “chiamă, încă, şi, în sfirşit, a provocat și a 
ajuțat expediţia, din 1690, urmînd a da păginilor bani, 
provisii, cai şi ostași, îl destituie formal, îl „depune“, 
„anulindu-i“ - actul :de numire și așează în loc pe 
Gheorghe Cantacuzino, pentru o sumă de 100.000 de 

„galbeni, plătiți jumătate înnainte ?. 

  

- - 1-1bid. şi Del Chiaro, Riroluzioni della Valachia, că. Iorga, București, 1914, p. 149; Iorga, Doc, Brincoteanu, p. 107 şi urm.; Studii și doc, XX, p. 122 şi urm. . | . ” 2 Cf. lorga, Doc. Brincoveanu, p. 107 şi urm. 3 Ibid, pp. 3846, ”
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Războiul “cu Germanii nu mai oferi: primejdil” un 
întreg șir de ani, puterile germane fiind tot mai: mult 
ocupate în Apus, contra Franciei lui Ludovic al XIV-lea. 
Gîndul, de a supune „prin jurămînt de. omagii, de a 

. e sv 

Romănească fusese - “părăsit... Jalba;- pribegilor '-; cari 
aii scăpat din 'Tara-Romănească“: la, Sibiiiă, împotrivă 
Cantacuzinilor, „adevăraţi! Turci” » rămase fără, urmări ! 

ș Dar -Constan- 
„tin Cantacuzi- 
n0 „corespun- 
dea şi mai-de- 
“parte,  foart6 
amical, cu Ve- 

terăni?, și: a: 
vem din acest 
timp şi scriso- 
„ră de-ale Brîn- 
 coveanului că; 
“tre: vestitul 

: scriitor conte- 
leMarsigli: 5.Pe 

„acesta-l primi 

    

  

    

   
   

   

a Se ptem: bre 
== 1691 şi, la 

-- masă; un pă- 
“ hat':fu ridicat 

cu jumătate de 
glas: pentru Împăratul. Audienţa, lu" ţinu şese ceasuri 
și i'se arătară, reinnoind vechile asigurări, de. „prieie 

: Ruinele paraclisului din Comana. 

1 Hurmuzaki, VI, p. 368. Poate să fie de pe vremea cind Brinco- 
veanu, întorcîndu-se în Bucureștii părăsiți de Heissler, își pedepsi pe 
necredincioşii lui. Traducere germană. sbid., p.365.—Tot la Sibiii erai . 
în Mart 1691 Maria Doamna lui Şerban și | Maria, Bălăceanalui; ibid 
pp 874-5,:n0 ceLvi. ii it 

2 [vid p. 378, no ccLviil. pe mr ani 

s Ibid, pp. 387-391. 

   



„vie; Peste citeva săp- 

le Vizirului 2. Negoţul 
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nie pentru Germani, scrisori schimbate între TOk6ly şi 
ocrotitorul săi ambasadorul frances, smulse unui curier 
ungur pe care Domnul poruncise să-l omoare: lenachi 
Porphyrita, capuche- — 
haie a Ţerii-Romăne- 
Şti, fu chemat la Bu- 
curești în legătură cu 
acest schimb de ve- 
deri, dar el refusâ, să, 

  

  

  

  
tămîni, contele, în- 
tors prin București, 
incognito, ca „secre- 
tar al ambasadoru- 
lui. engles“, întîm- 
pinâ, aceleași zîmbe- 
te, aceleaşi plecăciu- 
ni, aceleaşi compli- 
mente, și, cînd trecu 
în sfirşit din nou ve- 
nind din Constanti- 
nopol, în vara anu- 
lui 1692, i sefăgă- 
dui că generalul din 
Ardeal va, fi înştiin- 
ţat despre mișcările 
Tatarilor !. Numai în 
1695 era să se în- 
toarcă Marsigli la Bu- 
curești și-l vedem 
plingîndu-se de piri- 

  

cu Ardealul fusese 
reluatîncă din 16915. :! 

1 Analele Academiei Romine, XXI, pp. 65-6. 
2 1did., pp. 95-6.—Doria, alt ofiţer prins, şi Heissler fuseseră trimeşi Porții în 1691; Studiy şi doc, XX, p 122, no cxxi. 

        
„X83 Ibid., p. 120, no căviut. 
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ss 

"Se zvonise în: primăvara: anului -1691.-că Brân- 
"coveanu e chemat la: Pourtă, supt; ameninţare . de 
a-și pierde: capul !. Do fapt, i sesiertase,. ca „şi Dom- 
nului Moldovei, tributul pe. acest an 2. după: ce “îri 
1689 se ceruseră „cinci haraciuri“ -şi, pe-.lîngă diîn- 
sele, alte 400 de pungi?. Deși: Tokly era: furios că, 
i se rup .hiîrtiile, că i. se ucid oamenii, că -viaţa .lui.e 

. ameninţată, totuşi Brîncoveanu, sprijinit pe Chehaiaua 
= a. Marelui-Vizir, :.că- 

(| - ruia-i da juvaiere, 
| - bani. și cai; şi pe 
4] „. Agii Ienicerilor. și 

SI -- Spahiilor,.-era so: 
"4 

i 

  PR | 

     

- cotit - că: se . află, 
= în Siguranţă, îm: 
- potriva “intrigilor 

| “lui .Reis-Efendi€. 
“La porunca de:a 
merge din noi la 
“Cerneţi : şi de. -a, 
găti:cale Hanului, 
“care “trecu . prin 

P
E
 

   

I
S
 

p
r
 

Ț 

„. garia: și Belgrad, 
el răspunse cu: o 
ascultare care-i în- 

„tări:situaţia. Cro- 
„ nica oficialăspune 

cum Domnul ieşi înnaintea Tatarilor la;.-Fintîna-Rece 
Și-și dădu poclonul, „aşezînd cu pace întiacea, vară“ 5, 

„Pacea, era, însă numai relativă.. Şi Domnul moldo- 
venesc,: bătrînul soldat necărturar şi viteaz Constantin 
Cantemir avuse legături cu Imperialii, “şi :el încheiase 

1 Studii şi doc. XI, p. 181. - aa aaa 
2 Ibid,, XX, p. 122, no. cs. . 
3 Scrisoarea, Băjescului. a 
+ Studii şi doc. XX. p. 123, no. CXxV. 
5 Greceanu, p. 45. - au 

        

Sculpturi brîncoveneşti. 

  

„Nicopole cătreUn: 
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cu ei un'tratat!!; cînd 'Heissler era, la. București, :el - il: oferise un; subsidiu de 24.000 de lei 2; trimeși: ai Moldovei eraii, se pare, la Viena pentru contribuţii. în anul :1690 5. Soli se. schimbaseră, între lași şi Bucu- rești şi după aceia 4, Dar, pe cînd Tara-Romănească era, perfect. asigurată, Moldova 'primia, ca oaspete. pe în- suși :biruitorul rege 'polon loan Sobieski 5: . î.... "De aici năcazul pe un vecin mai so- .. i. cotit și mai bine apărât. Înteţiră aceia, 
cari de fapt conduceati "Moldova, Ru: 

  

seteștii, Cupăreștii, neamul:puternicu: . 
lui Vistier Iordachi. Ei, vechi duşmani. 
al lui Şerban, nu uitati poate că pentru 20.000 de lei Constantin-Vodă-şi căpă- 
tase în primăvară întărirea în Dom- nie, că în Iulie i se făgăduise Domnia 
pe viaţă. și urmarea fiului dacă, va. recăpăta pentru Turci Ardealul. O scri- 
soare, de origine oficială, din Stănești, lingă București, spune, la 26 Iulie: 1092, că, sprijinit. pe ambasadorul ; Franciei, deci pe TOkăly, setos de răs-: bunare, .. „Cupariul“ de la Țarigrad . ——“unul_din frați. era, tălmaciul: am: basadei î — stăruia pentru Domnia, | Terii-Romănești, pîrînd pe Brîncoveanu .] ca hain, înţeles cu Împăratul. Şi ea, adaugă că Vodă, „Şi-a pus toată, nă- 

„în Dumnezeu, care-l ştie cît. ta : E CI a Pa a te 
“1 Istoria literaturii în secolul al XVIII-lea, I, pp. 812-3; Giurescu; în r-] jubilar al „Convorbirilor Literare“, i 2 Studii și doc., XX, p. 108, no Lixs+i; Hurmuzaki, Supl. Ii, p. 257, ( Sai şi doc. "XX, p. 113, no cu. 

              

5 O scrisoare a Brîncuveanului despre această pradă (alta pentuu li- berarea de ?a Turci a contelui Erbs), Hurmuzaki, V!, pp. 397-8. no ECLA SiY, 8 Octombre), Hurmuzaki, Vi; p. 394, -. : ia „6 Giurescu şi Dobrescu, p. 65, no 99; p.13, no 11. -..-, pi ? Hurmuzaki, Supl. |, p. 295, no coxăarr..: Si 
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îngrijește de creşștinătate şi de lupta, Măriei Sale, dom- 
nul săi prea-milostiv“ 1. La, plîngerile lui. Tâk5ly pen- 
tru curierii: uciși. și altele,.se adăugia puternica, intrigă 
a: acestor Greci meșteri. Al candidat era, fiul lui Ducar 
Vodă, Constantin ?.. 
Brâncoveanu scăpă, lorind Și d, încă din anul 1691, 
pentru înlăturarea dușmanului moldovean şi pentru a- 
şezarea. altui principe: titular. al Ardealului în locul .lui 
Tokâly 5.. Cantemir bănui chiar că, vecinul apus la, cale 
uciderea, lui și a familiei, precurii şi a Curţii moldovenești, 
cu prilejul căsătoriei plănuite între fiica lui, Domnița 
Safta, și Pătrașcu fiul lui Miron Costin, şi aceasta-i servi 
ca îndreptăţire pentru uciderea lui Miron şi a fratelui 

: săi Velişco. Se pare că, de fapt, era, vorba de o e- 
-__ migrare la Munteni, în semn de protestare, pentru a 
„strica o Domnie neplăcută, a Costineştilor şi aliaţilor 

“lor, feciorii lui Gavriliţă şi că Brincoveanu va fi știut 
ceva — întru cit se pot urmări asemenea lucruri —-, 
de şi, dorind, de altfel, o împăcare, el trimesese la 
lași pe Banul Vintilă, Corbeanul ca, să propuie o că- 
sătorie între. o fiică a sa, şi Dimitrie, învățatul fii al 
Domnului . moldovean, câre abia se întorsese de.la, 
Constantinopol 4. Din partea lui, celalt Constantin- 
Vodă, trimese ]a. București, la, începutul. anului 1692, 
pentru: răspuns și pentru spionare, pe ginerele săi 
Lupu Hatmanul, care luptase şi ei la, Zirneşti, şi pe 
Gheorghiţă, Mitre 5. Cînd Costinești, fură, jertfiți, emi- 
graţia. plănuită a. lui Lupu Costachi și Antohie Jora, 
se -făcu' la, Munteni, cu 'voia Brincoveanului, și un 
arz se îndreptă către Poartă împotriva, Domnului pri- 
gonitor. și crud. Dar Iordachi .Ruset merse însuşi la 
Turcă ca, să denunțe „conspirația“, şi Cantemir își re- 

V. Ist. lit. rom, |, p. 313 şi urm. 
2- Studii și doc. XX, p. 130, no cxLvil. 

"3 Giurescu şi Dobrescu,. p. 61, no S6. 
4 Isi. lit. rom, ! p. 815 şi urm. 
5 Vita Constantini Cantem yrii, i în „Operele lui Dimitrie Canternire 

CE. Ist. lt. rom. |, p. 317. , 
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căpătă boierii, pe 'cari-i pedepsi numai cu o: temniță, de „citeva săptămini |.. a | i : Brîncoveanu, — căruia i se întorseseră acum,: mul: țămită lui Veterani, care-l credea 'cîștigat, pentru 'acor= darea. de provisii, cai Și facerea, de fortificaţii în. Banat, —și solii din Viena, ?, -n'avu, în vara anului 1692, altă, grijă decît ca, urmînd poruncii de la Poarta, să, „meargă spre munte, în preajma, Ardealului, ca, să-şi plătească, țara de: vrăimași“ ; el petrecu lunile calde în: tabăra, 

a 

   
a Picturi brîncoveneşti (Hurezi). Me : 

de la Dealul-lui-Bărbat, în sus de Tirgoviște 8. Trecerea, Tatarilor pe la, Giurgiu, pe la Odivoaia, unde izbucni o tulburare între ei î, nu-i aduse nicio pierdere 5. Dar “dușmanii lucra. O mare lovitură, se pregătia, 

  

Bia. | 
2 Giurescu şi Dobrescu, pp. 59-9, 72. , 3 Greceanu, p. 47. Că Veterani Stăruise pentru aceasta y. Hurmuzaki, „VI, p. 899, no. ceLxxv, Jlefssler îi pîrîse; Giurescu şi Dobrescu, pp. 50, 52, 59-60 şi urm. Peste. puţin Iordachi Cantacuzino muri (idid.). Piatra de mormint (Documentele Cantacuzinilor,. p. 332) Qă: 8 Iunie 1692, „Protecţionale“ ale Împărătesei pentru Doamna lui Şerban încă la 30 April 1690; Hurmuzaki,. VI, p. 320; Greceanu p.â 4 Studii şi doc, XX, p. 131, :no.cxLux. ie ” 5V. şi Hurmuzaki, Ve, pp. 238-9, no CccLxun; p. 240, NO. CCCLxIx: 
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împotriva, lui, de lordachi Ruset, în numele lui Can- 
temir, care ţinea la el pe agentul lui “Tok6ly, Sigis- 
mund Siculus,. și îngrijia de corespondenţa, secretă a 
pretendentului cu ambasada francesă din Constanti- 
nopol,! şi; de nemulțămiţii. din 'Țara-Romănească 1. Bă- 
nuindu-se că, Brincoveanu,—vechiă partisan al tinărului 
Apafiy, şi: care ţinea, lîngă el pe Szskely Lâszl6, soţul 
unei. Romînce, și „cerea. prin mijlocirea lui, pentru 200 
de pungi împrumutate, Jeuda Făgărașului, dacă tînărul 
prinţ ar ajunge în locul tatălui, mort în 1690, și al lui 
TOkâly, doritor de moștenire 2 —sprijine acum 0 nouă 
candidatură, a contelui Nicolae Bethlen, favorabil Im- 
perialilor, se începu, de'la ambasada, francesă, cu pira, 
adusă de agentul tâkâlyan Sândor, că Vodă a gătit 

„pentru Nemţi trei magazii cu 30.000 de măsuri de 
griă şi că a întărit Tirgoviștea, unde se lucrase doar 
la, Curte. Vizirul răspinse această invinuire *: T5kâly în- 
cepea, să se miște pentru a căpăta Scaunul muntean, din 
care sar fi izgonit hainul; el ar fi luat, de altfel, ţara 
numai pentru a fi mai aproape de Ardeal, de Tatari, 
cari ar putea să-i ajute, „pentru cîtva timp și ca-un 
folositor lucru în arendă“ (comme ame bonne Jerme) *. 4 
Oferia patruzeci de pungi, din care navea niciuna, 
dar Cantemir-Vodă garantâ pentru toate. Turcii îl 
aminară: poate, mai tărziă, supt alt Mare-Vizir... 5 

Dar “atacul cel' mare se, dăâu altfel, în. aceiași lună 
a lui Decembre., Candidatul nu mai era Duca tînărul, 
ca, la începutul - anului, căci un raport, olandes asigură, 

1 Stud şi doc, XX, p. 192 şi urm. Dar el dădea, în Iunie 1692, ştiră 
Ji Veterani despre călătoriile altui agent tikâlyan, Sândor. Gâspâr; 
Hurmuzaki, VI, p. 418, no ceLixiLv, Pentru Sândor, v.' Greceanu, p. 
30 şi Harmuzaki, Supl. II, p. 2176, no cpii; p. 286, no cpxxu,. — El 
prinsese” pe Heissler; ibid., p; 291: '—TOkăly era, privit de ambasadorul 
frances- încă din 1690 ca. un candidat posibil pentru unul din. princi- 
pate; îbid., p. 256, no cpssuu. 
: 2 Giurescu şi Dobrescu, pp. 49-50. 

3 Hurmuzaki, Supl... DI, pp. 298-301; Greceanu, p. 59. 
i. Hurmuzaki, Supl IL, pp. 802-3, no: CDSLYI. 

Ibid. ,
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că era vorba, „de unul din fiii. unui fruntaș grec, din Constantinopol, anume Cupariul“, Lascarachi Spătarul, capuchehaiaua, lui Cantemiri;: sa de Tokolyiînsuși:: La 24 Decembre Veterani ARE iu 
scria, din Sibiiii că Vodă 070 apese | ar fi fost scos prin silin- 
țile:lui Cantemir, lui 'T6- 

_K6Iy şi ale ambasadoru- 
lui?. Cinci pribegi mun- 
teni, trecuţi prin Moldova, 
firește, se aflai la Adria- 
nopol, unde Sultanul își 
ținea Curtea, adăpostiţi . [A 
la domnul de Ffriol, am- 
basadorul citat. Unul, un 
vechiă fugar, și prin Ar- 
deal, încă de pe vremea, 
lui Şerban Cantacuzino, ; 
era Staicu Păharnicul din 
Merișani, „tata Staico“, 
căruia, în 1689, îi scria: 
cu. veşti, piri şi îndem- 
nuri, cumnatul să Mihai, 
fiul lui Mareş Banul Bă- 
jescul. Iertat de Brînco- 
veanu, care-l hrănise și 
în satul săi ardelean, 
Simbăta, el venise, de Ia, 
Veterani, în ţară, dar nu-: 
mai pentru a trece apoi : [SS 
la Cantemir. Tovarășii lui . | 
erai un Preda Căpitan | 
Milcoveanul, 'un: Preda |, 
“Prooroceanul, ajutător în == == j 1689 şi rudă; al, Bălăceanului, ginere .al bogatului Ban 

  

A a 
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1 Popescu. Ie pp. 1178. . 2 Giurescu şi Dobrescu, p. 18, no. 110. 
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Pavlachi, ucis la: Constantinopol. cu-.vre-o - patruzeci 
de. ani în'urmă, pe lîngă ..oameni, .mai, mărunți, un 
nemeş ardelean de la Haţeg, un „Sîrb“. La 24 De: 
cembre ei fură, înfăţişaţi, prin dragomanul frances, 
Chehaielei Vizirului. Arătaă. că  Vodă..a trecut: la 
Nemţi, cum ai văzut cu ochii lor actele în : Ar- 
deal, că li dă provisii şi bani, că e gata să facă 
supunere făţișă, dacă i se recunoaște dinastia și se 
fixează un tribut convenabil, că a primit de:la Ve- 
terani praf şi plumb, că lenachi Porfirita, atot-puter- 
nicul dragoman şi agent al Domnului! — care primia 
de la acesta 10. 000 “de taleri pe. an, fără alte daruri 
—, trimete cele mai tainice știri Și trebuie arestat fără 
zăbavău; Chehaia era rugat să, primească. arzul scris 
Și să facă, raport Vizirului, plecat. cu oștile 2,. 

"Li Sar fi răspuns în aceste cuvinte. chiar,. „foarte pro: 
babile: „Ambasadorul vostru ar face mai., bine: să-și 
caute de lucrurile ce i s'aii încredinţat. de. regele lui; 
cum i se cuvine, decît să, se . intereseze: “pentru su- 
pușii Sultanului“ 3. Cînd se ridică, işlicul Predei, părul 

“-lung, „chica nemţească „se revărsă, arătîndu-l şi.astfel 
prieten al dușmanilor Sultanului. “Căci. Brîncoveanu 
aflase 'totul prin alţi pribegi, şi trimeșii lui, Vergu, prie- | 
tenul Caimacamului: Mustafă, Barbu Bădeanu,: Constan= 

„tin Vărzarul,: Barbu Brătășanu, se şi aflai la: Poartă,; 
:- Pîriţii fură puşi deci, „în obezi și cătușe“.şi trimeși, 

4 

„pe un car mocănesc“, Domnului împotriva, căruia se 
ridicaseră. Slugile, cai, averea, lor : fură: scoşi. din 
curtea : ambasadorului, cu ordin. scris, în. faţa. celor 
două; capuchehaiele. muntene &.. Peste câtva timp, cu ju: 
decata Sfatului domnesc, Şi: cu : voia, „ Mitropolitului, 

[LI 

' Iorga, Doc. Brîncoveanu, p. 109 şi urm. 
2 Hurmuzaki, V:, p. 191, no cexcix;p. a! Supl. n, p- „215, no €nk; 

p. 219, no coxv; p. 284, no cp; p. 286, no CDYKIL; "Giurescu Şi Do; 
brescu, p. 617, no 101; p. 71, no 104, 
..% Raport olandes din Smirna, 31 anuar. 1693, la lorga, Doc. Brinco- 
reanu, p. 110; IHurmuzaki, V?, p, 241; Supl. [1, p. 804, no coiLix; 
Neculce, p. 243, a 

1 Greceanu, pp. 62-3. | , Ii a
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Staicu, care : fusese întîmpinat,. ca pretendent,. de. calăă în loc de Postelnic-Mare şi închis la Snagov,era, spînzurat 
! 

Cm . „. I a. 
.. 

' 

  , 

        

Schitul Sf: Ștefan la Hurezi (înnainte de reparaţie): i 
în București, la Tirgul-de-afară, în. zi. de bilciii, în mij- locul oborului, și aceiaşi pedeapsă :atingea,. la, Rușii- de-Vede, pe Preda, pe cînd tovarășii lor întraă în ocnă
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pentru a-și ispăși păcatul. Dumitraşco Păhatnicul Cor: 
„beanul, fratele” lui Vintilă Banul, soţul mamei Domnu: 

lui, ale. cărui scrisori fură găsite. în buzunarul lui 
Staico, — el era, înţeles, se pare, și cu fiii lui Grigore- 
Vodă Ghica —, fu închis acasă, supt pază de Cazaci, 
apoi trimes la, Tismana pe un ande zile. Şi se hotărati 
acestea, spune Popescu, „întru învățătura, altor boieri, 
ca să nu mai facă altul ca acestea“ L. 

Altceva nu mai putea, născoci Cantemir decât : „prin 
puterea armelor“, dar aceasta nu o putea „îndrăzni“ 
nică unul nici altul din Domnii învrăjbiți, pentru două 
pricini: „una, că aşa oaste bogată nu avea; a doua, 
că li era frică de Turci să, se scoale unul asupra al- 
tuia, ca să nu li găsească, vre-o pricină, să-i mazi- 
lească “2. | 

Peste cîteva săptămîni însă, la 17 Mart 1693, o 
voie mai puternică decît a oamenilor hotăra în urita,. 
pricină. Bătrînul Cantemir muria. Boierii aleseră — după 
exemplul celor din 'Tara-Romănească la 1688 — pe fiul 
său Dimitrie. Dar Brîncoveanu ştiu să; răpuie (prin 
ajutorul lui Vergo și al Caimacamului) pe această, 
mlădiță a neamului “celui răi, şi astfel în April își 
începea Domnia Constantin Duca, a cărui soție tre- - 
buia, să fie Maria, fiica Brîncoveanului 2, logodna fă-: 
cîndu-se atunci. În toamnă, Stanca, mama. lui Vodă, 
Și Stolnicul Constantin veniră la, lași, în curţile lui 
Vasile Costachi, şi făcură, nunta, în vederea lui Ion 
Neculce, care o şi descrie 4, o 

Cu aceasta se încheia cpoca grea a începuturilor 
Domniei Brîncoveanului. Era, sigur de Caimacam Şi, 
prin el, de -Vizirul. - lenachi Porfirita se - dovedise în 
Stare a birui orice” intrigă Alexandru Mavrocordat 

  

„.:1.Y. mai departe. | a a , 
| '2 P. 1217. Cronica oficială, din causa înrudirit, tace. : Ra 

3 Popescu, p. 118 (cea mai bopată şi prea frumoasă povestire). Cf. 
Isi. lit. roma |, p. 331 şi urm. şi Popescu, pp. 129%. . . -...- 

„ 948, a ! ! ” ! - 
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cercetase Curtea munteană, și. luase. parte, ca, rudă, a 
ginerelui, la, căsătoria, fiicei Brîncoveanului Stanca cu: 
Radu, fiul lui. Iliaş-Vodă :(Novembre 1 
prilej i se plătise și o datorie a tr]: 
lui Şerban-Vodă?, plămădindu-se: 
încă o alianţă; de familie. Omul 
său, popa, Nicolae : din: Sinope, - 
stătea necontenit pe lingă Domn?. 
TOk6ly era privit mai de toţi ai 
Porții ca o povară. Lascârachi. | 
Ruset;se afla în exil în Cipru sat în 
Rodos, Mihalachi era închis, lor- - 
dachi şi Manolachi, pribegi 5. Mol- 
dova, lui Duca părea Moldova lu. 

În sfirşit legăturile cu creşti- 
nii eraă așa de bune, încât, de 
e să, credem pe Grecul Nicolae 
de Porta, care ocupa, apoi în 
Oltenia austriacă, un loc de cinste, 
el, care se gindise, — după Gri- 
gore Ghica, e drept,—la Făgă- 
rașul pierdut, hrănia și gînduri 
mai mari. Dacă Sar fi măritat 
una, din fiicele sale, cerute şi de 
Veterani pentru nepoți, Marsigli 
însuși ori Prainer, cu tînărul prin- 
cipe Filip de Lichtenstein, foarte 

, Popular în Ardeal, „el avea de 
gînd, cu ajutorul corespondenţilor 
şi aliaţilor lui, să iea pentru sine 
principatul Ardealului și pe principele de Lichtenstein să-l puie în 'Țara-Romănească, Ardelenii, văzînd înlăturat 

  

1 Greceanu, pp. 46-7 ; Popescu, pp. 116-7; Hurm dată, şi Șincai, III, la acest an (Cronica bălăcen 

692) !: cu' acest 

  

      
Cî Hurmuzaki, Supl. I', p. 301, no. cvxuiw, 2 Popescu, p. 121; Hurmuzaki, Supl. 11, p. 298, no. CDxxxIx, + Neculce, p. 243. 

5 Hurmuzaki, V 2, p. 216. 
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„principele lor de formă şi temîndu-se de libertăţile lor, 
după. exemplul Ungariei, neavînd--un om de această, 
importanţă, date fiind . grelele dușmănii dintre dînșii, 

+ ar fi primit bucuros pe Brincoveanu, om -de frunte, 
“principe încoronat şi cu faimă, de mare politic, pentrii 
a potoli revoluțiile lor de.acasă“. Fetele: măritate în 
Imperiu, fiii ca. ostatici ar. fi asigurat sprijinul. Împă- 

N tata gata a preţui „un prinţ aşa de experient în 
ce privește slăbiciunea şi puterea Turcului 1“... 

Ema ceva din politica lui Mihai Viteazul la, acest 
bogat Şi isteț urmaş al marelui Domn, dar. cu alte 
mijloace, în alte împrejurări! . 

  
1 Giurescu şi Dobrescu, 7 c., p. 74. aa 

- 
a 

   



  

  

CAPITOLUL al Ilriea. 

Pace în mijlocul războiului. 

(1693-1699), 
- În anul 1693  Brîncoveanu dădea știri Germanilor despre năvălirea: apropiată a 'Tatarilor. În 1694 Sașii din Braşov plătiaii pictorului.romănesc ca, să repare și înnoiască, în biserica: Romînilor „chipul lui - Mihai Voe- 
vod'1,: pe care în 1690 Brîncoveanu îl văzuse acolo ca biruitor și-el.: Veştile de la capuchehaiele, de la că- pitanul de. Cerneţi se trimeteati generalului de hotar 
prin scrisori sai: prin! mijlocirea negustorului, bine cu- noscut, Dindar.: În răvașele sale, Vodă, îndrăznia chiar să glumească, privitor la, i,gemenii Sultanului, dintre cari. unul sa. coborit în .Rait ca să facă 0. visită lui 

" Mohammed“ 2. i. 
- Dar, pentru că, „a, odihni pre două Împărăţii trebuia, adecă pre Vizirul și pre Hanul“, Vodă ieși în junie înna-. 
intea Vizirului care venise la, Rusciuc — în ciuda visitei la Adrianopol a lui Mihai Cantacuzino ?.- Fu primit de 
acesta. și îmbrăcat 'cu -caftanul,. pentru. ca: apoi să, 

  

facă, şi o primblare: pe 'Dunăre, „întrun 'caic,. cu: bo- 

"2 Socotelile Braşocului, p.. 135. aa e 2 Giurescu şi Dobrescu, pp. 17-8. : - - 
3 Hurmuzaki, VE, p. 246. - . 

=
>
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ieri“, salutat de şeicele turceşti, „cu tunurile dînd cinste, 
Domnului făcînd“. Pe Han îl întîmpinâ: la Daia. De 
două, ori el mai trecu rîul, luînd parte la sfaturile de 

ăzboiă ale 'Tureilor, stînd în marele Consiliu pe scaun 
între lenicer-Aga, și Tefterdar. Pe cînd Tatarii prădai, 
Vizirul se gătia să .treacă la Turtucaia, ca, să apuce 
pe valea Teleajenului drumul spre Ardeal. Primejdia, 
ce ameninţa Belgradul zădărnici însă, acest plan!, de 
şi comandantul turcesc era, la începutul lui August, în 
Olteniţa, unde Domnul căpătă Patriarhia, pentru ruda, 
Cantacuzinilor, Dionişie2.. Întoarcerea Tatarilor cruţă, 
însă ţara. . 

“În drumul Turcilor spre Apus, Domnul, chemat, mai 
avu o întrevedere :cu Vizirul; lîngă Nicopol, „împotriva, 
Islazului“, conducînd apoi oastea pănă la Vidin. Odihna 
dela Brîncoveni, sfinţirea, Hurezului, visita, la Bistriţa, 
înnoită, :de:dînsul, la episcopia Riîmnicului, la mănăs- 
tirea, dintriun Lemn, a lui Matei Basarab, şi .care era, să 

“se refacă, numai.;în.:1715,.îl ocupară pănă. ce veni, în: 
Octombre-Novembrei ;1694;. grija. nunţii din Moldova 3. 
«Anul următor, îl. începu Brîncoveanu cu bucuria. pri- 
mirii, în ' April,- a, fiicei.-sale Maria, care „veni întovără- 

" şită,. de 'soacră-sa, acea; Doamnă Anastasia, care nu 
mai văzuse! Bucureștii: din;-1678, cînd. iubitul ei. Ser-: 
ban: Cantacuzino, înștiințat; de dînsa, că oamenii: Du- 
căi-Vodă stai să-l prindă, îşi. căutase drum spre Cons-. 
tantinopol,. prin, acea, -mare;pădure' a, 'Cotrocenilor,. în 
care ea văzu acuma, frumoasa mănăstire supt; bolțile 
căreia se odihnia, după, o: puternică. Domnie, același 
Şerban î;:A, doua. zi după sosirea, alintatei sale fiice,: 

“v Greceanu, pp. 686, i 
-3 Popescu, pp. 132-3. V. şi mai departe.  :' 
"8 Greceanu, pp. 55-6. — Pentru evenimentele de război, Hurmuzaki,. 
Supl I', pp.:310-2; Studi şi doc. XX, p..136 şi urm.;, Hammer, III, 
pp. 859-60; Iorga, Doc. Brincoreanu, p. 119, : - ” 

1 Greceanu, p. 58; Popescu, p. 183. Era cu dînsa--Vasile Costachi,- 
Vasile Cantacuzino, „şi jupănesele lor şi alte jupănese moldovenești, .și 
călăraşi, căpitani moldoveneşti“ (ibid). si:
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Poe pati 

Brîncoveanu primia "vestea 'că,Vizirul ' prieten a căzut , A o . : P : „o: ȘI că în loc sa:numit: fostul-“Tefterdar All, î..:: 
Dar şi. anul acesta, pîinea :de pe cîmp'era pregătită, 

pentru nesaţul Tatari-. 
lor, cari întrară la 20. - 
Iunie spre a trecea. 
“poi în Ardeal și, -îm- - 
preună cu Tokâljanul:: 
Sândor, pănă la Seghe-.. 
“din? Înnainte de aceas-: : 
ta, cum -se ridicâ, ză-: 
pada cea. mare, Secui-.. 
mea, fusese nemilos pră-" 
dată, luîndu-se 3.000 
-de robi; dar venirea, și 
întoarcerea Tatarilor se 
făcuse, în Mart,. prin: 
Moldova, 3. Data, acea- 
sta, Tatarii luară dru-:. 
“mul Vidinului, unde.dă- .: 
“dură, însă de lagărul 
“întărit al lui Veterani E 
la: Porţile-de-fier £.. Cit 
“despre Domn, el înau: ! 
-gură curţile cele nouă 
“din Tîrgoviște și cercetă, . 
.Hurezii şi Brîncovenii: 

Expediția cea, mare | 
-a Sultanului celui noti,- 
“Mustafă, în Ungaria,: 

1 Greceanu, p. 88. 
2 Ibid., p. 59. 
5 Ilie E). Anghelescu, Din core 

1739), pp. 28-9, n-le xu-Iy..., PI E + Ibid, p. 80, no, xvi. Legături ale. Briîncove 
leană, Simbăta, în Socotelile Brașovului, p. 

DT m aaa 

„peirea;. lui Veterani. în... 
lupta de la Lugoj nu sc 
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oaseră pe Brîncoveanu,, în 

spondența bararesă și „sazonă (16391- 

anului cu moşia sa arde- 
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cursul. anului -1695,; din cumintea .expectativă pe care 
tot mai mult i-o, impuneaiu. împrejurările. 

+: După ce .0-Inare, deputaţia: de-:boieri,:. cu Vornicul 
“Aexandru, Cornea. Brăiloiu, Constantin: Ciorogârleanul, 
„Radu Izvoranu,. Bunea Grădișteanu; Vergu, merse la, 
Poartă, în iarnă, ea, să se plingă .de atita, cheltuială, 
şi de atita jat,, arătind și. încălcările făcute în raiaua 
“Brăileil, i se impuse; Domnului! să :meargă, în serbă- 
torile Paştilor „pre zăpâdă, cu fin: hrănind dobitoacele“, 
la, Cladova, ca să lucreze la; cetate. Zahereaua Cameniţei 
fu aruncată și în sama; lui.: Moarţea, Vizirului dușman, 
Ati, şi înlăturarea Chehaielei lui. ușurară, situaţia Dom- 
nului, care putu. să; se întoarcă, şi 'să plătească în . 
bani 'zahereaua, cerută. Abia-și văzuse curțile de la Hu-. 

„_rezi şi Argeșul, unde făcu înnoiri,:cînd apărură - „lupii 
răpitori , -Tatarii; "dintre cari o.parte,. cu. Calga, se în | 
toarseră, într'un:al doilea. drum de pradă, ca. să apere 
-de Cazaci Bugeacul, Brîncoveanu le răbdă pe toate. . 

Tot odată, în yară;. se i comunicară, lui Veterani con- 
diţii de supunere în paţru : „ponturi, presupunînd pu- 
terea de a-l apăra:-de -Turci3./;:La: -30. lanuar 1695 
"Domnul, care era, nobil ardelean. din 1679 şi încă de 
la 19 Majtă 1688: coriţe al tUngariei, e creat, cu fiul 

„mai mare,. principe: al: Sfîntului: „Imperiu, cu: titlul de 
 Ilustrissanus. Şi un sol merse, :în primăvară chiar, 
la  Țarul,. care: ataca! Azovul, ca; să încerce o nouă 
legătură, 5; era-un: călugăr, pe care-.Antioh Cantemir, 
noul Domn mpldovean, îl prinse fără a-i putea vedea 
scrisorile 6. + a i e 

La întoarcerea; Sultânului, Vodă se înfăţișă, î împreună 
cu ginerele (de curînd liberase pe comisarul de provisii Hu- 
ber, prins de Ture), de ȘI Viziral intri eraprieten bun +, 
n 

Rai 

1 Greceanu, pp. E 
„2 1bid., pp. 62-6. 

3 Giurescu şi Dobrescu, pp. 82-38. 
=" 4: 2did.,. p. 239, p. 294, no. Sur, Li a 

5 5 Iorga, Acte și fragmente, | » p. 306, no. 2 a ae 
.6 Iorga, Doc. Brincoceanu, cap. IL . e
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întăiu la Cuşmir, în Mehedinţi, Vizirului Mohammed 
(27. Septembre), apoi Sultanului, la Turnu (3: Octom- 
bre), de unde Hanul trebuia, 
să-și ieie rămas-bun: nu 
lipsiseră pîrişii cari să, vor- 
bească, poate şi pe temeiul 
scrisorilor prinse în tabăra, 
de la Lugoj, de legăturile 
lor cu Imperialii. Ar fi fostiţ 
sfătuit să năvălească, în Ar- 
deal, însă ştiu să arăte că 

în timp de iarnă Germanii 
se pot aduna răpede din 
cvartirele lor pentru a răs- | 
pinge un atac şi chiar a-și |N 
răsbuna asupra, Terii-Romă- 
nești 2. Dar, zice cronicarul | 
Radu Popescu, care. pune 
aceste cuvinte în gura boie- 
rilor ce .sfătuiseră pe Domn 
să meargă, „obrazul ce se 
vede, este farmec“. .Bânii 
lui: Brîncoveanu îi răscum- 
părară, păcatele, și tăcutul|| 
Vizir, care-l primise aspru — 
„Şi-au schimbat faţa şi ca 
un ceas nai vorbit“ — se 
îmbună la vederea, lor. „Şi 
l-ati rînduit' de mergea în- 
naintea; Împăratului, lîngă 
tuiuri, povaţă, cu vre-o trej- 
zeci, patruzeci de oameni. 
lar tabăra osebit “mergea. 

  

1 Acte şi Fragmente, I, pp. 805-6 ; Angelescu, 
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Pp. 33.4 ; Hurmuzaki, 

V?, pp. 262.8, — Pentru luptele Turciloe în Polonia el dase în primă- 
vară 60.000 de chile de săcară (Iorga, Doc. Brincoreanu, p. 119, no. 
xul), — Şi Tatarilor li se recomandase un atac. pe ghiaţă în Ardeal ; 
Studil şi doc, XX, p. 141, no. CLXvul. Cf, Folezul Xocel, în Recista Ro- 
mînă, l, p. 610.
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Cînd era la conac şi sta oastea de făcea halaii cînd întra 
Împăratul în corturi, Domnul descăleca, şi îngenunchia 
Și „cînd. trecea, Împăratul, se. pleca cu capul la pămînt 
— așa-l învăţa, cei de. lingă, Împăratul —,iar oamenii 
Domnului sta tot călări; apoi încăleca și Domnul şi 
se ducea, la otac. De acolea, poamele, pesmeţii cei cu 
apă. de trandafir și cu moscos făcuţi şi struguri și 
altele ce socotia Domnul, nu mai sta, de a se trimite 
la unii și la alţii, în tot; ceasul şi în toată, vremea... 
Așa și într'acest chip ai mers Domnul pănă la, mar- 
genea, Dunării, unde sau pus Împăratul în caic,.şi de 
acolo, din caic, ai scos un caftan și l-ai îmbrăcat la 
uscat, Şi Împăratul ai purces spre Nicopoli: pre apă. 
Tar Domnul au încălecat şi cu toată cinstea lui au 
purces spre Brîncoveni ; de la Brîncoveni ai -venit aa 
"Tîrgovişte 1“, unde-l aştepta Constantin Stolnicul, 
toată, pedestrimea, și cu 0 samă de călărime?“, ata a 

„deci pentru orice i sar fi putut întîmpla lui Vodă 
în acest drum periculos. La Bucureşti, firmanul de 
Domnie nouă fu cetit la 20 Octombre, în divanul cel 
mare, „întru auzirea tuturor, fiind . Mitropolitul ţerii 
chir Teodosie și toată alaltă, boierime, şi căpeteniile şi. 
Slujitorimea, la orînduială, stînd, şi cu tunurile dînâ..., 

toți dind laudă şi mulţămită lui Dumnezei celui atot 
puternic, carele toate dupre adîncă înțelepciunea, bu- 

_Tătatea și voia, sa le tocmeşte, le poartă, şi le face 3“. 

Cum sa; purtat Sultanul : cu - acest prilej, o spune 
“Domnul însuși, şi declaraţiile sale cuprind o parte din 
taina duratei Imperiului Otoman :  „Veşnică, amintire 
lasă. Sultanul în această țară, aşa, încit oriunde se 
va, afla: despre o asemenea disciplină. Pe cînd se aş- 
teptaii la totala ruină, n'aii voit să se atingă de-un 

„puiu ori. măcar să ceară un oă, ŞI. pentru un ied pe 

2 Greceanu, p. 69. Constantin. Șhizbei şi tatăl săti Călugărul ari est 
gata de pîră la Sultanul ; Popescu, PP. 145- (ă 

3 Greceanu, p. 72.



“lui de 'TOkâly, care, cînd (+ 

„dus în stare de nimicire 5 
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4 

care: un Tatar la luat cu. sila, îndată fu spînzurat, de 
un copac, cum și azi se vede, și doi Tuici . din Asia, 
cari au voit să iea miere dintr'un stup, ai fost spîn- 
zurați. și ei îndată: pedeapsă, strașnică pentru călcă- 
tori, cum nu s'a mai auzit ! Și,'de oars ce calea, lor urmă pe malul Dunării, duceai îndestule provisii de 
tot felul. La 2 Octombre (st. n.) a întrat în hotarele ţerii, 
mergind cu toată, oastea, unsprezece zile, și o străbătu 
cu milă şi compătimire! ,. i 
mare. Cînd vedea, sate stri- : 
cate și nimicite, Sultanul - 
însuși întreba pe Domn de 
unde vine această pustii- 
re. Domnul răspunse că ! 
vine de la, violentele prăzi 
ale hoțului și înşelătoru- 

    

  

t 

stătea în vecinătate, a a- i 
6. 

  

    

    
  

    

E miti i € Şi nenorocire ţara: Sulta- $ 2/7 Sa A 
nul răspunse: „Și totuşi N iasă 
sînt creştini ! Mă mir cum . aa fac astfel de cruzimi și -: „Sculpturi brîncoveneşti. | 

barbarii“. Se va vesti în' toată, lumea spre uimire și 
mirare, căci n'a mai fost pildă să, treacă toată pute- 
rea, fără cea mai mică, pagubă a ţerii... La Turnu Sul- 
tanul porunci Domnului să, se întoarcă în Scaunul său 
şi să aibă înnainte de toate grija dreptăţii, căci, așa 
făcînd, va, fi totdeauna, sigur de mila [0 ii 

pe îi e: 
LA 3 

  

bari 

În sfirşit acest an încheiă Și cariera lui Tăk5ly, care 
întră, la, Constantinopol. în ziua de 8/18 Septembre, 
izgonit cu urgie, fără, bani şi fără, suită, căci mica, lui 
oaste de 500 de oameni trecuse în Ungaria, - ori se 
risipise, în cete de hoţi, -iar. sfetnicii de, pănă acum,  Sândor, Petrăczy, se adăpostiseră în Țara-Romănească, ! 

1 Hurmuzaki, V2, p. 270.
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a 
pe unde petrecură grei, pănă-i chemară, Turcii în 1697). 
Însăşi. soţia lui, .căreia-i muri atunci o fetiţă,. cerea o 
corabie ca să. se retragă în Franţa. Se aşezase în casa 
lui' Duca:Vodă, de unde, cu toată împotrivirea, sărăciei 

“şi. a: mîndriei.: lui 'jignite,; fu. silit să plece?, pentru a 
se mută, în casa, :unui Evrei din Galata ; „şi toţi acei 
Evrei. ce : i-au văzut spun că e foarte palid și infirmn 
cu totul, cu picioarele . oloage, de nu se poate mișca, * 
„Trăieşte încă acel cîne?“, întrebă Sultanul în 1696, 
la 'cererea lui de. ajutor“. „Că drept este Dumnezeu“, 
serie Greceanu, „şi dreaptă, este judecata lui: aşa, 
sînt 'sfirşiturile răilor ȘI tiranilor *! Da 

Dar iarna aduse mazilia. . Tu Constantin Duca-Vodă, 
care plecă de la Poartă cu Doamna tînără ce plingea 
în gura mare lăudîndu-se că tatăl va pune „pungă : 
de pungă“ pănă la Țarigrad şi li va da înnapoi Dom- 
nia€.; ea - aduse năvala “fugarilor. moldoveni : fii. lui 
Miron Costin, Ant6hie, Paladie, Flondor *, și nouă, cereri, 
supt războinicul Sultan al răsplătirilor, care se gătia 

_de acea, nouă năvălire în Banat în cursul căreia cîş- 
tigă lupta de la Olaş; în care peri și. Heissler. Satele 
începură a, se risipi; ne mai putind să ţie cu sărăcia 
lor atita greutate: de provisii și de bani: mii de boi, 
20.000: de. oi, 'cară la Belgrad, la. Timişoara, .la de- 
părtata Vozie de la Nipru,—Oceacov, Ozi. al stăpîni- 
lor. Nouă, cereri de: „protecţie“ plecară la Sibiiă în anuar 
16968; cu. 100. 090: „chile: de bucate. Numai Tatarii, 

= Dopezcu, pp. 160.1! | E 
2 Hurmuzaki, Supl, I!, pp. 8336-17; . Iorga, D Doe, Brincoreanu, pp. 119: 20, 
3 Studit, şi doc XX, pp..140-1, no. cLăvil. Aşa veni şi Lascarachi 

Ruset, care! odată” "pretindea de la Poartă principatul Țerii- Romăneşti” 
și muri îndată, de aceiaşi: boală (id). „i | . E 
„4 Dida p. 102, NO. CLSS, i; E 
5 P.86, i | | 

-6 Neculce, p. 234.. :i 
„1 Popescu, pp. 149-50, Antioh : ăn fi fost împiedecat de Brincâveana 

pe ada pe una din fetele, „frumoase, şi iscusite“, ale lui Şerban; ibid. 

5 Giurescu şi Dobrescu,. p. 8, no. 135, Era vorba chiar de întrarea 
de trupe în ţară; p. 86, no. 136.
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fiind: puţini şi încolţiţi; tot „mal mult, de Ruși, își. ui- 
tară, năravul jafului, mulțămindu-se numai cu 'datori- 
tele „pocloane şi conace“. - - 
„După, rîndul întăiu „veni. 
:al doilea, supt o căpetenie 

„mai mîndră și mai aprigă .|i: 
în cereri! . -.. 
„+ Toamna trecu însă, ră-, 
pede, cu săpare de he-. 
leşteie şi cules de vii la 
Piteşti”, cu. lucru la. mă- | Zig 
năstirile din Rimnic — în. 
tovărăşie cu Spătarul Mi- 45 
hai, unchiul domnesc — , 
din Mamul, — a, Buzești- 
lor 'și apoi a Stancăi, 
mama Briîncoveanului —. 
și la 'oraşe —, ca, la:'Foc- 
'șani, unde se adusă apă 3. 

tal pentru Domn și se.! 
- Anul 1697 începu -fa- 

A . a SS -Miîntui pentru. Turci priă 
fatala, lovitură, definitivă, 

-a înfrângerii . de la -Zenta.. 
i» EStimp numai a, prim= 
blărilor grijă vom . avea, :.. [ii 
„din Obilești în București, 
de-acii în Mogoşoaia, de- . || 
-acii. în Potlogi, de-acii în 
-Tirgovişte vom trece vara,. 

părea “, așa i-ar 

și de la toamnă la vii 
vom merge, unde ni se va 

  

1 Greceanu, pp, 124. 
2 Ibid, pp. 156. 
3 Ibid,, Pp. 16-7. 
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“lingă dînsul, paşnicele așteptări !. În schimb veniră, cere- 
ile cele mai Gumplite, „cît putea, zice:cineva că nu va 
să” mai 'rămiie” în: țară, nică boii, nici oaie, nici cal, 
mică nimic, fără bani ce se da, pre unde: se: orinduia2, 

ia Că iată“ „-scria Constantin Stolnicul, „şi vremile Şi 

d
 

'oamenii acum Sau iuţit foarte: poate fi: căci şi stă- 
pînitorii ȘI. puternicii cei mai mari cer mai mult şi 
afară din obiceiu.și socoteală, vor să iea, şi aşa, ur- 
'mează, şi alalte necuvioşințe și „pagube mai: multe la 
norod“-3. 

Pentru că Ungurii pribegi loviseră Rahova, prădind- 0, 
în primăvară, se dădu. Brincoveanului porunca de a 
merge din noi la Cerneţi, unde petrecu : pănă. în 
toamnă, primind - acolo şi. vestea; morții de ciumă a, 
fiicei : lui iubite, Maria. Duca. „De la care Doamnă 
Maria, rămiind un: cocon, anume Şerban, ai trimes 
Domnul, 'moșu-săii, de l-ai cerut de la ginere-săă, să 
i-l dea, să-l crească el și să-l aibă, în locul filor; și 

abia, L-au „dat, -neîndurîndu-se el 'de sîngele săi, să-l 
desparță; însă tot l-aă; dat şi l-aii adus. Atuncea 
a doua jale ai fost în casa, Măriei Sale şi a doua 
plîngere, cînd ai văzut coconult“, La, Cerneţi în- 

“tilni el cetels: Tatarilor care se strecuraseră, în nu- 
„măr mic, fără să prade. şi data, aceasta,5. | 

Brincoveanu se: retrăsese, de. la: Cerneţi, la,- Tin- | 
ţăreni, pe Jiiă,. cînd primi vestea, strălucitei biruință 
a, lui. Eugeniu: 'de Savoia, „cînd ai auzit; că; şi-au luat 
“Turcii: plata iarăși de la Dumnezeă,: ca şi de multe 
Ori, -săvai că niciodată, nai păţit ei bătaie ca acuma, 
ȘI zdrobire de la Nemţă“, spune cronica oficială a, 
Domniei 6, care înseamnă mai departe 1: „Deci, Dom- 

a a a Pa 
: 3 Greceant, p. 18. 

:;3. Braşocul, şi Romini, p „967. N 
ii Popescu, p. 156. Pentiu moartea Marie în August, Sud. şi dac, 

ză, p. 143, no. cLxxv; Hurmuzaki, VE, p. 290, no. COCCXLVIU., i 
ş Popescu, pp. 156- 1, : 

79 
1 P, 83, 
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nul fiind la, Ținţăreni, „precum, s'a. zis mai. sus, „la, 
Septemvrie, 8, zile, în ziua, Nașterii Născătoarei - de. 
Dumnezeii și. pururea, Fecioarei: Maria, cînd :ieşia de. | 
la -utrenie dimineaţa, .aă, venit această veste, de, iz- 
bînda, creștinilor, cu, Stoian vătaful de călărași, carele. 
se întimplase la Bel-.... 

[i 
1 

  grad; și, înțelegind, 
de această, veste „ve-. 
selitoare, de izbînda.; 
creștinilor şi de stîn- 
gerea păginilor, ai 
dat slavă, lui Dum- 
nezeu și Maicăi Sfin-. 
ției Sale“. 

Însemna oare a- 
ceastao hotărire pen- 
tru Imperial? Nici 
țara n'o voiă. Creş- 
tinii nu-i erai mai 
dragi decit păginii 
De Țar, care-și tri- 
metea agenţii, din- 
tre negustori, ca să, 
spuie „că ai făcut. 
mii de mii de vase, 
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    sume de ostași și cîte 

atitea, tunuri, și de 
acum numai 'sînt să se. 

  

I Popescu, p. 164. .. 
„2 orga, Doc. Brincoveanu, Cap. 1.. 

Pietrele de mormint boiereşti de Ia Hurezi. 

pornească, pre Mare Ia, 
Țarigrad “!, se spunea,. că .e. departe și „un Domn 
de o prea -aspră disciplină“2, „cam. n 
de minte, și cele ce nu se.cade a face, 
cum îi vine în gînd, bine, răii, . aceia, fa 
cu vină și fără, vină; ;oaste au ;Scorniţ;; 

ebun, lipsit 
acelea, face: 
ce; "omoară, 

- încet țimp,
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multă, și o'aii-scos întrun cîmp, şi o ai năpustit: 
acolo, șezînd, și el: umbla, din cetate în cetate, din 
tirg -în târg, curvind şi: făcînd lucruri făr' de treabă; 
cu care lucruri 'toată vara, aceasta ali: trecut, şi ni- 
meni “nu: cuteza. - să-i: zică -un cuvînt, că îndată cu 

mîna, lui îi tăia cu sabia,—că așa, spun: că atit este: 
de iute, cit, dacă, i se “năluceşte pre cineva, cu mîna. 
lui îl omoară; de care iuţime toți s'aii îngrozit“ 1. Tar 
despre Germani se vorbia astfel, judecîndu-se purtarea 
lor aspră faţă, de Ungurii rebeli, „ca niște cruzi: sor- 
bitori de sînge“: . „Nu crez să nu facă: Dumnezei răs- 
plătire, de vreme ce nu fără pricină sau rădicat a- 
supra Nemţilor Ungurii, de. ai . făcut acestea ce aţi 
auzit, ci, avînd -nevoie mare de Nemţi, - că li lua ce- 
tăţile, satele,: muierile, de se culca, cu dinsele; ce de 
necaz mare au fâcut. Că sînt Nemţii un neam răi 
şi tiran;—Dumnezei să-i judece după faptele lor! Care 
răsplătire socotesc că, -sai noi, saă, după noi, alţii, 
0 vor vedea - asupra „Nemtilor, de la Durmnezeii 2, 2 E 

“Dar înfrîngere, Sultanului, urmată de negocieri ară: 
bite pentru "o pace 'care nu mai putea. să, întărzie, 
zdruncină, mai ,mult decit toate cererile turcești -și 
prădăciunile tătărești de pe atunci liniștea, siguranţa 
politică a Brîncovenilor. 
 Întăit veniră, prin călugărul Elias Mattejanich, CU- 

rioscut şi lui. Del Chiaro, ofertele imperiale în primăvară 
chiar; el aducea și scrisori de la Marsigli către -Stol- 

ic, căiându- -se revenirea la, “situaţia: din 1689. 'Răs- 
purisul fu "că Domnul 'ar fi bucuros și de: un adăpost 
în“ Ardeal - şi: de:un: ajutor ds trupe, “dar disciplinat; 
el'nu poate; să uite: înşă 'ce-a făcut în 1695 pentru 
a scăpa Ardealul de:năvălire și cum; printro „purtare 
ci totul alta“, i-a mulțămit Inaperialil 9. | 

1 Popescu, p. 167. 
2 Ibid., p. 161. 
3 Iorga, Operele luă Constantin Cantacuzino, p. xxr, după inedite; 'Io- 

numenta Slarorum Meridionalium, XVIII, pp. 321-3 linstrucţiile lui Mat- 
tejanich); Iorga, Doc. Brincoveanu, cap. |
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Se ştia în lulie.1698 că, la Curtea. germană, se află, 
medicul lui : Brîncoveanu, venit anume “pentru: a vorbi 
Țarului, cu care: se - întilnia : adesea. Ambasadorul ve- 
neţian scria ast-... e, ai 
fel despre misiu- 
nea, lui: :„Kiuski 
mi-a spus că, se 
cercetau adevă.-: 

„ratele lui intenţii, . 
dar se crede că 

| scopul misiunii 
lui vine 'nemijlo- 
cit din interesul 
Domnului mun: 
tean, care, aflind: 

| faima oștilor 

    strînse de regele a 
Poloniei, şi gin- SSI 
durile lui. asu- SĂ 
pra, celor două: 
ţeri vecine, alui și  (44Z Se 
a Moldovei, cau- '.. E 
tă, poate un spri- - 
jin de puteri sau: . -- 
de intervenții la - 
un principe dea-. .. NI ceiași lege șică, .. îi 
din multe pri- 
cini,: nu-i poate 
plăcea : creșterea, 
Poloniei, nici, în - - 
particular, supu-! . - 
nerea acestor: . aq țeri“ 1. Printre : iii IN boieri. se vorbia. de” strălucirea, noului -rege,. Saxonul August, „Nălcărîm“ * pentru "Turci, „rupătorul de pot- TI ———— ” . Da ! Hurmuzaki, V2, p. 298, no, CCCCLIX,  -:i 
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coave“, care, urmînd lui Sobieski, uimise Polonia prin 
fastul încoronării. sale: „avînd oastea .lui. de la Saxo-: 
nia foarte. împodobită, cu feliuri de haine și cu alte. 
podoabe..., însă polcul care era îmbrăcat cu haine 
negre, ai tuturor era caii iar negri, ș. a. Iar îmbrăcă-: 
mintea Craiului şi a, calului era, foarte. de mare preţ, 
tot diamanturi și rubine, mărgăritar, întru care, lovind, 
soarele, . se părea, că, alt soare răsare: zic unii, care nu 
este cuvînt. de crezut, cum. că preţul acel: haine era. 
de 1000 de pungi de bani 1%. Dar admiraţia pentru. 
acest lux fără păreche nu cuprindea. întri însa, niciun 
sentiment politic. 

Totuşi regele voi să, încerce: De și numai în; Oc 
„tombre pornia, spre Bucureşti agentul Wackerbart 
spre a cere iernatec pentru ostașii poloni, şi,: fireşte, 

“supunere, totuși încă, din April se înfățișa alţi trimeși, 
oamenii lui, un anume Moro și „Albanesul Arbănaş“. 

. Brincoveanu veni de la Potlogi ca. să-l asculte, în presenta, 
“ amînduror unchilor săi în viaţă, Constantin şi Mihai. 

“ Primi ceasornicul cu repetiţie, dori şi el ca Dumnezeii 
„să-l ajute Craiului a-și împlini gîndul:: Se dădu Alba--: 
 nesului o moşie în stare a hrăni „600 de oi, 200 de 
"vite cornute şi 200 de porci, precum şi o mică her- 
ghelie“, “lui Moro un postav roşu olandes; se făgă- 

-. duiră regelui ştiri expediate la Cetatea Neamţului, o 
„hartă bună şi un: cal fără păreche, cînd se va ivi 
"iarăși la hotarul Moldovei; David Corbea Ceauşul spă- 
tăresc era să aducă un răspuns înscris.. Deocarndată, 
— ca și Antioh de alminterea, care fu mai îndrăzneţ 
şi mai. puţin socotit—., lise arătă solilor, lămurit, că 
„tratatele cu Viena aă tăiat pofta, de a negocia mai 
departe“, că numai odată cu o acţiune militară -se- 
rioasă, se "poate vorbi serios, şi anume atunci cînd, 
simțindu-se un atac asupra Cameniţei, 60.000 de oa- 
meni. sar. îndrepta . asupra. Tighinei, „Cetăţii-Albe, cînd; 

1 Popescu, pp. 1634. 
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prin Cazaci, Sar stăpini Bugeacul, cînd Nistrul și Prutul ar fi în adevăr polone. Oastea să, nu fie alcă- tuită din Poloni, ci .din. „Germani bine disciplinaţi“. Atunci — o da!, atunci — Vodă, se va, ridica: și el. cu 250.000 de oameni“; va ocupa, toată linia Dunării și, dacă, sar recunoaşte „vechile drepturi, legi, privilegii Și libertăţi ale ţerii“, ar jura, regelui, dar: regelui per- sonal, și nu: Republicei, Și anume nu stăpinului, ci numai protectorului cu „Schutzrecht“ al unei ţeri: li- bere 1. | a | E 
În acest timp, în Septembre, Împăratul, de frica, unei instalări polone la Dunăre, punea el condiţiile sale: înnoirea o- a Aa o 

magiului chiar 43: 
lîngă, cel către 
Poartă, întro- 
ducîndu-se în 
tratat articolul 
care să i-o per- 
mită; ajutor de 
provisii pe bani 
cu cerere adau- . 
să să găteas-. 
că drum pen- . 
tru. ajutoare, 
să le ceară formal," să,. 
opri iernatecul polon?. 

» Romîniă vor chema, mai degrabă în ajutor pe Muscal 

  

Picturi brincoveneşti (Colțea). 
y 

se înțeleagă, cu Antioh pentru a - 

„Sau vor persista, supt jucul turcesc“. scriaă trimesii o Li din 1698 ai lui August de Saxonia, decit, să se unească, iarăși cu Împăratul?. „Nu mai pot sluji“, se 'rosti Brîncoveanu către Arbănaș, „unui Domn care iea bani Şi nu dă nimic pentru aceasta, ci mai curînd unuia, 
| 

1 Resumat în Operele luy Constantin Cantacuzino, pp. XV.XIX. Actele, în Iorga, Doc Brincoveanu, cap. 1. 2 Giurescu şi Dobrescu. p. 95. -$ Iorga, Doc.. Brincoveanu, p. 14.
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care voiește și poate să-mi dea, ocrotire“ !. „Negociaţiile 
din Viena ni-au luat pofta de a trata de departe“, 
fu obșteasca, părere a boierilor?. La 17 Octombre 1698 
Brincoveanu stăruia de Kinski, vorbindu-i totuși de 
„nestatornicia, perfidia şi alte viţii barbare şi crude 
ale 'Turcilor“, a. căror înfrîngere o știa, şi o dorise, să 
nu se prevadă în vre-un armistițiu o neutralitate a 
Terii-Romăneşti, care i-ar putea, fi fatală; așa cum e, 
poate folosi mai mult Împăratului ?. Deci nu e de 
mirare că, după neizbînda lui padre Elia, şi chiar 
dacă el ar fi izbutit, se făcură Turcilor slujbele obiş- 
nuite. Greceanu le înseamnă în cronica lui oficială: 
pocloane Vizirului celui noi, care-şi trimesese cu caftan 
Aga lu București, zahereă, pentru Camenița, „foarte . 
grea și peste putinţă țerii și Domniei, mai vîrtos căci 
era vreme de iarnă“, dar „Turcii nu cred, nici se 
uită la, neputinţele creștinilor“, :„porunci de cară, de 
boi, de cai, de salahori şi de altele ce se obișnuise 
păginii în toți anii a lua din ţară, pentru gătirile Oş- 
tilor împărătești spre Belgrad, care cu mare grei şi 
cu mult păs era ţerii, că țara, de ce mergea, slăbia 
de nevoi“, 500 de slujitori, supt căpitanul cel mare 
de lefegii, la Iaşi, pentru a duce la Cameniţă, haznaua, 
împărătească, trecere a Tatarilor.spre Belgrad, cu 
„grele conace şi pocloane“, 1000 de ostaşi supt Ser- 
darul Dumitraşcu Caramanliul, trimeși Serascherului 
de la Babadag pentru apărarea Cameniţei.... 

Numai cînd se închei8 pacea între Turci şi dușmanii 
lor creștini,—pace care lăsă Sultanului, în schimb pentru 
marea, jertfă a Ardealului, amîndouă principatele —, 
Domnul îndrăzni să trimeată la, Poartă pe Cornea 
Banul, pe Mihai Cantacuzino şi pe același experient 
Postelnie Caramanliul, ca să arăte „slăbiciunea țerii 

1 Jbid., p. 22. 
2 Ibid, p. 38. a 
3 Hurmuzaki, VI, pp. 511.2, no. ccexul. „Nu- mi faceți“, “striga, el, 

„Tău în loc de bine, mie şi ţerii“! (bid.). Cronica, oficială arată mare 
hucurie pentru restituirea Cameniţei către Poloni; pp. 94-5. 
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şi a săracilor pămiînteni“, cele două haraciuri date 
înnainte şi să, caute a, căpăta măcar recunoașterea a- cestora 1. În sfirșit i se dădu Domnia pe viață — „ca —N până va avea zile să, domnească acest pămînt al ţerii“, 
„Cum că ni sai dat în toată viaţa, noastră, 2“ scrie 
Vodă —, „mucarelul“ de confirmare, pe care-l aduce, 
primit cu cele mai mari onoruri, la 13 April 1699, 
Osman-Aga Salahorul 3. Se 

La evacuarea, Cameniţei i se scăzu, apoi, după rugă- 
„minte, numărul carălor și al salahoriloră, de şi ele 

se adauseră pe urmă, „zicînd că -nu ajung cele ce mai înnainte se trimesese“ , Si 

  

? Pp. 86-90. - pp 
2 Foletul Novel, în „Revista Romină“, 1, p. 671. " 3 Greceanu, p. 92. Vestea o aduseseră Cornea şi Dumitrașco Raco- coviţă la 8 Februar; Foletul Norel, p. 670. Peste două zile, scrie Vodă, „al răposat maica, multă jale şi mîhnire lăsîndu-ni“ (ibid). : + Greceanu, p. 93.—Pentru hrană dată Curuţilor la Chiprovaci, unde | fuseseră așezați, ibid, p. 91. Cf, pentru ei Hurmuzaki, Supl. 1, p. 333, - no. XDVI; p, 341, no. Di; p. 344, no. pvr. De ordinul de a ajuta perso- nal Ja potolirea, răscoalei Tatarilor din Bugeac, putu să scape, în 1100, numai prin supunerea, acestora; Greceanu, p. 97. Cf. Iorga; Studiy îs- torice asupra Chiliex și Cetăţit-albe, pp. 243.4, | o



„CAPITOLUL al IV-lea. 

Lupta cu Alexandru Mavrocordat, afaceri ardelene 

şi ani de liniște (1699-1703). 

Vodă credea, că şi-a întărit situaţia, şi prin noua 
legătură cu Mavrocordat Exaporitul, al cărui fii, adus 
în 'Țara-Romănească încă din lunie 1697, şi făcut cu - 
acest prilej Mare-Păharnic muntean, luă, în Februar 
1698, pe Domnița llinca!, primind ca zestre o sută, 
de pungi de bani și 200 în juvaiere, fără a socoti 
moșiile. Astfel sar fi putut stîmpăra şi poftele de 
Domnie ale Ghiculeștilor, căci Ruxanâa,. învățata fată, 
a, lui Mavrocordat, pricepută și în medicină, luase, 
încă din April 1693; naș fiind Mihai Cantacuzino 2, 
pe Matei fiul lui Grigorașcu-Vodă, Ghica 3. Dar deli- 
catul „cilibiu“ ţarigădean se ofli în clima, noastră, 
aspră;;- “adus de la ţară, unde bolise, la Tîrgovişte, el 
se stîngea aici, în vristă de 22 de ani, la un an şi 
jumătate de căsătorie, în. ziua de 2 Julie 169%, oa- 

1 Greceanu, p. 85 (legătura se pusese la cale la “nunta lui Radu Iliaș, - 
la care luă parte şi „Exaporitul; Ist. dit, ron, I, p- 332; „Hurmuzaki, 
V2, p. 286, no, ceccxLiri). 

2 Daponte, în Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 45; Cronica, Bălăcenească, 
în Şincai, III, pp. 234-5. Şi la nunta lui Dimitrie Cantemir fu poftit 
Brincoveanu; Foletul Norel, p. 672. 

3 Enrmuzaki, Va, p. 248, no. cccLxxxI. 
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sele rămiindu-i în pămiînţul ţerii!. Sfătuitorul lui, popa 
Nicolae din Sinope, muri. şi el în Octombre. din 
același an, şi cronica oficială plinge pe această „veche 
slugă a Casei Măriei Sale lui Constantin-Vodă şi om 
foarte politic, 
ştiut și vrednic” 
în toate“ 2, 

Atunci de-o- 
dată intriga 
Mavrocordaţi- 
lor se vădi. La 
dînsa luă parte 
Dumitrașco Cor- 
beanu,-un ve- 
chiă conspira- 
tor, soția sa Tu- 
dosca, ruda, sa, 
Mihai, fata lui N 
Grigoraşcu Ghi- 
ca, măritată cu 
beizadeă, lorda- 
chi, fiul lui An- 
tonie-Vodă. ce 

fusese Domn în 

  

  
      

Moldova, doi Ezra me agerlei Căx add. dtmico 10vdă Ştirbei, Cons- 
tantin şi Cer- 
nica Armaşul, 
cari nu uitaseră, 
aspra pedeapsă 
a Domnului îm- 
potriva lui Con- 
stantin şi a 

Î covg arie Aoyoo presa cul aer . 

Dersio ad Jileram | 

| Csposui Îuzm viiiulemnen salie-accipe fane 
(er îunirie Oralionem minore ui; Srelja va 

. Din tipăriturile brîucoveneşti. 
_ (Cuvint panegiric la marele Constantin, 1101.) 

"tatălui săi, călugărul, Serban Herescu, din neamul Doamnei lui Matei-Vodă, Grigore Băleanu, care aveă, 

  

"1 Inscri pțit, 1, p. 119, no. 242; Foleiul Norel, pp. 6784. 
2 Greceanu, p. gr” otetul Novel, pp. 6 _
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în familia sa tradiţia dușmăniei contra Cantacuzinilor, 
un Vlaicu Armașul şi cronicarul neoficial al Domniei, 
așa de credincios lui Vodă, aşa: de dușman Stirbeilor, 
Radu Popescu; un Tuic, Mehmed-Efendi, „păgin înşe- 
lător“, fost Divan-Efendi la Grigore-Vodă, aflindu-se 
în ţară, ajutâ, pănă ce se hotărisă cîştige mai sigur 
trădîndu-i: Dar sprijinul cel mai puternic al intrigei 
era la „unii din Grecii vrăjmași pămîntului acestuia, 
care și cu slujba la Poarta Vizirului se afla“, ceia ce; 
înseamnă, în alt limbagiu decit cel oficial, Exaporitul 
însuși, cu tagma sa. Era. vorba de Domnia ginerelui 

„săi, şi Greceanu o spune limpede, în versiunea care, 
pentru sinceritatea, ei, sa înlăturat: „nădăjduind ca să 
fie Domn sin Grigorie-Vodă“ |. Se -porunci arestarea, 

“conspiratorilor, dar prietenii de la Poartă făcură, aşa 
încît ei fură chemaţi acolo prin Agă anume, după 
izvod, fără, ştiinţa, măcar a, capichehaielelor. Se trime- 
seră însă, contra acestor piriţi, și apărători ai Domniei, 
Mihai Cantacuzino şi Bunea Grădişteanu, „aflindu-se 
cu dreapta, slujbă Împărăjiei şi toate poruncile plinind.., 
bun şi nimeni nicio nedreptate de spre. Domn n'are“. 
Trebuiră 300 de pungi pentru ca şi o parte şi alta să, 
fie trimese din drum, de la Chiuciuc-Chioiă, acasă, 
lăsîndu-se pedeapsa mai mult „celei. cu două ascuţi-, 
turi săbii dumnezeiești-, de frica Sultanului (toamna 
1700)?. Închisoarea lui Dumitrașco Corbeanu, a. Bă- 
leanului și a cronicarului necredincios fu scurtă, şi ei 
continuară apoi cariera onorurilor, „făcîndu-se Domnul 
următor cu adevărat cuvîntului Evangheliei, care zice:. 

“Tubiţi pre vrăjmașii voştri, și nu răsplătiți răă pentru, 
rău“ 3. Ă PR : 

1 Cf. pp. 93 şi urm, 101 și urm. 
2 Did, , ' 

„8 dbid, Cf. Giurescu, Contribuţiun! la studiul. cronicelor muntene, Bu-. 
cureşti 1906, pp. 54-17, 155-6; scrisoarea lui Grigore Băleanu din 8 Iulie, 
cu implorarea: „aibi-mă, iubeşte-mă, sprijineşte-mă, că sînt striin şi 
n'am pe nimeni să mă caute... Nu-mi trebuieşte alt nimic, fără cît o 
fărimă de viaţă fără groază“, E vorba încă şi de o „copilaşă ce aveam 
mai mică, că numai cît nu i-ai sosit ceasul, la atîta ai ajuns“, . 
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Rămineai numai greutăţile Moldovei, în care An-. 
tioh, urmînd politica. tradițională a Cantemireștilor, fă- 
cuse tot ce-i stătea prin putință, ca să pirască Şi dău- 
neze pe vecinul său, chemînd chiar. pe TOkâly ca să-l 
facă onoarea, unei șederi în Moldova. . O „pace“ făcută, 
între cei doi Domni n'avu trăinicie. „Muntenii se trîn- 
tiaă de ciudă“; scrie Neculce, fost boier 'al lui Cons- 
tantin Duca şi rudă a Cantacuzinilor, că Domnia, lui 
Cantemir cel mare nu dă prilej la piri, cu toate că 
el încheiase cu Polonii o alianță formală, care preve- 
dea ca, „după cum - „4 
este așezată Litva, 
așa, să, fie şi ţara 
Moldovei“?; văcă- 
ritul, scos de dîn- 
sul, nu era, decît 
însuși sistemul fi-- 
nanciar al lui Brîn- 
coveanu ?. Sar fi 
făcut, prin Mihai 
Cantacuzino, stă- N | 
ruinți pentru. un Picturi brîncoveneşti (Colțea). - . . 
bogat negustor din Galaţi, dușman al boierilor, 'Tode- 
rașco, ale cărui pretenţii la Domnie ni par curioase, 
ori pentru un „Vergo de la Ceatalgeăă, lîngă, Constantino- 
pol. Dinitrie Cantemir, care, martur al luptei de la, Zenta, 
de unde cu grei scăpă teafăr, se afla acuma la Poartă, 
uneltind, firește, împotriva, Brîncoveanului 5, nasti | 

     

  

de Cantacuzini, dacă nu cu acest candidat imposibih 
măcar cu Duca tînărul, împăcat acum cu fostul săi 
socru. Ambasadorul german Ottingen, găzduit în ca- 
sele duculești 5, ajută, și el, şi astfel Duca-şi începu. a, 

  

' V. mai sus, şi Hurmuzaki. Supl. Ii. p. 330, no. xopvul. - 2 P. 260. Cf, Bogdan Duică, în Rumănischa Jahrbiicher, anil 1893.4, 2 V. Giurescu, Prefaţa la cartea citată, p.AL şi urm. * + Neculce, p. 267 n - 5 Legăturile lui la Poartă, Ist. lit. rom. ], pp. 333-%. 6 V. şi Hurmuzaki, Supl. 11, p. 349, no. pui.
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doua Domnie .la 14 Septembre 1700: la sosirea, sa în 
Constantinopol, Antioh e pus la închisoare. 

Dar Constantin-Vodă Moldoveanul se arătă jăcaș și 
“neprieten boierilor. Brîncoveanu se vede trecut cuve- 
derea, în hotăririle acestui ocrotit al său. El se va în- 
țelege deci cu Jordachi Ruset, al cărul fii, Nicolae, luă, 
pe Ancuţa, fiica Domnului muntean, și în lunie 1703, 
după învoială, Duca, pirît că-și botează fii prin soli 
muncali, ca Galiţin!, era să cadă în folosul unui om 
noii, boierul Mihai. Racoviţă, şi el înrudit cu Cantacu- 
zinii, fără a mai vorbi de căsătoria, mai târzie, a fra- 
telui său Dumitrașco cu fiica lui Mihai Spătarul. 

Încă de la 5 Novembre 1698, Marsigli:era de pă- 
rere că Mavrocordat lucrează, de fapt, pentru sine, că 

vrea, cu toată încuscrirea, recentă, ca. serviciile aduse 
„da pacea din Carlovăţ să-i fie răsplătite prin Scau- 

nul muntean?.: În primăvara anului 1703 se asigura, 
din partea Francesilor, că Exaporitul, văzînd p2 Brin- - 
coveanu întărit pe tron, umblă după Domnia pe viaţă 
a Moldovei, dar nu pentru el însuși, ci pentru fiul cel 
mai mare, de curînd introdus la Poartă, care avea şi 
drepturi la acest tron, ca unul ce se cobora prin maică- 
sa din familia lui Alexanaru-cel-Bun ?. lenachi Porfi- 
rita putu să zăbovească numai, .rămiîind în serviciul 
stăpînului său, lovitura, ce i se pregătia, acum din a- 
ceastă, parte. Cronica oficială, recunoaşte. că înnainte 
de coborirea, lui Antioh Cantemir el încercase a cîş- 
tiga, contra, Brîncoveanului, nu numai pe Mihalachi 
Ruset, ci şi pe „prea-inţeleptul Dragoman“, care însă 
refusâ, concursul său. „ticăloşilor“ 4. În toamna anului 
1702, Cantemireştii : încercară, prin: 'oferta unei mari 

1 Gronica atribuită lui Nicolae Costin, p. 41. Cf. 1st. lit. rom, 1,p.414. 
„2 „HO penetrato che il Mauro-Cordato, in ricompensa di questa sua 
ambasciata, aspiri al principato di Walachia e che quasi li 'sii 'stato 
promesso“; Analele Academiei Romiîne, XXI, p. 96; Giurescu şi Dobrescu, 
pp. 100-1, no. 165. a A 

3 Hurmuzaki, Supl. It, p. 348, V. genealogia din.capul cronicei. ofi- 
ciale mavrocordăteşti a lui Radu Popescu, în Magazin, IV, p. 89. 

4 Greceanu, p. 104. 
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sume de bani, 100.000 de lei, Vizirului și Chehaielei, 
„să răstoarne pe Duca; Patriarhul de Constantinopol 
fu scos, iar Brincoveanu dădu 80.000 de lei ca să 
nu fie tulburat!. | | | 

Motive pentru măsuri contra, Brîncoveanului nu erai. 

  

  

      

      
Sad 
ATTA A 

ea Ig, 
  4 75. 

pi 
rii     ltd pd 

    
Dinztipăriturile brincoveneşti (Înrățătură de șapte Taine, 1102). 

Relaţiile cu Germanii nu se mai păstrau bune, şi generalul 
comandant în Ardeal, Rabutin, nu lipsia să-și pirască, 
domnescul vecin. E e 

Acest general nu mai dispunea de o oaste gata de 
luptă, și Brîncoveanu ştia bine care era, “pentru Aus- 

  

1 lorga, Doe. Brîncoreariu, p. 123, no. xx.



„m 99 
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triaci, starea de lucruri în Apus. În dorinţa lui de 
a-și crea o armată, el adăpostia, făcînd mult sînge. 
ăi Imperialilor, pe desertorii germani şi, în răspunsul 

j la plingerile ce i se infăţişau, el nu pregetă, să spuie 
că vor fi fugit de foame, „căci fără hrană nu se 
ţine un vizitiu, necum un ostaş“!. Se spunea. chiar că 
agenţii lui, în frunte cu Dindar, cu toată diploma a- 
cordată, .de curînd de către Imperiali acestuia, smomesc 
pe ostașii nemulţăiniţi, că se lucrează mai mult cu 
Sîrbii, „Raţil“, la ieşirea lor din biserica, romănească, 
oferindu-se căpitanilor lor, Straina, lurco, 30 de lei 
lunar?. Astfel Vodă căuta să-și facă, pentru orice în- 

" tîmplare, o armată, şi, cînd la 1702, Tatarii îi. întrară, 
în ţară, el ar fi fost în stare, spune un izvor german 
chiar, să scoată, împotriva, lor nu mai puţin de două- 
zeci de steaguri de pedeștri şi călări*. Se mai adău- 
gia chestia unui teritoriu de hotar, usurpat de Saşii 
din Sibiiă 4. Dorise să-și. dreagă la Sibiii două tunuri, 
dar, după multe desbateri, fusese refusat 5. 

Cînd vre-un ofiţer venia cu reclamaţii, Domnul vorbia- 
rece şi reservat, aruncînd o parte a răspunderii asupra, - 
boierilor săi. Martologiă,. curierii. lui Vodă, începeaiu 
să fie urmăriţi de aproape, şi chiar opriţi. 

Pe un tinip cînd tînărul Francisc Râk6czy, fiul so- 
ţiei lui TOkoly, umbla, pe la hotare, la Caransebeș în 
Banat, în Maramurăș, gătindu-se de răscoala . care-l 
puse în fruntea mișcării nouă a conştiinţei naţionale 
ungurești, astfel 'de măsuri se înţeleg. Ușor. Dar la 
vechile motive “de nemulțămire, care, încă din zilele 
lui Bălăceanu, ale cvartirelor şi comisarilor de provisii, 

"1" Giurescu şi Dobrescu, p. 113 şi urm.—Ținea şi Tokălyani, pe Pe-. 
trâczy şi alții (îbid., pp. 115-6), Şi Turculeţ, Moldoveanul în serviciul 
Polonilor, a, fost o clipă la el (ibid, p. 120, no. 210).— Scrisoarea: în- 
chestie, îbid., pp. 193-4. 

2 Ibid., p.. 155. şi urm, | 
3 Ibid, p. 182, no. 215. 
4 Ibid, p. 431 e 
5 Ibid. E - Ei - 
6 Idid,, p. 121. | 
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„din zilele „destituirii“ de la 1692 şi ale înteţirii causei 
pretendentului cantacuzinesc, — la 1697 Gheorghe 
Cantacuzino, iscălina grecește, scrie Sfatului Braşovu- 
lui pentru casele tatălui săi într'acest oraş !, și o îm- 
păcare cu Vodă era să, urmeze numai pe la, 1709—în: 
năcriseră, sufletul lui Constantin-Vodă asupra Austria= | 
cilor, se mai adaugia, una: grija de legea Românilor 
din Ardeal și, prin aceasta, de cultura lor, de maţia lor. 

Pe Romînii ardeleni îi cunoștea Brîncoveanu bine, 
ca unul care călătorise, de multe ori în provincia ve- 
cină, unde avea, de la, început, drepturi de nemeș; 
De la bunicul săi Di 
Preda . moștenise 
Sîmbăta, - de - sus, 
unde primia oas- 
peţi și încotro tri- 
metea scrisori un- 
gureşti de orîndu- 
ială şi poruncă. 
În schimb pentru 
o datorie de bani | | | 
Gheorghe Bânffy îi Picturi brîncoveneşti (Colțea) 
ceda, adăugindu- | 

se şi 1000 de galbeni,. Simbăta-de-jos; Tămașpătaca-i 
fu zălogită, ca şi Beşembavul, Viștea şi Drăgușul, din 
aceiași țară, a Oltului, ca, şi Cincul-Mic şi Şomărtinul?, 
Biserica, “din Făgăraș poartă și astăzi însemnarea, că 
e făcută ca „besearică a Răsăritului“ de „Domnul și 
oblăduitorul a, toatei TȚării-Rumănești“, în anul 1698, 
supt grija Pitarului Neagoe Rătescul%; ea, avea 50 de 
lei pe an de la vama Rucărului și Dragoslavelor î.: 

    

1 Brașocul şi Rominiă. pp, 278-9, no 3. a 
2 Iorga, Documente Brîncoveanu, p 166. Un Curuţ, Gyulai, îl amanetează 

încă patru sate, dar Guvernul strică actul, în. 1708; Giurescu şi Do. - 
brescu. pp. 173-5. ID 5 Studii şi. doe.. XIII, pp. 94-5. no. 262, “Reproducere în N. Aron, 
Monografia Făgăraşuluă ed. a:2-a. Făgăraş 1914, , : 
„4 Analele Academiet: Romîne XXI, .p. 289, nota e. 
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Lîngă Braşov, Vodă avea Poiana-Mărului, de la fraţii Na- 
lâczy şi de la Adam Szekely. În Oraș chiar, în urma 
unui lung şir de negocieri, el cumpără, la 1700, casele 
„nemeșești“ 'din Şchei ale căpitanului Francisc Bialis. 
Era, epitropul vărului săi. Istrate fiul lui Stoian Co- 

- misul, proprietar în Braşov, și încercă să-și păstreze, 
contra, voinţei Saşilor, casele din Brașovul-Vechii, luate 
de la Nica Hogea, în 1702; mai tărziu era să le 
schimbe cu „casa cuţitarului“ din cetate, al cărui loc 
îl avea mai de'nnainte: primise de la, 1701 permisie spe- 
cială, de a, stăpîni în Braşov 1. Biserica, Şcheilor îl are 
în pomelnic 2. Braşoveni din Companie, ca Dindar, 
din Şchei, poate ca, Pater Ianoș?, ca fiii dascălului Ioan 
Corbea, Teodor, care-și isprăvi cariera, la Ruși, unde 
ajunse - canţeleriti“ al. lui  Petru-cel-Mare,. și: ceaușul 
David, întraiă bucuroși în slujba lui: E ctitorul bi- 
sericii celei vechi din Ocna Sibiiului î. A fost vorba 

„chiar ca Ibașfalăul; menit apoi a fi unul din cele 
două. centre armenești ale Ardealului, să ajungă, 
de la fiul lui Apafiy, în minile sale. Şi la. Alba-Iulia, 
el figurează, printre ctitori, pentru odăjdiile vlădiceşti ce 

. dăduse €, ca şi pentru dania moşiei Merișani către 
ctitoria, “metropolitană a „răposatului Mihaii- Vodă, pe 
vremea cînd ai fost Craii într'acea parte de” loc“ 1. 
Cărţile tipărite 'de dînsul pătrunseseră și în cel din: 
urmă sat de peste munţi, adesea, dăruite de Domni, 
de Mitropolit, de boierii cei mari, de Vlădica, Teodosie, : 
dar. alte ori aduse de popi şi de călugări. ” 
„Nu trebuie să uităm necontenita, alergătură, relar 

-1 Brașocul şi: Rominii, Pp. 236.7; Hurmuzalki,, XV, p. „1418 şi urm, | 
1528 şi urm. 

"2 Studăă şi doc. XI, p. 62. 
3 Lăpădatu, în Prinos Sturdza, p. 303 şi urm. 
4 Studiă și doc. XIIL p. 139. no 457.: 
5 Braşovul şi Boninit pp. 234-6; Giurescu, 7. e pp. XXSV-VL 
"6 Studii și doc. 1V, 

1 Publicată de mai LA ori: în [. Puşcariu, În orele liber e, Sibiiă, | 
1867, Magazinul istorie 1I1,-p. 305 şi urm. (cf. resumatul din Analele 
Academie Romine, XXI, p.:289; nota d). Un.-privilegiu pentru venituri 
băneşti, în G. Popoviciu. Uniunea Rominilor din Ungaria, p. T1, nota î. 

8 V,, de exemplu, Studi! şi doc, XII, p. Îl2.
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ţiile strînse şi multiple, în . Ardeal. ale - oamenilor ui. 
Vodă, cari veniaii pentru a cumpăra postav.la slu-. . 
jitori, sfoară, şi alte mărunţișuri, „pentru “a. face - la. 
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pote, tipsii, potire și atitea alte odoare pentru mul-; 
tele biserici și mănăstiri făcute, înnoite sati adăugite 
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de “'dînsul, pentru a, luaj cu ei carătele lucrate de 
meșteri ardeleni, pentru a-i îngriji de case și moșii, - 

pentru a-i: dărui și a-i vinde vinurile. Atitea legături 

însemnate ds interese se stabiliau astfel, de sigur mai 

mult cu străini, dar nu fără ca atiţia dintre Romini 

să nu se folosească de dinsele. În sfîrșit doi Vlădici . 
ardeleni,: Teofil, în Decembre 1692, și Atanasie Anghel, - 

“la începutul anului 1698, trecuseră munţii. pentru a-i 

căpăta consacrarea la Tirgoviște din mîinile venerabi- 

lului Mitropolit Teodosie. „Protexia“ Brîncoveanului 

se întindea de tapt asupra acestei Biserici, întemeiată 

- de Mihai Viteazul și rămasă, prin drept de moştenire, 

: în sama, lui mai mult decit a. oricărui altuia. 

Încă din 1692, Ardealul fiind numai ocupat de Im- 
-“- periali, dar avindu-şi prinţul, Împăratul acordă o si- 

 tuaţie privilegiată, acelor preoţi romîni cari sar uni 

: cu Biserica Romei. La, Sîmbăta-Mare se tipăreşte 'n 

1697 un Catehism de propagandă. Peste un an, Îm- 

: păratul fiind acum stăpînul ţerii, un sinod de obşte 

- primia, să părăsească cele patru puncte de deosebire 

“faţă de Biserica Romei. o 
: Această hotărire nu “a rămas necunoscută lui 

. Brîncoveanu, şi fireşte că numai plăcere n'a putut să-i 

” facă; Teodosie și sfătuitorul cel mare în lucrurile bi- 

sericeşti,.: Patriarhul de Ierusalim Dosoftei, erai acolo 

ca, să arăte însemnătatea schimbării. De aceia, cînd 

„se sfinți Atanasie, urmaşul lui Teofil, mort puţină 

vreme după aceasta, el primi o lungă și răspicată 

“ învăţătură, de 'la Patriarh, ca să.ştie cum se poate - 

feri de :rătăcirea în care căzuse înnaintașul său. 
Totuşi” un noii sinod de obşte -întăria Unirea, în: 
Octombre 1698, ca să urmeze, a doua zi după pacea 

din” Carlovăţ, prin care Turcii renunțai la Ardeal, 
privilegiul imperial ! din Februar 1699 pentru clerul 
unit,. : i a 

- Brâncoveanu tăcu deocamdată: ba el confirmă ve-  



  

-“ garieica „Mi- 
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niiurile moșiei Merișani lui” Atanasie unitul, “precum 
„le avuseră, și înnaintaşii săi-neuniţi. 1. se vor fi dat, 
se vede, asigurări liniştitoare, sau se simţia încă, ne- 
voia de a cruța pe Imperiali în orice manifestaţie a, 
lor. Noul sinod din Septembre '1700 nu schimbă, ni- 
mic în „această stare de lucruri. De alminterea, în Chi- 
viacodromiul, Cartea, de învăţătură, pentru: Dumineci Şi 
serbători, tipărit la Bălgrad, în 1699, se pomenia 
încă Domnul muntean ca „luminător al credinței pra- 
voslavnice“ şi se asigura că nu. s'a întrodus nicio ino- 
vaţie dopma- 
tică, 1, 

__ Numai la 
7 April 1701 .. 
Atanasiejură, 
solemn cre 
dința faţă, de 
cardinalul: 
primatalUn-.    tropolit “. al 
său, îndato- 
rindu-sea re- 
pudia pe Pa. . 
triarhul constantinopolitan, a primi 0 nouă ordinaţie, cea, 
dela, Bucureşti nefiind valabilă, și a îndrepta cărţile ce 
se întrebuinţează în Biserica, sa după sfatul „teolo- 
gului“ catolic ce-i fu pus în coastă. Şi, în sfirșit, ceia, ce 
trebui să-l doară, mai mult pe Brîncoveanu, informat 
de Pater Ianoș sai de alţii, fu următorul: pasagiu, plin 
de nerecunoștinţă, şi de necuviincioasă, provocare, fără, 

Picturi brîncoveneşti (Colțea ) SI 

„4 mai vorbi de sentimente de comunitate! romănească, 
„aproape imposibile atunci la, capi bisericeşti, atunci 

cînd, la aceiași, ele sînt încă, azi așa deslabe: „Mă leapăd 
de. toată, curășpundenția şi dătătura, în ştiinţă, prin 

!: Bianu şi Hodoș, Bibliografia românească veche, I, p. 876,
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scrisoare, și prieteșugul șișmaticilor,.. a eriticilor. şi a 
Craiului sai Vodii Țărăi-Munteneşti: nice o carte de 
acum înnainte cu aceia răspuns nu voiu avea, și nici 
pre' Bucureștean mai mult al miei arhiepiscop. şi Mi- 
tropolit 'a fi nu-l voii cunoaște... Dară, unde a fi. de 
lipsă“ — pentru 'venituri! — „lui Vodă al Ţărăi-Munte- 
nești sau altuia cumva din şișmatici a scrie carte, 
mai “nainte cartea oiă „arăta-o teologușului și sfetni- 
cului miei.“ Urmâ, marea ceremonie de la Bălgrad, 
la 25 Iunie, în car6 Atanasie paradă în cucie aurită, 
cu lanţ de aur la gît, ca.sfetnic al Împăratului, între 
magnați și dregători, urmat de o mie de preoți. Un 
noi act de întărire fu cetit de contele Apor, în ve- 

“chea, biserică a. lui Mihai - Viteazul, care, el, nu se u: 
nise cu nimeni decit cu poporul săi — şi, din gre- 
şeală, cu Împăratul. . 

La, aceasta, Brîncoveanu, care avea, în Ardeal, vin 
nu numai pentru ofițerii Împăratului, ci și pentru Ie- 
suiţii cardinalului Kollonics, răspunse. Îndemnaţi de 

Dindar, de socrul acestuia, Pater Ilânos, de Banul 
Andrei, de Ceaușul David Corbea, Braşovenii se miş- 

“cară. Era, vorba de un sinod de oposiţie în Bălgrad. 
Intervenind direct, tot în .1'701, Brincoveanu însuși se 
rosti la, 5 Iulie: a, aflat de la Braşoveni. despre: pur- 
tările „dumnealui piscupului de acii din Ardeal“. El 
îl osîndește. -„Încredinţaţi sîntem că Dumnezei unora 
ca, acestora carii ocărăsc și nu cinstesc legea, întru 
car6 sai pomenit și înnaintea, lui: Dumnezeă s'au fă- 
găduit, cu de grabă li va răsplăti, că de multe ori 
aceasta, am văzut “—, scria omul care trebuia să moară 
pentru lege —, „că cel ce-şi lasă legea sa şi pofteşte 
alta, ieai plata, de la: direptul judecător Dumnezei“. 

“ „Liueru. cinstit, plăcut lui Dumnezei şi oamenilor celor 
înţelepţi“ ai făcut Braşovenii neclintindu-se. din cre- 
dinţă. EL asigură că Viena ru impune: nimic: „că 
dumnealui piscupul nare voie împărătească, ca să 
facă silă. oamenilor, fără cît numai cei ce vor vrea, 
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de voia lor“. Și adauge cu miîndrie: „La aicea, be- 
searecă, sîntem și noi ctitori, de vreme ce este făcută, 
  
  

  

    

  

  

  

  

      

    

  

   

  
  

  

   
          
  

e. 
A SU 

- den se. : fo N 

FSA | Sale sa 
Ş Ni ATS a 

O bai 
| hi Qa€ 

Sa j Va N 
fs STA N | A, AN 

CAN 
|, 

A 
| 

rea NS N 
Ș n i 

Seal A 

W N 

AN N 

N 
A 

i   f N 
NI i&ei V E : 7 A roi 

o teŞTu ăi ke E N 
3 

      
j SA 

    
    
          
  

    

  

  

          

"Din tipăriturile brincoveneşti (Liturghia, 1702) 
de răposaţii Domni. ai acestei ţeri, ce trebueşte să,:pă- 
Zească ȘI să, urmeze legea carea o ai ţinut pănă, acum, 

9
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Și noi iarăși.cu ceia ce va, fi despre partea noastră 
a vă păzi și-a vă ajuta, cu ceia-ce se va.putea, nu 
vom lipsi“. Şi, dacă Făgărășenii n'ai renegat, e da- 
toria, lor: „li Sau căzut a-şi face, de vreme ce noi 
acea, sfintă beserecă o am rădicat şi o am făcut-cu 
acea nădejde că o închinăm preasfinţitei săbornicești 
a Răsăritului Biserici“ !. „Nemic să nu vă temeţi de 
faptele şi de lucrurile acelui diavol“, scria, peste ciî- 
teva zile şi Mitropolitul Teodosie, ale cărui vechi drep-: 
turi fusese înlăturate cu blăstăm?. Li se făcuse Bra- 
șovenilor ȘI O declaraţie de cetit întrun eventual sobor, 
și aceia către clerul Bălgradului chiar 5. | 

În sfirşit afurisenia, Patriarhului de Constantinopol, 
„Calinic, fu expediată în 1702, adăugîndu-se aceiași 
osîndă, la 3 lulie, de Dosoftei al Terusalimului Şi de 
Peodosieî. A săruta măcar mîna „acelui mincinos 
Atanasie“ e același lucru ca şi „cum ar săruta, mîna. 
unui birău, sai a unui cadiă, sai a unui calvin . 1 
se declara că nu va mai primi nică banii folositori, 
nici cărţile bisericeşti bănuite de la, Bucureștii shismei. 
pe care o anatematisise5. Dar această afurisenie nu 
aduse la alte sentimente pe Atanasie. Oricare ar. fi 
marile foloase culturale venite din Unire, comunitatea, 
religioasă romănească, unul din marile elemente de 
solidaritate a neamului, fusese ruptă. Şi, cu toate'că 
nu putea s'o spuie, Brincoveanu păstră o amară -a- 
mintire acelora, cari răpiseră o parte din prestigiul 
Coroanei sale romănești, noilor stăpinitori al Ardea- 
lului, Imperialii 6. 

Dar actele publice venite din Țara-Romănească gă- 

1 Stinghe, Documente priritoare la trecutul Romiînilor “din Șehel, I, 
Braşov 1901, pp. 15-6. | ! 

2 Ibid,, pp. 134. , 
3 Pp. 20-80, 
4 Ibia., p. 34 şi urm.; ; Hurmuzaki, XIV, p. 353 şi urm. 
5 Nilles, Symbolae ad " iNustrandam listoriam Ecclesiae orientalis în 

terris Coronae S. Stephani, Innsbruck 1885, p. 345 Și urm. 
6 Pentru toată expunerea, Iorga, Sate î preop în Ardeal Și Istoria 

Bisericiă îă romănetă II. | 
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siră un răspuns, menit să sape. încă mai -adine pră- 
.pastia dintre Brîncoveanu Și Imperiali. Kollonics făcu 
pe Teodosie o „slugă a Satanei“, un „iSpititor“, în- 
cremenit în „prea-impia shismă, a. Grecilor răsăriteni“, 
în legătura cu „pseudo-Patriarhul din Constantinopol“ ; 
e pentru el —Mitropolitul Ungrovlahiei-—,o insolenţă 
a se numi Mitropolit al Ardealului şi astfel a-și aroga 
vre-o putere şi autoritate în Ardeal“. EYo insultă, 
pentru Primat și „o materie de foarte grele disensiuni 
Şi tulburări. ES | 2 
între prea $ 
augustul şi *--. 
nebiruitul 
Împărat al 
Romanilor şi 
“prințul vos- 
tru, al Vala- 
hiei “,care,a- 
flind,. poate 
cere satis- - 
facţie pentru 
atîta pre- | _ IS sumție şi în- Pictură brincoveneşti (Colțea). 

drăzneală nesuferită,..., şi de aici sar naşte primej- diile de mai mari tulburări de cum poți să-ţi închi- 
puiești... Căci, precum Domnul Valahiei nu poate ve- 
clamă niciun drept politic în Ardeal, așa nici tu nu 
Poți să-ți arogi cit de puțină putere spirituală acolo, fără cutezanță !*. Şi, cînd, rugat de Brîncoveanu, ambasa- dorul engles, Paget, în trecere, presintâ Împăratului 
cererea, Brîncoveanului ca. „Rominii să nu fie siliți în . 
Ardeal la Unire“, împreună, cu aceia a lui Calinic de a, se orîndui alt Mitropolit, Cesarul zimbi ȘI răspunse 
Scurt: „că prințul acela, om de treabă, de ce se îngri- 
Jește pentu ce hotăvește Împăratul în afaceri religioase 

  

ÎI . 

1 Scrisoarea lui, Kollonics din 5 Iulie 1682; Nilles, 7, e. IL, pp. 8534.
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în: țara hă, cînd Împăratul nu l-a întrebat pănă acum 
A dânsul ce. face el,. Domnul Valahiei, în aceste 'afa--. 

ceri acasă-la. dînsul ?* 1. Şi cronica, Iesuiţilor adauge că 
Brâncoveanu ştie bine cum că prin Unire. „i se închid 
și luă. toate întrările, în Ardeal“ 2. E 

Şiyfa-acest, timp, faţă, de Turci purtarea: lui fusese, 
în afară,,. exernplurit de ȘT Gri stărac plătind. A- 
junge să răsfoim Cronica, oficială pentru a, ni da seamă 
de aceasta. Pentru a li mulțămi cererile, Sfatul cel 
mare,. „cu toată boierimea“, hotări, „ca. şi biata ţară 
să mai. răsufle şi de rele să se mai ușureze“, ca suma. 

„ de plătit să. se statornicească. pe fiecare an, „mai 
ușurind pre cei ce se vedea, și se părea că, sînt în- 
greuiați și mai slabi; și mai adăogînd pre cei ce se 
vedea, că, sînt mai ușori și mai cu putere“: se fixaii 
patru șferturi pentru plată *.. Era o măsură. „demo- 
cratică“, prin care boierii. și breslele de privilegiați, 
erai impuși mai grei, spre. descărcarea, ţeranilor, cari: 
pănă atunci purtaseră mai toată greutatea €: Plingeri, 
se și iviră de la aceia cari fuseseră pănă atunci cru-. 
țați sai scutiţi; Vodă li va, fi răspuns, ca Braşove- 
nilor, cari-și aveaii „rumtoarea,“, dar totuși găsiaii prilej. 
de. tinguire une ori, că „aici la noi mai multe -și mai 
cumplite. nevoi sînt, cît sînt foarte încărcaţă și. împre-. 
surați oamenii cu: păsurile 5. . SE 

  

   

  

1 Ibid., p. 355. 
2 Ibid,: | . - 
3 Toţuşi partea, -lui Brincoveanu am vedea-o în porunca formală, din 

12 SŞeptembre 1701, u Împăratului, ca, împotriva acelor ce „asigură, 
că gindul şi voia lui e să silească po'Romîni la unirea cu' Biserica 
catolică“, „voia lui positivă e ca Rominii să fie liberi a. primi oricare 
din cele patru legi primite în Ardeal şi a se bucura de privilegiile şi 
imunităţile aceleia. iar, dacă voiesc a răminea în riturile ce observă 
pănă „acum. să fie liberi a.:0 face“; :linrmuzaki, XIY, p. 14856, -no. 
MMDGCEXIS, V. şi la 12.Decembre, p. 1489, no. munecaxsi, şi Ursu, în 
Analele Academiei Romine pe 1913. Al doilea ordin s'a și tipărit în ro- 
măneşte. IE DE Ă -. 

4 Cf. Giurescu, Prefaţa p. xxx1x şi urm., după Condica Vistierieă pu- 
blicată de Aricescu. 

5 Braşovul și Romînit, pp. 400-1, no. 4.
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lată în ce termeri explică; el însuși acelorași. Bra- șoveni! pricinile şi scopurile acestei mari măsuri de 
reformă: 
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„Alalte ce aţă scris dumneavoastră, „am înțeles, cum 
1 /bid., p. 31 

Hurmuzaki, XV. 

Di
n 

ti
pă
ri
tu
ri
le
 

br
în
co
ve
ne
şt
i 

(T
ri
o'
l,
 

11
00
),
 

şi urma. V. la această dată tînguirile . Ardelenilor, în Ri
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că aţi înţeles dumneavoastră, că, aici, în ţara noastră, 
aii ieșit o dajde pe dobitoace, ca să dea tot omul, și 
ne pohtiţi dumneavoastră, pentru oamenii de ţara dum- 
„neavoastră ce aii dobitoace aici, în ţară, ca să nu se 
supere. De. aceasta, credeţi-ne dumneavoastră, că cu 
tot adevărul zicem că noi sîntem ceia carii mai mult 
am vrea, și am pohti să nu 'se supere, necum aceia, 
ai ţerii- dumneavoastră, ce sar fi aflind aici, ce nici 
pămintenii noștri, dar ce să acem? Pentru multele 
păsuri și mari cereri și grele porunci ce avem de la, 
cei ce ne stăpînesc, care unul Dumnezei ştie. în ce 
grei ne aflăm și cită: datorie sai încărcat această. 

„_biată ţară, pentru aceia, sai făcut socoteală, cu tot 
- Sfatul boierimii ţerii noastre, de s'a scos această, dajde 

de dubitoace, găsindu-se cu socoteală că aceasta este 
“Și bună dreptate la, toţi, nu se face nimănui nicio 
strimbătate, fără, cît, cine „cît dobitoc va; avea, să și-l 
plătească, precum s'aii rînduit. Şi aşa s'au socotit tot 
omul, ori pămîntean. ori străin, ciţi se vor afla casă 
aibă dobitoace în pămîntul acesta, să ajute cu toţii la; 

"aceasta, ca să se poată 'ridica, păsurile şi poruncile 
* stăpinilor ce ni sînt asupră: începînd întăi de 
“la noi înșine, vitele noastre ce avem domnești, le 

-- Plătim, şi toţi. boierii cei mari şi mănăstirile toate, ȘI 
„arhierei, şi toţi, de la mare pănă la. MIC, cum am! 
"Zis dumneeavoastră. mai sus, : nimănui măcar o vită 
nu. se scuteşte. Însă, măcar că însuși noi ni plătim. 
dobitoacele noastre ce avem și alalţi boieri toți, iar 
încăși pentru dobitoacele ce sînt ale dumnealor jude- 
filor și ale dumnealor fălnogilor, am poruncit să li 
dea pace, de vreme ce așa siuii socotit, ce vor fi do- 
bitoace boierești, cum. ale gubernatului şi ale altor 
boieri, nemeși mari, să nu se supere. “ 

În acest an, ca răspuns la rugăciunea, făcută, prin 
deputația, Vistierului și a lui Vergu, ca „lacoma şi ti- 
Tăneasca cerere a lor“ să mai scadă, să 'mai „tim-: 
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pească; se smulseră, ; de Chehaiaua, Vizirului, locote-: i 
nentul: săă “la, Coristantinopol, 80 de pungi: „la care 
Și Măria Sa Costandin-Vodă, și „toată boierimea, alt 

   
nau avut ce mai zice, fără a, se rugă lui Dumnezei 

| „+ Picturi brincoveneşti (Hurezi). ' 

să, stingă pe acești stingători de ţeri şi - lacomi pă- 
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gîni“ 1. Se mai adauseră cheltuieli nemăsurate ale ca- 
puchehaielelor, şi mai ales ale Caramantiului, porunca, de 
a merge la,Bender pentru dresul cetăţii și pentru ajutorul 
Hanului şi răscumpărarea prin „nu puţină cheltuială“, 
cu plîngerea. firească: „dar asupra tirăniei și lăcomiei 
păginești cine poate zice cuvînt ?*. Alţi bani costă de 
Sigur retragerea poruncii de la, Poartă de a se da, lui 
Duca-Vodă pribegii : Vasile şi Lupu Costachi, Lupu 
Bogdan, cumnatul Cantemireştilor, Jora, Racoviţă, noul 
candidat la, tron, Maxut și Ilie din Țifești?. În 1702 
se dau 70 de cai „ca să fie de treaba vinătorii, cînd 
Împărăţia va avea să iasă la vinat“?. În toamnă, 
pocloane pentru noul Mare-Vizir, Daltaban . Îndată, se 
cere înnaintarea, haraciului 5. O expediţie se pornește 
contra. Tatarilor răsculați: Domnul își trimete oastea, 
dar numai pănă, la hotar, şi primește amenințările de 
pradă ale lui Calga, căpetenia rebelilor 5. O nouă schim- 
bare de Vizir îl costă, 80.000 de lei. | 

Atunci, după. Paști, în Dumineca Tomei din 4: April - 
anul 1703, cu toată credința, cu toate jertfele, cu 
toată apăsătoarea, datorie şi necontenita cheltuială, 
„neprietenii de la Poartă, cei ce niciodată nu se O-: 
dihnia“, „vrăjmaşi ai Măriei Sale şi ai pămîntului“, 
„organe zavistnice şi mișcătoare spre răutate“, făcură, 
pe noul Mare-Vizir Rami-Mehmed, care înlocuise pe 
vechiul şi sigurul prieten al Cantemireştilor, Daltaban, 
fost serascher la Soroca, și Babadag, dar nu arăta taţă 
de Brincoveanu sentimente mai bune decit acesta, 
să-l cheme la Poartă. „De vreme ce Împărăţia“, era 

  

1 Greceanu, p. 106. , 
e Ibid., pp. 108-10. Episcopul de Buzăi, cu Cornea şi cu Mihai Canta- 

cuzino, li făcură apoi pace, „aşezămîntă, la Focșani, oprindu-se totuşi 
la Munteni cei amenințați mai grei de răsbunarea Domnului lor (ibid,). 
Alte izvoare şi o mai largă expunere, în st, lit. rom. L, p. 346 şi urm. 

5 Greceanu, p. 116. i Aa 
4 Ibid. ! 

„5 Dbid., p. 111. 
_5 Idid., pp 1189.
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| | a 
| 
| textul poruncii, aduse de Imbrohorul-cel-Mic, „Ali-Aga, 
| „âre pace cu toţi cei ce mai înnainte avea, oştiri Și gilcevi, | 

| R FR a A 
| | % i . 

  

  

    
| trebuieşte să imeargă să sărute poala, împărătească !*, i 

i Zbid., pp. 119, 124 şi urm.; Del Chiaro, ed. citată, p.:151 şi urm.; Condica Vistieriei, p. 192; 'Ist. Lut, rom. | p. 350; Iorga, Doc. Brinco- veanu, Cap. 1v; Hurmuzaki, IX, p. 137 şi urm.; Giurescu şi Dobrescu, p. 131 şi urm.; Daponte şi Cronicele Moldovei. | E 
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Ştim cine erau „vrăjmaşii“. 0 spune - secretarul ita- 
lian al lui. Vodă:. „doi strașnici şi puternici vrăjmași, 
pe lîngă cari n'avea, putere aurul, nu ajuta rugăciu- . 
nile“: Rami însuși şi tovarășul, complicele săi la. 
negocierile păcii din 1699: Alexandru Exaporitul, care 
credea, că a, venit ceasul Domniei lui. În rîndul întăiă! 
redacţia, definitivă, a Cronicei. oficiale pune pe „spur- 
catul și vrăjmaşul acela Alexandru Mavrocordat, Ma- 
rele-Dragoman al Împărăției turceşti, carele poate îi 
că și veche pizmă și răutate asupra Domnului în 
inima, lui brănia, avînd bun prieteșug cu spurcatul 
acela Vizir Rami,.. „ca să mazilească pre Măria Sa: 
Costandin-Vodă şi să puie pre fiul săi Domn aicea, 
în ţară, puind la acest mijloc şi pre Muftiul“ 

Dar împotriva lor Brîncoveanu putea să i trabuin: 
ţeze prieteni vechi și siguri: Muttiul, adevăratul stă- 
pîn al Împărăției, căruia Vizirul îi datoră, însăși în: 
nălțărea sa, Ali Silihdarul, prietenul Muftiului, care, 
de şi sprijinia, pe Duca împotriva Cantemireștiilor, găsi 
bani ca, să, împrumute pe Domnul muntean, Cizlar- 
Aga, șeful Seraiului, și cumnatul: însuși al Sultanului, 
Hasan-Paşa *. De aceia, în loc să fugă peste hotar, 
cum se va fi aşteptat Exaporitul, el răspunse „că la, 
poala împărătească gata este“ 5. 

O boală grea, orbalţul, crisipelul, pe care o căută 
cu teamă medicul levantin lucob Pylarino, zăbovi, cu 
toată, nerăbdarea Imbrohorului, plecarea pănă, la 5 
Maiu. Nu era 0 destituire, aceasta se vedea, bine, căci - 
nu mai puţin de 800 de oameni se aflaii în alaiul | 
pompos al Domnului, căruia nu i se cetise nicitin fir- 
man de mazilie, el find acum pe viaţă $. Pe cînd drumul 
se făcea, din causa slăbiciunii convalescentului, SCU- .. 

— 
1 Greceanu, p. 130. „Dumnezeii, carele iaste drept judecător, să-l 

judece după lucrurile şi "fapta ce aii făcut“ (ibid... p. 131). , 
„___Del Chiaro, ed. cit, p. 153; Is lit rom. |, p. 349. 

3 Greceanu, p..119. : 
"4 Did, p. 199, 
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turat încă, de figuri, cu popasuri apropiate, o depu- 
tăție de boieri pleca înnainte ca să arăte că Vodă e 
bun și ţara mulţămită: o alcătuiau Cornea, Mihai 
Cantacuzino, Marele-Logofăt Diicul Rudeanu și Preda, 
Pirşcoveanu Medelnicerul !. La, 4 lunie se făcu întrarea, 
Brîncoveanului însuși, la Adrianopol, Capitala obişnuită, 
a Împărăției supt Sultanul Mustafă 2. 

Încă de la 29 Maiă, la conacul din Arnăut-Chioiii, 
el fusese cercetat de Exaporitul Şi, a doua zi, de Ni- 
.colae Mavrocordat acum Mare-Dragoman în locul lui 
Alexandru —, pe care voiă „să-l puie Domn aicea în 

= 

  

Pictură brincoveneştă (Colțea). 

ţară“, prin ajutorul „Spurcatului şi vrăjmaşului ace- 
luia“ de Mare-Vizir, și al „coconilor celor spureaţi“ 
al Multiului, prieten al Ducăi, mărturisește Constantin- 
Vodă în chiar însemnările sale de taină. Del Chiaro 
asigură că „manierele suave“ ale Brâncoveanului CÎș- 
tigară pe Mavrocordaţi: n'am greşi crezînd că el a 

  

„1 Regența o ţinu Doamna, cu Stroe Leurdeanu, Şerban Greceanu, Radu Golescu şi Ienachi Văcărescu (idid., p. 125). Mitropolitul se opri la Giurgiu, cetindu-i molitfa de „bună călătorie“, „cu mare osîrdie şi vărsare de lacrămi“ (ibid ) a 
2 Foletul novel (notele Domnului); în Revista Romină, | (pregătim o nouă ediție, ca şi a scrisorilor Brincoveanului), p. 676; cf, Isi, lie, rom. Î, p. 350 şi nota 3. ”
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mai trebuit să adauge ceva la ele, la blana de samur şi 
la cei 1000 de zloți. Oricum, partida fusese cîștigată,. 

Deci „Vlah-begul“ fu primit cu o cinste deosebită, 
gătindu-i-se locuinţa, acestui sprijinitor şi hrănitor al 
tuturor. Patriarhilor, la Mitropolia, din Adrianopol, „în 
saraiul de la Mitropolie“ !. Visitele oficiale pentru 
caftan, la Chehaiă, la Vizir, le făcu în ziua de 
9 Iunie: cu :acest prilej Rami ar fi cerut sfaturi 
politice. oaspetelui săi, asigurînd că numai de aceia, 
l-a .chemat?. Adause însă, cererea formală, pentru. 
Că „țara i sai înmulţit și i sa, umplut de 'norod: î 5, 
de a, se face „adaosul haraciului“ „ care fusese pănă 
atunci 'numai de 140.000 de lei şi la care se adău- 
giră acuma alţii. Cronica, oficială trece, în versiunea, 
dintăiuî, ușor asupra acestui fapt, care na fost co- 
municat nici. lui Del Chiaro, dar ea adauge că el „s 
tăcut cu multă voie rea, a Măriei Sale lui Vodă şi a 
rere de inimă a toată boierimea“, cari căpătaii măcar 
înlăturarea în schimb a „angariilor şi mîncăturilor“5. Nu- 
mai atunci urmă, audiența la Sultan, pentru întărire în 
Domnie: călare, purtând. pe cap cuca, împodobită cu un 
surgucii care făcea singur o avere mare, întovărăşit de 
fiul săi, Ştefan, de unchiul Mihai, de vărul Toma 
Cantacuzino, de cumnatul Pană Negoiescul, fiul lui 
Antonie-Vodă, de boieri din neamurile Brăiloilor, Ştir- 
beilor, Corbenilor, Creţuleştilor, înrudiţi cu dînsul, el i ieşi 

mindru Și. sigur de la „Împăratul“, „care-i dăduse, prin 
Vizir și Dragoman, „bune cuvinte“: „să chivernisească 
adecă ţara, raiaua, bine, precum și pănă acuma, şi: 
pîinea, cu care l-ai miluit, să-i fie halal“ 5, şi merse 
către Mitropolie, .apoi, după slujbă, la Vlah-Seraiti, Te-: 

! Del Chiaro, p. 154; Greceanu, p.. 121. Cf, şi Radu Popescu, | Le. p. 
168 şi urm. 
-2 Del Chiaro, p. 15%. 

3 Greceanu,.p. 12%. . : 
+ Cealaltă, pe pp. 126-7.. Cf. Iorga, Cronicile mantene, în „nalele 

Academiei Romînek „XR. pi | 
5 Greceanu, p. 121 
5 1did., p.4493. a
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i-o spunea iarăși, cu înşirarea,. slujbelor sale, hatişeriful / 

ședința. capuchehaielelor 1. Era Domn pe viață,— aceasta, ( 
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_pe care merse la 26 Talie -să-l ridice de la. Vizirul 
! Bunea Crădișteanu înlocuise de curînd pe Cornea şi pe Mihai Spă- . tarul (p. 123). 
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cucerit. Cînd plecă, în sfirșit, la 28 Iunie, în ajunul - 
de Sîmpietru, el. putea, să, spuie la adresa. lui Duca, 
îndată chemat și el, dar fără putinţă de întoarcere: 
„Eu am mers la Poartă, şi am venit, iară voii face 
să meargă și acela care-mi făcu această cale la, Poartă, 
şi nu se va, mai întoarce“!. Cind izbucni apoi la 
Constantinopol răscoala care aduse căderea lui Mus-" 
tafă și înlocuirea, prin fratele Ahmed, rămiind totuşi 
puternică aceiași Sultană-mamă, aceiași Validă pe 
care 0 plătia Brîncoveanu, timpul de schimbare tre- 

„__cuse, și singur ocrotitul muntean Mihai Racoviţă avă 
- să se mai lupte, în acel primejdios haos, pentru Domnia, 

-- Moldovei, care-i fusese procurată?. Vodă, încercă, prin 
„ lenachi Văcărescu, dar fără folos, să facă a, se readuce 

„.. haraciul la, suma, veche. Concesia, căpătată, de la, oa- 
„menii revoltei, fu apoi retrasă de oamenii ordinii. De 

fapt, din 240 de pungi i se iertară 60, în“ sumă, de 
30.000 de lei 3. - | - 

lar, ca răsplată pentru intrigile lor, Mavrocordaţii 
fură adăpostiţi de capuchehaielele muntene, 'Toma 

- Cantacuzino și Caramanliul, care-i schimbară de haine 
„Şi-i ascunseră întrun sat din apropiere*. O îndatorire 
.„ care nu era, fără scop, căci încă în Ianuar 1704 Toma 

„" trebui să fie rechemat pentru că-i „întrase în cap fu- 
; muri şi fandasii de Domnie“, după are, cu ajutorul 

Amiralului și al unui Pașă Ismail, „umbla turbat“, cu 
banii stăpinului săi5.. . 

Ceremoniile la București, după, întoarcerea grabnică, 
fură neobișnuit de pompoase și în această, vreme de mari 
solemnităţi dese. Brîncoveanu avea cu el ceauși și paici 
împărăteşti, pe lingă „toată podoaba, cea, domnească,“ : 
în Divanul cel mare se ceti hatișeriful Domniei pe viaţă, 

1 Cronica lui Mustea, în Letopisiţă, DL, p. 93. 

mirea lui Antioh, sprijinit pe noul lenicer-Aga (ibid, pp. 139.40). 
3 Greceanu, pp. 1378. : 

4 Did, p. 131, 
5 lbid., pp. 142-3. 

".2 Ibid, p. 139. Brîncoveanu dădu 550 de pungi ca.să împiedece NU- 

i
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143 

„Și atunci sai slobozit douăsprezece tunuri“, Vodă, 
stînd în Scaun, ca să primească sărutarea, de mînă. 
„lar Domnul, pogorîndu-se pe ceailantă, scară, au mers 
la biserică, unde era adunare de toţi arhiereii, igu- 
menii, preoții şi tot clirosul bisericesc, și l-ai priimit 
la uşa bisericii cu litanii, cu axion, şi, după ce ati 
mers în biserică, sărutînd icoanele, - 
au sărutat și mîinile arhiereilor, dînd. 
mina, la toți egumenii şi toți preoţii. 
După, aceia, sai suit sus și ai mers 
de spre Doamna de i-aii sărutat mîna, 

  Saam a      

  

Sale şi toate jupănesele boierilor, fă- 
cîndu-se mare şi nespusă, bucurie la 
toată casa, Măriei Sale. Şi, apropiin- 
du-se prînzul, fiind gătit şi frumos 
ospăț, șezut-aii Domnul la masă cu 
arhiereii și cu toată, boierimea, vese- 
lindu-se foarte, cu tunuri, cu puști și 
cu. alte musice frumoase. lar pănă 
la, ceasul acela bdeniile, acatisturile 
Și alte rugăciuni dupe la, sfintele mă- 
năstari, și de pe la . toate bisericile, 
necontenit făcîndu-se, n'ai lipsit, pănă, 
ce Dumnezeii sfîntul la, acel bun să- a 
virșit lucrurile le-aii adus cu scăpare, Stilp de la Hurezi. 
adecă nevătămat din miinile tiranilor pre Domnul 
miîntuind și cu cinstea stăpinirii iarăși încoronînd 1“ 
Bătrînul Ștefan Greceanu a văzut încă în palatul de 
la Mogoşoaia, pe la, 1854-5, o pictură, de plafond, de 
vre-un meșter înivățat în Veneţia, care represinta la, 
mijloc audiența la Sultan, iar, de jur împrejur, scene 
din această. primejdioasă călătorie: plecarea. din Bu- 
cureşti, sosirea la Adrianopol, serbările din cetatea de 
Scaun ?. Ca, alte multe lucruri nepreţuite, s'a, pierdut din 
lipsă .de înţelegere și de pietate. 

      

  

! Greceanu, p. 129, . 
2 Ibid., p. 131, nota 2,



CAPITOLUL al V-lea. n 

Timpuri de liniște (1703-11), . 

Pentru un timp, de spre Turci, Brâncoveanu își luase 
grija. Cit priveşte pe Germani, ei: aveati ocupaţie în- 
destul, şi Domnul muntean, ajuns, prin aceste împre- 
jurări, un vecin extraordinar de preţios, avu prilej să-şi 
răsplătească, puţin din năcazurile şi umilinţile pe care 
i le aduseseră acele schimbări religionare. : - - -- _ 

Tulburările râkoczyene, de mult: aşteptate, izbucni- 
seră, și, în curînd, supt steagul: pretendentului, se a- 
dunară și o sumă de: Romini, pănă la: Vlădica Ion 
Țircă, un campion al ortodoxiei, şi la luptătorii. viteji 
din Maramurăş. . cc i A: 

În iarna anului 1700, Secuimea, era, în stare de răs- 
coală, și cete, „străji“, de hoţi prădaii, în Ţara Birsei, 

„pe magnați și pe Grecii din Compania, de comerţ, de 
o potrivă, apoi în satele din părţile făgărăşene, deci acea 
regiune din Ardeal în care Brincoveanu avea, mai multe 
legături: și asupra. căreia. se întinseseră mai mult de- 
cit odată visurile lui. de dominaţie.. În vară, Braşovul 
era, 'ca asediat, şi vinurile brîncoveneşti, în loc; să. fie 
vîndute . negustorilor -ori dăruite prietenilor nemeși și 
ofiţeri, mîngiiaii pe Talpaşii Craiului de ostenelile răz- 
boiului pentru „libertate“. „Lobonţii“. împărătești,. de 
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aceiași - stofă, îi izgoniaii în 1705; pentru: a. prăda, la. 
| rîndul -- lor, făcînd din. Braşov o tainiţă de bandiți: 

" Cusani, un vechii duşman al Domnului muntean, avea. 
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comanda 'haidamacilor 'represiunii imperiale.. Dar acest 
hotar e în 1706 din nou în mîna Curuţilor, cari procla- 
mară în 1707 la, Oșorheii pe Francisc L-ii,. ca, prin 
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cipe “ ardelean, -instalat peste ' puţin iși în' Alba-lulia.: 
“:Pe'un timp cînd Țarul lucra prin Romîni ca, Teo-. 

dor. Corbea, 'în :legăturile : lui: cu dușmanul Casei. de: 
Austria,—Brîncoveanu, ocupat cu nunţi, ca aceia a 
fetei. sale. Ancuţa cu Nicolae, fiul vechiului dușman 
moldovean 1, Iordachi Roset Vistierul, — se mulţă- 
meşte a da, adăpost fugarilor ardeleni din! partidul 
imperial 2. Încelo, pe cînd Imperialii îl pîraă că, îm- 
preună :cu Paşa. de Timișoara, dă mijloace de luptă 
rebelilor, ceia ce. nu: împiedeca pe Împăratul însuși 
de a-i. mulțămi: pentru adăpostirea. largă, a supușilor 

- săi5, pe cînd Francesii făceau dintrînsul un aliat;al ge- 
neralului Rabutin, el avea o singură linie de conduită: 
să, împiedece „călcarea, hotarului ţerii sale“; rebelilor 
li făgăduia, dacă, s'ar mai atinge de averile supușilor 
săi, represalii: „că apoi noi vom găsi de vom lua mai 
mult, ce să, nu-i pară, răi la cine este mai mare peste 
aceia“; munţii erai plini de slujitorii lui, în număr de 
douăsprezece. steaguri î. Altfel, „rece“ faţă, de Nemţi, 
„el îngăduia, tuturora, pănă la un oarecare punct, şi 
nu fără să aibă deplină, ştiinţă despre tot ce se pe- 

„trece, a-şi întreținea prin ţara, lui legăturile care li 
"vera cu totul de nevoie: trebui un ordin special de 

la Sultanul, smuls de Fsriol, pentru ca să se inter- 
„zică  Râk6czyenilor aprovisionarea din 'Țara-Romă- 
„nească. Şi mai departe el fu învinuit însă că, serveşte 
“pe acești vecini: ai săi pe cari, mai la urmă, numai 
“pentru permisie de a-şi cumpăra case la Brașov n'avea 

de ce să-i iubească prea mult. Altfel, scrisori politi- 
coase, daruri de carăte-în schimb, mici îndatoriri la 
hotare, înştiințări despre mișcări ale Tatarilor şi rebe- 

“lilor, ca groful Pekri, nu lipsiaă; i se făgăduise chiar 

1 Greceanu. “pp. 144-7. 
__2 Francisc Răkdczy al II-lea şi Rominiă, în Analele Academiei Romiîne, - 
XXXUII, p. 5 şi urm. Cf. şi Hurmuzaki, VI, p. 20, no xr. 

3 Cf, sbid., p 21 şi urm. şi p. 28, no xvil. a 

„4 Brașovul și: Romînăă, p. 110, no.24: scrisoate a lui Brîncoveanu din 
„9 Iunie 1104; Analele Academiei Romine, l. e. pp. 6-7,, 

“ ” - | ”
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în 1'700, după 0 cerere presintată prin Petru Griennei, ruda negustorului sas Zaharia Grienner, voia de a'se adăposti la nevoie în' Ardeal, şi, în schimb, Domnul se arătă gata să, încheie un tratat forma] pentru a- Provisionarea, făcută, în taină, a Imperialilor?. In „Schimb, poate nu fără voia lui, . fraţii Cantacuzini, Constantin și Mihai, aveau legături cu căpeteniile un- gurești, și cel din urmă făcea cu contele Mihail Mikes 

  

o învoială prin care, în schimb Pe 
pentru moșia ardeleană Budi- |; 
la —.care însă nu putu fi luată 
în posesiune—., i se cedaii sate 
în Rimnicu-Săratiiși Buzăi, 
mori Și viă la Scăieni. La, 1709, 
cînd contele Alexandru Kărolyi 
întră în Ardeal, Brîncoveanui 
se face a, se gîndi că printr'o 
legătură, cu Craiul Sar putea, 
Săvîrși bune lucruri, „cu privire | 
la binele amînduror ţerilor“ !, 
dar el asigură, peste puţin, 
pe Împăratul că, noul general- 
comandant Kriechbaum va în- 
tilni și el toată dorința, de a-l 
îndatori : era, așa de: sigur în- 
cît trimetea represintanţi ' la 
nunta pretendentului Gheorghe 
Cantacuzino cu Luxandra, fiica acelei Domniţe a lui Gri- 
gore “Ghica pe care o înfierase pentru conspirație, cu 
cîțiva ani în urmă, numai, cronica oficială 2. De la 

           

brîncoveneşti (Hurezi). 

„1710 înnainte, Râk6czy părăsește, de alminterea, Ar- 
dealul, și în Februar al anului următor el trecu, prin 
Polonia, în Apus, lăsînd la, noi, în grele împrejurări 
de .viaţă, pe o sumă, dintre, aderenţii săi, un Gyulai, 

  

1 Iurmuzaki, VI, pp. 60-1, no. xxxH; dn, Ac. Rom. pp. 1-2, 2 Hurmuzaki, 1%, pp 440-1. no. PONI; An. de. Rom. Î. c., pp..14-5. 3 Brașorul şi Rominiy, pp. 31, 2334, 218-9; An, dc. Rom., . cs p.15..
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un.loan Bethlen, un Mikes, un Francisc Lugassy, un 
Josif. Teleky, un Andreiaş Nalaczy, un Korda, un Al- 
vinczy, un Bir6, pe cari ospitalitatea, mărinimoasă a 
țerii nu-i lăsă să moară de foamel. 

De spre Moldova, înnălţarea la Vizirat a, lui Baltagi- 
Mohammed, suflet războinic, de felul lui Daltaban și, ca 
şi acesta, un sprijinitor al Cantemireșştilor?, aduse ne- 
plăcuta cădere a lui Mihai Racoviţă, înlocuit cu An- 
tioh, „tînărul cu minte puţină“ pe care-l descriă-re- 
presintanții străini, omul grecii şi moale, după, jude- 
cata chiar a fratelui. A încerca lovituri împotriva a- 
cestuia, era zădarnic; se ajunse deci, prin capuche- 
haiaua, Ştefan Cantacuzino, la o înţelegere cu prigo- 
nitul Dimitrie Cantemir, care nu mai era, represintant 
al fratelui săi, ci un fugar adăpostit la ambasadorul 
Feriol, şi ea fu pecetluită printro pensie anuală de 
zece pungi de bani, pe lîngă oferta restituirii unei 
părţi din moșiile lui Şerban, socrul său, acordată 
acestuia, care-și alcătuia „Istoria, ieroglifică“ pentru a 
veșnici aceste certuri; să amintim că Dimitrie nădăj- 
duise, în 1703, cum o mărturisește în fabula, sa, și 
tronul muntean. a 

La 1705 — Antioh fusese numit încă, din Februar, dar 
sosise în laşi numai la Maii—, cumnatul Domnului mol- 
dovean, Lupu Bogdan, fu însărcinat cu o misiune de 
"notificare amicală la, Curtea, din București, şi i se răs- 
punse prin solia, lui Şerban Greceanu, soţul Ilincăi 
Domniței, care propuse o căsătorie între fiica lui An- 
tioh şi fiul cel de-al doilea. al Brîncoveanului (în ace- 
iași Domnie, la 20 lanuar 1706, fiul cel mai mare 
al Domnului, numit, ca, și dînsul, Constantin, luă—în 
presenţa, cronicarului Neculce—pe Aniţa, fiica, lui loan 

1 An. Ac Dom, Î. e. pp. 16-17. Medicul lui Brîncoveanu, după Pyla- 
rino, era, „contele ungur“ Bartolomeiă Ferrati, care ţinea pe Agnes. 
Kalnoky; îbi2., şi Del Chiaro, tabla; 736. Biz. rom. |, p. 40. 

2 Predecesorului, Calaili, i se dăduseră 100 de pungi; Greceanu, p: 
149. .



  

  
  

„tol și Dimitrie Macri, staros- 
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Balș din Moldova!). Pentru stabilirea acestei liniștă stăruise, mai mult decît Ştefan Cantacuzino, a cărui ainbiţie de Domnie se trezi după a lui Toma, vărul său, Exaporitul însuși și Hrisant de Cesareia, nepotul Patriarhului Dosoftei?. Puțin după, aceia și Ştefan Can- tacuzino fu desărcinat de grija, intereselor muntene la. Poartă, 3. 
Bunele relații cu Moldova, fură, pecetluite, în Maiti 1706, printrun tratat care ni sa păstrat în copie. Încheiat „la, slimul dela Foc- 

şani“, de acest Cantacuzin ca, 
Păharnic-Mare, de Serban Pri- 
'săceanul Comisul și de căpi- 
tanul de margene Done Dă- 
mian, cu oamenii lui Antioh- 
Vodă, Ioan Buhuș, Mitre Apos- 

  

tele de Putna, el fixează ca 
hotar, „peundeai fost.devac“, |; 
apa Sireţelului, care ya, trebui | 
adusă, de este casul, în albia | 
veche; el opreşte pe'Munteni a i deatreceprin „pădurile Moldo- n ZA zeul 
vei și a tăia lemne într în- Picturi brîncoveneşti (paraclisul sele; vitele nu vor mai călca Mitropoliei din Bucureşti). hotarul, „că şi de o parte și de altă au destul loc să, 
umblea“, zapciii avînd voie să, le oprească, de nu se 
va, observa această, hotărire; grădini și fineţe se pot 
tace în țara, vecină numai cu voie. „Pentru oamenii 
de ţara Moldovei cari sînt tugiţă la Munteni, şi aceasta 
este cu cale: dac ai trecut, să se așeze, iar, de vor 
umbla prin Moldova şi-i vor prinde, să li facă ce li: PIN 

! Greceanu, pp. 157-8. „- - 
2 Ist. lit. rom. L, p. 355 şi urm., p. 8%2 şi urm. 3 Ibid., p. 319 şi urm. . 1 Greceanu, p. 150, Ienachi Văcărescu şi Drăghici Cîmpineanu îi luară locul. Alte schimbări (e trimes, în 1106, Iordachi Creţulescu, soțul Domniței Safta), 1bid,, p. 158. - 

= 
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va, fi voie. cu dînșii, însă, nici ca cum cu nescariva 
pricini să supere nescariva, Munteni“, se spune în forma 
pentru Moldova. . Cumpărarea de moșii peste hotare e 
oprită, şi „cari vor fi cumpărat de curînd, şi vor vrea 
răzeșii să li întoarcă banii, să aibă, voie să-i întoarcă“. 
„Nici muncitori la, vii să nu treacă. .de o parte și de 
alta. „Pentru oamenii cei ce vor fi fugiţi ori vor fugi 
de acum înnainte pentru greul dăjdilor, ori din spre 
0. parte, ori. din spre alta, să fie în pace de rămăşiți; 
numai zapciilor, cari vor fi strîngători de bani şi vor 
fugi cu bani domnești, pe unii ca aceia să aibă a-i 
prinde ca să dea banii“. Numai în aceste condiţii se - 
putea, încheia un act de „vecinătate şi dragoste“, și 
el arată mai bine decît orice frase cît de nefireşte 

"grele și de neînțelepțeşte ascuţite erat împrejurările 
la, acest hotar trecător dintre două State romăneștă 
pe care nimic nu le osebia decit o întreagă tradiţie . 
de separatism și de lupte?. 

7 O întâlnire cu Antioh ar fi avut loc în 1707, cînd 
Brincoveanu, după ordinul repetat al Porții, darnică, 
pe atunci, la desele schimbări de Viziri, „strămutare 
de obraze“, cu cereri de haraciuri anticipate, se în- 
dreptă spre cetatea Benderului, în reparaţie cu mate- 
„rialele și salahorii Domnilor, dar şi de data aceasta 
el se -putu întoarce fără. să fi înnaintat mai: mult de- 
cit'pănă la Șchei, în Buzău !. Antioh merse, dar âici 
îl găsi, săpînd el şi săpat de alţii, în Iulie; mazilia 
pe care Mihai Racoviţă, și Ruseteștii o smulseseră, la- 
comului Vizir Ali. „Cam :rar Domn ai fost şi a mai 
fi ca Antioh-Vodă în Moldova“, serie .Neculcea: „ne- 
lacom,. nici la, sînge, nici la bani, nici: la minciuni, 
— ci iubitor de dreptate“. „Întors cu obrazul de prie- 
teșug mai mult spre Antioh-Vodă decit spre Mihai- 
Vodă“, Brîncoveanu n'a voit -această, “schimbare. De 
și se făcu și acum, prin loan Sturza și Radu Golescu, 

1 Documente geografice, 1. c., pp. 29-31. - 
2 Greceanu, p. 168 şi urm. Sa 
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trecut, socotia, pe tînărul Fanariot a- 

„bre 1710, cu sprijinul Hanului, a lui 
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schimbul: de: soli, de şi beizadeaiua;: Ștefan. luă, pe fiica, lui Ilie Cantacuzino din Moldova, de' și Iordachi Ruset 
Însuși veni, la. 1709, pentru pace, Domnul muntean a, fost 
unul dintre provocatorii căderii lui Racoviţă, în Octombre 1709, cînd Nicolae Mavrocordat, în Sfirșit Domn în moștenirea, strămoșului săii Alexandru-cel-Bun, îi luă, pentru un an de zile,-locul!. Prin solia; lui: Hurmu- zachi 'Vameșul-cel-Mare, la care Brin- =   
coveanu răspunse prin trimeterea, în 
Mart 1710, a altui Grec, cu care ve. 
cinul să se poată, înţelege şi de-a drep- [i - 
tul, Gheorghe Castriotul, din Epir, | ză 
cunoscut întemeietor de școli şi cti- 
tor de biserici în ţara lui, se inau- . 
gurară, scurtele legături dintre cei doi 
Domni cari nu erâă să stea deocam- 
dată prea mult timp alături? | 

Totuși Brîncoveanu, cu gîndul la, 
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Il Ja 
dus de soartă în preajma lui ca pe 
un „tiran“ și „năpăstuitor spre să- 
racii boieri păminteni și altă sărăci- ! 
me“ 5. Domnia, începută în Decem: 

si,
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              itp : a a Pai Dimitrie Cantemir trebuia, Prin . gre- : A N 
        lele complicaţii ce: era, să, provoace, Stalp de Ia Hutez. —0 revoluţie în politica externă tra- tă 

dițională, a, Domnilor noștri —, să, pricinuiască mult râzi: 
„mari supărări lui Constantir-Vodă, care întrase acurh 
în vrista bătrîneţelor. . | E RE 

Deocamdată, şi cu toate plingerile lui însuși și ale 
“cronicarului săi cu privire la. sarcinile grele ale Îm- 
părăției, el ducea viaţa cea, mai fericită, “ca pe acele 

II [IE | a „i , i 

1 Idid., p. 113. CE. Zei, li, rom. Î, p. 263. V. şi Greceanu, pp. 176, 480-1, 187. 
2 1bid., p.:198, e | Sa 
3 Jdid., p..497 a 
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timpuri aspre putea fi îngăduită unui Domn care, prin 
singur faptul că primia cuca, se despărţia de ferici- 
rea obişnuită a. oamenilor. „Şi așa cu acestea se bu- 
cura în ospeţe și în veselii, în nunte, și ale boierilor 
de pămînt, şi ale lui nunte, măritîndu-și fetele, însu- 
rîndu-și feciorii, cei de vristă. Că atita, era fericit, cît 
mi se pare că toate darurile norocului era asupra lui. 
Că, mulţi au noroc în lume, dar nu în toate,—că,: unii 
ai noroc de cinste, iar nu de feciori şi de bogăţie şi 
de stat frumos și de altele. Alţii aii noroc de feciori, 
iar. nu de cinste şi de bogăţie şi de altele, și tot ati 
și. lipsă de unele. lar acest Domn. în toate ai avut 
„Noroc : bogat, frumos la, chip, la. stat, vorba lui fru- 
:moasă, cu minte mare,. roade multe, fii, fete. din des- 
tul, gineri, nurori așijderea; cinste mare, şi în boieria 
lui, și. în Domnia. ce au domnit; nicio lipsă nu va, fi 
avut. Şi acest Domn ar fi putut să zică cuvintele lui 
„Solomon; că orice i-ai .pohtit inima lui, nu i-ai lipsit. 
“Acestea şi ca âcestea, văzînd înnaintea : ochilor lui, 
numai. se .veseliă “ 1. 

Fusese căsătorit, de tânăr „—probabili în timpul cînd bu- 
nicul ei stăpîniă;—cu o femeie fără zestre mare, dar 
frumoasă, harnică,. și de neam domnesc. Bunul Domn 
de ţară, sărac, hrănindu-se din „nafacaua“, din pensia 
hotărită, de boieri, Antonie-Vodă din Popeşti, urmaș 
şi el.al Basarabilor prin.tatăl său, pretendentul Mihai 
Cămăraşul din Tîrşor, a cărui fiică Tudora dădu lui 
Mihai Viteazul pe Marula, copilă din flori, Antonie,—un 
frate al lui, Neagu Aga, fu mult timp un alt pretendent 
fără noroc,—avuse, cu Ilinca, un. singur fii, Neagu, şi 
fiii acestui. Neagu Voevod erati: Doamna, Marica a Brin- 
-coveanului și acel Pană, Negoiescu Logofătul, cu ave- 
rea..căruia, văduva Safta, a.. făcut biserica, lenei. din 
București, la 17242. Scrisorile Maricăi, romănești şi 

"1 Popescu. p. 470, ” 
, V, „asupra lui şi a familiei, Greceanu, p. 328 şi urm;; Inscripții, 

pp. 3 ,
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greceşti, arată o deosebită evlavie pentru arhiereii 
lumii răsăritene, cu cari schimbă, daruri, mîndrie pen- 
tru casa, ei îndestulată, cu de toate, o resfirșită iu- 
bire pentru copiii ce o încunjuraiă, şi, în sfirşit, zilele 
în care mîndra și fericita Doamnă era o Hecubă, fără, 
nădejde, adinca simţire, abia potolită, prin mîngiierile 
legii, pentru peirea fiilor și a aceluia : al cărui nume 
îl amintește veșnic iscălind „Marica Doamna a Tăpo- 
satului Costandin Voevod“ 1. ” 

Pe la 1710, fetele fuseseră măritate 'cu toatele și 
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ACTII dAe TA Ape CAL UNAAECTE i AH BATACTI CÂT Pata ez E tere GI 7 “RL SMOMALECE i NR ăSȚIAAȚP eUa NE A bitua se aa tulsz eva taeznozeo At cat 7noaa | E 
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Inscripţie de la Volniță Hurezi. 

una singură lipsia din rîndul lor, acea, desmierdată, 
Marie, pe. care, încă, la începuturile Domniei părintelui 
lui, ciuma 0 răpise la Constantinopol ?. Stanca era, 
de la 29 Mart; 1705, văduvă după beizadeaua, Radu 
Iliaș, pe vremuri „frumos și de treabă, sărac, dar în- 
țelept“, dar pe: care beţia-l făcuse apoi „foarte rău 
și crud și tiran, atita cit. însuşi cu miînile sale pe 

1 Scrisori, în Brașorul și Rominiă şi în Hurmuzaki, XV (v. tabla), 
Avem de la dinsa multe 'scule prin biserici, şi ea însăşi făcu biserici. 2 Copiii arătaţi de Ştefan Greceanu la p. 283 nu sînt ai ei, căci 
Duca s'a însurat a doua oară. : 

:
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„mulţi! oameni i-ai omori, pentru carea, Dumnezei i-ai 
scurtat viaţa, şi sai mintuit mulţi de nevoi“; ea: 

„hu era să apuce zilele grozave ale familiei, căci muri 
puţin înnaintea lor, prevestindu-le în chinurile bolii, 
la 15 Mart 17142. Văduvă, din 1699, rămăsese şi 
Ilinca, după Scarlatachi Mavrocordat, dar ea se mă- 
rită, apoi — cronica nu pomenește însă, vre-o pompă, 
care se vede că nu se făcea şi vădanelor, la remă- 
ritare, — cu Șerban Greceanu, fratele cronicarului, în- 
văţat ca și. acesta, și urmaș prin'.străbuna sa al luj 
Mihai Viteazul, apoi înrudit şi cu Brincovenii prin soţia, 
lui Preda, Vornicul3. Din Maiă 1700 Safta (+ 7 April 
1747), numită după, soţia lui Constantin Stolnicul, era 
soția, lui Iordachi Creţulescu, cu care împreună ridica, 
la 1722, după peirea lui Constantin-Vodă, biserica, 
din București care poartă numele familiei 4; acest 
ginere al Brincoveanului, fii al Logofătului Pîrvu şi 
al Vișei, cari muriseră tineri, Şi crescut la Curte, era aşa, 
de bine înzestrat*cu însuşiri sufleteşti, incît „toţi bo- 
ierii îl aveaii în evlavie; puţini cari nu-l iubiai, și 
aceia, se rușinaă de el cînd îl vedeai“ 5: ei au lăsat, 

- prin fiul lor, Constantin, botezat de bunic, şi prin fraţii 
lui, urmași. Ancuţa, luase .pe Nicolae Postelnicul, fiul 

„isteţului și energicului Iordachi Roset: tinăr foarte 
bine crescut, el scrise mai tărzii laudele lui Nicolae 
Mavrocordat, întrun, opusgul. romănesc care ni s'a păs- 
trat; conte al Sfintului Imperiu, el avu, în ţară și în 
pribegie, o viaţă . foarte! ajutată; mîngiiată cu vin de 
Cotnari și „tutun basmă-ghiubec“,. viaţă de care se 
împărtăşi şi „contesa“ lui. “Crescut, la. Curte, de şi 

1 Cronica bălăcenească, în Şincai, III, pp. 254-5; pentru moartea lui, „de grea şi prabnică boală, pănă în trei zile“, Greceanu, p. 143. | 
2 V. Del Chiaro, p.168 şi Greceanu, p. 282, | - 
* Nici nu i.se făcu a doua foaie de zestre; Iorga, Doc. Brincoreaniu, la, Sfirşit; Greceanu p 293 şi urm. 
* Inscripțăă, I, p. 294 și urm. . 
5 Genealogia Cantacuzinilor, p. 311 şi urm.: | 
6 Cf. Isi. lit. rom., |, p.193şi urm Studiă și doc. V, pp. 66-17; broșurile arătate în Greceanu, p. 284 —În April 1130. ea fu îngropată „la mănăs- tirea lor, la Urez“; Stinghe, Istoria besearicei Șcheailor Braşovului, Bra- 

șov 1899, pp. 90-1. 
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ful unui mare demnitar al Bisericii bizantine, fusese 
Și Manolachi Lambrind, de la care avem. lungă, scri- 
soare retorică, îndreptată, către Patriarhul Hrisant de 
Ierusalim în clipa, cînd socrul îl făcu Agă: căsătoria, 
lui cu Domnița Balașa (f c. 1751), ctitoarea: „Domniței 
“Balașa“ din Bucureşti, se făcu în Octombre 1708 !. Iar 
Smaranda era să se căsătorească numai de Rusalii în 
anul 1712 cu fiul unui vechiti dușman brîncovenesc, 
care avuse să și sufere din partea Domnului, cu Con- 
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Sculpturi din epoca brinco- 402 
venească (Ludeșşti, 1862). 

     

   Stantin Postelnicul, fiul. 4; 
Logofătului Grigore Bă- 
leanu, „cuvios și întru 
toate împodobit cu blîn- 
dețe, cu virstă și cu 
sfat“, dar căsnicia nu l& 

  

    
     
      

era, să fie îndelungată, căci Smaranda n'avu zile,. se 
„pare?. Piatra gătită, pentru mormîntul «ei,. la Hurez 
poate, n'a căpătat inscripţie. e 

Fiul cel mai mare avea numele tatălui său, Cons- 
— ă . + ” i i ! ! Cf. foile de zestre citate; Greceanu, pp. 184-5, şi Hurmuzaki, XIV, „pp. 441-2, no. ccceLxvir, — Lambrind 6 îngropat la Sf. Gheorghe Noă; Neamul Romănese, 1. c. (lulis 1914). | Ma „i 3 Greceanu, pp. 224, 294.5, darv. şi p. 316, i i 
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tantin și, împreună cu'al doilea, el punea piatra de 
temelie la biserica nouă, din Brîncoveni încă din anul 
1699; peste trei. ani ieșia întru întîmpinarea amba- 
sadorului engles, lord Paget, în acea călătorie pe la 
noi, care-l aruncă, supt masă, de puterea vinurilor noas- 
tre 1: La, București, unde înnoi crucea din jos de Mi-. 
tropolie, el ;avea. (din-1697-8) palatul săă, pe locul lu- 
crărilor pentru Senat, a cărui piatră de temelie a fost 
găsită acum cîțiva ani?. Avem de Ja el o traducere 
în grecească, vulgară a Vieţilor lui Plutarh 3. Luase pe 
fiica lui loan Balș din Moldova, cu care avu un fii 

„numit tot Constantin. 
Era, singurul nepot de fii al lui Vodă. Ştefan, un 

tînăr cu deosebită aplecare spre carte, pe care tatal 
său îl luă cu dînsul în călătoria, silnică la Adrianopol, 
din 1703, şi de la 'care avem un şir de cuvinte de 
laudă, către sfinţi, începînd cu patronul săi, care se 
rostiră înnaintea părintelui bucuros şi fură tipărite 
supt. îngrijirea Mitropolitului Antim, se însură numai 
după trei ani, în-1709, cu Balaşa Cantacuzino, dar 
ea, muri în Decembre 17124. Se vede încă la Mi- 
tropolia; din Tîrgovişte, între ruine, piatra de marmură, 
frumos sculptată, pe 'care se cetește inscripţia „bla- 
gorodnii Balaşii Cantacuzenii, una. fiică a lui lie Can- 
tacuzină : Vel: Vist. den Moldova, soţie a luminatului - 
coconului Ştefan Brincoveanul..., care, de ani 15 vir- 
sta fiind, cu iubit soţul ei. creștineaşte, efsevos (eds:5ac= 
căcernic), cu înțelepciune și cu' alalte aretăs (ăpric = 

- virtuti) ai trăit, ci, cruda moarte, făr' de vreme încă 
sosind, după, ce în boală grea căzind, nu mult zăcână, 
o aii răpit, vieţuind: cu luminatul soțul ei numai ai 
2, luni 10. Aice-'e "odihna, şi răpaosul de veci“—al 

  

1 Zdid., pp. 93, 111, 267-8. | - a 
2 De d. Al. Lăpădatu. Am tipărit inscripţia în Studii şi Doc, XVI, 

p- 253, no. 1. 
„3.Bianu şi Hodoș, 7. e., 1, p. 460 şi urm. E, de fapt, cum vom arăta-o 

alurea, desvoltarea unei părți din opera lui Plutarh. 
+ Greceanu, pp. 187, 218-9; cf. şi abid., pp. 268-9.
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| soţiei de 18 ani—„dupre 'bunătăţile sale cîștigat, iar 
| iubitului ei soţ și tot blagorodnecului neamului ei 
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| Picturi brîncoveneati ( olțea). 
| a A | DC _ 3 lacrămi nestîmpărate şi jale. necurmată, ali lăsase. titi i | | 1 Inscripțiy, |, pp. 118-9, n-l 241. 
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Logodna lui Radu, al treilea, fiă,-cu fiica :lui Antioh 
Cantemir, plănuită, demult și gata a se face în 1714, 
'fu-zădărnicită, de catastrofa năprasnică, a întregii fa- 
milii !. Jar Matei avea, la, sfîrşitul Domniei abia, șepte- 
sprezece ani 2. | 

Cum se trăia, la această Curte, cum se cîrmuia 
această ţară, ce lucruri bune se împleticiau cu atitea griji 

„Și dureri, uitate o clipă, se poate vedea, în acele pa- 
gini pe care le dădeam într'o lucrare mai veche” şi 
pe care “astăzi chiar uu le-am fi putut scrie altfel. 
Spaţiul nu-mi îngăduie a le reproduce în întregime, 
dar cetitorul va găsi acolo toată, bogata, și măreaţa 
priveliște a acelor ospeţe și petreceri, care şi ele nu 
şi-au mai aflat părechea în altă Domnie. , 

Mare ziditor de biserici, mare iubitor de artă se 
" dovedise Brîncoveanu încă din boierie, cînd înnălţă; 
acea biserică, de la Mogoșoaia, pe care o isprăvi, ca 
Mare-Logofăt, la 2 Septembre 1688, cu cîteva zile 
înnainte de a fi el însuşi urmaș al „creștinului Domn 
lo Şerban Cantacuzino Băsărab Voevod“, și la, care lu- 
cră și mai departe, în ce priveşte picturile, căci chi- 
purile înfăţişează, pe toți fiii, ca și pe toate fetele: în 
palatul vecin, săvîrşit în 1702, pe care-l descrie dela 
Mottraye, cu 'cerdacele şi stilpii săi corintieni, nu odată, 
Sa odihnit el după strapaţele şi supărările Domniei. 
Biserica din Potlogi se isprăvia încă mai de curînd, din 
-Septembre 1683, de Spătarul Brincoveanu5. Încă de 
la 16986, cum spune o strălucită inscripţie în adînc, 

1 Del Chiaro, pp. 168, 117-8. Maria Cantemir luă apoi pe Pantazi 
Cimpineanu (Genealogia Cantacuzinilor, p. 418). 

2 Cf. Greceanu, p. 270 şi Iorga, Doc. Brincoreanu, p. 141, 
Peceţile lui Ștefan şi Radu, după originale în posesiunea noastră (parte 
azi în a A. S$. R. principelui Carol), în Analele Academiei Romine, 
XXVII, p. 528. - 

3 Prefaţa la, lorga, Doc. Brîncoreanu. | 
4 Inscripții, IL, p. 5, no. 5. , _ , „. 
5 Iuscripţiy, |, p 41, n-l 180; Drăghiceanu, în Buletinul Comisiunii 

Monumentelor Istorice, Il, p. 51. Cf. Floarea Darurilor, 1,p. 39 şi urm., 
112 şi urm. . - ee 4 

6 Greceanu, p. 89; Drăghiceanu, sbid., p. 52-3. 
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erai. gata, prin grija, lui. Mihai Corbeanul, casele: din Potlogi, ale căror ziduri, desbrăcate de podoaba lor de piatră, dar nu și: descoperite de .gingașele :flori 'în stuc .care-i înveseliaiă interiorul, se. văd şi astăzi, mo- nument trainic al puterii, bogăției și gustului ales âl . acestei lungi şi mari Domniii. La, el: Sati 'adaus apoi atitea, alte locuinţi domnești: astfel la, Doicești, în'Dim- boviţa, moşie cumpărată, de . la Bălăceni:; și „unde! se isprăvia biserica %,— „aici întracest loc unde; altă, dată; nau fost“,—în Septembre 1706, Greceanu înseamnă, că, în locul „caselor vechi, : pi Ssurpate și nesăbuite“, el făcu SEE 
altele, „grijite foarte frumos“, - |; 
din care se păstrează, astăzi - £ 
citeva ruine?. Uşile bisericii, | 
fără să fie de' o potrivă cu £: 
acelea, incomparabile, de la: 
Colțea î, din Bucureşti, sînt 
însă printre cele mai frumoase Ă 
opere de sculptură, în 'lemn..$ 
ale trecutului nostru: La Brân- - 
coveni, la Obilești şi aiurea. 

„conacuri * și locuinți domnești. 
de pe vremuri. IE 

Bisericile se ţin însă şi 
pănă astăzi, presintînd for- 
ma, ultimă, definitivă, perfec- Cusătury brîncoveneștă (la Hurezi). 

      A     
tă, a unui armonios stil. ori- a 
ginal, ale cărui elemente, moldovenești-gotice, şi mun- tene-orientale ori venețiene, se. amestecaseră, pe. înce- tul în cursul.a două sute de ani aproape: pridvor pe stilpi, tindă, : întunecoasă pentru femei, ayînd adesea pe lature scara, în formă de mele care ducea la, clo- 

' Drăghiceanu, ibid, p. 49 şi urm. aa 2 Ibid,, Îl, p. 106 şi urm., p. 149 şi urm... -- SE * Idid., p. 184 (Mogoșoaia); III, p. 48 (adaus la Doiceşti),- :. . 4 V. în această carte, mai sus, ilustraţia, . * . e 
a i
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pote, și se presinta pe din afară 'ca'un' turnuleţ; ali- 
pit la clădire, strane convexe avînd de-asupra înnalta, 
boltire a : Pantocratorului, iconostas de lemn fin sculp- 
tat „(une ori .şi .de' zid), altar formînd capătul de sus 
al crucii, iar,: ca. ornamente, pe lîngă; cărămizile scoase 
în. afară :cu 'muchea, supt streșină, ca supt Matei Ba- 
sarab, 'brîie înflorite, ; cadre împodobite cu frunze, flori 
Și: fructe,—une. ori, la colţuri, şi cu chipuri de. evan- 
gheliști,—în. jurul uşilor, altele, mai mărunte, Ia, fereşti, 
ferestuice şi deschizături. de ventilaţie, firide cu sfinți 
în mijlocul lor, fără a mai vorbi de:o-splendidă pic- 
tură, acoperind fiece colţişor al. păreţilor şi ai cării 
meșteri făcuseră, une ori—pe cînd piatrarii -erati şi 
Sirbi, ca Vucaşin de la Hurez — studii, pe socoteala, 
Domniei, la Veneţia. . . a 
"Ca, boier, ca Spătar, el urmă pilda bunicului Preda 
Şi, coborîtor „de spre tată dăn vechea dungă a Cra- 
ioveștilor, cari şi Băsărăbești se chiamă şi, de spre 
mumă, și mai den bătrîna şi împărăteasca Casă a 

"Gantacuzenilor $-lucrind_la, mănăstirea. Bistriţa, cu 16- 
cul. de odihnă al lui Moise Vodă=și-al_ lui: Pîrvu Cra- 

+ iovescul, el făcu din noi. turnul, care poâităz-într'o 
lungă inscripţie, de însemnătate istorică, data de Sep- 
tembre 1683*: discurile, cîte o Evanghelie, sfeșnicele 
de argint fac parte din daniile făcute de dînsul ca, 
Domn. - a 
„Am pomenit biserica 'din Făgăraş, şi-el e întăiul 

« fundator şi la.schitul din Simbăta-de-sus, unde biserica. 
a fost refăcută pe la jumătatea veacului al XVIII-lea, 
și la: biserica: 'satului,: care! păstrează, încă Evanghelia, 
„dată: de pomană de bun stăpînul nostru Io Costantin 
Basarab. Brîncoveanu Voevod bisericii de lemn ot Sim- 
băta-de-sus, în "Țara Oltului, 'Ținutul - Făgărașului 4“, ! și 
"n DeliGhiaro; pp. 39, 50,89 a 

2 Inscripţii, |, pp. 194-5,*no. 409. . 
„5 bid., pp. 198.9. — Pridvorul bolniţei l-a făcut Andriana, soţia Vor- 

nicului Șerban Cantacuzino, în 1109 (îbid., p. 201, no. 497). 

  

4 Studii și doc., XIII, p. 184, n-le 630-1. Q Psaltire scrisă acolo „în 
Domnia lui“, se află azi în Museul Casei Bisericii. 
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la. Poiana: Mărului, şi poate: şi: : 
prin âlte sate ardelene -unde -el - 
ajunsese: a fi: „dorânuil de pă-: | 
mint. “Biserica strălucită, 'din - î 
Hurezi, menită pentru gloria de 
artă a. ţerii în această Domnie 
şi pentru odihna lui și a co- 
piilor lui, -se isprăvia, prin în- 
grijivea lui Pîrvu Cantacuzino, 
şi apoi a lui Cernica Ştirbei, 
rudele sale, încă din lunie 1692, 
anul „destituirii“ lui de către 
Nemţi, —: de fapt, cu zugrăvi- 
tura, numai peste un an — spre 
„nemoartă pomenire lui şi pă- 
rinţilor, moșilor, strămoşilor şi 
a tot bătrîn și blagorodnicul său 
neam, în veac“, și inscripţia 
retorică de de-asupra -uşii de 
întrare spune că, „încă din ti- 
nerețele sale hotărît avînd, n'au 
dat odihnă mădulărilor sale, nici 
răpaos gîndurilor sale, pănă n'a 
afiat aice loc Domnului, unde 
această, frumoasă, şi sfîntă mă 
năstire, lăcașul lui Dumnezeu, 
din temelie, cu multă, osîrdie şi 
cu mare cheltuială, aii zidit şi 
au rădicât marelui Costandin 
şi Elena, seninaţilor Împărați“ 1. 
„Meşterii greci Constantin şi 
„Ioan, Romiînii Andrei, Stan, Nea- 
goe, loachim dăduseră una, din 

  

1 Inscripți,, 1, pp. 184-5, no.:894 Cf. 
Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice 
şi prefața, noastră (ieșită în 1912 şi ca 
volum aparte) din Srudiy și doc, XIV, 
Hirtile mănăstirii Ilurezul, - - 
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cele mai minunate podoabe. ale. ţerii pentru toate. 
„timpurile. Paraclisul de la chilii se. isprăvi. numai în. 
1697, zugravi. fiind Preda şi Marin, oameni de ţară.. 
Bolniţa, o luă asupră-și, în 1696- -9 — picturile sînt ale 
aceluiaşi Preda şi ale lui Nicola şi Efrem —, Doamna, 
Marica, „rivnind şi urmînd în toate bunele fapte şi 
blagocestive pe înnălţat soțul său lo Costandin, Băsărab 

„Noevod“ 1. Şi acum veni rîndul fiilor, cari aveait să-şi facă 
fiecare par aclisul lor, dar Ştefan singur, învățatul şi în 
deosebi evlaviosul, apucă a-şi isprăvi, în 1703, din veni- 
vurile lui de beizadeă, schitul „de peste riă“, din pădure, 
al Sfintului cu acelaşi nume, ale cărui laude le cîntase 
şi în scris, „întru a lui Dumnezeu cinste, mucenicului 
slavă, părinților liniște, iertare păcatelor, cerescului 
lăcaş cîștigare“ ? „La 1700- 2 şi cel d'intăii arhiman- 
drit, loan, putea să, sfinţească şi să închine alt schit, 

„al Sânţilor Apostoli, ctitoria lui?. Schitul Sf. loan Bo- 
“tezătorul -fu căpătat, prin cedarea lui loan, de fiul 
“cel mai mare al Brîncoveanuluif. 'Toate zidirile. fiind 
- acum isprăvite, Hurezul era declar at, în Februar 1702, 
stavropighie neatîmată, „slobodă“, de Patriarhul din 
Constantinopol. Bogate venituri din toate izvoarele 
asigurau o viaţă largă. obștii călugărești, care, în 
schimb, trimetea, daruri Curţii,—şi ctitorul cere odată, 
„litre 2,. 3 de caş de bivoliță proaspete“, care nu 
trebuie mîncat numai de călugări și de. Tiganii lor 5. 

Pe rînd, toate mănăstirile mari oltene simţiră mila 
Brincoveanului. La Mamul, lucrările se isprăviai — 
prefăcînd o înjghebare de lemn a “Buzeştilor, reparată, 
de mama, lui Vodă, întro: frumoasă, zidire de piatră ă— 
în August 1696, îngr jind un Ceauş Măldărescu şi un fost 
pîrcălab de Curteni. În 1706-7 se sfinţia din nou 

Ibid. . 
lbid.; Buletinul, |, p. 148 şi urm., 119 şi urm. 
Ibid., II, p. 145 şi urm. | 
Studii şi doc., Îl, pp. M-vu, 
nul. p. NYI, 
Inscripţie, |, pp. 113-4; Greceanu, p. 17. D
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Cozia' lui Mircea, „lipsită de podoaba; ei ce, diintăiu, 
pentru' mulţimea, anilor“ și refăcută supt artistica, în- 
grijire a, episcopului de Rîmnic, Antim “Georgianul, „Ivi- 

  
  

Picturi brîncoveneşti (Hurezi), 

rul“, care era cel mâi înţelegător de artă dintre arhiereii 
terii; se mai lucră la. pictură, de Preda cu fiii, lenachi, 
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Sima și: Mihail. precum. şi de:Andrei, Constantin. i” 
Gheorghe, -pănă în 1705 !. Încă din Îulie 1701.era gata. 
Govora, lui:Vlad, Călugărul; acum „prea: :învechită și cră- 
pată, cît îl venise vremea a, cădea“; dar aici cheltuiala. 

- „era numai a egumenului Paisie, „de la, el şi cu ajutoriă. ..... 
den mănăstire jcu-osteninţa şi cu- toată, cheltuiala, pă- 

-rintelui Paisie ermonah, egumen“, zic însemnările, 
"căci Brîncoveanu mu se lăuda cu ce nu făcuse din 
averea! lui 2. Ioan de la Hurez și cu „blagocestiva -și 
buna, creștină“ „Doamna, refac din temelie clădirea 

“Buzeştilor, „mică'.și prost lucrată“ „ ajunsă într'adevăr 
'vrednică, de numgle ei a Surpatelor, în 17065. Am 
văzut cu ce s'a alesi. din 'mărinimia. lui, mănăstirea 
Craioveștilor, Bistriţa £. Fîntîna, astăzi Qăimată, de la 

Arnota, lîngă mormântul lui Matei Basarab, „stînd stri- 
cată şi închisă“, fu făcută cin nou, supt egumenul 
Varlaam, „dentra bun gîndul inimii“ aceluiaşi darnic 
înnoitor de vechi lucruri sfinte sau folositoare obștii 5. 

   

Lucrări se făcură şi la, Strehaia, alt. monument al: 
pietăţii Craioveștilor, de egumenul Silivestru S. Cît de- 
spre cele la Brîncoveni, -sa mai spus că lui i se da- 
toreşte refacerea, vechii Biserici şi clădirea din noi a 
bolniţei 1. 

Dincoace de Olt, Tirgoviştea, din care, cu: primejdia . 
învinuiriă că-și deschide drum de fugă spre Nemţi, el 
făcu din noi Scaun de Domnie, ridicînd curţile dom- 
nești în care se adăpostiau fiarele şi clădind foişoriul 5, 
fu din noi împodobită cu biserici scoase, se poate 
zice, din ruină. La 1698-9, biserica, domnească, fu is- 
prăvită de „dires“, „împodobind-o cu zugrăveala, peste 
tot, cu pardoseala. și cu alte toate trebuințele, pentru” 

1 Inser ipții, |, PP: 175- 6, n-le 3859.60. 
2 Ibid., l, pp. 118-9. 
3 Ibid., A pp. 182-3. 
4YV, şi mai sus. 
5 Inscripţii, I, p. 205, n-l 487. 

„8 Ibil., p. 211, n-l 4; Greceanu, p. s. o 
Ri Inseripţit, II, p. îl şi urm. i 
„8 Del Chiaro, pp. 121-2. o



  
  

  

nemortul săii nume şi bună-pomenirea-i în veci “,—lu- 
crind şi.la catapiteazmă,.: ca, : meşteri -.pictorii, cunos- 

„cuţi “de la Hurez, Constantin. și Ioan, Joachim 'şi Stan, 
că „se. învechise şi se stricase zugrăveala“ !: dădu și 
odoare, între care o Evanghelie câr€ se păstrează. La, 
Sfinta Vinere el' înmmormîntâ: pe fătita -Stanca a fiului 
său Constantin, în 1707-8,; Și făcu..de'.sigur. și daruri 
bisericii, clădită de Balaşa, soţia. lui Constantin Basa- 
rab*. La Sf. Nicolae dărui clopotul. din 1700, turnat 
în Apus. Sf. Dumitru, „care 
era de tot stricată şi bolta 
surpată“, fu chemată din noă 
la viaţă, în 16985. Sfinţii Apos- 
toli, acum dispărută,. „veche! 
fiind şi stricată“, se ridică, din 
ruine de Constantin Corbeanu, 
ruda Domnuluif.- Azi se găseşte 
în bucăţi și aruncată piatra, 
pe care se înseamnă că Mi- 
tropolia, din Tirgovişte, funda- 
ţia minunată a lui Neagoe, fu . 
reinnoită; de:Brîncoveanu,; supt -. 
îngrijirea lui: Apostol Armașul, - 
pănă în August 1708; 'Teodo-. 
sie Mitropolitul face' să, se zu- : 
grăvească, „biserica cea mare . 
cu altarul și cu tinda, cea, mică“, Cusături 'brîncoveneşti (Hurezi), meșteri fiind Nicolae și Radu: tine 
am văzut că aici a făcut el să, se înmormînteze rămăși- 
tele. lui Scarlat Mavrocordat, ginere, și ale nurorii Ba- 
laşa, soția, lui Constantin beizadeă ; dintre boierii lui, 
aici dormiai, pănă la răscolirea țărinei lor de -,res- 

  
    

  

    

  

  

! Inscripțit; 1, pp. 102-3; Greceanu, p.8.: -: * 2-Inseripțiv, ], p. 108, n-l'212;-11: p. 367, n-l 107." a $ Ibid,, 1, p. 111, n-21922. — la Stelea nu sînt. urme de Ju el. dar Radu „Dudescu-şi îngroapă: fiul, Răducanu '(bi2.; pp: 118-4, n: 230), + Idid,, IL, p.'853, n-l 1003. NN ata » Greceanu, p. 88..::: ae 6 Inseripţii, Îl, p. 360, n-l 1036, pa RP 

a,
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tauratori“ fără. pietate, Barbu şi Constantin Corbeanu, 
Matei Cleronomos, Portarul, solul “lui la Împăratul 
($ 1701), Sligerul-cel-Mare lorga;, Dumitrașco Cara- 
manliul, Postelnic, fost capuchehaie, om întrebuințat 
în multe şi tainice „solii „ Neagoe Spătarul Văcărescu, 
tatăl lui lenăchiţă, ispravnic al . Curţilor domneşti — 
familia era înrudită de aproape cu a Doamnei, cu 
neamul Negoieştilor —, precum și o sumă “de” curteni. 
mai modești |. - ;, 

La mănăstirea Dealului, mausoleul familiei lui Radu- 
cel-Mare, Brincovâanu a fost zugrăyitor din noii, pe lîngă, 
că a, acoperit Gu-:aramă,. biserica şi i-a dăruit odoare: 
„cădelniţe de argint ?, Strălucita mănăstire de la Rim- 

pi nicu-Sărat, menită să fie între zidurile ei tari și o ce- 
tate, adăpost” la năvălirile Tatarilor, e fapta lui şi 
a unchiului: “Mihai Spătarul: dintro biserică de lemn 
lîngă vechea. biserică a lui Ştefan-cel-Mare,. ei făcură, 
den rivna, și multa evlavie către sfi ntul. de dum- 
nezeieşti minuni. arătătoriti Muntele Sinaii“, o mare 
clădire 'de - piatră, “la care :se lucră. nu' mai "puţin de 
șese ani, de la :1691 la 16973. Același Mihai Canta- 
cuzino, aici numai. ajutător, făcu din temelie. mănăs- 
tirea.. Şinaii, nuriită,: după același munte al poruncilor 
dumnezeiești:: lazi 1703 lucra aici zugravul rus Tihon 
Ivanov 'şi la: 1705, se dădeau cărţile de slujbă „sfinter 
mănăstiri Sinaii-“de! supt muntele Buceaciului“ 4. La, 

_Buzăii—ca;: şi a Cîmpulung, la, Ploiești, la Slobozia, — 
“clădirile lui Matei” Basarab erai încă, zăravene, şi Bu- 
zăul primi numai ceva mai tărziu, de la Andriana, 
soția, lui Şerban. Cantacuzino Vornical, vărul Domnului, 
biserica, zisă „a; : Banului 3. 

= , . MR 

1 Greceanu, p. 317 şi urm; ; Inseripţiă I, p. 102 şi urm. 
2 Ibid,, |, p. 966, oa Greceanu, p. 245; Giurescu şi „Dobrezou, * p. 

254, no. '389, 
: 3 "Studiă și doci; XVI; pp. 356.7; Buletinul, Comisiună, Monumentelor 
Istorice, Il, p. 10%:$i: urm. 

4 Studii şi doc., XVI Ep: 353-4, V, aici, pe aa. 
5 Inscripții, 1, Pp. 362.
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În București. Mihai Spătarul dădu admirabilul juvaier 
de armonioasă bisericuţă, -care e Colțea, cu picturile 
strălucit păstrate din pridvor: inscripția, de de-asupra, 
ușii a fost rasă după, osînda, de către Turci şi execu- 
tarea . ctitorului, dar sînt morminte încă din 16927. 
Turnul . clopotelor din dealul Mitropoliei poartă, şi azi 
pe partea de către Curte frumoasa însemnare a, Brîn- 
coveanului, din 16982: o explosie de praf de puşcă a. 
dusese înnoirea, unei părţi din casele încunjurătoăre. 
Mitra, dăruită, lui Teodosie la, 1693 se păstrează, încă, 
şi Mitropolitul celei mai - | . 
lungi și mai bune părți din. - o 
această Domhie, mort la, , 
27 lanuar 1708, fu în- 

tră, prinsă în obeliscul de 
lîngă zidul bisericii lui 
Constantin Basarab?. Ai 
trebuit să se facă danii 
și la Radu-Vodă, unde 
zac oasele Chiajnei, soţia, . 
lui Matei Clerenomos, fii- 
ca lui Radu Dudescu, ale Fe 
Castriotului, vestitul Grec, - o roza 
sol de încredere, care muri." Sculpturi brîncovenești . : 
numai în 1726, ale fetei . e: (Hurezi). | 
Agăi Jipa şi ale Căpita-  : Se nt 
nului de Seimeni, Matei Comăneanu, cu soţia, Ca- 
liţa.5. Biserica, lenei e a cumnatului domnesc Pană, 
Negoiescu; dar biserica Dintr'o zi fu întemeiată de 
sora, lui, însăși Doamna Marica, ispravnic fiind ruda, 

    

„1 Did, p. 202 şi urm. pu 
? Ibid., pp. 9239-40, no. 539. 
* Tbid.» p. 240, no. 540, p 244, no. 517. 

„&.Ibid., p.:250, no-564..... .. | 
„5 Did, p..250 şi urm, - 

4
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ei, fratele după mamă, lenachi Văcărescu; Agă 131701 1. 
Mitropolitul Antim: dădu. către sfîrşitul . acestei stăpi-. 
niră - biserica, bucureșteană: cu acest nume, care - fu 
sfirșită numai ceva mai. tărzii?. Biserica Oţetari: se 
făcu de lemn. la 1691-2.5. Petraşco. Brezoianu înnălţă 
lăcaşul, numit după dinsul, în 1710 *.. Negustori ri- 
dicară biserica, Sf. Nicolae din' Sîrbi5. Lîngă oraș e 
o: frumoasă, biserică. purtînd pe din 'afară, aceleași po- 
doâbe de stuc ca și la palatul din: “Potlogi, biserica 

"din : Fundeni-Gherasi, înnălțată,. .de : Mihai. Cantacu- 

zino şi ginerele săi Dumitraşco Racoviţă la 16996. 
„Sfintul loan cel Grecese“,-de pe malul: Dimbovi- 
ței, —- azi: desființată —, care :era închinată mănăstiri- 
lor din Epir, căpătă, de la Brîncoveanu „un turn, care 
o dărîmă însă; noua zidire, „foarte înfrumusețată, cu 
turnuri, cu zugrăvele pe din jăuntra ȘI cu pardoseale;, 

se făcu apoi la, 17021, i 
- Darcea mai frumoasă din clădirile: dăruite de; Vodă, în: 

| 'Suşi Scaunului domnesc fu mănăstirea Sf. Gheorghe Noii; . 
începută a. se zidi încă, supt Antonie-Vodă, de Marele- 
Dragoman Panaiotachi Nikusios,. care se. îngrijia : de 
aproape în ceia, ce priveşte înnălţarea ei, supt isprăv- 
nicia, „lui Şerban Cantacuzino, pe : atunci! Spătar. ea 

„nu înnaintase, după moartea, puternicului. Grec şi în- 
nălţarea în Domnie a. ispravnicului, “aşa încît Brînco- 
veanu trebui să iea lucrul din -noi:: Începînd | cu anul 
1695, el ridicâ, alt rînd de bolți; chiliile de jos“, ca- 
sele patierșeşti *, și egumenești,' cu -.banii' lui și ai 
Patriarhului de Ierusalim - Dosoftei, . căruia, lăcaşul îi 
era închinat, ajutind, spune inscriptia, sși boierimea; 

1 
ia 

1 Ibid., pp. 269- 9, no. 695. 
2 Idid, p..280 şi urm. i a a 
1 Ibid., pp 2856. " . : 
4 Ibid, pp. 293-4, no XXIx, : NE 
5 Jbid,, p. 343 şi urm. N a S 
6 Ibid,, pp. 257-6, no. 917. -: 
1 Greceanu, p. 117; Analele Academiei Române. XXXVI; 2. 885,: 910 

şi urm. (act al lui Brâncoveanu, de închinare lă mănăstirea fita; 1697; 
--- 3bid. pp. 912.3),
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și alte mănăstiri ale țerii, şi neguțătorii, cine cu ce 
ai putut şi sa îndurat, pentru sufletele și. bună,. po- 
menirea .lor“, supt îngrijirea aceluiași ispravnic, âl tu- 
turor clădirilor, lenachi Văcărescu. Numai în 1699, 
Septembre, se mintui acest grei lucru, făcîndu-se apoi 
din noii, de la, 1704, și biserica, pănă atunci „mică, , . ) u A ) , ) : = 

„ȘI întunecoasă, ctitorie veche a lui Dobruș. Banul. 
Clădirea, brîncovenească se păru tuturora a fi „foarte 
iscusită și minunată, înfrumuseţind-o .pe din lăuntru | 
cu frumoase zugrăvele şi minunată tîmplă“ — păstrată, 
încă, împreună, cu splendidele ripide din 1709, pe care. 

  

    

Săpătură în lemn din epoca Brincoveanului (turez). 

se văd chipurile părechii domneşti și ale copiiilor Con- 
stantin, Ştefan, Radu şi Matei, — „cu icoâne iscusite, 
cu pardoseala :tot . de. marmură, luminoasă, desfătată, 
=— lucru care ' altul - întracest pămînt n'au făcut“ 1. 
Hrisant: Patriarhul de Ierusalim: veni însuşi ca să'facă, 
Slujba consacrării, de Sfinţii Apostoli în anul 1707..Che- 

„mat la Curte cu carătă -domnească, de Ştefan Canta- 
Cuzino, icăie-i dărui, în numele, Domnului, o scumpă 
cruce, de: aur,:€l porni în alaiă, cu Vlădicii ţerii și cu 

! Y Greceahii!pp, Şi, 143-4, 147-8,:154;'155, 174.5; Inseripţi, 1, p.'804 - Hi urm. 0: See ace da aa : i 7
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“cei de Tirnova, 'de Sofia, de: Varna, de Adrianopol, cu 
_ titularii. de Nisa, Sevastia: şi Hierapolis; cu dinşii, cu 

—— egumenii, preoţii, 'cu' boierii, cu' ostașii, *„trăgind  clo- 
„„“potele de pe-" la biserici cîte în. tîrg: era“, Vodă, se 

îndreptă spre: Sfintu-Gheorghe, .unde 'se . făcu slujba; 
urmată de obișnuitul ospăţi, o ci 
"“1 se atribuie, de o' cronică din acest timp, şi zidi- 
rea, mănăstirii Sfintului Sava?. La, sfinţirea Sfintului 
Gheorghe chiar, s6 .orînduise ca, din venitul celor 
30.000 de galbeni depuși la Zecca, Sfintului Marcu, să, 
se dea, pe: lîngă plata, celor trei preoți, a psaltului; 
a celor doi ierodiaconi, a pălămarului de la biserică, * 
şi aceia. a „„doi dascăli ce se vor afla, la școala dom- 

- nească ce sa, clădit în metohul nostru din Bucureşti 
al Sfîntului Sava, a cărui biserică, și ea, s'a clădit din 
temelii și sa zidit cu mărinimie de Înnălţimea Sai, 
suma de .300 de lei. Şi .anume 200 erai să se dea 
„dascălului de ştiinţile filosofice“ şi 0“sută „celui de 
enciclopedie“, de la, 1-iă Septembre — începutul anu- 
lui financiar bizantin — din 17085. Programul de studii 
avea să-l fixeze Patriarhia, Ierusalimului. 

ÎL. avem.. Se hotărăsc, supt. direcţia egumenului de 
„la Sf. Gheorghe, tre: dascăli, cari vor preda, următoa- 
„toarele studii:. logica, retorica, fisica, astronomia, me- 
tafisica, arătindu-se amănunţit sistemul şi manualele 
de întrebuințare: :cuvîntările lui .Isocrat şi -Demostene, 
Homer,. Sofocle şi .Euripid, Pindar, : Tucidid, “Xenofont; 
și Plutarh,. 'Focilide şi - Pitagora,. Esop, Simokates și 
Agapet, Apostolul și; Evanghelia, Sfintul: Grigore de Na- 
zianz, Chrysoloras. Gramatica lui Iani Laskari s și Sin- 

“1 Greceanu, pp. 1045, 
„2: Analele Academiei, Romine,, XXI, p. 404, Cf. pentru lucrările Ia Sf, 
Gheorghe, şi Hurmuzaki, XIV, pp. 297-8, no. cecLsi; pp. 387-8, 389 şi 
urm. -Brîncoveanu. stăruia. pe: lîngă : Patriarhul. de' Ierusalim să se-lu: 
creze şi la Căluiul Buzeştilor din averea mănăstirii; îbid., p. 299, În. 
demnul Patriarhiei către locuitorii 'Țerii-Romăneşti ca să ajute la clă- 
dire, sbid., p. 832 şi urm., no. cecexcil. . ae 

- 3 Urechiă, storia .Școalelor,. Anexe (după vriginalul în Arch. Statului, 
condica Marii Logofeţii, 841:4; şi Bibl. Ac. Rom., XI/s,: cf. Giurescu şi 
Dobrescu, p. 267, nota). o 
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”ajutor“ “aveati“stipendii, .buzse, care li şe dădea, după: 
actul: domnesc in 9- Septembre. 1707, din: veniturile ; 
“lacului "Gigaca !. : 

La 1709 era .vorba—cel puțin așa, 'doria noul Pa-. 
 triaih-de' Ierusalim, Hrisant,—să se facă, .„0 casă de: 
piatră. pentru tipografie şi o bibliotecă, în „cuprinsul : 
Sfintului Sava“, şi 'Brîncoveanu se arăta gata să.ajute-! 
Și pentru acest: frum6s scop cultural; dar simţul practic : 
al Domnului zăbovi lucrul: „Primăvara - aceasta ce : 
vine, nu e chip, Doamne, să se înceapă, de oare ce, 
precum ştii, pricina, ciumei a oprit vara, trecută (1708) 
Slujba, ce mai este la Sfintul Sava și la, şcoală, și, : 
pănă, ce slujba aceasta, nu se va isprăvi, nu se poate: 
începe cu tipogrăfia și biblioteca; dar şi aceia, da; 
Vremea, ei, Dumnezei dînd sănătate, va începe şi-şi : 
va lua săvirşitul, cum se cuvine, după dorinţa Ta2“. - 
Numai Ja 20 Iulie 1709 ispravnicul Radu Dudescu şi 
egumenul de .la 8f. Gheorghe, Daniil Arapul dădea 

gata clădirea bisericii, ca, şia „școlii de învăţat carte, 
întru. pomenirea vecinică a neamului său“, Fireşte 
însă că la Sf.. Gheorghe Vechii urmă, şcoala, de sla- 
voneşte, -necesară pentru pregătirea,. clericilor și a lo-: 

„ gofeţilor de documente solemne î. 

Dacă nu se putu face însă nici atunci tipografia, 
“nouă .de la Sf. Sava, vechile tiparhiţă! ale Mitropoliei : 

p
e
 

  

muntene lucraă fără întrerupere. Înnainte de a fi 
Domn chiar, Brîncoveanu avuse isprăvnicia marii opere : 
literare a, stăpînirii, a epocci lui Șerban Cantacuzino, ! 
Biblia. romănească, la alcătuirea căreia se străduise * 
Stolnicul Constantin, fraţii Greceni * și Mitrofan de Nisa, : 

  

  . 
„i 

e 1 Hurmuzaki, XVI, p. 394 şi urm. no. cucesatu, - * Jbid, p. 413. Cf. fundaţiile Castriotului şi:a lui Alexandru Mavro.': cordat, la. Constantinopol, „școala națională“ s8id., p. 415 şi. urm. - „Sa 3 P Poenaru, Gheorghe Lazăr, în „Analele Academiei Romine“ şe- Tia]. In, pp;:124-5: Urechiă, Iszoria Școalelor,-l- p12. e or: n i. „4 CE. Ist dit. rom |, p. 89. - E pe „5 O: cuvîntare grecească a lil Şerban fiul lui Șerban, în Hurmuzaki, XIV, p. 303. Na 
app et
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care, prin intrigi, era să ajungă, după Antim şi supt! 
un Domn” grec ca şi: dînsul, Mitropolit muntean. . În 
titlu. chiar se: spune că lucrarea s'a, tăcut ., cu: îndem-: 
narea: dumnealui Costandin 'Brîncoveanului“, căruia, i. 
se şi: închină, -la.. săvîrşirea, e, 
legătură, cu neobosita luptă în . :ţ:; i 

„contra'catolicilor, căreia i se 
consacrase Dosoftei : Patriarh 

- de I6rusalim şi :care- făcu săi ..[ 
se ceară, lumini și din Ardea... 
lul romănesc, se. publică, de 
„tipografia domnească“ şi din 
ordinul special al.lui Vodă, 
dușman al Imperiatilor — de 
aceia „buzduganul și sabia“, 
din stema lui, contra, „papis- 
tașilor “,—în 1690, anul năvă- 
lirii în. Ardeal, „Manualul con- 

- tra papistaşilor“ al lui Maxim 
Peloponesianul,. elevul lui Me- 
letie Pigas, și opera, lui Meletie 
Sirigul, duhovnicul lui Vasile 
Lupu, contra. dogmelor cato- 
lice, lucrare pe care unii Mol- 
doveni -voiai so. traducă, în 
limba, lor. .Patriarhul adauge 
o carte :a sa, scrisă, în 1672, 
de luptă contra,.Calvinilor, pu- 
ternici în Ardeal. Pentru co- 
rectură venise anume notariul 
» Marii ;Biserici “ bizantine, Mi- 

hail Macri din Ianina. La 1691. Picturi 

ca. Domnilui: ţerii.: În. 

      
vriacoveneșii (Paraclisul Mi- 
tropoliet București). 

Radu Greceanu, ajutat de fratele Şerban, dădea 0 bună tra: 
ducere, .corectată, de Stolnic, a, predicelor Hrisostomului,; 

    
Mănigăritarele, „ca să poată, fieştecare- Rumîn. ce și 
„puţină învățăţură, ar..avea, să înțeleagă“: era, o lucrare 
a. teascurilor de “la, Mitropolie, cu Mitrofan, fost. de



7 

/ ; / 

174 

Huși, ca meșter. În același ân (Octombre), ' „Antim 
ieromonahul“, episcopul'de Rimnic și :Mitropolitul de 
mai apoi, dă traducerea: în greceasca, vulgară, de Hri- 
sant de Cesareia, care va, fi Patriarh de Ierusalim după, 
unchiul Dosoftei, a Paresirticelor, cărţii de învăţătură a, 
Împăratului Vasile Macedoneanul către fiul Leon: le- 
gătura, acestei cărţi cu creşterea beizadelelor era, vădită. | 
În 1691, Decembre, „în tipografia domnească, la epis- 
cupia, de la Buzăi“ — deci se: mutase tipografia dom- 
nească, în acest loc mai sigur, Mitrofan fiind, din Iunie, 
episcop —, hadu Greceanu dă, traducerea, făcută, de 
dînsul, a Pravoslavnicei Mărturisiri de Petru Movilă, 
„Cartea sau lumina“ lui. Maxim Peloponesianul ieşia 
în romăneşte la 1699 ca să fie; pentru Ardelenii din 
Braşov şi Făgăraș, în luptă cu Unirea, o armă. 

De acum înnainte în tiparul, represintat la Buzăă 
de „însuși“, de „singur“ episcopul Mitrofan, la Bucu- 
vești (1693-6, 1702-5), la Snagov (1696-1702), la Rîm- 
nic (1705-9), la Tirgoviste (de la 1709), de Antim, epis- 
cop la Mart 1705, Mitropolit la 1708, se. pot vedea, 
mai multe direcţi. pc - 

De o parte e tendinţa de a da în romăneşte, ori 
în romăneşte şi grecește (Evanghelia, bilingvă din 1693, 
pentiu prelaţii străini ce sluj aă înnaintea Domnului, 
precum şi pentru toți Grecii de la mănăstirile închi- 
nate), cărți bisericeşti de cetire, întăiii, apoi și de 
slujbă. Avem astfel Psaltirea potrivită pentru slujbă, 
după, textul, corectat, al Bibliei din 1688, dar menită 
numai doritorilor de lectură, ca și Pvanghelia de la 
Snagov, ca și Psaltivca din 1702 şi Noul Testament din 
1703. Mitrofan de Buzăii, fost ucanic al marelui Mitto- 
polit Dosoftei, introducătorul în biserică, al limbii popo- 
rului, dă la 1697 un rio slavon, care cuprinde însă 
Şi părți: romănești, dar nu pentru -cetirea însăşi la 
slujbă, ci numai pentru învăţătura preoților cari să 
ştie întrebuința cartea, cînd e vorba de cîntări în 
limba: neînțeleasă. Dar. Jfinciele aceluiași, tipărite în 
mare grabă, lucrind şi noaptea, la Buzăi, ai, în
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traducerea lui. Radu, Greceanu, pe romănește tipicul, 
parimiile și sinaxariul, anume ca să înțeleagă „ascul- 
tătorii“. Vlădica, Mitrofan. făcuse prin tipărirea într'un 
singur an de zile a acestor douăsprezece volume de for- 
mat mare una din cele mai însemnate revoluţii cultu- 
rale în viaţa poporului nostru. În - Octoihul din 1700; 
el fu împiedecat însă — din lipsă de traducător ca-. 
pabil de a potrivi şi cuvintele pe melodie,—a, da. ro- 
mănește, pe lingă tipic, şi cîntările înseși, şi se păs- 
tra. cîntarea slavonă și în noul /riod, din același an. 

  s 5 v 

    

  

  

Palatul din Potlogi. 

Dar nici Molitoenicul din 1699 n'avea în romăneşte 
altceva, decit instrucţiile,. forma. îndătinată, a molitve- 

lor, rugăciunilor, părindu-se poate multora, că ar cuprinde 
un clement misterios pe care limba vulgară lar în- 
depărta; Liturghia din 1702 e după acelaşi sistem. La, 
1704 se .retipăria Apostolul - din vremea lui Şerban 
Cantacuzino, datorit aceluiași curent moldovean, na- 
țional. „Pentru cult şi „pentru: învăţătura, copiilori 
—o gramatică se publicase pentru aceasta în 1698— 

-se dădea, tot la Buzău, o Psaltire slavonă în 1701, 

ca, şi, în 1703, un 'Ceaslov, cu rugăciunile personale.. 

Slujba Sânţilor împărați pentru Hurezi e tipărită în 
aceiași limbă,
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“ Pântii lămurirea” clerului sg “dăduseră; în: Sfirșit, "la, 
București și Snagov, „Şepte Taine“, o prelucrars; în! 
1702, lucrările! lui! Flotei” de la: Atos, 'Romin: 'Învă-! 
țătaivi creştinești și Floarea “Darurilor, Pildele îloso-: 
feștă, traduse de Antim pentru Mano Apostolu, ori: 
altă carte a aceluiași “Antim, care apăru numai în: 
1115, „Sfaturile creștine- politice€, 

Pentru Grecii de la mănăstirile închinate, pentru 
preoţii de la noi cari ar voi să cetească, grecește, 

"pentru 'zilele mari cu slujbă de Patriarhi și Mitropo- 
liţi balcanici ori asiatici la bisericile cercetate de Vodă, 

„dar și pentru. Grecii de acasă, la, ei, se tipăriati lucrări 
elenice: Slujba lui Grigore Decapolitul (cu a Sf. Pa- 
raschive), fără, ca, Bistriţa, unde-i era hramul, să, fie 
o mănăstire” „închinată“, — dar autorul, Matei al Mi- 

- relor, scrisese în această, limbă—, Antologhiionul, manual 
de slujbă, pe tot anul, din Snagov, 1697 și 1709 —, : 
ceia, ce arată cit de largă a fost râspîndirea acesta 
“enorm volum comandat de Athonitul Galaction Vidalis, 
şi nu de Domn; Slujba Sf. Visarion, cerută și plătită 
de egumenul grec de la Nucetu, mănăstire închinată, 

| (1705); Slujba, pentru sfinţirea, bisericilor, menită, arhie- 
reilor ştiutori de grecește de către editor, Avxentie Mitro- 
polit al Sofiei; Slujba Sfintei. Chiopolitis, cerută de un 
Grec din Chios; Cuvîntarea despre preoţie a, lui Hri- 
sant (1702), pentru vre-un alt client. 

Oaspeţii învăţaţi, ca şi dascălii de la, școala dom- 
nească, în frunte cu eruditul Sevastos Kymenitul, pro- 
puseră, însă Domnului să cheltuiască el pentru mari 
lucruri de teologie în limba; grecească, pe care ai noș- 
tri cari nu știau această limbă maveai, nică pregătirea 
culturală peulvu a le pricepe în țesătura lor de idei. 
E de observat că ele apar după vremea cheltuielilor, 
a grijilor, a temerilor politice, dar tot așa și după vremea, 
cînd, în afară de hotarele ţerii sale, Brîncoveanu se 
gîndia la Romiînii ardeleni „pupilii săi religioși şi culturali: 

Astfel avem pe rînd „Heortologiul“, explicarea ser- 

  
 



  

  

  

 Sevastos (î* 1702) şi, probabil, de predicatorul Gheor- 
ghe Maiota?, care învăța grecește şi latinește pe bei: 

ia 

  

? md 

bătorilor, al lui Sevastos Kymenitul 1.(1701) şi dea” 
"celași, . „Învățătura, dogmatică, a Bisericii răsăritene“. !'.': 
despre. cuminecătură și caracterul sacru al Sf. Fecioare. 
(1703). Ioan: Comnenul, „care . ajunse,.: ca: imoniahul:'""! 
leroteiu din Athos, după ce fusese întăiti doctori! pa 
trofilosof“, şi profesor de fisică, și matematică, alături dei: ” 
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Palatul din "Potlogi. 

zadele %,— Mitropolit de Silistra, în csa d'intăiti calitate II 
tradusese, în greceasca vulgară, la: București, anume pen- 
tru Domn, Cazania grecească a lui Teofilact arhiepiscopul. | j i 

„ Bulgariei (1702), iar pentru Constantin Stolnicul alcătuise'.: ... 
o Viaţă a străbunului săi, Împăratul loan Cantacuzino: | 

  

314-5. 

3 Scrisori ale lui Huirmuzaki, XIV, passim. 
+ Analele Academie Romîne, XX, pp. 204 şi urm., 920 şi urm. 

13 

ti 

ra. 

  

4 ai 

! Pentru legăturile lui literare cu Domnul, v. Hurmuzaki, XIV, pp; i: 

2 Asupra lui, Jet. lit. rom. |, tabla. Cf, ibid, p. 48; Del Chiaro, p: 62. Asupra predicatorului loan Abrami, Grec din „Veneţiu, aceleași locuri. : -
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el dă în tipar o Descriere a Muntelui Athos Și O Slujbă a. Șf. Ecaterins: de la, - Sinai. (1701, 1710). În pi sfirşit Atanasie, Mitropolit; de Silistra, pe care-l moșteni - "acest Joan-leroteiă, . publică, la 1700, „Panoplia dog- matică, a, lui Alexie Cornnenul“, de Eftimie Zygadenos. "Cum erati căutate, de învățații timpului. pănă în Insulele. „ Ionice, asemenea.tipărituri romănești, o ştim din scrisori . contemporane 1..... ui ED SR | Î. i, , - , 
„Tot în. această epocă : următoare” păcii de la Car- --lovăţ, în care. atenţia Brîncoveanului se îndreaptă, *maât.mult către Răsărit, Apusul, fiind închis ambiţiei :” Şi influenţei sale, se dai, întăi de Antim „Georgianul“, în legătură poate Și cu nevoile eparhiale ale Patriar- „„.. hului-de Ierusalim, Hrisant, — fără a mai vorbi de “: “acelea, hotăritoare, ale altui oaspete, Patriarhul de 2: Antiohia, fost predicator al Curţii și autor al unei 2. Istorii a Scaunului săii, închinată, lui Vodă 2, care Pa- ““tiarh mai avea, totuși și o -putere. reală, — Liturghia + greco-arabă. din 1701, Ceaslovul greco-arâb din 1702 ŞI Psaltirea arabă, din: 1706, aceasta din urmă ăpă- „rută:la Alep. Iar amintirile lui Antim despre depărtata 2 Iul patrie Caucasiană, aduc : tipărirea în înțelegere cu 3 - “guvernatorul Georgiei, Vachtang, de un ucenic al Mi- i => „tropolitului, Romînul ardelean . Mihail Iștvanovici, „Un- aa grovlahul“, mutat pentru acest scop, cu mult dor de 2“ acasă, tocmai la, Tiflis, a Fvangheliei și Liturghieă “georgiene din 1709 şi 17103 eta Asămănîndu-l cu Macabei, „cel: rîvnitor pentru fiii 

   

neamului săi“, Patriarhul Atanasie de Antiohia, da. : :,-.: nd dinA Alep” cenușia“, laudă, astfel. pe binefăcătorul ... ua *- Siriei lipsite''de „Cărți ::de 'slujbă, ca şi. de, cărți. de în-; vățătură,:. „Măria 'Ta, li-ai dat fiinţă, acestor cărţi și, pen- . 
tru biserici, care înnainţe erai lipsite de aceste mă- | E i 

1 Hurmuzaki,:X1V, pp.'400, 499: iâuași a. 2 Analele Academiey Romine, XX, p. 224 şi urm,. - 
ze 2 e43: Pentru, țoate, Bianu: şi :Hodoș, Bibliografia 'romănească veche, |. Cf, 
” Biânu, în Prinos, Sturdza, p..113 şi um 
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învăţătură, legii, pentru el toți ai fost un suprem ocro- 
titor:. Și nu sînt niște săraci luaţi la întîmplare, ci 
unii sînt preoții lui Isus, despre cari a zis: „Cei ce 
sint cu voi, cu Mine sînt“, iar alţii, sfioşi copii, despre 
cari Mîntuitorul: a zis: '„În. fiecare clipă văd faţa 
Părintelui miei care este în ceruri. Apoi, mai presus 
de orice, ai împodobit Sfintele Biserici ale lui Dumnezei, 
despre care Proorocul a zis: „Ea e Biserica lui Dum- 

” nezeă: cel viă, stilpul şi sprijinul adevărului. Aceasta 
este chemarea Ta, Doamne de bun neam. Drept este 
ca Dumnezei să nu uite ce i-ai dat, ...binecuvintindu-te 
pe tine, pe copiii şi nepoții tăi, pănă la cea din urmă 
mlădiță, și, în' cursul veacurilor, să aşeze în locuinţile 
voastre slava, puterea şi închinarea, să vă apere de 
dușmanii. trupeşti şi sufleteşti, să vă păzească de tot 
ce ar strica sufletelor voastre şi trupurilor voastre, să 
vă facă'viaţă lungă și plină de noroc şi de fericire 
în această lume trecătoare, apoi, după o viaţă înde- 

 lungată, în fapte bune, să vă dea Raiul veşnic şi ne- - 
-sfîrșita: fericire, să vă, așeze în rîndul Împăraţilor, dom-: 
nilor și sfinţilor ocîrmuitori de popoare, cari l-ai mul- 
țămit în această, lume, prin virtuțile lor şi faptele lor 
cucernice“ !, Şi Antim adăugia pe una din cărţile 
„ivirene“: „Credincioasa, și creştineasca-Ți mare însu- 

flețire ai 'stătut; a fi rîul cel cu curgerile de aur, din 
tru care ai curs aceste patru izvoare: ale Ruminilor*: 
— în rîndul întăi —, „ale Elinilor, ale Aravilor, ale 

„verilor tipare,—asemenea rîului celui d'intăii al gră- 
dinii desfătării, dintru carele ai ieșit cele patru rîuri: 
Fison, Gheon, Tigrul și. Eufratul... Şi pentru aceasta, - 
va: rămiînea, Măriei Tale și slava, şi pomenirea nemu- 
ritoare, de vreme ce iaste izvorul și pricina, acestui bine“. 

Odată, de la Neagoe cel puţin pănă la Vasile 
“Lupu, Domnii noștri fuseseră, priviţi, cu mult înnain- | 

  

1 Bianu şi Hodoș, 7, c., pp.473-6. Cf. Prefaţa aceluiaşi la Liturghie, p. 423 şi 
urm,, aceia la Ceaslov, îbid., p. 442 şi urm. Cf. Is. lit. rom. 1, p. 47, nota 1.



  

tea, stabilirii protectoratului religios al Rusici în Orien- 

o 181 Da 
| | 

| 
|     

     

  

: ! Picturi bi încoveneşti_(Hureză). 
„tal ortodox, ca, urmașii Cesarilor bizantini, ai „Îm- 

|  



  

, 
! 
i 

| 

  
    

. . - 
n 

183 

  

.. „daă o mărturie în: afacerea moșiilor cantăcuziniești!, .. se afla în ţară mazilul Dionisie, împreună, cu” 
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Me ' triarh mazil, rivalul săi Iacov, asupra numirii căruia, 

1 Ibid, p. 217 și urm. 'no. EcciLit, lacov era zino şi Dionisie oploșit la capuchehaielele Țerii-Romăneşti; doc., LUI, p. 97, 
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în Septembre (—Octombre) 1688, Brincoveanu n'avuse 
nico. înriurire cunoscută nouă; dar e mai probabil că 

: amîndoi își dai : mărturia, din Constantinopol, — între 
„altele pentru că nici cronica oficială. nu înseamnă o 

altfel de visită, ce n'ar fi putut trece neobservată, |. 
; Patriarh de fapt era Calinic, ridicat în Scaun la, 
1689. Brîncoveanu avea. legături strinse şi cu acesta: 
astfel, în 1693, de sigur după stăruinţile regelui Po- 
loniei, loan Sobieski, el face să se ridice afurisenia 
rostită, la fuga sa, din Moldova, asupra marelui Mi- 
tropolit Dosoftei 2. Aceasta. se întîmplă după o luptă 
între Calinic. şi Neoft, care-l înlocui o clipă, la 16903, 

„Neofit era susținut de un ,Sultan tatar, frate al 
* Hanului î“ —, pănă se ridicară Vlădicii şi aduseră, în- 
„ napoi pe cel voit de dinșii. Petrecerea în Iunie 1693 
: Ja Bucureşti a lui Dionisie nu mai era, însă a unui 

fe st Patriarh: la întîlnirea, de la Rusciuc cu Vizirul, 
” „Să rugat Basarab-Vodă, pentru chir Dionisie Seroglanul 
; (care era în 'Țara-Romănească) să-l facă, din nou Pa- 
“triarh. ecumenic, şi a fost ascultat, și, îmbrăcîndu-l cu 

: caftan, l-au trimes la 'Țarigrad“ 5. În silă, arhiereii tre- 
“buiră să-l primească, deocamdată $, Ei îl răpuseră însă, 
«după o mare, piră, cu tot ajutorul: capuchehaielelor 
„muntene, la, Adrianopol—ocrotitul Domnului muntean 
„find sprijinit numai de Neofit al Heracleii, de Gavril . 
al; Chalkedonului, de Nicodim Derkon şi de Mitropo- 
litul Ganu —, în April 16947. 
„A doua zi după ce dăduse o hotărire privitoare la 
testamentul Ecaterinei Jora, fiica, lui Grigore Ghica, 8, 

  

"10 întărire numai a lui Dionisie din Iulie 1691, Hurmuzaki, XIV, 
p 285 şi urm...no CCekLVII. 

3 fbid., pp. 2839-90, no cccLu; pp. 294-5, no cecv; p. 290 şi urm., 
NO CeCLiI. i 

3 Atanasie Comnen Ipsilanti, Tă usză Tv âăwaw, la acest an, şi M. Ge- "deon, Ilarp:aputxol Ilivaxsg, la această dată. 
* Daponte, 7. e. p, 39, 
EIB p4. 
Ghid. i 
î Ibid., p 48. 
3. Hurmuzaki, XIV, pp. 802-8, no: cceLxv.
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Dionisie, ruda Cantacuzinilor şi deci şi a 'Brînicovea- 
nului, se săvirşia tot în Țara-Romănească, ai lui din 

gropat, la. Mitropolie !. 
Păstoria lui Calinic ţinu de la 1 

Şi fireşte legăturile lui cu 
Brincoveanu fură mai i: 
reci. Citeva săptămîni 
după moartea lui Dioni- 
sie, Brîncoveanu cerea, să, 
se ridice afurisenia ros- 
tită asupra lui Şerban 
Cantacuzino şi a familiei 
sale, în care se cuprin- 
dea și Brîncoveanu, şi 
Supunea 0 plîngere a &e- 
piscopului: de Cirven, lîn- 
gă Rusciuc, carese cre- - 
dea împovărat cu suma, 
cerută, de Patriarhie. Răs-: 
punsul Ecumenicului, 
care vorbește „ca, prie- 
ten credincios şi adevă- 
rat şi după Dumnezeu al 
Luminăţiei Sale“, dar „şi 
ca, păstor sufletesc şi Pa- 
triarh ce am fost, cu voia 
lui Dumnezei, al cetei 
creștine și al cîrmuirii cre- 
ştinilor evlavioşi și drept- 
credincioși, fără vre-o pre- 

„ Constantinopol nefiind bucuroşi de dinsul, în ziua de 
23 Septembre 1696, la Tîrgovişte, unde a, fost și În 

  

   

  

  

694 pănă la 1702, - 
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    e acru: împotriva Dom-   
nului arhierei nu vorbesc de răă din causa lucrurilor lui Dionisie: „arhierei sînt, prea-luminate, şi păstori „Sufle- - 

! Ibid,, p. 304, no. CCeLAIx; p. 814, no. CecLxxv (epitaful). - 
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„tainele 'câle curate, și n'ar fi stăp 

: da, decit a, lua“. Recunoaște î 
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teşti, și. nu e, drept să, fie - nimiciţi întru atita, încît, - dacă Luminăţia Ta ar mărturisi-o 'în clipele cînd iea 
înit de patima, lin- Sușirii ori a, unei nevoi duhovnicul, de: sigur că Te-ar opri cîtva timp de la, primirea dumnezeieştilor lucruri „ Sfinte... Trebuie „ca, și. Luminăţia “Ta, cu recunoștință, 3 creștinească,- și evlavie şă, așculți. Și. să. primeşti : cele „Spuse de “noi duhovniceşte Rivipărititeşte.“ “Serban -a  înglodat în datorii pentru Dionisie—şi: numai Șerban?—, . Scaunul: patriarhal, aşa, încât-: memoria lui e: încunju- „rată încă de o vie ură; cartea de iertarea fost anu- „lată duhovnicește prin noi blăstărne âscunse ale ar- hiereilor. „Nedreptatea,. întru, cât. cel inedreptăţit nu-și capătă, odihnirea, rămîne neiertată,: şi nu se iartă în alt chip decît atunci cînd ;se..așează,:-dreptatea în lo- cul ei.“- Lui, Domului protivnig,- i se: amintește că, odată, „Domnii, dădeau o pungă. întreagă; adecă, 500 de lei, și un veșmint de samur.:de: Crăciun Patriar- hilor de pe vremuri Și unora, din--arhierei. postav și atlaz, — care dar vădește fericito:pe -dăruitor nat. ales, căci Sfînta Scriptură spun€ că:e mai fericit lucru a 

asă: greutăţile lui Vodă, „Du. cere, și-l va pomeni și fără aceasta. : Plata; unui „împrumut se amină, pentru ;timputi mai: bung!. Dar această, ceartă, Supțire nu: împiedecâ, pe Domn' "de a, cheltui pentru noua biserică din“ Galata, care e - fundaţiunea, sa, exclusivă, nici.:pă. Pataiârh să întă-” rească, privilegiile bisericii S[. Gheorghe din Ismail, re-. > făcută, cu voia, Turcilor. de Brîncoveanu 3: Dar: același ton de. învățătură de la înnălţine-l iîritrebuințează, Ca- “linie, în „Novembre-1 700, cina. sfătuiește :pe - Brîncu- „ Veanu să nu dea în limba vulgară cărți'bisericești, Și ” | : a ia a Pa 
ÎN e na e 

. 

„i Idid., pp. 305-11, no.-cecuyr, AR î 7 Idid,, pp. 312-3, no. Ceeuxsrir; Greceanu, p. 87, i ARE 3 Ibia; Hurmuzaki, XIV, p. 321; şi- urm,, no. "CCCLISXVIIș p.: 879 şi UIm., 00. Cceccivu, Pentru Athos numai. îbid,; p.:300, no. CCCLXUI; p. 325. Cf. Analele Academiey Romine, pe 1913, memoriul despre legătu. rile cu Muntele Athos, Sa d. 
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„ Pe; care” o; avea în- manuscript; cum știm. „Pentru că, „Vorbele. sînt pe_ înţeles, dar. gîndurile pe înţeles tot 
: nu se fac, nici nu pot necărturarii să priceapă ceva, „nici nu se face bine de obşte..., iar poporul de rînd 
;din ele nu ştie nimic, și numai se năuceșşte, Și se în- ;tunecă, şi n'aduc niciun folos... La izvor vine fiecare 
“cu cofa lui Şi, cît cuprinde, atita iea“, Mai bine ar ; da: „Vieţile Sfinților, Cuvinte de laudă, şi altele ca, „acestea“. „Rarbarisarea elenismului“ ar fi, pe lingă, 

: aceasta, un păcat!. Brîncoveanu, cu toată bunăvoința, 
: se:supuse. Mai tărziă el duse împreună cu acest Ca- : linic lupta împotriva lui „Satanasie din - Ardeal?,: şi ii se cerea, să, trimeată, Şi Mitropolitului celui nou de , Filadelfia, şef al comunităţii greceşti din Veneţia, și 

j Suspect de „latinofronie“, o Mărturisire ortodoxă, ca ; sâ”l cerce$. La așezarea, ca, Mitropolit a lui Anţim de 
' Rîmnic se respectâ acel drept de strămutare . de. care 
;pe atunci Patriarhul devenise, şi faţă de: Moldova, foarte gelos. Dar niciodată, Calinic n'a fost, ca,-:Dio- 
i nisie, oaspete al Țerii-Romăneşti, precum n'a, făcut-o : nici Gavriil urmașul săi (de la August 1702 înnainte, 
"după, moartea, lui Calinic5), despre care scrie, la, moartea, „„+ la, la 25 sati 26 Octombre 1707, cronica, oficială astfel: : „Acest Gavriil foarte om de treabă era și păstor :ade- * Vărat turmei cei pravoslavnice, om vrednic și chiverni- 
„Sitor, așezînd toate cele turburate ce era la Sfînta Ma- 
: rea-Biserică; pentru a căruia petrecere multă mîhnire 
„la toți aă fost, pre Domnul Dumnezei rugînd ca, să-l o- + dihnească cu Sfinţii Patriarşi întru Împărăţia Cerului 5, 

Patriarhul de Ierusalim Dosoftei era, cum am spus-o „altă dată, un fel de „hyper-Mitropolit“ al ţerilor noas-. 
"tre, unde era strictul, severul și fanaticul apărător. al 
„Ortodoxiei: _iipăriturile polemice contra catolicismului 
1 i, | i? 2 Ibid., p. 336 şi urm. : "3 oi, pp. 338-9 (28 Octombre 1701). 

4 Zdid,, p. 401 şi urm., no. cecesxxit. 
5 Daponte, 7. c., p. 57. 
f Greceanu, p. 178, 
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po 

. aa . . “_u . vu a ” O N a și 1 o 
„Papistăşesc“ și eresiei calvine se datoresc îndemnului „Săi! La 1691 el dădea din Constantinopol o măr- turie în procesul diatei Elinei Cantacuzino ?, dar în „Vara anului -următor, după, mîntuirea luptelor, el e în București, şi în toamnă era şi el naș, alături de Alexandru Mavrocordat, la căsătoria: fiicei - Brincovea- nului, cu beizadeaua, Radu lliaș?. Peste un an cra tot la București, strîngînd: eleimosină pentru Sf, Mormînt, și de la Companiă grecească din. Ardeal. În 1697 „ face. rugăciuni, la, “Tirgovişte | și Bucureşti, pentru _ potolirea ciumei 5, În Mart 1698, el se “afla în Capi- -. tala munteană€.. În 1701 tot din Bucureşti: el fulgera, anatema, asupra uniţilor din. Ardeal *. În Mart, 1702 îi găsim iar aicif, şi de Sîmpietru el 'sfinţia mirul în țară, lucru not şi de mare cinste -pentru dinsa ?, Și, când, la 6 Februar 1707, “el se stînse- la'' Constan- tinopol!%,: Cronica-l pornenește astfel: „Mate om şi în- " Văţat foarte; au . păstorit turma, pravoslaviei. ca un vrednic păstor; lumină multă și Bisericii lui Hristos aii fost, știut (fiind) de monarhii! și -domnii mari; toţi ereticii și cîţi erai împrotivnici pravoslaviei se temea de el, că; putere mare și tare avea și la cuvînt și la Scris; mare pagubă sau cunoscut că sai făcut la - NOrodul prâvoslavnic,. şi rar om în chip şi vrednicie se va putea, afla, ca el“ 1! ae „Nepotul săi Hrisânt era un prieten al Domnului, „. al' Doamnei, al boierilor Și clericilor încă, de cînd era diacon la lerusalim și apoi Mitropolit de Casareia. O întreagă, corespondență, se poartă între dinsul și toţi cei 

IE -Isti Ut. rom., Î, pp. 435. : | | 2 Hurmuzaki, XIV, p: 284 şi Uurm., no, CCesLVI. ? -3 Ibid., pp. 287-8, n-le ccuxuvrn-ix. 4 Ibid., 'p. 295, no.. cccivi. . 5 Greceanu, p. Si | | „8 Hurmuzaki, XIV. p. 314, no. cceLsxviut. -? Idid,, p. 340 şi urnă, 
8 Jbid.; p. 349"şi urm, E % Greceanu, p. 115. NI RI 10 Scrisori de condoleanţe, în Hurmuzaki, XIV, la această dată, 11 Greceanu, p. 166.



  

    
  

  
noastre. 

      
Întrarea la Hurez (moderna). Sa 

„Om tînăr, iar învățat şi Biiuă. și cu mult dari



198 

  

împodobit“ '.astfel ajunge el la o așa de înaltă, si- 
tuație și după un om -aşa de capabil şi venerat ca 
unchiul săi. În Junie încă el vine la, București, primit 
cu carăta, şi Seimeni. la, Dunăre și întimpinat de Brîn- 
coveanu, în sunetul clopotelor, la, întrarea,'n Capitala sa: 
cu acest prilej face sfinţirea bisericii Sf. Gheorghe, - 

“închinată la Patriarhia lui 2. De Crăciun în anul 1708, 
el petrecu la București, împreună cu Gherasim de 4- 
lexandria-—doi' Patriarhi în funcţie, cas fără, exemplu! 
—, așa încât; liturghia, de la Sf. Gheorghe, cu alți patru 
Mitropoliţi greci: Climent de Adrianopol 3, Avxentie de 
Sofia *, Maxim de Ifierapolis 5 şi Mitrotan de Nisa, avu 
O „frumuseță pe care condeiul nu o poate arăta“, 
făcîndu-se cazania, lămurirea Evangheliei, de Gherasim. 
Amiîndoi Patriarhii luară parte, în lanuar 1'708, şi la în- 
groparea venerabilului Mitropolit Teodosie. Patriarhul A- 
lexandriei, care luă parte apoi şi la sfinţirea Mitropolitului 
Antim, cunună pe Domnița Balaşa cu Lambrind 6. De 
slujba lui se învrednici la nuntă, și beizadeaua Stefan ?, 

Atanasie de Antiohia, a, fost pomenit Și pănă acum: 
el făcu slujba, la căsătoria, Domniței Safta cu Iordachi 
Creţulescu &. Şi la 1703 el era, oaspetele Domnului ?. 

Climent fost de Adrianopol, Avxentie, fost de Sofia, 
(de la: 1691 încă), Atanasie !0, apoi leroteiă de Silistra, 
Mitropolitul Varnei, Macarie, fără a pomeni de ierarhii 
de Cirven şi Lovcea, mai tot clerul fanariot al Bul- 
gariei deci, erai strînşi aproape permanent în jurul 
Domnbhlui muntean. Mitropolitul. Teodosie trimesese. 

  

) Greceanu, 7. c. 
2 Ibid, pp. 1169, 171-2, 174-5. V.şi mai sus, la fundaţiile brîncoveneşti. 
3 Greceanu, pp. 166, 169. 175, 180 182, - " 
€ Ibid,, pp. 161, 175, 180. 
5 Ibid., pp. 180-1. | 
€ 1did., pp. 181-2, 185. 
? Ibid, pp. 187-8. Pe 
8 Ibid., pp. 91-8, 100. Cf. Hurmuzaki, XIV, pp. 411-8, no. eccesLuut. 
9 Greceanu, p. 123. Ci 
% În 1707; ibid p. 166. . a:
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Patriarhiei din Constantinopol, la 1696, cele răinase 
pe urma, Mitropolitului Macarie deOhrida,:  ... - 
“urmaș al Patriarhilor. de pe vremuri — 
"ceia ce înseamnă că el s'a stîns la noi !. 
Dintre episcopii în partibus, el adăpostia, 
pe cei de Hierapolis, Maxim, de Sevas- 
tia, Neofit, și de Nisa. Întreaga ortodoxie - 
înnălţa, pe la 1707-8, prin arhiereii săi 
prestigiul acestui strălucit tron creştin 2, . - 

Şi atiţia cărturari, clerici şi laici, în- 
trebuințai slova, cronicei, a „epigrame“, 
graiul cuvîntărilor festive pentru a, în- 
nălța numele darnicului lor sprijinitor. 
loan Cariofil, elevul vestitului Teofil Co- 
ridalei, prieten al Stolnicului Constan- 
tin, se stinse în București la, 1692, ȘI . 
„Enchiridiul“ săi, -ieșit din discuţiile cu 
acest Cantacuzin, se tipăria la 16975. 
Un loanichie Hagiul îi cîntă palatele, 
un Gherasim Palaadă, îndreaptă către 
dînsul o prefaţă, encomiastică, un .Sa- 
muil Capesuli îi cere (în 1692) un aju- 
tor pentru tipar, un Afenduli, trimes al 

„Săi, la Bender pe lîngă Carol al XII-lea, 
scrie din ordin o cronică; versuri se 
compun în onoarea lui de Mitropolitul 
Sidis, Ieroteiii -(1705)* şi de alţii. Tri- 
meși de dinsul la Padova învață, pe 
urmele lui Constantin Stolnicul, și carte 
apuseană: Gheorghe din Trapezunt, Hy- 
pomenăs, nepotul lui Sevastos 5, Anton zi 

' Stratigos, Paladie Damian €. Răducanu, fiul Stolnicului, 
merge cu Hrisant: pentru studii pănă la Paris 7. 

„4 Hurmuzaki, XIV, pp. 3034, no cccLyvi. | 
„2 Cf 134. lit rom, Lp. 47.0 0 

5 Isi. lit. rom. |, p.BU. i 
+ Ibid., p. 38, nota 3. 

5 Ibid., p. 49, nota 6.': * 
5 Jbid,, p. 42. Mae ae 
? Hurmuzaki, XIV, p.321 şi urm., no. ccexc, — Pentru ajutoare date - 
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Triste împrejurări politice erau să întunece această, 
glorie culturală, în care se cuprindeaă şi marile tra- 
diţii ocrotitoare ale Romei bizantine, pănă ce ea se 
stinse cu totul în zguduirea neașteptată a unei ca- 
tastrofe. 

i 

la felurite mănăstiri: Vatopedul, Sf. Ioan, Pantocrator, Sf. Mihai Sina- 
don, la Athos, „Capinul“, „Prisuia“, Sf. Ioan „Răschi“, Pogoniana, Path- 
mos, Sumelă, Brodeţ, Policiani;, Panaghia „Dorahani“ de lingă Ianina, 
Chalke, Proti, Mileşeva, Szudă și doc. V, p. 363. — Cronica lui Afen- 
duli, în Hurmuzaki, XIII.
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CAPITOLUL al VI-lea. 2 

  

Brincoveanu şi Petru-cel-Mare (1707-12). 
Sfirşitul (1714). 

În. 1710 mai urmase strălucitoarea, viaţă, de Curte, 
și tipăriturile pentru acest an sînt încă destul de multe * 

„Şi însemnate. Se lucra însă, la cinci cetăţi de odată; 
Oceacov, Or, Cetatea-Albă, Brăila şi Giurgiu, cu sala- - 
horii și materialele țerilor romănești 1, și eraii atitea, 
semne care prevestiai, din această parte răsăriteană, 
o mare furtună. Brîncoveanu, care punea, să-i traducă, 
încă de la 1698, „Prognosticul Rușilor saă prea-ves- ; 
titul autocrat Petru Alexievici, căruia Împăratul Îm- 
păraţilor, Domnul, i-a făgăduit Domnia Răsăritului, 
pentru gătirea de războiii ce se pregătește acum, și! 
Scaunul patriarhicesc din Constantinopol împreună, cu- 
dinsa,' ?, el va, fi știut,— întrun timp cînd Țarul. se” 
amesteca, în Ardeal și avea legături cu Francisc Râ- 

k6ezy, prin Teodor Corbea. 3, care propuse pretenden- 
tului ungur coroana, Poloniei (1707), — că, unchii şi 
verii săi, Mihai, Toma, primiau de la Golovchin, mi- 
nistrul lui Petru-cel-Mare, prin acelaşi Corbea, scrisori 

. . ” 

1 Greceanu, pp. 192-5. 
2 Analele Academiey Romine, XX, pp. 221-3, 
3 Jbid., XXĂIIL, p. 5, N 
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de prietenie, la care răspundeai (prin Februar-Mart), 
arătindu-și „rîvna şi. intenţiile binefăcătoare către Mo- 
narhul vostru prea-graţios“ 1. Corbea formă un ele- 
ment de necontenită legătură între Brîncoveanu şi 
Ruși, dar toate stăruinţile cheltuite de Împăratul „Prog- 
nosticului“ nu duseră la niciun capăt. 

În adevăr, dacă, după lupta, de la Pultava, el tri- 
mesese, provocat de Țar, soli la acesta — cum de-: 
nunță mai tărziu boierul făgărășean Talabă, agent al 
lui Râk6czy,— condiţiile pe care ei le aduceau erau: 
împăcarea cu Carol al Xll-lea, învins, și unirea cu 
pretendentul ungur, asigurarea. deplină a unui puter- 
nic sprijin creştin, dacă era vorba ca el să se desfacă, 
de Turci?. Aceasta, nu se întîmplă însă, și în Decembre 
1709 Brîncoveanu arăta, că se bucură pentru că pacea 
n'a. fost tulburată cum se zvonise şi că trupele tur- 

„cești înnaintate pănă, la Bender s'a aşezat. pe iarnă, 
în Bugeac, de și zăbava plecării lui. Carol al XII-lea, - 
îl punea, pe gînduri; pregătirile necontenite ale Tur- 
cilor îi păreaă a fi făcute „de teamă, ca, nu. cumva, 
făcînd pace creştinii din Apus, să .nu fe surprinși pe 
nepregătite“ 3. La începutul anului 1711, atit Brinco- 
veanu, cît și unchii săi, cari ştiau că se găteşte răz- 
poiul cu ''Țarul și că: Dimitrie Cantemir a fost numit 
pentru aceasta, ca vechiă prieten al Tatarilor, Domn 

„ în Moldova, scriau dîn Ardeal „ca, să-și asigure (Mart), 
- prin confirmarea, cumpărăturilor de MOȘ acolo şi prin 

„protecţionale“, o retragere, la nevoie, în. ţerile îm- 
părătești 4 Cererile fură primite, şi Brîncoveanu că- 
pătă în Mart darul deosebit al unui portret împără- 
tesc. Mărfuri din Ardeal i. se aduceau fără, vamă 5. 

„1 Doc. Cantacuzinilor, pp. 262- 3, n: le MI-I: 
"2 Hurmuzaki, Supl. ÎI, p. 392. . o 

3 Iurmuzaksi, IX), p. 447, n-l pxvit. În acelaşi sens scrie Hrisant la 
14 Iulie 1713 (Hurmuzaki, IV). 

t Doc. Cantacuzinilor, pp. 263-4, n-lei 1v-v; Giurescu şi Dobrescu, p. 
198 şi urm. Certe de hotar cu Imperialii, Hurmuzaki, XV. p..1541 şi 
urm. (anul 1710). 

5 Giurescu şi Dobrescu, pp. 202.3.



  
  

  

      

197 

Stainville, generalul-comandant peste munţi, era încre-, 
dințat, în April, că „Domnul: Ţerii-Romăneşti se va, 
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retrage neapărat; în Ardeal, din causa războiului dintre 
Turci și Muscali“ 1. În Iulie era, vorba chiar ca, două 

  

1 Ibid., p. 204, n-l 927, 
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companii germane să-i iasă înnainte pentru a-l înto- 
vărăși !. Motivul cel adevărat îl' cunoaștem, fiindcă, 

“ni-l spune şi Dimitrie Cantemir: Domnul Moldovei avea, 
instrucţii să prindă, pe hainul din Țara-Romănească, şi a- 
cesta, primia. preă bune informaţii pentru ca, lucrul să-i fi 
scăpat ?. Dar Corbea, . din care Cantemir. făcuse un 
ispititor adus de .Brîncoveanu din Chiev, era, gata, să 
transmită o asemenea. înştiinţare, pe care Domnul Mol- 
dovei pretinde că el însuși ar fi dat-o vecinului 3. 

„+ Încă din April-el primise, odată cu ştirea că Vi-. 
. zirul' Baltagi-Mohanimed a, ieșit din Constantinopol, în 
„cale spre Dunăre, “porunca de a, merge el însuşi, pe 

ziua de 23 alelunii, Sf. Gheorghe, la Bender, să-l aștepte, 
„cu ciți slujitori.va avea“. Plecă la 7 Maii din Bu- 

„ cureștă, dar un noi ordin îl opri.la Gherghița. Peste . 
"citeva zile, el se ridica spre munte şi-şi făcea, tabăra, 

la. Albeşti, „în gura Urlaţilor“, gata, la întîmplare de 
strașnică primejdie, fără îndoială, să treacă în Ar- 
deal. Afară. de acest cas însă, el era, hotărît „să pă- 
zească ţara fără primejdie de către amîndouă părţile, 
adecă și de către” Turci şi de către Moscali“ 4: „nu 
vrea să meargă: nică: spre o parte nici. spre alta, ca. 
să nu i:se întîmple vre-o greșală“ £. a 

„ Ceia, .ce-l scoase -de acolo, făcîndu-l- să, se întoarcă, 
la “Tirgovişte,: unde: era -la. 28 'Iunie5, — pe cînd căpi- 
tanii de hotar, Gheorghe, de. la „Margine“, Donie Ma- 
rele-Căpitan: de dorobanţi și Andriaș, de Ploiești, pă- 
ziau de către Moldova, nu fură numai noi instrucţii. 
turcești în acest sens, „ca să se învîrtejească, și Scau- 
nul. şi ţara de vrăjmaşi să-și păzească şi să se ne- 

_voiască, ca trebile şi poruncile Împărăţiei toate să le 

1 Ibid. p. 206, n-l 330. | 
„2 Analele Academiei Romine, XXXIII, p. 91; Isi. lit, rom |, p. 321 

şi urm. : 
3 Ibid. Şi Neculce, pp, 303-4, afirmă că ordinul de-a se prinde Brîn- 

coveanu fusese dat de Turcă. 
4 Greceanu, pp. 197-8. 
5 Popescu, p. 174. 
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împlinească, şi să, le săvirşească“3, ci și altceva. 
După expresa cerere a Vizirului el trimesese în la- 

gărul împărătesc pe Castriotul, isteţ, negociator, cu- 
noscut . Țarului, evident din alte solii 
muntene, și pe un călugăr ierosolimitan 
de-al lui Hrisant;: firește că pentru Can- 
temir, care întrebuințează toate mijloa- 
cele spre a se desvinovăţi, Castriotul 
venia. ca să explice de ce Brîncoveanu, 
legat prin tratat cu 'Țarul, de: la care 
primise 300 de pungi pentru provisii, 
nu trimesese zahereaua la nevoie! Ța. . 

„rul îl găsi la Iași în ziua de 23 iunie. 
Dar el mai găsi-pe cineva, care plecase, 
încă dela 18, fără niciun ordin—dar nu 
fără, voia lui Mihai Cantacuzino măcar 
—,vărul Toma Cantacuzino,. cu ceauşul 
Ghinea, cu Toader Corbea, boierii Dră- 
gănești şi cu toți slujitorii lui şi por- 
nise întăiu prin plaiurile Vrancii, con- 
dus de Stolnicul Mihalcea Cîndescul. Era 
un fugar, un trădător, dar nu trebuia, să, 
se uite că, de fapt, un căpitan de că- 
lări munteni se afla public în mijlocul 
ostașilor generalului Şeremetev, cu care 
băuse întru sănătatea Domnului său. - 

Oricum, îndată Toma, se făcu călăuza. 
generalului Rânne, care, cu cavaleria u- 
şoară, a lui Cropotov şi cu un număr de. 
Moldoveni de-ai lui Cantemir, se aruncă, 
asupra Brăilei, care fu luată numai la 
vre-o două, săptămîni după plecarea, a- 
cestui corp .de expediţie, în ziua :de 14 
Iulie. Se credea că altă oaste va, întra, pe 
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la Focşani .: Scrisori veniseră, nu numai de la Toma, 

  

1 Jbid,, p. 204. 'Trimese 3.000 de cară şi o mie de salahori Vizirului, 
cu Robea Căpitanul (i8;d.). 

2 Analele Academiei Romine, 1. e. p. 9I;cf. Ist. lit. rom. Î, pp. 823-6.
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de la, Rânne,: dar și dela ar, care cerea provisii prin: 
stegarul Vlasie, care duse „universalul“,. nu. la Curte, 
ci la Mitropolie, ca şi cur ' Domnia -ar fi încetat şi. 
Georgianul filo-creștin - Antim ar fi represintat el ţara. . 
De 'alminteri boieri tineri, ca. un căpitan Manta, lor- 
dachi- Cocorescu și fiul Banului Cornea, Constantin, 
desertati 2. 

Nu se ştie :ce sar fi întiinplat î în acest cas cu . Dorm- 
nul muntean, care se îndrepta spre București ca, să-și - 
apere Scaunul, și deo eventuală ocupaţie a lui Toma, 
vechii prâtendent; la: tron, care va fi avut şi acest 

gînd atunci cînd căută; ocrotitori în Ruși. Dar Petru, 
rămas fără provisii în: Moldova, și zăbovit într'un mers 
care trebuia să, împiedece trecerea Vizirului peste Du-: 

„năre, fu încunjurat, flămînzit, învins şi supus lao. 
„pace umilitoare, de.care, fără îndoială, învinuia. fără 

dreptate pe. „luda Brincoveanul“ 5, Castriotul, agentul 
„ludei“, jucă, se pare, un, rol însemnat în negocierea 

unei păci miîntuitoare pentru Împărat 4. Ori, atunci 
„cînd Vizirul se afia la Cartal şi Tatarii stau gata, de. 
năvălire, putea, Vodă să mai refuse, compromis cur era, 
prin trecerea la Ruşi a vărului săi, provisiile de care 
avea, nevoie oastea stăpînilor? El dădu 700 de cară 
şi hrana, pentru tabăra, lui Carol al XII-lea, care se: 
credea că, va părăsi în sfîrșit pămîntul moldovenesc, 
de unde-și gătia răzbunarea, împotriva 'Țarului; zece 
steaguri de Cazaci, cu căpitanul Neagu, cu Gheorghe 
Mareș, căpitan de: Mar gine, cu Afenduli și Comisul An- 
tonie Cromida, fură îndreptaţi spre Nistru —, fără a 
mai vorbi de alte cereri, următoare. 
A fost vorba chiar 'ca, în 1712, Brâncoveanu însuşi 

să-și ducă, salahorii la Hotin5. Pacea definitivă, în- 

1 LI, cc. 
2 Greceanu, p. 213. 
3 Cf. Greceanu, pp.216-1şi Radu Popăscu, pp.173-5; Muste, 1 €., p. 45.- 
4 V, forma, în care Vizirul comunică tratatul lui Brîncoveanu, în 

Hurmuzaki, IX, p. 451: V. şi îbid., pp. 459-9, no. DCXXXIV, 
„5 Analele Academiei Romine, XXIII, PP: 115-6, 122- 3, 
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Din tipăriturile brincoveneşti (Liturghie, 1102), 
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cheiată cu Muscalii, la 12 Iulie, nu-l scapă de această. | 
nesuferită, „povară. a cererilor de. războiii ce se acu- 

“ mulaă. 
Acesta, și numai acesta, fu rolul lui Constantin- 

Vodă în anul celei mai. mari primejdii!. E tot Brîn- 
coveanul cel. vechii, fără aplecări sentimentale, soco- 
titor rece al împrejurărilor, meşter în a încunjura greu- 

- tăţile pe care nu le putea învinge. „Cu păharele şi 
cu rachiul: nu se cîştigă biruinţa, ar fi spus-o el; 
oricum, a sa era părerea, Stolnicului că, „în haine 
memțeşti, Muscalii sînt tot Muscali“ 2. Dar aceasta nu 
putea so prevadă nimeni: trebuia făcută întăi ex- 
„perienţa. De resultatul ei, fără părere de rău şi fără 

- mustrări de cuget se condusese. Cantacuzinii, Mihai 
Și chiar Constantin, pe care Rușii îl pretindaii „tare 
în politică, primiră și după aceasta, prin Sirbul Di- 

-- mitrie Semenov,. în 1712, scrisori de la Golovchin, în 
care li se spunea, că, 'Poma, ca “general împărătesc, 
dăruit cu moșii, petrece bine în Rusia, unde trecuse, 

„prin Ardeal, Veneţia şi Viena î, că Țarul li mulțăzmește | 

la toţi pentru credința arătată, de curînd prin vești 
„despre ura poporului ortodox ce se. află :supt domi- 
naţia. turcească“, că, dincolo de Dunăre e gata de 
luptă, „colonelul srbeso€ Vulin cu tovarășii săi, „Lu- 

„_cheliu și Hagiu“, avind supt ordinele lor 10. 000 de 
oameni, că, dacă, Turcii sfarmă pacea, cum ai de. 
gind, se va porni asupra lor -un război al pravosla- 
viei şi e de nevoie ca, ei, Cantacuzinii, să păstreze Ie-. 
gătura, cu Sirbii, aţiţind și „pe alţi creştini ce se află 
supt stăpînirea, turcească“ la această luptă, sfîntă şi 
putînd da un taler. de fiecare om.ce sar scrie. „Fe- 
dor“ „ Corbea alcătuia Și mai departe scrisori de ademe- 

% 

N
 

„1 Ca trădător, căutînd a se face, el şi fiii, „cneaz de Moscovia&,'e -- 
presintat Brincoveanu în Cronica oficială a lui Nicolae-Vodă Maro. 
cordat de Radu Popescu, în Magazin, Iv, pp. 22-8, 25. 

2 Acte şi fragmente, |, pp. 326.7. 
3 V. Giurescu și Dobrescu, p. 211, nota 1. 
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nire la patronii săi din București!. Dar un lucru e 
sigur: aceasta nu era, și politica Domnului. 

- Faţă de Germani, cari puteai fi găzduitorii exilului 
săii?, el nu arătase nicio preferinţă. Că trimetea, veştă 
în Ardeal, era la dinsul o tradiţie veche de peste două- 
zeci de ani. „Protecţionalul“: din 27 Mart 1712, ce- 
rerea, de a putea cumpăra, moșii în Ardeal erati o ga- 
ranţie necesară, atita, timp: cît războiul cu Ruşii putea, - 
să izbucnească, din :noi?. Cantacuzinii ceruseră, de 
alminterea, același lucru de la o | 
noul Împărat care urmase lui Io- i 
sif l-iu, Carol al Vl-lea. Cînd — 
Regele Suediei fu arestat, după NA 
cunoscutul „calabalic“ de la Ben- CS 
der, şi dus la, Demotica supt 
pază, Domnul muntean arată ge- cul-de-tampe al tipăriturilor 
neralului Stainville indignarea, sa brincoveueşti. 
pentru acest „act de neauzită barbarie a unui neam sălba- 
tec“, deplîngînd pe Carol al :XII-lea, :„de și a fost 
dușman al creştinătăţii, pe care Pronia dumnezeiască, 
a, voit poate să-l pedepsească așa cu prisosinţă, ca pe 
Baltazar Craiul, care a îndrăznit a se folosi de vasele 
sfinte“ î. În Iulie încă, el vedea, un „haos“ înnaintea, 
sa și lăsa timpului săzl explice. De Crăciun, „năcăjit 
de griji nenumărate“, el ură călduros sănătate Împă- 
ratului“, de care se apropia fiindcă era, singurul care 

1 Doc. Cantacuzinilor, p. 265 şi urm. E 
2 Negocieri în această privinţă se poartă şi în cursul verii (Giurescu 

şi Dobrescu, p. 207 şi urm.), dar ele nu sînt decit urmarea, celor din 
Mart, Se mai vorbia de această eventualitate și în Octombre (îbid.; 
p. 212, no: 335). La 15 Ianuar 1712, Brincoveanu scria Împăratuluy şi 
impărătesei Eleonora numai despre doliul lor recent; îdid., pp. 212-1, 
n-le 337.8. Cf. și bid., p. 215, no. 339. Se cerea însă pentru e: şi în 
Februar, Mart, refugiul (idi2., pp. 217-9 şi urm., n-le 313-4 şi urm.). 

5 Ibid., pp. 221-3, no 3417; p. 235 şi urm. 
+ Ibid., p 230 şi urm. Într'o scrisoare către Hrisant, la 15 Februar 

1113, e! scrie însă cu bucurie de catastrofa, neașteptată a, „stricătorului 
de lume, învins“, şi tot aşa Stolnicul, la 14 Mart, despre „chichionul“ 
„regelui de la Bender acum de la Demotica“ (Hurmuzaki, XIV). 

5 Giurescu şi Dobrescu, p. 218, no. :R0. 
6 Jbid., pp.953-4,no. 387. Cf. îbid., pp. 255-6,no. 8390; p. 257, no. 393. 
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în acel moment nu părea să aibă planuri asupra, ţerii 
sale. o. E 

„Peste trei -luni, de Paști, cădea lovitura, turcească. 
„ÎL iubiaă Cantacuziniă pe Constantin-Vodă? Un croni- 
caralţerii, dușmanul lor, afirmă că, nu: mai ales de cînd 
crescuseră fiii bBrîncoveanului şi se putea crede că, 
Domnul voiește să întemeieze o dinastie, aceasta sar 

„explica ușor. E sigur, iarăşi, că, de un timp, Constantin 
St Inicul Și fiul săi Ştefan aveaii politica, lor. Tot așa, 

hacoviţă, luase pe fata Spătarului, acesta din urmă ar 
fi fost bucuros să, vadă ca Domn muntean pe Mihai- 
Vodă, în .a cărui alegere credea, în April 1714, şi bai- 
lul !. Del: Chiaro mai pomenește o „persoană în situa- 
ţie înnaltă, dar nu Valah“, care, adăpostit în Ardeal, 
trimete ştiri împotriva Domnului, fabricîndu-și şi pe- 
ceţi ca ale boierilor munteni pentru a le pune supt 
arzurile sale 2.. : a | 
„Avem motive puternice de a, afirma că e vorba de 

Dumitrașcu Racoviţă. Pirile trimese la, Poartă erai 
copilăroase: relaţii secrete cu Împăratul, Țarul, Polo- 
nia, şi chiar Veneţia, cu trimetere de veşti periculoase ; 
„protecţionalul“ ; stoarcerea ţerii cu birurile; sărăcirea 
Hucureştilor cu șederea de șese: luni pe an la Tirgo- 
viște, de urde se poate fugi în Ardeal; cumpărare de 
moșii acolo şi clădire de palate; depunere de bani la 

  

' Hurmuzaki, IX!, p.. 531, n-l DeLxxix. - 
3 P. 164. Cf. Popescu, Memori, p. 176: Dumitraşcu era la, Braşov, şi 

i se atribuie falşificarea, peceţilor boierimii, denunţată de Del Chiaro ca 
făcută de omul de frunte pe care nu vrea să-l numească. Cf Cronica 
oficială a aceluiași, p. 26. Cf, şi acelaşi, Cronica oficială, pp 26-71: pen- 
tru pirile aduse prin agentul Constantin Diichiti, căruia-i atribaim 
Cronica expediției turceşti în Moreia, pe care am retipărit-o în Co- 
lecţia Comisiunii istorice a Romăniei.—Nu e acel „»Bonhy“, agent secret 
suedes, care avuse în mîni corespondența Brincoveanului şi căruia 
Pawernfeindt îi atribuie, la 21 April, nenorocirea (Iorga, Doc. Brinco- 
reanu pDp. 65-6), Pentru relaţiile cu Nicolae Mavrocordat, care stărui 
pentru reprimirea lui Lupu Costachi şi Antohie Jora, v. Hurmuzaki, 
XIV, scrisorile lul Nicolae-Vodă în 1712. 

nt? Cm at pie pei peron 

je sigur e că, de cînd' Dumitrașcu, fratele lui Mihai 
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   i serbeze aniversarea, celor şeizeci de ani, 
[care cădea la 15 (26) August 1714)!: 

i "În orice alt timp asemenea însinuări 
ar fi trecut neobservate, ori sar fi între- 
buinţat pentru o nouă cerere de bani. Dar 

"în fruntea demnitarilor Porții sta un ne- 
bun sanguinar, a cărui ideie fixă era că 
Împărăţia, a căzut prin blindeţă și că ea 
ar învia, Sar întări, ar domina dacă în 
afară Sar porni războiul cu orice vecin, 
iar, înlăuntru, supt învinuire de trădare, 
Sar sfărima cu securea orice autoritate, 
orice bogăţie, orice influenţă, însușindu-se 
banii celor jertfiți. Acest om fâră conștiință, 
și fără milă, care, în 1715, scăldă, în sînge, 
cu o barbarie oribilă, Moreia smulsă, “de 
„la Veneţieni, e Gin-Al-Paşa, cumnatul (da- 
mad) Sultanului și favoritul lui timp înde- 
lungat. ÎN Sa 

Cu apariţia, nebunilor furioşi şi a ma- 
niacilor brutalităţii în fruntea, Statelor nu 
poate calcula, nimeni. 

Nu e de mirare că na calculat nici 
lunga. experienţă a Brincoveanului, care 
se ştia Domn pe viaţă şi care nu putea 
crede că oamenii săi de la Poartă pot sta 
orbi și muţi înnaintea primejdiei. 

Era, zdrobit de moartea, cu prevestiri 
urite, a, fiicei Stanca. Voiă, să-şi cîştige 
pentru o eventuală aşezare în Moldova, pe 

Viena şi la Zecca din Veneţia; Fuga lui Toma, la, 
|huși trimbiţele de argint făcute în Imperiu: şi meda- 
ji de aur bătute în Ardeal (cu care, de fapt, el voiă 
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Antioh Cantemir și trimesese pe Balașa lui Lambrind, 
cu soțul ei, la Constantinopol, spre a-i aduce fata pen- 

1 Del Chiaro, p. 161 şi urmn. Neialia, a'ci, la.pag. 207. 
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tru fiul. Radu. Cînd „medicul Anton Corăa,: care aflase 
întîmplător planul, i-l comunică, el il tratâ, ca, pe un 
nedibaciii vînător de bacșișuri. - a n 

Marţi, la 3 April 1714, sosi în: București. Capugi-başa, 
” Mustafă-Aga, Hambar-Emini, o veche cunoștință, fără a, 
„trezi nicio emoție, cu atît mai mult, cu cît se spunea că 
” merge pentru afacerile Hotinului, unde se așezase de cu- 
„Tînd, smulgîndu-l de la Moldova, Serascherul Abdi; vorbia 
„de 120 de care şi: 1.200: de salahori cari trebuie daţi 
pentru curățirea Prutului, în vederea viitoarei campa- 
nii contra, Rușilor şi cerea, pentru drumul săi patru 

“pungi. Fu adus a doua, zi la audienţă, cu ceremonia- 
„lul obişnuit: calul împodobit şi Seimenii. Avea cu'sine 
„treizeci de oameni, o ceată, nu tocmai inare,. pe câri-i 
“lăsă jos „la intrări. Era, în Marţa Paștelui, și lumea-și 
căuta, de. suflet, așa încit străzile erai mai mult goale. 

Brîncoveanu se ridică, să-l întîmpine şi înnaintă 
„pănă în, mijlocul odăii, spuinduii în turcește: „aşea- 
ză-te, Agă“. Dar Capugiul îl opri şi, scoțind năframa 

„de mătasă neagră, a maziliei, o puse pe umerii. cari 
de atitea ori fuseseră, îmbrăcaţi cu caftan pentru cre- 

„dință şi slujbe, cu aceste cuvinte: „Porunca Sultanu- 
lui este că tu eşti mazil şi trebuie să, pleci cu toată 
casa, ta, cu fiii și ginerii la Constantinopol. Te com- 
pătimesc şi-mi pare răti că ţi-am. adus știri. așa de 
rele“. Hatișeriful fu apoi cetit solemn, după, ce, se 

i adunară Mitropolitul şi boierii, înștiinţaţi la, casele lor, 
Şi el avea acest scurt și straşnic cuprins: „Pentru că 

„te-am găsit pe tine, Constantine Brîncovene, nevred- 
„nic şi hain, ca unul care ai dus pe Muscali la, Brăila, 
„i-ai dat zaherea, ai pus biruri nouă, pe ţară și. ai 
despoiat-o cu ele, şi nu te-ai mulțămit cu Scaunul de 
Domnie ce ţi-am hotărit, ci după plac ţi-ai ales altul 
Şi stăteai mai mult acolo, — pentru aceste greșeli deci, 
şi multe altele, te scoatem din Domnie Și-ți poruncim 

")
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să vii aici. la noi,.cu toată casa şi seminţia ta; pen- 
tru .aceia am şi trimes, la tine pe Imbrohorul-cel- Mare“. 
Apoi, îndreptîndu-se. către, cei adunaţi, omul împăr ă- 
tesc rosti aceste cuvinte: „Boierilor, voiţi să luaţi pe 

Domnul vostru şi pe fiii Și ginerii lui i în chezăşia, voas- : 

tră, ca niciunul. din ei să nu fugă pănă vor fi luaţi 
în seamă, ori să trimet, poruncă. la, Tatari, cari, stati 

_gată' să năvălească, în această, ţară și s'o prade?£. 0 
asemenea, îndatorire trebuia, să, fie primită; ea se ceri 

şi de la negustorii din București. Dar un Domn noii de- 
clarară, boierii că, nu voiesc să aleagă: e bun cel vechii, 
şi vor merge cu. el, ca în..1703, să-i. dovedească 
nevinovăția la Poartă. Urmă, pecetluirea, Vistieriei, Şi 
a Cămării, pe cînd doi boieri păziaă pe bătrînul Domi 
căzut, în odăile. lăsate. încă, 
pentru adăpostul lui, care ră- 

ale femeilor și ale copiilor, 
Orașul încremenise; se zvonia, 
că, 12.000 de Turci pîndese; 
în vecinătate; și apoi, de multă,   

Picturi briricoveneşti (Colțea) 
mila, o uriașă milă care în-.. 
cunjura, acum toată, această măreție trăsnită, toată. a- 
ceastă, mîndrie călcată, în picioare, tot acest DOro6 a- 
supra, căruia se abătuse cea mai aspră, soartă, se- 
toasă, de lacrimi şi de sînge. 
În Joia, coborîrii. de pe cruce sosi . Îmbrohorul, Co- 

misul . împărăţesc, căruia-i revenia sarcina călăuzirii 
Domnilor „chemaţă“ ori mazili: Boierimea-l primi că- 
lare cu musica, la satul Văcărești, şi el. îl chemă po- 

- runcitor pe a doua zi, la, gazda lui." 
Ratișeriful al doilea, pe care-l. ascultară, avea, acest 

cuprins: „De oare ce am poruncit să, fie mazil Cons- 
tantin Brincoveant, pentru faptele lui de hain,. am dat 
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putere deplină Imbrohorului nostru ca pe acela pe care 
voi, boierii 'Țerii- noastre Romănești, îl veţi fi ales ca, 

„să poarte cu credință sarcina, de Domn,.fie el străin, 
„fie din mijlocul nostru, să-l întărească în numele NOs- tru. „Nu -vrem străin“, fu răspunsul boierilor, 
-* Se pare că el nu voiră nici acum să aleagă pe unul din- 
tre dînșii, poate şi cu gîndul la, acel nenorocit bătrîn în - 
care: văzuseră: douăzeci şi cinci de ani pe stăpînul lor 
Și în umbra, căruia atîţia crescuseră. Turcul ar fi ame- 
nințat cu cei 6.000 de Tatari de la graniţe, cu cei 40.000 
pe cari-i poate aduce Hanul, cu oastea, împărătească, din 
Sofia. Apoi el însuși întrebă, 'care e Ştefan Spăta- 
Tul și puse mîna pe umerii fiului lui Constantin Stol- 
_nicul. 

„Călări merseră, toți la, Curte, Ştefan care fusese îm- 
„brăcât întăiă 'cu mantia ' Imbrohorului, purtînd acuma 
caftanul demnităţii! sale de Spătar. Unul din oamenii y ay împărăteşti îi stătea la, dreapta, la stînga cellalt. Musi- 
cile cîntau iarăși, —și Brîncoveanu, din tainița, lui pă- 

„zită, le auzia. În uşa bisericii de la, Curte apăru Mi- 
„tropolitul Antim cu clerul săi, şi iarăşi, ca în 1688, 
“păreţii răsunără “de cîntările Domniei nouă, Ștefan- 
“Vodă stătu în Divan, pe jeţul de catifea roșie al vă- 
rului săi, și ascultă firmanul de numire în locul a- 
celui hain. De patru ori se dădu cu tunurile, o mie 
de ostași descărcară, sineţele; mulţimea striga „aui 

mulți“ stăpînitorului. 
Urmă scena de care, cu toată, bucuria, lui din acele 

clipe, se temuse așa de mult. În cămara lui Cons- 
“tantin-Vodă, Stefan întră, ca, un vinovat, cu capul gol, 
Și stătu în picioare. Iar, de pe scaun, cucalpacul pe 
cap, Brîncoveanu-i spuse aceste cuvinte pe care, după 
moartea acestuia. și în ceasul morţii lui însuși, trebuia 
să şi le amintească: „e mai bine că Domnia ţi-a fost; 
dată dumitale decît, altuia, unui străin*. . : 

Îndată, el făcu boieri noi, pe cînd înnaintaşul săi,
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grăbit din urmă, de trimeşii Porții, se gătia, de ple- 
care, Vineri la, amiază, el porni în rădvan, urmat de 
Ştetan, tot cu capul gol. Pe scări acesta auzi . cele 
din urmă cuvinte ale învinsului, ce se ducea la moarte: 
„Ştefan, feciorul miei, dacă aceste: nenorociri ale 
mele vin de-a dreptul de la, Dumnezei pentru păca- 
tele mele, facă-se. voia lui! Dacă însă vin din răutatea 
omenească, pentru a-mi vedea, peirea, Dumnezeii să-i 
ierte pe dușmanii miei, dar să se păzească bine de 
mîna grozavă a dreptăţii dumnezeiești rsplătitoare“. 

Cu Doamna, cu toți fiii, cu feciorașul lui Constantin, 
cu patru gineri, el plecă în rădvan, întovărășit de 
două steaguri din slujitorii ce fuseseră, ai săi. Trei 
boieri „merseră cu dînsul: pănă la Dunăre: nu sai 
păstrat numele lor; erai credincioșii cei mai devotați 
ori cei mai siguri chezăşi. Capugiul conducea 'tristul 
alaiui, care trecu la, Rusciuc, în chiar noaptea Învierii, 
peste apele negre ale Dunării |. | 

Abia după trei săptămîni se făcu întrarea în Con- 
stantinopol, unde Domnița, peţitoare și cu soţul «i, 
despoiaţi de podoabe, erai de mult în temniţă, la, 
Ceauş-Emini şi la, Başbaciculi. Pentru fostul Domn se 
găti o odăiţă la Edicule, la, temuta închisoare a Celor 
Șepte Tunuri, unde și Vasile Lupu își plinsese neno- 
ocirea,—dar viaţa, măcar și-o putuse păstra. 
«” Cu Brîncoveanu nu era să, fie tot așa. Pirile sosiaii 
grele, prin capuchehaielele nouă, Constantin Ştirbei şi 
Radu Dudescu?, venițe din Țara-Romănească, unde 
Ștefan-Vodă, urmăria cu cea mai crudă asprime averile 
de orice fel ale mazilului, pănă și prin fandul satelor, 
unde țeranii erai puși să iasă înnainte pentru a striga * 
asupra, lăcomiei lui. Blănurile scumpe, stofele rare, po- 

! După Del Chiaro şi scrisoarea trimeasă în Ardeal de Ştefan Can- 
tacuzino, în Analele Academiet Romine, XXI, pp. 293-301 ; Hurmuzaki, X1, p. 633 şi urm. Cf. povestirea, lui Ștefan-Vodă, în Hurmuzaki, XIV 
(26 Mart 171%), a lui Mano Apostolu, fugit !a Braşov, în Iorga, Doc, 
Brincoveanu, pp. 52-68; cea a spionului venit din București, 1:2,, p. 66 şi urm.; povestirea lui Radu Popescu, Memoriy, p. 111 şi urm, 2 Popescu, Memorii, p. 180. 
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doabele, armele -se vindeaii la, mezăt. Prin ameninţări Și chinuri -se căută a se căpăta, știința deplină, a. ba- nilor depuşi în Străinătate sai 'ascunși.. Văcărescu, omul de încredere al averii domneşti, fa adus și el'pen- tru a-l'aşeza în rîndul jertfelor. În tainiţa, de la For- netta, fundul cel mai întunecos al zidurilor milenare, „unde în: lipsă, de lumină nu pot arde luminări nici candele “, în' „Groapa Singelui “, se scufundă, Constantin Și fiul săă mai mare pentru a-i sili să mărturisească, ce nu mai aveai. | | . 
“" Chinurile hoţeşti, cu tăieturi la cap și'la mini, cu arsuri pe piept, în fiinţa, soției şi copiilor, ţinură, din Maii- pănă în Iulie, cînd se credea că a spus tot ce se cerea: de la dînsul: În strămutaseră acuma, cu totul zdrobit, la Bostangi-Başi. Bătrinul: scosese Și înscrisul pentru cei 400.000 de lei din Veneţia !. Agentul săi, rudele din Constantinopol se aflau supt pază ?. Patriarhul din Alexandria, Gherasim, fu adus dini Moldova, ca să spuie şi el ce ştie despre banii ce ar mai fi: ţăi- uiţi, și poate chiar şi Hrisant, — oaspetele. așteptat de Crăciunul. trecut, — care se afla, la Adrianopol 5.: Inter- venția austriacă, începută, 'o clipă, se opri î; ba, chiar la piră se adăuseseră pe lîngă oamenii noului Domn, un: anume Fontana, agent; german 5. _ o „Totuși, cînd i se puse Brîncoveanului pe umeri, caftanul deiertare“, orază de speranță îi mai licări înnaintea, ochi- lor îngroziți: nădăjduia chiar Domnia, a, lui ori a fiului, Şi scria în Ardeal să i se păstreze averile de acolo pentru zile - mal. bună. Aceasta aduse însă, o ultimă, sforțare -desperată; 'a; dușmanilor, care birui. 

  

1 Iorga, Doc, Brincoreanu, pp. 51-8, 132 și urm., 136, 2 Dida pe 180, | aa „..5-Ibid., p. 137; no, XXX; p. 17, no. xi, "4 Ibid, pp. 65-6,. . ! 
6 Ibid, p. 11, no. sv. . E ; „5 Idid,, pp. 14-5. Sosise chiar vestea că s'a dus acasă şi. că Vizirul l-a primit cu cinste în audienţă. — Scrisoarea, lui Ștefan-Vodă despre suferințele înnaintaşului, la 6 Septembre 1714, în Hurmuzaki, XIV. 
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Constantin-Vodă Brincoveanu şi cei patru fii ai săi, după Del Chiaro,
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=“ Duminecă, în sfirşit, la 15 August, de Sintămăriă, 
mare, ziua Doamnei şi aceia în care el însuși îm- 
plinia şeizeci de ani, soarta se îndeplini asupra, lui 

“şi asupra tuturor copiilor, Văcărescu precedindu-i 
în moarte. Erau haini, şi persoana, seminţia hainului 
se nimiceşte după lege. În cămăși, cu picioarele goale 
şi capul descoperit, ei fură mînatţi înnaintea Sultanului, 
ce privia de pe caicul săi, a Vizirului ucigâş, a Cur ţii, 
a mulţimii fără milă, la Tali- “Chioşe, „Chioșcul Mării, 
aproape de Seraiă. 

Căzu întăi copilul de şeptesprezece ani, Matei, apoi, 
pe rînd, toţi, Radu, mirele din ajun, Ştefan cel învă- 
ţat şi cucernic!, mîndrul Constantin. Bătrînul văzuse 
tot: ce mai poate fi moartea pe lîngă aceasta? A fost. 
oboseala calăului ori mila i-a putut “slăbi braţul ?, dar. 
gitul lui Constantin-Vodă, se frînse de secure fără să 
se. rostogolească și capul lui în ţărîna înroșită de 
sîngele tuturor copiilor; pare că groaza împietrise 
acest nenorocit cap care nu voiă să se desfacă. „Cele | 
şese trupuri chinuite ai fost duse pe uliţi“, serie un 
ambasador. „Apoi aii fost ţintuite (capetele) de poarta, 
cea mare a Seraiului, pentru a sta acolo, ca trupurile 
unor făcători de rele, în vileagul tuturora. Dar seara 
ai fost aruncate în Mare?.“ 

Creştini milostivi pescuiră sărmanele rămășițe ale 
mucenicilor. În mijlocul albastrei Mări de Marmară, 
se înnalţă, între celelalte insule ale principilor, Chalke, 
cu vechea, ei mănăstire. Aici se făcu o îngropare pe furiș. 
Apoi, cînd, după multe lupte cu soarta, după grele 
cheltuieli, după ani de surgun la, Chiutaie în Anatolia, 
împreună, cu nurorile şi nepoţelul scăpat de la moarte 
ca prin minune, Doamna Marica, ajutată de bunul 

1 £ de necrezut ce spune bailul (Hurmuzaki, IX:, p. 531) despre 
abjurarea lui care nu l-ar fi împiedecat de a fi tăiat: cu abjurarea 
şi-ar fi scăpat, după datină, viaţa. a 

2 Ibid., p. 139 şi urm. şi aiurea în broşură. Cf. La Motraşe, Poya- 
ge, ÎI, p. '208; Giurescu şi Dobrescu, p. 239 şi urm., şi vol. IX! şi Supl, 
14! din colecţia Hurmuzaki, e 

 



  

0
 

m
a
t
 

  

o
 
a
 

a 

218 

  

Fanariot Ioan-Vodă Mavrocordat, care-l purta un res- 
pect deosebit, ca și toată lumea de alminterea, se în- 
toarse acolo unde fusese Doamnă, rămăşiţele soţului 
ei, singure, fură așezate în marea, biserică a gloriei 
lui, Sf. Gheorghe, supt o piatră, fără inscripţie, de-a- 
supra căreiă numai lumina candelei de argint făcea 
să strălucească numele acelui ce era ascuns acolo de 
femeia, ce-și aștepta, ceasul de odihnă, lîngă dinsul. 

Și cuvintele ei vor încheia această cartea de amin-. 
tire: „Această candelă ce sai dat la Sfeti Gheorghe 
cel Noi luminează unde odihnesc oasele fericitului 
Domn lo Costandin Brîncoveanul Basarab Voevod şi 
iaste făcută de Doamna, Măriei Sale Maria, carea, şi 
Măria, Sa, nădăjduiește. în Domnul jarăși aicea să i se 
odihnească oasele; lulie în 12 zile; 7228 (17201. 

Astfel perifacela, care, prin legăturile sale cul- 
turale cu Ardealul şi comitatele exterioare, ca și 
cu Banatul, prin înriurirea, statornică pe care bo- 
găția, și autoritatea lui o exercitară în Moldova 
şi chiar prin multele lui legături de afaceri cu 
iruntaşii negustori macedoneni, represinta, din 
București, în pașnica și trainica formă, a, culturii, 
unitatea, indisolubilă a organismului naţional ro- 
mănesc. 

PN 

1 Virgil Drăghiceanu, în „Neamul Romănescă, IX, no. 28, p. 8.—Doarmtia, e ctitoră şi la Viforita, |
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