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„PREFA ATA, a 
bă tai i poa 

   
"Printre" oamenii: cări du avui 0 "în 

-riurire dsupra' “celorlalţi,” unii par a- 
„nume veniți pe lume perilru aceasta. 
„Se“ nasc: în” “împrejurările ! "prielnice, 
NA iniesc o: 'Creşlere. "potrivită : pentru 
a: 'cunioașle“ greul. ineștoșug. de'a să- 
“pâni :pe- alții” și de d întoarce ure- 
'murile: din: 'calea'! Or "din “toată păr- 

    

file: ci întâmpină sprijin în cercările - 
“lor de a face. bine. a, aserhenea îni- 

crese 

7 Everse asupra țării şi heainului lor 
iloale': binejacerile.. De” aceșlia suni - 

însă” numai foarte” puini. Norocul ; şi 
îngr ijirea cod mare se îndreaplă măi
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adeseori călre aceia pe cari firea-a 
uitai să-i înzesireze. cu acele însu- 
șiri neobișnuile, cu acele aripi largi 
pe cari lrebue să le vadă oamienii 
la acel ce ţi se înfăţişează ca un 
călăuz, peniru-a se holiări, de mulle 
ori. în ciuda deprinderilor, inlere- 
selor „și patimelor lor, să-l urmeze 
spre. vadurile ascunse, prin care se 
“pol.lrece apele 'primejdiilor. | 

- Alții nau dela început pe ce să-şi 
sprijine pulerile și avânlul. Dar, deși 
răsăriți sub o-zodie pizmaşă, ei siml 

„de timpuriu că au o chemare, că se . 
așteaplă dela dânșii ce nu se așteaptă 
dela lovarășii lor. Aceaslă conștiință 
de solie mai înallă îi trezește din to- - 
ropeala umilinții, a sărăciei, a sin- 

- gurălății; ea-i îndeamnă, ea-i sfălu- 
ieșite, ea-i mângâie. Dând o. parte 
“din sufletul lor vieţii obișnuile, ei. 
păstrează pe cea imai bună peniru cugelarea asupra viilorului; pe care  
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sunt chemaţi să-l întemeieze și asu- - 

-pra pregătirii lui. Niciodată ei nu-și 

„pierd din vedere sleaua călăuză, și, 

oriunde ar fi, o rază dela dânsa-se 

__pogoară până la ei, ținâridu-le vii 

". puterile de încredere, de voinţă, de. 

nădejde. Asifel, în această conștiință, 

şi cu această țină, ei sfarmă greu- . 

tăți ce se par cu mull mai presus . 

decâl puterile“ lor, ei prefac, în chip” 

minunat lucruri: ce ar părea menile 

să, ție toldeauna. astfel, ei vrăjesc, 
preschimbă, câștigă şi călăuzesc, pe 
cei din jurul lor. Fericirea biruinţii - 

se cucereșie de dânșii cu mai mullă 

" muncă. decâl aceia pe care;o chel- 
tuiesc cei d'inlâi, Veniaminii noro- 
ului. Numărul acestor oameni e mai 

mare decât al acelora. . 
„Foarle mulți însă sunt aceia, cari 

avau venil. pe lume între prieteni, în- -- 
felegălori și sfăluitori buni Nimeni 

na pului deosebi, că ei nu suni din



:0 

'avul fericirea de a-și au 

rândul oamenilor obișnuiți, cari aş- teaplă să fie lumi 
alții. Au irăit întocmai ca'și cei din “jurul lor! şi “nu. 
mai mult decât. d 

în greul muncii . 

nați şi îndreptaţi de 

sau. învrednicil la 
dașii. Și nici:nu au 

zi O chemane: 
lor. de toată 'zilele, glasul a irecu Pelângă dânşii: şi ei “inu l-au. auzil, sau: li: sa părut că :solia: inerge aiurea, spre: NOrocoși. A "venit însă . deodală :o-:zi, care 'nu 

“nenii nu'se mai 
vechile răspunsur 

„Sămăna 'cu celelalte. și în“ care oa- 
Puteau. dumeri cu 
i-la întrebarea asu- -pra faptelor ce sunt de făcut. UVimiţi și înspăimântați; 

“lucru, căulând pe 
lea sti le:dea “deslegarea. Atunci: o- 

“Scop, i: s'a “deștepial“ pentru întâia - -oară,- fulgerător, sufletul. de: ales;. de 

mului de rând, fă 

ei: s'au. oprit: 'din — 
acela, care ar Du. 

ră chemare şi: Fără 

binecuvânta! ial “Părintelui. său din ceruri: A vorbii și: a'văzut,. că: vorba   
a
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lui e cea-bună, că'în ca zace folosul 
“şi dela dânsa pleacă. lumina, că el e 
călăuzul. Dar nimeni nu-l învățase a” 

- merge -pe “drumurile : prăpăstuite și. 
-niciodală el. însuși nu -străbătuse PI 

căile. primejdiei: A. mers loluș "un 
limp 'gâcind. prin darul lui dooscbit,. 

'pe. care.-nu-l. încercase: și. nu-l desă.- : 
vârșise: “Unele râpi au fost. trecute, : 
unele ''răspântii. deslușile,' unde va- + 
duri 'aflale:: Dar, la urmă, necunoș- : 
lința: şi nepregătirea l-au -zvârlit în : 

- gehune, și el d căzut cel'dinlăi, crie - ' 
fând. prin aceasta :pieirea. mullora. : 
Iar în durerea morții el-a zărit. în-- 
sfârşil;. aproape sau 'deparle, ţinta, 
şi a lrecut aiurea cu mângâierea, că 

„0 parle din cale a, fost totuș făcută 
și că drumeții vor ajunge, fie și cu 
un călăuz de toate zilele. * ; . 
» Cu toţi iei, oamenii înaintează, 

_şi față de ei toţi : lumea e daloare: 
celui diniâi însă ea-i -dă numai o
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recunoștință a gândului; cel de-al 
„doilea are, peniru munca sa mullă și 

grea, şi dreplul la o mișcare de iu- 
bire-a inimii; iar cel de-al ireilea 
poale cere o lacrimă caldă. + : 

Aceaslă e daloria neamului nosiru 
de aslăzi față de bietul Doerinaș fă. 
ran, față de ostașul umil, care a 
vrut să înlemeieze ceva românesc în 
vremuri grele, când străinul ne a- 

-păsa și ca liran vechiu şi ca liberator 
nou și. care a încercal, după însu- 
şirile, după luminile și putinţa dui, 
ada „obștii Țerii-komânești”, pu- 

“fină. fericire. . ! i ta 

e 0 Martie 1906.
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CARTEA |. 
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| ÎNCEPUTURILE | LUI TUDOR. 

CAP. ă 

Părinții şi satu. 

In sătulețul Prejna, din: judeţul Ă 
oltean. de munte al Mehedinţilor, în 
plaiul Cloșanilor, se află 6 bisericii: 
“tăculă la începulul veacului al XIX- 
lea. de Teodor. Slugerul, care cra: 
să fie „Domnul Tudor” al ţăranilor 
din 1821. Biserica aceasta: închinată 

. Maicei Domnului, a fost clădită de . . 

dânsul pentru pomenirea ncamului 

său, care-şi va [i avut” obârşia din 

acel sat. 
Y



Acest neam era una din multele ramuri ale. moșnenimii din aceste . părţi. Călugări şi chiar doi arhierei „Se întâlnesc intrînsul, Niciodată el nu S'a putut. ridica însă la o însem- nătate slatornică, şi cei mai mulţi. „dintre acei. ce:l-au alcătuit şi-au pe- irecut viaţa în căsuţa de țară, stăpâ- nind 0. moşioară îngustă, petec rupt. din cine ştie ce mare stăpânire os- lășească din : timpuri: - : , “Dela o vreme, unii din ci se stră- "“mutaseră, prin: cumpărături de pă- mânt. sau :prin "căsătorie, în Gorj,. şi anume în: satul Vladimiri, al -urma- -şilor unui :. vechiu: Vladimir, ce. se „dşezase- cel“ dintâi pe. acele. locuri, „care au fost de aici: înainte ale Vla- dimireștilor, umașii săi... „din acele case de lemn întunecoase, “mici şi. cu coperişul: mare, țuguiat, A$a cum 'se vede până astăzi, trăiau și doi gospodari Slrâmtoraţi de bi- 
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ruri şi de. nevoi. Constantin şi. oana,, 
cari nu sc.vor fi: gândit! niciodată 
în. grija hranei de fiecare zi, că nu-, 
mele lor vor. îi însemnate ] pe pagi- 
nile . cărturarilor pentru “fiul ce sc: 
născuse dintr'inşii şi: care nici. el. 
nu părea menit pentru. altă viaţă, de-. 
cât. aceia: ce“ se ducea din“ tată în. 
fiu pe acel colţ de plai sărac. ,. i: 

Constantin a murit înaintea ma- 
mei. lui. Teodor, care :petrecea încă. 
în casa orânduităi de dânsa, la 1808, 
când fiul acesta înaintat acuma în. 
lume, îi -lăsa; pentru câte zile-i: mai. 
“erau încă; dale, :moșşia,. viile Şi. zidi-.. 
rile ce: avea «Il. acolo .la' Nlădimiri.. 
-Ei:mai aveau un fecior,: pe care-l: 

botezaseră. :cu . străvechiul : nume de. 
Papa, adică Pavel pe.care-l- purtă: 
şi. tatăl: lui Constantin: Vodă Brân-: 
coveanu..! ... i ei 

Papa Vladimirescu a fost şi. a în 
rândurile boierinașilor, ajungând să. 
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2 Ma 
fie numit Vistierul Papa, adică un 
Vistiernicel din cei mai mărunți. Pa- 

(pa fu vătat al plaiului Muntelui din 
Mehedinţi, la 1815: E1 se căsători 
târziu, abia în 1820, făcând nunta 
în Vlădimiri chiar, cu o fată din sat, 
anume . Bălașa, din vre-o. casă .de 
moşnean, de boier zicea ea. Cei doi 
soţi trăiră. în linişte, la gospodărie 
bună, cu slugi, mai puţin de două 
luni. Apoi Veni marea preschimbare 

“din 1821, pusă la cale de fiul cel 
mai mare al bătrânilor Constantin 
și Ioana. Fratele său îl făcu ispravnic - 

“al Gorjului, şi cl stă în. această 
slujbă abia o lună de zile. Papa avi 
şi el un ameştec în mișcarea noro- 
dului; deci aceasta se află şi nu 
căpătă iertare. După aşezarea 'Turci- -. 
lor în ţară, Vistierul din. Vladimiri” porni, pentru a înlătura bănuiala, „singur de capul lui”, înaintea »Mă=- . . 23 1. 

.. v A ” 
riei Sale Silihdarului, ce slătea în 
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Târgu-Jiului. De acolo-l pornită spre 

Vidin, unde pentru totdeauna, i se 

pierdu urma. Oamenii ziceau că a 

fost ucis acolo. Nevastă-sa, care, ma- 

vuse vreme să-i „știe nici binele, nici 

răul”, fu pârită, pentru jafurile ce 

lear fi: făcut Papa, de un preot, 

„de neamul Săuleştilor, al Purcarilor, 

de Logofătul Costachi Negreanu și 

de un Frumuşan, Lăudat. Isprav- 

„micul cel mou, Stolnicul Dinu Bă 

“teânu veni la Vladimiri; se dădu - 

năvală asupra casei, pătându-se slu- 

gile, luându-se averea unui. soț ca. 

şi a celuilalt: „boi, vaci, cai, haine, 

cazane, nariimnuri, râmători, capre”, 

'şi peste puţin auzim pe biata nevastă, - | 

tânără jăluindu-se în aceste: cuvinte, 

cari sunt cele din urmă ce lămuresc 

asupra acestei căsnicii 'sfărâmate de. 

cutremurul. vremurilor : „Deacolo, 

l-au pornit la vale, auzind că Sau 

dus la Dii; nu și mori e sau viu, _ 

„j
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şi cu port năcazuri, cari, la câsa pă- rinților mei, -nu am pălimit», o Bălaşa. avuse un copil după 'pici- rea lui „Papa. In 1824, „ea se lânguie: de. sărăcia . ce-a ajuns; -0, fiind „răb- „dăloare de toate”, şi, pelângă acest blestem, . „cu mun copilaş Mic pe uşile altora”. - Acest copil Iusese botezat Ioan, şi cl trăi până târziu, boiereşte. Când Aricescu începu cercelări cu Privire la. viaţa lui “Tudor,” el putu să stea, de. vorbă, după 1870, „da Ioan Vladimirescu”. "care se născuse. din însuşi fratele lui Tudor, în chiar anul gloriei . trec: ătoare şi „Făpezii. piciri a neamului său. | Mai era şi o fată ]a. casă, - Constantina după numele tatălui îi ziceau Dina. | a Dela trate şi ce arc, 
ă viața 

i "umile - Şi - pe copiii ei, i, Sanda și E „Teo-" 
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- până” acum: DN 

a. : m. 

“dor; fratele cel mare; a avut deci”. ne- 

“poţi: a căror” seminţie, trăieşte” Şi 

  

în d Î. We 7 ae dame ea 

Ioana era” sora unuia, din: preoţii 
satului, Grigore: Bondoc, “şi. Teodor 

“sc întățişa. astfel; ca' „neam de popă”. 
"Se înţelege deci: cum i-a venit: gustul 
“să înveţe; cum” s'a: “tocmit lau! coh- 
“dicar -din Craiova; = după datina. 
"deatunci, învățăcel - şi Sluigă; cam. în 
"aceiaş” măsură. Dela, condicar. : a li:e- 

“cul apoi la” nui “boier, - care- mi cra 
“printre cei” din” urmă, la “Ioan Gir- 

“dăre canu; dintru! vechiu” ncăni ro- 

““mâmnesc: al: acestor” părți oltene: Duş- 
“manul: “»ciocoilor”? a început; Brin- 
„urmare; el. însuşi” ca ciocoii”. 
i “Era singurul mijloc, “dealminterea, 
“prin care un 'om: din popor. putea să 
“ajungă. în slujbele. “acelea, cari. erău 
“deschise. numai" pentru” odrâslele. bo-. 
“ierimii mari şi “mici? A îndurat ocă-



16 
| i 

„rile, bătăile, a încercat, ispitele şi a . gustat răzvrătirile acelea, cări dă- deau altor. tineri veniţi din sate un suflet zdrenţuit, de linguşitor al ce- lor mari, care, ..la rândul său, îşi răsloarce asupra celor, mici. Oţelul: „acestui suflet deosebit sa călit nu- mai prin aceste dureroase şi umili- N loare atingeri cu o lume rea şi stri- cată. Na grămădit ură asupra oa- „mMenilor, ma cules învățături de vi- clenie, ci s'a învrăjbit pe toată viaţa cu împrejurările “veaciilui său. Și-a pus pe inimă o platoșă nestrăbătută, şi-a măsurat cuvântul, rar .şi muş- cător, şi-a. înfrâhat purtările, şi nu. mai în ochii crunţi şi reci, subt sprin-- cenele dese, se ascundea Vechea mâ- nic îng rămădită, amarul- unui trai slrivit. Amintirea bătrânilor ştie des- pre o fugă la Turcii din Adâ-Kalg, „oslrovul dunărean din faţa” Vârcioro- „vei, fugă „Pricinuită „de uneltiri fe-.- 
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meiești, apoi de drumuri prin Ardeal, 
. ba unii zic, ceiace nu e de crezut, 
„până la Pesta chiar, pentru vinderea 

_- poreilor boierului (care, ca şi alți 
“boieri olteni, chiar din cei mai mari 

şi bogaţi, ca Dumitrache, tatăl. lui 

Vodă Ştirbei şi lui Vodă Bibescu, Îă- 
cea acest negoț de” îmbogăţire) şi - 
de alte îndeletniciri ca acestea, cari 

"- l-au pus în legătură cu lumea străină 

de, peste. hotare. 
N IN - Li N! 

- Şi pe aceia vrenie ca şi altă dată, 

acel - pământ oltean. al “celor cinci 

judeţe sera mult mai amestecat în 
mișcarea mărfurilor, în schimbul în- 
râuririlor decât . 'ȚPara-Româneascii. 
De o parte,era Banatul austriac, plin 

de catane, locuit, în altîel de sate decât 
ale noastre, de -coloniști înzestrați 
cu privilegii: Șvabi, Sârbi, Bulgari 
din Vinga. De-alta; era Ardealul, 
„prin trecătorile. dela - Vâlcea şi mai 

, i ” 

DE 

La
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“ales dela Câineni, ale căruia se stre-; 
: curau “zi 'de :zi “turmele, cetele: de porci îngrăşaţi, boccelele de lână, de -miţe, cumpărate dela. ciobanii noștri, „Precum. şi mărfurile de tot telul -al țărilor. cu: fabrici; “Grecii. din Com- panic, 'Bulgării; Românii alipiţi- pe-. „lângă dânşii, Ungurenii-cărăuşi siră- “Dăleau - pretutindeni, până în cele “mai depărtate din cătunele munţilor, * „locmind strămăturile; 'picile;-- cătând „Poiene pentru îngrăşatul porcilor, „ducând :bani;: vești: şi: gânduri până “la săteanul cel: înai- depărtat de lâr- “guri-și de oraşe; ::. i aa 

-". Depeste Dunăre, apoi; sosiau, pen- tru bună înțelegere -negustorească. şi "cu prielenie: de: afaceri, “Turcii: dela "Diiu (Vidin), -dela -Cladova, dela Ra-: - „hova, oamenii -Agalelor, care. se -ţi- neau în mare parte cu'vânzarea pPro- „duselor depe malul drept al apei ;-so- Siau- la: bâlciurile moastre- Sau la:acei ă   
p
a
 
T
I
E
 

ra
l:



mușterii depeste. munte, cari ajun- 
geau până la dânşii prin această Ol- 

„tenie. | 
Instârşit, sub stăpânirea acestor 

Turci, cari cruţau pe supușii.lor mai - 
bine, decât cum puteau cruța Domnii 
dela noi pe birnicii țării, trăia o ță- ă 
rănime a Sârbilor: „şi. Bulgarilor, de- 
slul de înstărită şi care avea şi târguri 
bune, deunde veniau şi negustori prin 
Craiova noastră, aşezându-se peniru 
totdeauna aice. - i 

Mulţi dintre: „jupânii” craioveni. 
cei mai “bogaţi şi mai: bine văzuţi, 
erau, înadevăr, strămulaţi, precum îi 
arată-şi numele, din părţile sârbești.



î   

CAP, II. 

Tudor ostaș la Ruși, | 

“Oltenia era şi o țară de “război, 

de veşnică „răzmeriţă”, ce se revărsa, 

la câţiva ani numai dela un capăt: : 

al ei pânăla celălalt. 

"- Tudor sa născut după 1770, se 

pare, şi înainte de 1780. In copilăria 

lui, războiul dintre Turci şi Aus 

traci a atins şi judeţele depeste Olt. 

-Mavrogheni, Domnul deatunci, un 

om îocos şi foarte încrezut, cu îu- 
-. suşiri de vitejie şi îndrăzneală ce 

- 

PN 

. PR 

Tes Ve 

nu se pot tăgădui, î înțelegea să se 
lupte frumos, ostiişește cu Nemţii, 
de cari n'avea nicio frică. S'a întărit 
deci --mânăstirea „Coziei,, cu. „Vechile - 

p:DASUG:C E 3 ” 

sa 2 40738  
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ziduri dăr ăpinate, Sau făcut catane după obiceiul dușmanului, şi oamenii domnești ; uniblau prin . satele dela munte şi despre Dunăre, căulând. pânăla 500 de ostaşi, cari aveau să primească leată de cinci lei pe lună. Un roi de volintiri Se-răspândi deci „dela granița Banatului: Până în Out, prădând „Pe cei. deacasă înloc să se gălească de luptă, cu străinul. 
„Veniră apoi: prin Turnu- Roşu, sol. , daţii Impărâtului creşiin, cari luară. în stăpânire loată țara, . - puind'. în Craiova | Caimacamul lor,: pe .bătrâ- - nul, Hagi Stan Jianu. Craiova, “unde. petrecea atunci, Tiudor, îivăjâna seri- . "soare. iute şi. bună pentru zapise . condici, era plină, în Noemvrie 1789, -de „Nezaţi?, cari stăteau. câte. 10—13. într'o casă şi se încălzeau cu lem- nele” gardurilor orașului. Toată boic-. rimea' se. dăduse - cu creştinii, şi nă- 

“
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vălitorii Putură. să puie în “Divanul !    



- „28 

"lor de ocupaţie: oameni “do i însemnă- 
“Latea. tânărului “Barbu. Ştirbei, a lui. 
“Stan: şi “Ghiţă, feciorii - Jianului; a 
i bătrânului: Brăiloiu și a lui! “Corniţă, 
“ruda sa, a 'Glogoveanului, la” care 
"Tudor şi a ficut; se, Spune; : anii „de 
Ă pciocoi” şi logoteţel, | 

 Volintirii se scriau acum la Neviţi : 
“şi “luptau în. marginea Dunării ală- 
“duri: cu' husarii unguri, cu Românii 
AUngureni și cu Germanii bântuiţi de 
- lungoarc” în. tmezeala” nesănătoasă, a 
"bi ălților.. “Cetele lor, sub - căpitanul: 
- Stoian, ajunseră Chiâr pânăla Sinâr- 
“dânul vitejici noastre viitoare, şi la 
“râul “Timocului, deunde fură respinse 
“în vara lui 1790. Se aduceau î în Cra- 
iova robi Şi tunuri; "toată lumea” eră 
"pentru “creştinătate, şi, la vostea ' că - 
“a căzut „Ostroviul, negustorul “Tudo- 
ran Mihail se ruga lui Dumnezeu să 
se întâmple totaşa cu Diiul” cel ie- 
mut. Pentru toţi, mal noştri” crau
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oamenii generalului din Craiova, iar 
"Turcii erau duşmanii. Era numai o 
„eredință în izbânda „armadiilor Im- 
păraţilor creştineşti” şi numai o nă- 
dejde, că niciodată nu ne vom mai 

„întoarce sub stăpânirea păgânilor. 
Pacea din 1791, cerută de împreju- 

; Tările din Europa apusană, fu ju- 
decată' cu asprime, ca o-„semfonie 1) 
oarbă”, care ne jertfia iarăş 'Tur- 
cilor. - 

„le întrebuințaseră împotriva Austria- 
cilor nu se liniştiră după încheierea 
păcii, ci trecură sub povaţa cuteză- 
torului Paşă de Vidin, Pazvantoglu. 
Acesta-şi croi ca un fel de stăpânire 
deosebită în acest colţ sârbesc al “Impărăţiei, luându-și în ajutor pen- 
ru luptă şi jaf pe acești volintiri . ai Turcimii, Cârjaliii. Cetatea cea 

  

LA
 N 1) Inţelegere. | 

. N 

Cetele neorânduite pe cari "Turcii - 

—
     

n
 
e
p



mare: din coastele Olteniei ajunse 

"astfel un 'straşnic cuib de hoţi, de 
“cari mavea linişte întregul mal ro- 
mânesc al Dunării. Satele trebuiau 
să fugă sau să se îrițeleagă cu aceşti 
vecini nemiloşi. - 

"Ba chiar, după câtăva trecere de 
vreme Dienii “pătrunseră până de- 
parte în ţară, cuprinzând în limbi 
de foc un judeţ după cellalt. In 1800 
toamna, Pazvangii — căci aşa li 'se 

“zicea oamenilor lui. Pazvan — ni- 
„miciră mai cu totul Craiova, pe câre 
_0 părăsiseră locuitorii, între cari se ! 
“afla deatunci şi tânărul logofeţel din 
. Vlădimiri. Turcii credincioşi Sulta- . 
“nului. cari veniseră, dragă Doamne, 

pentru a goni pe răsculați, îi cruțară” 
după putinţă şi se înfruptară alăturea 
cu dânșii la jaful bogatului oraş. _ 
Scrisori din acele' zile de nenorocire 
vorbesc duios de „arderea -Craiovei 
cea cumplită, care mare nimeni a 0 

? 
7



2. 
jeli,, de negustori prădați, şi de: jupă- 
nese baljocorite. de Păgâni”. „Or aşul .. 
nostri”, strigă altul, întră un. răvaş . 
dela. 19 anuar 1801, „oraşul nostru . 
şi. licăloasa! „Craiovă, care se împo- 

* dobise cu case mari şi bolte” frumoa-, 
“se, astăzi este „pulbere şi- cenușă. Din- 
lot târgul Craiovei, cât îl „ştii dum- 

cenușă; număi zidurile stau negre”. 

cr meala, „cruci. şi curmeziş' Său lăcul „ 

Scăpar ă doar. casele. boierilor „celor, 
mari: a Brăiloilor, â Glogoveanului -. 
celui Bătrân, a. Banului, a. Prâşco-..: 
veanului,. care unblase | după. Dom-. nic, a) lui Șlirbei şi Geanoglu, „Bise- ricile avură. în. parte. acelaş . soartă. Vodă “Alexandru Moruzi, AA mn. Domn. A Ă bun, „plecase. din Bucureşti prea lâr- ziu, penlruica' să poată impiedici rea celuii de-al doilea oraş din stă: 

a piei- . 

„Pânirea sa. Abia în Marţie 1801: se întoars6ră “ orăşenii, 
scăpase, fara. şi de! „hoţii ce umbla 

? 

dupăce. Domnul! _   IZA 
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“fără. rânduială, ce se numiau! ostaşi 
împăr ăteşti”», deşi o parte: dintre. i 
cești Turci. Tămaseră: şi mai "departe, 
cașicum ar fi spre' pază, dar,, de fapt, 
„luând leată şi: mâncând geaba”; în | 
“Craiovă chiar se așezase un Paşti ca 
'ocârmuitor: al tuiuror. € celor” "cinci ju ÎN 
deje oltene. : CEL 

i Ta gta 

Peste” doi ani însă, în” primăvara | 
anului 1802, Tudor fiind tot: în' Cra-- 
iovă, care se ridica! pe încetul din dă- 
râmălturile * ci, “cârjaliii Ssc''aruncâră - 
pe: ncașteptatg: asupra Dâlciului: dela 
Clenov;” p& malul: Dunării:! Satul era 
plini: de! lume; ţărani, iegustori - şi 
boicri, cari "nici prin: vis; nu: visase 
blestemul ce cra să cadă năprasnic 
“asupra lor. Pe turma “fugarilor: se 
luară oamenii. lui - Pazvan, - cari :se 
ținură de dânşii: până la: Târgu- Jiului 
“chiar; 'deunde bieţii: oameni: fură si- 
Tiți:să apuce: drumul: Vâlcanului, care
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„prin păduri şi munţi, cu groaza 
morţii în spate, „cocoane îmbrăcate 
cu zăvelci şi Cu şube româneşti, că- 
lări pe cai, cu copii cu tot”. Hoţii cei |, 
mai cruzi, ce au călcat vreodală a- 
ceste locuri, nu erau obişnuiţi să 

“cruțe pe nimeni: cei mai. cu noroc 
„îşi lăsau încă nasul şi urechile sub 
: sabie. Și viitorul Vodă Şlirbei, pea- 

tunci un copila în casa tatălui său, 
„ Bibescul cel mare, era printre aceşti 
„fugari spre graniţa nemţească. Paz- 

vangiii şi „Turcii împărătești”, cari 
se făceau a-i urmări, ajunseră şi 
pânăla Ocnele Mari, la Râmnicul 
Vâlcii, părăsite de oricine putea să 

„se adăpostiască aiurea.:In acest timp, 
urmaşul lui Vodă Moruzi,  nemer- 
nicul Mihalachi Şuţu, îşi lua, de frică 
prostească, tălpăşiţa în Ardeal şi tră- 
gea după cl mai toţi Bucureştii în= 
sroziţi, fără ca un singur “Turc să 

| 
! 

| | 
. | 

ducea în Ardeal. Se văzură. rătăcind | 
| 
Î 

4 

| 

4 

| 

ț 
i    
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fi plecat întradevăr asupra orașului. 
Prădătorii Olteniei, dupăce-o încon- 
juraseră loală într'o” sălbatecă raită, E 

se lăsară apoi încet, cu toală sigu- 

ranţa, pe malul Oltului, ducându- şi 
acasă blestemata agonisită. | 

Urmară câţiva ani, foarte. puţini, 
de linişte. Și nici aceia nu era de- 
plină. Căci din isprăvile semeţe ale 
lui Pazvantoglu neascultătorul isvo- 
rise în chip firesc răzmeriţa. cea 
mare a Sârbilor. Apăsaţi şi jigniţi 
zilmic de stăpânii lor turci, dahiii, 

țăranii din satele depeste Dunărea ” 
Olteniei veniau în cete la „adunările 
poporului”, unde se numia câte un 

„comandir” pentru a călăuzi pe lup: 
tători; „cine poate ţinea puşca”, zi- 

- cea porunca îndreptată către toţi lo- 

cuitorii, „să vie într”o ceată de-ale 
noastre? Cara-Gheorghe, un haiduc 
viclean și crud, fu. ales ca fruntaşul 
fruntaşilor, şi. ochii Oltenilor noştri 

?



  

usa & îndreptau « cu grijă, dâr şi cu oare- 
„* care bucurie, la împrejurările ce încă 
din 1800 începuseră a se desfăşura 
"peste. apa cea mare, unde un popor 
d6 mult adormit: se trezia iarăş la viaţă. pa So pp 

Ruşii întețeau' “tocul 'deacolo, şi o- 
-naul lor” depe: Scaunul 'Țării-Româ- 

“neşti, tânărul Constantin- Vodă . Ip- 
“silanti, sufla” şi el cât putea. Și. aceste i Iucrairi lrecură sub adâncii ochi în- : E crântați ai lui Tudor, întemnițat încă 'În ciocoiiă lui umilitoare. Ruşii se 
'dădură pe. față curând, şi în cele: din urmă zile : din -anul- 1906: oștile! or 
“Ireceau granița Nistrului şi”? se :'re- “vărsau - apoi asupra: întregului *: pă- “mânt românesc, pânăla: Dunăre! "Una din: Pricinile: războiului Nou “fusese 'mazilirei: lui: Constantin! Ip- 'silanti. „Indală"aupa:! fuga: "acâstiii “Domn; cate nu! aşteptă să-i:vie: călăi” “Turei,': *muhăfizul," Fomanidantil: 'din 

I
a
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mâna - pe. Caimacamul “i siltintese, 
Caliarh, precum şi pe boierii: Dumi-- 
trachi Bibescu. şi Corniţă Brăiloiul. - 
Peste: câteva luni î însă, în 'Decemvrie, 

Rușii. intrau î în Bucureşti, gonind oa-'. 
stea. turcească: ce sosise decurând! : - 
acolo. „Cu dânşii se: întorcea şi Ip: [ 
silanti. ori i T 
Incă din, Octomvrie. 1806, Dlecară 

toţi - “Tureii din Craiova.-şi din Rârm--! 
nic, cei - rămaşi -de mult; “pentru a 
păzi: despre: partea lui Pazvantoglu, :.. 
ca și cei ce veniseră în urmă, decând 
cu. mazilia lui Ipsilanti, In cel'Wintâi :. 
oraş; părăsit de negustori -şi. de” bo=: 
ieri, penlru. frica de cele: ce: se.pu- : 
leaui întâmpla; -rămascră numai Cai-..: 
macamul și Corniţă. Brăiloiul; prinşi: 
de odinioară ai “Turcilor, dar: şi. ei: 
chiar gata. de, fugă, „călări ! pe: cai”. 
Se. credea; că.. Pazvangii ar: putea să
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înnoiască sirașnica lor ispravă din 
1802. Intrarea Ruşilor cu generalul 

„Isaiov fu o mşurare pentru toaiă 

—
 

lumea. Acest general de Cazaci era 
un om cruţător şi bun, despre care : 
povestitorul întâmplărilor muntene 
şi oltene din acest timp, Dionisie 
Eclisiarhul, putea seric că „se fă- 
cuse cu bunătăţile lui în Craiova, ca 
un pământean”. . 

Cârmuirea loală era sub; poruncile 
lui, şi Constantin-Vodă numise, în- 
dată după întoarcerea sa, o mulţime 

„de slujbaşi . moi pela -judeţe.. Intre 

“legată! 

aceştia era şi Tudor, pe care lumea 
îl cunoștea: subt mumele, nedesmier- 
dat, de Teodor sau subt acela, îm-. 
podobit şi îndulcit pe grecește, pe 
boicreşte, de Tudorachi,. El fusese 

cinstit mai înnainte, debunăseamă tot: . de Ipsilanti, cu boieria, de -tot mică, a Comisiei a doua, de care nu era » pentru cei mai mulţi Comişi 
=
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de aceştia, niciun fel de sarcină, căci 

boieriile ajunseseră a fi numai titluri 
zădarnice, un fel de decoraţii date . 

“Şi cui plătia” Sau cui se dedea bine. 
pelângă un boier puternic la curte. . 
Acuma Comisul! Feodor achi “ Vladi- 
mirescu e pus-vătat la plaiul: Mun-: 
telui-de-sus, în: judeţul Mehedinţi. EI: 
avea grija pasurilor,. a liniştei pe 
plaiuri, a strângerii birurilor, a. gă- 
sirii ploconului de şoimi pentru Tiu- 
părăţie şi a pregătirii vânatului pen- 
tru ospeţele lui Vodă; putea judeca . 
pentru furturi mărunte, „pricini de 
vite mici”, şi-i ceia îngăduit a bate... 
cu bățul pe vinovaţi, dar numai 
pânăla douăzeci, treizeci de lovituri. 

" Avea, în schimb, zile de clacă: una 
pe an dela îiece locuitor, la casa lui, - 

» un miel mic” primăvara dela Mo- 
canii veniţi cu turmele, cari-i dădeau 
și câte „un caş de stână”. Toate sar- 

cinile ce apăsau pe. alţi locuitori, 
2
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podvezi de poştă şi cărăluri, „an- 
garii”, plocoane îi erau iertate. Vă- 
tăşeii şi. pârcălabii atârnau de dân- 
sul. Dacă sar fi purtat rău şi pe dân- 
sul îl aștepta însă „bătaia cu alai”, 

adică “cu - purtare prin oraş, după 
vechia - dalină, ioiagul şi ocna. Aşa 

- zice porunca domnească din 20 De- 

-chemvrie 1806. 

“Dar "Tudor îşi află încurând un 
alt- rost, unde se va îi dus şi cu o 
parte din plăiaşii muntelui, din paun-. 
durii păzitori împolriva noţilor;_ ca- 

- -i erau supuşi lui ca vătaf. Isaiov nu 
făcea războiul în stil marc, ci mai 

mult cerca. pe Turcii dunăreni, a] - 

căror . puternic stăpânitor, . Pazvân- 

toglu, murise tocmai atunci, în lupte 
imărunte.. Pentru a le- purta, el făcu 
acelaș lucru ca şi Austriacii din 1780, - 
chemând sub arme volintiri dintre 
țăranii noştri. Data această î însă, se  



/ 
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strânseră mai mult panduri, cari a- -- 
veau 'unelte de luptă şi oarecare de- 
Prindere în mânuirea .lor,. oarecare - 
simț de disciplină. 

Incă din iarnă, negustorii se plân- 
gcau, că numai ede trăit din pricina o. 
pandurilor, cari năpădiseră toate - 
drumurile, jefuind pe oricine, fără 
ca vătatul Caimacan din Craiova să-i 
poată împiedica. Peste câteva săp- 
tămâni însă, "Turcii se aşezau în oraș,. 
-unde se întâlnesc încă în luna lui 
Martie 1807, veniţi, fireşte, dela. Vi- 
din. Dar, când ei zboară, Isaiov nu. 
lasă fără lucru pe panduri. Aceşti a- 

„jutători români ai oștilor ruseşii că- - 
„” Pătară însă o organizare aproape 

militărească, luată după aceia pecare 
PY şi-o dăduseră Sârbii în lupta lor 

pentru neatârnare. Se cerea un fel | 
de Cara Gheorghe, un comandir si-- 
sur, viteaz, aspru în ţinerea de rân- 
duială şi în pedepsirea trădătorilor
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sau nesupuşilor. După anumite do- 
vezi ce dădu Tudor, se căpătă încre- 

„«lințarea, că el ar putea să fie acel 
om. „,Comandirul” luptă cu flăcăii 
lui “la Rahova şi la Fetislam 'aşa 
de frumos, încât se făcu vrednic de 
sabia de ofițer sau de parucic (lo- 
cotenent) şi de o deco ație împâră- 
loască. - . . 

> 

A -Culegând pradă între Turci, Tu- dor ajunse un om cu Garecare avere. EI avea acareturi în Cerneţi, o moară în câmpul “Severinului, alta la Ple- 
- Şuva, moșii la munte şi vii în mai 
multe. locuri; în Cerneţi, unde înţe- 
legea să locuiască deacum înainte, cl îşi făcuse şi case de Zid, cari sau risipit ca mai toăte cele ce „împo- dobeau odală acest orășel însemnat - şi reședință de județ. In 1808 îl ve dem cumpărând depela moșneni şi ridicând biserica luj în Prejna, unde 
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și până astăzi i.se vede-pe o scân- 

dură chipul ctiloricesc, cu căciula 
lăţită spre vârtul acoperit cu postav 
roșu, cu mantia roşie” blănită şi au-. 
rită pe margini, peste veşmântul de- 

pe dedesubt verde; cu meşi roşii 
auriţi. în papucii galbeni, şi cu sabia 
împărătească a Ruşilor prinsă în cin- 
găloare ostăşească roşie, cu dungi de 
fir, pecând pisania de sus zice: „Biv-. 
vel Sulgeri “Teodoru, Comăndir”. ; 

>„Comanda” lui 'Tudor ţinu până 
în: 1811, când el! ierta pe unul din 
pandurii ce nu-i păstraseră credință, i 
ci-l amestecase în pâri pela cei mari. 

_Işi făcuse căpitani cari-l ajulau, pre= . 

cum par să fie şi aceia pe cari şi 
punc în 1812, când avea de gând să 
lase ţara părăsită de Ruşi și să se 
adăpostiască, . desigur . cu rangul ce 
câștigase, în n Țara împăratului: Con-
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stanlin Furtună, Ioniţă ! Burileanu, 
vărul său1), şi Grigore Ciocăzan. 

Ca multor altora, trecutul i-a fost 
iertat însă și lui "Tudor la încheierea 
păcii dela București, care aduse prin- 
cipatele noastre iarăş în stăpânirea lurcească, .„„Comandirul” de - odini- oară, care hotăra asupra vieţii atâ- lor oameni, căzu însă iarăş în rân- durile din urmă ale boierimii din- ir”un capăt suitat a] țării. Vodă Ca- _. Tagea, cel- mai lacom şi necruţător dintre Greci, fu acela care milui şi pe Tudor cu nm litlu de Sulger, ce nu-i dădea însă, bine înțeles, niciun "fel de îndatoriri, Când «el însuşi, când îralele său Papa sau Pavel sunt u , Da opta 

. RR vătaii de. Plai în Munte. Făcea ŞI el - „megoţ de porci, de piei, şi ducea în- iru toațe viață obișnuită a celor de 

1) Un Burileanu făcu în 1846 un complot "împotriva lui Vodă Bibescu. 

  

 



a 
treapta sa. Măsura moşii, cu mulţi 
alți boierinași, şi se judeca, întâm-" 

plător, la Divan cu acei cari fusese 

păgubiţi altădată de pandurii săi. 
Incă spre sfârşitul -anului 1820, cl 
își căuta în liniște de micile afaceri. 

Prin gând nu i-ar îi trecut hursu- 
zului mazil dela Cerneţi, nemulțămit 
totdauna cu oamenii. şi cu lucrurile, 
că, numai departe, peste câteva luni, 
el va fi. stăpânul țării întregi, că 

boierimea va lremura' înaintea lui, 
că oastea-i oltenească va păzi şi pe 

părintele Mitropolitul, că el va vorbi, 
ca o căpetenie altei căpetenii, către 

trufaşul beizadea a lui Ipsilanti, care 

cra şi un general al Impăratului pra- 

voslavnic, că va spune Turcilor du- 

năreni, ba chiar Porții Țarigradului, 

care e durerea şi: dorința aumui neam 

nenorocit, şi. că tot” atunci îi va fi. 

„Sfârşitul. . a a



a.
 

CARTEA 1 a. 

„DOMNUL TUDOR» | 

pa GABL ri 

Izbucnirea răscoalei. 

Pealunci Grecii făceau pregătiri 

mari pentru o răscoală, care lre- 

buia să-i scape de subt stăpânirea 
turcească şi să înalțe o ţară slobodă 

a neamului lor. Pentru acest mare 

scop se înţeleseser ă între since, uns- 
ori cu straşnice jurăminte, negus- 
torii cei Bogaţi, Domnii şi boierii 

din Bucureşti 'şi Iaşi; clericii din 
toale părţile, dascălii şcoalelor în- 
nalte, diplomaţii şi ofiţerii din slujba
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Rusici,. ca şi căpeteniile de haiduci 
din Mora şi alte părţi locuile de 
Greci. La curtea rusească erau mulţi, 
cari. vedeau cu plăcere şi sprijiniau 
puternic aceste 'uneltiri ale „lovără- 
şici” sau „eterici” penlru răscoală. 
Chiar Impărăteasa lui Alexandru I-iu 
ştia despre aceste planuri şi lăuda 
pe iscoditorii lor.-Deoarece în multe 
părți din Răsărit consulii Rusiei erau 
Greci, aceştia nu “puteau, face alta, 
decât sii ajute şi în aecastă privinţă 
Pe ai lor. Aşa au îost. Pisanis, dela 
Iaşi, iar la București a lot-puternicul | 

“Pinis şi dragomanul său Gheorghe 
Levenlis, zis Cârnul, din Pelopones. 

A la ureche cunoscătorii „găndului-.ce- ui mare”, era sun fiu de Domn grec din „țările moaste şi un general rus, care-şi pierduse o mână în luptele „cele mari ale lui Alexandru L-iu îm- „Polriva lui N apoleon; cita. însuși fiul 

„Căpetenia a cărui niuime şi-l șopleau . 
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lui  Constanlin-Vodă Ipsilanţi şi al 

unei femei din neamul bine înzestrat 
al Văcăreștilor, Alexandru. : 

Se hotări, tocmai pentru a sili pe 

Ruși la um. -ăzboi: cu 'Turcii, înce- 

perea răscoalei . în . ţările - noastre. 
Dealminterea, aici Grecii ar îi găsit. - 

un pământ turcesc tără oaste. tur- 
cească, multe oraşe primitoare, în 

cari. se adăposteau atâţia + megustâri - 

și maeştri de neamul lor, o Curte 

ce avea în fruntea.:ei un Fanariot, de 

' aceiaş rasă, şi cuprindea apoi atâţia 

şi atâţia boieri greci. Peurmă, ei ar 

îi avut încă dela început la îndemână 

o Cârmuire din vechi. întemeiată, de 
care .ci se „puteau sluji pentru a 

strânge hrana oşților, „pentru. a găsi 

drumurile,. pentru a căpăla ştirile tre- 

buincioase despre. duşmani.. Eteriștii 

mai. lrăgeau. nădejde, - că .. vorbele 

- Domnilor şi ale unei părţi din 'boie- 
“rime vor avea atâta înrâurire asupra
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„Ţării, încât e: să se învoiască şi ca 
a-i ajuta pe Greci ca pe niște fraţi 
creștini şi ca pe nişte tovarăși, în- 
delungaţi. 

Să se mai ie seamă şi de faptul, 
că Ipsilanti, care nu putea rece Pru- 
tul cu o adevă trată oaste, alâta timp 
cât: Rusia nu era în război cu Sul- 
lanul (şi nici nu putea să tic, cum 
vom vedea mai încolo), că - Ipsilanti, 
va să zică, era să găsească la noi 
emeiul, sâmburi oştirii sale în Ar- 

măuţii cei viteji, cari înconjurau pe 
Domn. ă 

Pelângă acestea toate, Grecii se 
gândiau însfârşit şi la tr atatele cari 
împiedecau pe Purci de'a twece : Du  mărea la-noi fără învoirea R'usiai, care, aceasta; judec cau - dânşii, nu se „poate da mici întrun chip. 
Domnul Moldovei: cra Mihai Suţu „cel tânăr, un om stricat în linereţele sale pelrecute la Constantinopol, dar 

N 
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«câre nu îngrijia tocmai rău de ţara 

pe care o căpătase abia de doi aui 
de zile. Ca toţi tinerii” greci, el era 
peniru răscoală, cu-toate- că “vedea . 
bine ce, trebue să-l aştepte pe dân- 

sul, picrdere a 'unei dregătorii mă-. 

noase și măgulitoare pentru. trutia 

sa. EL era deci înțeles pe deplin .cu 
Ipsilanti şi cu prinţul Gheorghe Can- 

tacuziuo, din ramura Deleanu a a- 

cestui ncam (fiu al lui Matei” Can- 
lacuzino şi al Domniței Ralu Calli- 
machi, rudă cu Mitropolitul Venia- 

nin Costachi), dar aşezat în Rusia, 

Şi-i - aşteaptă numai să vie penlru 
a-i înfăţişa Moldovenilor ca pe..niş- - 
le oaspeţi de cinste şi prielnici, ca pe 
nişte dezrobitori. . -. Ea 

Alexandru-Vodă Suu, al “Pării- -Ro- 
mânești, era un bătrân bolnăvicios, 
înnăcrit de o viaţă întreagă de lur- 

burări şi schimbări primejdioase. EI 

|inea cu “Turcii, fiindcă dela Turci : 
PE
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atârna rostul lui şi fiindcă Turcii * 
puteau să dea, după: moartea lui 
apropiată, tun Scaun de Domnie fii- 
lor săi Nicolae şi Gheorghe. Acas- 
tuia! i S'ar fi vorbit în zadar de „pa- 

_tria grecească”: şi de scoaterea - din 
lanțuri a neamului său, , 
Dacă ridicarea Grecilor a zăbovil 

aşa de mult, dacă S'au scos înainte 
și alte planuri decât acela de a se 
începe lupta pe pământul mănos! și 
bine apărat de Turci, al ţărilor noa- 
Sire, aceasta se datoreşte nesiguran- 
ei ce se avea: faţă de Suţu cel bă- 
trân, care putea să pârască sau să 
facă împolrivire, 

Alexandru-Vodă se îmbolnăvi în- 
să către sfârşitul anului 1821, de o boală de bătrânețe, care trebuia să răpuie repede trupul său slăbit. II căuta: medicul consulatului rusesc, Messilz, care a trebuit să Spuie dela în- " ceput lui Pinis,că nu e nicio nădejde” 

- 
Pa 
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de scăpare, deşi moartea poate să în- 

lârzie. In legătură cu această sigu-. 
ranță, se începură toate pregătirile , 

unci răscoale apropiate. 
Pinis avea. pentru' dânsul boie- 

rimea tânără,- pe care o ameţia cu 

vorbe mari de libertate” şi de 

„constiluție”,. făgăduindu-i marea cu- 
sarea, numai pentru a o ţinea într”o 
strânsă legătură cu el în toate lucru- - 

rile. Din clerul înnalt, el nu putea 
să se razime pe Mitropolit, Dionisie - 
Lupu, un. Român cumsecade şi iun. 

sprijinitor foarte călduros şi harnic 
al şcoalelor românești. "Dar, împo- - 

triva voinţei lui Dionisie, el făcus2 

pe boieri să aleagă la moartea căr-- 
turarului Vlădică de Argeş, Iosif, pe. - 

Ilarion, de neam Bulgar din Silistra, 

din părinţi negustori bucureşteni, 
mai mult greciţi decât tr ecuţi la nea-- 
mul nostru. Ilarion cra om . “hazliu, 

ușuratec, altfel destul de învăţat pen-
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tru vremea lui; crescuse şi se înăl- 
“țase subt ocrotirea Milropolitului 

Dosoftei Filitis, un Grec, care tră- 

ia acuma la adăpost în B raşov. In- 
sfârşit, scopurile eteriștilor erau de 
mult împărtășite căpeteniilor, străjii 
de Arnăuţi din București: lorda- 
che Olimpiotul, Farmuachi şi. bimbaşt 

-sau colonelul Sava; un bulgar, om «le 
casă al lui Sarlat- Vodă Callimachi 
(Calimah), fost Domn moldovenesc, 

Eterișlii se gândiseră a câștiga şi 
pe, Sârbi, în frunte: cărora! stătea 
alunci urmașul -lui Cara- Gheorghe, 
Miloş. Dar aceasta nu: se înduple ă 
nici întrun chip, nevăzând niciun 

: lemei în planurile greceşti. Totuş TQ- 
voluționarii aveau nevoie de un spri- 
jin şi în părţile acelea. Apusene, de 
către Vidin, Ada-Kale, Orşova. Că- 
pilanul Iordachi se luptase Şi cl subt 
sleagul rusesc în anii 1807—11, ală- 

x 
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Lurea cu pândurii și ştia cât poate 

tace Tudor. EI îi polli-“deci la Bucu- 
rești, unde Slugerul mehedinţean sosi 

“subt: cuvânt; că are o pricină de 

judecală. - PI e 

Aici lordachi i-arătă, desigur, în 

vorbe mari și cu viclenia ce trebuia, 

care ce planul cel mare de mântuire 

a creştinilor de orice neam. Va veni 

din. Rusia beizadeaua lui Ipsilanti, 

cu oasle rusească și lunuri straşnice, 

boierimea loală se va ridica pentru 

cruce. "Turcii vor iîntra-ca în pământ, 

oștile lui Christos vor rece prin 

țară cu pună cruţare de frați şi vor 

“merge în depărtata țară a Grecilor, 

ca să aducă vestea dezrobirii. Peur- 

mă, Românii, sc ăpaţi de 'Luici, se 

vor putea orândui, aşa cum înţeleg ei. 

„Se pare că Tudor, ofiţer rusesc, 

pur tător de decorație împărătească, 

a şi jurat, că-şi va da ajutorul la 

_acest război folositor, str: ângând La-
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Tăș în jurul său cetele pandurilor. 
„EI fu pus în legătură cu Vlădica 
“Marion, care, cu aceleași mijloace 
de vorbe frumoase şi de mari min- ciuni, sc sili a-j lua ochii cu totul, 
destăşurându-i înnainte num viitor de dreptate și de. omenire, bun penlru 
țărănimea ce suferea depe urma u- nci „ciocoimi” lacome. Se tăcu, se. pare, tot' atunci şi steagul subL care 

a 

irebuiau să se adune pandurii, steag care poartă, pe lângă icoana Sfân- tului Gheorghe, -a Treimii şi stema - țării, câteva stihuri Slângace, ce se - încheie cu data de Ianuar 1821, fără însemnare de zi. | î, Apoi Tudoi“ stătu în Bucureşti, Aş- teptând “ceeace trebuia să se întâm- - ple dintro zi în alta cu moartea. lui Vodă, 

Lă 

Sfârşitul bătrânului se întâmplă Doale încă din ziua de 13 Ianuar, - 

I
T
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dar de câteva zile cl fu ascun Nes / 

oricine, ca să se dea vreme penlru' 
stiiruinţele în folosul fiului cel mai 

mare al răposatului. Pinis ştiu însă 
îndată, că Domnul a murit, şi-şi luă 
măsurile. Pecând înştiinţa pe Ale- - 
sandru Ipsilanti sau lăsa pe Leven- | 
Lis, secretariul, să-i dea de veste, con- 

sulul făcea să plece din Bucureşti, | 
încă dela 18 ale lunii, Tudor cu o, 
ceată de vreo treizeci, "patruzeci din 
Arnăuţii lui Iordachi. In fruntea lor, 

stătea un Bulgar trufaș, îndărătnic 

şi neascultător, aplecat spre schim-" 
Dări şi trădare, un om deprins cu ale 

oștirii, căci şi el slujise.pe Ruşi, 

Dimitrie Macedonschi. . o 

Atâtea cete ca acestea plecau din 

Capitala ţării pentru urmărirea ho- 

ților de :prin judeţe, încât. lucrul nu 

hătu la ochi nimănui. Abia peste: 

vreo două, trei zile se află în Bucu- 

"rești de plecare ca unui număr de Ar-
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. 

„năuţi spre Vâlcea, fără a se ști însă cine-i călăuzește, încotro şi cu co - j scop. "Dealminterea, cine cunoștea ! prinlre cei mari dealuncia pe bietul. | boierinaş oltean și cine pulea pune la îndoială gândul cu care zicea că - | „A Yenise? “Tudor merse deci liniştit pe subit Piteşti la Ocna, 'unde era vadul ; . Oltului, şi de-aici la Târgu-Jiului, unde sosi la 21 Ianuarie. 

___Cel dintâi lucru "ce făcu -aiei, în i Oltenia, de_ care era: sigur, tu prin- * - derea prin Arnăuţii săi a unuia din- lre ispravnicii Gorjului, um Oteteli- şan; celălalt, din neamul cel mare?al Văcăreștilor, venit .întro asemenag i - dregătorie măruntă numai irecător, Denlru „PrOocopseală”, era dus prin judeţ după treabă. Indreptăţirea era, că aceştia prădaseră Poborul şi «ă “lrebuia'să li se ica Prinurmare Soco-. o i. lelile. Era adevărată învinuirea 9 De- 
N 

| .  



pas data? De sdsts e  ea  licta Li Î. 

i — DUDU ti i i 
— ! | 

|egtisieea În 5 VREI Voeii mă Dirt 3 2 AN Satu 
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sigur că da, însă nu într'o măsură 

mai mare deci ât penlru ceilalţi is- 

pravnici şi . sameşi. Pe neașteptate 

apoi, socotilorul, în numele dreptăţii, 

al. isprâvnicilor * părăsi Târgul-Jiului 

şi apucă sprâ- mânăstirea cea veclie 

a Tismanei, în zidurile, încă destul 

'de tari, ale căreia, unde se. luptase 

trei zile, în 1631, şi Matei Basarab, 

împotriva lui Leon-Vodă Grecul, el 

se închiset). De aici el dădu, la 23 

cea Wintâi din proclamaţiile, din che- 

mările lui călre pandurii ţării, c cari 

trebuiau să [ie oastea lui cea -mare- 

şi credincioasă. - 

Cel ce vorbeşte. în acest act nu 

e, desigur, omul plătit de eteriști, 

acela care, primind bani dela dânşii 

şi făcându-le jurământul, înţelege - 

  

1) Astăzi zidurile Tismanei numai samănă 

cu cele ce -erau atunci: ele au fost cu totul 

prefecute pe vremea Regulamentului Organic. 

7: 

- „



g Mi cn
 

Să-i slujească. Dacă nu în cea Pintâi clipă, măcar pe urmă, în acea cale de câteva zile, “Tudor se gândise la ce „Poat îndeplini şi înțelesese ce ză- darnic€ sunt dorințele şi planurile şi închipuirile acelea ari ale Gre- „cilor. Cum se Pulea. oare ridica cu: = aTMme țărănimea olteană .penlru Dei. “Zadeaua Ipsilanti Şi pentru Grecii cari-i erau cunoscuţi ca împlinitori neniloși ai birurilor? Și cum se pu- tea vorbi oamenilor cu cugetul lim- “pede şi înțelept dela ţară despre o căpetenie, care Nu - ieşise la. iveală” 
7 

şi de o mişcare care se ascundea . "încă? EI, 'Tudor,: ca Româri, ca fe. - cior de [ărân,: ca 'boicrinaş :săr, Dan, nu" putea spune lovarăşilor săi de. Vieaţă și de“ suferin ță: allceia,: decât. aceste adevăruri de toț Simple şi pe înțelesul. oricui î- Că au fos t.oânreni - „răi, şi Greci 'și::Români: chiar, cari 
3 au apăsal “din răsputeri DE bicţii-să. - 

N 
-- 

. NI  



29 

teni fără apărare, că aceasta nu e 

un lucru creştinesc, nici drept, şi că 

prinurmare răul trebue gonit cu rău, 

dacă nu se poale allfel. Aceasta o 

spune cl în vorbe foarte tari şi cam 

încurcale, pomenind de şerpi şi de” 

Dalauri, asemenea cu cari suul, la 

vicleșug şi lăcomie, „Grecii şi poierii 

noştri, -alât. partea bisericească. cât 

şi politiceaseă” ; Fiecare om cu .Su- 

ferinţă era îndemnat să iea ce arc cu 

sine: -suliţi, topoare, furci, pari -şi 

ce va găsi” şi să vie astfel la „adu- 

narea pentru binele obștii”, pe care 

cl o chema. 'subt steagul . de. mân- 

luire, . 

Tudor luă cu. sine o muiţime de .. 

aceste hârtii, .pe care. le -scrisescră - 

în grabă logofeţii: depelângă. dânsul, - 

Şi trecu pela Baia-de-Aramă în ju- 

dețul' vecin al Mehedinţilor, în părţile 

de sus, bine cunoscute lui, ale. Mun 

telui, unde. oamenii îl. țineau minte
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încă depe când fusese vălal, un. vătat 
drept și cruțător, deși temut, după 
AL se poale înțelege. Acolo, zi de 

zi, satele şi pândurii alergară în jurul 
lui, făcându-i în scurt limp. o oaste 
destul de însemnală, de mai multe 
mii de oameni. 

La 28 ale. aceleiaşi luni Ianuar:e,: 
din vreunul din satele dela munte îl 
auzim înfrunlând aspru peunul din 
ispravnicii Mehedinţului, Costachi 
Ralet, alt boier de neam mare, ce-şi 
luase, pentru căpăluială; isprăvnicia, 
penlrucă acest puternic -slujbaş dă: 
duse porunci să se prindă „hoţul” 
de Tudor, răsărit în calea Iăcătorilor 

“de rău în giubele scumpe Şi în işlice 
mari și trimesese împotriva lui chiar o poleră, din acelea ce nu puteau prinde nici altfel de hoţi. EI spune” sus şi lare-că, hoţi sunt cei cari au despoiat. lumea, lăsând-o „mai goală decât morţii cei din: mormântuari”, 

S  



d: 

EL e dimpotrivă, „cel mai bun fiu | 

al patrici sale”, care a venit fără 

supărarea şi jătuir ca nimănui — ce- 
iace era foarte adevărat, căci până 

atunci, spre mirarea multora, se fă- 

“cuse pretutindeni plată -cinstită, în 

bani buni, — numai pentru “marele 

folos. obşlesc”. EL mare nimic cu 

„boierii pământeni”, pe cari-i chia- 

-mă şi acum Ja sfat cu dânsul, el mare 

nimic cu Turcii, căci priveşte pe 

„Impăratul” . ca o. înfăţişare -a lui 

Dumnezeu pe pământ și. nu se so- 

coate mai mult decăt o „rală împă- 

vălească”. . Ma 

"Im_acelăş limp, când scria iraţilor 

săi din, sate, “Tudor „se îndreptase 

şi către p oartă, el' deadreplul, în nu- 

mele -său şi al nenorociţilor. Acest 

act < cu totul altfel alcătuit decât 

celelalte; şi în el se poate vedea 

alt condei decât al lui Tudor. Tuder 

însuși avea - de luciru, în plângerile
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lui, numai cu Grecii şi cu boierimea 
cea rea. Dincoace, se spune că Dom- 
nii Sau înțeles cu boierimea pentru 
a astupa gura țării, pe care o chi- 
nuiesc: tot ce Spun ci la Poartă nu 
e decât O minciună. Se arată cum 
aceia, -cari nu vYoiau pe Suțu şi um- blau după înlăturarea Grecilor în 1818, când fugise. Caragea, urmărit de blesteme, Sau închinat apoi. îna-. intea Voevodului slrăin. “Ei au vân- dut acestuia - Bişerica Țării cu 2.090 de pungi de bani, deci. un milion de lei, „subt cuvântul. de â pune un: cleric de țară ca Mitropolit” şi a- cesta, adică Dionisie. Lupu, „e ade= “ărata ocară a neamului românese și adevă trala batjocură a cinului. bi- scricesc” căci Mitropolitul cel nou aleş împolrvia canoanelor, a: tost mâna dreaptă a Domnului ; în toate faptele Tele ale acestuia, Inloc Să'se numiască de-a. dreptul un "Domn 

i 

r
e
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nou, acuma când iarăş e gol Scaunul. 

Domniei, tiebue să fie. trimes mai 
întâi peniru: cercetare un om împă- 

rălesc; care să poată pedepsi pe cei 
răi şi _face dreptate celor buni: 

Se vede cât de colo, din ce patimă 

a pornit această plângere, pe: care 
“Tudor căută so strecoare, prin Vi- 
“din, unde până la capăt şi-a avut 

. înțelegerile, la Constantinopol. E sur 

lui Ilarion de Argeș împotrivă Mitro- 

politului: “cruţând: pe Grecii lui, Vlă- 

dica încerca să apase pe ! “Milropglitul 

român întemeietor de şcoale în in 

ba neamului. Acestea erau însă 
uneltiri rusești, căci, încă înainte a 

moartea lui Şuţu, şe - răspândisâră . 

în Bucureşti răvaşe "fără nume, scrise. 

grecește, prin care se arăta, ' că Pi- 

nis, tiranul țării, răzimat pe „âteul 

acela vestit, Vlădica de. Argeş”, pe 

Grecul Constantin Samurcaş, pe bo- 

ierii Jordachi Filipescu, Grigore Bă- 

leanu şi „pe cei doi ticăloşi de îraţi
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Goleşti”” (Iordachi, care a strâns zi- catele românești şi Dinu, care şi-a zugrăvit călătoria în țările . Apusu- lui), nu vrea numai să aducă întrei- . „Tea dărilor, ci să goncască-pe-“Milro- polit, care mu se învoiește cu pla- nurile lor 'şi să stârnească astfel o mişcare a poporului, ca aceia cara izbucnise şi biruise anul trecut în Neapole. "Tudor Wavea atâta Ştiinţă “de carte şi de lume, ca să poată „judeca după cuviință -şi înlătreara a ceaslă hârtie a lui Ilarion, dar lri- nielerea ci a fost o greşeală pe_care a ispăşit-o pe urmă.  Dealiminterea,. scrisoarea călre Paşa de Vidin, cara pleacă dela Tador însuși, are alt cuprins: ea numeşte “pe “Greci ca jăluitori şi făcători : de. nedreptate - ȘI lasă cu tolul la o_parte învinuirea, "clevelitoare şi lipsită de orice rost, ce aducea: dincolo | Împotriva “Mito= politului. :. : A II E  



CAP. II. 

Cârmuirea faţă - de răscoala 

. lui Tudor. . 

In timpul boalei tăinuite a moş- 

ncagului Vodă Suţu se făcuse .0 

Căimăcă ămic, care cuprindea pe Mi- - 

ropolit, pe” acel bun şi stios Dio- 

nisie, aşa de urât. “încondeiat în 

plângerea unciltită de Ilarion, şi pe 

boierii ce purtau titlul de Mare-Ban, 

cel mai înalt din toate: Grigore Brân- 

coveanu, cal mai bun cărturar “al 

țării, învăţat în greceşte, în lati- 

neşte, în ”nemţeşte, - scriitor el , în- 

suşi, om purtat în lunie, prinoape i 

nemţesc, de Imperiu, şi pelângă toa-! 

te, , putred de bogat, apoi Dinu Gre-



2 a e 
“țulescu cel bătrân, Grigore Ghica, „nepot de domn Și menit să fie el însuşi Domn al țării, în 1822, şi, înstârşii, Barbu sau Bărbuceanu Vă- cărescu, dintro familie, care : se deo- sebise prin “iubirea de lumină și de scrisul românesc. Pinis adusese la “aceștia pe Vistierul -Iordachi Fili- pescu,. care făcuse tot ce voisce supt Domnul răposai, şi pe învățatul grec, meşter în „diplomaţie”, Iachovachi | Rizu Nerulos: După moartea lui Vo- dă, tot-ci ţinură Puterea, cu voia a- celuiaş Pinis, care li lăsă toată răs- punderea. Se credea, “că cl va. iz- buti a face să “se numiască Domn : Nicolachi Suţu, beizadeaua Slăpâni- torului răposat şi fiul himei! Dom- -niţe Callimachi, dar aceasta Nu se întâmplă; cu oarecare zăbavă, dalo- rilă multelor 'uneltiri Pentru Dowm-. nic, Poarta se hotări Penlru Scarlat Callimachi, om, blând şi bun. Până 

i  
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Ja sosirea Caimaeamilor lui însă, 

Sfatul numit în Ianuarie avu toată 
grija Cârmuirii. Ceiace înseamnă că, . - 
de fapt, stăpânul era Pinis, căruia 

ircizeci şi trei de boieri tineri îi şi 

" făcură o suplică arătânduc-i, încă de- 

la 18 Ianuarie, că în el îşi pun toată 

nădejdea în aceste vremi neliniștite. 

O astfel de cârmuire nu „poate - 

să fie însă decât -cu totul neputin- 

cioasă. Până la sfârşitul lui Lanua- 

ric ca trimise în Oltenia Arnăuţi,. 

cari aveau dela lordachi, Farmachi, 

“Sava, porunca de a trece la 'Tudor. 

Sc.făcu apoi plângeri umile la Poartă 

şi” jălbi pela consulate. Şi âtâta. A-. 

turisenia, iscălită la 30 ale lui. Ia- -: 

nuarie de tot'clerul înalt al, țării, 

care vestia că Tudor sa răsculat, 

findcă nu îi sa dat o slujbă, care 

vumia pe tovarăşii lui, panduri şi 

țărani, „iabangii (vagabonzi) fără. 

Dumnezeu” „iar pe căpetenia răscoa-
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lei, care , rătăceşte lumea cu miu= | ciuni”, în dorul. „laudei şi bunurilor . pământeşti”: „Orbitor al norodului”, 
dupăce a fost un dezbrăcător al a cestuia, cât timp a avut 'şi «el o dregitorie; ŞI -„ispititor al. Tui pe- Urmă”, — ma avut, fireşte, nicio înrâurire. Această osândă bisericea- scă,. prin care ai lui Tudor erau amenințați cu temniţa, ocna Și moar- lca”pe lumea aceasta, şi, pe cealaltă, ursiți „Să nu scape - de Șilreang şi sabie, să li se împrăştie” avute ul ca praful la vânt, să le intre blestemul - ca uleiul în oase, ma fost debunăsea- „Mă celită nicăiri În vreo biserică - ” olteană, precum mau fost: cetile nici măcar în Bucureşti, „De va fi Dum- nezeu vi”, răspunse Iăză mânie Tudor, când celi straşnicele cuvinte de batjocură „Şi de blestem, „Va ve. dea și: va: judeca”, a 
Tolașa de puțină iSpra -ă putea  
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să aibă scrisoarea de ameninţări tei-. 
measă lui Tudor de Căimăcămie,. în 
în aceiaş zi, pentru a-i spune, cu 
o mândrie: destul de caraghioasă, că | 
are la îndămână „atâţia ogeaclii*) 
și panduri” şi. că, dacă în do:ă cea- 

suri dela primire, nu dă în: scris, . 
că se supune, va pieri de moariea 
„srozavă şi cumplită”, ce se cuvine 
„unui turburător. Tudor răspunse, fă- 
ră zăbavă, ca deobicei, la 1 E ebrua- 

ric, din altă mânăstire cucerită, Sire- 
haia lui Matei Basarab; răsp'ms2 | 

țărăneşte, apăsa ce «e dreptul, dar, 

altfel, foarte măsurat - “Şi cuwviincios, 
că numai nevoile aa îndemnat popo-: 
rul să vie spre Bucureşti, că el sar 
i supus poruncii boierilor dela Cur-: 

; dacă 'i-ar fi lăsat „adunarea no- 

“xoduluii > că în cale:nu face niciua 
2 Zi 

'1) Oameni ai ogecului trupei ostăseşti [3 
Arnăuţi domneşti. ”
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„Tău, luându-se de ai săi numai 
„lucruri: de mâncare, care sunt mun- 
cite iarăş de dânşii”. Boierii, spunz 
el la sfârșit, au acuni prilejul de a 
se face „pairioţi adevărați” și de 
a-și urma strămoşii,. puindu-se ci, 
cei mari şi tari ai ţării, în. fruatea 
sătenilor. a - 

Aceştia alergau, ce e dreptul, din 
toate părțile la Tudor, pe care-l nu- 
miau „,Domnul” lor, cel dintâi Domn 
țărănesc al ţării Românilor, mun- 
cilori de ogoare. Mânăstirea Motru- 

„lui, din munţii - Mehedinţului, avu 
soarta Strehâii. Inzadar se vesti de 
Cârmuire. iertarea de bir a: pandu- 
rilor, ca mai înainte dă Dornia lui: - “Suţu, cari li stricase şi lor „drep- 
tățile”; era prea târziu, prea: puţin, 
şi mărinimoasa făgăduială: nu. mai 
avu niciun răsunet. |. 

O clipă, boierii din Bucureșşii, cari 
“credeau pe “Tudor aproape. de Cra- 

N 
»  
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a şi luau, cu. Arnăuţii așa de pu- 
fin credincioși, măsuri penlru apă- 
rarea Scaunului Domnesc însuși, se 
gândiră a chema chiar şi pe Turcii: 
dunăreni. E o întrebare, dacă: ci ar 

„Yenil numai pentru atâta lucru, ! şi 
alta şi mai mare, dacă i-ar- Li lăsat 
Ruşii. Tocmai pentru aceia făcu la 4 
Februarie întrebarea cuvenilă Mărici 
Sale Grecului rusesc Pinis, iar acesla 
răspunse abia a doua. zi, în tonul. 
acela pe care l-a întrebuințat necon- 
tenit pe vremea răscoalelor, că el 

- „ nu-şi poale da seama, dacă este în- 
tradevăr o primejdie aşa de marc, 
încât. să trebuiască a: se călca tra- 
tatele, dar că bănuieşte oarecare slă- 

_biciune din partea unor cârmuitori, 
„cari cer sfaturi, înloc să-şi ica răs- 
pundere ea: faptelor. Da 

Deci boierii se îndestulară, de voie, 
de. nevoie, cu vestirea Porții despre 
cele întâmplate. Scrisoarea de Tu-
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- găminte către “Paşii dunăreni nu 
plecă niciodată. Se căutară alte mij- 
loace pentru liniștirea ţării. 

Incă dela'-2 Februarie, Nicolae „Văcărescu, poetul, care, deși făcea versuri -frumuşele, nu. cra nici un om chipos, nici un straşnic căpitan, îu pornit spre Craiova, spre a lua acolo comandă “Arnăuţilor, trimişi „mai dinainte şi cari, după învăţătura „dela căpitanii lor, mu făceau nicio: ispravă. Lui îi cra păstrată deci cin- stea 'de a prinde pe /âlhar, înainte ca el să puie mâna pe Craiova. In- ir'o a doua scrisoare din aceiaș zi, Divanul Craiovei, care avea în ca- pul său pe Dumitrache Bibescu, un- . bogătaș şi un.om de fapte, tatăl Domnilor Bibescu-Vodă şi Ştirbei. Vodă, era aspru dojănit, peninucă n'a fost în stare să' câştige Până acurna „izbânde' asemănate cu împrejură- 
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rile şi cu fireasca dumneavoastră 
mărinimie”, care față de acest „răs- . 
culător, al norodului”- s'a - prefăcut 
așa de jalnic în „mieşorime "de 
suflet”. 

A doua zi venia însfârşit ştirea, 
că Scarlat-Vodă e Domn al. Ţării 
Româneşti, şi, pecând i se trimetea 
o povestire pe larg a lucrurilor pe- 
trecute până atunci, se luau măsuri 
pentru pază bună la vadurile Oltului. 
Grija liniştii era dată pe seama celor. 
trei căpetenii. arnăuţeşti, care, cum 
se ştie, aveau “cu totul alte lucruri 
în gând: Iordachi, Farmachi şi acel, 
Sava care se ridicase mai presus de : 
ceilalți, acum când se auzia despre 
venirea în Scaun a stăpânului şi 0- 
crotitorului său. | 
-Serisoarea lui Tudor nu “rămânea . 

fără răspuns: tot în această zi de 4, 
“a hotăriîrilor, vezi Doamne, vitejeşti, 

- bieţii boieri Câimacani puneau în-
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naintea ochilor îndărălnicului ispiti- 
tor al țărănimei, ce grozavă e soarta 
pe care o pregătește el sătenilor mo- 
miţi de dânsul; strigându-i cu mus- 
-lrare că ei, boierii, sunt, cun! au do- | 
vedit lotdeauna, „patrioţi adevăraţi”, 
ei îl încunoştiințau apoi, că Scarlat 
Vodă. e acum în fruntea țării. Cu a- 
ceasta credeau, că l-au şi. potolit. 
Multe lucruri.se încearcă în ţara fără . 
Domn, dar venirea stăpânului pleacă 
şi. frunţile cele mai trufaşe, — gâun- 
diau cei. 

- De fapt, această veste paie să ti zguduit. întrucâtva hotărîrea căpete- 
- nici „morodului”, Pedeoparte, el tăcu, 

o jalbă Țarului, care se afla atunci 
la congresul pentru împăcarea. Eu- 
ropei,. turburată de răscoale, la Ley- bach. Fostul .ofiţer rusesc. îndrăznia. 
să arale marelui Impărat creştin, că cererile sale nu sunt nici a zecea  
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parte -din ce ar putea 'să fie şi că, 

în loc de a-i le mulțămi, „dumnealor 

hoierii de ţară şi dumnealor boierii 
greci” au cerul intrarea 'Turcilor în 

țară, dupăcc, până atunci atâta vre- 

me, „prin banii storşi dela noi au 

aflat mijloc a ne închide” orice in- 

irare la Inalta Poartă”. Deşi se vor- 

beşte şi de alle plângeri ale popo- 
rului: românesc, se pare că aceasta 

e cea dintâi: cerere, care se în- 
dreaptă către Rusia ocr otitoare. Tu- 

dor ţinea însă și -acum. să se “înfăţi- 
şeze ca o „raia” credincioasă, şi el” 
adăogea în câpie jalba ce: făcuse 

„Impăratului” celuilalt, dela 'Ţari- 
grad. Ca mulţi alţii depe atunci, și 
Tudor făcea gresala cea mare de 

“a crede, că la: Ruşii „drept-credin- 
cioşi” este pentru toți creștinii de 

lege răsăriteană o fântână de - drep- 
tate şi un izvor de mângâieri. 

“Totodată, „căpetenia norodului” 

>
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__ scrise şi Caimacamilor, pela 7 Le- 
- bruaric, arătându-le că sa opril în 

loc, cu toate că încă dela 1 âle lunii 
intrarea în Craiova, părăsită de loată 

„lumea. fricoasă şi bogată, îi cra des- 
chisă. Dovedind asttei ce paşnice-i 
sunt gândurile, cl adiogea Și că-şi 
cere răspuns la aceste trei dorinţi ale 
sale: să se tacă dreptale locuitorilor, 
să li se chibzuiască o cârmuire bună 
şi să-i'se dea cu jurământ o 'asigu-, 
rare, pentru el şi ai săi. La această 
scrisoare, adusă prin fratele căpi-. 

- tanului său Machedonschi, cu o deo- 
„sebită îngrijire, boierii crezură însă, 
că pot răspunde lot cu tăgăduieli de 
acelea nelămurite pe care, data a- 
ceasta, le învăluiau ameninţări nouă. şi batjocuri pentru „amăgiturile” şi „Netrebnicile urmări” - ale. lui. Nu 
cuteza”, i se spunea, cu un dispreţ iără margini, ca al unor oameni de- prinşi să privească toate dela înăl- . 

a  
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țimea. unde-i urcase norocul; i se: - 
spunea la: sfârşit, odată cu porunca 
de a lăsa în pace Mânăstirea Motru- 
lui, — „mu cuteza a crede mai: mult 

pentru sine-ţi, decât ceiace firea te-au 
clădit”... Grele vorbe, nedrepte, ne- 

creştineşti şi necomenești. Fiindcă de- 
unde poale-şti un om, pentruce lucru * 
anume a făcut firea pe altul, chiar 

dacă acestea sar fi- născut în cea . 
depe urmă colibă, care încă e mai 

bună, decât ieslele în care Maica 

Domnului a născut: pe Mântuitorul” 
lumii! . Mi 

7 

Nicolae “Văcărescu, ajungând „la 
Craiova, irimesese „răzvrălitorului” 
alt rând de înfruntări. In cuvinte mai - 
frumoase decât: oricând; Tudor le 
înlătură dela sine: patrioți nu pot 

fi: numai boierii, ci mai ales „ne- 

rodul, cu al cărui sânge sa hrănit 

-şi- sa” poleit- tot neamul boieresc”. 
D
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“EL nu. sorbeşte dar peniru sine, ci 
în numele acestora. cari l-au luat şi 

“pe dânsul din mulțime, ca să aibă 
cine-i întăţișa.. 'Fudor şlie din ce 
neam ce lrimesul boierimii cârmuli- 
loarc,. dar îşi aduce aminte, că pă- 
rinții dumisale boierului Nicolachi, 
alcătuitorul-'de stihuri „niciodată nu 
Sau ridicat cu arme de moarte îm- 
polriva patriei”. Altfel, e gata “să se 
întâlniască cu dumnealui Vornicul 
şi să-i asculte: cuvintele. | 

Văcărescu avea cn el vreo sută de 
oameni aduşi "dela: Bucureşti ; sub 
cuvânt de a se întâlni cu Tudor, 
cl vroi să: încerce ceva împotriva 
acestuia. Dar, la porunca de a pleca 

„Spre mi ânăslirea doljeană a. Ținţă- 
— * renilor depeste Jiu, unde se. afla 

“ acuma Tudor, e care Cucerisc toţ mun= “tele, Arnăuţii se. închiseră în. bise- mica SI Troiță, „zicând: că ci nu merg să se bată cu îraţii lor”; nu-  
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mai: treizeci dintre ei se alipiră la. 
omul Cârmuirii. Rostul -lui Vă ăcă- 
rescu era încheia cu aceasta. Se şi 

intoarse deci la Bucureşti. 
— 

O nouă trimitere de împuternicit 
al Căimăcămiei fu pasă atunci la 
cale; Vornicul Constantin Samurcaş 

fusese de multe: ori cârmuitor al-0Ol- 

tenici. Samurkassi era un boier grec 

foarte lacom şi toarte viclean; aju- 

lase pe Ruşi în 1806—1812 ca zah=- 

rele de război şi cu „alte lucruri 
trainice pentru slujbă”: era un căr- 

turar şi avea legături şi în Austria, 

deunde culegea ştiri pentru: Domni, 

pânăla moartea sa în.1825, EL arată 

să îi făgăduil tovarăşilor.săi din bo- 

icrime, că va îndupleca pe Tudor și | 

'a face. linişte deplină, dacă i se vor 

da numai mijloacele ce “trebuie, pen- 

tru .a-l cumpăra pe “acest ciocoi 0- 

brăznicit. Prin împrumuturi silite sa-



slrânse -la vreo 100,000 de lei, cari i se dădură în mână, la. 11 Februa- rie, împreună cu hârtia de numire Și cu un act.-de iertare pentru fTu- dor. Samiircaș avea voie să iea orice „măsură, fără a. mai întreba la: Bucu- reşti. 
| 

Sosirea lui la Craiova era aştep- tată pe ziua de 15; îl întovărăşia o adevărată oaste, în fruntea căreia se aflau mai marii: Arnăuţilor, Iordachi şi Iamandi, amândoi prieteni și to- varăşi de planuri ai lui Tudor. Nu. aceștia crau să se iea la luptă deci cu. dânsul, Până când mai putea crede, că el se va uni cu Ipsilanti şi va lupta pentru cruce Subt stea- gurile .rovoluţiei srecești. Se ştia în Drăgășani, la 18 ale lunii, “ea nici acești. Arnăuţi, . din al: doilea: rând -„de trimitere; „ni vor să meargă 'să * „se-bată”. Din partea lui;. Tidor lă- Sase. gândul .de a intra. la Craiova * 
4 1  



ca un biruitor, venit/să înlocuiască 

în Scaunul Băniei Oltene.pe Caima- 
camul ce lipsia, ci-şi făcuse tabăra 
la Ținţăreni, şi dinlre zidurile mâ= 
năstirii, cu toate_ poruncile date de 
dânsul, cârduri de panduri, şi mai 

ales de Sârbi, de Arnăuţi roiau, cău- 

tând arme şi pradă de 'ciocoi. 

Lu 214 Februarie, însfârșşit, sosită 
„la Bucureşti Caimacamii Domnului 

cel nou, Greci amândoi: Costachi 
" Nesgri, un" om luminat şi cuminte şi 

Ștefan Vogoridi (acesta din urmă . 
“însă de obârşie bulgărească). Ei a- - - 

“ hiceau dela “stăpânul lor - poruncă. : - A 
“de a se craţa cât se poate.mai; mult: 
țara, care era învrăjbită şi - dincoace 

de linia Oltului, căci. tocmâi. atunci 
Târgoviştenii trimiseseră la-' Bucu- 

reşti un număr de deputaţi, penlru 
a face să se strice însușirea 'silnică 

a 'unor lucruri ale-oraşului de către.
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Alexandru-Vodă Suţu, iar Argeșenii ceruseră .să sc "slrice - cumpărătura meșteşugită a. mar elui stat de hotar, de „schele”, al Câinenilor de către. acelăş stăpânitor nesăţios. Alte. mă- suri însă nu încercară să iea oamenii lui. Calimachi, cari Șliău ce  încur- cate sunt lucrurile acum la Constan- linopol. Vesta: “unei biruinţe Câş- ligate la „Băileşti, în Dolj; spre Dia năre, de polera căpitanului Solomon, un vechiu şi. vileaz tovarăș al. lui Tudor, dar rămas. până atunci era- - dincios Cârnmvairii, mângăie a „.Câlva pe Caimacamii cei vechi;: i Se aduseră lui. Solomon şi mufa” miri bogate: pentru. aceasta, împreu- NĂ CU. darul. .unui conteş “cu blană. „Dar învinşii fuseseră numai o. cea- LE răzleaţă de jefuitori, şi căpitanul Iordachi : 'Olimpiotul, e care purta în- că toate uneltirile, mijlocii îndată o înţelegere deplinii intre . Tudor . şi  
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presupus] său biruitor. Unele cete de 
Turci dela Turnu începeau să se 
ivească. în câmpii Romanaţilor, şi 
Tudor lrebuia să scrie, la”21, za- 
belului deacolo pentru a-i cere să 
nu mai turbure Țara înzadar. Cât 

priveşte pe Samarcaș, el cheltui Îru- 
mos toţi banii, s sp-ind, la întoarcare, 
cu cea mai mare. seninătate în tic- 
luirea adevărului, că ar fi dat lui 
Tudor vre-o “70.000 lei, ca să-l îm- 

pace, iar că, pentru ceilalţi, e gata... 
să facă sinel. Ea 

Dar, în cele două zile din urină 
ale” Ii Februar 1821, o veste 'sosi 
din Moldova,;. care schimbă întăţi- 

şarea tuturor lucr urilor: Ipsilanti tre-“ 
cuse Prutul, întrase în Iaşi, primit 
cu iubire de Mihai-Vodă: Sulu, tă- 

_iase pe Ture şi trimisese o ceală subt 
fostul buş- -buluc-başă “de -Arnăuţi, 
„sulletul rău” de Caravia, până la
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Galaţi, tinde, cu o. săplămână. îna- intea. sosirii Yeștilor, se. săvârşise a- celeaşi măceluri. o " Pentra “Tudor, așa de lesne bi- ruilor până atunci, greutăţile cole Mari începeau abia deacuma, când asupra” lui veniau oameni, care şi-l - “credeau legat cu jurământ. de . dân- şii şi pe cari «el totaş nu-i „putea urma Şi, din nenorocire, nu li-o pu- tea spune desluşit şi din capul _lo- cului şi, încă maj mult din nenoro- cire, nu-i pulea învinge, nici înlă- tura din calea sa. Venise acum -Vre= “mea chibzuielilor; zăbăvilor, . încur- „căturilor -şi Şovăielilor, care trebuiau „Să. aducă . întâi. moartea . sufletului: „mișcării şi pearmă, în. chip neapă- ral-'și firesc, 'ucidarea începătorului Ci, PO Sa :  



“CAP: ul. 

“Tudor spre București. .. 
, , | o - 4 . 

La l-iu Martie se ştia în Bucureşti 
” despre sosirea lui Caravia la Buzău; 
peste puţin el lrebuia să fie în Bucu- 

reşti. Atunci groaza cuprinse pe lo= 
cuitori,.cari luară fuga, pe când toți 

oamenii cu situaţii oficiale se gă- - 

liau şi ci de. plecare, ca-să nu în- 
curce cumva în stăpânirea cea nouă 
a eteriştilor. - Proclamaţiile” Româ-: 
neşti şi grecești ale lui Ipsilanti, ti- 

părite la laşi, în slove mari grăun-: 

țate, greceşti dar și ro mânești, crau 
în toate mânile. Lumea atlă că s'au 

" „îmălţat flamburile (steagurile) scă- 
pării de subt jugul tiraniei” „că sună 

- 2 

7 . 

'
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„trâmbiţele norodului pulriei”, Şi că, 
despre partea lor, Românii mau a 
se teme: de nimic, căci le e asigurală 
de Măria Sa beizadeaua, cunoscut în 
amândouă ţările noastre, „buna. o- dihnă” și „Siguranţia” oamenilor și 
averilor. : : 

Beşleaga, poliţaiul . turcesc, “şi ne- 
gustorii de acest neam, se furişară. 
cei: dintâi din Scaunul Dommniei mun- „tene, ameninţat, peste puţine zile de năvala răsvrătiţilor. Incă din ultima zi a lui. F cbruaric, plecaseră: Grigore „Brâncoveunu şi alți boieri cu senti- mente : auslriace, peniru a: se adă- posi la Braşov, de unde ei cerură . îndată ocrotirea Impăratului Fran- cisc, penlru ci inşii şi pentru fara “lor, Pinis, din partea lui, își îndemnă Supuşii la. plecare şi se : găti însuşi să plece, dupăce mai bine de o lună - - =. deizile; el urmărise mersul lucrurilor : şi-şi trimisese ştatetele fără că sedea 

=  



“5 

83 

pe faţă însă prin vreo măsură, fie 

pentru răscoală, fie împotriva ci. 
Svonul că sosesc. Turcii se răs-. 

pândi la 5 Martie, îngrozind pe toţi 

locuitorii fără apărare. Alt rând de. 

lugari porni pe drumul Braşovului. 
In noaptea aceia veni şi Samurcaş, 
cu singura veste, că nu poale da 

inapoi banii ce i se încredinţaseră 

şi că în Oltenia totul e pierdul. Ete- 
riștii, ce se ţinuseră ascunși până 

“ alunci, nu mai aveau acuma sfială de 
nimeni şi de nimic. Infierbântatul 
medic doctor Mihail Christaris, tăl- 
măcilorul piesei Brulus a lui Vol- 
taire, strângea volintirii; şcolari g Sun- 

naziului grecesc, cea mai înaltă 

şcoală din ţară, se plimbau pe toate 

străzile cu arme şi cocarde în colo- 

rile neamului; se răspândise “chiar 

zvonul, că steagul cu crucea sa ri- 
dical. deasupra hanului. Filipescu. 

- Caravia, cuceritorul Gulaţilor, tri-
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misese îndemnul ca nimeni să nu se clintească, amenințând, că va pro- 
ceda militireşte împolriva .celor ce "nu-l vor -asculia,. şi vor culeza să Hugă spre Ardeal. - La? Marie, Banii Ghica şi Văcă- rescu ieșiră lotuş pe drumul. Plo- ieștilor, spre munte. Se ştia acuma prin spusele lui-Pinis, că Rusia, silită de împrejurări, nu încuviinţează miș- carea Grecilor, pe care tot ca-i înte- țise, dar, urmând politica sa: cu două „Teţe, consulul nu” vroi să' dea lucrul "acesta prea mult în vileag. Capodis- . Lria, cancelarul.rusesc, îi. arătase des- lușit,:că Tudor nu Sc "poale: răzima pe bunăvoința Impăratului, (care nu putea sprijini răscoale în Răsăriţ, a-. lunci când lucra „Pentru potolirea lor în Apus) şi că, deoarece: el Wa venit, după chemare, la consulat, şi-a pierdut gradul: şi " decorația. “Totuş lumea cetia în- Bucureşti Proclamaţia:  



din Roman a lui -Ipsilanti, care vor- 

bia de Rusia, asigurând că nu va 
va lăsa să intre „barbarii” în ţară şi 
va face ca generalul Wiligenstein, 
comandantul din Basarabia, trecând 
Prutul, să se amestece-în mişcare. 
Şi Caimâcamii lui Calimachi credeau; 

că mâna ascunsă-a Rusici unelteşte 

şi stăpânește loate. Deşi Agenlul âus- 

triac -combătea această. părere faţă 

de lumea cea mare, el spunea lămurit 
către prieteni, ceva mai târziu: „EI, | 
Pinis, e de vină pentru. toate aces- 

tea”. Şi desigur că era aşa, cu loate 
tăgăduirile şi asigurările de mai târ-, 
ziu. Rusia- aprinsese focul; dar ca nu” 

vroia 'so vadă cineva suflând înz 
binsul, când,ea cerea altora să stin- . 

să: jăratecul cel mare din Nalia Și 

Spania. e 
: E ca 0 

Din clipă în n clipă se aşteaptă lu-. 

. - Mea să” vadă faţa slabă, aprinsă a-
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“lui beizadea Alexandru, duşmanul ju- 
rat al 'Turcilor, şi steagurile IEto- 
riei, tovărăşiei de răscoală, în mâ- 
nile căreia crau acum. toate lucrurile 
dela noi. . . _ 

Sosirea: lui Ispilanti fu oprilă însă 
de căderea. de zăpadă nouă şi de 
creşterea primăvăratecă a tuturor a- 
pelor. La 14, intrau în. Ploieşti, dar | 
subt paza locuitorilor înarmați, cari 
nu voiau să.se lase prădaţi, eteriștii 

„ui Mihali, apoi a lui Ghenciu, Bul- 
gari amândoi, din straja Curţii. Im- 
preună cu căpitanul Iordachi, ei ie- 
-şeau înaintea liberaiorului. Din par- le-i Sava, care pusese pe ai săi. să jure credinţă crucii, fără să se arate, 
dacă e pentru unii sau pentru alţii, avea paza Bucureştilor, unde ținea o neașteptată rânduială. EI dădu :pe rând escorlă lui' Negri şi Vogoridi, 
cari plecară la Giurgiu înainte de 16, 
şi apoi lui Pinis şi Agentului Au- 

N 
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striac, Fleisehhackl de Hakenau, cari 

părăsiră Bucureştii, ce erau acuma 

lipsiți de o Cârmuire legiuită, -a 
doua zi după aceasta. Doi Filipești, 
precum şi Poslelnicul Mano şi Ni-. 

colae Mavros, secretarul intim. a lui 
Suţu, deci cei mai iubitori de huşi 
dintre boieri, se luară. după Pinis. 

In acelaș in Tudor se pusese în 

mișcare spre Bucureşti. Un: povesti- 
lor grec spune, că „el ar -fi măr- 

turisit atunci, că merge să ajute pe 

Ipsilanti. Acest lucru nu poate fi: 

„crezut nici întrun chip, căci el mă 

lăsat 'urme şi nu e cunoscut nici . 

de cei .cari i-au stat: mai aproapt, 

printre “oamenii săi. Tudor ştia în- 

să, că noul Caimacam a lui Vodă 

Calimachi, Iancu Samurcaș, îrale cu 

Constantin, a plecat spre celatea Vi- 

dinului, dtunde va veni cu oaste de 

Purci; ba chiar cl ar fi înştiinţat
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„88 Li Se 
pe Craioveni despre aceasta, ca să se poate păzi şi pune la adăpost. Mâ- năstirile oltene, din munte şi până 
la 'Ţinţăreni şi” Jitian, și-le întărise “Şi le încărcase ide hrană, pentruca să-i fie de adăpost la nevoie. Astiel numai, el îşi părăsi tabăra dela Ţin- țăreni, îndreptându-se spre Bucu- “reşti, 'unde ţinea cu orice. preț să. ajungă înnaintea lui Ipsilanti, pe care-l ştia acuma Pornit spre re- “Şedinţa "munteână. E] apucă .pela: Slatina, trimițând înnainte pe Ma- chedonschi, care întră în Scaunul “Domniei, unde se așteptau de mult pandurii, în chiar ziua. plecării con- - Sulilor.. | 
În lipsa oricărei altei putâri, fără Domn, fără: Caimacami, lără 'Turei, — marele număr de boieri .ce rămă- seseră . în Bucureşti, sc adunaseră la Curte, cu archiererii,. şi luară. în mână” puterea Subt numele, ncobiş- 

. 
.  
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nuit pentru împrejurări ncobişnu- 
ile, de „ocârmuire a' Ţării-Româ- 
neşti”. Cu aceştia avea acum Tudor 
de lucru: dela credința și dela sigu- 
ranța lor atârnau toate. | 

Elmnu era să afle niciuna, nicialta.



* ” .3 

= CAPLIV. 

“Tudor şi boierimea bucureșteană. 

Incă dela 8 Mar tic, Tudor îndrep- 

tase o. proclamaţie către locuitorii 

Bucureştilor. Prin acest nume el nu 

înțelegea însă pe boierii mari, cari- - 

„ afurisiseră, îl ameninţaseră şi arăta- 

seră că-l vor ierta numai . atunci, 

când el nu va mai ţinea armele în - * 

mână, ci se va lăsa în grija -lor 

pentru îndeplinirea dorințelor po-* 

porului. El vorbia numai boierinași- 

lor, şi mai: ales . celor umili şi să-. 

raci din: marele oraș:  breslașilor 

meşteşugari, pe cari-i: îndemna. să 

trimeață la adunarea lui de ostaşi 

câte “un” nxeşter. de fiecare breaslă.
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“Chemarea privia, ngapărat, şi pe ne- gustori.- Dar nu se găsi cine să răs- " Pândească această poitire la tabăra „norodului”, .- Ie 
Ajungând la marginea . Bucureş- tilor lângă mânăstirea cantacuzinea- "scă a Cotrocenilor din pădure, la 16 ale lui Martie, "Tudor scrise o „a-doua chemare călre Bucureşti. Ja- Tăș el chema în tabăra sa pe alcșii breslaşilor. Iarăşi își rostia : lămu- Tit Scopul pe care-l urmăreşte: învi- area vechilor drepturi de viaţă o- "_menească şi românească pe care ]2 ” încălcaseră, unindu-se,- boierii ţării şi Domnii Străini. Dar acum, neştiind “la ce'se Poate aștepta din Partea lui Ipsilanti, şi mefiind dumeriţ asupra “legăturilor pe cari acesta Spunea în- | iriuna că le are cu Rusia: a cărei uniformă .o.. Purta încă: fostul: gens- „Tal. împărătesc, Tudor “se feri a po- „meni pe Greci şi a chema 'ura nea- 

A „N 

. * 

r, 
_ a
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mului nostru asupra _loc; EL mai 
avea nădejdea, că eteriştii 'se vor 
mulțumi cu hrana, cu deschiderea 
drumurilor şi cu tot felul de cruţare 
din partea Românilor şi că: vor tre- 
ce Dunărea, — ceiace nu vroia, nici 
întrun chip însă Ipsilanti: a 
“Căpetenia ţăranilor olteni făcuse, 

apoi, drumul spre Bucureşti la un 

loc cu acel. căpitan Iordachi, apără- - 

lor Al intereselor greceşti, care _ple- 

case din Craiova odată cu Samurcaş; 

el stătuse în cea mai bună înţelegere 

cu dânsul; mai mult încă, „Domnul 
Tudor” al țăranilor - noştri intrâse 

în Bucureşti împreună cu celalt că- 

pitan-de Arnăuţi al lui Ipsilanti, Far- 
machi. Deci se. înţelege lesne, dece 
proclamația din 16 Martie, care nu 

voia -să spuie nimic despre eteri6 

şi despre generalul ci, . înfățișa. pe 

aceşti Arnăuţi ca pe.o-parte din oas- 

„tea. cea mare. de. 10. 000 de oameni -- 

— , .. „. . 7
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„a poporului, Ai lui Iordachi şi Far- „„Machi erau, spunea €l, numai o a Tipă: de o si 
care pornise 

mă mare de oameni”, 
spre Focșani, întrun Scop -care nu se mărturisește. Inloc să vorbească limpede de Români și de scopuri româneşti, Tudor, foarte încurcat acun: înaintea beizadelei, a generalului, a comandantului unei armate pe care o „Credea mai mare - decât a lui, Tudor, lăsat fără niciun Tăspims din Partea . Turcilor! şi cu totul nesigur întrucât priveşte pe - boierii din »Ocârmuire”, pomenește „doar „binele de obşte” şi „Creş- “tinescul norod, ce este: pornit nu- mai pentru dreptate”, Dea * Machedons 

rești cu 200 
chi, intrând în -Bucu- 
de oameni călări, bine gătiți, se. opri 6 clipă în margins, lângă “Cişmeaua. lui Vodă. Mavro- gheni, la Noua tipografie Privilegi- ată a lui To Pliceanu şi Clinoeanu,



  

'doabă a capului, un 

“al pandurilor, aşa cum 

„95; 
, E sr 

din vremea lui Caragea. EL dădu de 

știre despre sosirea sa lui Sava, care 

intărise atât Mitropolia, cât şi mâ- 

năstirile Radu-Vodă şi Mihai-Vodă, 

deci tustrele dealurile ce stăpânesc 

Bucureştii, şi aștepta să vadă ce 

se va petrece. Ai lui Tudor stră- 

bătură orașul şi merseră. la casa de 

țară dela Băneasa, a lui Nicolae Vă- 

cărescu, unde se aşeză lagărul. Aici. - 

fură chemaţi breslaşii ca să. afle po- 

runcile „poporului”. NE | 

A doua zi, Tudor îşi făcu intrarea 

ca 'un Domn. Domnească-i era îu-. 

făţişarea, Domnesc steagul albastru 

cu vulturul; Domnească înnalta po- 

| ișlic cu fundul 

antia îi erau 

de comandir 

n le purtase 

ăzboiului cu Turcii. 

alb; numai hainele, m 

de ţăran, .de Oltean, 

şi în vremea YI 

Având după dânsul 

aleşi dintre ai săi, e 

E 

o mie de oameni - 

1 voi să meargă



96 
la Radu-Vodă, apoi la. Mitropolis, “dar. întâmpină poduri rupte sau de- tunături răzlețe de! puști. 

Sava era hotărît să nu pornească împotriva nimănui, dar să nu-şi dea - celățuile la nimeni. Aştepta poate pe Ipsilanti, pentru a i se supune, aș- tepta poate pe Scarlat-Vodă, „pentru iai se închina, aștepta poate pe Turci pentru. a le cere Trăsplala credinţei „Sale foarte îndoielnice. „Poate, iarăș, el m'aştepta pe nimeni. Dar peste - câteva” luni, -în Ziua de 7 August 1821, dupăce Sava ajulase pe Turci, - ce se dovediseră' cei mai puternici, - în necruţătoarea. urmărire şi "ucidere a răsculaților, fără so aştepte, moal- tea veni asipră-i şi asupră neferilor săi prin săbiile şi puştile. lui Chenaia- bei, locţiitorul - “Paşei din ! Silistra. „Cum se întâmplă adesea, și cumin- „tele avu soarta nebunilor, deşi ceva mai târziu, | 
pa AI)
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Deci 'Ludor se așeză în casele Zoi- 
ței Brâncoveanu, văduva lui Mano- 
lache şi mama Banului Grigore: stă- 
pâna cra, cu fiul ei; la Braşov, unde. 
muri “la 20 August, aşa încât întin- 
sele încăperi, întradevăr potrivite 
pentru locuinţa mnui Domn, erau 

slobode. Zidirile erau necontenit în-: 
conjurate de, panduri şi de Sârbi, 

şi la porţile lor păzia o ştrajă în- 
zecită. Indată veniră la dânsul Lip- 

scanul Manoli Gugiu, din partea ne- 
gustorilor şi din partea clerului în- 

nalt şi a boierimii, vorbind îndemnă- 
tor şi sfătuitor. Vlădica Ilarion, care 

de acum stătu necontenit în preajma. 
aceluia pe care-l asigura de o prie- - 

tenie deplină. Doctorul”. grec Chris- 
taris; un' om. foarte aprins; îi tot 

rodea- urechile cu: îndemnări de.a 

se uni cu Grecii, fiindcă rostul a- 

mânduror “popoarelor. ar fi „ tobuş 

acelaş. aaa 
4
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“„Subt înrâurirea lui Ilarion, desi- 
gur, se luară măsurile dela 20 Martie, 
care arată o nouă îndreplâre în pul- 

„tarea lui Tudor. Pedeoparte, Bucu- 
-reştenii, toţi, fără deosebire de treap- 
tă, erau încă odată lămuriţi. asupra 

"pricinilor mişcărilor lui: „pierderea 
“privileghiurilor noastre și jafurile 
„cele nesuferite, cari le pălimia fraţii 
moşiri”. Toţi trebuie să se unească 

„în: cuget şi faptă cu acești răzbună- 
tori ai vechilor nedreptăţi, cari s'au 
strâns în jurul lui. „Fraţilor”, striga 

“el în cele mai calde cuvinte pe cari 
le-a scris vre-odală, „iraţilor, câţi 
mați lăsat. să se stângă în inimile 

„ dumneavoastră .sfânta dragoste cea 
călre patrie, aduceji-vă aminte, că 
sunteţi părți ale unui neam şi că, 
câte bunătăţi aveţi, sunt răsplătiri 
din partea neamului către strămoşii 

_Yoştri, pentru slujbele ce au făcut... 
Să uilăm patimile cele dobitoceşti.
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şi vrăjbile, cari ne-au | detăimat atât, 
încât să nu mai fim vrednici a ne _ 
numi neam. Să ne unim dar cu toţii,” 
mici şi mari, şi, ca: nişte fraţi, fii 
ai unia maici, să lucrăm cu toţi îm- 
preună, fiecare după desloinicia sa; 
pentru. câştigarea şi nașterea a doua 

a dreptăţilor noastre”. 
O a doua proclamaţie, către ţară, 

părea că lasă să se întrevadă, în chip. 
de tot nelămurit însă, acea luptă cu: 
'Tureii pe care Vlădica” Ilarion o do- 
ria, şi ca-prieten al Rușşilor, şi ca: 

clerist: „pe care [dreptăţi], şi de nu 
le voiu.vedea dobândite printr? acele 

desloinice cuvinte, cari s'au făcut cu- 

noscute -până “acum pe unde sau 
cuvenit, vă făgăduiesc sufletește, că 

se vor: dobândi negreşit prin vărsa- 
rea de sânge împolriva vericăru.a 
vrăjmaș se va arăla călcă 'or acestor 

dreplăţi, de care în'âi. voi aveți să 
vă bucuraţi”. D ar e adevărat și aceia, 

2
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„că boierii cari erau rămaşi în duş 
- mănie cu mișcarea țărănimii, chiar și 

Grecii, puteau lua- aceste cuvinte a- „„ Supra lor. Până acum niciodată Tu- dor nu arătase, că ar recunoaște allă 
putere decât a. dreptăţii, alui Dum- 
nezeu şi a împăratului turcesc. Acu- 
ma însă, el mărturisește că, viind la Bucureşti, s'a încredinţat că se află Şi „mulţi patrioți boieri între ase- menea bune cugetări, cu ale noro- > dului asămănâte”, şi, deci, recunoaşte „Yremelnica stăpânire a țării” şi fă- găduiește că va cere oștenilor săi a se supune acelor orânduieli,. ce vor - părea „întradevăr folositoare patriei şi de mare drebuinţă obştiei noro- dului”. Sătenii să se-supuie și ei is- pravnicilor, birnicii să plătească dă- rile întârziate pe Februarie şi Martie, precum și lefile de două luni, şi să se dea și mezilhaneaua, banii pentru. -Poşte. Cine vrea să fie scutit, adauge 

4
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el însă, are un mijloc sigur: să vie la 

el în tabără, în mijlocul poporului” 
luplălor şi răsplătitor,' să alerge în- 
tre oslaşii supuşi armelor izbăvirii. 
Un îndemn care nu răsună înzadar, 
căci, deoaproape şi dedeparte, pe fie- 
care zi cete-cete veniră să sc ali- 
pească la acea „adunare a norodu- 
lui”, care se închina acum însă 
Ocârmuirii boierilor patrioţi. 

Cine erau aceștia, „patrioţii”, se 
vede diu jalba pe care ci o trimit, 
la 18 Martie încă, Ţarului. Găsim: 
între ei boicri. bă âni, foşti prieteni - 
ai lui Pinis, Grigore Băleanu, căr- 
turar de grecește, dar sprijinitor al 
învățământului românesc şi acela ca- 

re lipări mai târziu „Povăţuitorul” 
dascălului Lazăr, Al. Nenciulescu,. 
om liniştit şi de ispravă, Nicolae , 

„Vă ăcărescu, Alexandru Filipescu zis 

Vulpe, care călătorise în Rusia şi a- 

vea 0. dragoste pentru tot ce venia. -
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deacolo, —. “alttel un. Om tișuratec 
Și iubitor de unelliri şi de plăceri şi 
alţii. Iscălese” apoi Grecii. Mihai. sau 

. Mihalachi Manu, cumnalul Doamnzi 
- lui Scarl lat-Vodă' Callimachi” și Ale-_ 
„xandru Vilara, acesta din urmă un 
isleț înv: ârtitor de rosturi. Cu. toţii 
arală în acea hârtie: călra Măria Sa 
Împăratul, că “tot:răul vine dela 

- „Cruzii gospodari. 'lurco- -fanarioţi”, 
cari mau ţinut seamă de sfaturile 
"cinstite Și iubitoare. de oameni alo. 
consulilor ruși, ci: au despuiat ţara, 

_aşa încât „cei mai nulţi din birni- 
„cii Olteniei au [ost siliți a se răscula, 

“ memaipulână. suferi nedreptele - și 
neomenoasele cereti Şi plăţi”, Ei se 
se temeau de: apropiata - năv: ălire'.a 
Turcilor şi cereau: orânduire ca. stă- 

«zilor turburate ale [ării prin acea . 
“intrare a Ruşilor, pe care „o doria 
şi Ipsilanti. 

Şi Tudor sua, că Iancu Samureaş
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a sosit la Rahova şi! că îndezumnă 
pe Turci să-i dea ajutorul pentru 
„a-şi lua în primire Scaunul din Cra- 
iova. După poruncile sale, Solomon, 

lăsat dincolo de- Olt cu un număr 

destul de mare de panduri, cari ri- 
dicăseră şi steagul . tricolor: roş-al- 

„ bastru-alb, se închisese în mănăsti- . 
rea Jilianului lângă Craiova. EL tre-. 
buia numai să păstreze buna rân- 
duială, să ajute. pe ispravnicii nu--; 
miţi de'„popor”, dar să 'se ferească 
de orice ciocnire cu oamenii împă- 

răteşti. Inaintea lor cl are datoria! 

de a'se retrage la munte, unde se a- . 

dunase tot ce era de nevoie penlru 
-o îndelungată “așteptare a lucruri- 
lor. -. a : | 

Deci o astfel de cerere ca aceia 
către Ruşi ar fi putut fi făcută cu 

știrea lui Tudor. Legătura între dân- 

sa şi spiritul cel nou din proclamu- 

țiile , Domnului” țăranilor, o făcuse 

*
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Narion. El pusese laolaltă oamenii 
cu firi şi scopuri așa de deosebite 
ca răzbunătorul lungilor suferinţe 
ale Românilor. din sate şi apărătorii 
neapăraţi ai vechilor datine de sirân- 
sere a tuturor drepturilor şi plăce- 
rilor în mâna. câtorva oameni fără 
răspundere. Prin viclenia: lui cre- zură o clipă că se pot înțelege su-. pusul credincios al Impărăţiei Tur- cești. și cei cari erau deprinşi să paule toată îndreptarea şi mângâ- 

ierea dela cei foarte mari şi foarte mincinoşi dela Petersburg. 
| Ea o PR 

Care crau însă adevăratele gân- duri ale lui Tudor, Putem să ştim după scrisele lui Udritzki, cancelarul Agenţiei auslriace, care merse la „dânsul 'în. ziua de 22 ale lunii şi-l găsi în tovărășia lui Ilarion și a me- dicului cterist Christaris, „amândoi stătuitorii. cei răi, Spuinduzi-se lui



  

Tudor, că Ruşii îi osândesc tapla 
şi că Turcii vor trece Dunărea pen- 
tru a face linişte împotriva oricăror 
turburători, el răspunse liniştit şi 
scurt, ca deobicei, că mare nimic 

împotriva Turcilor, ci că sa ridicat 
numai pentru „drepturile poporului 

încălcate de E anarioți subt înrîurirea 
unor boieri de aici”. Sârbii, „cari 

trăiese cu Românii în. necontenită 
înțelegere şi în bune legături de 
prietenie”, au făgăduit să-l sprijine 
la  Poarlă, .şi uceiaș asigurare i-au, 
dat-o şi prietenii ce are printre 

Turcii, serhaturilor. „Ei nu lac răz-" 

boi cu Poarta, sunt “lot supusul ei, 

“împreună cu. întregul neam româ- 

nesc, și deaceia mă voiu relrug2 

prelulindeni, dar voii .cere lare r2s- 

labilirea  dreplurilor  Țăr ii - Romă-. 

nești, rugându-mă de puternica. mij- 

locire a Impăratului Austriei: Dar 

__ urmă el —” trebue să-i măr- 
» 

DI
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lurisesc curat, că deocamdată înna- 
intarea unui corp de oast> grecească 
subl comânda: bezadelei Ipsilanti mă. 
pune în-cea mai mare încurcălură, 
căci nu știu pe ce temei se sprijină 
această adunare de oşlire, și -lotuș 
naș voi să siric cine ştie ce planuri 
lainice ale: unei Puteri mai: mari. 
Deaceia am: îndemnat” pe baizadea 
Ipsilanti să stea afară din Bucureşli, - 
până ce-mi va fi dat dovezi, că e în- 
adevăr împuternicit la fapla sa-de o Putere mai: înaltă, căci nu sunt deloc gala a vărsa pentru Tara gre- cească sângele Românilor şi a lucra prinlr”o putere . neînțeleaplă și pri- pilă pentru: paguba neamului meu”, . 

A



  

Pa CAP. V,. 

Inţelegerea 'cu boierii. 

“Pudor şi “chemase -pe Mitropolit 

şi pe boierii la-o înţelegere, pentru 

a 'scrie iarăşi la Poartă și a trimite 

şi o deputaţie, cerânduri, ca. şi mai- 

demull, un comisar împărătesc spre 

cercelaie. Sa i 
7 

Se tăcuse, înadevăr, “odată, pela, 

început, — nu fără - amestecul lui 

Narion — şi un: “tan de 'orânduire... . 

_a ţării, care trebuia înfățișat spre 

încuviințarea Tureilor. El nu e-nici 

intreg, nici - luminos, ci înjghebat așa 

cum. puteau, să facă nişte bieţi oa- 

“ineni necăjiţi, cărora le ajunsese. cu- 

fitul 1 la os. Se poale să fie acelaş care 

pf _ -
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sc arătase, încă depe. când - Tudor se afla în. Oltenia lui, mijlocitorul din clipa cea din urmă, Constantin Samurcaş. Dela început pânăla sfâr- şit, se vede, în felu] amestecat -cum e alcătuit, în aşezarea unor .- lucruri ioarte mari pelângă unele de tol “mici, în rânduirea împreună a ne- voilor celor mai - vajnice cu dorinţi trecătoare, aproape neînsemnate, cari puteau lipsi, slăbiciunea de cugetare „a unui om care avea dorul şi pulerea, dar căruia împrejură irile nu-i dădu- ră lumina, încercare ca, putinţa de a cântări după cuviință oamenii Și îm- projur: ările. 
Se cerea; ca Domnul să aducă nu- mâi palru. boieri greci, de” cei ce stau pelângă cl (Potar, Cămă draș, ş. a), ca din mânăstiri să iasă călugării greci, afară doar de cei bătrâni, ca din . veniturile clerului să se “facă şcoale, î în care să se învețe — aceasta. 

N
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se spunea pentru a măguli pe Turci 
— şi limba turcească. Măsurile lui, 
Caragea, atât de adeseori osândite, 
cu privire la biruri să fie statornicite 
pentru totdeauna, căci ele ar fi bune; 
dar din şase dijme două să se în- 
lăture, iar celelalte patru să se strân- 
gă în sferturi. Prin oraşe să se plă- 
lească așa cum se.făcea subt Con-, 
stanlin-Vodă Ipsilanti: lucrurile de 

mâncare să nu se mai vândă: după. 
placul precupeţilor, ci numai pe preț 

hotărît. Vămi să nu mai fie decât: 
la holare, şi la Dunăre să nu se plă- 
lească nimic pentru cel care ar trece 

în Turcia; vameșşii să aibă lcată si- 
gură, zece lei pe zi, şi tariful să fie! 

ca “subt Domnul de bună amintire. 
Alexandru-Vodă Mor uzi. Dregăloriile 

şi scaunele arhiereşii să nu se mai. 

scoată la mezat; oricine să se în- 

nalțe după vrednicia lui numai. Să 

se > împuţineze numărul judecătorilor 

N - Lă



DO i 
depe la dicasterii şi să li -să scadă 

„leafa; plata pentru facerea hrisoave- 
lor să fie mai mică, pentru a nu se 
îngreuia. aşa de mult, împricinaţii. 
Căpitani să nu mai fie prin judeţe, 
precum nici dregălori de-ai Cămării, 
cari „sunt o pricină de apăsare a 
“Poporului”. Să nu mai rămâie Com- 

. panii de negustori, nici privilegii de 
negoţ, iar meșterii săraci să fie cru- „țaţi, ca şi străinii, cari la început nu 
vor_plăti bir; nici păstorii din Ar- 
deal, Mocanii cu oile, veniți depeste 
munte, să nu mai fie supăraţi. Podu- 
rile, adică bârnele de lemn, cari aco- periau stradele din Bucureşti, să nu | „se mai. plătească din banii culeşi- în. toată țara, ci numai din veniturile vămii domnești. Trăsurile aurite, “iş- licele, cu care lrufiau, atâţia, să nu mai fie_îngăduite decât Domnilor şi rubedeniilor. lor. Se alegeau apoi de Tudor un număr de vinovaţi pentru 

—— 

t
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păcatele trecutului, şi se cerea ca ei 

să “se înlălure şi să se pedepsească: 

aşa, Mitropolitul va îi scos, „nefiind: 
ales cu învoirea poporului”, şi chiar 

„ surgunil, iar în locul lui (sutlă Prea- 

stințilul Ilarion) să se aleagă altul, 
„pe care-l vrea obştea”. Acest punct 
a- trebuit însă lăsat la o parte din 

cererile dela Bucureşti, cari erau să 
fie iscălito "şi de părintele Dionisie, 

— precum şi alte cereri au trebuit 

să fiec: părăsite sau schimbate după 

împrejurările nouă. Neamul lui Ale- 

xandru-Vodă Suţu, Domnul mort 

decurând, să fie înlăturat, ca şi slu- 

gile lui, fiind cu toţii „ucigași şi 

“hoţi”. Căminarul Bibica, un boier 

Stolnicul Vii- oltean mai în vârstă, 

şoreanu, din aceleaşi: părţi, cari au 

ucis poporul, să tie. surguniţi pe-zece  - 

ani. Sameşul Magi-lenuş, un bogat 

negustor din Craiova, să fie şi dân- 

sul gonit. Belu — mu știm care din



112 

boierii cu acest nume — să ie dat 
în judecată aspră. Alecu Vilară, în- 
sfârșit, Grecul ajuns boier mare, şi 
un Oarecare Stolnic Chiriac să nu 
lie primiţi în viaţa lor la dreg: ătorie, 
pentru câle:lc-au săv; ârşii. Vistieria 
să plătească loată cheltuiala oștilor 
lui “Tudor. Să fie deacum înnainte, 
în locul străinilor din strajă, 1.000 
de panduri: şi numai 200 de. “Arnăuţi 
pentru apărarea țării, peniru: po- 
doaba oraşelor, apărarea hotarelor 
Şi paza de boale; ei nu vor fi bir- 
nici, ci vor primi leafa din venitul, 

„mânăstirilor. Pentru sine, Tudor j pre- "vede acestea: „Slugerul “Tudor Vla- 
dimirescu, care e privit de lot po- porul românesc ca um binetăcător şi un părinte, să fie ales: şi rânduit căpeienia şi cârmnitorul nostru „spre a îi cu grijă, împreună cu alți frun- tași, la binele dinlăuntru şi dinafară. Toţi cei ce sunt. cu dânsul, trebuie,
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să slujească poporului : şi ţării, şi deci 

să nu dea bir. Ei să fie cinstiţi de 
Ocârmuire. şi mulţumiţi în cererile 
lor”. Aceste lucruri să fie scrise în 

hrisov, întărite de Poartă, încuviin- 
țate de Impăratul ocrotitor, şi orice 

Domn. nou va- fi întâmpinat la Du- 

năre de trimeşi, cari-i vor cere mai 
întâi să primească aceste condiţii şi 

“apoi îl vor lasa a trece vadul. 

Acuma însă, Milropolitul “şi Vi- 
iara erau în Cărmuirea recunoscută 
ue Tudor, şi, cum am. spus, atâtea 

din gândurile şi nădejdile cele vechi 

lură, neapărat, pări ăsite. 

Sava încercă să oprească alcătui- 
rea acestui: nou guvern, în care Tu- 

dor trebuia 'să fie împreună cu bo- 

ierii. Când Vistierul Alecu Filipescu 

veni la Mitropolie să vorbească a- 

supra stării celei nouă-a lucrurilor 

cu Dionisie Lupu, el găsi porţile
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închise; siraja-i dădu răspunsul, că 
“Sava nu va da Mitropolia şi pe Mi- 
tropolit, decât în mâinile lui Ipsi- 
lanti. i N _ 

In seara aceleiaşi zile,:o ceată de 
cterişti luă în stăpânire mânăstirea 
întărită a: Mitropolitului Antim, în 

“mijlocul oraşului. Indată veniră din 
Ploești (unde: se afla încă dela” 19 
ale lunii, însuşi Ipsilanti), Iordachi, 
Ghenciu, Mihali, “căpitanii Arnăuţi- 
lor, şi traseră” drept la Mitropolie, . 
deasupra clădirilor căreia fu ridicat 

atunci întâiu dată steagul Eteriei. 
" Asitel se veslia tuturora; că cteriștii 
greci înțeleg să aibă stăpânirea a- 
supra orașului, iar nu: Tudor, care 
nu-şi află gazda în nicio mânăstire, în niciun loc întărit, ci trebui 'să ră- mâie la Brâncoveniţa, primind oas- peţii la”prietenul său Lipscanul Gu- siu, în hanul Şerban-Vodă, 
Ocârmuirea, care -totuș voia mai
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bine pe Ipsilanti, neamul de Domn, 
decât pe mojicul din Mehedinţi, tri- 
mise deci la Tudor pe Vilara şi pe” 

tânărul boier Herescu. Ei îl înştiin- 

țară că boierimea nu poale merge în- 
lreagă, dar că unul câte unul boierii 

vor veni! să-l- vadă, fără a-l recu- - 
moaşte de căpetenie a ţării; fireşte 
însă, că se poale duce el însuși în 
mijlocul lor pentru a lua parte la 
sfaluri. “ | 

Negocierile urmă lotuş mai d6-. 
parte, şi astfel la 23 Martie boicrii 

se strânseră pentru a lua o holărâ- 
re cu” privire la “Tudor, în casele 
Spătarului. Grigore Băleanu. Milro- 
polilul, care stătuse un timp pe gân- * 
duri 'şi nu cutezase să răspândească 

scrisoarea, lui Pinis împotriva Ete- 

rici, avusese dece să-şi schimbe întru- 

câtva părerile, care sc- îndreptau | 

mai mult după îrica de Ruşi: el pri-:. 

mise însfârşii un pachet dela Con-
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stantinopol, care cuprindea osândi- 
rea faptelor lui Ipsilanti Și alurisa- 
nia aruncată de palriarh tuturor 
răsculaților, - precum Şi o scrisoare 
a lui Scarlat Vodă. | | 

Girantul consulatului rusesc îi a-. 
mintia, tocmai în acea zi de 23 Mar= 
lie, că el nu şi-a făcut datoria de 
a da în vileag înştiințarea aceia lui 
Pinis, și îi întăria încăodată, că nici 
nu poate fi vorba de o sprijinire a 
„turburărilor liniştii în principate” 
de către Rusia, care sar fi învoit 
chiar la. întrarea oştirilor turceşti 
„Pedepsiloare.. - Să 

Atunci Dionisie rupse înstârşit le- 
gălurile sale de până atunci cu Gre- 
cii şi ceru să fie dus la adunare. Ior- dachi şi tovarășii săi îl: pelrecură 
acolo cu cincizeci: de Arnăuţi. Boie- 

„rii se 'uniră pentru a recunoaște că „pornirea dumnealui Slugerul -“Teo- dor Vladimirescu nu este rea şi vă-
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lămătoare, nici în parle fiecăruia, 
nici patriei, ci folositoare şi izbăvi- 
loare”, că. cl a fost primit. cu bucu- 
rie în capitala ţării şi că «ei jură a 
nu cugela împolriva . vieţii şi cin- 
stea dumnealui”. 

Printr”'o plecată scrisoare a tulu- 
rora Poarta fu înșliințată, în acelaș 
timp, de sosirea lui 'Tudor şi a mul- 
jimii depelângă dânsul, venită „cu. 
lacrime de umilință, îmbrăcată în 

"veștmântul jalii”, şi de.scopul cel 
bun de înviere a. vecliilor privile- 
gii, pe cari i-l urmăreşte această paş- 

nică mişcare a unui popor nedrep- 

lățit “şi sărăcit peste măsură: Peste 

teva zile (29 Marlie) acest arz 

aceaslă jalbă porni la Constantino- 
pol, şi iarăşi boierimea întreagă ru- - 
să pe ambasadorul. rusesc deacolo, 

Strogonov, să stăruie pentru a nu 
se trimite oşti turceşti, care: nu pot 

avea niciun rost, ci mai bine a se.
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asculta cu bunătate dorinţele supu- 
Sci raiale din "Țara Românească. 

Adouazi după aceasta, se trimelea, 
“în“al treilea „Tând, o jalbă călre "Țar, 
“împreună cu o scrisoare călre con-" 

„„sulul Pinis, adăpostit în' Ardeal, care 
plecă peste puţin la Laybach - să-şi 
facă darea de seamă călre e. slăpân. 

"Se 'adăugi chiar o rugăminte : către 
comandantul. rusesc din Basarabia, | 
generalul Wiltgenstein, -puindu-i în 
vedere, că cele de Turci răzbat prin 
vadul Calafatului, “cu  Caimacamul 
Iancu Samurcaș, iar allele prin Daia. 

„de călire. Giurgiu sau prin Călăraşi, 
“Şi că singura nădejde a țării e să 

se vadă umbrită „de aripile vultu-. 
rului împărătesc”. . s 

„ Ce puleau crede Ruşii despre: a- 
"cesle acte, se înţelege lesne: ei pu- 
"lcau: trece cu vederea. recunoaşte- 
rea de către „boierii. Ducureşteni a 
dreplăţii răscoalei lui Tudor — care



a
 

a
p
 

=
 

o
 

a 
D
R
 
a
 

a
o
 

aa
 

119 

nu € alinsă toluş nici printrun cu-" 

vânt în chemarea către Wittgenstein, . 

dar ei trebuiau să se umple de mânie 

auzind că s'au' trimes, că se lrimet 
necontenit rugăciuni: către Poartă. 

Mai târziu, Mitropolitul a primit, în- 
adevăr, penlru aceasta, pentru 'un așa 
de mare păcat -faţă de pravoslavie 
cele mai „aspre mustrări.. 

Incă în ziua de biruinţăi dela 23 
Martie, cea mai însemnată din şu- 
breda „Domnie” a lui Tiudor, Uarit. 

“zki văzu a douaoară pe, acesta care-l. - 

chemase în cămară la Gugiu. Aici. 

sosi “Tudor. cu :500 de călări după 

dânsul, având alături pe căpetenia 

Sârbilor şi bulgarilor săi, Hagi. Pro- 

dan, care era privit atunci ca prie- 

tenul lui cel mai deapr oape. Tudor 

ceru să vadă nola rusească. ce sosise - 

- Mitropolitului. EI întări. încă odată 

“că e de partea Turcilor, ar: ALă apoi că
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a” primit ştiri dela spionii. săi în 
tabăra lui Ipsilanti;. astfel a ajuns 
a şti, că acesta mare ostaşi sau tu- 
nuri împărăteşti, cum se laudă. Aşa 
fiind, spuse el holăril,: „fără o mai 
bună încredinfare, că această :înire- 
prindere a lui Ipsilanti s'a făcut cu 
vo:a și ajutorul Curţii. Ruseşti, nu 

„voiu pulea nicioda'ă merge împreu- 
nă cu dânsul”. NE 

“Această” politică tu urmată şi mai 
departe. La 12 Aprilie, Paşa de Giur- 
giu cra rugat să lrimeată un cerce- 
tător pentru a se încredința de ade- vărul spuselor sale, că e ăscultător faţă de dregătorii împărăteşti: „să „vie un etendi de cei mai deaproape credincioşi și supuşi ai Inălţimii Sale, are să ştie. ori greceşte Sau româ- nește, de va fi prin pulinţă”. Se vă- zură în tabăra lui de maj multe. ori Turci dela serhaturi, dintro cari smij
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se făceau că vin pentru afaceri, dar 

de fapl adunau ştiri despre starea 

țării şi rostul acestei oştiri de țărani. 
Tudor merse chiar până acolo, încât 
înşliință pe Caimacamii lui Callima-- 
chi, adăpostiţi peste Dunăre, că se 
pot înloaree în toată voia, şi la Bucu- 

reşti, şi la Craiova, aducând. chiar 

cu dânşii, pentru siguranţa lor, şi 

până la o sulă de Turci. Ne 
Dar "Turcii nu răspunseră; în Con-: - 

stanlinopol ci se îndărătniciau să pu- 

nă la un loc pe Tudor şi pe Ipsi- 

lanti, în. scrhaturile dunărene ci spi- 

onau şi pândiau, aşteptând porunca 

de năvălire răzbunătoare . pe care 

Slrogonov, pentru interesele politicii 

ruseşti, se luptă din ăsputeri. s'o 

oprească.



  
„CARTEA IL“, 

_SCĂDEREA ŞI CĂDEREA LUI 
_- TUDOR. a 

CAP. 1. | 

Sosirea lângă Bucureşti a lui . | 

| “Ipsilanti. e 

Lupta cu “Purcii. mo doria nici Ip- 

silanti. EI fusese bucuros că Rusia, 

tăgăduind orice amestec şi orice 
= 

bunăvoință pentru răscoala lui, ÎL 

îndemna numai să se oprească, mân- 

gâindu-l, că prin mijlocirea- amba- 

-sadorului ci la Constantinopol, Grecii 

ar putea să-şi arate: plângerile și - 

dorinţele, care sar pulea.să şi fie 

ascultate. Incă dela 14 Martie, el se
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declarase foarte mulțumit cu .a- 
ceaslă mijlocie. Pentru aceia stătu 
el săptămâni întregi. de zile în ne- „Mișcare la Ploiești, ţiind în .loc şi pe Caravia, care, în fruntea înainta- 
şilor, se așezase, înaintând pe subt 
munte, în tabără la Târgovişte. 

Comandantul cteriştilor primi dela Strogonov un: răspuns care-l făcu să dorească a cunoaște îndată şi prin el însuşi gândurile lui Tudor, In ziua de 27 Martie, către amiazi, Constantin Duca, un Grec din. Mol- dova, şi Nicolae. Ipsilanti, fratele ge- neralisimului, se _iviră Cu cincizeci de călări. în preajma Bucureştilor; alți 500 de eterişti veniră spre seară, Beizadea Alexandru era, în acea zi la Vărăşti în Ilfov, din jos 'de Bu- cureșii, cu o mie de. ostaşi şi “trei lunuri; abia-a doua zi sosi și dân- sul numai cu un mie alai de înso- Jitori, şi se aşeză în tabăra grecească. 
a  
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dela Colentina, unde era casa de țară 

a Banului Grigore Ghica, peatunci 

fugar în Br: aşov. Neliniştea cuprinse - 

pe Bucureştenii strânşi între două 

oști. Boierii înțeleseră că a sosit 

clipa cea grea în care trebue să facă 
„alegerea hotărâtoare. Din partea lui, 

Tudor. se feria să dea ochi cu Ip- 
silanti; el se temea chiar pentru 

-sigur anţă lui, dacă ar mai rămânea 
în Bucureşti. Deci, încă din ziua de 

29, el ieşi din casele Băleanului, un-- 
d6 şedea acum, şi se .duse între 

pandurii săi, la mânăstirea Co- 
iroceni. o. 

In oraş se făcuse, încă dela.23 
Martie, subt ocrotirea lui Sava şi cu 
îngăduirea lui “Tudor, sfinţirea stea- 
gurilor Eteriei, şi un mare alai de 

copii de şcoale străbătu stradele. 

Incă înainte de sfârşitul lunii se în- 

iorseseră, apoi, după pofta lui Ipsi- 
Janii, acei boieri bătrâni cari lucra-
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seră totdeauna cu: Pinis și erau în 
sufletele lor părlinitori : ai Elteriei: 
Dinicu Golescu, Rizu, Manolachi. Flo- 
escu şi alții, pe când, cu o Zi înainte 
de sosirea acestora, Banii Brânco- 
veanu, Văcărescu Şi mulți alţi boieri - 
pârau Guvernului austriac şi pe Ip- 
silanti şi pe: Tudor şi cereau să li 

"se ajule țara nenorocită. de amân- 
două răscoalele prădalnice. Duca ve- . ni Chiar dela Colentina în Bucureşti, 
şi-şi făcu: cvarlirul în casa bogalului 
Vislier Filip Lenş.. 

A fost "Tudor la Ipsilanti, precum 
credem că a fost Sava?. I-a- spus «el 
că drumurile lor, cari s'au întâlnit până atunci, trebue să se despartă deacuma? Că, deşi creştine şi: or- lodoxe amândouă, Țara-Românească e a Românilor, jar a Grecilor. Gre- 
cia? Udritzki, dela care Avem. cele 
mai bune ştiri, nu Spune nimic de- 
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spre o aslfel de viaţă, şi după măr- 

turiile interesate ale Grecilor, după. 

vechile amintiri şterse ale pandurilor 

nu ne putem lua. Tudor se feria 

să nu se arăte ca una cu Grecii; de- 

aceia plecase la Cotroceni, îndată 

după, venirea. lor. Şi, chiar în ziua 

sosirii lui Ipsilanti, un nou arz de 

supunere pleca din mâinile lui către 

Impăratul din Țarigrad. Tudor îre- 

buia: să ştie şi prigonirile, uciderile 

- Grecilor în: Capitala turcească:şi loa-- 

tă trezirea pălimaşă, a 'Tureilor, ca- 

re se petrecea subt ochii lui Slrogo- 

mov, fără ca acesta-să se amestece, 

aşa cum erau deprinși demult să se 

amestice pentru creştini, diplomaţii 

Rusiei: Zvonul de intrarea în țară 

a 'Purcilor din Giurgiu, Silistra, Brăi- 

la sc întăria pe fiecare zi, şi nu cra 

“acei atunci vremea de. înfrățire cu 

“beizadeaua Ipsilanti. . -. |
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- Venind la Bucureşti, „comandirul” Grecilor avea Şi scopul de a 'sirânge ceva bani. El ceru boicriior, care-l vizitaseră cu puțin mai înainte pe Tudor, să-l împrumute cunu mai Pu- - tin decât 2.000.000 de lei, Cerea atâta, ca.să capete ceva. Silind şi ei pe alții să scoată pungile, etcriştii că- pălară 100.000 de lei dela “preoți, iar dela Evreii “Bucureştilor 20.000 alții 
| 

Totodată beizadeau întrebuinţă tot Prestigiul numelui său, al uniformei pe care o purta, căci se zicea şi a- - „Cum, deși șters din cadrele armatei Țarului, general. rus, el întrebuinţă toate legăturile sale. de familie — ăci ştim că mama-sa, Doamna lui Constantin . Ipsilanti, era o Văcă-. rească — pentruca să înstrăineze pe boieri de acel boicrinaş, de acel cio- coi răzvrălitor care, Puindu-se cu deasila în Iruntea lor, îşi luase apu-



  

129 

cături de Domn. Ipsilanti vedea bi- 

ne acuma, ce scopuri urmăreşte pan- 

durul plătit Gu câteva luni înainte. 
din Casa Eteriei. El căută deci să-i 
sfarme toate legăturile statornicite 
cu multă greutate, pentru a-i înteţi 
apoi 'la răscoală ostaşii şi a-l prin- 
de la urmă, a-l nimici fără nicio pri- ; 
mejdie şi nicio încordare. 
“Ajulători întru aceasta era să aibă 

destui. Toată clica lui Pinis trebuia 
să-l ajute cu credinţă.. Dintre boierii 
pe cari Tudor îi aflase în Bucureşti, 
destui îşi plecaseră capul numai ca - 

să: nu-l taie sabia. Bulgării, Sârbii 
din oastea lui Tudor ţineau mai bu- 
curos cu Grecii, decât cu aceşti ţă- 
rani români, cari se închinau -Tur- 

„cilor;  „gospodarii”  Machedonschi, 

Prodan, Alexandru erau 'doar din 

tinereţele lor deprinşi cu acest singur 
meşteşug, vânătoarea de păgâni. In- 
sfârşit, Ipsilanti, care lăsa așa de 
largi frâiele jefuitorilor din 'oastea
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"lui, putea să lege pricteșug trădă- 
lor cu aceia din căpitanii lui Tudor, 
cari înţelesese numai că se începe 
un mare război de dobândă, o hai- 
ducie mai cu vârt, decât toate ce- 
le ce „se văzuseră -până atunci şi 
cari lrebuiau să înțeleagă acum, că 
subt această căpetenie nu se încape 
altă pradă, decât accia luată, cu 
jeritirea vieţii, dela duşmani. 

La l-iu Aprilie zvonurile despre 
o trecere a oștilor. împărăteşti dela 
Dunăre se întăriră întrun chip aşa 

„de îngrijitor, încât Ipsilanti, care nu 
voia să se bată, decât atunci când 
orice altă nădejde i-ar fi stinsă, pă- 
răsi tabăra dela' Colentina. şi se în- 
dreptă spre Târgoviște, unde fără zăbavă,- salahorii începură a săpa 
șanțuri și a întări vechile sfărămă- turi de ziduri din vremea lui Sinan și a lui Mihai Viteazul. EL chemă pu boieri să vie cu dânsul, 

————— ț.



  
  

CAP.NL. 

Tudor și boierimea câștigată ' 
de Ipsilanti. 

Pribegăi întorși dela Brașov lucra- 
seră aşa de bine, încât în aceiaş zi. 
de l-iu Aprilie chiar. un alt arz 
se trimise către Poartă, cuprinzând 
înştiințarea, că toate cele spuse până 
atunci nu trebue ţinute în :seamă, - 
căci. Cârmuirea din Martie s'a supus 
numai puterii, “precum sunt - siliţi, 
şi acuni încă, ei să se supuie. La 2 
Aprilie: era. gata de plecare şi Mi- 
tropolitul, care încărcase şi moaștele 
Si. Dimitrie, şi episcopul de Buzău, 
şi o mulţime de boieri. Dar Tudor 
nu le dădu voie să pornească, stri- - 

cându-i toate socolelele şi nimicin- 
1
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du-i sprijinul cel nou, ce abia că- 
pătase cu multă trudă faţă de Turci. 
Dacă Băleanu, cu ginerii săi, Nicolae 
Văcărescu şi Herescu, se putu stre- 

“cura, Mitropolitul fu înconjurat de 
„o ceată de Bucureşteni, cari-l siliră 
să “sc întoarcă înnapoi. EI se. în- 
duplecă atunci. să rămâie, -dar îşi 
"arătă- dorinţa, ca Tudor sii: facă şi 
„€l ca: Ipsilanti şi să nu puie pe ni- 
„meni în primejdie prin şederea lui 
fără rost.la Cotroceni. .- 
"La toate aceste preschimbări şi 

aneltiri, Sava, sigur de Arnăuţii lui, 
nu. se amesteca, aşteptându-şi: cea- 
sul. unei răsplătiri pe care n'o- bă- muia: aşa de grozavă,-cum sa dovedit 
peurmă. ” | a 

_ Dar deocamdată; Tudor -nu -voia să plece, nădăjduind încă într”o bună „ înțelegere cu Turcii,” cari: ar cruța o ţară aşa de încercată de jaful unor 

.
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oști, ce îngrămădiseră de atâta timp. 
dorinţa de răzbunare. La 6 Aprilie, 
el puse, cu. îngăduința lui Sava, o 
sută de panduri la Mihai-Vodă, la 
7 el aşeză altă ceată în grădina, în- . 
conjurată de ziduri tari, a Logo- 
fătului Belu, pe drumul Giurgiului. 
Mai târziu şi Mitropolia, biserica An- 
lim, primiră străji de panduri. Şi la 

“Cotroceni: lucrau salahorii neobosit 
pentru săparea de şanţuri, care. tra- - 
buiau să asigure pe Bucureşteni şi - 
să-i împiedice de a se împrăștia. Sava 

rămase numai. cu: movila Radului- 

Vodă şi cu puternica: mânăstire -a 
Văcăreştilor.. Străji. fură. trimese la 
Vadurile Argeşului şi Sabarului, pe- 
unde trebuiau să vie năvălitorii. Pe 
câmpiu, Cotrocenilor se vedeau zil- 

nic pandurii mişcându-se în deprin- 
derea „muştrului” rusesc şi tunarii . 

sc obișnuiau a ţinti cu cele şapte tu-



nuri mărunte, pe cari pusese mâna 
oastea ţărănească. 

Insfârşit, în ziua de 9 Aprilie sosi 
la Goştinari, în Vlaşca, un anume 

„Căminarul Alecu, trimes. de Caima- 
camii lui Scarlat-Vodă pentru a ve- 

„dea oficial, care sunt cererile țării. - 
„La 11, el văzu pe Tudor, şi acesta-l 
trimese la Mitropolit şi la boieri cu 
un frumos alai de 400 de panduri. 
Imcăodată, el voia să se.ceară uri 
comisar turcesc, penlru a: se cercela 
toate încălcările și suferinţele, cari 

- îuseseră îndreptăţire a mişcării. lui. 
Pentru -înlâia dală el cerca să nu 
mai fie Domni greci. Boierii însă, 
câri nu mai erau acuma în aceiaş 
stare de suflet ca în Martie, se îmi 

“potriviră la început, apoi ei se plân- 
seră încăodată, că li se face silă, şi Ia urma iscăliră cu iscălituri, care 

“nu mai puteau avea niciun preţ. :
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Neînţelegerea sămănată de Ipsi- 
lanti între “Tudor și boierii legaţi cu 
jurământ de dânsul se înălţase acuma 

așa de sus, încât era văzută pentru 

oricine. Tarăș se pregăteau de fugă | 

în spre orașele stăpânite de eteriști,. 

Târgoviștea şi Câmpulungul, Milro- 
politul, Filipescu-Vulpe, Nenciulescu, 
Slălineanu. Atunci “Tudor îu silit să 
strămute pe aceşti fruntași ai: Câr- 
muirii în casa dela Belvedere a Go- 
leşiilor şi să-i roage a nu căuta să 
mai iasă deacolo, căci se vor lovi de 

puştile străjerilor săi. Și, înadevăr, 
când dela 27 Aprilie, Sava, luând 
170 de oameni cu dânsul, porni spre 

silita locuinţă de. cinste a Mitropoli- 
tului, acesla căpătă înştiinţare, că se 
vor înlrebuinţa cele mai aspre. mă- 
suri faţă de oaspeţii lui Tudor,.dacă - 

Sava va încerca numai să pătrundă 

cu mai mult decât cinci oameni. Sava 

află aceasta la timp şi se retrase. | 

 



—
 pa OCAD, Me 

Ultime frământări. 

Paştile, cari 'căzură în-acel an la 
10 Aprilie, trecură în linişte, și cu 
acest prilej de sărbătoare şi Tudor 

şi Ipsilanti împr âştiară proclâmaţii 

nouă. 

Căpetenia. Grecilor făgăduia uz 

cruri mari: constituţie, libertate a 

ţăranului, loate lucruri pe care: el, 

prin legăturile sale, ar fi în stare să 

“le aducă la împlinire. In acelaş timp, 

el punea însă un bir greu, cerând 

zece lei de fiecare lude (mnitate de: 

contribuţie), şi un cal. pentr u oastea 

“sa, pedeasupra. 
Cât. despre “Tudor, el amintia şi 

acuma, că nu ce decât un credincios
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al Impăratului, care sa ridicat pen- 
"tru a-i apăra de sulerință raiaua ne- 
norocilă. 

Silinţele de împăcare între cele 
douti căpetenii de oştiri fură puține 
şi slabe. O solic a lui Macedonschi 
dela Tudor la Ipsilanti nu pulea să 
aibă nicio urmare. Dar acest Bulgar 

„din Macedonia lucra şi astfel la pla- 
nul de ucidere sau măcar- de înlă- 
turare pe altă cale a lui Tudor ţă- 

„ranul, care călcase jurământul său 
de elcrisi şi se înțelegea acuma cu 
Turcii. Peste câlva timp, Iamandi, 
unul din căpitanii 'greci ai acestuia, 
trecea tățiş în tabăra libertăţii gre- cești. Ipsilanti asigura însă pe Tudor, că cl nu caută să se amestece în lu- crurile ţării, ci vrea numai să i se lrimeală hrana de mevoie. 
Ruperea. oricărei legături de pric- lenic cra acuma desăvârşită. Ipsi- lanti scrisese. la '10 Aprilie, îndrep-
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tându-se în acelaş timp către Tudor 
şi către Cârmuirea ce se păstra pe- 

lângă dânsul. Răspunsul vine dela 

Tudor singur, şi el e de toată lă- 
mărirea. iȚara ma făgăduit nimic, 
şi nu i se poate face nicio mustrare 
pentru aşa-numitele călcări de îă- 

găduială. Omenia . şi plăcerea dea 
îndatori, ce sa văzut din partea lui 

şi până acuma, vor urma toluș ş 

mai departe. Dar jaturile, jienirile 

ce fac Grecii nestăpâniţi, nu se mai 

rabdă: „ele au ajuus-la culme”. Nicio 

îndreptăţire nu se mai poale: aduce 

pentru asemenea purtări. „Ce pot 

“avea laolaltă, înadevăr, Dacii şi E- 

lenii? Ce parte au să aștepte Dacii 

din buna stare viitoare a Elenilor? 

“Ţara noastră era slobodă și liniştită 

subt „ocrolirea unui Impărat bun şi 

se bucura din biclșug de privilegiile 

sale”.  - pi 

„Şi acum ce-au făcut Grecii, cari
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ar fi trebuit să aibă măcar TECunoș- tință şi să nu aducă într'o așa stare de -licăloşie. o țară primitoare, : pe- unde asiguraseră că Vor numai să . ireacă? Zilnie „Se cer lucruri cu ne- putinţă dela un popor sărac”. Deci Ipsilanti e rugat cu hotărire. să îm- prăştie negura, care a încunjurat Până acum vorbele şi faptele sale Şi să arate, dacă sunt, scrisorile a- rului . pe -cari le tot. pomeneşte. Iar - dacă voieşte să arate, că nu încearcă să încalce asupra” drepturilor Ocâr- muirii, să-şi cheme ispravnicii greci ce a trimes Pentru strângerea biru- rilor nouă (14. Aprilie), : Puțin mai târziu, Sava, care voia “să plece la vestea, că “Turcii 'au ajuns pânăla satul Belciugatul, ca. dușmani, fu oprit în loc de Tudor. Vameşii greci dela Câineni fură scoşi prin scrisorile lui. Solomon, care se ridica spre munte, căci se aştepta



  

a ral 

irecerea  Caimacamului cu Turcii, 
primi “porunca să nu îngăduie pe! 
elerișii a întra în “mânăstiri „păstrând 
astiel toată Oltenia - pentru tovâră= 
șul său de luptă. Ca să fie cu totul 
sigur de ostaşii săi, 'Tudoi desfăcu, “2 

însfârşit, “pe! străini, în număr -de 
600, şi-i puse de pază la Mitropolie, 
subL “Machedonschi. şi - Prodan: Sa- 
va fu lăsat în voie să-şi plimbe za- 

darnic steagul alb cu Răstignirea pe... 

stradele Bucureştilor, dar. șase sute - 

de- panduri se' adauseră la tabăra 
dela Cotroceni, şi Vlădica Tlariori 
însuşi fu pus să slujească o'ultimă li: . 

lurghie.de: mulțumită pentru aceasta. 
Alţi 600 de ţărani, oaste curată io- -. 
mânească, se aşteptau: îricuri ând din 

părţile oltene, izvorul „luptătorilor 
pentru binele . românesc. 

Nu se poate. zice, că “Pudor: a “căzut 

orbește în prăpastie. El a înţeles
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și slăbiciunea sa faţă de Turci, şi 
încurcătura în care trebuia să se „Zbală faţă de eterişti, și puţinul te- mei ce trebuia pus pe boieri. A făcut 

„tot ce se putea face de un'om necu- noscut, fără mijloace, fără adevăraţi Stăluitori şi fără sprijinitori trai- nici. Sa căznit din răsputeri să-şi u Slrângă legăturile. Și, deşi era un 

, 

i îndrăzneţ, el ma fost 'un nerăbdător, un pripit, ci până la capăt a su decat toate cu multă cuminţenie re- ce, cu multă înțelepciune de om ma- tur, deprins şi cu binele şi cu răul în viaţă. A chibzuit, a socotit, a po- trivit, — nu fără izbândă de multe ori. A dovedit, că ştie să cântărească „oamenii 'şi lucrurile, că prevede pri- mejdia.. şi se poate feri, că nu calcă “decât unde e sigur, că va întâlni pământ Stalornic. Fără a se lăuda ŞI a minţi, ca duşmanii săi, el s'a. păslrat multă vreme ieafăr, nevără-
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mat, sigur pe cl şi oastea sa, deo- 

potrivă. Dar o putere mai mare de- 

cât voinţa lui îi târa spre peire. 

La jumătatea lui Mai, cu toate: 

protestările repeţite “ale lui Sirogo- 

nov, care voia să scape întrun chip 

sau în altul pe Ipsilanti, T urcii din 

Silistra, cei din Giurgiu trecură apa 

de holar. Paşa Silistrei “era coman- 

dantul lor suprem. Nu li se vor- 

pise în porunca de trecere decât -de 

o răscoală ce trebuia. zdrobită, răs- 

coala lui Ipsilanti. “Toate silințele 

lui 'Fudor fusese zădarnice. Turcii 

nu-l cunoşteau, nu-l recunoșteau, ni 

voiau să ştie de dânsul, să-i ră- 

_spundă, să-i propuie nimic. In Țara 

Românească, pământul împăratului, 

nu puteau fi decât robi şi duşmani. 

7 o —— 

,



CAP. IV. 

Retragerea, prinderea şi moartea | 

lui Tudor. 

La 15 Mai, Pudor pleacă din: Bu- 
„eurești, fără să dea nicio înştiinţare, . 

lăsând la . Colroceni un singur că-. 
lugăr, stăpân: pe rămășițele taberei. 

Cu două zile înainte, el ceruse bo- 

ierilor dela Belvedere ntimai să-is- 

călească o proteslare către congre- 

sul cel mare penlr u„pacea Europei 

strâns la Laybach. “Fireşte că cra 

o formalitate. dela câre nu se putea 

aştepta nimic, folositor. Ce. crau .să 

facă stăpânitorii dela Laybach u- 

nui biet popor nenorocit, pe care-l 

„nări ăliau ŞI-A prădau. din două părţi 

7.
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creștinii și păgânii Și a cărui ri- 
dicare armată fusese lipsită de aju- 
torul neapărat al boierimii?! Sava 

„se dăduse şi el în lături, aşezându-și 
Arnăuţi la mânăstirile din marginea 
Bucureşlilor, Mărcua şi -Plumbuita. 
Orașul se, pustiise. acum cu lotul. 
Toală boierimea luase drumul Bra- 
şovului. Vornicul Manu, care era 
Spătarul deatunci, adică păzitorul 
bunei rânduieli, închise porțile Mi- 
Iropoliei, de iunde. fugise . păstorul 
peniru a nu se mai întoarce nicio- 
dală în locul de cinsle, deunde .nu 
Şliuse călăuzi, mici. cârmui în clipa 
cea mare, care hotărî despre oale. 
Nu mai era acum nimeni, care să poală vorbi cu oamenii împărăteşti. 
Peste câleva Ceasuri, o ceată de 1.000 
de Turci intră în Bucureşti, venind 
depe drumul Giurgiului. 

Ce putea tace Tudor? Un singur
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lucru, afară de închinare, care ar 
[i fost o jerttă a vieţii. Să se în- 
toarcă în Oltenia sa, unde Caimaca- 
mul, care se oploşise la Calafat, nu 
pornise încă spre Craiova. Să aş- 
leple subt arme în, cuprinsul. celor 

cinci judeţe, unde stătea Solomon 
cu o oaste bună, unde mânăstirile, 

loarle bine pregătite, erau ale lui. 

Drumul spre Slatina nu-l putea 
lua. In câteva zile Turcii erau slo- 
bozi să se. răspândească asupra şe- 
sului întreg, şi el-nu se învoia cu 

niciun preţ. să se lupte cu dânşii. 

Trebui să se urce deci la munte, 
să caule, pela Găieşti şi Piteşti, alt 
vad al Oltului. . 

In cale, el era să întâmpine însă, 

neapărat pe eterişti. Cu dânşii nu 

voia să se unească cu niciun chip: 

el .mavea dece'să caute a împărtăşi 

peirea .lor apropiată. La dușmănie
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se putea aştepta, şi desigur că îna- intea plecării el va fi luat măsurile Ice i se păreau îndestulătoare. pentru - -. a se asigura de credința slrăinilor, a. „Sospodarilor” Machedonschi și Prodan. Era hotărit să luple cu a- cei cari ar voi săi taie calea... „Se spune că Iordachi, care alcă- tuia aripa stângă a oştii “cteriste, "îndreptată cu fața spre Dunăre, ar „Îi vestit pe 'Dudor. încă. înainte de popasul Găieștilor, că nu-l va lăsa să lreacă spre „Piteşţi. Se -puse la cale alunci 0 întâlnire a “celor doi -că- Pitani, şi. Iordachi văzând că oas- "tea pandurilor întrece cu mult pe Ar- năuţii săi, căută 'să se îndreptăţească. Tudor înaintă alunci până la Golești, la capătul muncelelor, 
EI ținea ca ai lui să fie curați de învinuirea de jefuitori, care stârnia „"UTă împotriva Grecilor lui Ipsilanti. Era însă foarte greu a se Îîmpiedeca
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dela prădăciuni şi alte ncorândueli 
o astfel de oştire a întâmplării, în 

„Care venise oricine .cu' apucăturile 
și cu păcatele sale. Asprimea “lui 
Tudor, care mergea până la osânda 
cu moartea, era socolită ca o nedrep- 
tate şi o dovadă: de inimă rea. Dela 
început. chiar, el era mai mult te- 
mut decât iubit de ai.săi, cari fusese 
mânaţi în tabăra lui de o” suferință 
veche, ce nu se mai putea îndura, şi 
“nu atâta de farmecul pe care l-ar 
fi răspândit în juru-i omul tăcut 
şi întunecat, cu aspră căutătură 'pă- 
trunzătoare - şi. gura arareori des- 
cleştată. -. , e 

Nu-l iubiau mai. ales căpitanii, 

cari voiau măcar, acum când lucru- 

rile se încurcaseră aşa de mult, să. 
-se înloarcă: pela casele "lor. cu o 

'văsplată a muncii de până atunci. 
“"Dudor vedea “bine că aceşti oameni 
inu țin la dânsul, şi cel ştia că înca-
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pătorii dezbinării sunt cei doi-Rul- 
gari, „gospodarii”, Dar nu cuteza 
să puie mâna. pe dânșii şi, în ne-. 
cazul lui, în frământarea de suflet 
ce-l chinuia, “el spânzură pe un 
irantaş al. pandurilor, Urdăreanu. 
Apoi se culcă în foișorul din curtea 
Goleştilor şi adormi de cel din urmă 
somn de om slobod, care-i era îngă- 

„duit de soartă. - 
La 21,a doua zi, Iordachi veni din 

Piteşti, subt cuvânt că vrea să-l va- 
dă iarăş pe fratele Tudor. Căpitanii 

"erau de faţă, și, înt”'o anume clipă, * Arnăutul ceru acestora pe „Domnul” 
“lor cel crud, care lrebue dus la bei- 

zadea, să răspundă pentru morțile 
de om ce poruncise. Mulțimea stătu uimilă în calea lui Tudor, care plecu subl pază, între trădători și subt ochii lui Iordachi. E o veșnică pată pen- tru oastea lui, că nimeni nu se ri- dică spre împotrivire, ci doar câte
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unul, văzând sfărâmată puterea 
„straşnică ce-l stăpânise, va fi lăcri- 
mat în taină. Intâia noapte o petrecu 
prinsul, care-și socolia - viaţa înche- 
iată, în Pitești; apoi o :ceată de 
mavrolori, de cteriști în mundire 
negre, îl luară în mijlocul lor, pe o 
căruță de poştă, şi-l duseră la Câm- 
pulung. La Târgovişte, ţinta dure- 

roasei călătorii, el intra în îiare, 
cu picioarele iegaie subt burta ca- 
lului.. | | 

L-au judecat? El nu cra om să 

răspundă. L-au osândit? Ce preț “pu- 

tea să aibă osânda dela âstlel de 

judecători! “A fost omorît noaptea 

în marginea oraşului, subl geana dea- 

lului depe care priveghează mânăs- | 

tirea Dealului, cu rămăşiţele pămân- 

teşti ale lui Mihai-Viteazul. Călăi i-au 

fost trei '„ostaşi”, cari nu stătuseră 

niciodată în faţa dușmanului, „pa-
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trioții” greci din Rusia: Orfano, Ca- 
valeropulo şi Gornovschi. II ciocâr-: 
liră cu. iataganele la ceasurile de 

„noapte, când fac isprăvi tâlharii, în 
„spre ziua de 27 Mai 1821, în margi- . 
„nea "Târgoviștei. Aceşti creştini, cari 
luptau -subt.: steaguri  stinţite- pentru 
liberarea celor ce cred în - Hristos, 
zvârliră- într”o fântână trupul spinte- 
cat, care nu sa: învrednicit niciodată 
de îngropare. "Țăranul acesta făcuse 
întradevăr un mare păcat: „voise ca. 
în ţara lui să aibă parte de fericire 
şi de putere săracii neamului .ro- - 
mânesc. | a 

_ e 
„Peste câteva săptămâni (7 lunie) 

Grecii cari ţineau după ci, subt co- 
manda lui Prodan şi Machedonschi, 
stărămălurile. oştirii pand urilor, fură slărâmaţi de Turei la  Drăgăşanii 
Vâlccei. Alexandru Ipsilanti tugi în 

> 
bă
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Ardeal, şi suleri mulţi ani închisoa- 
rea în cetatea dela Muncaciu, a Ma- 

ramureşului. A ieșit ne-om „deacolo 
şi a pierit încurând. 

Iar, puţin. timp "după aceia, (7: 
August), Sava se prăvălea. mort de -. 
gloanţe turceşti, în Curtea - Bucu- 
reştilor, unde fusese ispitit prin tră- 

dare. 
Și poate că "auzind: de această răs- 

plată vreunul din pandurii, cari ble- 

stomaseră' fapta de vânzare a căpi- 
tanilor lor, se va fi gândit la vorba 

scrisă” de Tudor la început acelor 

cari voiau să-i mănânce capul: „De 

va fi Dumnezeu viu, va vedea și va 

judeca”. . a E 

| FIE N



” "NOTA. - 

Istoria lui Tudor a scris-o C.D. 

| Aricescu (Is'oria revoluț.unii româ-. 

| ne dela 1821; Craiova 1874). Unele 

șliri nouă se adaugă în. V. A 

| Urechiă (Istoria Românilor, XIII ; 

Bucureşte. 1901). Dacă am scris a- 

| ceste pagini, nva îndemnat marele 

număr de lămuriri necunoscule, ce. 

| se află în corespondenţa consulului, . . 

| Agentului austriac din Bucureşti, pre- 

cum şi descoperirea unui șir de scri- 

| sori negustoreşti, mai ales din OL- 

| „tenia, pentru anul: 1821. Am ținut să 

i scot la iveală şi unele legături fără- 

| care nu se poate înţelege fapla lui 

Tudor și să statornicese anumite ju-



"156 

decăţi cu privire la oameni și la îm- 
prejurări.. Pentru povestirile: vechi, 
întrebuințate . Ia Aricescu, cu: multă E 
luare aminte şi o încredere oarbă, nu 
m'am coborit din nou la izvor.
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