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I. 

Doamnele Rominilor.



Generalităţi. 

Despre Domnii ce aii stăpiînit aceste ţeri, despre luptele, 
isprăvile şi nenorocirile lor, sa vorbit destul, şi bine şi, 
mai ales, răii. Viaţa întregii ţeri se cuprinde în faptele lor, 
care sai făcut în numele ei. Din potrivă, o uitare ne- 
dreaptă a acoperit totdeauna, ca o buruiană de părăsire, 
mormintele Doamnelor, ce ai stat alături de soţit lor, în 
mijlocul furtunilor unu! traii aşa de zbuciumat, încît abia 
ni-l putem înfăţişă astăzi. Figurile viteze, figurile dure: 
roase, figurile binefăcătoare şi sfinte, modestele figuri blinde 
se împărtăşesc de aceiaşi nepăsare din partea s6riitorilor. 
Şi ca şi Doamnele sint date uităril Domniţele, a căror co- | 
pilărie şi tinereţă a trecut mai totdeauna printr'un lung 
şir de pribegii şi rătăciri şi pe care nunta le-a strămutat 
în locuri foarte depărtate de noi, de unde adesea n'a: ma! 
venit niciodată să-și vadă părinţi! şi ţara. 

Despre Doamnele noastre se poate vorbi din două puncte 
de vedere: întăiii din acel al originii lor şi apoi din acela, 
nu ma! puţin însemnat, al rostului pe care-l aveai la Curtea 
petrecerilor sai la Curtea afacerilor. Ici şi colo, se prind: 
de la sine în această bătătură de idei florile strălucitoare, 
wil ale caracterelor, isprăvilor şi suferințelor acestor Doamne. 

În -ceia ce priveşte originea, neamul şi rangul înnainte de 
căsătorie al Doamnelor 'eril-Romănești și Moldovei, trebuie
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să se ţie seamă de cele trei epoce în care se desface, din: 

punct de vedere politic, şi nu numa! din acesta, trecutul 

nostru. Cea d'intăiui e a meatirnăril de fapt, cea de-a doua 

a unei supuneri cinstite şi cruțătoare faţă de Turci, cea 

de-a treia se deosebeşte prin ascultarea desăvirşită de 

' acești stăpini. Anii 1550 şi 1720 ar fi punctele de despăr- 

țire. Iar după 1859 incepe, fireşte, epoca a patra, de nea- 

tîrnare nouă, în care trăim. 

În cea d'intăiii epocă, originea Doamnelor variază după 

cum bărbaţii lor erai Domni în Șcaun, Domni legiuiţi, sai fi 

al unor stăpinitori, orl numai nişte tinerl copil din flori, cari 

nu ştiai dacă vor ajunge să domnească şi el vre-odată. 

Fără îndoială că aceştia din urmă se însuraii ma! răi de- 

cît cei dintăii, Domnii sai fii din căsătorie ai Domnilor. 

Bieţii oameni! frăiaii din grei, crescuţi cu frică mare de 

mamele lor, feriți de ochii tuturora, arătaţi, la orice prilej, 

- ca feciori de boieri sait chiar de oameni de rind, ca odrasle 

ale soţului cu care le măritase Domnul, iubitul lor. În să- 

răcia şi teama lor ei se făceau călugări, negustori de blă- 

_nuri, de stridii, ciobani, adecă vinzători de turme multe, şi: 

“poporul, care nu uita ce fuseseră ei mal înnainte, li zicea: 

şi ca Domni: Călugărul, Ciobanul, Stridiagiul. 

"De foarte multe ori, un astfel de om, care jertfia toate 

„numai pentru slaba nădejde nesigură a Domniei, nici nu-şi: 

mai. făcea păcatul să se însoare. Cind însă el îşi lua. ne- 

vastă în zilele grele, se înnâlta odată cu dinsul în tronul 

țerii o biată femeie. fără niclu pregătire pentru măriri de 

acestea. Altfel-era însă cu Domnii şi. tinerii Voevozi pe: 

câri-! îngurai părinţii lor, Domnii. Aceştia-și căutai. soţik 

. într& neamurile mari ale ţerilor vecine şi, dacă se poate, 
- între neamurile stăpinitoare. ale lor. | 

„Neapărat că se cerea ca mireasa să fie de aceiaşi lege:: 
ortodoxă deci, şi nu catolică. În această privință, Domnil 
munteni aveaii alegerea mai uşoară. Dincolo de Dunăre: 
craii, în adevăr, pănă la 1500, o mulțime de dinastii orto-:
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doxe, mal vechi decft aceia de la Argeş sai de la Tirgovişte 

şi Bucureşti, aşa încît pentru al noştri era o cinste să se 

încuscrească cu ele. Pe vremea cînd se închiagă Marele- 
Voevodat al Terii- Romăneşti (1300-1350) erai trei neamuri 
de ari bulgărești, în cele trei Bulgari! ce se făcuseră pe 
atuncea: una la Marea-Neagră, alta la Tirnova şi o a treia 
la Vidin ; erai apoi neamurile regale sirbeşti din Serbia 
şi din Bosnia, mai tărziii şi din Herţegovina; veniai apol 
o mulţime de stăpinitori ma! mici, tot dintre Sirbi, în 
Macedonia şi lingă Marea Adriatică ; în sfirşit, ceva mai 
departe, străluci încă pănă la 1453 familia împărătească a - 
Constantinopolei, cu multe ramuri laterale. 

Numele se luai de cel din alte vremi după norme carenu se 
mai ţin în seamă astăzi: une ori se da copilului acela al 
sfintului serbat în ziua cînd el era născut, dar de obiceii 
al unei rude, şi anume al rudei care boteza sau al celei 
mal însemnate prin vrista sai prin rangul ei. Domnii cei 
vechi. de peste Olt, cari n'aveaia înrudir! luminate, se chemau 

țerăneşte Litovoi, Bărbat; unul de dincoace de Olt are nu- 

- mele de Seneslav, dol judeţi, căpeteni! de județe, se numesc 
loan şi Fărcaş. La Domni! Voevodatului celui mare întilnim 
nume ca Alexandru, care e alunul Țar bulgăresc, ca Mircea, 
care e al unui domnitor dela Avlona la Marea Adriatică 

-(Mreşa), ca Mihail, al altui Tar bulgăresc, ca Vladislav 
(Vlaico), care amintește Bani şi Voevozi bosniaci. Înrudirea 

“dinastiei noastre s'a făcut deci neapărat cu Bulgarii din Vidin 
- şi cu Sirbil. Multe neamuri boiereşti ati venit împreună cu 

Doamnele de peste Dunăre. 

II. ” 

“Doamnele muntene pănă la Neagoe (Basarab). 

Numele tuturor acestor d'intăiii Doamne muntene s'a pier- 
dut, afară de al Calinichiei — care pare. să fie Greacă —, 
soţia lui Radu şi mama lui Mircea, dacă nu şi a fratelui 

săii Dan. Nu se cunose decit puţine Doamne muntene de
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legea Răsăritului din veacul al XV-lea. Ştim pe Eupra- 
ia, soția lui Vlad Călugărul: dar aceasta pare să nu îi 
fost de neam mare, ci să se fi călugărit odată cu soţul ei 
înnainte ca acesta să fi ajuns, în 1481, la Domnie. O fată 
a Eupraxiel, purtind numele drept romănesc de Caplea, 
luă întăiă pe boierul Staico Logofătul şi, rămiind văduvă, 
talăl ei despărţi de nevastă pe favoritul săi Bogdan Vor-: 
nicul, din Moldova, însurindu-l cu Caplea, care muri în 
1511, fiind îngropată la mănăstirea din Deal. 

Înnaintaşul şi duşmanul | 
acestul bătrin călugăr, Ba- 
sarab-cel-Tinăr, era însurat 
şi el cu o femeie de rind, 
Maria. Despre dinsa se ştie 
că a atat prinsă o bucată de 
vreme Ja Braşov. Ace] ce 
pusese mina pe -dinsa era 
tatăl lui Basarab, Basarab- 
cel-Bătrîn, şi se ştie că el a 
ţinut două soţii, dintre care 
însă niciuna de neam mare : 
pe fata unei Maria (această 
soţie a fost mama celui de- 
al doilea Basarab) şi pe 
fiica unul Grec, Sinadinos al Căpitanului. Bătrinul avea şi 
o fată cu această soţie, şi, în ciuda lui, Basarab-cel-Tinăr 
prinse şi ținu în robie pe sora sa vitregă. 

Soţia lui Radu-cel-Frumos se chema tot Maria sai Ma- - 
via-Despina, şi era tot din rindurile fetelor de boieri: ea 
a întovărăşit pe fiica el, care ajunse soţia lui Ştefan-cel- 
Mare; acesta o luase în robie la 1473. Ajungind soacra 
biruitorulul şi a pierzătorului soțului ei, ea muri în anul 
1500, la 11 Maii, fiind îngropată în necropola domnească 
a Putnei. 

În mănăstirea Govora 'se vede, lingă chipul lui Radu-cel- 
Mare, fiul lui Vlad Călugărul, o Doamnă cu coroana pe   

Mircea-cel-Bătrin.
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cap, benzi de fier pe piept şi lungi cercet cu pietre scumpe. 
“E Doamna Cătălina, ceia ce înseamnă Ecaterina. De şi Radu 
se căsători ca fiii de Domn, ea pare să fi fost tot mlădiță. 
a unei familit boiereşti. Crudul Mihnea ținu pe o Voica, ce 
rămase văduvă tînără pe urma lui, după uciderea-i în Si- 
biiu, la 1510; de la dinsa avem şi o 'scrisoare către Bra- 
şoveni şi altele pe care i le serie un fii al lui Mihnea,:nu- 
mit Mircea ; pe el şi pe o fată, Ruzanda, măritată atunci 
cu Bogdan, ful lut Ştefan-cel-Mare, Voica-l iubia ca pe fiii 
ei adevăraţi. La căsătoria Ruxandei cu Bogdan, tinărul, 
dar uritul Domn moldovenesc, se trimeseră cu mireasa 24 - 
de aceşti de argint suflate cu aur», lucrate în Ardeal, care 
i se dăduseră de zestre. Craioveştii, boeril ce stăpiniai 'Ol- 
tenia şi făceau Domnii, dădură creaţiunii lor,“copilandrul 
Vlădută, o tinără Doamnă Anca. 

Astfel ajungem la căsătoria împărătsască a lurş Neagoe 
Basarab. 

| IL 
Doamnele catolice în Țara-Romănească. 

Cele de mal sus sint Doamnele ortodoxe, născute i în Ţară 
sau străine, ale Ţerii-Romănești. 
“Înticaplător însă, pentru anumite scopuri politice, Domnii 

munieni, cari îngăduiaii, ba chiar sprijiniaă, din acelaşi 
motiv, propaganda catolică, îşi luaii şi Doamne de legea 
Apusului. Regii Ungariei erai, din. partea lor, bucuroși de 
asemenea încuseriri, aşa de. folositoare din atitea puncte 
de vedere. 

Încă din veacul al XIV-lea se făcuse o astfel de legătură 
de familie. Nicolae Alexandru-Vodă, care avuse cu altă soție, 
ortodoxă, pe Vladislav, urmaşul său, luă pe la 1350 pe o 
coboritoare a vechilor Bani de Severin, Romini unguriți 
şi trecuţi la reljgia catolică. Această Doamnă, Clara, avu 

_ două fete, care arată insă a fi fost ortodoxe amindouă:
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una, Anca, luă pe Straşimir, «Ţarul» bulgăresc al Vidi- 
nului, iar alta, Slava, ajunse stăpinitoare în Serbia. 

Şi Tepeş se invrednici de 0, soţie catolică. Ea era chiar 
ruda regelui unguresc de atuncea, Matiăş Corvinul, şi că- 
sătoria se săvirşi, cu toată împotrivirea Tureilor, la începutul 
anului 1462 saii în cele din 
urmă zile ale anului pre- 
cedent, odată cu încheia- 
rea unul tratat între Tara: 
Romănească şi Ungaria, 
Nu ştim cum o chema pe 
Doamna catolică a acestul 
om straşnic. Cu dinsa avu 
Vlad: doi fil: unul stătu pe 
lingă cel de-al doilea Ioan 
Corvin, fiul lut Matiaş, iar 
cellalt muri în slujba epis- 
copului de Buda; Mihnea- 
Vodă nu era fiul catolicei, Viad Tepeş. 
dar şi lui i se impuse, lă Curtea ungurească, o nevastă de 
această lege, culeasă printre multele rude romăneşti, dar 
catolice (fiindcă eraii nobile) ale regelui. 

  

IV. 

Cel d'intăii Doamne ale Moldovei. 
e 

Întemeietorul Moldovei, Bogdan-Vcdă, va fi venit de peste 
munți cu soţia sa, o fată de Voevod de acolo, fără îndoială, 
şi cu acel fiti Laţcu, care-i urmă. După un vechiii pomelnic, 
Mitropolitul Dosofteiu dă, în versurile sale adause la Pari- 
miile (Proverbele lui Solomon) din 1683, numele acestei 
dintăiii Doamne a Moldovei: Maria. 

Laţeu țină, de sigur, pe o Romincă, şi poate să fi fost 
şi el însurat la coborirea din Maramurăş. Cind se făci 
a trece la catolicism, nevastă-sa nu-l urmă pe această cale,
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şi despre dinsa se vorbeşte intr'o scrisoare pe care Papa 
0 îndreptă către noul convertit, în 1372. 

Din căsătoria lui Laţeu cu această ortodoxă îndărătnică 
se născu o fată, Anastasia, care muri abia în anul 1490.Ea 
păstră legea mame! sale şi dădu marea moşie a Coţmanulu! 
mănăstiri! din Rădăuţi. Cind muri Laţeu, e! i se cuvenia 
moştenirea Moldovei. Boieril ii căutară un soț, şi-l găsiră în 
Singura țară vecină unde erai neamuri mari de legea Ră- 
săritului, în Litvania rusească, cu care se mărgenia Mol- 
-dova de Miazănoapte. Un tinăr principe din vestitul neam 
al Coriatovicilor, luga, veni deci în ţară, se cunună cu 
Domnița şi stăpini, dar numai puţin timp, căci fu ucis. 

Acei cari luptaseră cu el găsiră însă o altă femeie din 
neamul lui Bogdan întemeietorul, poate o soră alui Lacu. 
O chema Muşata, dar, fiindcă trecuse la catolicism, i se 
zicea Margareta. Ea luase de bărbat pe un Ştefan-Vodă, cu 
care avi trei fil: Petru, Roman şi Ştefan. Aceştia se răs- 
Doiră întăi, apol domniră pe rind. Un act alui Roman 

„ pomeneşte pe mamă-sa Muşata, la 1392. Petru era ortodox, 
dar mamă-sa clădi, în Siretiii, biserica Sfintului Ioan Bote= 
zătorul, unde fu şi îngropată. 

_Nu ştim de unde venia Anastasia, soţia lui Roman, care 
fu înmormintată in oraşul şi în biserica făcută de soțul el, 
la Roman. Am bănui că era fiica lui Iuga șia cele dintăii 

„ Anastasil, 

“, 
Doamnele lui Alexandru-cel-Bun și ale urmașilor lui. 

Obiceiul înrudiri! cu străini! urmează şi ma! departe, cău- 
tindu-se principese litvane saii chiar polone, câtolice. Cea 
d'intăii Doamnă a lui Alexandru-cel-Bun, îngropată la 1410, 
supt. baptisteriul bisericii latine din Baia, e catolica Mar: 

- gareia, cu care el se căsătorise incă din Polonia, fiind pre- 
tendent numai la Coroana Moldovei. A doua soție a ma-
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relui Voevod poartă numele de Neacşa saii —cum o tăl- 
măciai cărturari! — Ana, şi era poate o “fiică a lu! Mircea- 
cei-Mare: ea născu la 20 Iulie 1409 pe moștenitorul tro- 
nului, Ilie, iar, la o dată următoare, pe acea Chiajna, care 
muri abia in 1479, nemăritată, căci nu găsise un bărbat 
de potriva ef. Mormintul Anei se vede şi astăzi în mănăs- 
tirea Bistritei, lingă păretele din stingă: data morții, în- 
semnată acolo, e 2 Novembre 1418; Îndată stăpinitorut 
moldovean, care era destul de bătrin acum, peţeşte pe o 
rudă, o vară a regelui Poloniei, Ryngalia, care era şi ruda 
lui cin al treilea grad», de pe bunică-sa, Muşata, fiică a vre 
unei Polone. Căsătoria se desfăcu, fără copil, în 1421, după 
cererea Ryngallei, care arătase că soțul e! nu vrea în ruptul 
capului să se facă şi el catolic. 

Dar, peste puţin, o altă nuntă cu mireasă venită de peste: 
hotare se serbă în Suceava. Vladislav, regele Poloniei, se 
căsătorise a doua oară cu fata unul duce litvan, Sofia, şi 
Alexandru ceru pentru. moștenitorul săă [ie pe Marinca, 
sora reginei. Mitropolitul cel d'intăii al Moldovei, Iosif, o 
rudă a Domnului, făcea slujba nunţii la 23 Octombre 1495. 
Marinca tu o bună şi credincioasă soţie pentru bietul Ilie 
Voevod, care muri orbit de fratele săi, şi o mamă plină 
de îngrijire pentru fii! săi, Roman şi Alexandru, cari se lup- 
tară mult timp pentru Coroană şi muriră amîndot otrăviţi. 
Fata lui Ilie şi a Marincăi — care era ortodoxă —se numi . 
Anastasia, ca şi bunica ei. O soră mal mare a el a fost 
soția lui Vlad Dracul, şi aceasta e cea d'intăiti căsătorie si- 
gură între cele două Case domnitoare romăneşti. 

“Doamnele urmaşilor lui Ilie nu ni sint cunoscute. Dar 
se gție că unul dintre ei, Petru Aron, luă pe bătrina soră 
a lu! Ioan Corvinul, o femeie de cineizeci de ani, şi o Ro- 
mincă din Ardeal, de lege catolică. Deci aceasta e a doua 
căsătorie princiară. între Romini din ţeri deosebite. 

=
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: VI. 

Doamnele lui Ștefan-cel-Mare. 

Ştefan-cel-Mare era fiul lu! Bogăan, fii el însuşi al Tur 
Alexandru-cel- Bun şi al unei Oltea (în călugărie poate : 
Maria), care se mărită după scurta e! iubire cu Domnul 
şi avu două fete (Maria, soţia lu! Șendrea, şi Sorea) şi tre! 
fi, Ioachim călugărul, Ioan şi Petru, ce sint astfel fraţi 
vitreg! ai marelui Domn. 

E! luă puterea în 4457, neinsurat, şi-şi căută nevastă la 
Huşi ca şi Ilie. Dar Ştefan merse pănă la Chiev şi de aici 
îl sosi mireasa, Evdochia, fiica lui O'elco şi sora lui Simion 
cuejil, cu care făcu nuntă Ja 5 Iulie 1463, Viaţa el a fost 
nenorocită şi scurtă. Ea muri în 1466, lăsînd numai o fată, 
Elena, pe cînd alte femei dădură băieţi lui Vodă. 

Elena ajunse nevasta moştenitorului tronului moscovit, 
loan. La 1484 i se năștea un fiu, Dimitrie, menit să iea moş-" 
tenirea bunicului săi, Marele-Principe, căc! soţul Elenei 

"murise, Dar soţia cea de-a doua a bătrinului Principe, Sofia, 
“din neamul împărătesc al Grecilor, care şi ea era mama unui 

fii, se puse impotrivă. Elena. și Dimitrie fură aruncaţi în 
temniță la 1502 şi nu trăiră multă vreme după ce-și că- 
pătară libertatea. Fiica lui Ştefan-cel-Mare se stinse. în du- 
rere la 1505, la un an după marele ei părinte. 

A doua soţie a lui Ştefan veni din Mangup, un orăşel pe 
stincă, în Crimeia, unde stăpiniă o ramură a Comnenilor 
împărăteşti din Trapezunt. Maria Comnena fu cununată cu 

„Ştefan la 14 Septembre 1472, de sigur în mănăstirea cea 
din noi zidită a Putnei, Ea n'avu niciun fel de noroc: cel 

„doi fraţi ai să! ge luptară între sine, cel mai mic ucise pe 
cel mai mare; Turcii luară în 1475 Mangupul şi nu lăsară 
în viaţă, din tot neamul, decit un copil, care trecu la le- 
gea' lor. Maria simți zguduiturile primejdiei din 1475, cind 
Ştetan bătu pe Turci la Podul-Înnalt, şi ale nenorocirii din 
1416; cind el fu invins la Războieni şi cităva vreme Doamna 
nu ştiu nici dacă el mai trăieşte. Cu citeva zile înnaintea Cră-
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ciunului din 1477, ea muria, şi trupul, acoperit cu un giul- - 
giu împărătesc, fu coborit în gropniţa Putnei. Piatra el de 
mormint poartă această inscripție: «În anul 6985 (1477), 
luna lui Dechemvrie 19, a răposat blagocestiva roaba lui 
Dumnezeă “Maria, Doamna blagocestivului lo Ştefan Voe- 
voi, Domn al țerii Moldovei, fiul lut Bogdan Voevod». 

Pe atunci creşteaii la Curtea lui Ştefan-cel-Mare, lângă 
mama lor, două roabe dom- 
neşti, fetele lui Radu cel- 
Frumos, care li lăsase ca 
zestre râarea lui frumuseţă.— 
Ştefan nu fu cel din urmă. 
care să vadă aceasta, şi încă 
din 1480 el luă pe Maria, 
ca a treia soţie a lui. Ea-i 
dădu un fii, Bogdan, care 
rămase singurul în viaţă și 
moşteni Domnia, precum şi 
o fată, Maria, care s3 stinse, 
nemăritată, ca şi Chiajna, în 
15181. Maria Doamna în- 
săşi, care trăise douăzeci i, 
şi patru de ani cu gloriosul ei soţ, se mai învrednici de 
şepie ani de viaţă, murind abia în Februar 1511. Mormintul 
el se vede pănă astăzi în necropola domnească a Putnel. 

  

+ 
ZA. t 

Stefan-cel-Mare, î : pr 

VI. 

Doamna Miliţa a lui Neagoe-Vodă. 

Neagoe Basarab, Domnul Ţerii-Romăneșşti, luă, de sigur 
după suirea sa pe tron, pa acea « Despină», adecă fată de 
Despot sirbesc. Miliţa, care e unul din cele mai -curate 
chipuri de Doamne romiîne. Foarte evlavioasă, iubind ca e 

A
a
a
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a
a
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PNI . 
1 O fată a lut Ştefan luă pe un nobil ortodox din Rusia, Teodor 

Vişnievieţehi (Șar guszko) şi avură urmaşi cari riîvniră Domnia Mol- 
dovel. Familia Sapieha se coboară din această Doraniţă. —. - 
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şi Neagoe clădirile, .juvaierele, cărțile prețioase — aceste 
două însuşiri sint întrunite de închipuirea poporului în le- 
genda care o face să-şi vîndă podoabele ca să se poată mintui 
clădirea mănăstirii dela Argeşg—, bună soţie şi duioasă mamă, 
ea nu-şi desminţia neamul înnalt din care se cobora. Tatăl 
său era numit de Sârbi «Ţarul Lazăr Despot», şi era unul 
dintre cei din urmă represintanți al neamului ce stapinise 
două sute de ani asupra Serbiei. Un văr al el, Maxim, adă- 

postit în 'Ţara-Romănească, al cării Mitropolit ajunse, făcu lui 
Neagoe scumpul dar al acestei femei alese. 

Nici Despina însă n'avu zile fericite. Doi fii al et, “Ioan 
şi Petru, o fiică, Anghelina, muriră în vristă fragedă. După 
nouă ânt de căsătorie, se stingea şi soţul ei, încă tînăr. 
Singurul fiii al ei rămas în viaţă, Teodosie, desbrăcat de 

moștenirea lui, muria. la Constantinopol, fără să fi putut avea 
măcar mingiierea că i-a adormit pe brate. Apoi ea fugi în 
lume, rătăcind multă vreme prin Ardeal, desbătindu-se cu 
datornicii unul soţ risipitor pentru lucrurila frumoase. Două 
fete ale ei se aflau lingă dinsa, Stana şi Ruxanda; şi cea 

mal mică era aşa de frumoasă şi înţeleaptă, încit amindot 
Domnii romiîni de atunci începură — ca în poveştile cu fata . 
de Împărat — războiii pentru dinsa, în 1595. 

Fu învins Moldoveanul, Ştefan-cel-Tinăr, fiii al lui Bog- 

dan Orbul şi nepot de fiii al lui Ştefan-cel-Mare (mamă-sa: 
însă nu era Doamna lul Bogdan, Ruxanda, nici altă Doamnă, 
Anastasia, îngropată în 1512 la Dobrovăț, ci numa! iubita 
lui, Stana, pe care o îngropă totuşi în Putna 1). Solii mun- 
teni veniseră la Sibiiii încă de la 17 lanuar 1526 pentru 

-a lua pe frumoasa Domniţă Ruxanda. Nunta ei cu birui- 
- torul, Radu dela Afumaţi, fu zăbovită puţin de războiii, şi 

ea nu se făcu decit în Maii-lunie următor. 
Doamna Miliţa nu trecu însă în țară, cu toate că gi- 

nerele ei ceruse pentru aceasta şi învoirea regelui ungu- 

1 Bogdan încurease, înnainte de a lua pe Anastasia, Moldova într'un 
greii războiii cu Polonia pentru că regina-mamă nu voiă să-i dea pe: 

fiica e! Elisabeta.
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resc. Încă în 1528, ea stătea et în Sibiiu, trimetind numa! 
din cind în cînd ştafete in țara unde domnise. Fiica el 
cea mal mare fusese măritată cu Ștefăniță Moldoveanul. Încă 
din 1527 însă acest ginere era ucis şi se bănuia că Doamna 
Stana, înțeleasă cu boierii, i-ar fi pregătit sfirşitul. Ea 
dispărea însă peste puţin, la 1531. Cu dot ani înnainte, ginerele 
muntean era ucis şi el de ucigași, de neam mare, împreună 
cu un fiii al lut din întăia căsătorie. 

«Băsărăbeasa» rătăci deci şi ma! departe între străini. Abia 
in 1595 tronul muntean era :căpătat de Radu Paisie, care 
luă de soţie pe Ruzanda, cred. Radu tăcu nunta la 1544; 
copilul lui cu fata lui Neagoe primi numele de Marcu, aşa 
de obişnuit în baladele sirbeşti. Bătrina Doamnă veni şi ea 
în tară, unde o găsim, stind în Bucureşti, la 17 Novembre 
din acest an chiar. Dar căderea, în 1545, a lui Radu o: 
aruncă iarăşi în pribegie. Acolo muri ea peste vre-o zece 
ani, la Sibiiii, unde-i plăcuse totdeauna să petreacă. Numele 
el din: urmă fu, se pare, acela, călugăresc, de Platonida. Mi- 
tropolitul țerii, Anania, merse de-i aduse oasele la 1554, pu- 
nindu-le în gropnița Argeşului, de unde de curind le-a! 
dat afară «restauratorul» clădirii, d. Lecomte de Noiy. 

„ 

VIIL 
ÎN Doamna lui Petru Rareș și fetele ei: Chiajna lui 
> -Mircea Ciobanul şi Ruxanda lui Alexandru Lăpușneanu. 

în 

-0 nepoată a Despinei, Elena, fata «Ţarului Ioan Despot», 
fu măritată prin 1530 eu Domnul moldovenesc Petru Rareş, 
a cărul soţie d'intăiii, fata vre-unul boier, Maria, murise în 
1529, fiind îngropată la Putna. Elena, căreia i se mai zicea 
şi Ecaterina — sait Cătălina — fu o Doamnă după chipul. 
Despinei. Ea a ridicat bisericile St. Gheorghe şi Ospenia 
din Botoşani şi o bisericuţă în Suceava şi a dăruit atitea odăjdii 
lucrate cu mîna el, dintre care una, un aier, se păstrează încă 

la Putna. Şi ei ii era păstrată o viață bogată în multe pri-: 
mejdii si nenorociri. Năvălirea, în 1538, a Sultanului So= 

N. ORGA. | 2 

: 
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liman o sili să fugă cu băiețaşii Ilie şi Ştefan şi fetele 

Chiajna şi Ruxanda, în cetatea ardeleană a Bistriţei, unde 

multă vreme ea nu ştiu dacă sotul ei mal trăieşte. Cind 

„Petru se duse la Constantinopol să ceară iertarea Sulta- 

nului şi Domnia, ea avu iarăşi lungi zile de straşnică ne- 

siguranţă, şi la începutul anului 1541 -cineva cerea ştiri 

despre «Măria Sa Petru-Vodă, pentru că Măria Sa Doamna 

Măriei Sale mă roagă să întreb de dinsul, căci mult se 

întristează». E 

În Domnia sa cea de-a doua, Petru mai trăi cinci ani. 

Doamna, rămasă. singură în 1546, avu durerea să vadă că 

fiul ei cel mare, Ilie, se făcu Turc. Peste do! ani, cel mic, 

Ştefan, era omorit de boieri, la 1-iii Septembre 15592. Doamna 

avuse şi două tete. O altă Domniţă poate, din întăia căsătorie 

a lui Petru-Vodă, fusese soţia Domnului muntean Vlad, un 

beţiv care se înnecă în Dimbovita. Cea mai mare din fe- 

tele Elenei, Chiajna, luă cu puţin timp înnaintea morții tatălui 

ei pe noul Domn muntean, urmaşul lui Radu Paisie: Mir- 

cea Ciobanul. 

Cu dinsul -avu ea, în 1550, un fii pe care-l numi 

Petru, după 'Petru-Vodă Rareş, apol alți doi, cari. pri- 

miră numele muntene de Radu (Mircea se zicea fiul lui 

Radu-cel-Mare) şi de Mircea, după tată. Ea avu şi mal 

multe fete: una din ele,+Maria, fu căsătorită, în 1566, cu 

străbunul Cantacuzinilor, : Mihail, zis Şaitan-Oglu sai «Fiul 

Dracului», dar, mirele fiind bătrin şi urit, ea fugi de lingă 

dinsul în calea spre Constantinopol. O alta, Alezandra, şi 

o a-treia fură măritate după boieri, iar a patra căzu pradă 

" ambiţiei mamei sale şi trecu în haremul: Sultanului Murad. 

Pe una din ele Chiajna voise s'o mărite cu ciudatul Grec 

Iacob Heraclidul Despotul, care luase Domnia Moldovel 

şi — interesânt amănunt — ea trimese acestuia portretul 

miresei lui. : 

Condeiul lui Alexandru Odobescu a făcut din Chiajna 

un tip de răutate îndrăzneață. De fapt,. soţia cumplitului 

Mircea Ciobanul va fi căpătat ceva din însuşirile soțului! et.



  

— 49 — 

Dar din ceia ce săvirşeşte ea, într'o viaţă neobosită, după 
moarlea acestul soţ; se desface numai o nestinsă patimă 
de a stăpiîni. Plătind, uneltind, făgăduind, viclenind, ea 
face ca plăpindul Petru Șchiopul să capete moştenirea lui 
Mircea, apoi tot ea îl pune Domn în Moldova, ea cumpără o 
clipă tronul muntean pentru un Vlad. Voevod, care luase 
în căsătorie pe o nepoată a el. Ea se luptă în 1587 pentru 
ca Turcii să ajute pe un concurent la Coroana Poloniei, 
pe care dinsa îl crescuse. Moare pe la 1588 abia, după ce 
cunoscuse toate cele bune şi cele rele ale vieţii, de la Domnie 
pănă la negustoria cu mărunţişuri pe care o făcu pentru a 
trăi, în surgunul ei de la Alep, în 1575. Lăsă Domn în 
Moldova pe fiul ei Petru, care numise Chiajna pe o copilă 
a lui, născută în 1588. Ceilalţi doi fil se turciseră de mult. 
Locul unde e îngropat acest zbuciumat trup de femeie nu . 
se cunoaşte. 

Deci în 1552 lingă Doamna Elena se afla numai fata cea 
mică, Ruxanda. Maică-sa o mărită răpede cu un anume 
Joldea, care luă Domnia ca loan-Vodă. Dar pribeagul 
Alexandru Lăpuşneanu, fiul lui Bogdan O.bul şi al fru- 
moase Anastasia din Lăpuşna, iubita Iul, năvăli în țară şi 
cuceri şi Scaunul şi mireasa. Elena fu zugrumată din po- 
runca lui, şi rămăşiţele ei încăpură sub piatra. ce-şi să- 
pase de multă vreme lingă soţul e! iubit. Ruxanda, o fe- 
meie evlavioasă ca şi mamă-sa, făcu loc în mănăstirea Po- 
brata şi fratelul el ucis. 

Şi ea putea să deprindă de la bărbat —ca şi sora din 
Ţara-Romănească — toate tainele răutăţii. Legenda o învi- 
nuieşte că sar fi învoit la uciderea prin otravă, în 1568, a 
soţului ei. Când acesta muri, fiind acum. de frica Sa- 
tanel, călugărul Pahomie, ea îngriji de trebile Domniei supt 
fiul ei, Bogdan. EI era singurul care-i rămăsese, căci urma 
altuia, Petru, se pierduse, iar fetele ei se măritaseră cu 
boieri romîni şi greci sai, ca Teofana şi Teodora, trecuseră 

supt lespezile de mormint ale Slatinei, ori, în sfirşit, ca Sul-  
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tama, se călugăriseră. Bogdan mai mărită şi el două dintre 

dînsele cu Poloni, cari-i plăceau mai mult decit orice 

neam pe lume şi intre cari — ca şi Despot — îşi peţi Doamna. 

Pănă să se însoare, el fu atacat însă peste Nistru de un 

nobil polon căruia îl făgăduise pe una din aceste surori ale 

sale fără să se ţie de cuvint. Ruxanda nu trăi însă să vadă 

isprăvile nebune ale acestui cocon rău crescut din prea 

multă iubire: ea murise la 12 Novembre 15609, şi în astfel! 

de împrejurări nu se găsi cine să-i scrie citeva Tinduri de 

pomenire pe mormint. 

IX. 

Doamna lui Mihai Viteazul. 

La Munteni, Mihnea- Vodă, fiul lui Alexandru şi nepotul de 

fiii al lui Mircea Ciobanul, iea pe o Romincă, Neaga, fiica 

* unui Logofăt din părţile Buzăului, şi mama Domnului scrie 

unei surori că o asemenea legătură nu scade pe fiul ei, 

căci «bărbatul dă preţ femeit» şi, orice ar fi fost înnainte, 
Neaga va fi de-acum Doamna ţeri!. 

Pătraşcu-cel-Bun, tatăl lui Mihal Viteazul 1, după moartea: 

Doamnei sale Voica, cu care avea o fată Maria, ce se mă- 

rită în țară, iea, ca Domn, pe o altă fată de Logofăt, Stana, 

care pribegi multă vreme prin lume, după moartea so- 

tului ei. 

Doamna lui Mihai Viteazul, fiul lui Pătraşcu, Stanca, fu- 

sese întăiii nevasta altul boier, anume Dumitru. Şi ea era 

Olteancă, şi bărbatul ei cest dintăii: mama Stancel se 

chema Maria şi ea avea şi un fii, Dragomir. Căsătoria 

  

1: Mihai fusese născut cu o Teodora (călugăriţă: Teofana). Dacă ar 
fi fost fii legiuit, nu putea ocupa boieri la duşmanii neamului săi, 

nici nu putea să jure, cu marturi, că Pătraşcu nu-l e tată. Şi ela făcut. 

şi una și alta. ”
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era făcută acum la 1588, şi jupăneasa lui Mihali ca boier 
îl văzu la 1593 ajungind Domn. Ea fugi la 159%, cind cu nă- 
vala cea mare a lui Sinan-Paşa, în Ardeal, dar nu înto- 
vărăşi pe soțul el cind el năvăli, în 1599, în această ţară, 
ci rămase la Bucureşti şi Tirgovişte, lingă fiul er Nicolae 
Pătraşcu, pe care Mihai îl lăsase aici ca Domn. Stanca veni 
dincolo de munţi numai în 1600, cind, după înfringerea 
sa de către Nemţi şi Unguri, nenorocitul eroii avea nevoie 
să dea zăloage ca să fie ]ă- 
sai să-şi apere tronul mun- 
tean. De atunci! ea n'a mai 
văzut pe Miha!, care peri 
ucis în anul următor. În- 
toarsă în țară la 1603, Stanca 
muri de ciumă, şi numai! 
alţii putură să se îngrijeas- 
că de rămăşitele Domnului 
ei pe care le aşezară la 
Dealu,Radu Buzescul şi so- 
ţia lui, Preda. Fata lui Mihaj, 
Florica şi fratele ei Nico- 
lae înmormintaii la 1605—6 — 
pe bunica lor după tată, că- Mihal Viteazul, 
lugărița Teofana. Peste puţin, Domnița luă pe Preda din 
Greci, şi o vedem ceva mal tărziii purtind judecăţi cu 
Marula, fata din flori a lui Mihai. 

  

ă. 

Doamne muntene după Mihai Viteazul. 

Urmaşul lui Mihai, Radu-Vodă Şerban, işi trăgea drep- 
turile de Domnie de la bunică-sa, Anca, probabil o fată 
din flori a lui Neagoe Basarab şi văduva Banului Barbu, . 
cel din urmă dintre Craioveşti. Ea stătea în Ilfov, unde şi. 
astăzi se văd de-asupra Argeşului, la Coeni, rămăşitele stră- 
Jucitului ex castel. Fiica Ancăl şi mama lui Radu fu Maria, 
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moştenitoare a multe moşii. Șerban, fiind încă boier, luase 
pe Elena, care, din partea ei, foarte bogată, işi trăgea nea- 
mul din vechii boieri de la Mărgineni, la capătul cărora se 
pomenia Udrişte bătrinul. Cind Radu-Vodă muri, pribeag 

şi lipsit, la Viena, în 1620, Doamnă-sa era încă în viaţă. 

Fata ei mal mare, numită Anca după bunică-sa, fu mări- 

tată apoi cu un tovarăş de pribegie, fiul lui Mihai! Viteazul, 
şi copilul lor, care muri ca tînăr viteaz şi vestit, primi glo- 
riosul nume al acestui bunic. Pe la 1640 numai, fata cea 

mai mică, Elina, care purta numele Doamnei, ajunse soţia 
lui Constantin Postelnicul Cantacuzino. 

Viaţa acestei Domnie e un curat tabloii de patriarcală 
bunătate. Bună gospodină, mamă a mulţi copil, fil şi fete, 
—cari toți, afară de pătimaşul Şerban, cel mai mare, care 
ajunse Domn în 1678, se îndreptau după sfaturile ei cu- 
minți, cind moartea soţului zugrumat o lăsă 'stăpină a ca- 
sei—, miloasă cu casnici! şi țeranil ei, ea se desfaceca un 
chip blind din Scripturi în mijlocul unor aspre vremi vi- 
clene şi răzbunătoare. În Domnia lut Şerban, ea făcu dru- 
mul la Ierusalim şi la muntele Sinai, întovărăşită de fiul el 
Mihai, ctitorul mănăstirii romăneşti a Sinail. Moartea o prinse 
la o vristă foarte înnaintată, în ziua de 2 Mart 1687, şi în- 
groparea e! lingă soțul răposat de multă vreme, «în tinda 
bisericel den a dreapta», la Mărgineni, se făcu cu o cinste 
şi o durere adevărată care nu se vedeau adesea. 

NI. 

«Doamna lui Ieremia.» 

Doamne deosebit de pătimaşe sînt ale Movileştilor. Elsa- 
veta, soţia lul Ieremia, a fost fata unui nemeş ungur cu nu- 
mele de Csomortâny. Fetele ei se măritară toate. în Polonia. 
Regina-Chiajna luă. pe Mihail Wiszniewiecki, înrudit cu ve- 
chea dinastie moldovenească şi fu bunica unula! doilea cu 
acest nume, care ajunse rege al Polonie. Maria fu soția lui  



— 94 — 

Ştefan Potocki, Ecaterina a lui Samuil Korecki, iar Ana, o 

femeie care se amestecă in multe, stăpini pe rind, cu de- 

săvirşire, patru bărbaţi. O altă fată, Zamfira, murise incă 

din 1596: mormintul ei se vede la Suceviţa. 

Ana sămăna bine cu mamă-sa, care nu era o femeie 

obişnuită, ci se poate alătura cu Chiajna cea veclie în ceia 

ce priveşte energia sălbatecă. Murind leremia, fratele a- 

cestuia luă puterea, pe când Doamna gătise moştenirea 

„ fiului ei Constantin. Pentru a face Domn pe acest copil, ea 

“ar fi otrăvit pe Simion şi, oricum, începu o luptă învierşunată 

cu cumnată-sa, Marghita,—după nume, altă Unguroaică—, 

care înnălțase acum pe fiul ei, Mihăilaş. Acesta fu go- 

nit şi muri în 'Țeara-Romănească, unde Radu Şerban, 

care voiă să-i dea pe fiică-sa Anca, ii făcu loc la 1605 în 

necropola Dealului. Cind Turcii scoaseră peste irei ani 

pe Constantin, ea năvăli cu acesta, care muri înnecat, apoi 

cu fiul el cel de-al doilea, Alexandru, şi cu cel mai mic, 

„Bogdan, cari fură prinşi în 1615 de Schender- Paşa şi tur- 

ciți. Doamna suferi atunci cea mai mare ruşine din partea 

păginilor, şi-şi desfăcu de jale şi părul, închinindu-l mă- 

năstirii Suceviţa, unde se vede și astăzi, spune cineva care 

a fost acolo: «două codițe castani! deschis, lung! de o palmă 

şi jumătate, împletite la partea de sus, fiecare în deosebi, 

şi legate la un loc cu un fir de sirmă de argint». 

Elisaveta muri la Turci: caii căzut», scrie Miron Costin, 

«după un Agă ture, pină la moartea ei». Cumnata văduvă 

se învrednici de ma! multă şi mai lungă fericire. Ea izbuti 

să facă pe fiul e Gavrilaş Domn al Țerii-Romăneşti, unde 

domhise o clipă şi soțul ei,mort, Simion- Vodă, şi, aducind 

lîngă dinsa pe copii! ceilalţi, stăpini din mijlocul lor. Dar 

Gavrilaş fugi la 1628 în Ardeal, cu fratele săi Ioan; și 

pierdu pentru totdeauna nădejdea Domniei. Marghita, care 

dădea porunci în numele ei, intitulindu-se «lo Doamna 

Marghita, soţia răposatului Io Simion Voevod», trecu atunci 

în Polonia, la Lemberg, cu cei doi coconi ce-i mai rămă- 

seseră supt îngrijire. Moise Movilă ajunse mai tirziă, de două



  
Dolj). 3 

Casă boierească de pe la 1030-30 (din Coţoten 

 
 

 



— 926 — 

ori, Domn în Moldova, iar Pătraşcu se călugări şi înnaintă 

pănă la înnalta treaptă archierească de Mitropolit al Chie- 

vului, unde dădu o îndreptare nouă Biserici! răsăritene. Şi 

ea petrecu în veşmint călugăresc cel din urmă ani al 

vieţii, numindu-se astfel Melania. 
Marghita avuse o singură fată, Teodosia, care se stinse 

„în copilărie: piatra et de mormint, la Sucevita, a păstrat 

data morţii : 1596. Deci Simion şi leremia pierdură în acelaşi 

an două fetiţe, cărora singure li era lăsat să se odihnească 

în pămintul strămoşilor lor. 

Alte femel. din neamul Movileştilor se întimpină însă pe 

lingă Flisaveta, în zilele ei de pribegie la Poloni, cind 

ținea Curte aproape domnească la moşia ej, Ustie. Astfel, 

Maria Postelniceasa, văduva lui Chiriţă Paleologul — care . 

murise luptind pentru Movileşti — ; această Marie sai Mă- 

ricuța, care se numeşte în 1614 «Maria de Lojna, din nea- 

mul Curicin», era însăşi cumnata Doamnei, pe care o întovă- 

răşise în nenorocirea el. Apoi Logofeteasa Ileana; altă soră 

a lu leremia, care Ileară pare să fi fost văduvă după alt 

sprijinitor al Movileştilor, mort pe cimpul de luptă: Vasile, 

fiul lui Luca Stroici, şi în sfirşit . mama lu! leremia-Vodă, 

Maria, care avea şi un fii din căsătoria cu Balica bătrinul.. 

Altă tovarăşă de pribegie, altă văduvă era Elena Bar- 

novschi, care moşteni mai târzii acest bogat adăpost din 

Ustie. Ea pare să fi fost o vară a lui Ieremia. Fiul et, 

Miron, însurat cu o fată a lui Radu Mihnea, ajunse Domn 

în Moldova, fugi la Hotin, fu chemat din noi şi merse 

pentru întărire la Constantinopol, unde Turcii îl tăiară, în 

1633, ca să se înveţe boierii Moldovei a nu mai alege Domni. 

-+ Durerea făcu din Elena o călugăriță, monabia Elisaveta, şi 

casele din Ustie se umplură iarăşi de jalea unei mame ne- 

norocite. Dar sora lui Miron; Scripca, rămase poate în 

Moldova, undă fiica altei surori (Marica), Safta, luă pe 

Costin, tatăl lui Miron Costin, pe cînd o a doua fiică, Ef- 
ţimia, se căsători cu unul din bogaţii şi puternicii Canta- 

cuzineşti, Toma.  
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Cu dinsa se miîntuia incă un neam de Doamne cărora 
soarta nu li-a cruțat durerile cele mai mari ale vieţii. 

XII. 

Doamne străine în amindouă țerile. 

De-acuma, timp de 250 de ani, încep Domnil de străini 
saii de Romini înstrăinaţi. Cind nu ai ei 'Tronul, el se 
„găseşte în stăpinirea vre-unul boier de țară, înnăltat, în 
ciuda Turcilor, cu sprijin nemţese sait unguresc la Mun- 
teni, cu ajutor polon în Moldova. 

înainte de Domnii străini avem însă, chiar în al XVI-lea 
veac, Doamnele străine. 
„Numele Doamnelor străine sint cunoscute, dar nu şi 

faptele lor, care nu există. Cele mai multe din ele sînt 
Grecoaice, din Constantinopol sai din Insule, dar întilnim 
şi cîte o Bulgarcă saii Polonă, ba chiar cite o Rusoaică, 
din Moscova. 

Astfel Alexandru fiul lui Mihnea, ctitorul d'intăiă al mă- 
năstirii Radu-Vodă, vine cu o Doamnă Ecaterina, care avea 
rude în Pera, in Veneţia şi Genova, care avea simpatii ca- 
tolice, de şi rămăsese ortodoxă ; mama el trebuie să fi avut 
insă un rost prin ţerile noastre, căci sora Ecaterinei, mă- 
ritată „cu un Vallarga, poartă numele romănesc de Mărioara. 

loan-Vodă cel Cumplit (-- 1574) fusese căsătorit, în tim- 
purile sale de aventuri prin Moscova, cu fata cneazului Ros- 
tovului, Maria, care-i dădu un fii, Petru. Ţarul Ioan Groznicul 

„ÎI propunea în 1574 să iea pe altă fiică de cneaz, dar el se 
însură cu fata pircălabului Lupea Huru ; aceasta trăi încă 
multă vreme după moartea soţului et, rupt de cămile, şi 
avem dela dinsa o scrisoare în limba noastră. 

Iancu Sasul e soțul Mariei Paleologa: ea trăieşte să vadă 
pe Iancu tăiat în piața din Lemberg şi-şi duce apoi viaţa în 

_întunerec, tot în acest oraş, încunjurată de prieteni, cunos- 
cuți şi rude de-ale ei, cu toţii Greci din deosebite părţi;  
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Maria fusese măritată înnainte cu un Grec şi avea cu el 

un fii, Filip, şi o fată, Chrysaphina. 

Petru Șchiopul, a cărui întăie soţie fusese fată de 

nobil ardelean, Elena Cherepovici — fiica lor se chiamă 

“Tudoriţa —, luă apoi pe Maria Amirali, din. Rodos, şi în 

sfirşit, în pribegie, pe tinăra roabă răscumpărată Irina 

Doica, din care i se născuse fiul şi moştenitorul, Ştefan. 

Cu Doamna Maria Petru avu o fiică purtînd acelaşi nume, 

care fu măritată întăiă cu Spătarul Zotu Tzigaras din Epir. 

Ea întovărăşi pe tatăl ef în exilul din Tulln lingă Viena 
şi din Tirol, pănă ce Zotu o sili să plece la Veneţia. Aici 
muri soţul ei, care e ingropat în biserica - grecească a Sfin- 
“tului Gheorghe. Iar Maria găsi un noi tovarăș în nobilul 
venețian Polo Minio, care a venit cîndva şi la noj. Fiul ei 
Wintăiti cu acesta fu botezat Ştefan, după numele acelui 

frate al ei, născut din doica Irina, care se stînsese la două- 

zeci de ant în Innsbruck. I se adause numele de Teodor, 

«cel dat de Dumnezeii», fiindcă pănă atunci Maria nu maf 

avuse copil. Prin el, care a avut cinci fii, prin cei opt fii 

ai nepotului său Polo vor fi trăind şi azi în Veneţia nobili 
.cu numele de Minio cari ai în ei sîngele lui Ştefan-cel-Mare. 

Ştefan Surdul şi Aron-Vodă ţin pe două fete ale lui An- 
dronic Cantacuzino, căsătorindu-se cu ele la căpătarea Dom- 
niei saii în cursul acesteia. 

La începutul veacului al X VII-lea, Doamna lui Radu Mihnea 
se chiamă Arghira; Radu însoară pe fiul săi Alexandru cu 
Ruanda fata lui Scarlat Saigiul sai furnisorul de vite 
pentru măcelăria împărătească din Constantinopol. De şi 
fiul lui Alexandru Iliaş! se numeşte Radu, mamă-sa Elena 

trebuie să fi fost tot Greacă. Dintre urmaşii lor cei d'intăiă, 
Moise Movilă ţine pe Ecaterina, fata grecisată a lui Radu 
Mihnea, şi acesta mărită altă fată cu Miron Barnovschi, 

care ajunse apol şi el Domn al Moldovel. În sfirzit Leon- 

1 Acesta lăsă şi o fiică, măritată cu Hrisoscoleii, Casandra ; e mama 

Sultanei care a luat pe Alexandru Mavrocordat Exaporiiul. 
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Vodă, fiul lui Ştefan Tomşa — se zice —, e soţul unei Vic- 
toria : tatăl săi adusese cu dinsul în Moldova o ală Levan- 
tină din Pera, pe Doamna cu frumos nume Ginevra. 

XIII. 

Doamna lui Mateiu Basarab. 

Mateiu din Brîncoveni care şi-a zis nepotul lu! Basarab, 

apoi Basarab, aşeză pe tron lingă dinsul pe Elina, fata: 
lui Radu Năsturel, Postelnicul din Fierăștii Iifovului. 
Mama Elinei eră Calea Calomfirescu, şi tatăl “acestei Calea, 
Radu, a fost poate unul dintre cel mal străluciți ostași 
ai lui Miha! Viteazul, pentru care luptă împotriva Tatarilor 
şi îndeplini o solie la nunta lui Sigismund Bâthory. El căzu 
insă supt grele bănuieli şi trebui să fugă în Ardeal. Che: 
mat înnapol de Domn, Radu se învgi numai cu greutate 
şi, după citva timp, putu să vadă că se temuse pe drep- 
tate, căci Domnul: trimese, în urma unul ospăț, patru slu- 
jitori ca să-l omoare. El peri, dar luptindu-se, căci, spune 
cel ce a păstrat amintirea acestor lucruri, cera om foarte 
viteaz şi în toată Tara-Romănească nu mai era altul ca 
dinsub. Poporul n'a uitat aceasta, şi pănă tărziii a cîntat. 
tristul sfirşit al viteazului fără noroc. Calea trăi ca «fată 
din casa domnească», — domnişoară de onoare, am zice,— 
la Curtea lui Mihai. 

Foarte evlavioasă, Elina a ridicat două bisericl, la Ne-. 
goieşti şi la Fierăşti. Iubitoare de învățătură, ca şi fratele 
el Udriste, care a fost cel d'intăiăi cărturar de slavoneşte ali 
timpului săii, ea a cheltuit pentru tipărirea unei cărţi de | 
cintări, unui Triod slavon. Gospodină hârnică, o vedem : 
cerind odată de la «Catrina judeceasa», soţia magistratului 
săsesc din Braşovul vecin, «izvoade de peteare, şi mai mari - 
şi mai mici, şi de cilți şi de tot fealiul» şi, nu mai puţin, 
«sămenţi de flori de tot feliul». Femeie îndrăzneață, ea: 
purtă de grija țerii, în 1633, cînd soţul ei, care-şi luase 

;Seaunul cu armele, merse la Constantinopol să-şi capete: 
întărirea, şi avem încă o foarte cuminte serisoare romă-
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nească pe care o îndreptă ea atunci către prietenul din 

Ardeal al lui Matei, Gheorghe Râkoczy L-iu. 

Elina n'avu noroc să-l trăiască fiul, care fu numit şi 

    

  

  (es terret, Vingznuor E 

Quiz? fieegareoă bo qua e picia 

  

  
Mateii Basarab. 

"el Mateiu, dar bătrina stătu, aproape pănă la sfirşit, în 

4653, lingă bătrinul er. Mormintul ei se vede în mina 

dreaptă, cum întri 'n biserica domnească dela Tirgoviste, 
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şi în inscripția săpată pe marmură se pomenesc prin fru- 
moase cuvinte slavoneşti toate însuşirile şi faptele e! bune. 

      

Biserică muuteană de la sfirsitul veacului al XVI-lea (Mihai-Vodă gin Bucureşti). 

Frumosul şi impunătorul : Vasile Lupu, duşmanul lui 
Mateiii-Vodă, luase în boierie pe Tudosca fata lui Bucioc,
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un socru de viitor Domn, care a murit tras în țeapă de 
Turci, Ea trece aproape nevăzută innaintea noastră, răs- 

  
Maria, fiica ui Vasile Lupu, măritată cu cneazul Ianus Radziwill. 

pindind milostenii la biserici. Fiul e! loan nu trăi multă 

vreme, fiind de la început de o fire bolnăvicioasă; dar 
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ea nu ajunse să şi-l vadă ntort. Dar tot aşa n'apucă nici 
bucuria nunţii celor două fete ale ei, vestit de frumoase: 
Maria şi Ru:canda. Cea d'intiiă se mărită cu Janus Radzivil!, 
unul din cei mai mari magnați ai Poloniei, şi făcu după 
căsătorie — cea d'intii dintre Romince — o călătorie în Apus. 
Într'un portret la Academie ea. apare întrun bogat costum 
polon: o faţă lungăreaţă, obrajil rumeni, ochii mari negri 
şi părul bogat. S'a stins între străini, după ce tot neamul 
el se mintuise afară de sora Ruxanda. 

Aceasta n'avu noroc în toată viața el,şi a fost totdeauna jertfa 
celei mal brutale sălbătăcii. Ea trebui să primească de soţ pe 
fiul de Hatman căzăcesc Timuş, care o peți arzind satele Mol- 
dovei şi gonindu-1 tatăl în codri, şi care veni la nuntă, stinga- 
ci în hainele ce nu-l prindeaii, mic, cu fața de Tatar stricată 
de vărsat, şi prinse a-şi tăia unghiile la fereastră pe cînd 
sunau musicele şi se întindea danţurile pentru bucuria 
de nuntă a Domniței. Se duse departe, ea, luxoasa şi învă- 
țata fată a lui Vasile-Vodă, şi trăi între Cazacii betivi, zgo- 
motoşi şi lacom! de sînge, între femeile lor tinute ca slu- 
gile. Apol i-l aduseră mort de supt zidurile Sucevei, unde 
o ghiulea îi sfărmase genunchiul, şi adăpostul el de vă- 
duvie fu la Raşcov, chiar pe malul Nistrului, aşa încît pri- 
veliştea țerii îi era totdeauna supt ochi. În zădar 0 chemă 
de acolo fratele ei vitreg, Ştefâniţă, în scurta lu! Domnie. 
Dar, cînd dezbinările intrară în Căzăcime şi cînd cumnatul 
ei lurie peri şi el, Ruxanda se întoarse în Moldova, unde 
avea moşie la Delenii Botoşanilor. Acolo îmbătrini ea în 
apucături de stăpină. O' moarte grozavă o aştepta. Fugi în- 
naintea Polonilor ce năvăliseră la 1687 în tară şi se adă- 
posti la Neamţ, dar şi aci răzbătu o ceată de Cazacl, cari 
tăiară pe pragul casei capul stăpinei lor din vremea lui 
Timuş. | 

A doua soţie a lui Vasile a fost o rudă a Hanului tătă- 
resc, 0 mare frumuseță circasiană, care, botezindu-ae, luă 

N. IORGA. E 3  
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numele creştinesc de. Ecaterina. Cu dinsa avu Doanul sin- 

gurul fiii care-i rămase pe urmă, acel Ștefăniță. La că- 

  
  

Vasile Lupu. 

 derea lui, ea fu îrcunjurată în Suceava, prinsă după uci- 

  

1 Şi Constantin, urmaşul luf Matei, avu ca a doua soţie pe o Cer- 

chesă, Natalia. 
:
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<derea lul 'Timuş, închisă cu multă batjocură la Buciuleşti 
şi apoi lăsată, în sfirşit, să plece lingă soţul ei la Cons- 
tantiriopol, în urma căruia mai trăi o bucată de vreme, — 
Şi după ce-i murise fiul. 

XIV. , 

„Doamne din veacul al XVII-lea după ale lui Mateiii 
Basarab și Vasile Lupu. 

Soţia cea d'intăiu a lui Constantin Basarab, fiul lui Radu 
“Şerban şi al Elen;, fiica unu! preot din Dabreni (Ilfov), nu era 
din mare neam boieresc: tatăl ex era numaj 'Stolnicul Nicolachi. 

„ „Numele e -grecesc, dar acest boierinaş era de sigur Romin, 
căci altfel n'ar fi dat fiicei sale un nume drept romănesc 
ca acesta de Bălașa. După ce fusese jupăneasă de boier. mulţi 

„ anl de zile, Bălașa avu parte să fie şi Doamnă. Mulţămi vă 
Dumnezeii pentru aceasta ridicind clădiri sfinte, Sf. Vineri 

din Tirgovişte şi mănăstirea Jitianul. În cea d'intăiu fu în- 
gropată, cu pompă deosebită — Patriarchul de Antiochia 
făcînd slujba —, la 1654, şi, peste cîteva luni numai, soţul 
ej, de curind căsătorit din noi, pierdea Domnia şi apuca 
un lung drum de nenorocire. Fiica ei, «coconiţa» Balaşa, 
mu ştim ce sa făcut. 

Odată cu Constantin cădea şi vecinul săii moldovean, 
“Gheorghe Ştefan, om roşcovan, grăsuliii, plin de bună voie şi 
gata de chefuri cu vin şi de curte pe lingă femei. Încă din 
boierie, Gheorghe-Vodă ţinea pe o jupăneasă din neamul Bo- 
eştilor, Safta. O furase în mijlocul drumului Sindcă-t plă- 
cuse. Bătrinul cronicar Neculce zice aşa: «Gheorghie Ştefan- 
Vodă, cînd era boier, murindu-i giupăneasa, aii rămas vă- 

„ duvoiă, şi, tilnind o giupăneasă săracă, frumoasă, tinără, 

anume Safta, ai timpinat-o pe drum, mergind cu rădvanul 
la Iaşi, şi au poprit rădvanul cu sila, şi sai suit fără de
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voie în rădvan, şi aii întors rădvanul înnapoi la. casa lui. - 
Şi pe urmă ai primit şi ea, şi sai cununat cu dinsul.» 

N'avu norocul Bălaşei de a muri în fericire. Cu soțul 
ei gonit ea trecu în Ardeal, unde nădăjdui o clipă să vadă 
iarăşi strălucirea Domniei. Apoi Gheorghe Ştefan porni tot 
mai departe în teri străine, pănă în Moscova, pănă la Marea 

Baltică, Dar pe dinsa n'0 ținu mult timp cu el, căci o fată 
din casă, Rusoaică de neam, Ştefana Mihailova, câştigă prin 
tinereţa e! inima bătrinului Domn izgonit. Cu Ştefana, care 
se dădea drept Doamnă, trăi şi muri pribeagul, pe cind 
Salta stătea liniştită în. Moldova, între credincioşii ce-i ră- 
măseseră din timpurile bune. Şi cronicarul Neculce, pe 
care-l auzirăm mai sus, a văzut pe biata bătrină, care pe- 
cetluia încă scrisorile ei cu bourul Moldovei şi-şi zicea 
Doamnă a acestei țeri. 

Ghica bătrinul, urmaşul lui Gheorghe Ştefan, n'avea 
Doamnă. Fiul şăii Grigore ținea pe o Moldoveancă, Maria, 
fiica lui- Matiaş Sturiza, şi aceasta avu iarăşi zbucium şi 

durere destulă cu bărbatul ef. Trecu prin Moldova la Mun- 
teni, de pe tron în toate pribegiile şi primejdiile. Născu un 
copil în Ardeal, unde numai mila lui Mihail Apaily, prin-- 
cipele ţerii, o: scăpă de a fi dată în mina Turcilor, pe cari 
Grigore-i trădase. Rătăcirile ei ai: dus-o -şi prin Veneţia, 
de unde veni în 'Ţara-Romănească purtind scumpe haine 
de modă străină, pe care datina ţerii nu o îngădui să le 
păstreze. Avu un singur fiii, Mateiii, care nu domni, şi două: 
fete, dintre care una luă un boier moldovean, pe Antohie, 
Jora poate, iar cealaltă pe fiul lui Antonie-Vodă Roset, lor- 

dachi. Ele trăiră tot prin ţară, pănă la moarte, şi poate şi 
ea pe lingă ele, după ce ajunse în văduvie. 

Istratie-Vodă Dabija, bătrinul care ajunse Domn al Mol- 
dovei în 1661, avea lingă dinsul pe bătrina lui, Catrina. 
saii Dafina. Ea fusese măritată şi cu un Buhuş, şi avea din 

această căsătorie d'intăiia o fată, Anastasia. Anastasia Buhuş, 

1 Fiica Dafinel cu Dabija, Maria, a fost soţia lui Iordachi Roset. A 
murit foarte tinără, la 1677, şi se vede-mormiîntul ef, lingă domnescul 
tată, la Birnova lingă laşi.
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“fastra Iul Dabija, luă pe Grecul rumeliot Duca, şi, la 
moartea lui Istratie-Vodă, Moldovenii avură pe Vodă. Duca. 

“Anastasia-l dădu ma! mulţi urmaşi, — una fu soţia lui 
Nicolae Costin — 'dar n'avu de loc grija numelui ei bun, 
nici față “de soţ-în tinereţă, nici, la bătrineță, faţă de 
copil. La Bucureşti, cind Duca se prileji a domni acolo, se 
zicea că Doamna iubește 'pe frumosul Logofăt Şerban Can- 
tacuzino cu lunga barbă neagră și adincii ochi mari. Iar, 
după ce se duse la Constantinopol cu copiii, foarte puţin 
scirbită că e văduvă, ea prinse dragoste pentru un beiu de 
Maina, Limberachi, care-l mincâ. banii şi o părăsi. 

Şerban Cantacuzino ţinea ca Doamnă pe o Maria fiica 
unu! boier Gheţea, de loc din Bulgaria, din Nicopol. Se 
ştie atîta că Doamna Maria a fost foarte evlavioasă şi că 
a ştiut să-şi crească foarte bine, dacă nu băiatul, cel puţin 
cele patru fete. Trei dintre ele se măritară cu boieri mun- 
teni 1, dar Casandra fu Doamna lui Dimitrie Cantemir cel 
învățat. Domniţ: Maria împărtăşi soarta foarte schimbă- 
toare a soţului el, neastimpăratul şi nenorocitul boier Con- 
siantin Bălăceanu, ucis întro luptă cu Turcil. 

XV. 
Doamna lui Constantin Brîncoveanu. 

Marica lui Constantin Brincoveanu şi Păuna lui Ştefan 
“Cantacuzino incheie rîndul Doamnelor de țară la Munteni, 
precum la Moldoveni se întilneşte la urmă Ana, a doua 
soție a lui Miba! Racoviţă. 

Marica, fiica lui Neagoe Postelnicul şi nepoata de fii a lui 

  

1 Smaranda a luat pe Istrati Urdăreanu ; fiul ei, [strâti, a avut un ! Singur copil, care n'a trăit. Maria a fost soţia lur Constantin Bălă- ceanu Aga : fiul ei loan ma lăsat decit fate, Baluşa ajunse soţia lui | “Grigore Vlastă: fiica er a luat pe un Cantacuzino-Păşcanu din Moldova. 
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Antonie-Vodă din Popeşti, căsătorit cu Elina. 1, se vede a îi fost 

o bună gospodină patriarhală, darnică şi harnică, bucuroasă de 

mulţii copil — pateu băieţi şi şepte fete? — pe cari i-i dă- 

duse Dumnezeii. Bătrineta-!' pregătia însă grozava lovitură a 

uciderii întregului ei neam la Constantinopol, în 1714, de 

securea călăului, într'o zi de bucurie, care era tocmai ziua 

ei, Sintă-Maria din August. Stătu un timp surgunită de 

Turci la Chiutaie, apol ea ge întoarse cu fratele ei Pană Ne- 

goescu în țara unde fuseseră Domni şi bunicul ei de pe tată, 

Antonie-Vodă din Popeşti, şi răposatul ei soţ. Era acum o 

biată văduvă săracă, şi cu multă durere ea se roagă de 

Braşoveni, în două rînduri, să-l plătească o veche datorie, 

ca să scape şi ea de datornicii el. Nici moartea, nici locul 

de îngropare al Doamnei cucernice, care a făcut de piatră 

la Bucureşti Biserica dintro zi, nu ni sint cunoscute. 

Păuna era fiica lui Andronic Greceanu. acă înnainte de că- 

derea soţului el, se zice că ea avuse vedeni! care prevestiaii o 

nenorocire. La. 1746 Ştefan-Vodă era gituit, lăsînd în urmă 

6 femeie cu mintea slăbită şi doi copil nevristnici. Aceştia 

se aleseră răii. lar mama lor, după ce vintură o bună parte 

din Europa, cerzind ajutoare de drum, de la Împăratul, 

şi pensie, se aşeză în Ardeal, unde avea moşia Recea, in 

Tara Făgăraşului. Acolo muri, bătrină şi siogură, întrun 

tărziă. 

XVI. 

Doamnele din epoca fanariotă. 

Doamnele veacului al XVl-lea ştii să se lupte pentru 

1 Antonie era fiii al pretendentului Mihai din Tirşor, a cărul soră, 

Tudora, tu iubita lui Mihai Viteazul (fata lor, Marula, fu soţia lui 

Socol din Cornăten!). Fratele lui Antonie, Neagoe, vinase şi ei Domnia. 

2 Stanca luă pe Radu-Vodă Iliaș; Maria pe Constantin-Vodă Duca 
(ea avu un fiă, pe «Duculeţ» trecut în Rusia); Safta -pe-lordachi. Cre- 

" tulescu; Ancuţa pe Nicolae Roset; Balaşa pe Manolachi Lambrind ;. 

Smaranda pe Constantin Băleanu ; Ilinca pe Searlat Mavrocordat şi 

Şerban Greceanu.
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Domnie, să poruncească oştilor, să pedepsească duşmanii, 
să cirmuiască ţara şi să judece. Şi de. la Doamnele din 
cestălalt veac, al XVII-lea, pornesc; porunci şi, întimplător, 
hotăriri de judecată. Regența e păstrată, statornic Doam- 

„nelor, cind soţul pleacă in .războiii sai: cind ele rămin, ca 
văduve, epitroapele fiilor. Aşa sa întîmplat în Moldova cu 
o Ruxanda Lăpuşneanu, cu soțiile Movileştilor, iar la Mun- 
teni cu Chiajna şi cu Doamna Ecaterina, ca şi cu Marghita, 
mama lui Gavrilaş Movilă. 

Cind aşa-numita «era fanariotă» incepe! după 1700, soțiile 
Domnilor, ma! mult străine, nu mal ai însă niciun ames- 
tec, în trebile țeril, ci lincezesc în ginecei, în seraiul Curţii, 
apărind numa! la hramuri și la cite un alaiu. 

Aşa cerea moda turcească stăpinitoare în toate. Despre 
cele trei soţii ale lui Nicolae Mavrocordat, despre cele două 
ale fiului săi Constantin, despre soţia a dova a lui Gri- 
gore Matei Ghica, Zoiţa, nu se poate spune nimic. Întim- 
plarea face să ştim că Ratia, Doamna celui dintăii Calli- 

"machi, era o ageră stăpină de casă. Nici acele Doamne 
pe care le atinge cea mal mare nenorocire, soțul lor fiind 
înjunghiat saii decapitat, nici acelea nu fac să se audă pănă 
la noi o plingere. 
„Maria, Pulheria 3, Smaranda, soțiile lut Nicolae-Vodă, 

erai Grece, dar Constantin Mavrocordat luă în căsă- 
torie pe Smaranda, nepoata lui Ştefan-Vodă Cantacuzino, 
fiică a lui Răducanu, fratele săi, apoi pe o Moldoveancă: 

- Ecaterina, fiica lui Constantin Roset; şi azi se vede la 
Cetăţuie lingă laşi icoana Precistei dăruită de dinsa. Pe 
mormintui Zoiţei, moartă la 1729 şi adusă la mănăstirea 

1 Nurorile e!, Doamnele lui Grigore şi Alexandra-Vodă Calli- 
machi, fură Grece, dar întăia soție a lui Alexandru, Ruxanda, era 
fiica lui Scarlat-Vodă Ghica şi nepoata de fiii a Zoiţel. Soţia lul Gri- 
gore chiar, deşi fata lui beizadeă Alexandru Nicolae Mavrocordat, se 
chema Jeana. | 

2 A fost îngropată la Mitropolie; mormintul s'a distrus la vre-o 
sălbatecâ reparaţie. Smaranda avu o fiica, Sultana. 

 



Pantelimon de fiul ei Scarlat, atunci Domn în Moldova, 

e o inscripţie romănească.. Ea lăsă o fiică, Ruxanda. 
Constantin Racoviţă ţinu pe 'Țărigrădeanca Sultana, poate 
fiica lui Gheorghe Başa-Mihalopulo, care se odihneşte la 
Golia. din laşi, moartă în tinereță, spre marea durere. 
a soțului care căută să moară din beţie. Din fetele 
lui Grigore Alexandru Ghica, cel tăiat de Turci Ja 1777, 

una luă pe Lupu Balş, alta pe Filip Catargiu. Soţia lui 
Constantin Moruzi era o Greacă, dar fete de-ale lui ai 
luat pe Scarlatachi Sturza, pe Săndulachi Sturza, pe 
lingă alte trei date după Greci. Zoiţa lui Răducanu 
Ruset, o biată orfană, fu soţia lui Alexandiu Moruzi, iar 

„o prea-frumoasă Văcărească, Safta, a lui Constantin Ipsi- 
lanti 1. O fată a lui Nicolae Carageă fusese una din soțiile 

„lui lenăchiță Văcărescu, poetul. lar Scarlat Callimachi ţi- 
nea pe Smaranda, fata lui Nicolae Mavrogheni, care muri 

săracă şi e ingropată la Golia din Iaşi. Era astfel o naţio 
nalisare a dinastiilor străine ce' ajunseseră a domni peste 
n0;, . 

Cu loan Sturdza şi Grigore Ghica, cel d'intăiă avind incă 
- pe bătrîna lui, Ecaterina Doamna (Roznovanu), cel de-al 
doilea despărţit de soţia sa, Maria .Hangerii, fiica Domnului 
cu acest nume, ucis în Bucureşti, — Doamna Marghioala, 
vestit de vorbareţă, de primitoare şi de neastimpărată, care 
primi, la Colentina, în palatul el. care se ruinează acum, şi 
pe Ruşii lui Liiders şi pe Turcii lui Fuad-Efendi din 1848 —, 

„începe vremea cea nouă, la 1892. 
Doamnele acestui timp sint prea cunoscute ca să trebu- 

iască a se vorbi de dinsele. Adevăratele chipuri eroice sai 
duioase sînt însă ale unor timpuri acum depărtate. 

1 Mama el era Safta Cretalescu, care purta numele feter lui Con- 

stantin Brincoveanu, din care se cobora. Tatăl ei era Constantin Va- 

cărescu. Sora Doamnei, Smaranda, luă pe Mihai Manu. 

C
C
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ADAUS CU PRIVIRE LA DOAMNELE NOASTRE. 

  

I.« DOAMNA VELICA: IUBITA LUI MINHAJ VITEAZUL 
ŞI STĂPÎNA ARDEALULUI. 

Bătrinul domn 1. Puşcariu, membru al Academiej Romiae, a adus, în 1907, o comunicaţie întitalată, poate cam neaşteptat, «Două Zamfire», în care se vorbeşte, ma! la urma urmei, cum recunoaşte şi autorul micului studiu, nu de două, ci de «o Zamfiră». 

E cunoscută cealaltă Zamfiră, în treacăt pomenită, —fiica lui Moise- „Vodă, cel ucis Ia 1530 în lupta de la Viişoara, soţia Ungurului Şttfan Keserii, căruia i-a dat şi urmaşi, şi apola Polonului Stanislay Nisowski, stăpina moşiilor Singiorgii şi Valea-Streiului, în părţile hăţegane, ale pămîntului dacic străvechii, ctitora - mănăstiri! Prislopului, tot de acolo, mănăstire frumoasă şi trainică, unde i se vede încă mormintul de piatră cu inscripţie latină 1; ziditoarea acelei biserici din Dănsuş, care poartă încă zugrăveala din vremea ej, şi care nu e de loc un templu roman, ei un, lăcaş de închinare creştin, înjghebat cu preţios "naterial de pietre acoperite cu însemnări antice ; ocrotitoarea Vlădiciel . romăneşti a egumenilor din Prislop. Despre această fată de Domn, ră- „masă ca stăpinitoare de pămînturi întinse în Ardeal, d. Puşcariu putea să mal apuie că, o clipă, ea ae gindise la un al treilea măritiş, cu aven- turierul ungur Pavel Markhăzy, care nădăjduia să ajungă prinț al Ar- dealului eu ajutorul lui Sinan Vizirul —, învinsul de mal tărzii la Călugăreni. | 
” Foarte bogată, Zamfira, căreia piatra de mormint îl dă numar 43 de ani la Mart 1580, cînd îşi încheie. veacul, căuta să se întinerească pen- tru a plăcea îndrăzneţului mire. Şi ar fi fost, de sigur, un noroc pentru bieţii iobagi cari înfăţişau, pe atunci, Rominimea Ardealului, să aibă drept «Crăiasă» a ţerii pe această Romincă după tată şi mamă, al cării părinte domnise dincolo de munţi. Ctitoria e! de la Prislop, bine păs- PI 

| 1 S'ar fi găsit gi una slavonă, imi spunea păr. vicariu Radu din Hateg. 
gasit ş , Haţeg
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trată, şi mormintul se pot vedea în vol. | din cartea mea «Neamul ro- 

mănesc în Ardeal şi Ţara Ungurească», pp. 311-2. N 

Cealaltă Domniţă Zamfira iese la iveală numa! prin actele pe care, 

cu mulţi an! în urmă, le punea la indămina d-lui Puşcariu colegul săă 

Ioan Gâi de Hilib, Ungur ca toți Ungurii, dar, ca neailţi Unguri, urmaş 

direct al straşnicului Voevod muntean Mircea Ciobanul şi, deci, mal 

„Basarab decit toţi ceilalți. 

La 1-ii Mai 1564, Gagpar Baresai, alt fruntaş romina trecut la neamul 

stăpinitor al Ungurilor, vindea satul Cetea, în părţile Bălgradului, Lo- 

gofâtului Ioan din Piteşti, care era soțul Domniței Stana şi ginerele 

lui Mircea Ciobanul (care avuse şi un frate, Stan). Mal tărziii apar, pe 

rînd, în documentele d-lut Puşcariu copiil lor: Zamfira, care se mărită 

întăi cu Petru Râecz, citva timp agent ardelean la Constantinopol, apol 

cu neinsemnatul Ioan Balintit, care, ca şi Râcz, avea moşie la Teiuş, 

locul unde se leagă acum mai multe linii de tren ardelene ; Velica, 

soţia lui Fabio Genga, care căpătase o nobleţă de Ardeal şi moşie la 

Hăţegel (deci: de Hadzaczei), şi fiica lor, Ecaterina; în sfirgit Petru, zis 

Logofătul, ea şi cum numele tatălui săi ar fi fost un nume de familie, 

și despre care nu ştim alta nimic. 

Destul de interesant şi atita: cu Domnița lu! Mircea-Vodă, cu fiicele 

de"Domniţă Zamfira şi Velica, cu fratele lor Petru, cari-şi ai drumul 

lor prin aristocrația, de altă credință, a pămintulul acestuia străin, — 

totuşi aşa de romănese şi el. 

Dar putem şti mai mult, muit ma! mult, despre acest neam înstrăinat, 

cu povestea romantică. Din publicaţii ale mele, care n'aă ajuns la cu- 

noştinţa d-lui |. Puşcariu, li putem da tuturor acestor pribegi o viață. 

Hirtiile, daniile slavoneşti, în 'Țară-Romăneaacă, din partea lul Petru- 

Vodă Şchiopul, şi el fii al lui Mircea, deci fratele Stanei, către loan 

Logofătul se păstrează toate, neatinse de vreme, cu frumoasa lor hirtie 

aspră pe care se întinde negrul slovelor fine şi roşul tare al chino- 

varului în monogramele artistice, în Museul 'Ardelean din Cluj, unde 

le-ara văzut în 1901. Din ele se desluşeşte că loan, saii, mal bine, 

căci aşa işi zicea — şi pe atunci fiecare formă a unul nume de botez 

era un nume deosebit —, han, era la 1563, în Novembre, Mare-Pos- 

telnie, stind în ţară, unde căpăta o parte din moşia Trestenicul, iar 

apoi dania Ţiganului Berbecea din Brăila. Logofăt ajunge în 1564, cînd,— 

fără a ge strămuta în Ardeal, unde stătuse ca pribeag încă din 1559, 

după peirea ocrotitorului săii, a cărui fiică o luă apol, în surgun, şi după 

venirea duşmanului în Scaun,—el îşi cumpărâ, ca o moşie de adăpost, 

Cetea. În 1565-8 i se intărese de Petru cumpărăturile muntene la Bo- 

ruleşti şi i se mai dau Țigani: Paşadia, care Îusese plătit scump : cu 
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o mie de aspri turceşti, Coifan — ce nume războinic! — şi mal mulţt 
alţii. În acelaşi an, cumnatul lui Ivan pierdu însă Domnia, şi casa din 
Ardeal, sigură, adăposteşte pe fugari, cari nu voiesc să stea în ţară 
supt noui Alexandru-Vodă.. 

Încă din 1559 mersese în Ardeal «loan Logofătul, casnic al lui Mircea- 
Vodă Ciobanul», tatăl lui Petru Șchiopul. Tot atunci făcea drumul la 
noi Petru Râcz, de bună seamă Petru Răcz de Gilgăi, viitorul săi gi- 
nere. Ioan Logofătul care vine în Ardeal supt Mihnea-Vodă, nepotul 
lui Petru, după 1580, pare a fi altul decit acest Ioan. | 

Tatăl Zarafirel pare a nu se ma! fi intors din Ardeal, unde-şI cum- 
părâ moşii. a | 

Deci pe la 1580 încă, Ivan nu mal era în viaţă. Nici Domnița Stana 
nu mal trăia atunci. Ea se stinaene la Cetea sati în Orăştie. 

La 1599, apar în actele d-lur Puşcariu fetele lor, Zamfira, — botezată 
poate de fiica lui Moise-Vodă — şi Velica, cea d'ințăiti ca văduvă, cea- 
laltă ca soţie a lui Fabio Genga. Peste un an, le aflăm la Bălgrad — 
oraşul locuit acum de Mihar-Vodă, stăpinitorul Ardealului. Îşi zic: 
«jupanița Samfira» şi «gospojda Velica» (nu înțelegem deocamdaţă ge 
ce «gospojda», adecă «Doamnâ», căci ipotesa, ce fâcusem altă dată, că 
ar fi fost soţii lui Petru Cercel, fratele lui Mibal, cade); fratele lor 
Petru e mort, dar surorile aii la ele pecetea, şi din ea, care poartă cu 
mindrie vulturul muntean şi insemnarea «Petru Voevod», se vede că 
acest frate, fii de Domniţă, avuse ambiţii de Domnie ; il trăieşte însă 
fiul, Ştefan, care a fost poate şi el, peste cițiva ani, doritor de tron. 
Cu toţii daii mănăstirii Golgota moşie la Răzvad., 

Din căsătoria Zamfirei cu Petru Răâcz se născu Adam, care la 1602 
avea moşiile Bogata-Romănească şi Ungurească, Poiana-Blenchi, Va- 
lea-Porcului, Fălcuşa, Tirlişua, Măgura şi Gilgăul, în comitatul Solnoc- 
Dobica, — precum ni arată o notiţă a căpitanului Marțian. 

Răez Adam, fiul « Doamnei» Zamfirei, poate fi acel «Rattz Dan» care 
ge intorcea din Moldova de la Petru-Vodă, fratele maicei sale, la 1584 3. 
EL luase pe Drusiana Toroczkai. Şi din Balintit, al doilea soţ al 
Zamfirei, se născură urmași unguri al Domnilor noştri. 

Articolul d-lui Marțian ni destăinueşte această descedenţă a Zamfirei 
(care trăia la 1602) din cele, două căsătorii, * 

Astfel neamul lui Ştefan:cel-Mare, dinastia Moldovei, ca şi a lul Ba- 
sarab-Vodă, dinastia munteană, trăiesc, cu nesfirgit amestec străin,. în 
familiile Ii losif Kiss, Francise Balintit, Ieremia Corniş şi Dominic . 
Gal din 1843. ! 

- Şi iată încă un amănunt, — acesta și ma! interesant pentru cine vrea: 
să vadă trecutul, să trăiască în el. Fabio Genga, soțul Velicăt, e un om 
foarte cunoscut, favorit italian de-a! principelui ardelean Sigismund



— 4 — 

Bâthory, care-şi "dădea aiere să pregătească răscoala Ardealului, în fo- 
losul Creştinătăţii; împotriva 'Purcilor. Mihar Viteazul l-a păstrat la 
“Curte, dar nu pentru taleiitul săii diplomatic “sai pentru grațiile lui 
de curtesan. La 15 Mart 1600 un agent al Împăratului, venit la Mihai- 
Vodă, trimetă şi această ştire : «Toate afacerile ţeril le âre în mină o 
jupăneasă romîncă, măritată cu Fabio Genga, cu 'care se ţine cu ştiinţa 
“tuturora, şi pănă ?ntr'atita, încit a poruncit supt pedeapsă de moarte 
soțului să n'aibă a face cu diasa»,. 

Puternica ţiitoare a lui Mihai Viteazul, stăpina prin iubire a Ardea- 

ului, cucerit de sabia romănească, nu era o femeje de rind, ci o ne- 

„poată de Domn, — sîngele lui Mircea Ciobanul gi, prin bunica el, 
Doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareş, singe al lul Ştefan-cel-Mare. 

«Doamna» Velica — înţelegem acuma de ce-și zice aşa—iși iea locul 
între figurile trecutului nostru, şi nimeni! nu-i va face un păcat prea 
mare din aceia că, între Fabio Genga şi Mihai Viteazul, a preferat pe 
„acesta din urmă]. 

II. FIICELE CIIAJNEI ŞI ALE LUI MIRCEA CIOBANUL 
4 L 

Cunoaştem numele a două dia surorile, după tată şi după mamă, 

„“ale lui Petru Șchiopul. Maria fa măritată după puternicul Şaitan-Oglu, 
Mihail. Cantacuzino, dar Chiajoa, în urma unet certe pe drum între 

bătrinu! şi uritul Grec şi noua sa soţie, puse să se oprească caravana 

mupţială, ce se. indrepta spre imperiala reşedinţă din Anchial a &ine- 
relui, şi să i se aducă fata înapol. Afacerea avu răsunet la Poartă şi 
:provocă trimeterea unul firman către iresponsabilul copil de pe tronul 

muntean. «Creştinul poreclit Şaitan-Oglu», seria Padişahul tinerei sale 

raiele de la Bucureşti, «unul din raielela Împărăției Mele, spuindu-mi 

înnainte că sora ta, pe care i-o dădugeşi in căsătorie, a fost apoi des- 

„părțită cu sila de tine, chiar în Ţara Tureească, îţi scrisesem să impaci 

lucrul. Îmi spul acum că după porunca mea ai trimes înnapoi prin 
oameni! tă! şi al dat pomenitului Şaitan-Oglu tot aurul şi hainele ce 
dăruise surori! tale la nunta. ei, şi că astfel lucrul e împăcat. Dar 
„bagă de seamă că, orteum, nu te-ai purtat bine în această afacere. 
„Pentru astă gată ţi s'a iertat însă greşala» (17 Zicaldt 973). 

La această dată de 5 Iunie 1566 două din celelalte surori ale lui 
Petru rau măritate. Una luase, după sfatul Patriarhului constantino- 

1 Pentru cel ce ar dori să caute dovezile celor de mal sus, sint de 
consultat: Hurmuzaki, XI, tibla; Doc Bistriţei, 1, p. ui; Trei chipuri 
din veacul al XVil-lea, în Convorbiri literare pe 1904, p. 113 şi urm.; 
Cromica lui Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 66, nota 3: căpitanul 
Marțian, în Răvașul n-l 7. _ _  
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politan Ioasaf, pe un Greg, Stamati, . nepotul prelatului, gi căsătoria fur . serbată în aceeași vreme „cu efemera căsătorie a Domniței Maria. O altă Domniţă ajunse înnainte de 1582 goţia tinărului Socol, fiul Vi- zirului lui Petraşcu, întrebuințat încă supt-acest Domn în misiuni peste hotare şi, mat tărziu (1563), candidat la: tronul muntean al ge- neralilor impărătegii din Ardeal. 
, În 1574, o altă fiică a Chiajaer fu închinată tinărului Sultan Murad, atunci sangeac de Magnesia. Ca «soţie» a Sultanului, ca femeie din harem, această coboritoare a lui Ştefan-cel-Mare sprijini tronul mol- dovenese al bicisnicului e! frate Petru, şi el odinioară crescut la Curtea moștenitorului osman. . - Alerandra, soţia Cămăragului Gheorghe şi mama lui loan şi Aslan, amindoi însemnați boieri munteni din întăia jumătate a secolului al XVIl-lea, era poate deosebită de cele tre! Domniţe pomenite pănă aiel, O găsim, împreună cu bărbatul şi copiii el, în suita Voevodului fugar, la 1591. i 

O soră a lui Petru fu mama lut Gheorghe Hatmanul, alt Curtean de restrişte al Domnului. Pe una o ceru în 1566 Granirie de Grand- - champ, ambasador frances pe lingă Poartă şi om cu nevoie de bani, Acelaşi ambasador al regelui Franciei urmâ aceste stăruinţe, peţina, pe cînd Mirceoaia era la Alep, pe una dintre principese, prin tălma- ” „ciul şi secretariul săi Jean-Baptiste Bedier, care se intoarse fără is- pravă. În sfirgit, cum s'a svus, Despot dori şi el să fie ginerele Mir- - ceoaii şi, încrezător in el cum era, hotărise faţă de înnalte personagil străine şi ziua cînd se va serba căsătoria. - 

II. FETELE LĂPUȘNEANULUI. 

Fetele lui Alexandru Lăpuşneanu cu Ruxanda, fiica cea mai mică a Imi Petru Rareş, aii fost acestea : 
4. Teofana, moartă incă din 1560-1, îngropată supt o frumoasă piatră de mormint, de marmură bună, în pronaosul mănăstirii Slatina, cti- 

toria părintelui el. 
După chipurile ctitorilor, zugrăvite la Slatina, ze vede că ea a fost cel mal mare copil al Domnului, mai mare şi decit fiul Bogdan. 
2. Teodoră, mal mică deciț băieţii Bogdan şi Petru. Ea se aținse în copilărie, la 1565-6, şi piatra de mormint săpată pentru dinga se ve- dea pănă mai dăunăzi tot la Slatina. 
3. Marica, mama Anei din documentul nostru, veni după un alt fii, 

lonaşcu. Ea s'a căsătorit cu un Polon, Orzechowaki. Supt Aron-Vodă, 
care se dădea drept fiul lu! Alexandru Lăpuşneanu, ea veni în Mol- 
dova. Pe atunci fiica ei Ana era căsătorită cu acel Czolhanski, despre.
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«care un document mărturiseşte că se chema Vasile și că a murit prin 

„4640. Moartea i se va fi întîmplat în luptele pontru gonirea din Mol- 

dova a lu! Constantin Movilă, Domnul el. 

Dintr'un document romănese se vede că din căsătoria Anei cu Czol- 

hanski ge născură doi fiii, cari primiră nume romăneşti: lonaşco are 

pe acela al unchiului săi, Pătraşco pe al altul unchii, Petru Lăpuy- 

neanu, precum şi o fată, numită Maria, ca şi bunica, 

4. Chiajna se mărită la 31 lanuar 1569, în Domnia fratelui el Bog- 

dan, cu un boier din ţară, Soţul e! fu Grecul Apostolachi Comisul, 

gi din această căsătorie se născu un. fii Dumitraşco, care muri la 

4601, amîndot părinţii să! fiind în viaţă. Am crezut că această Chiajnă 

„nu era fiica Ruxandei, ca una ce nu e zugrăvită între etitorii Slatinei, 

dar, gindindu-mă la numele el, care e şi al surori! Ruxandel, sint 

aplecat astăzi a lăsa chestia deschisă. 

5. Trofana era să se căsătorească în 1583 cu Alexandru, un frate, 

necunoscut altfel, al lui Mihnea Turcitul. Mal tărziă ea ajunse soţia 

“nobilului polon Paniewski. Era văduvă şi tără copi! în 1592, cind fra- 

tele-e Petru, zis Cazacul, luă Domnia Moldovei şi n'o uitâ în daru- 

rile lui. 

6. Anghelinu, numită aşa după un nume tradiţional în familia Des- 

poților sirbesti, care dădu Rominilor pe Doamnele Miliţa a lu! 

Neagoe şi Elena a lui Petru Rareş, nu e cunoscută decit prin pomel- 

micul care o aminteşte. 

7. Sultana, în sfirşit, se făcu, precum s'a arătat, călugăriță la Socola.



  

  

II, 

Despre îmbrăcăminte şi locuință, 
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Generalităţi. N 

Îmbrăcămintea şi locuinţa sînt strîns legate întee dinsele. 
Ele pornesc 'de la aceleaşi foarte vechi obiceiuri şi se supun, 
în desvoltarea timpului, la aceleaşi mode şi înriuriri trai- 
nice venite din străinătate. Boieril iubitori de Poloni din 
veacul al XVI-lea poartă veşminte ca acelea de peste Nistru 
şi, în același timp, aduc mobilării anumite schimbări care 
o apropie de a poporului-model. Şi ma! de mult, cel ce clă- 
diaii cu meşteri saşi, aşa cum vedeati clădirile, în pribegie 
sai în călătorii, la Braşov, la Sibiiti, la Bistriţa, aceia căuta | 
să-şi potrivească şi veșmiîntul şi podoabele după acelea, de 
forme apusene, care se întilniati în Ardeal. Turcii aii impus 
pe urmă gusturile lor în veşmint şi în acelaşi timp în îm- 
părțirea şi împodobirea casei.-Cea din urmă influenţă, care 
trăieşte şi pănă astăzi şi nu se mai poate înlătura, curentul 
apusean, a atins în acelaşi timp, prefăcindu-le, haina şi 
casa, elementele şi podoabele uneia caşi ale celeilalte. 

Studiul acesta îndoit se poate face deci în acelaşi cadru, 
şi din această tratare îmbinată nu poate să iasă decit folos, 
o înţelegere mai deplină. “ j 

Cind se vorbeşte insă de îmbrăcăminte şi locuinţă, tre- 
buie să se înțeleagă acea îmbrăcăminte şi locuinţă care se 
preschimbă în urma jocului înriuririlor străine. Deci e 
numai a Domnilor, boierilor, negustorilor mat bogaţi şi a | clericilor mai înnalți. Clasa numeroasă, şi hotăritoare în 

„.„ Saă păstrat în acest articol, 'reprodus 'dintr'o culegere mal veche, : ca şi cel precedent, şi ştirile despre îmbrăcămintea bărbătească. Ni sa 
"părut că'şi ele pot interesa publicul către care se îndreaptă în rindul întăi această carte. ;   | N. IORGA. ” ! 4
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ceia ce priveşte munca şi păstrarea însuşirilor neamului, 
a ţeranilor, aceia a păstrat în multe părți pănă astăzi ve- 
chiul ei port şi vechiul ei meşteşug de clădire, pecare 
singură şi le face. În îmbrăcăminte, căciula, minteanul, su- 

manul, zeghea, cojocul, ițaril, bernevicil țeranului sint ace- 
iaşi astăzi ca pe vremea lui Basarab şi lui Bogdan, înte- 
meietorii, în al XIV-lea veac, a! Principatelor. Tot aşa de 
statornic şi credincios ai păstrat femeile satelor vălurile, 
pieptănătura în cozi şi conciuri, cămăşile înflorite cu cu- 
sături şi fluturi, pieptarele, cojocelele, fotele, zăvelcile, 

opregurile celui mai vechiii trecut. Deosebirea ce se vede 
astăzi între Ţinuturi şi în ceia ce priveşte înfăţişarea pe 
din afară, impodobirea cu văpseli sait forme aplicate asu- 
pra tencuielii, împărţirea pe din lăuntru, natura şi croiala 
uneltelor şi cioveielor casei, — toate acestea n'au suferit 
decit în timpurile din urmă unele schimbări care sint îm- 
bunătăţiri, silinţi către ma! frumos şi mai trainic. 

Afară de aceste vechi forme, pe care le-am apucat în chip 
vădit, şi care nu se poate tăgădui, de la strămoşi! trac!, ce ait 
lăsat anume din aceleaşi obiceiuri de îmbrăcăminte şi locu- 
ință şi vecinilor noştri slavi de peste Dunăre, atară de 
această moştenire de două ori milenară de la aceia cari 
ai inceput, în Balcani ca şi Carpaţi, viaţa de cultură, — 
poporul nostru n'a putut crea. Ela părăsit pe alocurea 

„_mindreţa simplă şi practică a trecutului pentru a lua mai 
dăunăzi din miînile negustorului, evreii mai ales, forma 

„cea mai proastă şi maiieftenă a îmbrăcăminţii, şi chiar a 
clădirii şi mobilării apusene. Ferneile îmbodolite sai înfăşu- 
rate în barizuri, cusute grosolan în polcuţe şi fuste de tirg, ba 
chiar în rochil cu volane după jurnale de modă răsuflate, 

„care primesc astăzi în Moldova de Răsărit, cu oarecare 
mindrie, pe străin puindu-l în faţa păretelui căptușit cu 
fotografii stingace sai înnaintea mesuţei de modă nouă, 
înflorită cu cutit, strălucitoare de chipuri frumoase pentri: 
săpun sai ciocolată, şi cu cărți poştale ilustrate, — ace- 
lea ai părăsit o adevărată avere, fără a da în schimb ceva 
de la sine.
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Cele patru înrîuriri. 

Portul şi clădirea ai evoluat, ajungind din vreme în 
vreme la înfăţişări cu totul deosebite de acelea de la care 
se plecase, numa! în acele clase superioare ca bogăţie, ca 
neam saii ca dregătorie, de care am vorbit. 

Această evoluţie se poate împărți foarte neted şi sigur 
în citeva perioade. Şi anume: 

4. Întăiă avem înriurirea orientală bizantină. E cea. ma! 
veche şi aceia pe care o putem cunoaşte mai grei prin 
cercetarea de-a dreptul. Ea a fost luată prin Slavii, Sirbi 

şi Bulgari, de peste Dunăre, şi a durat puţin, fiindcă .fo- 
carele de influenţă s'aii prăpădit cu totul încă din veacul 
al XV-lea, prin cucerirea turcească. 

2. Paralel] cu cea d'intăii, şi înlocuind-o în curind cu totul, 

e influența Apusului, care trece la.noi prin Saşi şi prin 
Poloni mai ales, întru cîtva prin Italienii, mai ales Geno- 
vesi, cari făceai negoțul în părţile Mării Negre. Ea stă- 
pîneşte cu totul pănă în a doua jumătate a veacului al 

XVI-lea chiar. amestecîndu-se numa! de la o bucată de 
vreme, după 1500, cu a doua influenţă bizantină. Moldova, 
care nu era de-a dreptul mărginaşă cu Răsăriteni], a avut-o 
întrun chip ma! deplin, mai desăvirşit şi mal trainic decit 
Tara-Romănească, despărțită numai prin apa Dunăril de 
Balcani. | 

3. Cea de-a doua influență bizantină vine prin Grecii din 
Constantinopol şi din insule, tot mai mult amestecați în 
toate ramurile vieţii noastre, apoi prin Rominii, vinători de - 
Domnie şi boieri, cari petrec o mare parte din viața lor în 
locurile răsăritene. La sfirşit, această influenţă capătă o în- 
făţişare turcească (în fond însă, şi aceasta, tot bizantină), 
ceiace se întimplă în veacul al XVIII-lea, cînd ne 'dăm 
după aşa numiţii-Fanarioţi, cari şi ei se dădeaii după stă- 
pini! lor, Turcii. :



4. În sfirgit, Ruşii mal ales, dar şi Austriacii, cari at 
ocupat de atitea ori Principatele în veacurile al XVIII-lea 
şi al XIX-lea, meşterii nemți, negustorii braşoveni şi lips- 
cani, cari au pătruns, de pe la 1774 mal ales, în ţară, Evrei, 
cari aii năpădit Moldova, consulii, călătorii, profesorii, ac- 
torii ambulanți, toţi aceștia au impus felul de viaţă al 
Apusului, în care trăini astăzi în chipul cel mat complet, 
cit priveşte îmbrăcămintea şi locuinţa. Negoţul Europei are: 
interesele sale ca să adoptăm la vreme toate rafinăriile, 
adesea ori urite, costisitoare, netrebnice, şi nesănătoase, ale: 
une! civilisaţii pripite, zgomotoase, aspre şi trufaşe, care 
n'are prin urmare numal părți bune. 

III. 

Moda bizantină, 

În veacul al: XVI-lea, Bulgarce, Sirboaice, poate Bosniace, | 
de sigur şi vre-o rudă bizantină, făceai. parte din familia 
domnească a Muntenilor. În boierimea lor se găsiaii atiția 
cari, în multele nenorociri care căzuseră asupra Peninsulei 
Balcanice, descoperiseră că e mai bine să trăiască dincoace 
de Duriăre. Prin aceşti factori ai pătruns obiceiurile şi da- 
tinile răsăritene. Acestea nu' erau altele decit, cum am spus; 
cele împărăteşti bizantine, în legătură cu Imperiul Roman 
de odinioară. Din causa acestei “innalte obirşii a lor, ele nu 
puteau fi privite decit cu un respeci, cu 0 admiraţie fără 

“de margeni de o societate care începea abia să se ) desfacă 
din masele poporului. 

Apoi Tara-Romănească,; alcătuită mal de mult, a dat 
la rindul ei Moldovei ceia ce ea însăşi primise de la veci- 
nii de peste Dunăre—, căci pe atunci era incă aceiaşi cul- 
tură  romano-greacă întinzindu-se în chip fireso de Ra 
Miazăzi la Miazănoapte. 

Astfel, viața claselor noastre înnaite * va bizantinisal în: 
parte, dacă nu în întregime,
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„Începînd cu locuința, dacă mănăstirile ce se durează în 
acest veac sînt imitate după cele sirbești, dacă Mitropolia ! 
Argeşului e o umilă clădire bizantină, puţinele case mail 
bogate, înnălțate chiar de aceiaşi meşteri, vor fi avut înfă- 
țişarea exterioară obişnuită în Răsărit: clădirea umbroasă 
cu fereşti mici, pridvor pe stilpi şi bogată grădină împrejur. 
Ca şi în celelalte părţi răsăritene, mobilarea. va fi fost de 
tot neindestulătoare. Divanurile, lungile paturi de odihnă 
neîntreruptă, care şerpuiesc în 
săpate şi incrustate cu sidet şi 
fildeş, multele covoare care 
căptuşesc întreaga încăpere nu 
puteai să pătrundă încă Ja noi. 
Căci ele nu fuseseră primite 
nici de aristocrația harnică şi 
războinică a Sirbo-Bulgarilor. 

În costum, moda bizantină 
a fost luată în întregime de 
Domni, cari voiaii să se arăte 
cit se poate mai asemenea cu 
Împărații bizantini, model veş- 
nic al oricării stăpiniri în 
Răsărit. Şi Marii noștri Voe- 
vozi au purtat, de la început, 
la zile mari cununi de aur, 
lungi rochii de brocard de aur, Să: OR 
papuci de piele supțire, cu Chip de sa din aaa XVII-lea 

călciiul mic şi virful rotunzit; 
şi el şi-au lăsat părul pe spate învirtit în bucle, cum ce- 
rea eticheta împărătească. Aşa vor fi ei înfățişați de-acum 
înnainte — cu 9 singură deosebire, pe care vom vedea:o 
îndată, — în chipurile amintitoare din bisericile şi mănăs- 
tirile clădite de dinşii. E o îmbrăcăminte care samănă cu 
a sfinţilor — Împărații bizantini şi Țaril bulgari poartă chiar 
aureola în jurul capului — şi cu a arhiereilor. Briul lui 

    

+ Vezi Istoria Roiminilor, p. 67.
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Neagoe:Vodă, acea bandă de țesătură deasă şi delicată de 

mătasă şi aur, lucrată la Sluck, în Polonia, care se arată 

şi astăzi supt acest nume în comoara de la Argeş, samănă 

cu patrafirul ce impodobeşte pe preot în timpul slujbei, şi, 

în jurul g gtului, Manuil Paleologul, contemporanul lui Mircea- 
cel-Bătrin, are, într'o 

miniatură din 14081, 

un omofor ca acel ce 
se poartă de preoţi. 

Un singur chip dom- 
nesc din acest timpa 

ajuns pănă la noi. l. 
"Mircea -cel- Bătrin, a- 

vind lîngă dinsul şi pe - 
fiul săi, încă nevrist- 

. nic, Mihail, chip zugră- 
vit în biserica de la 
Cozia şi în paraclisul 
de îngropare al ace- 
leiaşi mănăstiri. Zugră- 

Stemă bizantină (a panzele munteni; veala nu e cea dela în- 

ceput nici întrun loc, 
nici în celălalt: în paraclis ea e făcută în veacul al XVI- lea, 
cind sa înnălțata- 
ceastă bisericuţă, 

luindu-se chipul 
după acela din bi- / 
serică, iar acesta în- 

suşia căzut la repa- ; 
raţia din vremea lui 
Brincoveanu şi a 
fost făcut din noi 
atuncea.O reprodu- 

    
Alte două sculpturi asemenea (stema bizantină și 

cere foarte necre- cea munteană). 

1 Hertzberg, Geschichte «es By-antiner und des Osmanischeu Rei- 

ches, în col. Oncken, la p. 316. n
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dincioasă, prin prea multa împodobire, se dă la inceputul 
volumului Î, partea a II-a, din culegerea de documente 
externe, zisă Hurmuzaki, a 

Academiei. 
Mulţi ar fi aplecaţi să vadă 

în îmbrăcămintea lui Mircea + 
numai o înriurire apuseană, 
deci ungurească. Pare, ma! 
ales aşa cum e reprodus, un 
cavaler în zale, cu mantia pe 
umeri şi sabia la coapsă. Cind 
il compari însă cu vre-un 
chip balcanic din același chip; 
precum e al Despotului Con- 
stantin, în miniatura reprodu- 
să exact la sfirsitul volumului 
VII din colecţia Sbornic, a 
Ministeriului de Instrucție bul- 
găresc, vezi lesne că cele mai 

multe elemente snt totuși Chip de sfint din veacul al XVII-lea 
bizantine. Mircea are ca şi (de îa Hurez). 
"Constantin cununița neînghisă; 
cu cinci ramuri ascuţite, care era păstrată pentru stăpini- 

torii neatirnați ce m'aveaii totuşi demnitatea de Împărați. 
Acelaşi e felul de a se lăsa părul, încă neimpletit, dar um- 
flat — cum îl poartă astăzi unii clerici tineri —, aceleaşi 
mustăţi plecate în jos, aceiaşi linie fină a unei bărbi ce 

caută să se asemene cu a Mintuitorului. Aureola trebuie 

să fi fost luată lu! Mircea de către imitatori. O haină strinsă, 

roşie la Constantin, roşie cu cercurtle negre impiestrite cu 

albastru la Mircea, înfăşură trupul. Benzi de fir cuprind 

brațul la mijloc între umăr şi cot, iar altele cercuiesc de 

mai multe -or! încheietura miînil. Papucii, ascuţiţi .în acest 
timp, se daii ca o mănuşă pe picior: Constantin îi are,îm- 

  1 Vezi Istoria Rominilor, p. 73.
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părăteşte,' roşii, pe cînd la M 

  

Chip de sfint din, veacul al XVII-lea 
(de la Hurez). 

ircea el sînt de fir aurit. Vul- 

„turil bizantini, cari se văd pe 
genunchii lui Mircea, dove- 
dind o neîndoielnică înrudire 
bizantină, împodobesc doi cite 
doi o lungă haină, de pe de-a- 
supra, pe care Constantin o 
îmbracă, lăsind să se vadă 
numai minecile de la cealaltă. 
Din potrivă, Mircea n'are peste 
această din urmă haină strimtă 
decit o manta roşie, brodată 
cu aur, care-i atirnă pe umeri, 

aşa încît se pot vedea mar- 
genile tunici! scurte, sabia, în- 

făşurarea strimtă a piciorului, 
ceia ce-i dă o înfăţişare răz- 

boinică, sprintenă. Mircea n'are în mină sceptrul, precum 
il are Constantin, fiindcă el trebuia să ţie cu mina dreaptă 
biserica închinată de dinsul lui Dumnezei. 

Dacă Mircea, se îmbrăca astfel, 
de sigur că Doamna sa purta 
veşmiîntul Împărăteselor şi înnal- 
telor: Doamne bizantine sai 
vo-bizantine. Şi anume : cununiță 
cu mai multe ramuri ascuţite, 
haină de desupt croită larg, 
brocard cu flori de aur pe fond 
TO$, verde sait brun, în deose- 
bite nuanțe; ca podoabă a hai- 
nel acesteia d'inţiiii, o dungă 

sla- 

din 

  

Chip de 'sfint din veacul al XVII-lea. 
(de la Hurez). 

de fir la git şi o alta, tot aşa de lată, căzind în lungul 
veşmintului, ovtreia, în sfirşit, cu pete ovale colorate. ti- 

- vindu-i margenea. Une ori dunga cea lungă din mijloc 
putea să fie înlocuită prin mai multe dungi paralele. Astfel 
Teodora, soţia Împăratului bulgăresc Şişman, are două



  

— 517 — 

ri pi Că Pa 

dungi da fir la.mijlogul hainei, pe cînd. alte două-€ se desfac. 
din nişte cercurele de aur. ce cuprind umărul de fur. Am” 
prejur. Ca şi în veşmintul bărbaţilor, un cere .de aur în- 
făşură braţul, iar. cel de Ja încheietura minil. se prelun- 
geşte dedesupt. pănă la cot. Mantia -e totdeauna de altă 
coloare şi primeşte une ori şi ea benzi de fir ; fetele ascund 
minile în această mantie, pe cînd ele apar în cealaltă haină. 
la femeile măritate, fiind acoperite de mantie numa! de- 
asupra. umerilor. 

  

  

Spetează de strană din mănăstirea Hurezului. | 

- Acest costum, luat atunci, în veacul al XIV-lea, odată 
cu eticheta sau cerenioniălul, odată cu limba de Stat şi cu 
caligrafia, cu miniaturistica şi parte din sculptură, în sfi rşit 
cu toată arta slavo-bizantină, s'a păstrat fără deosebire în 
toată epoca neatirnăril noastre,. devenind pe încetul o sfîntă 
datină, care nu se putea clinti: 

1V. 

Portul moldovenesc În vremea lui Ștefan-cel-Mare. - 

Cel dintăiu, Domn moldovenesc de la care avem chipuri - 
autentiag— iarăşi în cărţi sfinte şi în bisericile de ctitorie,— 
Şefan-cel-Mare, poartă, în adevăr, în Evangheliariul de la
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Humor, unde e înfățișat înnaintea Maicii Domnului, cos- 

tumul a cărui descripţie urmează: 

Pe cap, cununa cu cinci ramuri ascuţite, împodobită în 

„cercul de jos cu pietre scumpe. Acelaşi păr lung, umflat, ne- 

impletit, ce cade pe umeri. Mustaţa supţire. Barba înfureată, 
sămănind cu a Mântuitorului, lipseşte, ca şi aureola. 

Haina de desupt e de brocard cărămiziii : Domnul fiind în- 

  

Sfinţi din zugrăveli ale veacului al XVil-lea (de la Hurez). 

genunchiat, nu se poate înțelege lungimea acestul veşmint. 
Cea de-asupra e o lungă, largă mantie de brocard cu fundul 
vişiniiă, prin care trec miînecile. Pe margeni zugravul, care 
nu era tocmai priceput, a pus benzi de aur, dar, coloarea 
fiiind slabă, ea s'a cojit şi căzut, lăsind pete albe, care saiă 
tălmăcit greşit ca o margene de blană de cacom. Papucii, 
mai largi şi mai rotunzi decit cei ce se purtaii în veacul al: 
XIV-lea în toată Europa, nu sint nici aice de coloarea 
roşie obişnuită la Împărati.



  

    Ştefan-cel-Mare, după Evangheliariul din Humor.
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Pe o dveră saii perdea de uşă de la Putna, unde liniile 
sînt încă mai stingace, dar colorile apar în toată desăvir- 
şirea lor, Ştefan are aceiaşi coroană, cu trel ramuri înflo- 
rite visibile şi o alta ascuţită la margeni. Se vede numai! 
mantia de aur, cu benzi de argint la git, la încheietură în 
lung şi pe margenea de jos. Dar acum o minecă greoaie 
atirnă într'o cădere solemnă, maiestoasă. - 

DIC za Aceiaşi dveră dă unul din cele 
A € SI c'intăiii chipuri de Doamne ale 

LIN îi Moldovei care se cunoaşte pănă 
a acuma. Maria, fiica lui Radu-cel- 

Frumos, poartă tocmai aceiaşi cu- 

mună. Un văl lung şi larg cade 
pe umeri. Mantia e întocmai ca 
a lui Ştefan. E încălţată cu pa- 
puci roşii ca şi soțul el. 
„Pe un părete al biserici! Sfin- 
tului Nicolae din Iaşi, clădită de . 
Ştefan, soția cea d'intăiu a lui 
Ştefan, Evdochia, purta? cam a- 
celaşi veşmint, şi el se vede şi 
pe stofa cusută cu aur care era 

menită să acopere mormîntul ce- 
lei de-a doua Doamne a lui, Ma- 
ria de la Mangop: de la cununa 
acesteia atirnă „nişte podoabe în 
chip de şuvite. 

În cursul veacului al XV-lea 
apare, la Munteni, ca in portretul 

- din Ambras al lui Vlad Tepeş, 
tipărit de mine înnaintea volu- 
mului II din colecţia Acte şi frag- 
mente, gătirea părului în bucle, 

(âtn Hurez). Tot astfel se desfac de supt co- : 
1 Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, I, partea I. 
2 Biserica a fost dărimată pentru a face loc unul. capriciă al d-lui 

Lecomte du Noiy. 
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roană vițele intunecate ale lui Radu-cel-Mare în pictura 
de la Govora, şi ale lui Neagoe” în aceia,: prefăcută d dău- 
năzi,.de. la Argeş. 

Tot în costumul lui 
Ţepeş se vede pentru 
întăia oară obiceiul noă. 
luat de la Apuseni, şi 
pentru femei, dea înfă- 
şura umerii cu un dol- 
man de blăni scumpe, 
mal ales de samur, cea 

mai căutată blană în 
Răsărit. Banda de fir 
dela git dispare, făcind 
loc unuiguler răsfrint. 
Împodobirea cu şiruri 
de mărgăritare, cu nas-, 
turi scumpi e iarăşi un 
adaus din acest timp, - 
in care sar putea recunoaşte influența “asiatică a Tircilor, 
Cununa domnească are tot cinci ramuri înflorite,” 

  

Vultur bicefal bizantin (de la Hurez). 

Cit priveşte în , deosebi 
îmbrăcămintea Doamne- 

„lor, ea înfăţişează totuşi 
deosebiri. Haina de de- . 

„ supt e încreţită fin, în 
Mi  lupg, şi canrla mijloc ea 
| . parecă se desface printr'o 

cusătură în. lat, formînd 

un pieptar şi o fustă. Greoi 
cercei cu mai multe ra- 

muri, de aur. şi mărgări- 
“tare, ajung aproape pănă 
la umeri. Cătălina, Doam- 
ra lui Radu-cel-Mare, 

poartă în zugrăveala de la Govora « cun văl vărgat ce se lasă pe:   j Vultur cu crucea in cioc (de la Hurez).    
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umeri» ; haina de de-asupra e de brocard roşu cu garni- 

tură de samur; cea de desupt e de aceiaşi coloăre. 

La luptă, în.mijlocul afacerilor obişnuite, între ai săi, 

neapărat că Domnul nu păstra acest greoiii costum de 

pompă, cum nu-l păstra Doamna în casă. Elemente apu- 

sene se amestecaii cu- haina de toate zilele. Ştefan va fi 

purtat în luptă, după datina ungurească şi polonă, coiful 

rotund cu un ac ascuţit, care se vede, de pildă, pe mor- 

mintul, de la mănăstirea Vieroşul, al lui Albu Golescu, 

care se războieşte călare cu duşmanii Domnului! săil. Ţepeş 

îşi acopere capul cu o căciuliţă de catifea vişinie, pe care 

de jur împrejur, în ma! multe şiruri, sint cusute mărgăritare. 

Ea va fi fost obişnuită şi de femei. 

V. 

Stoiele întrebuințate în vechea îmbrăcăminte; 

juvaiere și alte podoabe. 

Stofele ce se purtaii pe atunci sînt bine cunoscute. Le 

aduceau Grecii şi Italienii cu postavuri răsăritene, «de peste 

Mare»,  Ragusanil cari vindeaii. marfă de Veneţia, adecă, 

în rindul întăiii, brocardul, apoi Armenii şi Nemţii din Lem- 

-berg şi Cracovia, Saşi! din Braşov, Sibiit şi Bistriţa. 

Astfel, cit priveşte cele două d'intăiii categorii de negus- 

tori, de la dinşii se cumpăra «camhba», pe care lialienii o 

numiaii camocato, stofă ce se lucra în Răsărit, adesea cu 

flori de aur, cusături cu fir saii, cum se zicea pe atunci, 

de «sîrmă 1», apot alte stofe de mătasă, precum şi barhet, 

taftă, serasir de aur. Ceilalţi vindeaii postavuri flamande, 

de Ypres şi de Louvain, de Beauvais, sait germane, din. 

Colonia, din Breslau, în sfirşit chiar fabricate silesiene, care 

se chemati de Cehia, fiindcă Silesia fusese reunită o bucată 

de vreme cu Boemia Cehilor, şi postav litvan 2. Saşii nu- 

1 Cf. Ştetulescu, Mănăstirea Tismana, ed. I-a, p. 49. 

2 V. ]. Bogdan, Documente şi. regeste privitoare la relaţiile Ţerii- 

Romăneşti cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902 ; ediţia a II-a, 1905; . 

Iorga, Braşovul şi Romînii, Bucureşti, 1905.
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miaii în veacul al XVI-lea calitățile ce se desfăceaiu la noi: 

Scharlach adecă €carlate, postav stacojiii, Stamett, Berch- 

liammer, şi mal ales postavul Schay, căruia şi nol îl ziceam 

şai şi-l întrebuinţam ma! des decit pe toate celelalte feluri!. 

Dintre lucrurile confecţionate, nu aduceai decit pălării 

  

Sculpturi de la Hurez (influenţă apuseană). 

gata, lucrate la el saii poate şi în Apus. Vor fi sămănat cu 
căciulița lui Ţepeş în portretul din Ambras, pe cind pălăriile 
greceşti aveaii virful înnalt şi margenile mari, ridicindu-se tot 
anal mult spre ceafă, precum sînt acelea, foarte urite, care 

  

Alte sculpturi (innuenţă apuseană). 

S'aii pus la modă acum, de citeva luni de zile. Haine croite: 
veniaii une ori din Polonia, ca şi nădragi şi poate camăşi, care 

1 Socoteli ardelene, în Apendice la vol. XI din colecţia Hurmuzaki, -



încep a 'se întrebuința,“ ca articol: de îmbrădăminte deosebit 
de haină, abia în veacul al'XIV-leâ.: Briiele: leşeştr eră: 
mult căutate. Saşi! ma! trimeteaii, dar nuniai ca dar 'Dorid- 

nilor' şi Doâmnelor, evantalii de pene de păun. : 

| Juvaierele şi scumpeturile jucaiă un mare rol în podoabă, 
"unul mult mai mare şi mal trainic decit astăzi. Necontenit 
- Domnit şi Doamnele cereaii de la meşteşugarii de peste munti 
„păhare, vase, năstrape, ceşti şi tot felul de argintărit, pen- 

| „tru podoabă şi înfru- 
museţare. Ca să-şi facă 
cineva o părere despre 
bogăţia de lucruri 
scumpe ce cuprindea 
casa unui om mare 
din Ţara-Romănească 
sai din Moldova la 

) sfirşitul veacului al 
XVI-lea, pe timpul lui 
Mihai Viteazul deci, 

ajunge să răsfoiască 
lista, în intregime păs- 
traţă, a lucrurilor ce 

rămaseră în Tirol pe 
„Lucru de mină de ia Hurez. urma lui Petru Şchio- 

pul, Domn moldovean 
pribeag. Cu ele se impodobise Domnul şi soțiile lui Maria şi 
Irina, ca şi fiul, Ştefan. 

Găsim în acest strălucitor pomelnic, dia care se destac 
pare că focuri de pietre scumpe şi scînteierea lăptoasă a 
mărgăritarelor mari, juvaiere propriu zise, numite cele mai 
multe în turceşte : inele, bilezicuri, ziliflicuri, cercei— Petru 
Cercel, venit din Apus, purta, după moda de acolo, el însuşi 
cercel —, halhale, zingire — lanţuri —, nezghepuri, mutcale, 

timirură, tiangeră cu pietre scumpe, pazvaturi de cai, felegene 
“de aur, lefturi cu diamanduri» sai diamante, rubine ba- 

„dașe (balais), «zmaragde», «olmazuri». (tot diamante), aza-  
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firuri», «iacuturi», lanţuri sai lanţuguri — pe care Domnil 
le purtaă la git pe vremea lui Petru Rareş ca un: semn 
deosebitor al puteri! lor — apoi: sinii, tipsii, talere, chipuri 
de dobitoace şi lucruri de argint şi aur bătut: şoimi, cerbi, 
bol, corăbii, năstrape, 'sfeşnice, linguri, cupe, teascuri, chiar 
«călimări de argint cu cerneală», buzdugane, cuțite cu teci 
de argint scumpe, friie de 
«mătasă cu lanțuri de argint», 
friie de argint cu piruzele, 
«scări», şele, zăbăli de argint 
aurite, «săbii de aur pătrate», 

perne cusute cu fir, cearşa- 
furi cusute cu mătasă, gugiu- 
mane sau căciuli de sobol, caf- 
tane — îmbrăcăminte turceas- 

“că — de serasir de aur, «că- 
măşi roşii ale Doamnei», «15 
cenghere muiereşti», «feregele 
de catifea ale Doamnei», «fe- 

regele de atlaz ale aceleiaşi», 
«dulame de aclaz şi taftă» 
ale Domnului însuşi, băsmă- 
luţe turceşti, fin lucrate, mese Y 
de cristal, oglinzi în patru Vultur bicefa! (dela Hurez). 

colțuri, 'cu cadrul de mătasă roşie şi turcoase, iacinte şi 
granate prinse în aur, ceasoarnice care se atirnau la git şi 
aveaii forma unui oii, peceți, amulete, «nasturi de cristal 

prins în aur, încunjurat de perle şi pietre scumpe», pînă 
și verigi pentru picior, brăţare, «o scufie femeiască cu rose 
de aur şi mărgăritare mari», co scufie neagră de catifea, 
cu mărgăritare mari şi rose mici de aur, pe care e prins 
un juvaier de aur, cu diamante şi rubine», «surguciuri cu 
pene de cocor, prinse în'aur, garnisite cu. mărgăritare şi 
rubine», «podoabe femeiești cu lanţuri lungi şi mărgăritare 
ce atirnă de ele, pe care le întrebuințează femeile la cap» 
— şi întradevăr le poartă, în picturile de la Argeş, Ruxandra, 

  N. IORGA. 5
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fata lui Neagoe, — briie cu -turcoase, rubine şi cope de 

aur — cum se vede una, minunat lucrată în filigrană de 
Veneţia; intre odoarele bise- 
ricil Curtea Veche din Bucu- 
reşti—,agulere cu mărgări- 
tare pentru fecioraşul Dom- 
nului», «gulere bătute în aur 
în chipuri», cruci de purtat 
la gît,cu chipul Maicei Dom- 
nului pe ele, «degetare de 
aur», felurite haine de aclaz 

şi damasc, de brocard, toate 
în culori vii, «scufil ungu- 

"> reşti» pentru Domni, măn- 
A tă turceşti, de sobol, căp- 

“tuşite cu roşu, mănuşi, albe. 
galbene, care se aduceaii din 

Ardeal, şi cite altele asemenea cu acestea. 

  

- Sculptură ornamentală (dela Hurez). 

| | VI. 

Moda de îmbrăcăminte de pe la 1600 la 4700. 

Ni Sa păstrat chipul bietului Petru Șchiopul, care a murit, în: 
1394, de dorul țerii sale între atita bogăţie care nu-l folosia lz 

- nimic, căci nu se găsia nimeni să i-o cumpere cu. prețuri: 

cinstite 1. Un meşter apusean l-a înfăţişat aşa cum era e: 
în viaţa de toate zilele, în viața fără strălucire şi autoritate 
a pribegiei între străini. O căciulă de samur, destul de mare, 

îşi pleacă moţul de-asupra frunţii lui. Din îmbrăcăminte 
se vede o haină de desupt, care trebuie să fi fostde aclaz 
cu coloraţia tare; peste dinsa Petru-Vodă a îmbrăcat o alta 
cu miîneci scurte, care n'ajung nici pănă la cot: ea e prinsă 
numal sus şi are pe amîndouă margenile chiotori cusute 
cu mătasă sai: cu fir; se zăreşte briul, care stringe numa: 

haina cea d'intăiil. „E un bătrin slab, cu fata sperioasă, cu 

1 Hurmuzaki, il: A început. Tot acolo. DR. 90-41. catagrafia ' avarii 

lut Petru Cercel. 
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părul scurt, alb şi cu o lungă barbă ascuţită ; în mină, ca 
un neînvățat care iubia învăţătura, el ţine o carte. 

Fiul săi, Ştefan-Vodă, care fusese numit de Turci în 
toată forma Domn al Moldovei, e lingă dinsul, înfăşurat 
intrun singur veşmint întunecat, cu gulerul alb răsfrint. 
Poartă în cap, în loc de căciulă, o lungă pălărie cilindrică, 
blănită jos, iar încolo cusută în romburi ca o plapomă ?. 

Cind acest frumos copil bălan era în hainele sale dom- 
neşti, el părea însă cu totul 
altfel, şi alt meşter apusean, 
acesta un pictor de talent, 
ni l-a zugrăvit aşa 2. Pe masă 
stă o scufie ungurească, de- 
osebită şi de şlicul copiilor, 
şi de căciula luptătorilor. 
Are forma obişnuită a a- 
cestor pălării : rotundă, cu 
margenile ridicate în sus, 
păralel cu fundul, dar mai 

puțin înnalte decit acesta, 
şi despicate în faţă. Un 
mare surguciii de pene de 
struţ răsfirate ca un evan- 
taliu e prins cu un juvaier. 
Din aceiaşi stofă verde cu 
ilori de aur şi-a făcut tînărul Voevod pantaloni scurti şi o haină 
lungă şi largă, care e strinsă cu un brii lat. Tot din ace- 
laşi material e mareâ mantie aruncată pe umeri şi frumos 
tivită pe margeni cu mărgăritare. Copilul are în picioare 
cizmuliţe turceşti, şi ţine mina dreaptă pe un scump hanger. 

  

Stema amiaduror terilor (la Hurez). 

De acuma înnainte costimul apusean, unguresc la Mun- 
teni, polon în Moldova, înlocuieşte tot mai mult pe ace. 
răsăritean, din care luase atitea. elemente, şi mai ales îii- 
fiirea: liberă a unui veşmint tăiat ca o rochie. Cînd capătă 
numirea de la Sultan, Domnii nostri, primiţi prin aceasta 

  

1 Vezi Istoria Romînilor, p. 468. 

2 Vezi Istoria Rominilor, p. 215.



— 68 — 

chiar în ordinul ostăzesc ales al lanicerilor!, poartă o clipă: 

lunga căciulă de pislă albă cu marginea de fir, cuca Leni- 

cerilor, şi veşmintul lor albastru, cu copeile de fir—cabaniţa, 

—peste haina de desupt, rosă ; un dolman (dulamă) de blană 

li stă pe umeri. Odată ce ai ajuns însă in Seaunul Dom- 

niei, acest port e părăsit; pe cap ei pun căciula sai scufia, 

calpacul Ungurilor. Căciula poate fi plecată pe laturi sait 

în faţă; e din deosebite blănuri, dar de la dreapta ei nu 

lipseşte scumpul surguciii de pene rare şi pietre străluci- 
toare. Astfel de căciulă are 
pe cap Mihai Viteazul, care 
i-a dat gloria şi a trans- 
mis-0,ca oamintire de cinste 

dorobanţilor noştri, apoi 
Ieremia Movilă, Mateiir bă- 
trînul şi mîndrul Vasile 
Lupu 2. Un dolman de blană: 
aparentă saii acoperită cu o 
stofă scumpă, ca la Mihai 
Viteazul, acopere umerii. De 
supt el se desface larga ro- 
chie de brocard sai de aclaz, 

Stemă muateană (la Hurez). care poate avea margeni de 
blană şi şireturi ca ale călă- 

raşilor saii roşiorilor noştri, prinse cu nasturi de pietre scumpe 
şi aur acolo unde, în uniforma de astăzi, sint alămuri şi no-. 
“duri. Ea e încheiată sus într'un singur nasture sait în doi, 
şi ca, în portretul lui Vasile Lupu, nasturi! pot face parte: 

  

1 Vezi chipurile colorate de la vol. din Acte şi fragmente. 

2 Hurmuzaki, [il 1, IVI, IV2, Supl. II, vol. [.; Gaşpar Gratiani, ibid, 

vol. II; Simion Mevilă, cu coroana, în Kozak, Archiv fiir slavische Phi- 

lologie, XIV. Zotu 'Țigară, ginerele lui Petru Şehiopul, în Hasdeti, Cu-- 
vente den bătrini, |, la p. 184. Un Gheorghe Ştefan și un Constantin 

" Basarab, puţin cam de fantasie, în Papiu, Tesaur, IL. Un Grigore Ghica 
în platoşă, gravură deosebită, în Istoria Romînilor, p. 249. Cf. şi des- 
crierea lul Mateiii- Vodă mort, în Călătoriile Patriarehului Macarie de- 

Antiochia, traducerea Cioran, p. 115.
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din şiruri întregi de astfel de juvaiere, fin şi bogat lucrate. 
Haina de desupt e din aceiaşi stofă, şi poate şi ea— ca în 
chipul boierului Zotu TȚigară, ginerele lui Petru Şchiopul 
— să aibă nasturi scumpi — o garnitură de acestea poate 
face pănă la.100.000 de scuzi de aur! —şi benzi de fir. Pe 
podul minilor se întinde une ori o prelungire a minecil, o 
clapă ca o manşetă. Briul nu poate lipsi niciodată, şi în 
el e prins minerul de la hangerul scump, închis adesea în 
teacă de catifea, cu orlcit de multe: mărgăritare şi pietre 
scumpe. Cizmuliţele sint todeauna de modă răsăriteană, mol, 
mlădioase, rotunde. 

Întocmal aceleași elemente se întilnesc în îmbrăcămintea 
femeilor mai tărziii. Pe la 1600 ele mal purtau, supt co- 
roanele Doamnelor chiar, văluri ce acoperiaii capul şi că- 
deaii pe umeri — astfel e zugrăvită Maria, mama lui Ie- 
remia Movilă, la Suceviţa: — și rochii de brocard cu 
dungi de fir la git şi pe margeni. Doamna Elisafta a la! 
ieremia are coadă de păr slobodă pe spate, acea coadă, pe 
care, în clipa prinderii de Turci, Doamna a inchinat-o ace- 
lex ctitorii a sale unde se află şi acum. Ea poartă căciulă, 
două rochii una peste alta, cea de de-asupra cu podoabe 
de blană, şiraguri de mărgăritare, nasturi cu pietre scumpe, 
— ca în chipul, cusut, al unei femei din neamul lui Va- 
sile Lupu, chip ce face parte din zestrea 'Tret-lerarhilor, 

Între Domni şi boieri nu e altă deosehire în ceia ce pri- 
veşte îmbrăcămintea decit bogăţia ma! mare la cei d'intăiii, 
Şi unii şi alţii, mergând la războiii, pun pe dinşii veşminte 
mai potrivite, pentru mişcări răpezi. Astfel, două gravuri 
germane ni-aii păstrat, cu prilejul campaniilor. turceşti din 
Ungaria, în 1663-4, la care luară parte şi Domnil noştri, 

  

! Călători, ambasadori şi misionavi, în «Buletinul societății geo- 
grafice», sem. IÎ, anul 1898, p. 73 din tiragiul aparte. 

2 Chipul Doamnei şi al fetei lut Petru Șchiopul din mănăstirea Galata 
(în Hurmuzaki, XI) sînt prefăcute, Doamna, fără coroană, are văl pe 
cap, fata e căciuliță cu pene.
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două chipuri interesante, şi pentru feţe, şi pentru costume. 

Ghica-Vodă, care făcea o stăruitoare curte Creştinilor, duş- 

manii stăpînului săii, e închis într'o platoşă tocmai ca acelea 

ce se obişnuiai încă de generalii din Apus. lar: Da- 

bija, călare pe un straşnic cal cu frinele bogate, scoate fa- 
ta-i rotundă, grasă, cu mustaţa supțire albă şi ochii mici, 
de supt un fel de coif jos, cu trei pene de struț, dintre 
care una filfiie mindru în vint. Părul alb, bogat, atirnă în 
tufe groase. Un lung anteriii simplu, cu guler şi cinci benzi 
de fir asupra pieptului în curmeziş, e legat cu un brii lat. 
De-asupra-i aruncată mantaua, care se revarsă asupra 
unei şeli luxoase. Aşa fel de eroi a fost atunci bătrinul 

Domn beţiv ?. 

În îmbrăcămintea Doamnelor nu. e nimic schimbat, decit 

înlăturarea cerceilor celor mari şi hainelor încreţite. Altfel, 
aceleaşi rochil lungi, aceleaşi mantil de brocard şi aclaz. 
Coroana dispare însă şi din icoanele de ctitor, şi în locul 
ei se vede, la Cetăţuia de pildă, care ni arată cum se im- 
brăca Anastasia, frumoasa Doamnă a lui Duca, şi fetele ei,— 

o pălăriuţă de blană, joasă, cu cîteva pene de struţ for- 
„mind surgucii. Cînd Doamna vine la biserică pentru o ser- 
bătoare mare, ea poartă rochii care, prin bogăţia blănu- 
rilor de samur şi numărul cel mare al mărgăritarelor, rU- 
binelor şi altor juvaiere, preţuiesc 400.000 de scuzi de aur, 
adecă de patru ori cit nasturii lui Vodă. Soţiile boierilor 

 e6lor' mari al Sfatului se întrec prin chainele lor prea fru- 
moase, împodobite cu lanţuri .de aur şi blăni de cacom» *. 

VII. 

Locuinţe și mobile în veacul al XVII-lea, 

Epoca aceasta e incă destul de stăpinită de Orient, cu 
toate încercările ce se făcuseră, de la Mihai Viteazul în- 

  

1 Istoria Rominilov, p. 248. 
2 Călătovi, ete., . c. 
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       coace, în sensul unei apropieri 
politice de Apuseni, care ar îi 
adus şi alte urmări. Din veacul 
al XVI-lea avem încă unele clă- 
diri civile, precum sînt casele 
domneşti de la mănăstirea mol- 
dovenească. Slatina, cu pridvor, 
fereşti neregulate şi o colosală 
bucătărie cu hornul boltit. Meş- 
terii cari ai lucrat aici, sînt 

Saşii. În curind însă mari: arhi- 
tecți vor fi, în amindouă terile, 
Orientali : Greci şi Armeni, mai 
tărziu Bulgari chiar. lenachi, 
meşterul de la Trei-lerarhi şi 
Golia al lui Vasile Lupu, des- 

chide drumul pentru mulță alţii. 

     
    

    
    
     
    
    
    
    
      

        

  

      
În formă de ruină ni Sa păs- 

trat unul din palatele acestui 
timp, Curtea din Tirgovişte 1, fă- 
„cută de Mateiii Basarab şi înnoită 
apoi de Brincoveanu. Se deslu- 
şeşie bine şi astăzi felul, cu totul 
răsăritean. turcesc, cum a fost 

alcătuită : jes sint straşnice piv- 
niță, care slujesc drept temnițe şi 

     
    
    
    
    

      
    
TD. IRA ă Podoabă de ușă la o; biserică munteană in 

"1 Istoria Rominilov.. p. 198. . veacul al XYil-lea.
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drept odă! pentru mukele feluri de slujitori, de servitori 
înnarmați al Domnului. De-asupra. lor se boltese odă! mici, 

"joase, cu puţine fereşti. Piețe sint închise între zidurile 
lor, şi un turn de strajă, păstrat şi astăzi într'o formă re- 
făcută, se înnalță asupra întregii clădiri ca sulița de rugă- 
ciune a unui minaret. 

Asupra palatului din Bucureşti avem însă, nu numai în- 
semnările din fugă ale lui Pavel de Alep, care-l găsi mare, 
bun de locuit, dar nu prea frumos, ci ştiri multe şi sigure 
in opera secretarului italian del Chiaro. Se ridica pe malul 
Dimboviţel, unde i-ai luat locul apol alte reședințe; era, fi- 
reşte, de piatră, avind şi o scară de marmură sati, în 
limba epocei, de «marmure». Dintr'o frumoasă grădină pă- 
trată, cu un foişor de odihnă răcoroasă în după-amiezile 
calde, se ridicau zidurile, joase şi fără podoabe. Înnăuntru 
era o «Curte mare», o asală a tronului», răzimată pe oare- 
cari stilpi. Apoi era Divanul, unde se întindea masa de. 
ospeţe la zile mari, Spătăriile, Vistieria, ietacurile de au- 
dienţă, odăile' particulare ale Domnului şi Doamnei, — co- 
piil, fii! însuraţi şi fetele măritate, locuind aiurea, deosebi. 
În curte jos, era straja, şi, la petreceri, ostaşi şi musice. 

- Cămările lui Vodă aii o înfăţişare simplă. Abia vre-o 
«ştiucatură» de tavan, flori de tencuială, foarte fine, pe pă- 
reţi, vre-un dulap în părete, vre-o oglindă de Veneţia cu 
privazurile de argint masiv. Nicio altă zugrăveală decit icoa- 
nele îmbrăcate cu aur şi argint, care-şi desfac strălucirea de 
pe cadrul lor de brocard. O masă într'un colţ, acoperită 
cu o faţă de țesătură rară. Scaune lipsesc oriunde, afară 
din sufragerie, unde este jeţul, tronul pentru Vodă'ca şi 
peniru orice gospodar cîrmuind pe a! să!. În schimb, de 
jur împrejur, divanul, unde peste pinzăriile aşternuturilor 
clădite cu îngrijire : plapome de zarbap şi hatai, cearşafuri 
cu flori de fir şi de mătasă, perini potrivite cu dinsele, 
saii lucrate din afrenghii grele», pilote cu «fata de aclaz», 
se aşterne covorul de mătasă, marele «covor de pat» sai 
asăgedealele care fac tot aşternutul». Stofe de preț se ri-
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dică asupra clădituri! pănă la oarecare innălțime. Cu pi- 

cioarele turcește supt dinşii, răzimați de aceste stofe, oas- 

peţii stai, fiecare după rangul ce are, la dreapta şi la 

stinga stăpinitorului. n 

În acest timp, în cămara ospăţului se găteşte de prînz. 

Feţele de masă, «measele», se întind, se aşează şervetele 

cusute cu meșteșug, şi se pun la indămină peşchirele şi 

măhrămile «de măini». Pentru oaspeţi e o laviţă acoperită 

cu covoare. Înnaintea locului fiecăruia lucese linguri, cu- 

țite şi furculiţe de argint. Cit despre păhare, e unul sin- 

gur, în care se înting pe rînd buzele trandafirii sai veş- 

tede ale tuturor invitaţilor, — un obiceiit pe care străinit 

îl suferiaii numai cu greutate. 

la Potlogi, la Mogoşoaia, în alte case de țară ale Dom- 

nilor, în cele ale boierilor sint aceleaşi elemente de podoabă 

ori de mobilare. | - 

| VIII. 

Noua modă orientală de la 1100, 

În ceia ce priveşte îmbrăcămintea, Vodă Brincoveanu poartă 

pe la 1700 calpacul unguresc cu surguciul de trei pene de 

struț, care a ajuns acum lucru de datină. Frumosul bătrin 

cuminte îşi lasă barba întreagă ; e ras pe cap, după moda 

turcească, şi, ca şi dinsul, toți boierii lui. O modă nouă, 

căreia nu-i se împotriveşte nime. 

„Într'o copcă scumpă se prinde dolmanul de blană de sa- 

mur, haina de brocard se deosebeşte de aceia. pe care o 

purtati Domnii, mai vechi, fiindcă lasă să se vadă şalvarii 

roşii, iarăşi tăietură: de Țarigrad. Din haina de desupt se 

văd minile: cînd este un ospăţ de Curte, Domnul şi invi- 

taţii nu leapădă mantia lor, dar o lasă să fluture pe umeri, 

ţiindu-se numai în copcă. „- - 

Ştim numele unora din veşmintele ce se obişnuia pe 
această vreme, cînd tot ceia ce formează «fanariotismul» 

se găseşte în fiinţă, de şi deocamdată lipseşte încă «Fana- 
riotul». Se deosebiaii sarvanalele de țeregelele vechi, de
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Chip de boier din veacul al XVII-lea (la Hurez).      
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conteşele de modă apuseană, de serhatlicurile constantino- 

politane nouă.. Stofa ce se punea în'ele era canavațul de 
fabrică italiană (canevazzo), postavul-obişnuit, mătasa, aclazul. 
Colorile erai numite tot cu numiri turceşti: ghiulghiulii= 
«rose», turungiii = corange», alaged — «verg6», ş. a. Ter- 
minii de croitorie erai luaţi şi el din această limbă : astfel, 
dintr'o blană de samur se puteaii face limii ; se alegea din 
«sorocul» de blană paceaua, piciorul, pentru anumite pe 
doabe. Nasturii de mătasă cari încheie unde nu se pune 

“ nasturele de meial scump cu pietre, se:zic ceapraz, de . 
“unde acel care pregăteşte astfel de lucruri de galanterie & 
-cunoscut de acum înnainte supt numele de ceaprăzar. 

Pe cap, Doamna Mărica, cele şepte fete ale ei, jupăne- 
„“sele şi jupănițele pun lese de mărgăritar, care ţin banii 
de aur — podoaba de cap a fetelor — saii vălurile, «văli- 
turile» vechi, prinse în ace cu gămălie prețioasă. La ser- 
bători mari ele obişnuiesc: işlicul — pe care-l cunoaştem dir 
zugrăveala de la Cetăţuia —, în care surguciul - de pene e 
ținut prin flori de pietre scumpe, avind una mai frumoasă 
«decit celelalte, ca ţintă. Haina de desupt se chiamă zăbun, 
dacă e lungă, iar, dacă ţine loc de pieptar, ghiordie. Nu- 
mele cele vechi, păstrate în Moldova, mal puţin înriurită de 
modă, sint sucnă şi timbar. Cea de de-asupra, e tot dulama. 
Stofele sînt orientale sait venețiene (pe atunci se zice: uz- 
netice) : lastră, uşoară şi grea, sarasir, şahmarând, canavaţ, 
tabin, hatai, bslacoasă, terțanel, sandal de Veneţia, aclaz, 
mai ales florentin, taftă leşească (întrebuințată mai mult 
la căptuşeli). Rochiile sînt împodobite cu copcl, zise şi «că- 
pătaie», cu flori de fir şi de mătăsuri, cu şireturi, cu vechi 
nasturi scumpi: de mărgăritare. Blănile, fără deosebire de 
anotimp, hotăresc tot aşa de mult; samurul rămine ces 
d'intăii printre ele, paceaua sai pintecele de samur sai de 
sobol, dar pe lingă dinsul ai preţ risul şi “jderul. Un briui 
încinge mijlocul, şi toată bogăţia vechilor juvaere: cercei 
cu «picioare» şi cu «cășuţele», „lanţuri, lefti şi leftişori, sălbi, 
brățare, paftale strălucesc la lumina soarelul sai a făcliiloz, 

4



  

           
ilui al XYill-lea (la Caţoteai). 

Brier d upă moda veac  
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Viaţa :absolut orientală a Rominilor incepe: ea va ţinea o 
sută de ani în capăt, în care mai nimic din aceste lucruri 
nu va fi schimbat. Doar boieril vor căpăta, potrivit cu rangul! 
lor, acele işlice-baloane, de care am ris încă pină dăunăzi 

„Şi care erati menite să joace în ierarhia noastră rolul pe 
care-l jucaii în cea turcească, prin mărimea, coloarea ş 
împletirea lor, turbanele. Domnii înşii luaseră, în locul ve- 
chilor calpace şi căciuli, pe care le purtau încă Mavrocor- 
daţii, cel puțin Nicolae-Vodă, acele urite pălării nalte, ci: 

“fundul alb şi o muche în faţă, care-i deosebeşte de sfet. 
nicil lor în îmbrăcăminte. În acelaşi tiap, e! schimbă forms 

„ dulămit vechi şi înlătură une ori gulerul de blană. Astfel 
de pe la 1750 înnainte, ei sint irobrăcati pe de asupra în- 
run veşmint ma! strimt, blănit şi el pe margeni: -strin- 
“gîndu-se oricit de mult acest veşmint, nu s'ar putea atinge 
"copcile şi nasturi! scumpi cari se văd fără folos de-o parte 
şi de alta. De pe la 1800 în sfirşit, caţaveica blănită, avîn:: 

__miînecile aproape întregi, cel mai urit dintre toate veşmin- 
tele domneşti ce au fost odată, apare: ea se vede în chipu! 

At Alexandru Ipsilanti, dar n'ajunse a înlocui cu. totu 
" haina fără mineci, ce o precedase. 

 Îmbrăcărmintea negustorilor a fost totdeauna întru citvs. 
«deosebită de a boierilor. Dar n'avem de unde o cunoaşte, 
pentru că, abia în veacul al XVIII-lea, negustori sai făcut 
ctitori de biserică şi ni-au lăsat astfel chipurile lor în zu- 
grăvell de părete. În biserica bucureşteană a Icoanei, înte- 
meiată la 1786 de boierinaşul Panait Bibeanu, care avea 
0 rudă Logofăt de bresle, se văd între ctitori bărbaţi cu fe- 

- -sişoare rotunde pe cap, ca acelea de supt işlicul boierilor, 
cu veşmintul de pe de-asupra ivit pe margenile din lung, 
precum şi la mineci cu blană neagră, şi cu un dolman da 

acelaşi fel de blană în jurul gitului. Femeile ai: rochit largi 
cu flori, „un guler alb răsfrint, precum şi bendiţe de galor 

- aurit în jurul gitului; un colan de blană se prelungeş:a 
până la mijlocul strâns cu o cingătoare de paftale scumpe,



   "
N
E
R
O
 
u
t
 

E
.
 

 
 

 
 

 
 
 



— 80 — 

discuri de aur săpat legate între dinsele ; pe cap ele poartă 
o căciuliţă de postav, şlicul, aşezată pe codiţele împletite 
ale părului, prinsă printr'un galon cu florl vesele şi avind 
la o parte o stea de mărgăritare sai pietre scumpe cu 

multe ramuri. Fetele au în cap tot căciulițe de acestea, 

dar fără o asemenea stea, iar băieţii fesişoare, ca şi ale 
boierinaşilor negustori. 

IX. 

Începuturile modei nouă europene. 

Moda nouă începe prin anil 1710-80, sai chiar ceva mat 
tărziă, în veşmint ca şi în locuinţă. 

Pe la 1780, Doamna unui om aşa de luminat, aşa de 
dînnaintat» ca Alexandru Ipsilanti, "găseşte hazlii să-și 
schimbe o clipă hainele cu ale Săsoaicei soţia lui Sulzer, 
cunoscutul călător prin părţile noastre. Petty, care veni la 
noi pe aceiaşi vreme şi văzu un bal la Bucureşti, nu spune 
despre nicio rochie europeană rătăcită printre cele bogate 
şi strălucitoare ale Răsăritului, ci numai de toalete după 
datina «grecească» şi cea «romănească». O doamnă en- 
glesă, care văzu Bucureştii lui Vodă Mavrogheni şi tu pri- 
mită cu o deosebită cinste la Curte, Lady Craven văzu în 
cămările Doamnei numa! persoane greceşti cu turban şi o 
fată de boier romin cu «o pălărie de samur foarte înnaltă, 
prinsă în dosul părului, care era ridicat drept în sus, peste 
un fel de legătură supţire»: era fata vestitului Ban Du- 
descu. Un Rus care trecu prin ţerile noastre la 1793, nu 

"găsi nici el la un «bal al Curţii» din laşi decit focurile 
diamantelor şi apele mărgăritarelor, iar nu şi cochetăria, 
încă necunoscută la noi, a costumului european din gă- 
titul veac al XVIII-lea. 

Pe atunci nici casa nu era încă schimbată: aceleaşi odăi 
multe, cu tavanul jos şi fereştile mici supt stogul' şindrilit, 
saii, la Munteni, acoperit cu olane de un trandafirii slab,
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al acoperişului; aceiaşi mare curte nepietruită, aceiaşi mi- 
nunată grădină cu vechile flori ale acestuj pămint, ace- 
leaşi atenanse sărăcăcioase pentru locuinţa unui întreg po- - 
por de Ţigant. Rare ori cite un architect grec care a în- 
vățat în Italia are cunoştinţă de casa veselă de lumină a 
Europei. Meşterii bulgari, cari lucrează şi pănă astăzi în 
Dobrogea, sint foarte căutaţi acum, şi el clădesc pănă şi. 
palatul de la Mihai-Vodă, al lui Ipsilanti, solidă casă, care 
a putut fi prefăcută astăzi pentru nevoile unor Archive 
moderne. Pănă pe la 1774 furculița e încă necunoscută, şi 
se mănincă de pe divan, unde oaspeţii staii răzimați pe 
perini, înnaintea une! mesuțe rotunde, joase. Mobila e tot 
aşa de rară ca în odăile din vremea lui Brîncoveanu. Dar, 
ca semne de vremi nouă, boierul moldovean Scarlat Sturza, 
întors de la studil din Germania, îşi face o casă ca 
acelea din această țară: meşteri din Braşov încep să fie 
chemați de bogătaşii cari se deprinseseră în pribegie cu 
felul de viaţă din Ardeal, şi ?n curînd în Gheorghe Asachi 
Moldova are cel d'intăiii architect romin pentru case ca 
în Europa. Curtea provisorie din Iaşi, pănă la Alexandru Mo- 
ruzi, astăzi Facultatea de medicină, e, şi ca înfăţişare şi ca 
împărțire, o zidire apuseană. În sfârşit, Mavrogheni poate 
pofti, încă de pe la 1780, pe Lady Craven la un prinz cu 
scaune şi cu tacimuri de argint care se par visitatoarel a fi 
de obirşie englezească. 

Cind, în cursul războiului ruso-ture din 1806 la 1812, 
generalul rus Prozorovschi îşi luă reşedinţa la laşi, Vis 
țieria Moldovei trebui să cheltuiască pentru ca Nemi şi 

Evrei să pregătească europeneşte Curtea. Se cumpără 
«scaune mari» ce se numesc jilțuri», «crivaturi de lemn», 

. canapele de plisă şi «scaune bune de plisă», ba chiar amă- 
turi nemţeşti», şi aparate de ventilaţie, «răsuflători la o 
samă de ferestre». După ce Ruşii plecară, boierimea noas- 
tră era în deplina stăpinire a noului fel. de traiti. Cuvintul 
de «mobile» era întrebuințat încă de prin 1824, şi o co- 

N. IORGA. 6
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coană din Moldova işi însemna pe atunci mobila de vin- 
zare, în care găsim «paturi de modă», «canapele de-cul- 

  
Fiica lui Ioan Sandu Sturdza, întăia soţie a lui Grigore Ghica. 

cat, de tisă», «scaune de tisă cu jilţurile lor şi cu citurile 
lor», scaune de lemn negru, cu. plisă, pentru sufragerie, 
toate preţuind pănă la 2.000 de lei. Cum se vede, din
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toate” punctele de vedere,— o «garnitură» modernă. Ea se 
potrivia cu casele nouă ce răsăriai din toate părţile de-a 
lungul stradelor, ce nu mal sint podite cu scinduri, ci 
pietruite, şi primesc altă lumină decit a telinarelor de la 
prăvăli! şi a masalalelor. E, în stirşit, mediul potrivit pen- 
tru ospețe pregătite de bucătari francesi, după care vine 
cafeaua alături cu înghețata şi fetele din casă cîntă din 
piano şi din harpă, cum le-a auzit călătorul frances La- 
garde, puţin înnainte de 1821, în casa celui din urmă 
dintre Brincovenil din ramură veche, Marele-Ban Grigore. 

Aceste cîntărețe de salon, care împodobese' «balurile», 
de acum înnainte mai dese de cit oriunde aiurea, poartă 
pe atunci părul ridicat sus și <anglaisele», buclele lăsate 
să atirne lingă urechi ale domnişoarelor din Europa. Fără 
să părăsească misăzile de blană, obişnuite şi în mijlocul 
verii, ele se îmbracă în rochii de stofă nouă, de coloare 

deschisă, rochii rose, albastre, foarte înfoiate, cu minecile 

umflate, — aşa cum se pot vedea în portretele ctitoreşti 
din Schitul Icoanei, la Bucureşti. Femeile” măritate pun 
şaluri şi văluri de dantele pe cap: fichu-ul frances înlo- 
cuieşte pe încetul paceaua de samur, şalvari! şi cipicii tur- 
cesti, cusuţi împreună, ai fugit de mult înnaintea botine- 
lor, ghetelor învingătoare (ghete = guctres). Numai băr- 
baţii merg încă măreţ în rochil răsăritene, blănite şi aco- 
perite cu blănuri, avind pe capul ras turbane de şal, puse 
cochet Ja o parte la cel! tinerf. 

Dar Domnii de după Regulamentul Organic merg toți 
în uniforme de tăietură rusească, şi astfel ce deosebire 

mare între do! fraţi, cari ai ţinut cirma în 'Ţara-Romă- 
nească, “după încheiarea erei «fanariote» la 1821, Ghicu- 
leştii! Unul, Grigore-Vodă, are cucă, anteriu, papuci, han- 
ger, ca ma! toată boierimea lui, care stropeşte însă cu 
cordoane şi decoraţii, corduri» ruseşti, acest -veşmint pă- 

rintese şi strămoșesc. El poartă barbă, iar părul şi-l taie
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scurt, dacă nu şi-l rade chiar. Ceva mai tinăr, fratele săit 

Alexandru e bărbierit şi-şi lasă păru'n bucke” Blana e 

  
- Smaranda, soţia lui Searlat-Vodă Callimachi. 

numai un dolman elegant. O strălucitoare uniformă de ge- 
neral european, strinsă pe talie, îl înfăşură. 
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„Moda venită de sus fu urmată. La mesele Divanurilor 

de supt Regulamentul Organic giubeaua mal stătu alături 
cu fracul sai redingota, bărbile lungi cu supțirile mustăţi 
revoluţionare, bunele capete smerite cu scăfirlia rasă lingă 
pletoasele capete încrezătoare cu cirlionţi bogati. Prin Di- 
vanurile ad-hoc, care formară Romănia, se va mal fi ră- 

tăcit vre-un anteriui din timpurile moarte. Dar şi acesta se 
pierdu întrun zimbet de compătimire curioasă. 

Vremea nouă învinsese, şi prin hainele, prin locuinţa 
si mobilele el.



i. a trecutulu 

| III. 

socială '/iaţa- 
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Viaţă socială şi viaţă culturală sint două lucruri care nu 
trebuie să se amestece între ele. Cind cineva cumpără de 
la altul, cînd îl învaţă carte, cînd îl lucrează ceva, — el 
săvirşeşte acte de viată culturală, care se deosebesc de 
actele politice, printr'aceia 'că sint mai. obişnuite, că se 
schimbă ma! greii şi că n'a însemnătate istorică fiecare 
în parte, ci numa! toate la un loc. Supt numele de viață 
socială se inţeleg însă şi alte acte, pe lingă cele culturale fără 
îndoială, — care se pot pune la o parte pentru a formă o 
categorie deosebită. Germanii li zic geselischaftliches Leben. 
A merge la un prieten, a face o primblare, a fi de tață 
la un botez, la o nuntă, la o înmormintare, la o ser- 
bătoare privată „sai publică, acestea sint acte sociale. 
Ele privesc societatea, însă nu întregul omenesc din care 
facem şi noi parte, ci acel cere mai restrins ce are 
timp liber pentru a se vedea mai des şi â petrece îm- 
preună. Însă chiar şi cel ce nu face parte din acest cerc, pri- 
vilegiat în sensul că trăieşte ma! uşor, trebuie să să- 
virşească din cînd în cînd acte sociale, și anume cind ser- 
bători îl desrobesc pentru o zi sai mal multe de grijile 
obişnuite saii cînd în viaţa lui se petrec împrejurări care 
cer neapărat împărtăşirea- la bucurie sai mingiierea ce- 
lorlaiţi. 

Viaţa socială în trecutul nostru n'a fost totdeauna ace- 
iaşi, şi pănă mal dăunăzi ea nu semăna de loc cu cea de
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“astăzi. Ea sar putea împărți în tre epoce, care ijătişează 

şi trei intluențe. - 

], 

Viaţă socială bizantină și viață socială romănească. 

În cea d'intăiii, căreia nu-l putem atatornici un început, 

căci e foarte veche, influenţa aceasta e a poporuluă, a mul- 

țimilor țerăneşti. Cind Romini! aii întemeiat Voevodate şi 

apoi Domni, ei aii împruriutat multe lucruri de la vecini, 

mai ales de la vecini! de peste Dunăre, represintanți al ci- 

“xilisaţiei bizantine, romano-asiatice. De la dinşil ai luat 

i formele vieţii de Stat, limba Cirmuiril şi a Bisericii, por- 
"tul, arta, literatura. Dar, în ceia ce priveşte viaţa socială, 

împrumutul nu pare să se fi făcut. Doar familiile bal- 
canice strămutate la no! şi-aii păstrat fireşte tot, chipul de 
a trăi din patrie. 

în civilisaţia bizantină, întradevăr, viata socială se -ra- 

zimă pe anumite principii care nu se pot urmări şi în 

trecutul nostru din veacul al XIV-lea. E luzul, pompa, do- 
| rința de a uimi, care porneşte de la Tron şi merge pănă 

la cel din urmă din oamenii cari posedă oarecare avere 
sati pot să imprumute bani. Aurării, pietre scumpe, mărgări- 
tare, blănuri rare, catifea, mătasă trebuie să împodobească 
pe orice femeie cum se cade. Ele întovărăşesc toate actele 
vieţii sociale, şi chiar le provoacă, fiindcă nu se face o vi- 
sită, o primblare, nu se asistă la o represintaţie (de circ 
pentru acea vreme), pentru plăcerea de a vorbi, de a ră- 
sufla aierul largal întinderilor saii pentru a vedea specta- 
cole meşteşugite, ci pentru a face să se admire bogății nouă, 

"de curind ciştigate sai pregătite, 

Un al doilea caracter -€ isolarea, femeilor. Gineceul e 

unul din păcatele cele mai mari ale civilisaţiei. bizantine. 

| Femeia nu e pretutindeni pentru a da vieţii. sociale elasti- 
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citate, discreţie, strălucire. Nu: ea nu va sili prin autori- 
tatea graţiei sale pe învăţat a nu se pierde în amănunte, 
care nu privesc decit pe foarte puțini, a nu întrebuința o 
limbă greoaie care miroase a atelier, a nu face critice 
amare şi grosolane care arată totdeauna pe acel care ştie de 
prea puţin timp un lucru şi e prea fudul de aceasta; ea 
nu va deprinde pe războinici cu buna- cuviinţă a păcii, nu - 
va pune pe omul de Stat în cunoştinţa unor realități care 
nu se văd în locurile de adunare, în locurile: de luptă ale 
partidelor, realități de bunătate şi de milă ; ea nu va învăţa 
pe bărbaţi a se privi între ei cu alţi ochi decit aceia cari : 
vreau să impuie şi să supuie; ea nu va fi lăsată să aco- 
pere aspra realitate cu supţirea pinză albastră a unei 
ilusii, a_unei prefăcătorii — să zicem — de împăciuire şi în- 
frățire. Între roabe, la lucru; între aceleaşi roabe, între 
negustorese venite din afară cu tot felul de ştiri şi de 
intrigi, la clevetire şi lene, — aşa se împarte viaţa femei! 
în această civilisaţie greşită, care a început cu despreţul 
femeii pentru ca să aibă la urmă bărbaţi din sufletul 
cărora perise orice urmă de bărbăţie. 

AL treilea caracter al vieții sociale bizantine, e lipsa de 
noutate, de spontaneitate, de originalitate, ințepenirea în 
forme seci, al căror înţeles a perit de mult şi al căror fo- 
los n'a existat poate niciodată. Ea înlătură de la o bu- 
cată de vreme tot sufletul; cine-l are, trebuie să se ţie la 
o parte, căci ar putea să pară ciudat, răi! crescut. Aceleaşi 
gesturi, aceleaşi vorbe, acelaşi zîmbet la aceleaşi împreju- 
rări şi în aceleaşi ceasuri, Pare că nu sînt oameni vii cari 

„se caută pentru a-şi împărtăşi prisosul vieţii sufleteşti, pen- 
tru a-şi desăvirşi astfel educaţia, ci preoții formalişti ai 
unei religii în care nu mai crede nimeni și din care n'ar 
răminea chiar nimic dacă sar duce şi ritualul sfint. 

Cit putem vedea în cele mai vechi timpuri din trecutul 
nostru, nu e însă aşa. Oamenii sint aspri, simpli, vorbesc 
zăspicat şi mult, întrebuințează cuvinte tar! cind se minie 

e
 
e
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şi vorbe blinde cind aii pacea sau căinţa în sufletele lor. 
Scrisorile lor —, dintre care, din fericire, sai păstrat des- 

tule, in archivele săseşti din Braşov, din Bistriţa, din Si- 
biiu, chiar în archivele polone — acele scrisori, scrise ]ati- 
neşte saii, ma! ales slavoneşte, dar dictate de Domn în ro- 
măneşte către secretarul săi, sint pline de jurăminte: 
asă mă bată Dumnezeu» şi mal mulţi saă ma! puţini sfinți, 
«să beaii singele copilului miei», şi cîte de acestea la vre-un 
Petru Rareş sait Mihai Viteazul. Vodă ameninţă: va călca în 
picioarele cailor sămănăturile gata de szceriş, va arde zi- 
durile şi casele, va trece totul prin foc şi sabie, va face 
trupurile în bucăţi, fără să cruțe nici copiii, va arde, va 
trage 'n frigare. El face asigurări straşnice: «nu las țara 
în ruptul capului», spune Ştefan-cel-Mare, vorbind de Po- 
cuţia pe care Polonil i-o cereaii înnapoi. «N'am venit să 
stau trei-patru săptămin!», strigă Rareş Braşovenilor, «ci 
voii sta pănă se va face voia noastră»; Mihal făgăduieşte, 
în furia sa, că va abate în fruntea» acelor cari-l cleve- 
tesc, scrisorile de piră şi că, dacă-l supără mult Impe- 
rialil, «se va vedea unde va veni Viena şi Praga». Nimic 
nu-l poate îndupleca, nici înfringerea : Astfel Petru Rareş 
bătut de Poloni îşi cere drepturile cu încă mal multă în- 
viergunare, fiindcă regele l-a jignit, şi, recunogcind înfrin- 

gerea, el o priveşte numal ca pedeapsă a lui Dumnezei, 
pentru care nu e dator a se umili înnaintea oamenilor. E 

„ sînt_neiertători dincolo de margenile morţii: Basarab Yo- 
evod Neagoe află de moartea unui fecior de Domn, Miloş, 

care uneltia împotriva Scaunului săi şi el, omul cucernic, 
care avea atita buaurie să clădească biserici şi mănăstiri, 
nu ma! poate de fericire. Sultanul, cîmpăratul turcesc», a 
luat pe Miloș, şi l-a pus în temniță, în temniță grea, aspră, 
şi Miloş a murit acolo. De aceasta lui Basarab îl pare 
foarte bine, căci nu-l va fi, ca pănă acum, ameninţată li- 

niştea în fiecare clipă. Şi, fiindcă e bucuros, o spune şi 
Braşovenilor. Şi să se bucure şi el, pentru că era şi duz-



  

i 
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manul lor şi ar fi adus şi asupra lor sabia turcească şi 
peirea ! . 

Cutie de argint cu părul Doamnei lui leremia Movilă (la Sucevita), — 

Erau aceştia, cari luai numele lui Dumnezeii în deşert 
jurină, cari-şi batjocuriau duşmani! morți, cari amenințati 
cu ce nici tiranul cel mal impietrit n'ar fi fost în stare să



m 

săvirşească, nişte oameni neasămănat de ră!, spre cari tre- 
buie să ne întoarcem cu o uimire îngrozită? Contempo-. 
ranil ai numit pe cite unul: Vlad Dracul, Vlad "Ţepeş, Ba- 
sarab Ţepeluş, Mihnea cel Răi, Aron tiranul; să fie de 

nevoie ca nol astăzi să ma! dăruim nume de acestea crunte 
şi acelor cari nu vin la noi, din timpurile lor, purtindu-le 
pe frunte? 

De sigur că nu Vremile eraii aspre aici, ca în tot Ră- 
săritul, şi ca mai în tot Apusul. Dar oamenii nu erai 
aşa. de grozavi cum par. Numai cit el n'ascundeai gindu- 
rile lor rele, ci le întăriaii încă prin expresie, Buna- creş- 
tere bizantină ar fi cerut însă altfel: să se scrie un bilet 
dulce aceluia căruia peste citeva ceasuri, dacă se va în- 
“crede, i se vor scoate ochii. 

Traiul acesta nu e bizantin în nimic. anaintea noastră - 

n'avem sfinte mumii, legate cu panglicile convenienţelor 
şi formulelor, ci oameni neobişnuit de vioi, de nestăpiniți 
în mişcări, de slobozi în. cuvinte. Nu-e niciun colţ de 
taină unde să s6 ascundă, sfioase, femeile. Din potrivă, 
Doamna se amestecă în toate şi, cînd. Domnul cade, ea e 

gata să joace rolul lu. Sa văzut ce femei ai fost Despina 
ur Neagoe, Elena lui Petru Rareş, Chiajna lui Mircea Cic- 
banul, Ruxanda Lăpuşneanului, pentru ca -să vorbim nu- 
„mai de cele mai vechi. E o viaţă iinără care zbucneşte, 

naivă şi crudă, pretutindenea. 
Tot traiul de sus e ca şi traiul dejos: o viatăerănească. 

. Legăturile dintre familiile Domnilor şi ale boierilor sint ca 
acelea ale gospodarilor din sate. Viata socială de la Curte 
e deci îndreptată întru toate după aceia din miile de gos- 
podării ale şesului şi munţilor. 

IL 

„Cele d'intăiii îorme de viaţă socială în ţerile noastre. 

- De la cei mai vechi Domn! n'avem mărturii, dar ce aflăm 
pe urmă ne ajută a întregi. De la Stefan-cel-Mare se po- 

a
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menesc praznice de mulţămită către Dumnezeu ca sin- 
gure petreceri, pe lingă botezuri şi cununi! despre care 
nu ni se spune nimic. o | 

Însă un Domn muntean cam de pe aceaslă vreme, Nea- 
goe, a lăsat sfaturi către fiul săii, «Învățături» slavoneşti, 
care aii fost tălmăcite şi în romăneşte. Neagoe e de sigur 
cel d'intăiit Domn romănesc pătruns de cultura bizantină. 
Din fiul său iubit, pe care-l numise Teodosie, sperind că 
va cirmui ca Teodosiu cel-Mare, el voiă să facă o minune 
de desăvirşire. În cartea sa, el îl învaţă cum să primească 
soli străini, cum să ţie ospeţe, cum să stea în fruntea 0ş- 
tilor. Dar de petrecerile Curţii, de plăcerile îngăduite ale 
ei, nu se vorbeşte nici-un cuvint. Căci marile petreceri ale 
Domniei lui Neagoe însuşi ai fost ctte o sfințire de bise- 
mică : la acestea el aducea, ca Ja Argeș în ziua de Sintă- 
Măria Mare a anului 1517, mulţi clerici strălucitor din 
toată lumea răsăriteană, cari-! sfințiai cu cea mai mare 
pompă patriarhală clădirea. Alte ori el ţinea cu acest prilej 
şi revista oștilor şi poftia din vecinătate senatori săseşti, 
cari .sosiaii „cu daruri de bună vecinătate, înfăşuraţi în 
blăni lungi şi largi,cu găitane înflorite.  - - 

Altfel petrecerile cele mari erai — ţerăneşte iarăşi — be- 
liile cele straşnice. Cind Mihai Viteazul cuceri Ardealul, 
se văzură astfel la Bălgrad ospeţe cu Mitropoliţi şi boieri 
mari, care ţinea noaptea întreagă şi Tăpuneai: pentru cî- 
teva zile pe acei ce luaseră parte la dinsele. Fireşte că 
jupăniţele şi Doamnele nu se amestecati la această mare 
bucurie a bărbaţilor. Mihai iși lăsase Doamna în țară 
şi se mingiia impotriva poveţelor Biserici! cu o prietenă, 
soţia lui Genga: lîngă el se afla astfel, fără să se pome- 
nească mult de dinsa în mersul furtunosal vieţii de Curte, 
această «Doamnă» Velica şi sora el, Zamfira, fete ale Vorni- 
cului Ivan şi citealte soţii de boieri îl întovărăgiseră. Dar ele 
stăteaii acasă, fără paza bizantină de alminterea, ţesind 
la furcă, între roabe, vise de fericire în clipele : straşnice 
ale războiului. ”



IL 
Scene din veacul al XVI-lea. 

-Cu puțin timp înnainte de Mihai Viteazul, domniă în 

“Ţara-Romănească acel -Mihnea-Vodă care sa turcit în 1591 

şi a rămas în amintirea. neamului ca Mihnea «Turcul». 

Mama lui, Ecaterina, o Levantină din Pera, purta epitro- 

pia, şi avem de la dinsa, printr'o îritimplare fericită, scri- 

sori îndreptate către o soră a ei, de lege catolică şi care 

se făcuse călugăriță în insula Murano de lingă Veneţia. 

De aici se vede viaţa de Curte, în adevăr, — dar cit'e de 

sărăcăcioasă ! Lingă Doamnă se află încă o soră, Lucreția, 

măritată cu un Grec, şi trel fete ale acesteia, una purtind 

numele romănesc de Păuna; mai tărzii, Mihnea-şi aduse 

ca Doamnă pe o Romincă, Neaga, şi copilul domnesc Radu 

se juca prin încăperile întunecoase ale reşedinței; femeie 

iertătoare, Neaga, se îngrijia ca o mamă de un alt Radu, 

fecioraş nelegitim al soțului ef. Levantinele, deprinse to- 

tuși cu viața morocănoasă din Constantinopol, găsesc pe 

cea de la noi şi mai nesuferită. Oamenii li se par închişi, 

stăpiniți de prejudecăţi. Singura bucurie o.ai cind so- 

„_seşte ceva din Stambul sai din Veneţia: lucruri de gă- 

ieală, perii şi altele ca acestea, în schimbul cărora 

trimet blăni, bogasii, lighene de aramă, plapome, pinze 

„de' in, marame, batiste. Odată Mihnea, încă un copil 

atuncea, care a i:se trimete dol căţei de rasă apuseană, ca 

să-şi treacă vremea cu dinşii. Altă dată trimesul surorii 

Mărioara aduce două cărţi, de sigur italieneşti, pentru care 

se mulțămeșşte în . deosebi. Necontenit griji de bani, cu 

"Turci, Evrei, Greci, cari-şi cer datoriile, şi amenințarea 

veşnică a maziliei. cAceastă ţară nu e moştenirea noastră», 

suspină odată Ecaterina: cazi sintem, şi mine nu sintem, 

după voia lui Dumnezeii, şi ne aflăm în mina Turcului, şi 

nici no! nu ştim unde vom fi pănă la capăt». Şi iată că, 

în adevăr, peste citva. timp, nenorocirea maziliei aruncă pe 
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bieţii oameni tocmai în Rodos, lingă Asia, âpol pănă la 
Tripoli, pe coasta de Nord a Africel!. 

Si 

e Si a 

  
Doarrca Evdochia a lui Șteni-cel-Mare (zugrăveală de părete la 

Si. Nicolae Domnesc din laşi). - 

În acest timp Vodă judecă, în fiecare zi şi pe oricine. 
ÎN, IORGA, ” | q
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Un călător frances vede la 1585 pe Petru $ch l, un- 
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ostaşi, înnaintea Curți! «lin Iaşi :: «Domnul stătea pe scaun 
şi toti boierii lui împrejur» — pe la spatele Măriei Sale, 

  
  

Neagoe- Vodă (Pasarab), Doamba Miliţa şi copiii lor (pictură la Argeş). 
- - N 

zice formula oficială, aşi ascultai plingerile oricui i-ar fi 
venit înnainte ; cari toți, la'o sută de pasi de dinsul, în 
genunchi îşi arătati plîngerile cu glas tare, unul după 

 



  

— 101 — 

altul, şi el îl trimetea înnapoi cu hotărirea ce i se părea 
maj dreaptă». lar un Ragusan în slujba lu! Mihnea spune, 
din parte-i: «Doamna Ecaterina nu mal are tihnă, fiindcă 
tăra e mare şi alte judeţe (judecăţi) ru sint decit, ort ea, 
ori Domnul hotărăsc toate: ci vezi: d-ta dacă are ori ba 
de lucru o, | E 

De 'sigur o Curte unde nu se petrece! 
lată acum Curtea lui. Petru Şchiopul, pe care o cunoag- 

tem din hirtiile privitoare la pribegia lui în Tirol. Bietul 
Domn e văduv; o roabă i-a dat însă un frumos fii pe 
care l-a botezat Ştelan-Vodă, şi-l iubeşte din toată . inima. 
Înnainte de a fugi din ţară, Domnul o iea de soţie, dar pe as- 
cuns de boieri şi numa! înnaintea citorva credincioşi. După 
care scrie cu biata lui mină nedibace un acţ de mărturie, 
pe care trebuie să-l. traducem aproape pentru a-l ințelege : 

«Ai 7099 (1591), luna thenar 17 zile, 'Duminecă sara, 
3 ceasuri, ne-am cununat cu muma lui Ştefan-Vodă, anume 
Irina' Botezata. Adevăr am zis: pănă sint în ţară, să nu 
se spuie cuiva să ştie toţi, să fie-ascuns; să nu ştie ni- 
mele din casă. Iar, dacă voiu ieşi în altă ţară, atunce! să 
ştie toți cum că cununaţi sintem. Să ştie toți. Am mărtu- 
risit cu adevărat. Marturi: Mitropolitul Gheorghie din Su- 
ceava, şi episcopul Ghedeon de Rădăuţi, şi Anastasie egu- 
men de, Galata mănăstire, şi Stroici Logotătul- cel- Mare, şi 
lefemia Vornicul, şi Andrei Hatmanul, şi Gheorghe Hatraă- 
nul, Cămăraşul Hrisoverghi, şi Cămăraşul Gheorghe, şi Va- 
sile Păharnicul, şi alti multi, [care] nu este pus numele 
lor. Șă ştie toți. Am scris .cu mîna mea, şi am pus pe- 
cetea noastră mal mare, mărturie, să se ştie. 1». Petru Vo- 
evod, Gheorghie Mitropolit Movilă.» 

Şi iată-l in „Tirol, cu tinăra Doanină, cu O Cerchesă, care 
„vrea să fie şi ea Doamnă, cu nepotul Gheorghe Hatmanul, 
cu cumnatul Gheorghe Cămăraşul şi sora, Alexandra Că-. 
mărăşoaia, împreună cu doi copii, apol cu Mitropolitul, cu 
un ieromonah, învățător al copilului, cu ma! mulți boieri - 
şi copil de casă şi cu un pitic, Petru “Bolea, care e, cum
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am zice, «le comâdien ordinaire de Son Altesse». Puţină 

bucurie din aceste glume ale piticulul! Încolo, lipsind ju- 

deţul de toate zilele, e o lene morocănoasă! Toţi stau în 

casă, mulţi de tot în cite o singură odaie. Dacă ar fi fost 

jocul de cărţi, şi-ar fi trecut vremea aşa, dar nu era. Co- 

pilul învață Duchile, boierii beau şi dorm, ciţiva mai vioi 

fug să facă negeţ la Venetia sai politică la Constantinopol, 

în Polonia; Doamna moare de urit, Domnul se stinge « de dor. 

Săracil oameni! 

IV. 

- Moda bizantină din vremea lui Mateiu Basarab 

Şi Vasile Lupu. Primiri și ospeţe. 

Sărim acum cinzeci de ani şi găsim altă privelişte. 

Prin Greci şi mal ales prin Turci, Bizanțul e acum stăpin 

şi pe viața socială, care pierde morocăneala, dar şi cinstea, 

cumpătarea el țerănească. E acum lux, un lux ruinător, 

pe care-l ţine munca unei țeri întregi, sint acuma forme 

rigide, neînvinse, şi zăvoarele gineceului încep a ascunde 

femeia. 
E epoca procesiunilor de la Curte la biserică, epoca ma- 

rilor audiențe soleine, epoca petrecerilor cu înfăţişare răz- 

boinică, aduse din Constantinopol. Călătorul e uimit şi nu 

uită să însemne minunatele privelişti de la Curtea Dom- 

nului din Bucureşti sâii, mal ales, ale celui din aș). | 

Mateiii- Vodă domneşte de-o parte, Vasile Lupu 'd6 alta. 

Şi despre viața socială a timpului lor aflăm de la un Paul 

Strassburg, Trimes suedes, de la un Bandini, misionar ca- 

tolic, de la Pavel de Alep, arhidiaconul unui. Patriarch de 

" Antiohia, în călătorie pe la no, cele c6 urmează : 

Trăsuri cu şese cai întimpină la întrarea în Capitală pe 

oaspetele Măriei Sale. Pe oaspeți! de frunte Vodă: pri- 
meşte îndată în palatul săi, «la Curte». “Şi unii şi alții 

„merg la gazde, căci la Curte chiar nu se aşează decit rudele  
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Voevodului. Doamna primeşte totdeauna de-o parte, stind 
intr'un jeţ. O fată din casă, «domnişoară de onoare», duce 
la dinsa. 

A doua zi sau peste citeva zile, străinul e chemat la 
audienţă şi la ospăț. Acel Suedes care veni la Leon-Vodă, 
inaintaşul lui Mateiti Basarab, fu luat de acasă de boieri cu 
rădvane, în jurul cărora călăria păzitori! Domnului, Dal- 
matini (în Moldova erai Unguri, apoi Nemi), în număr 
de două sute, îmbrăcați frumos ardeleneşte. Strassburg po- 
vesteşte cum a trecut prin «strade şi piete pline de măr- 
furi scumpe pe care le vindeau Italieni, Greci, Romini, 

Turci şi Armeni». Multă lume se adună să vadă alaiul: 
«pare că năvălise acolo tot neamul romănesc». Dregătorii 
Curţii au pus hainele cele mai bune, care impun; cail 
scutură friie scumpe. | 

Domnul aşteaptă în uşă. În semn de consideraţie pentru 
visitator, el ţine capul plecat şi minile pe piept. În odaia 
de audienţă, două scaune staii aşezate pe un loc mai ri- 
dicat. Cel din stinga, loc de cinste la Turci, e pentru oas- 

pete. «La spatele. Măriei Sale» stai boieri! cu blăni de 
samur foarte scumpe, care sint, cum am zice, fracurile 
acelui timp. Tălmaciul e de faţă: cite unul ştie «turceşte 
şi greceşte zi italieneşte şi latineşte şi nemţeşte» ; călugăr 
catolic, născut în Creta, el a făcut studii la Wittemberg. 

Cind se arată scrisorile suveranului ce a trimes solul, ale 

Patriarhului sai înnaltului cleric ce a dat o recomandaţie, 
Domnul se ridică de pe scaun şi-şi descopere capul. 

Trimbite şi buciume- sună de- odată afară. Semn că masa 
e gata, Tacimurile sint de argint pentru Vodă, pentru oas- 
pete: şi boierii cei. mari, de lut pentru boierii ai doilea, de 
lemn pentru caracudă. 'Loţi stai pe laviţi, dar două scaune 
sint gătite, pentru Vodă şi acel ce a venit să-l cerceteze: 
scaunele sint îmbrăcate cu catifea roşie, pe care o prind 
cuie aurite. Lîngă jilțul domnesc se așează Spătarul-cel- 
Mare, ținind sabia domnească în git, iar în mîni cuca şi 
schiptrul, Păharnicul-cel-Mare şi mulți uşeri cu toiege de
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argint. Tot asa la Constantinopol cAgii dir lăuntru», trei, 
cu Silihdarul-Spătar în frunte, încunjură pe Sultan. Pos- 
telnicul, Stolnicul, Clucerul, chiar Vameşul sint gata de 
slujbă, în haine scumpe de paradă. 

„Bucatele sint acum pe"masă, acoperite cu capace, care 
le “ţin căldicele. Aceiaşi e eticheta la Stambul. Pe scăunaşe 

 Iîngă stăpinitor, care domneşte şi la masă, aşteaptă sticle 
cu vinuzi, cu rachiuri şi chiar cu bere, precum şi păhare 

"de toi felul, cele mar: multe de argint. Medelnicerul aduce 
felurile nouă: dacă Domriului nu 1 plac, el face numa! un 
semn, şi ele sint lăsate supt masă. Tipsiile pe care sai 
adus deosebitele mincări nu se ieaii, precum se iea de la 
fiecare blidul, ci ele se innalță grămăgioare în mijlocul 
mesei, aşa încit oaspeţii pot să ştie totdeauna isprava ce 
ai făcut. Pe albele feţe de mese lucrate cu flori de aur 
se văd linguri şi cuțite, de argint, de os de cerb sait şi de 
lemon. Purculiţa lipseşte deocamdată. 

Se bea în cursul mincăril. După ce sa mintuit aceasta, 
vine rîndul toasturilor. Musica de trimbiţe şi tobe nem- 

"eşti, care cînta încă de la început, cum sau încheiat cu-! 
vintele binecuvintării — în cameră candela arde supt icoane 
—, musica aceasta tace. Domnul iea în mină un '«păhar 
straşnic» (ingens scyphus) şi vorbeşte întru lauda suvera- 
nului străin din țara'sati din partea căruia a venit oaspetele. 
Cind cuvintelg lui, ascultate în tăcere, sai slins, tunurile 
bubuie afară, scuturind geamurile. Apoi, sai Domnul 
închină pe rind — aceasta se face la serbățori — pentru 
fiecare boier (ba chiar pentru ţara întreagă, la sfi îrşit) şi 
acesta ascultă respectuos, în picioare, urările ce i se fac, 
sai boierii închină unul după altul pentru Măria Sa, şi ei 
se văd căzind atunci în genunchi, pănă pomenesc numele 
aproape sfint al Voevodului. La serbăterile bisericeşti, 
Domnul se închină întăiu, apol el bea pentru cÎmpăratul» 
păgin, de care atirnă ţara lui (în Moldova cel ce ridică 
păharul, Domnul, tace, de durere şi ruşine); numar pe 
urmă vine rândul lui. În toate trei dătile, bubuie tunurile.  
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şi ripiie puştile afară. lar între un toast şi altul cîntă pro- 
topsaltul de la biserica din Curte — cum şi astăzi cîntă pe: 
la mănăstiri unii călugări ştiuţi, la masa egumenului —, 
sau Țiganil. întind arcuşurile pe vioare, făcînd să se audă 
cîntecul dorit de Vodă. Er sint singurii lăutari la 'masa 
veseliei sai în triumfurile obosite de după luptă: Miha! 
Viteazul însuşi a întrat în Alba-Iulia în sunetul vioarelor 
tigăneşti, care ştiai să cinte pentru toate ceasurile din 
viaţa omului. Întunecaţii musicanţi luai însă locul cîntă- 
reţilor pribegi al Sirbilor, 'cari ziceai despre Marco Cra- 
lievici, viteazul Crăişor şi despre cetatea fermecată care nu 
se poate ridica fără un suflet de om vii prins in zidurile 
ei, ori al urmaşilor romini cari veniră pe urma lor ca să 
zică la -ospeţe cîntecele bătrineşti despre Ştefan-Vodă bi- 
ruitorul şi. ctitorul de mănăstiri Vodă-Neagoe. 

În odăile vecine, cete vesele de boieri şi boierinaşi mi- 
nîncă şi beai mai în voie, din mincări anume gătite pentru 
dinşi!. Şlujbaşi ar Curţii duc în toate părţile fripturi şi 
urcioare celor ce staii pe la casele lor.. Une ori, la vre-o 
nuntă, boi întreg! se învirt pe frigări în Curte, pentru. 
mulţime, care bea vin noi din oale de lut. | 

O petrecere ca aceasta se face la fiecare praznic şi ține 
cel puţin cinci-şese ceasuri, iar de cele ma! multe ori se 
prelungeşte pănă în ziuă. De la un timp ostaşii din Curte 
se imprăştie, după ce însă fiecare “ceată şi-a petrecut pănă 
-acasă boierul care o comandă. 

Serbătorile cele mari ale anului în vremea deplinului 
ceremonial constantinopolitan. 

Fiecare serbătoare mare îşi are însă şi petrecerile ei 
deosebite. Astfel, în ajunul Anului Noii, — atunci ca şi 
acum, prin casele unde nu sa introdus obiceiul străin al 
bradului de Crăciun, — se împart darurile. "Domnul pri- 
meşie, în Spătăria-cea-Mare, pe fiecare boier după rangul
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săii, cum se face şi astăzi îu palatul Împăratului german. 

sati al Preşedintelui Republicei Francese. Copiii de casă 

aduc în cămara de ospăț păhăruțe de vutcă, cofeturi şi ca- 

fea neagră. Şi la ospetele obişnuite, vutea — rosoglio — şi 

cofeturile, luate într'o ddaie anumită, merg înnaintea miîn- 

cărilor. Acuma însă, ele se daii şi acelor pe cari Voevodui 

“nu-i opreşte la, masă. EI mal ascultă salvele de puşti şi 

tunuri, musica înduioşătoare a Țiganilor. La urmă se în- 

fățişează înnaintea Domnului şi breslele cu căpeteniile lor, 

dar poate că şi acest obiceii, democratic de altfel, n'a fost 

luat decit de la Turci, împreună cu multe altele, abia des- 

tul de tărziă, în veacul al XVIII-lea. 

În ziua de Anul Noii chiar, se împart, după datina oril- 

cărui praznic de căpetenie, hâine scumpe de brocard 

scump, de brocard ieften saii de. simplu postav chiar, 

caftanele. Cinstirea. prin aruncarea lor pe umeri a deprins-o 

Vodă însuşi de la Turci, cari l-ai înveşmintat astfel la 

audiența înnaintea Sultanului. La ieşirea din biserică, vi- 

nătorii domneşti, scutiți de multe sarcini pentru că aduc 

sălbătăciuni, «gadine» la Curte, îl aşteaptă cu jertfa cer- 

_bilor, căprioarelor, mistreţilor şi deosebitelor feluri de pa- 

seri .Sovoane — covoare de paradă (din turcescul: saivan) 

—, băsmăli de mătasă, toiege scumpe se întind supt pi- 

cioarele stăpinitorului şi ale boierilor din alaiul său, cari 

le samănă cu bani. Trataţia cea uşoară din ajun se face 

acum a doua oară, Urmează, dar nu pentru toți, ospățul 

acelei zile mari. 
„EL se, deosebeşte prin mai multe adausuri peste obiceiii. 

“Toţi se pindesc ca să vâdă cine va strănuta întăi; dar 

strănutatul trebuie să fie adevărat, nu adus cu tabac sau 

altcum, pentru că atunci cel ce ar fi strănutat «rămine de 

batjocură». Un strănutat autentic dă dreptul la un păhar cu 

vin şi la duuă caftane, unul de catifea şi altul de postav. 

Dacă Măria Sa însuşi face să se audă sunetul aşteptat cu 

atita veselă nerăbdare, atunci i se dă un caftan, ba încă 

anul de brocard de aur, dar plătite din Vistieria țerii.  
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Apol în turta cea mare, care se dă la masă, se ascund 
— cine ar crede? — bilete de plăcintă. Ele nu cuprind 
insă versurile pe care le cunoaştem. Ba nu dai măcar o 
proposiţie întreagă, ci numai în citeva cuvinte o făgădu- 
ială de Anul Noi, care poate fi luată însă şi ca o consta- 
tare, de luare în ris sati mustrătoare. Cel ce-şi găsește bi- 

letul, e dator să-l cetească cu glas îare, şi ni “închipuina 

ce faţă trebuia să facă boierul “neastimapărat, nesupus, că- 
ruia, printr'o potrivire ironică a norocului, îi cădea tocmai 
«pofta de a fi Domn»! 

De Bobolează, Vodă iese la girlă, cu tot alaiul. Încă din 
ajun însă, el a primit trimeși al! clerului din tot cuprinsul 
Domnie! sale: e rindul lor să facă daruri, şi cei de la 
țară, cei de la mănăstirile şi schiturile din munte vin cu 
vinaturi, cu lăptării proaspete şi cu păstrăvi. Părinţii se 
învrednicesc să schimbe citeva vorbe cu stăpinul, dar ei 
nu pot fi admişi la cinstea cu cofeturi, cafea şi vutcă, 
fiind numai smerite feţe bisericeşti. După slujba la bise- 
rică, aceşti oaspeţi ai Bobotezei sint primiti în Spătărie, 
unde cintă psalţii prelung imnuri bisericeşti. Pănă şi cle- 
rul străin, letinii, papistaşii, Franciscanil italieni din Mol- 

dova, Franciscanii bulgari din Muntenia, odată iesuiţii po- 
loni din laşi, călugării secui de la episcopia Bacăului trec 
înnaintea Mărie Sale, precum la Anul Noii aii trecut con- 
sulii, de cind sint acuma consulate ale Rusiei, Austriei, 
Franciei, Prusiei în ţerile noastre. 

A doua zi, la slujbă, iată şi Doamna lingă soțul el, iată 
domniţele şi beizadelele între luminările lungi, grele ale 
Bobotezel. Numa! la această serbătoare se may văd, în 

acest timp de orientalism bănuitor, zăvorit, soţia şi fetele 
acelui după voia căruia se mişcă orice în ţară. Începută 
cu sosirea în rădvane vechi a bătrinilor stareţi, urmînd cu 
această frumoasă petrecere patriarhală, în care femeilor li 
se îngăduie să se închine lui Dumnezei în acelaşi timp şi 
în acelaşi loc cu bărbaţii, mintuită, cum vom vedea, cu:
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binecuvintarea cailor, serbarea Bobotezei are un caracter 

de albă fericire curată, care lipseşte celorlalte. Călugării 
merg pe la case cu ajunul, de-avalma cu preoţii cel mulți 
la număcal oraşului de reşedinţă. Lăutaril ţigani, cmehterit» 
turci chiar, nu lasă auzul să se odihnească o clipă, nu 
numa! ziua, ci şi în noaptea din spre Bobotează, şi în 
aceia a serbări! iarăşi, «Mulțimea şi bucuria poporului în 
Tara-Romănească la Bobotează», scrie un călător asiatic 

pe la 1630, cintrece tot ceia ce ştiii că se petrece la Curțile 
celor ma! mari Domni ai Creştinătăţil.» Oastea toată e în 
picioare, căci e şi o serbătoare ostaşească, şi în jurul Curţii, 
în drumul spre biserică, pe stradă, pănă tărziu, cit ni mai 
păstram apărătorii, flutură steagurile de mătasă cu Maica 
Domnului, cu Sf. Gheorghe, cu bourul şi corbul purtind 
crucea ?n plisc. 

După ce se mintuie slujba în biserică, vine procesia şi 
sfinţirea apel. În 'Ţara-Romănească tot alaiul merge pănă 
la girlă, Ialomiţa în Tirgovişte, Dimboviţa în Bucureşti - — 
odinioară Argeşul la Curtea. de-Argeş. În Moldova apa e 
puşă întrun vas de argint aurit, în.curte, de spre odăile 
Doamnei. Şese sfeșnice de argint ard împrejur; un copi! 
de casă ţine în mină al şeptelea. Toată lumea e în pi- 
cioare ; la stînga Voevodului e Doamna, copiii lor se află 
la dreapta; Cămăraşul şi boierii la spatele lor. În străluci- 
rea geroasă a zile! de. lanuar, se înnalță toate prapurile 
bisericilor, care se. înfrăţesc cu steagurile ostaşilor. 

Cadelniţa se mişcă de nouă ori înnaintea familiei dom- 
neşti, de trei ori încă înnaintea copiilor. Apo! Mitropolitul, 
urmat de episcopi, sfinţeşte apa. “Atunci iarăşi puştile şi 
tunurile salută, în bucuria obştească. La Munteni, copii! 
se aruncă în girlă pentru 4 căuta crucea pe care Mitro- 
politul a lăsat- -0 din mină. 
Acum e binecuvintarea cailor de _nuptă, — de sigur ci 

în străvechiul Bizanţ, a cărul icoană slăbită trăieşte încă 
aici. Un număr de cai cu arşale scumpe, împodobite cu 

aur şi mărgăritare, sint aduşi de oamenii Comisului-celur- 

i
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Mare, în mijlocul uimiril bucuroase a poporului. Un. că- 
lător a văzut în Moldova, la 1647, douăzeci şi patru de: 
cai foarte frumoși pg cari Mitropolitul îl stropi cu aghiasmă. 
Străinii ce încunjuraă pe Miha! Viteazul - la 1600 avură 
prilejul să-l vadă serbind astfel prin stropirea binecuvin- 
tătoare a cailor Boboteaza acelui an unic, în Alba.lulia, 
Capitala Ardealului supus Rominilor. | 

Mal tărziă, această parte din urmă a serbăril se făcu şi 
mai bogată. Comisul aduse numai pe povodnicii, caii de 
călărie, pe cînd Armaşul îl trecuse înnainte cu caii de 
trăsură sai telegarii. Pe cei d'intăiu erati suiți tineri bo- 
ieri, cari nu primiseră încă slujbe. Calul. dăruit de Sultan 
— i se zicea tablabaşa, nume pe care poporul l-a luat în 
batjocură, aplicîndu-l oamenilor molii şi înceţi, de paradă, 
— acest cal simbolic al legăturii de vasalitate călca mindru 
la sfirşit, între ciohodari sat lachei, importați din 'Ţa- 
zirad,. unde el ai un strălucitor rost în alaiurile Sulta- 
nilor. Mai de demult se făcea un mare haz cind un Comişel 
mal zburdalnic venia călare pe un catir, pe cînd un tovarăş 
al lul avea cinstea de a fi purtat de un măgar. Vechi saturnale 
bizantine ! 

Peste citeva săptămîni, vin Paştile. Din săptămîna mare . 
Domnul dă să-i facă bogata luminare pe care o va ținea . 
în mini în noaptea de, Înviere. Logofătul al treilea alege 
crucile pe care le va purta familia domriească ; tot el merge 
călare să ducă invitaţiile. 

Priveliştile încep cu. spălarea picioarelor. Joi sara, un 
călugăr bătrîn, sărac, trenţuros, cel mai umil dintre umili, 
e spălat cu apa ce cade din argintul ibricului pe argintul 

„ Hgheanului făcut la Braşov, la Danzig, poate în Răsărit 
Chiar, — de mina Mitropolitului. El e Iuda; un Vlădică, 
de obiceiii al Buzăului la Munteni, întăţişează pe Petru; 
alți zece clerici împlinesc pe aceiaşi laviţă de lemn nu- 
mărul celor doisprezece apostoli. : 

Sara Învierii începe cu sunetul sec al giamparalelor, cu 

4



— 10 — 

care se îmbată de bucurie copiil, prin curţi, pe strade, 

prin pieţe şi prin cimitire. Spre miezul noptii se mişcă 

iarăşi alaiul domnesc. Aurul, pietrele scumpe lucesc-abia, 

scurt, în întunerecul nopţii şi al micit clădiri care e bise- 

rica Curţii. Cînd luminările se aprind de fulgerul fericit 

al Învieri!, uşile săpate de lemn în vechiul cadru de piatră 

se dai în lături, şi mil de stele mişcătoare prind a zbura 

în curtea întinsă a reşedinţii domneşti. Domnul sărută cru- 

cea din mina Mitropolitului şi Mitropolitul îi răspunde 

sărutindu-l de trei ort pe frunte. 

« 

VI. 

Alaiurile de Domnie în aceiași epocă. 

Între petrecerile mari ale timpului .eraii şi alaiurile, ser- 

bările extraordinare ale Domnului şi Curţii. Între ele, ma! 

ales alaiul Domnului. noi. | 

„Acesta era numit de cele mai multe orl la Constanti- 

nopol. Ce solemnităţi se obişnuiaii acolo, cum se săvirşia 

înştiinţarea noului numit, cum se ducea acesta la audiente, 

cum întra în biserica patriarhală, salutat cu cîntări de 

bucurie şi slăvire, — aceasta nu trebuie arătat aice. Pri- 

mirea stăpinitorului în Capitala sa ne priveşte singură. 

Voevodul e întimpinat de boieri la vadul Dunării, la 

Giurgiu, pentru Munteni, la Galaţă; pentru Moldoveni, dar 

fireşte numai de ciţiva trimeșşi, dintre sfetnicii de frunte sai 

dintre prietenii lui cunoscuţi, ori dintre rude, şi nu de toată 

„obştea boierilor, care aşteaptă să-l vadă întrind în Bucu- 

reşti sai în laşi. Al doilea popas îl face la vre-o mănăs- 

tire din preajma cetăţii de Scaun: la Văcăreşti, de cind 

se înnalță această zidire a lul Nicolae Mavrocordat (po- 

pasul cel vechiii, nu-l ştim), iar, dincolo, încă din timpu- 

rile lui Petru Șchiopul, la Galata. Iarăşi boieri! vin la stă- 

pinitorul lor, dar tot ciţiva numai, cu cari se face înţele- 

gerea asupra alaiulul. - . -  
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Mulțimea nerăbdătoare vede trecind în sfirşit «pompa» 
Măriei Sale. Boieri de toată mina, slujitori, călări şi pe 

„08, merg înnainte şi în urma Domnului. În frunte sînt 
Hatmanul şi Aga, boieri, ostaşil; apoi vin cellalţi, «cite 

doi, cite trel în şirag», după rangul lor. Vodă însuşi se în- 
tăţişează în portul săii cel mal scump şi mal de cinate, care-l 
arată îhnaintea tuturora cine este. Cuca i ienicerească-i stă age- 

zată pe cap, caftanul dat de Sultan e prins în cope! la gît; 
calul pe care înnaintează e un dar al Împăratului ; de-asupra 
surguciului prins într'o floare cu pietre scumpe fluturăsteagul 
de Domnie. Aga de Scaun, Schemni-Agasi, represintantul 
Sultanului, e la stinga lui, locul de cinste în Răsărit. Ciţi 
Turci l-ai mal întovărășit, nu se deslipesc de el în această 
întrare, — oricum, impunătoare şi strălucită, pitorescă de 

sigur. Musica turcească, tabulhanaua ori mehterhaneaua, 

sună în tot timpul drumului, o musică ce nu se aude 
încă decit la o împrejurare ca aceasta, căci îndată după 
ceremonie lăutari! împărăteşti se întorc, bine dăruiți la 
Constantinopol. 

Alaiul merge de-a dreptul, nu la Mitropolie, ci la bise- 
rica, mal mică, a Curţii. Acolo aşteaptă Mitropolitul şi toți 
episcopil. Se face slujba de mulțămită, căreia no! îi zicem 
astăzi, împotriva bunelor obiceiuri ale Bisericii noastre, 
«Te-Deum», după catolici. Dus de supţiori de doi episcopi, 
Domnul încunjură pristolul, în timp ce, ca la nunţi, se 
cintă «Isaia dănţuieşte». Nu se aruncă însă ca la nunţi 
daruri de bani, de flori, de cofeturi celor de faţă; asttel 

de dărnicil saii făcut la Constantinopol. Îngenunchină pe 

piatra de la dvera cea mare, care deschide altarul, Voe- 
vodul primeşte acum din minile Mitropolitului mirul sfint. 
A mai fost uns odată la “Constantinopol, de Patriarh, dar 
principiul este că se poate mirui cineva «şi de două şi de - 
trei ori» cu mirul stăpinitorilor sfinţiţi de Dumnezeu. Une 
ori Vlădica sau unul dintre episcopi ţine o cuvintare, 

pentru a lăuda insuşirile, totdeauna alese, ale celui ce ţine 
acum sabia şi topuzul.
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Actul al treilea e aşezarea în Scaun. În. Divan, sala cea. 
mare a judecăților din fiecare zi, aşteaptă Turcii, cari n'au 
putut-călea pragul bisericii. Două scaune, numai două, 
sint gătite acolo. Pe unul ar sta Domnul, pe cellalt, la 
dreapta, Aga, ce ţine locul Sultanului. Dar nici ei doi nu 

se aşează, ci stai «drept» acele scaune de cinste, pe cind 
'a spatele lor se înşiră rudele domneşti şi toată boierimea 
cită poate. încăpea, precum şi clerul înnalt, şi chiar ne- 
gustori de frunte. Domnul sărută firmanul cu slovele su- 
mite care cuprinde numirea sa: un Ture — mai tărzii 

Divan-Efendi, «domnul judecății», judecătorul Turcilor ce 
vin în țară, — ceteşte actul în turceşte, Nimeni nu înțe- 

" lege nimic, şi nici nu e nevoie să înțeleagă, „căci cuprinsul 
e “neschimbat ; dar cea mai mare luare aminte şi tăcere, 

«mileomire», domneşte. Cind sa mintuit cetirea sfintelor 
cuvinte, pornesc puştile, tunurile, musica turcească, cea 
de țară, «surlarii, trimbitaşii, doboşii» sai! toboşarii; clo- 
potele vuiese în tot oraşul. Mare cacofonie solemnă. Pen- 

înţelesul celor de față, firmanul e cetit acum pe romă- 
neşte, de pe o tălmăcire scrisă cu slove mari, pe hirtie 
largă, groasă, lucie, răsăriteană, de Marele- -Vistiernic sait 
altul dintre boieri. Acum. şi Domnul şi Aga stai în jeţuri. 
Cind şi a doua cetire s'a: isprăvit, e “rindul - împărțirii de . 
„caftane sai chiar de blăni la Turci şi la creştini. La urmă, 
se bea cafea în Spătărie, 

Une ori chiar în aceiași zi, altă dată peste citeva zile, 
nu rare ori şi după citeva săptămini, Domnul stă în Spă- 
tărie şi face dregătorii 'cei noi, îşi alege şi orinduieşte 
Sfatul. E obiceiul după aceasta să-şi şi ospăteze «Ministe- 
riul». Ospăţul se face după regulele pe care le cunoaştem. 
Afară, «Curtea se foarte veseleşte», iar: cel dinnuntru nu 

mai puțin. Une ori, de multă veselie a vinului vechii, bo- 
ierii iese la joc. Astfel, cînd Nicolae Mavrocordat a venit 
în Moldova ca Domn a doua oară, în 1711, s'a agiucat în 
casa cea mare», dindu-se mesele la o parte. Vodă, care nu 
era aşa de străin, nici aşa de fudul cum se crede, a mul-  
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tămit dănţuitorilor, dindu-li postavuri bune şi aclaze stră- 
iucitoare. 

Cînd Domnul a fost ales în ţară, în urma morții înna- 
intaşului săi, unele amănunte se schimbă, neapărat. Pri- 
mirea la vaduri, conacele, intilnirea la mănăstirea de lingă 
Capitală nu se mai întimpină. Dar boierimea toată şi mult 
norod se adună pentru alegere şi aclamaţie. Alesul merge 
şi la Mitropolie înnainte de a f miruit în biserica de la 
Curte. Aici, la Mitropolie, i se pune pe umeri un: caftan 
oarecare, în aşteptarea celui impărătesc. Dacă un Turc de 
samă e de faţă şi dă pe al lui, atit mai bine: pare că tote 
ceva din sfințenia voinţii împărăteşti, faţă de care nu se 
incape nicio împotrivire. Fiind vorba de o faptă cu iz- 
vinda nesigură, Domnul are grijă să ceară une ori jură-” 
mintul prin graiă şi scris de. la toți boierii. EI se. prelun- 
geşte la căpeteniile de oaste, la slujitorii de supt comanda 
lor, la fruntaşi satelor, ţiind astfel cu săptăminile... 

Cind Sultanal sa învoit cu numirea şi i-ati plăcut, deci, 
darurile trimese, primirea - firmanului se face iarăşi cu' o 
mare pompă, căci. acuma se capătă, de fapt, temeiul puterit. 
Voevodul şi Curtea lui iese înnaintea trimesului destul de 
departe, avîndpune ori — aceasta nu strică, faţă . de nişte 
stăpini aşa de vicleni! — şi «toată oastea». Nu e încă vremea 
de înjosire în care ceremonialul impune ca Domnul romă- 
nesc să sărute scara calului pe care călăreşte un Paşă cu trei 
taiuri şi să-l meargă apoi pe jos înnainte pănă-l pofteşte acesta 
să încalece1, — dar Aga e întimpinat cu o cinste deosebită. 
La întilnirea cu dinsul, Vodă primeşte pe cap cuca. Numai 
acuma se face în Divan cetirea firmanului, în mijlocul «mil- 
comiri!», şi se aude o nouă descărcare, de puşti şi. tunuri înto- 

vărăşite de musică. «Şi de atunci înnainte se ştie Domn ade- 
vărat.» 

„1 Nu trebuie să se privească însă această ceremonie in lumina dem- 
rității omeneşti din vremea noastră: înnaintea Hanului tătăresc, un 

Paşă făcea același lucru. . Odată ce țerile noastre întraseră în ierarhia 
osmană, Domnii noştri fiind asimilați cu Paşii de două tuiuri, ei arăta 

supunerea lor faţă de superiori in formele etichetei orientale. 

N. IORGA. ' | 8
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Ei arată abia acum ţeri! întregi că a fost ales ccu voia şi cu 
sfatul părintelui "Vlădicăl! şi a egumenilor şi a boiarilor şi a 
tuturor căpeteniilor şi a toată ţara» şi se îndreptăteste, ca 
Brincoveanu, că a primit, deşi «ca un Domn era la casa 
sa», şi adecă numa! de hatirul obștii, «şi pentru ca să nu 
vie niscar! străini Domni asupra terii şi a săracilor, să-l 
necăjască făr' de milă şi să pustiască țara». E un ajug» 
deci, nu o cinste, şi ma! puţin un cîştig. Și, ca să dove- 

  

  

„Casele de la Potlogi (Dimboviţa) ale Brincoveanului. 

dească lipsa în care-a ajuns, el cere de la început, pănă 
la «poclonul steagului», darea neobişnuită pentru sangeacul 
de întărire, un mic «avans» din partea celor ce pot dal. 

Întocmai aşa se face la înnoirea, din trei în tre! ani, a 

“Domniei, afară de casul cind Domnul e chemat la Poartă 
"chiar ca so primească, şi adeşe ori capătă în loc petecul 
negru al maziliej. 

Doamna nu-şi face niciodată întrărea odată cu soţul 
ei, ci zăboveşte măcar citeva zile, potrivind aşa încit să 

sosească mal tărzii. O primesc jupănesele, soțiile boierilor, 

1 V. preţioasa carte a lui Brincoveanu, în ale mele Documente psi- 
vitoave la Constantin Brincoveanu, Bucureşti, 1901, pp. 173-5. 
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în cocil şi rădvane, şi o duc la Curte de-a dreptul, unde-şi 
iea în primire odăile el. Ea nu va mal ieşi de acolo decit la ser- 
bătorile cele mari ale Biserici! sai pentru distracţie «pe uliţă, 
la feredeii» — Ja baia turcească, și la noi, ca şi în tot Ră- . 
săritul, un adevărat club femeiesc 1 —, «pe la mănăstiri», 
unde Domni! îşi aveai casele de şedere, ca acelea, strălu- 
cite, de la Hurez, — «şi pe la vil» — eraă vii domneşti lingă 
oraşe şi conace domneşti -la locurile de vi! cu faimă, Cot- | 
naril, Piteştii, Scăieni!, Potlogil, ş. a. — aşi primblări». ! 
Carăta domnească e urmată de ale tovarăşelor de petrecere, 
purtind haine de «şahmarand», de «canaviță», de «bela- 
coase», «odoare» şi «sălbi de galben!», iar pe cap «şlicuri 
de sobol». Seimeni, Vornicel, Comişi călăresc în jurul tră- 
surilor. La întoarcere, Doamna împarte daruri jupăneselor. 

VII. 

Alte serbări ale Curţii. 

Domnul mai dă serbări supuşilor săj, cari le aşteaptă 
mal mult de la dinsul, De Sfintu'-Gheorghe, după moda tur- 

„ cească, care nu e decit o veche modă bizantină, se scot cail 
domneşti la iarbă, la aceair». Vodă însuşi a ieşit cu acest 
prilej la întăia primblare de primăvară, pe la mănăstiri, 
de care sint pline vecinătăţile amînduror Capitalelor, Miet 
fripţi se împart slujitorilor; la biserică sa trimes de la 
Curte un miel fript, în loc de colivă. Iată acum, pe cim- 
pul încheiat cu iarbă, apărind un «steag de Arnăuţi», 

  

1 Încă de pe vremea lvl Hadu Mihnea, la începutul veacului al 
XVIl-lea, erai băi domneşti luxoase, dar în Moldova o baie e pome- 
nită la laşi încă din zilele lui Petru Şchiopul. La Tirgovişte erai, 

„ge pare, şi băl publice, la Ialomiţa, şi bă ale Curţii, lingă grădina lu! 
Vodă, avind apă din heleşteiele domnești. Se vede încă la Cetăţuia din 
laşi baia lui Duca-Vodă, rămasă întreagă. V. despre băi «Neamul Ro- 
mănesc literar» din Septembre 1910. Pentru rostul băilor în Orient, 
vestitele scrisori ale soţiei de ambasador engles Mary Wortley Mon- 
tague (multe ediţii şi traduceri). 

7 
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mindri Albanesi cu mustățile negre dirze şi şuşaneaua 
de-a curmezişul spatelor ; “iată vechii Seimeni, ostaşi cu 
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plată. După ei vin telegarii, caii de trăsură: pagi, mrgi, 
roibi, albi, negri, şargi, suri, împărțiți la «carăta Dom- 
nalui», a Doamnei, pe la boieri! mari: întrun catastif de  
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pe la 1670, am numărat 90 de cal din această rinduiali. 
Armaşul şi ajutorul său deschid al doilea «şirag», urmati 
de trimbițaşi şi sirmaci, crăsunind în. trimbită şi surlă». 
Vin povodnicii, cai! de călărie, şi armăsari, ţinuţi de Co- 
mişe! şi Seimeni, toţi înfăşuraţi în stofe scumpe, mai alea 
calul Sultanului, învelit în «taftă năramzie», ca năramza. 
Comisul şi ajutorul săi incheie defilarea: el dă şi ospățul 
cel mare pentru ziua aceia. 

Altă dată, sint oaspeţi de primit: foarte rare or! un 
Sultan, un Han al Tatarilor, înnaintea cărora se cade în 

genunchi ; dese ori Paşi, întimpinați cu neobişnuită supu- 
mere, Nu lipsesc, cum am văzut, solii creştini, pe cari-i: 
primeşte, departe citeva ceasuri, Hatmanul, şi-l salută în 
margenea oraşului Postelnicul. Palatinul de Culm, care 
sosi la laşi în 1677, Domn fiind Antonie-Vodă Ruset, se 
învrednici chiar a vedea pe Domn în locul Hatmanului. 
Boierii toţi sint lingă dinsul şi, făcindu-se cerc, salută. 
“Oastea e aproape întreagă: 20 de companii, de «steaguri» 

„ de călăraşi, şese de. Seimeni pe jos, şese de alţi pedestrași; 
un „mare steag roşu se înnalță din mijlocul lor; trimbiţele, 
surlele sună. Cortările sînt făcute din jos de. frumoasa 
mănăstire nouă a Cetăţuii. În audiența de a doua zi, Tri- 
mesul polon găseşte într'o odaie frumoasă, «zugrăvită după 
moda olandesă », un divan: spaţios acoperit -cu covoare 
scumpe, şi sticluţele cu vutcă, patru la număr. Se ieaii 
dulceţi și se prinzeşte în acea cămară. . . 

Peste 70-—80 de. ani, Mateii-Vodă Ghica primi :toeraai în 
+acelaşi fel pe alt mare sol polon mergînd la Poartă, contelz 
Mniszel. Dar el nu prinzi numai faţă în faţă cu Domnul, ci la 
o masă de 400 de tacimuri, «fără bună rinduială». Ca adaus 

la plăcerile mincării şi băuturii, se făcu danţ, cu dănțuitor!i 
de meştegug însă, cari veniră împreună cu lăutarii lor 
obi$nuiti, şi distrară lumea după cafea. E, iarăşi, noua 
modă de "Țarigrad, obişnuită la Curtea Sultanilor trindavi 
ca şi la orice petrecere dată de un fruntaş turc «popo-
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rulul» din satul său, din tirgul săi. Şi dănțuitorii din Iaşt 
sînt străini, dacă nu Evrei — ca la Stambul —, măcar Grec!, 

deprinşi şi el cu figurile voluptoase, pănă la desgust pentru 
Europeni, şi cu gesturile necuviincioase cerute de oamenii 
din Răsărit. 

Une ori Domnul merge la hram. Egumenul sai preoţii 
îl poftesc, aducindu-i un dar obişnuit pentru aceasta: ca- 
fea şi zahăr. În curtea bisericil: Sf. Paraschiva, St. Spiridon 
mai tirzii, la laşi, se întind saivane, corturi, locuri de co- 

borire pentru stăpinitor. Doamna, viind deosebit — nu se 
pot inchipui cei doi soți domneşti împreună —, are şi ea 
primirea el. Din «Cămară» se dai anumite pomeni cu acest 
prilej. 

Sau se face un Vlădică noi. Din vechiii, Domnul stătea 

de față la biserică, într'un scaun roşu, lingă Mitropolit, la 
” hirotonisire. El primeşte apoi pe ales în Spătărie. De aici 
episcopul, Mitropoliţul iese pentru a străbate stradele Ca- 
pitalei pe un cal impodobit cu dastar»; musica Domnului 
cîntă, şi clopotele tuturor bisericilor sună. Pe urmă însă 
fu introdus obiceiul de a se aduce episcopul cel noii în 
carăta Curţii. Tot în Spătărie se face ceremonia de recu- 
noaştere şi întărire. Vistierul-cel-Mare dă mantia şi Vodă 
cirja, pe care o aduce eu capul gol şi o dă sărutind mina 
păstorului sufletesc., Ceva din acest obicei a rămas şi pănă 
în zilele noastre. Şi la sfinţirea de biserici, Domnul e poftit 
une ori, şi iea parte, îndeplinind funcţiune de archierei, 
ca vechii Cesar! bizantini. 

4 
Din cînd în cînd, se daii vinători mari.. Cele simple se 

par nevrednice de un stăpinitor şi, cind, de la 1709: pănă 
la 1713, Carol al XII-lea, marele rege al Suediet, «Şvedul», 
e lingă Bender, cu ceilalți fugari ai oștirii sale învinse, ar 
noştri. își" lămurese cum se poate ieşi cu aşa de puţini to- 
varăşi numai prin necunoaşterea din partea lui a obiceiului  
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acestor locuri. Odinioară Domnil, cind nu aveau războii, 

străbăteau, cu ostașii, țara în lung şi în lat, prigonind 
dobitoacele şi miluind cu dreptate bună pe oameni. Acuma 
e hotărit că vinătorile de etichetă nu se cuvin a se face 
decit innaintea celor patru posturi. Mil de țerani sint aduşi 
pentru a stirni vinatul şi a-l ucide: doar aşa făcea la 
Turci Sultanul Mohammed al IV-lea care a venit, la 1672, 

şt la noi, în Iași, privit slobod, după dorinţă, de femeile şi 
fetele mahalalelor, ieşite între flori la fereastră! Un preţ e 
pus pe orice cap de fiară sai de sălbătăciune: 25 de aspri 
iepurele, 60 vulpea, 80 risul, un lei mistrețul, un galben 
ursul. Sint de faţă toi boierii, pe cari i-a chemat Domnul, 
şi, la o vinătoare de după Crăciun, prin 1760, se înşiră în 

„program Mareie-Armaș, Marele-Păharnic, Marele- Comis, 

Marele-Căpitan de darabani, Marele-Stolnic, Marele-Medel- ' 
nicer, mal multi boieri de a doua treaptă şi a treia, vătafii 

de aprozi şi de copil, mazili,. armăşei, păhărnicei şi multă 

"gloată Vinatul se împarte între vinători ; pieile şi blănile 
le ieaii paicii, ce incunjură pe Domn. De sigur că se făcea 
tocmai în -acest chip pe vremea acelui nesăţios Nemrod : 
otoman care nu mai putea vina alţi duşmani. 

Cind pleacă la războii sai în cercetarea hotarelor, cînd 
trece de la o Capitală la alta, Domnul desfăşură o strălu- 
cită pompă, pe care abia ni-o putem închipui astăzi. Merg, 
pe vremea lui Vasile Lupu, 3.000 de călăr” 2.000 de pe- 
deştri. Vodă are înnaintea lui cele două tuiuri: suliţi 
avind în virf semiluna, un glob şi o coadă de cal, semnul 
oricării dregătorii la Turel. Urmează fiii lui, dacă-i are şi 

. Sint cu el. “dn veşminte strălucite, călătoreşte stăpinitorul 
însuşi ; paici pe 'jos încunjură calul, cu mina pe gitul lui; 
comişei, vre-o douăzeci, au părul lung, haine roşil cu stele 
de argint aurite în el; cu dinşii împreună merg vătafil. 
Postelnicul, cu toiagul de argint, stă gata să primească 
porunci. Spătarul e în urmă, cu armele Măriei Sale; 
sabia de tăiat si buzduganul de strivit. Copiii de casă, pă- 
hărniceii, stolniceii — slujtaşi tineri — zburdă acum, înna-
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intea marelui steag al Domnie, dat de Sultan. Tabulhanaua 
cîntă saii, cum se zicea pe atunci, cu atita dreptate, bate. 

Boierii, îmbrăcaţi cît mal bogat, merg după rangul lor. 
După e! se duc şătrile, corturile, supt porunca -Marelu:- 
Şătrar, care comandă şi tunurile. Zece, douăsprezece mii 
de oameni, grosul oştiril, se destăşură, în destul de bună 
rinduială, pe urmă. De o sută 'de or! mal mulţi, de o sută 
de 'orl mai multă bogăţie, mîndrie, putere, — şi ai înnainte 
alaiul împărătesc al Padişahilor acelui timp. 

Dar, la orice-.mişcare prin oraş, Domnul nu poate rnerge 
singur şi nu poate atinge pămintul : trebuie să fie călare 
şi încunjurat. Aceasta se vede necontenit, -de la Ştefan 
Tomşa al II-lea (1611-5), care aleargă în veşminte roşii er. 
buzduganul în mină, între 500 de puşeași, pănă la Fans- 
rioţă, cari trec în mijlocul unui buluc de Arnăuţi sălbatec!. 
Gagpar-Vodă Gratiarii întră în tabăra polonă la 1620 intre 
o sută de ostaşi pe jos. ÎI încunjură mal de aproape şeptespre- , 
zece sațirgil (halebardieri) bărboşi, şese Armaşi cu cizmuliţe 
galbene, lungi haine roşii şi ișlice de urşinic galben, puse la 
'o parte şi impodobite cu stelute de argint: tolbs atirnă din 
largile cingători. de argint ; arcele sint prinse de umăr, îm- 
preună cu buzdugane argintate. Cit priveşte pe Domn, calul 
săi pag are friie de argint suflate cu aur, late de tre! de- 
gete şi bătute cu pietre scumpe. Veşmiîntul săi, de bro- 
card de argint-albastru, se coboară pănă la glesne ; peste 
dinsul e aruncată o îndoită mantie de catifea roşie blănită 
cu samur ; la fel e cuca. Şeaua roşie, de Persia, are coburi 

şi scări de argint aurit, şi de la dinsa atirnă scumpul buz- 
dugan. 

Îanaintaşul lui Gaşpar, pomposul Radu Mibnea, Radu-, 
„cel-Mare al. preoţilor şi cărturarilor, inițiatorul nostru în 
tainele etichetei neo-bizantine a Turcilor, îşi îmbrăca pănă 
şi aprozil de Divan cu urşinic, blâni de jder şi vulpe de 
„Mosc la cabaniţă. Era, serie Miron Costin, «de tot zburdată 
“podoaba Curți», şi Domnul nu suferia nici la boierinaşi 
«haine cevaşi proaste».  
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Orice mişcare a Domnului e deci-un fel de serbătoare a | 
ochilor, o bucurie a mulțimilor. Cu atita măcar, şi în cele 
mal rele vremuri, se crede el dator față de poporul care 
plăteşte această plăcere a ochilor săi. 

  

VIII. . | . 

- Petreceri de familie. 

Un alt şir 'de petreceri sint acelea pe care le cerea viaţa 
de familie, foarte strinsă, foarte unită şi iubitoare pe acele 
timpuri. | 

N'avem ştiri asupra botezurilor de odinioară. Se vede 
însă că ele erai mult cercetate și împodobite cu ospeţe. 
Naşul dăruia adese ori moșii întreg! finului, pe care-l privia 
ca pe fiul său. 

La nuntă se întilnesc toate datinile -poporului, înfrumu- 
seţate prin bogăţie şi putere la clasele stăpinitoare. După 
înţelegerea cu peţitorii —, căci tineri! se căsătoresc, dar nu 
se cunosc, decit dodr din fugă, pănă ce femeile de casă 
ascund pe mireasă de lacoma căutătură a mirelui, şi O ră- 
pesc cu ele; dacă se vor:iubi, se vede pe urmă —, o Du- 
minecă e hotărită pentru serbătoare. Cu trei, ba chiar şi cu 
şepte zile înnainte, încep însă ospeţele, de-o parte pentru 
bărbaţi, de alta pentru femei; şi o casă de socri şi cealaltă 
sint îndatorite la aceasta şi caută a se întrece. În toate 
aceste rel zile, lăutari! cîntă 'n zori la fereasta mirelut şi 
la fereasta miresei. Cind vre-o nuntă domnească e să ge 
facă la ţară, se gătesc «divanuri, case, cerdace», aşa încit 
un noii sat parcă răsare în mijlocul cimpului. | 

Vineri şi Simbătă, sint mese mari. Persoanele poltite, şi 
| mai ales femeile, aduc multe, felurite şi adese ori scumpe 
daruri, pe care le poartă în urma rădvanelor un întreg şir 
de slugi. Anume: «vre-un berbece viă adus după git», miei 
în brațe, cobilițe. cu găini, curcani, giște, rațe, buţi de vin, 
coşulețe cu colaci şi coşulețe cu poame, — şi unele şi al-
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tele acoperite cu «fachiole» sai mărămi de mătasă cusute 

cu flori în cele patru colţuri, articol de modă constantino- 

politeană, cu care dăruiesc Sultanele. 

Ospăţul, în casă ori în grădină, se dă după datinile celui 

dela Curte, pe care-l cunoaştem. Țiganil cîntă necontenit. 

Cite ur pehlivan sai caraghios, Ture de neam totdeauna, 

sait «Harap», bucură pe cel de faţă prin isprăvile, schi- 

mele şi vorbele lui, de care se putea înroşi oricine nu ştia 

că la o zi mare se iartă şi prostii de astea. Ca să-şi poată 

face cineva o părere despre meşteşugul lor, care nu putea 

să lipsească la niclo nuntă de samă, lăsăm să urmeze des- 

crierea pe care o dă un privitor uimit, Constantin Căpi- 

tanul Filipeseu, care vorbeşte în Cronica sa despre logodna 

lui Ştefan fiul lui Radu-Vodă Leon cu Catrina lui Duca- 

Vodă din Moldova : | 

«La care logodnă aiă fost aicea in țară cu mare veselie : 

aii făcut multe ospeţe, multe jocuri; care se potrivia cu o 

nuntă domnească, iar nu logodnă. 'Strins-aii toală boie- 

zimea teri! cu toate jupănesele, şi ai întins corturile in 

deal de spre Mihai-Vodă, în drumul Cotrocenilor : * acolo 

făcea! ospeţe în toate zilele. Adus-aii pehlivani de cel ce 

joacă pe funii, şi de alte lucruri: adusese şi un pehlivan 

hindi harap, carele făcea jocuri minunate şi nevăzute pre 

locurile noastre: iute om era, şi vîrtos. Lingă altele, de nu 

le putem lungi, făcea acestea ma! ciudat: punea de rind 

opt bivoli şi se răpezia iute, şi, sărind peste el, se da în 

văzâuh peste cap, şi cădea în picioare de ceia parte. Alta, 

un cal domnesc, gras, mare, îşi lega chica de coadă-l, şi-l 
pătea Comişelul cit putea, şi nu-l putea să-l mişte de loc. 

Alta, un copac mare din pădure adusese, şi, înfipt, sai 

suit pe dinsul ca o maimuţă; deci, după multe jocuri ce 

au făcut sus în virfu-i, sati slobozit de acolo cu capul în 

jos şi aii dat în picioare. Alta, un tulpan lung de mulţi 

coţi, îl ţinea' oameni în miai, cit era, şi se răpezia iute, şi 

mergea călcind pe tulpan, şi nu se afunda. Alta, se prindea” 

multi oameni cite doi în mini, şi făcea' chip ca de o bute  



  

cu minile, şi may lung, şi se răpezia iute, şi întra cu capul 
prin gaura aceia, şi nu-l simţia' oamenil, şi de ceia parte 
cădea în picioare. Ca acestea multe făcea, care nu le ţinem 
minte.» : 

După al doilea rind de bucate, mirele-şi alege călțunarul : 
el va merge în casa miresei pentru a-l duce. călțunii de 
mătasă albă cu flori şi mărgăritare, precum şi un işlic cu 
pietre scumpe, un inel şi o salbă. Ţigani! cintă înnaintea 
lui, mireasa-l primeşte în cămara unde ea stă la 0 parte 
de veselia zgomotoasă a ospăţului din casa ei; la dreapta 
şi la stinga-i se află cite şese prietene, 
cu rețele de mărgăritare în cosițe. 
Îndată ce darul a fost primit, solul e 
răpit în qdaia unde se petrece, şi aici 
trebuie să bea atita timp cit se în- 
chină, de unul şi de altul, în sănătatea 
lui. Trebuie să fie om tare ca să se 
poată întoarce singur acasă. 

La rindul săi, cu alți lăutari, mirele 
pleacă, pe jos, între prieteni, şi merge 
la nun, țiindu-şi capul descoperit pe 
stradă. Darul pe care-l, aduce celui 
ce-l va cunună a doua zi, e un rind 
de blănuri şi un covor. 

A doua zi drumurile ce unesc cele două case şi acelea 
ce duc la biserică sint împodobite cu brad. Pe această cale 
de veşnică verdeață nierge mirele, cu o intreagă ceată de 
tineri împodobiți, prieteni! și tovarăşii să! de vristă. Ciţiva 
Seimeni in haine roşii sînt ceruţi de la Vodă: et deschid 
alaiul. Mirele poartă veşmintul săi cel ma! scump, cu du- 
lama de blană aruncată pe. umăr; surguciul flutură 'de- 
asupra işlicului. Cail strălucesc de aur și de pietre scumpe. 

Se merge întăi la nun, care se. alipeşte la acest alaiir 
vesel, călărind, cît de bătrin să fie, la dreapta mirelui. 
Nuna, care a venit în trăsură cu şese cal, aşteaptă în casa 
miresei, unde încă de dimineaţă fete mai! sărace, din ve-   

Mire cu ișlie de nuntă.
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<ini, joacă necontenit hora. Mirele rămine în mijlocul curţii, 

şi îndată nuna, urmată de nun şi de toți nuntaşii, se sco- 

boară din cerdac, aducind mireasa, a căril față e ascunsă 

de un lung văl de mătasă cusută cu flori. Acum şi mirele, 

întorcîndu-l înnapol spre casă, merge şi tanăuntru, ca să 

ascultă oraţia urărilor şi luarea de rămas-bun în mijlocul 

lacrimilor : 
Lado, lado, nu mal plinge, 
CA la maică-ta te-oiă duce 

Cind a face plopul pere, 

Şi răchita vișinele, 

— zic lăutarii. 

Iarăşi alaiul se. alcătuieşte pentru drum. Ca pe o pradă, 

mirele viteaz duce în rădvan pe mireasă: cind ea suie 

scara, nuna, căre o întovărăşeşte, zvirle un covrie şi un: 

păhar cu vin; înnaintea mirelui, ca altă urare de bielşug, sa 

” vărsat o cotă cu apă. Saimenii roşii strălucesc în frunte, 

surguciurile războinice flutură, scintei se desfac din nenu- 

mărate juvaiere: Tiganii, neobosiţi, cîntă. 

În biserică, bani, de aur sati de argint, sînt aruncaţi pe 

covorul. ce sa întins pentru ca să îngenunche mirii. O ploaie 

de monede, de cofeturi, de nuci, de castane, cade asupra 

celor de faţă, —e sămănătura prevestitoare de hielşug: o 

plăteşte nunul, care are şi grija covorului, a făcliilor, a 

şlicului de ginere. Dacă e o nuntă domnească, ea se min- 

tuie aici la biserică, în pocnete de puşti şi tunuri. 

Urmează cel din urmă şi mal mare ospăț, la mire sait 

Ja socri. Danţul începe ?n casă, trece 'n.curte şi se în- 

tinde une ori pe stradă: două şiruri împodobite îşi staii 

față în faţă :şi- bat pămintul în horă, mişcindu-se cînd la 

dreapta, cînd: la stinga, Şirul bărbaţilor are în irunte că- 

petenia jocului, un bătrîn boier, cu toiagul în mină; apoi 

vine nunul şi, în al treilea rind, mirele: între femei stă în 

frunte nuna, avînd lingă dinsa. mireasa, 

Cite o nuntă mare ţinea două şi chiar trei săptămini, cu 

masa întinsă ?n fiecare zi, de dimineața pănă sara. Cind se 

face ziuă, bucătarii aduc un Cocoş fript cu pene, şi şi unul  
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din el cintă cucurigu supt masă. Dar a doua zi se începe 
lunga petrecere a unor timpuri sănătoase şi voioase. »* 

În Moldova, incă de Duminecă se. face cetirea foil de 
zestre ; ea cuprinde moşiile, vitele, tot tepeiul gospodărier. 
şi eele mai scumpe podoabe, care trec deci, fără a se 
invechi, din neam în neam. Într'o foaie din 1678, găsim, 
astfel, ca îmbrăcăminte: paccele de sobol, sucne de şah- 
marand şi tabin, de atlaz, de hataiă, de adamască, tămbare 
şi habacie de şahmarand, năfrămi de mint (ştergare), năfrămt 
de briui (basmale, batiste), cămăşi «cu sirmă» (fir) şi acu mă- 
tasă», cămăşi de a«feredeii» (saii de baie), briie. Apoi, albi- 
turi : peşchire de mătasă roşie en. fir, şervete «cu fir» şi 
«cu mătasă», cearşafuri tot acu fir» şi «cu mătasă», perne 
«de urşinic cu fir», pilote de atlaz, plapome de şahmarand, 
poloage ade aclaz cu fir». Juvaiere de tot felul: salbe, lan- 
tură, brățări, sarje, inele, lefturi, «gherdane de coral», cu- 
nuni de aur cu pietre scumpe, teci şi cepce, coboace, cățui 
de afumat, «ploscuţe de apă de trandafir». - Ca unelte cas- 
nice, citeva de metal, pe atunci foarte “scumpe: «linguri 
de argint poleite», piuliți de Braşov, tot poleite, talere (pu- 
teaii fi de arcint sai cositor). Nu lipsesc covoarele per- 
sane. În sfirşit, sint darurile voiniceşii către mire : rafturi, 
săbii, cai de călărie, telegari pentru rădvane, hamuri, cuhnii 
si rădvane, | | 

După cetirea actului, soţi plecaii în «cale albă». În Joia 
următoare, părinţii miresei vin de-i văd în «calea pre: 
mare», şi tinăra soţie-i primeşte întăia oară cu mărama 
albă pe cap. 

În 'Ţara-Romănească, ospăţul de Duminecă se dă în casa 
mirelui. Luni, el pleacă la nun, ducindu-i vutcă şi cofe- 
turi. Întorcindu-se acasă, află aici şi pe părinţii soţiei! 
lui, şi îndată, cum stait la masă, numai ei patru, lăutarit' 
vestesc sosirea, talerelor, păharelor, mărămilor, a gospodăriei 
întregi. Hainele şi juvaierele, mobilele, am zice — aşa de: 
puţine ! — ai sosit încă din ajun, odată cu sara.
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Mal rămîn «calul de ginere» şi rădvanul, care se dăru- - 
desc Joia, cind cel doi tineri prinzesc întăia oară la aceiaşi, 
părinţi a! nevestei. 

Alaiurile de îngropare întreceai şi ele cu mult obiceiu- 
rile simple, practice şi grăbite de astăzi. Moartea unei rude 
domneşti aduce deschiderea ma! tuturor închisorilor, o 
Jargă iertare pentru mintuirea sufletului celui răposat. Sei- 
meni, dărăbanţi, Cazaci merg înnaintea lungulu! şirag ce 

„ întovărăşeşte pe acel sati aceia ce este să se îngroape. Trupul 
zace intrun sicriii descoperit, pe care-l încunjură rude, boieri * 
de aceiaşi treaptă. Semnele dregătoriei, o sabie cu virful 
în sus, sint duse innaintea luptătorului şi a sfetnicilor. Ţi- 
gance plingătoare, cu glas puternic şi putinţă de a născoci 
tot alte plingeri, hrănesc jale celor de faţă. Pomenile sint 
cu adevărat măreţe. 

Cit priveşte doliul, Nicolae Mavrocordat a mers după 
sicriul soţiei sale Pulheria în haine roşii. Cel ma! mulți 
văpsesc numai hainele vechi, în negru. “Şi cail se îmbracă 

„în negru, şi, ca să plingă, li se ung ochii cu ceapă. Pănă 
pe la 1700 se mai ţinea încă vecheatdatină ca acel ce Jă- 
lesc să meargă un număr de zile cu capul descoperit. 

Şi ca adevărate distracţii, vesele, fără Scop serios sai 
trist, mărgenite în casă, ce era? 

Foarte puţin şi foarte grosolan. | 
Am văzut ce erai pehlivanil şi pebhlivăniile. «Represin- 

taţiile» lor sint însă numai de zile mari. În celelalte, la 
serbătorile obişnuite, iată cam ce se născoceşte pentru 
plăcere : | | 

E jocul geridului saii al discului, prin care călăreții 
cearcă să nemerească ţinta cu o mică suliță de fier. Strass- 
burg l-a văzut încă în Bucureşti la 1632, dar nu fu 
cultivat multă vreme. EI se părăseşte la Bucureşti cînd se 
uită la Constantinopol, odată cu Sultanii din întăia jumă- 
tate a veacului al XVII-lea cari fâceaii minuni cu săgețile
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lor ce străbăteau cele mai puternice scuturi. Domnul răs- 

„plătia cu daruri pe acei ce nemeriseră. a 

E apol jocul banului. Un Ţigan dat pe față cu funin- 

gine vine în odaia de oaspeţi şi, cu minile la spate, cearcă 

să iea nişte gologani aăcunşi într'o grămăgioară de făină. 

Cine nu poate, face loc altuia, tot Țigan şi tot uns cu fu- 

ningine. Alte ori, banii sint lîngă o luminare aprinsă, cu 

sati fără făină împrejur. o 

E în sfirşit jocul oului, care atirnă de o sfoară şi pe 

care Tiganul trebuie să-l iea fugind. | 

Şi atit. | 

IX. 

Noua inîluență turcească. 

E puţin de adaus în ceia ce priveşte noua, intluență tur- 

cească, şi iată de ce. | : 

"Ea atinge numa! viaţa acelor cari trăiesc în strinse le- 

gături de toate zilele cu răspinditoril ei. Boierimea care nu 

stă la Curte capătă mai puţin această nouă spoială străină. 

Dincolo de margeni boierimii, ea nu se: simte de loc. 

În ce stă această influență? | 
Ea nu priveşte datinile de familie, care pănă tărziu ră- 

min acelea pe care le-am schițat mai sus. Dar ea îmbo- - 

găteste, ca lux, ca felurime de amănunte, ceremoniile, ala- 

iurile oficiale. Slujbaşii sînt mai multi, şi numele turceşti 

ale celor noi dintre dinşil: muhurdari, divictari, arată de 

unde sa făcut împrumutul. Costumul turcesc, viața seden- 

tară, molatecă a 'Turcilor, desăvirşita zăvorire a femeilor 

parcă trebuie 'să învingă. | Sa 

Un alaiii din această vreme e ceva mai încărcat, dacă 

na mai bine orinduit decît alaiurile vechi. Măreţia de altă 

dată sa mărgenit acum numai la pompă, şi aceasta trebuie 

să fie deci orbitoare. Pe la 1820, popasul Domnului la Vă- 
__căreşti e o ceremonie deosebită, la care ieaii parte şi toți 

episcopii. Cind se face întrarea în oraş, Aga merge în  
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frunte, cu podarii, breslele (ca la Constantinopol, din cele mai 
vechi timpuri), Arnăuţii. Vornicul de oraş îşi aduce zapciil, 
apoi pe negustori, pe crainici sai telal) şi pe judecătorii sta- 
zostiei. Cu Hatmanul trec zapciii de Divan şi Aprozii. Lingă 
baş-beşleasa — care poruncește beşliilor, ostaşi de poliţie tar- 
ceşti—e Portarbaşa, cu portăreil beilicului—gazda Turcilor— 
şi toată Turcimea cealaltă. Spătarul duce, între rămăşiţele 
Seimenilor, tuiurile, care sînt trei, dar nu fac cit cele două de 
odinioară. Armaşul are cu el nu mal puţin : decit 500 de 
jăutari, citi sint. de toţi în oraş. Vin doisprezece car dom- 
neşti şi Comisul. Boierimea trece, cu işlicele umilate pe 
cap. Secretarul turcesc al Domniei, Divan-Efendi, merge 
în acelaşi rind 'cu beizadelele. Iarăşi apare fantoma. Dom- 
nului trecător între peici, pe calul tablabaşa, supt steagul 
Sultanului. Spătarul ține sabia cu topuzul şi, ca la Con- 
stantinopol, Camăraşul-cel-Mare aruncă parale prostimil. 
Tot la Constantinopol, se face, ca semn de veselie, un 
"curban-bairam, o jerttă de berbeci, şi aceasta chiar la uşa 

„bisericii, unde a fost miruit beiul, «Curtea Veche». Înto- 
vărăşită de Vornicul el, care se chiamă acum Vornicul ha- 
remului, Doamna se învredniceşte de acelaşi fel de cinste, 
Și mehterhaneaua cîntă ! - i 

S2 mal văd Înnoiri şi în jocuri. Sa mintuit acum cu: 
hora de la Curte; o bucată; de timp, nu se mal dănţuieşte ! 
acolo, femeile. neputind să vadă alţi bărbaţi decit pe at lor 
şi rudele lor bărbătești. Tigani ca al lui Brîncoveanu nu-şi 
mai pirlesc părul şi sprincenele. Jocuri curat turcești se în- 
tilnesc insă, fără ca pentru aceasta ele să fie mai presus de 
vechile tigănii. «Giurgina», care se cinta la Curtea lui Ni- 
colae-Vodă Carageă, pare să nu fi fost altceva decit o gro- 
solană necuviință: avea însă darul de a însenina pe bătri- 
nul stăpinitor, care-şi făcuse mai toată viața în Constan: 
tinopol. Măria Sa mai găsia plăcere şi în jocul păpuşilor. 
În sfîrşit, o «trupă» de ceauși şi alţi slujitori greci ai Dom- 

„niei, îmbrăcaţi înrceşte şi chiar europeneşte, veniaii după



— 130 — 

masă, pe o scenă improvisată, ca să spuie giumbuşuri în 

bucăţi de frase luate din toate limbile. 

La 4784, deci supt Domnia aceluiaşi Nicolae Carageă, 

care era încîntat de păpuşi, de 'giurgina şi de cieatrul» 

ceauşilor, un călător, de neam nesigur, dar care serie în 

franţuzeşte, Petty, cunoscut al poetului Văcărescu, petrecu 

citeva zile la Bucureşti, și el povesteşte astfel cel d'intăiu 

ba] romănesc, romănesc curat — şi nu rusesc saii nemțesc, 

dat de ofițeri străini pe pămintul nostru —, despre care 

avem ştiinţă pănă acum: . 

«leri seara, am fost la un bal dat pentru nunta unui 

boier. Sala era plină de lume. Eraii multe doamne îmbră- 

cate grecește şi romăneşte, găteala lor era foarte bogată 

şi bine împodobită cu diamante şi alte pietre scumpe. Totul 

îmi pare o magie. Totul era pentru mine o altă lume. Fie- 

care lucru era noii, şi mi-a plăcut. Nevasta mea şi fiica au 

jucat menuetul şi apoi cadriluri, destul de răpede. Pot să 

te asigur că nu mă puteam ținea de ris văzind pe domni! 

ceia cu bărbile lor siliţi să urmeze danţul după măsura 
pe: care o dase soţia mea. La urmă, Grecoaicele se încăl- 

ziră aşa, încit puteaii să joace ca Englesele. Totul era ve- 
sel, totul în deplină înţeiegere. A fost un supei, şi apoi 
sa început iarăşi balul, care a ţinut pănă la miezul nopţii.» 

- Astfel. de constatări fac de- acum înnainte toţi călătorii 
ce vin pe la noi. Mai trec abia zece ani şi pentru întăia 
oară nişte Italieni fac cererea de a li se îngădui să joace 
la Bucureşti: dar e! veniseră în timpul războiului celui 
noă, pentru ofiţerii ruşi. Cererea nu se prinse. În noul 

războiii din 1806-49 „actori ruşi joacă la Iaşi, supt condu- 
cerea Italianului Magg gi, în casele clubului ofițeresc, După 
1812, clubul din Bucureşti Tămine, şi încep represintații de: 
teatru german cu vre-o sută de spectatori obisnuiţi.. Ba 
chiar o trupă de operă italiană cîntă acolo pănă la iscarea 
tulburărilor din 1821. 

După intoarcerea boierilor asemenea petreceri se făcură  



  

— 431 — 

şi mai dese, şi la 1896, în ajunul altur război, care întări 
datina petrecerilor occidentale, o companie francesă se în- 
timpină în Iaşi; unul din afişurile e! zieea așa : «După cerire: 
Compania franţozască va ave cinste astăzi, Joi, în 17 Fe- 
vruarie, o mare arătare de meşteşugurile lor şi o mare 
arătare cu pantomină de scoborirea lu! Ploton (sic) în iad. 
Duminecă, va fi o mare arătare cu pantomina italienească». 
E cel mal vechiit afiş romănesc de teatru ce se cunoaşte, 
şi e ilustrat! 

ă ” X.X 

Pătrunderea: obiceiurilor sociale din Europa. 

Iată acum vremea nouă, adusă de ocupațiile străine şi 
de legăturile cu Europa. e 

Lăsind neatinse ceremoniile. de Stat, serbările bisericeşti - 
“şi, în parte, datinile de -tamilie, această înriurire apuseană, 
<evropienească», ziceaii strămoşii, înlăturâ foarte repede o 
viaţă de societate aşa de puţin desvoltată în ceia ce pri- 
veşte plăcerile propriu zise şi puse în locul e! obiceiurile 
pe care le răspindiseră, timp de două-irel veacuri, Curțile 
moderne. 

N'am putea spune cind anume Domnii şi boierii romini 
din veacul al XViil-lea se supuseră acestui curent noă, 
dar biruința . lut apropiată putea să se prevadă încă de 
prin anii 1760-70, cînd formele trancese prind a ne ispiti 
şi ciştiga, odată cu sosirea dascălilor de franțuzeşte — un 
Carra, un Ledoulx. — pentru copiii de boieri şi cu fiinţa: 
la nol, timp de zeci de ani, a ofiţerilor, armatelor de ocu- 
pație, ruseşti şi austriace, care introduc alte jocuri de noroc 
decit combra» şi cele obişnuite la Turcii din veacul al 
XVIII-lea, introduc însă şi berea, «holerca franțuzească», 
licherul, ospeţele cu furculițe, supele, prăjiturile apusene, 
iar, pe lingă acestea şi mai ales, danțurile cele nouă şi un
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sistem pănă atunci necunoscut de a face curte fără lău- 
tari la poartă cu învoirea viitorului socru: 

Introducerea epitrepiei consulilor europeni după pacea 
” de la Cuciuc-Cainargi corespunde iarăşi cu inceputul acestei 

nouă, viețe sociale. “Călătoriile tot mal dese în. Apus îşi au: 
şi ele partea lor: 'măcar pribegia înnaintea Turcilor face 
să se cunoască moda europeană în oraşele ardelene de- 
graniță, Sibiiul şi mai cu seamă Braşovul. 

În 1773, cînd regele Romanilor Iosif veni la Braşov, 
unde erait grămădiți pribegi! munteni, el dori să-i vadă 

"şi-Y pofti la o cassemblee», care se ţinu în casa genera- 
lului de acolo : jupănesele var fi venit numai cu oare-- 
care sfială şi vor fi fost uimite văzind că Iosif stă de vorbă. 
cu “insele. 

hiata lui cocoană de-acasă, buna Vorniceasă Catinca, nu 
„ştie cum să-l mai aducă.înnapoi din acea depărtată străi- 
nătate unde-i trimete cizme, papuci şi. işlice după datină,. 
tot -chipuri şi lucruri care-l ispitese şi-l subjugă. Tot qoa-. 

". meni mari», “cevghenişt» cu sutele, «prinți» ori «prințipl» cu 
«prințese», «duchi» cu «ducheze», «fetagmaisteri» - (Feld-- 
zeugmeister), «miliorți -englesi» sinbasadori» sai «anbe- 
sadori», «ghinerali» cu. titluri de «Ecselenţia. Sa», «ghină- 

“ răreses, agrofi» ş şi «grofoaie», «baroni», icavalerI», €siniori» : 

“medici şi madame», care-l țin în gazdă, «domni şi doamne»,. 

' «domnişoare». La «comâdie» în «carătă», “că la Pesta, a 
mers poate şi acasă, „pe vremea Ruşilor ori: a Nemţilor, 
cînd va fi luat parte şi'la baluri, la jocuri de noroc, Ja 
«mincări» aproape de ziuă, dar de sigur că niclodată ifosul' 
lui de boier mare nu s'a înjosit să facă în Bucureşti aspaţiri. 

pă la grădini unde sînt music». Ştiind ceva italieneşte şi avînd 
“ tălmaeiiă la îndămină, nu se adiscolipăia», avea mai puţină 

i - E . NI . 

* i 
Cel 'intăită boier romin care merge la băi în străinătate: 
e Barbu Ştirbeii de la 1796. El. află. prin oraşele mari. ce! 
străbate, şi la Carlsbad, unde se opreşte aşa de mult, încit: 
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greuiate pentru a se ințelege cu aceşti oameni bogaţi în. 
complimente şi amabilităţi şi, în veacul prieteniei, bucuroşi 
de-a căpăta un: cunoscut în Valahia ofientală unde era să 
se întoarcă Vornicul nostru. «Zic dumnitale», mărturiseşte 
el în toată curăţia cugetului săi, «că aşa traii: n'am trăit 
de cînd sint!» Însemnind în «cărindariă» pe toți aceşti no! 
prieteni, el strigă şi a doua oară: aşi adevărat că esțe fe- 
ricită viață să trăiască cineva şi într'aceste locuri !». 

lar peste vre-o zece ani, la 1813, după Revoluţie, Logo- - 
fătul Dudescu, aproape cu totul ruimnt, lua, ca ultimă 
mingiiere, acelaşi drum al Apusului, cu doisprezece Arnăuţi 
după carătă, cu :dulceţile 'n bagaje, cu pastile de Seraii în 
buzunarele anteriului şi cu şaluri de caşmir la mijloc, bune 
de dăruit frumoaselor: doâmne, curioase şi harnice la ris, 

"din aImperio». 

La şcoala Ursulinelor din Sibiiu, începeaii să vie, pe la 
1800, fete de boieri munteni, în rochil de «tulpan» şi în î 

„«gevrele», împodobite cu şaluri «chismeri!», din care se: 
făceau daruri. şi vre-unei maice catolice, vre-unei «mater» 
care se Îngrijia în deosebl de progresele şcolăriței din «Va- 
lahia». Marița se prefăcea răpede în Mimi, urmind însă şi 
mai departe a face mutre, a piri şi a minţi, a se murdări şi 
stfica-hainele, a da cu picioarele. şi cu coatele, a batjocuri, 
a ipa ca la 'Ţigance, şi chiar a se tăvăli pe jos. Călugări- 
ţele-I puneai corset, căci avea altfel, după părerea lor, «un 
pintece enorm», o învăţat franțuzeşte și nemateşte — de la 
colegele .unguroaice, «grosolane», scrie o profesoară, de- 

„prindea şi ceva ungureşte —, şi-i dădeau lecţiile neapărat 
de «clavir şi jocuri», pe care trebuia să le «metahirisească» 
neapărat, şi de acusătură». Trimeţind galbeni! şi şaluri, taia 
de-acasă cerea ca «broasca» lui să fie cotcirmuită» bine, aşa 
încit csă părăsească orice nărav firesc», acesta fiind şi scopul 
pentru care o aînstreinase», ca să se poată «cindăstula 
dă bucurie, auzind că o laudă lumea dă procopaită şi îm! 

no
t 

s
m



  
      Îmbrăcăminte femeiască, pe jumătate după moda apuseană, pe la 18,
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podobită cu toate cele bune lucruri» ; nemţeasca nu e de! 
datita ananghi», «ungureasca nu face trebuinţă», dar fără; 
«franţuzeşte» şi fără «clavir» nu se poate apolitefsi» cum: 
se cade o fată de boier după moda nouă. a 

O Casă de negoţ anume, marea Casă ardeleană a lui Hagi 
Constantin Pop din Sibiiă, iosurat cu o fată de boier din 
Oltenia, trimete încă de prin ani! 1770 celor bogaţi şi de 
bun neam din cele cinci judeţe fel de fel de lucruri nouă, 
din întrebuințarea cărora se vădeşte europenisarea treptată, 
— întăiu, fireşte, curat formală, a țerilor noastre. 

Ca modă, apar «mănuşile femeiești», albe, albastre, pe 

care mamele jupăneselor din această vreme nu le văzuseră 
decit pe minile vre une! rari călătoare străine ori pe ale - 
femeilor de consul! şi de funcţionari ai consulatelor. În 
coafura meşteşugită a capului — s'aii dus vechile mărămi 
pentru neveste — sint înfipte «părech! de pene» de felurite 
«forme». La piept se poartă «basmale». Femeile se apără 
de ploaie şi chiar de soare cu «cort nemţesc», sau cum- 
brelă», de şi nu merg încă pe jos decit la coborirea din 
trăsură, care începe a, fi «modă de Beciiiy. Evantaliul apare 
supt numele, curind părăsit, de capărătoare». «Pantofi» 
sint, ceruți de toată lumea şi se caută să fie «pe picior». 
«Ştrimfii> nemţeşti înlocuiesc «călțunil» lucraţi trainic de 
casă.4cApa de obraz», «lavanta» înmpodobeşte «toaleta», se 
comandă mal ales «cea care ai ieşit acum»; săpunuri 
«pentru spălat cocoanele pe obraz» sint şi ele de bun ajutor. 
Se comandă peruci, una, două, pănă la «50 de dramuri», 

cin două mini», avind părul «lung cu lung şi scurt cu 
scurt», «după probă», «ţesut ca orbota», şi se atrage atenţia 
să nu fie prea mare: «că, fiind atita păr, se face capul cit 

o banită, şi este o batjocură prea mare»; «gherlanturi de 
ilori» se poartă pe cap. Rochiile sînt de «croazele cu flori 
mărunte, şi vărgate mărunţel», de «creditorii», ai corbote 

albe faine», «vaperuri». | 
În casă, al cării păreți sint une Oră. căptuşiți: acum cu =
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«pinză de cea zugrăvită ca o materie», canapelele, «scaunele 
cu postav fiştichiii», mesuţele, rafturile de cărti, pianele, 
mărunţişurile de pe etajere, incep să apară. «Canari buni, 
învăţaţi bine», cîntă în cuşte de metal aurit. Cind e un 
aminavet», nu strică, mal ales dacă e«demoazela» nu ştie 
din «clavir»: se mai încintă oaspeţii de plăcerile artei! 
Boierul ceteşte «gazeturi» şi «Viaţa Împăratului Bunăparte». 
fata, cocoana une orl, «Aventurile lui Faublas» ori Corina 

doamnei de Stail. 
A primi cu cățelul în braţe, cu «căţeluşul nocos, cilibit», 

acu părul slobozit şi moale», pe care e frumos să-l strigi 
pe nume europene ca «Miliort», a o dovadă de eleganţă şi 
o plăcută «englengeâ» ori trecere de vreme, pentru o 
«mamuzelă» de la Curte», o «damă mare», o «domnită». 

Se. caută însă ca «foarte să fie mic, încît să nu mai fie în 

toată Evropa mai mic decit acela». 
Era nouă în viaţa de sociețate începuse de sigur s şi, ea 

se desăvirşi răpede. Supt acest rapori, Apusul nu ma! avea 
ce să ne învețe. 

La masă se văd atacimuri» după numărul de «personil> 
“imvitate, «servisuri de porțulan». Tipsiile se pun pe «ro- 
gojioare> âîne. Presentinul, orezul de Italia, untdelemnul 
de «Provenţia» şi de Lucea, ori «de Franţa», cirnaţii şi 
asalamii» de Sibiiu, încep masa. «Sălăturile» nu pot lipsi. 
Ananasul, «noi soiă de poame», e adus la desert: se 
caută pănă la grădina Palatului Bruckenthal din Sibiiă. 

Se bea, din «caranfeu» de «criştal» orl şi. curdinare», 
«Fruntineag» (Frontignan, vin, «muşeat»), cAuspruh», «vin 
de Tocaia», «de Peşta»,. «de Şpania», Brăbănţel (de Bra- 
bant), «vin de Ren» (Rin) «rosel de Breslau», saii «de 

Franta», — «vutcă» saii crum» —, cu «pişcoturi». «Siropul 
de ponciii» e apreciat, ca şi sampania. 

Un măreț caufsaţ de zahăr cu iot felul de figuri», «ca 
o dumbravă şi cu jigănil, cum obişnuiesc de le fac, şi de 
argint» arată un ospăț cu îngrijire pregătit pentru vre-un 
oaspete rar, om mare, cu prietenia prețioasă. Lămii, por-  
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tocali, «naramzi» în lăzi impodobesc sala de mincare. <So- 
cacițele», «bucătărițele», săsoaice, unguroaice, nemţoaice, 
bucătarii francesi sînt aduşi cu pret mare, «din casă de 
boier, iar nu din cele de prostime». 

În toate, «naimodul», «moda cea ma! zarifă» biruieşte, 
chiar cu întreaga risipă a averii. Nimeni nu vrea să sa 
lase întrecut, şi «Evropa» trimete din bielşug pentru toți. 

ADAUS: | 

Scene din viața socială de pe la 1770.. 

DINTR'UN DIALOG ROMÎNO-ITALIAN MANUSCRIPT. 

Cocoane ori jupine... Aşa este: du-te afară şi deschide obloanele, că 
voii să văd, şi e pe sticlă de este adevărat... Apol voii ieși în rădvan... 
Voiii să mă scol, voii să mă îmbrace; dă-mi papucii, adu-mi din dulap 
o cămaşă albă şi o păreche de călțuni de bumbac. — lată toate cele; 
îmbracă-te dar, cocoane, şi eii, pină tei îmbrăca, voiii face cafea, ceai, 
ciocolată.—lată cafeaua, că e gata; o pofteşii cu lapte ori făr' de lapte ? 

Chiamă pe bucâtar să vie sus ca să-i dai bani de cheltuială.—lată-l | 
la poruncile duriitale. — Na trei galbeni. Cumpără carne, peşte, slă- 
nină, pătrunjel, ceapă, usturoiii, oţet, unt, untdelemn; mai pe scurt, ce 
trebuie ca să se facă un prînz bun... Cind vei trece pe la Țigan, spu- 
ne-l să vie degrabă'la mine, că am trebuinţă de dinsul, şi du-te la 
cutarele şi spune-i să-ţi dea o sticlă de vin franțuzesc, alta de holercă 
franțuzească şi una de bere. Spune-l să nu bănuiască că nu-l trimet | 
banii, şi-l vol plăti cit de curînd.— Aud. — Aide să mergem la cutarele 
jupîn. Bună-dimineaţa. — Acasă este stăpinul tăi 7— Acasă.— Sculatuisa 
din pat?--Pănă acum nu s'a sculat,—după obiceiul săi. 

[ÎL pofteşte gazda la masă.) Mâi loane, gata sint bucatele ? Pune masa, 
adă masa, şervetele, tingirile, furculiţile, lingurile, cuţitele, și mat pe 
scurt ce este trebuitor. Adă bucate. Poftim, gedeţi d-voastră, şi Sfinţia 
Ta blagosloveşte masa. — Ciorba aceasta e bună, dar răsolul nu-l. fiert 
cum se cade.—Nu-l nimica, cucoane, insă. răsolul îi mai bun cind nu-i 
prea fiert.— Bine-mi pare că așa-l pottiţi. —Minîncă dumneta din limba 
aceasta sărată. — Adă un păhar de vin moldovenese. Chiamă pe Petre ca 
să păhărnicească, pentru că iu vel aduce bucatele la masă. — Măr Petre, - 

să Vil, că te chiamă stăpinul. — lată-mă, poruncește, stăpine, ce pofteşti 
de la mine? — ŞezI aicea ca să păhărnicezti, aceasta va fi treaba ta. — . 
Aide ospătaţi d-voastră din maiul aista de vițel; iată zaharul şi alămiia. N 

Aide să ne sculăm de la masă. — Să bem cafea; apol vom grăi. — | 
Ce să facem acum * Juca-vom ati vom merge la plimbare ? Să mergem dar,
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şi, după ce ne vom fi primblat, vom merge la cutare tractir, și acolo von» 

găsi pe ofiţeri jucind, cine la cărţi, cine la biliard.—Bună vremea, dom- 

nilor, Ce mal faceţi ? — Mulţumim d-voastră. Sintem sănătoși, dar d-v. 
ce mai faceţi ?—Care vint v'a adus aici ?...— Măi Ioane, vin” de deschide 

poarta. De ce-ai închis poarta aşa de vreme? — Cum de vreme? Este 
prea tirziii, este mal că miezul nopţii. N'ai auzit dumneata că ai 

cîntat cocoşil ? — Gătit-al ceva de mîncat? — Bucătarul doarme; pa- 

runceşii să-l deştept? Ba nu; lasă să doarmă, şi eti voiii să mă cule 

pe nemiacate. Culcă-te şi tu, şi să dormi, dar mine dimineaţă deşteap- 
tă-mă de vreme. — Aud, cucoane, voiti să fac ce-mi porunceşii dum- 

neata. — Bună seara, domnule. — Pe voie bună. 
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IV. 
1 

Femeile în cultura și literatura, 

romănească.



  

  

1, 
. 

Generalităţi. Doamne cu învățătură pănă la 1600. 

Femei care să scrie, să «facă literatură», să alcătuiască 

povestiri ori să-şi arăte simţirea prin versuri, — era ceva cu 

totul imposibil în vechile zile ale neamului nostru. Faţă de 
femeie ortodoxia a fost mult mai puţin îngăduitoare. decit 
catolicismul, cu fanaticul lui cult pentru Fecioara Maria, 
ocrotitoarea legil creştine şi a bunilor cavaleri-gata să se 
lupte şi să moară pentru credință. Între zidurile casei ca 
între zidurile cetăţii au trăit fetele, soțiile Răsăritenilor 

„ veac după veac, fără o nădejde de îndreptare. Toată lite-j 
ratura bizantină, așa de bogată, numără o singură poetă şi ; 

0 singură păstrătoare a faptelor politice din Împărăţie, pe ' . 
Ana, fiica lui: Alexie Comnenul şi lăudătoarea în pagini 
de cronică a părintelui ei. 

Aici. a fost măcar cu putinţă să se ivească în veacul al 
IX-lea o cintăreaţă ca Ikasia saii Kasia, care s'a mingiiat în 
versurile sale că n'a putut fi, cum nădăjduise, tovarăşa de 
strălucire a unui Împărat. O femeie cu ştiinţă de carte a. 

IL 

fost şi Împărăteasa lrina, de loc din „Atena, care a stăpinit . 
la sfirşitul feacului al " cui. lea şi la începutul celui urmă- ă 
tor. lar acea Ana, fiica Împăratului Alexie şi soţia Cesa- 
rului Nichifor Beyennios, învățase destul de mult pentru 
a putea fi privită ca o podoabă a istoriografiej bizantine pe 
care a imbogăţit-o scriind, cum sa spus, foarte măiestrit 

viața:  părintelut el. Îsteaţa. fată de. Împărat, crescută de o
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mamă care cetia pentru plăcerea ei «Întrebările fisice» ale 
lui Maxim, ştia în acelaşi timp, filosofia, teologia, geometria, 
medicina şi chiar tactica, ba se pricepea şi în pictură şi, 
neapărat, şi în musică, Putini bărbaţi din Bizanțul acestul 
timp vorfi avut aţitea însuşiri şi meşteşuguri ca Ana lu! 
Alexie Comnenul. 

Dar aflăm numai atita în tocmal o mie de ani at scrisului 
constantinopolitan, care ni-a lăsat în aşă de mare număr 
«compilatori, cronicari, autori de imnuri, gramatică, inter- 

preţi ai teologiei creştine şi a! vechi! filosofil. În lumea 
slavă, trezită la viața culturală de cea greco-romană din 
Bizanţ, nicio femeie nu şi-a însemnat numele între ale 
continuatorilor tradiţiei de cărturărie, în orice domeniu. 
Ba nici măcar — ceia ce nu. e casul la Constantinopol — 
să fi rămas amintirea vre unei soţii de Țar, de Craii, de 
Cneaz, de boier înzestrată cu ştiinţă deosebită, în stare a 
fi astfel laolaltă cu bărbaţi! învăţaţi din vremea el. 

Ce se putea aştepta deci de la cele d'intăii timpuri ale 
culturii romăneşti, în formă slavonă şi în spirit bizantin ? 

- Multe din Doamne, dacă nu veniaii din ţeri cu o desvol- * 
tare de civilisaţie mai înnaintată, Serbia, Bosnia, Ungaria, 

nici nu ştiau de sigur să -puie o iscălitură. Dar soţii lor” 
aveaii tot aşa de puţin stăpinirea scriaului: Miliţa, aDes- 
pina» lui Neagoe, înţelegătoarea de, artă şi iubitoarea de 
Biserică, era o «femeie cultă». Tot aşa între nevestele 

lui Ştefan-cel-Mare putem bănui că, de nu Maria fiica 
lui Radu-cel-Frumos, măcar cealaltă Marie, Comnena de 
neam împărătesc, venită din Mahgupul de pe margenea 
Mării, în fața Trapezuntului din care n'ai lipsit niciodată 
"caligrafii, analiştii, călugări! literați, va fi cunoscut ceva din 
bogăţia literară grecească a evului mediu. Şi iarăşi trebuie 
să se creadă că Elena, cealaltă fiică de Despot sirbesc, 
care fu a doua soţie a lui Petru Rareş, ea care sprijini pe 
lăudătorii în stil retoric a! stăpiniril soțului el, avea o creş- 
tere care o punea mult mai presus de jupănesele şi jupă- 
niţele, gospodine, dar străine de carte, ale! fruntaşilor mol-  
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doveni din acel timp. După un vechii izvor contimporan 
cu faptele, compilaţia romănească a lui Ureche spune lă- 
murit că Doamna Elena aştia scrisoare sirbească» şi că ea 
însăşi, culegind în minte-i ce putea găsi ma! mişcător în 
rugăminte şi mai convingător în desvinovăţire, a scris 
„«jaloba şi plingerea» către Sultanul Soliman, care şi el ştia 
slavoneşte, şi că Petru, plecind din Ciceii la Constantino- 
polul păginilor, ducea astfel cu el, pecetluită, cartea de la 
iubitoarea şi priceputa lui Doamnă. Dintre fetele Elene!, 
Chiajna, soţia lui Mircea Ciobanul, care trimetea lui Des- 
pot, ca Jogodnic al uneia din Domniţele sale, chipul, zugră- - 
vit de vre-un meşter străin, al acesteia, nu era de sigur o 
femeie lipsită de învățătură. 

IL. 

Scrisorile grecești ale Doamnei Ecaterina (1516-1587). 

În toată preţioasa comoară de scrisori particulare ?n sla- 
voneşte care sa găsit în Archivele Braşovului, avem numai 
trei date în numele unei femel. Doamna Voica, văduva lui : 
Mibnea-cel-Răă, scrie din Sibiii, unde-i perise soţul, Bra- 

şovenilor pentru nişte ceşti de argint ale ei, pe care merge 
să le iea Mircea-Vodă, fiul din flori al Mihnii. De sigur că 
grămăticul punea pe hirtie în limba cărturarilor ce-i spunea 
stăpîna lui în romăneşte, şi anume cuvint de cuvint; edi- 
torul scrisorilor slavoneşti din Braşov, d. I. Bogdan, găseşte 
că ascrisoarea e redactată întrun stil foarte primitiv şi fără 
nicio dibăcie», că ce plină de repeţiri». A doua scrisoare 
e a «Despinei» luf Neagoe, care iscăleşte cu acest nume; 

e alcătuită după ducerea la Constantinopol a fiului ei Teo- 
dosie, după căderea efdin rostul stăpinitor, în zile straşnice 
de năcazuri şi prigonire, de frică şi desnădejde, cu gîndul - 
doar la acel copil plăpind pe care-l aştepta să-l vie cîndva 
sănătos şi care se prăpădi în părăsire pe acele locuri 
sirăine: Doamna stăruie pentru un credincios al ei oprit



de Braşoveni mai înnainte. Cea de-a treia scrisoare, pen- 
tru urmărirea unor hoţi de cal, e mai veche cu ma! mult 
de cincizeci de ani: Calea, văduva lui Datco Vornicul, o 

“scrie impreună cu fiul ei Stoian. 
Pe acel timp Doamna Ecaterina, a lui Alexandru-Vodă, 

scria surorii sale, Mărioara Vallarga, adăpostită în văduvie: 
la mănăstirea catolică din insula Murano, lingă Veneţia. 
Mărioara făcea singură răvașele e! către Doamnă şi ful er. 
Mihnea. Scrisorile greceşti ale Ecateriniei sint alcătuite în- 
tr'un stil popular, plin. însă de vioiciune, în care e vorba 
de daruri felurite: portrete, talismane catolice, beteală, inele, 
păhare, năstrape, linguri, marame, peri!, ploşte, blăni, căţel, 

- bani, dar se pomeneşte şi de uritul cu care sta într'o «tară 
nenorocită» şi neplăcută această Perotă deprinsă cu viaţa de 
oraş mare; ea povesteşte surorii despre împrejurări de fa- 
milie, despre prieteni şi duşmani. Răvaşele par să fie de mina, 
Doamnei, care şi iscăleşte aşa : «Scris-am eii, Doamna Ecate- 
rina». Allă dovadă ar fi că ea cere odată de la sora ersă. 
întrebuințeze numai limba grecească, iar .nu cea italie- 
nească, «de oare ce aici nu sînt Frinci cari să cetească». 
caterina mărturiseşte că soțul ei, Alexandru-Vodă, ca 

şi, după moartea lui, epitropii fiului mar îngădui să 
iasă din țară nici scrisorile ei, cum nu ingăduie pe ale 
altora, de frica pirilor, de sigur, ori chiar şi a ştirilor celor 
mai obişnuite, car6 ar putea - fi întrebuințate împotriva 
Cirmuirii. Ea nu-şi putea adnce sora în această tară or- 
todoxă . „bănuitoare, unde nu e toleranța din Stambul şi. 
Galata. Corespondenţa avea deci un caracter tainic şi nu 
credem ca vre-un om de casă al Doâmnel să fi putut primi 
grija răvaşelor ascunse pe care, într'o caligrafie destul de 
frumoasă, le avem astăzi, printr'o aşa de fericită intimplare, 
înnaințea ochilor. Scriitoarea spune tot ce are pe suflet cînd, 
cu o frumoasă simţire creştină, ea arată surorii că în adevăr 
a răscumpărat cu preţ mare pe o roabă cipriotă a Tur-. 
cilor, şi că va face totdeauna aşa : «cine are pine să mă- 
niîncă, trebuie să dea celui ce moare de foame», căci de: 

-. Ii  
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aceia Dumnezei i-a pus averi în mină ; orik. cînd se plinge 
de «focul ce-l arde pe cap», din răutatea acelor ce ne stă- 
pinesc», la Țarigrad şi cind mustră pe acea soră care n'o 
cruță, în mijlocul grijilor ef, cu cereri de bani prin tot 
felul de oameni străini, şi Evrei, şi Turci, a căror venire, 

fiind descoperită, i-ar face mult răi. De la Mărioara dom- 

neasca el soră primia şi cărți, pentru care mulțămia în 
deosebi. În aceiaşi culegere avem şi o scrisoare grecească, 
a uneia din nepoatele Ecaterinel, în acelaşi stil care oglin- 
deşte tulburarea şi durerea acelor vremuri. În sfirşit tot 
aşa-l scrie Mărioarel de la Murano şi o Doamnă Ruxanda, 
fiică a lui Mihnea, care ajunsese acum Mihnea «Turcul» 

"iar pentru noil săi tovarăşi de lege Mohammed-beg Romi- 
nul. Doamna Ecaterina nu trăise să vadă acele zile şi să ţie 
in brațe pe nepoatele ei musulmane, născute în harem: 
Ihuma-Catun şi Caise-Catun, care aveai! în vinele lor sin- 

gele luy Basarab- Vodă întemeietorul. 

Scrisorile Ecaterinel şi ale celorlalte două femei din neamul - 
lui Mihnea cuprind, pe lingă povestirea mişcată de patimi 
a multor împrejurări din acele timpuri, nota sufletească a 
epocel, în ce priveşte clasa fără caracter naţional definit care 
ajunsese a încunjura, în dregători! ca şi în: familie, pe Vo- 

evozil romint. Păcat că nu sint în romăneşte, de şi pe atunci 

şi încă de mult, limba ţerii stăpiniă la cei de neamul nostru .- 
toată corespondenţa particulară! Ele ar fi cel d'intăiii .do-: 
cument literar Wenit de la o femeie în țerile noastre. 

HI. 

Cultura. femeilor. în viața romănească din veacurile a _. 

XVII-lea și al XVIII-lea. 

Fiica lui Nicolae-Vodă Pătraşcu, și deci nepoata: de fa a 
lui Mihai- Viteazul, Ilinca, primise o creştere aleasă, dar ea se! 
înseamnă doar prin aceia că putea iscăli cu caractere latine, |. 
într'o frumoasă caligrafie. De la Doamna Elina, a lui Mateiă- 
Basarab, avem două scrisori către <«Craiul» ardelean Râ- 

N. IORGA , i A 10
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k6czy, din timpul cît soțul e! se luptă pentru Domnie: la 
Constantinopol. cu pirile şi mărturiile, după ce se luptase 
în țară cu sabia. Nu poate fi mina el, dar scriitorul o as- 
culta vorbind. Doamna laudă pe Paşa Abaza, atotputerni- 
cul paznic al Dunării, ca şi pe principele ardelean, «părin- 
tele nostru», — «că noi întraltă parte n'avem nicio nădejde, 
ce după milostivul: Dumnezeii întru tot avem nădejde şi 
razim la Măria Sa Paşa şi la Măria Ta, că în locul - Dom- 
nului miei Măria Voastră ați rămas ca nişte părinţi şi so- 
cotitori şi învăţători de toate lucrurile noastre». Îa al doi- 
lea răvaş al Elinei, e vorba de aceiaşi durere a lipsei de 
babi faţă de cereri multe şi, ca urmare, de multele primejdii 
de care pătimise şi Ecaterina, mama lui Mihnea; Măria Sa 

părintele de la Dunăre desbracă răi țara: ani stai oa- 
menii Paşei tot în spinare în toată vremea, şi nu-i putem 
umplea voia ; şi un ban ce vine de undeva, el ieaii»,—se plinge 
ea celui de-al doilea părinte, poate ca să nu facă și el tot aşa. 
"Altă dată aceiaşi Doamnă scrie la a el iubită, bună pri- 
atnică. şi de aproape vecină, jupăneasa Catrina judeceasa» 
de la Braşov, pentru a-i cere nişte «izvoade de peteare», căci 
a cumpărat o roabă cîmpletitoare». Ar maidori «săminţi 
de flori de tot felul». Acum,cînd grijile ţerii le luase asupră-şi 
Domnul, Doamna, ajunsă la bătrineţă şi lipsită de singurul 
copil ce avuse, purta grija tesăturilor şi florilor, căutină să 
fixeze. în cele d'intăii frumuseţa de colori a celor din urmă. 

Elina, fiică a unei Calomifireşti care trăise la curtea lui 
Miha! Viteazul, era sora celui mat învăţat boier romin de 
pe acea vreme, Udrişte Năsturel, căruia-i plăcea, după moda 
Renaşterii, să poarte numele 'antic de Oreste, 'cu.totul deo- 
sebit, de altfel, de al săi. Ea plăti pentru tipărirea acelei tăl- 
măciri a lui, din latineşte în slavoneşte, după Imitaţia lui 
Isus Hristos, minunată carte de sfat a crestinului cu su- 
fletul săii însuşi, în singurătate, pe care Elina-era poate în 
stare so şi înţeleagă. N'avea nevoie să cetească. însăşi 
Triodul scos cu cheltuiala el în 1649, dar se va:fi bucurat 
auzind cântările bisericeşti „după publicaţia, „Ce se datoriă 

Lo N * 

  

 



  

  
  

Femeie din familia jui Vasile Lupu (poale Doamua Katerina) 
(tapițerie în Palatul metropolitan din Iași), 

jertfei sale de bani. Fratele Oreste. nu uita în prefața ver- 
sificată să arăte că, în ce o priveşte pe dinsa, Elena vine ' 
neapărat de la £20s, milă, şi tot el a redactat cealaltă pre-
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față, în versuri, prin care Elina vorbeşte despre cele slinte 

călugărului Damaschin de la Atlios şi «tuturor celor ce sint. 
" “Gin sfinta chinovie 'sirbească». 

În Moldova, şi fetele lui Ieremia Movilă, măritate după 
Poloni—avem o iscălitură polonă -a Mariel —, şi ale lui 
Vasile Lupu, Maria cneazului Ianus Radz.will şi Ruxanda 
grosolanului Cazac Timuş, se vor fi împărtăşit ș şi de cultura 
apuseană a timpului lor. 

Ca şi. Elina, ca şi Ilinca lui Nicolae- Vodă Petraşeu, trebuia 

„să fi fost, în ce priveşte învățătura, şi cealaltă Elină, fiica 
lui Radu Şerban şi mătaşa Ilincăj, humită chiar după dinsa. 
Eaa luat pe Constantin “Postelnicul Cantacuzino, boier evla- 
vios şi paşnic, care peri de moarte grozavă, iar, după a- 
ceastă încercâre, Elina stăpini casa cu mulţi feciori şi fete 
multe. Dintre acestea,. Marica fu mama lui Constantin Că- 
pitanul Filipescu, un scriitor al faptelor țerii. “Ayem 0: seri- 
soare,, către aceiaşi Braşoveni, a nurorii ei, Rada. Ea plinge 

_pe răposatul. soţul ei» şi-i vinde calul eel negru, oferind 
și “vin de vinzare. «Să trăieşti dumneata, şi să trăiască și 
calul», urează ea cumpărătorului, judele din Braşov. 

Pline *de jale, de grijă, de frica lipsei de mijloace sint 
răvaşele prin. care altă Marica, nepoata lui Antonie-Vodă din. 

„Popeşti şi peste orice margeni nenorocita văduvă a. Brin- 
coveanului, care, Hecubă a trecutului nostru, plingea pe 

- mormintele fiilor ef, ucişi de aceiaşi secure a călăului din 
Constantinopol, cere de la Braşoveni o rămăşiţă din marea 
ei avere risipită pe cind se afla - în temniţă şi în depăr- 
tatul surgun asiatic. «Unul Dumnezeii ştie la. câtă supă- 
rare şi năcaz mă aflu de supărarea datornicilor, că nicio 

_zi nu am răsuflu si odihnă de dinşii... Nu ne lasă pe zile 
şi pe ceasuri a răsufla, — cit, şiin patria noastră fiind, dar 
amară viață trecem, rai mult pentru datoriile acestea», — 

aşa răsună plingerile ei. Cuvintele «Marica Doamna, a răpo- 
satului Constantin-Vodă», în trăsături hotărite, mari, sînt 

„:de mina el, care, bine crescută, va. fi ştiut să dea o creş- 
. ere deosebită şi fiicelor ef. 
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Doamnele” din epoca fanariotă, jupănesele grece care le 
încunjoară — ma! rar-de cum ar putea crede — nu aduc : 
cu ele o deosebită înțelegere pentru cultură, şi încă mai 
puțin aplecare către scris. În adevăr, sora învățatului Ni- 

„colae Mavrocordat, soția lui beizadeă Matei Ghica, e o fe- 

  
Doamna Imi Duca-Vogă, Anastasia, cu soţul și fetele e la Cetăţuia (lină laşi), 

meie vestită pentru culoştinţile ei, între care sîut şi cele 
de medicină. Dar ea n'a ajuns să stea î în Scaun de Domnie, 
dar celelalte «Fanariote» n'aii de cele ma! multe orl nici * 
ştiinţa de carte, nici îndeminările şi talentele sociale care | | 
se găsiaii adesea la femeile din clasa superioară în. ţerile 
moastre. Pe la 1750, fetele hui loan C allimachi, Calmăşul,
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Dragoman al Porții, nu ştiati numai să se dea în scrinciobul 
atirnat de grinzile salonului părintesc din Constantinopol şi 
să joace tdut-de-table, panghelo ori şahul, ci, după asigu- 
rarea lui de Tott, oaspete obişnuit in casa lor, ai un «diac, 
speţă de învățător bisericesc», care privighiază şi asupra 
păstrării bunei rinduieli şi a întregului savoir-viure grecesc. 
Vor fi cusut însă tot ele acele frumoase perne cu flori 
cari i se păreau aşa de aspre Ungaro-Francesului acestuia 
cu pielcica gingaşă, şi de Tott va fi gustat din dulceţile 
lor «de trandafiri, de portocale şi de chitru», cu lingurita . 
de aur en coadă de bagă ce stătea pregătită pe măsuţa de 
la căpătiiu. 

IV. 

Femeile ca inspiratoare ale vechii noastre poesii. 

Nici cind apare .ndua poesie de dragoste, imitată după 
„„ cea din Apus, rostul femeii în viața sufletească superioară 
_a neamului nu se innalță prea mult. Pasiunile adevărate 
- care curăţă şi intăresc sufletele, după furtuna lor măreață, 
sint şi mai rare la laşi, la Bucureşti, decit în Parisul ins- 
pirator, unde femeile către care se fac închinările poeţilor . 
se văd, se aud, se înțilnesc, se mişcă. Uşa iataculut rămîne 

închisă ori, întocmai ca în. Stambulul: ce dă tonul, se des- 

„chide cu neruşinare şi cu infruntarea oricări! primejăii. lenă- 
chiţă Văcărescu, cel d'intăiii în şirul da poeţi dat.de această 
familie, e un bun gospodar cu multe neveste, luate şi pentru 
averea ori înrudirea lor. «Puişorul canar» care se hrăneşte 
cu «zahar», «hrăpind o inimioară», — aceasta. e icoana, copi- 
lăroasă şi fadă, în care-şi înfăţişează iubita, pe care o ză- 

rim, cu “fară pe față, cu multe juvaiere la git şi pe mini, 
cu de toate cele ?n bucle, dormitind, în ceasurile libere de 
grijile casei, pe divanul de-modă de Țarigrad 1. Iubirea e 

IV. chipurile de femei din C. G. Mano, - Docuimeiate pr ivitoare la 

fainilia Mano, Bucureşti, 1907. 

  

   



  

pentru astfel de fiinţi o petrecere, un mijloc de a între- 
buința vremea, o hrană dată simţurilor trupului peste mă- 
sură hrănit şi ţinut bihe. Prin ele nici idila, nict tragedia 
sentimentului nu vor pătrunde în literatura noastră care 
începea să caute drumuri nouă. x | 

La fiul lui lenăchiţă, Alecu, e zarvă acasă: o femeie, din 
neamul Dudeştilor, care se plinge de insulte şi cere des- 
părțenie, un bărbat care publică cinvinuirile şi pirile ei ca 
neruşinate». Lira lui sună supt multe ferești, prin glasul 
de focal Tiganilor pe cari elegantul « Văcărescoglu» — formă 
turcească ce ar corespunde formelor actuale, de modă fran- 
cesă, în o — îl plăteşte pentru a-l interpreta pofticios şi aşa 
de nerăbdător lirismul. 1 se întimplă ca, în ceasul dulce al 
biruinței, să fie turburat de stăpinul casei şi al cuprinsului, . 
care-l face să petreacă «timp de o jumătate de ceas plin 
de frică, de bătaie de inimă şi de desnădăjduită hotărire» 
cine ştie în ce dulap ori supt-pat. «Chinuri», care se min- 
tuie cu cleşinuri», «căutătură» care «fură», «ohtăturile dese» 
de care «sufletul iese», — acestea sint la Alexandru, al doilea 
poet dintre Văcăreşti, podoabele unui Amor care miroasă a 
apă de toaletă. Doar în «Oglinda» de găsim un joc de ider 
care place: 

Oglinda. cînd ţi-ar arăta 
Întreagă frumuseţa ta, 
Atunci şi tu, ca mine, 
“Te-al închina la tine. : 

Al treilea dintre Văcărești! cu dar de poet, Nicolachi, e - 
un biet cocoşat, care nu putea juca roluri prime în come- 
diile dragostei contemporane. lar cel de-al patrulea, Iancu, 
se adapă la izvoarele, mai răcoroase, ale poesiei de ma- 
drigaluri din Italia, în care mal trăieşte fineţa «concettistă» 
a lui Marini din «Adonis». Idila «fetiţelor» care «duc apă», 
a «tiobănaşilor» gata să li taie calea şi să li verse cofiţele, 
a ochilor cu «umed foc de amor», a «zefirilor» cari, «căl- 
cînd pe trandafiri», duc tainice soli sufletelor ce se caută, 
înnobilează poesia romănească. Dar şi.acum eroinele de 

N
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iubire ideală ori de puternică pasiune, în stare să preschimbe 

o viață, lipsesc. Sutletele femeilor, sint absente şi din noul 

joc de iubire. 
Inspirat de Francesil cu lungi versuri melancolice, dar 

fără fineţa lor de expresie, suspină Conachi în Moldova, de- 

pănîndu-şi barba. E un închinător statornic al lu! cAmoriii», 

pe care-l găseşte pretutindeni, cu «arcul», «săgeata» şi 

aghinâpul cu venin». Zeul este, cu darurile sale şi cu poetul 

“lor de nopți nedormite şi ochi deschişi pănă ?n zori, da” 

zeițele lipsesc. «Pofta» singură caută pe cele mai multe 

iubite, ea plinge din vioare “ţigăneşti, pentru a cere amilos- 

tivire», şi prin ameninţări de-a muri: e gata a da orice «pa- 

rolă», ce va fi călcată mini, «obrăjelului frumuşel». O singură 

dată afli alt ton, nu al sufletului ce se drăşte, momit de i is- 

pitele naturii, ci al celui ce-şi păstrează puterea de a.ju- 

deca, demnitatea, mîndria de om şi de bărbat. Acuma însă, 

față de frumoasa mamă a frumosului Costachi Negri, e un 

«curat prieteşug», care se: încheie cu o căsătorie tărzie, 

urmată răpede de moartea Smarandei, pe care poetul a 

cîntat-o supt numele de Zulnia, cu colorit romantic oriental: 

Ah te-ai stins, dulce lumină, din zarea oshilor miel... 

Tot pe această vreme, intemeindu- se societăţile de teatru, 

femei din clasa de mijloc îndrăznesc a se înfățişa publi- 

cului în roluri de comedie sait de melodramă. În . comi- 
tetul de patronagiu muntean găsim şi două femei: pe Irina, 
soția poetului Iancu Văcărescu, şi pe o doamnă Castriş. 

V: 

Învăţămîntul fetelor la începutul veacului al XIX-lea. 

De fapt, învățămîntul femeilor 'a început la noi numai ; 
odată cu inodele nouă de petrecere, numai oJată cu ivirea 

liberă a femeilor în societate, cu îngăduirea convorbirii lor 

cu bărbaţii, cu primirea lor la danţurile nouă, cu impodo- 

birea seratelor prin. cîntecul lor din gură, din barpă, din 
A |  
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clavir, — pianul de pe atunci. Acest invățămint a inceput 
numai după înlăturarea peţirilor prin mijlocitoare şi logod- 
nelor după porunca părintească, între do! tineri cari-şi 
eraii pănă atunci cu totul necunoscuţi. Cind a apărut ca 
0 necesitate «Pusage du monde», atunce! sia simţit nevoia 
ca fetele că învete, şi ficeşte numai ce era în legătură cu / 

- . = 
. . ) această nouă cerință : grecește, franțuzeşte, cadriluri şi val- 

turi, piano. | 
Pentru aceasta se aducta guvernanta: nemţoaică dacă nu 

putea să fie francesă, ceia ce era idealul. Încă de pe la 
1780, a doua zi după marile baluri în care scînteiaseră uni- 
formele Ruşilor, boieri! oltent cer cu stăruință şi ţin cu 
cheltuială mare astfel de învățătoare, care nic! ele n'aveaiă 
vre-o şcoală serioasă. Ca să se vadă ce puteaii preda aceste 
răspinditoare ale modelor apusene şi în ce împrejurări 
trăiau ele pe lingă elevele lor, dăm condiţiile în care, la 
1318, Scarlat-Vodă Callimachi iea la Curtea sa pe Elisa- 
beta de Belleville, născută Arnoult. Ea va. sta într'o odaie 

“lingă a princeselor şi «va avea asupra lor autoritatea pă- 
rintească». Va primi 250 de galbeni de Olanda pe an, în 
pairu soroace. Va avea o trăsură la disposiţie «pentru a 
merge în zilele de serbătoare şi Dumineca la biserică şi a 
visită une ori. pe prietenele ei».--Va putea să-şi primească 

„în toată voia cunoştinţile afară din coarele de studiu şi de 
Curte». Contractul nu va putea fi sfărimat decit cu înştiin- 
tarea. făcută trei luni înnainte, Iar. lecţiile d-nei de Belle- 

tură cunoscute». Apoi, în al doilea rind, limba f:ancesă, 
“gramatica, cetirea. scrisul, stilul epistolar, elemente de is-. 

"ville vor cuprinde: «morala, bontonul şi cărţile de litera. :: 

torie, de geografie şi de mitologie». Tot ea va alege pe 
dascăli! de musică, de desemn, zis mal de mult: «deseniu»,, 
de danţ «şi alţii». 

Era grei să se capete astfel de învățătoare : cite una era 
plătită de mai multe familii, la care colindă pe rind. De 
timpuriii încă, se căută a se trimete fetele în străinătate 3. 

i V. capitolui precedent, la sfirşit. 

!
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Aceasta nu se putea face decit în vre-un loc aproape, 
supt o straşnică şi sigură pază. Numai o mănăstire se părea 

că ar fi potrivită pentru aşa ceva. Deci vedem pe părinţii . 

- oltent. şi munteni, pănă şi pe marele boier iubitor de Ruşi 
| Constantin Varlaam din Bucureşti, dindu-ş! fetele la Sibiiă, 
ila mănăstirea catolică de acolo, la acloaşter». «Matera» cu- 
tare era plătită pentru a le învăţa, cit mai răpede, buna- 

„cuviinţă saii fățărnicia socială, limba francesă, limba ger- 
i mană (cite una mai învăţa, de voie, de nevoie, şi ungureşte 

' şi vorbia, spune o scrisoare, aşa încît amesteca în “fiecare 
clipă toate limbile pe care le auzise), apoi pianul şi danţul. 
Se trimeteaii «materel». pocloane scumpe răsăritene, odată 
cu dulciurile de acasă pentru fetiță, şi era o mare bucurie 
pentru părintele depărtat cînd afla că odrasla lui ştie să se 
îmbrace, să se poarte, să vorbească întocmal ca o «kvro- 
peancă». Fetele noastre, istete, prindeau iute aceste datini 
nouă. 
„De la un timp însă, Rominil pierdură increderea î în celoaş- 

ter», despre care se zvonise tot mai mult că e în deca- 
denţă. Noroc pentru dinşii că numărul institutoarelor ce 
prisosiaii în Apus, se făcea tot mai mare. Până pe la 

1830—40, ele nu începură a deschide pensioane la noi. La. 
“şcolile franțuzeşti din Rusia nu mergea nimeni, acea gra- 

niță de la Răsărit fiind tot aşa de moartă atunci ca şi as- 
tăzi. Dar încă de pe la 1800, cu ajutorul Guvernului aus- 
triac, îşi făceaii o mare reclamă la noi şcolile «fundațiilor» 
şi. mănăstirilor din Galiţia. La 1804 încă, şi Cistereienil din 
Koprzywnica cereaii şcolari de la ot. Fete din Moldova se 
duseră deci tot mai multe la Lemberg,. unde. le aşteptaii 
bunele imăicuţe de la Sacrâ-Coeur, de la asfinta inimă» a 
adulcelui Isus» catolic. Acestea aduseră acasă încă ceva : 

„graiul străin, de care nu se puteaii desbăra, jargonul tranco- 
: polon pe care-l coloraii puțin moldoveneşte şi, pentru lu- 

crurile ţerii, o nepăsare aproape deplină.
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VI. 

Femei traducătoare. 

Cetitoarele de. romane şi poesi! din veacul“al XVIII-lea 
nu se gindiau să traducă. Fiicele lor îndemnate de noul curent de traduceri inceput de bărbaţi, înnainte şi după iidemnul, din 1830, lut Eliad, avură ambiția de'a colabora la această iniţiare a publicului nostru. în lumea de ide! a 
Apusului. 

_ 

Pe vreipea cînd Ralu, inteligenta fiică a lui Vodă Carageă, 
organisa o societate de teatru grecesc dintre fii şi fetele. 
celor ma! bune familil din Bucureşti şi cînd din Iaşi îi. 
răspundea inițiativa lu! Asachi care făcea pe domnişorii şi "domnişoarele din aceiaşi clasă să joace în romăneşte pre- 
lucrarea sa de idilă, Mirtil şi Chloe, — Ruxanda, fiica doc- 

„ torului Samurcaş, traducea, în 1819, la 13 ani, din nemțeşte 
în greceşte Erastul lui Gessner..La 1821, din greceşte îl pre- , 
face în romăneşte Zoiţa, fiica lui Adamachi loanu şi soţia boierinaşului Costachi Grigoriu, pe cînd se afla în caran- 
tină la Sculeni. Ruxanda Samurcaş a avut o înnaintaşă în chiar 
Domnița Ralu, care 'traduse cartea de educaţie a doamnei | 
Lambert şi în Ecaterina Rasti, care încă de la 1816 dădea . la Viena traducerea unu! «joc de cărţi geografie» pentru. - invățătura copiilor. o 

În marea operă de traduceri de după 1821, principatul 
muntean nu dă niciun nume de femeie. În Moldova se deo- 
sebeşte însă fiica, deosebit de bine crescută, a lui Asachi | insuşi, Ermiona, are fu mal tărzii doamna Mavrocordat şi 

- doamna Edgar - Quinet. Avem de la Ermiona Asachi o Istorie sfintă din 1840 şi Istorioare morale. 
Din aceiaşi familie, Catinca Asachi, născută Țintă, dă Is-A loria Greciti, a lui Goldsmith, şi chiar Elena, soția, de origine germană, a scriitorului tălmăceşte o «Enţiclopedie începătoare
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pentru tinerimea romănească care învaţă limba franţesă». 
Elena Asachi a scris şi musica pentru «Dragoş», operă a băr- 
batulul el. Încă din 1834, Ermiona jucase într'o piesă de ocasie, 
cu musica iarăşi de Elena, pentru generalul Chiselev, presi- 
dentul Divanurilor Principatelor, împreună cu Aristia Ghica . 
şi cu Maria Cantacuzino saii Marieta, a căril bibliotecă de 

cărți francese o cunoaştem şi care poate fi doamna din de- 
- dicaţia «Mărioarei Blo- 

rioarei» a lui Alec- 
sandri. Mal tărziă, bu- 
nica mea, Elena, fiica 

Marelui: Vornic - Ior- 
dachi Drăghici, dă o 

versiune a lui «A- 
dolphe» de Bznjamin 
Constant ; alte tradu+ 
ceri ale el Sai pierdut 

Crisianovschi publică 
«Adelaida» lui Augus- 

tin Thierry. Maria Bu- 
radă, «născută lsă- 

cească» tipăria la 1549 
Gheorghe Asaeli, o traducere după Bou- 

” chardy, Clopotarul de 
ia Sf. Pavel, piesă care se jucase la laşi în anul trecut. lar 
Catinca Vogoridi, soția Caimacamului duşman al Uniri:, 
dădea lui Nicolae Ionescu spre tipărire poesiile lui Conae: i, 
tatăl ei. 

  

Diutre femeile muntene, cea d'intăiii traducătoare pare a 

fi o Simboteancă; ea publică în romăneşte Dracul Șchiop 
al lui Lesage. Peste cîţiva ani, o doamnă Ipătescu are cu- 
rajul de a demonstra în revoluţia: bucureşteară din 1843. 
Iar,- în Moldova, peste puţin, o femeie, Sofia Coce, apare 
colaborind la foile tineretului, cu articole despre morala 

în manuscript. O d-ră . 
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publică şi patriotism. Actrițe mari, ca Nini Valery, se ridi- 
cară dintre elevele celor dintăii şcoli de artă dramatică. 
Aceiaşi generaţie dă curajul în a juca rolurile cele mai 
grele şi talentul de organisare al Fani! Tardini, moartă dău- 
năzi la Galaţi. Doamna Maria Rosetti, lnglesă de naştere, 
din familia Grant, începuse a edita o foaie pentru tineret: 
Michelet a consacrat pagini frumoase acestei femej de o ex- 
traordinară energie. 

E YI 

” Învățămîntul fetelor în epoca Regulamentului 
Organic : Pensioanele. 

hegulamentul Organic din 1832 deschide o eră nouă: cu 
= se poate zice că incepe în adevăr învățămîntul fetelor 
in Principatele romăneşti. | 

Înnainte de a vedea insă cum se alcătuieşte pe încetul 
şcoala de fete a Statului saii pensionul cu «program de Stat», 
să vedem puțin pe cele întemeiate la noi de străini şi de 
străine în aceleaşi condiţii cum se făceaii şi conduceată ŞCO-. 
lile la ei acasă. | 

Încă de la '1830, cumintele, patriotul şi cetitul mare boier 
Dinicu Golescu, care călătorise prin Ardeal şi până în Ba- 
varia, în Sviţera, culegind multă învățătură pe cale, se 
gindise a deschide în casa lui de la Belvedere în margenea * 

a 

„ Bucureştilor o şcoală de fete pentru 20 de eleve care, în şese., 
ani, ar fiinvăţat, cu «moral», româneşte, franţuzeşte, italieneşte, 
nemțeşte, precum şi aritmetică, geografie, istorie sfință ca şi 
istorie a lumii, retorică şi poesie, cu ajutătoarea lor, mitologia ; 

„se prevedeaii, pe lingă arte «de agrement», ca musica; pic- 
tura, danțul, - învățături practice de croitorie, cusătorie şi 
economia casnică. Toate acestea pentru 100 de galbeni pe: 
an. Aşezămintul era să aibă în fruntca sa şi pe pastorul. - 
calvin din Bucureşti, Sarai, supt eforia, unui boier.



“e 
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Dar Golescu nu trăi să vadă această minunată alcătuire, 

al cării gînd singur îi face cea mai mare cinste. 
Cea d'intăiu şcoală pentru fete în Ţara-Romănească fu 

înfiinţată de Francesul J. A. Vaillant, de pe urma căruia a fo- 
losit şi învățămîntul şi literatura noastră. O conducea soţia 

lui Vaillant, care a scris prin 1850 și nişte principil asupra. 
educaţiei, care aă rămas netipărite. Nu era numal ui pen- 
sionat cu şcolăriţe interne, care să plătească, ci, măcar în 
1824, şi o aşeoală de fete gratuită». Vaillant putea să în-. 
semne în acest an în cartea sa despre «Romănia», pe care 
o prevedea, — la: Romanie —, 48 de şcolărițe cu plată în 

- «pension», iar în «şcoala gratuită anexată» 158 (2) de eleve 
| externe. La aceasta se întimpină numai trei. profesori, pe 

cînd cea dintăiii avea: şese. 

Pensionatul Vaillant'era amenioţat 'a-ge închide la 1836, 
jar în acelaşi an mergea binişor pensionatul rival: de Com- 
ble-Bonnet (60 de galbeni pe an), la care se învăța şi mi- 
tologie şi geografie şi «lucrul cu acul», ba chiar nemţește, 
greceşte, până şi româneşte. Între eleve se întilneşte şi nu- 
mele aristocratic al Elenei Mavrocordat. 

La 1839, fetele învăţai la Bucureşti numa! în două pen-: 
sionate străine, dintre care unul, cu 8 eleve, era în maha- 

laua Cişmegiului, iăr altul cu 20, lingă Biserica Ienii. Nu 
era încă al Anei Iacobson, soţie de poleovnic rus, întrat 

„în rîndurile „noii oştiri pămintene. «Directriţele» de atunci 
“sînt «dama de “Comble», şi soţia lui Vaillant. În 1840 sub- 
venţia ce li se dădea lor, trecu asupra unei concurente, 
Carolina Buvelot. 

Toate aceste şcoli se închisară pănă la Revoluţie, şi după 
: 4848 nu mal întîlnim decit pensionul' Iacobson, apoi al 
; contesei de Grandpre şi al d-nei Malanotti. Şcoala de Stat 
ia Elencăi Vecereasa era ma! tărzii şi ea un simplu pen- 
sion. Nu ştiu cine va fi fost «Marie Tepeaghioasa» din 1852, 
«dar o doritoară de a ținea pension era pe acelaşi timp şi 

N i a. . - 
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„doamna Elisa Blarenberg, care primi chiar o subvenție in 
acest scop. 

Cel d'intăiii pension de fete din Moldova, şi cel d'intăiit 
din toată Rominimea pe care să-l fi întemeiat boier! ro- 
mini cu gîndul de a da în acelaşi timp o creştere aleasă 
şi deplină şi o creştere morală, e acela care se deschidea 
in August 1831 la Iaşi supt conducerea Slugerului Teodor 
Buradă şi a Soier sale, «nepoata d. Serdarului ' Chiriac», 
Buradă, tatăl d-lui Buradă, „cercetătorul teatrului şi mu- 
sicel noastre mai vechi şi fostul profesor la Conservatoriul 
din laşi, dădea pensionului chiar locuinţa sa din Sărărie, 
lingă Biserica Vulpii, «pe muchea dealului». N'avea loc,. 
spune chiar în prospectul său, decit pentru cinsprezece 
şcolărițe, de la care cerea cite 60 de galbeni pe an. Firește 
că nu puteai fi primite; decit fete de boieri, nici măcar de 
boierinaşi, căci scoala era -co pansione de nobile dimoa- . 
zele», cum se intitulai şi altele în străinătate. Se făgăduia, 
pe lingă disciplină şi îngrijire :. cbune regule orinduite» şi. 
«aîndemănări cuviincioase», «o deplină educaţie în moral, 
cursuri de ştiinţă şi de musică şi învățarea supțirilor limbi 
de convorbire de prin saloane: greceasca întăiii, iar, în - 
rindul al doilea, franțuzeasca ; Buradă însuşi era profesor. de piano şi de ghitară. Cele. d'intăii care ai fost inscrise 
sint următoarele :: o fată a Vorniculut Sandu Crupenschi, * două nepoate ale Vornicesei Casandra Negel (poate şi ale Vornicului, răposat, Şerban Nege!, fratele Mitropolitului. Ve- niămin, în care 'cas ele erati fetele unui alt frate dintre 
Costăcheşti, Mateiii, cel ce se pricepea la hotărnicia moşiilor), . două fete ale Agă! Mihai Veisa, apoi fiica văduve! Ruxanda a Spătarului Mălaiă. 

Nu ştii. cit a ţinut şcoala soţilor Buradă. Peste citva. timp însă, Francese sai Francesi, chiar şi 'altfel de străini, veniră să întemeieze în Moldova alte pensionate, în care - greceasca nu mai avea niciun fel de chemare. La 1844, erai trei şcoli de acestea, cu limbă de propunere numai
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francesă, şi 92 de şeolărițe urmaii la 144 profesori şi pro- 

fesoare. Ce se propunea, se poate înțelege: conversaţie 

francesă, davţ, musică — adecă piano —, prea puțină geo- 

orafie şi istorie, în sfirşit ce trebuia pentru a face dintr'o 

«mică sălbatecă» o păpuşă de lume, o podoabă de salon. 

Nu era una din aceste şcoli care să n'aibă un ajutor de la 

Cirmuire. La 1834, Vaillant, căruia i se făgăduiseră 3.000 

de lei, primia de două or! pe atita,pe cînd, in Moldova, se dădea 

directoarelor de pensionate o subvenție anuală de cite o 

mie de let. Totuşi numărul elavelor nu se menținea: în 

1833 erati 83, în 1838 abia 93, peste şese anl iarăşi el 

atingea aproape suta. - | 

- Dăscăliţe străine mergeait şi acum pe la, casele boierilor; 

unde, pe. de altă parte, dascălii de pe la biserici învățat . 

pe fete cetirea cu slove, aromăneşti» pe «ceaslov» pentru 

a-şi putea face singure rugăciunile cele mai grele. O listă 

de profesori din 1829 înseamnă la Bacăii pe Mme Moser, 

la Birlad pe Mme Ana Bourguilon. În Iaşi chiar aveai pen- 

- sioane trei străine: “d-na Sacchetti, a profesorului de fran- 

__țuzeşte de la Stat, d-na Chambonnaud şi d-na Gare; tot pe 

atunci era — saii se închisese de curind numai, pensionul 

Joye, unde se învăţa şi nemţeşte. Profesorul de la Acade- 

mia Mihăileană, coleg cu Sacchetti, Costinescu se întorsese 

"din Paris căsătorit cu o Francesă, şi se dădea voie, în ace- 

„laşi an, şi d-nei Ana Costinescu a deschide un noi «pen- 

sion de fiice de boieri». 

La 1815-6 aflăm “pe aceleaşi directoare ca mai de mult, 

dar, pe lingă ele, pe Eleonora Asan, Amelie Webel, Sma- 

randa Bacinschi. Ra | 

E SV, 
Învățămîntul public al fetelor în epoca Regulamentului 

„Organic. . a 

" Regulamentul Ozganic prevedea şi «şcoli începătoare» sai - 

«primare» de fete şi un institut mal înnalt, «o casă de  
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creştere pentru cincizeci fiice sărmane ale slujbaşilor Sta- 
tului, care îşi vor avea acolo locuinţa, hrana şi creşterea 
după un chip cuviincios». Rinduiala şcolilor publice mun- 
tene, alcătuită prin îngrijirea ”viitorului Vodă Știrbeii, pre- 
vede ca patron o: «persoană din cele mal însemnate», în- 
chiriarea unul local, plata : de 65 de galbeni pe trimestru. 
Va fi o «directoriţă», o «<suptdirectoriţă», două «dăscălițe», 
un econom şi un casier. «Muieri şăzătoare în Huntru în 
pensionat» vor da, în_ afară de personalul obişnuit, lecţii . 
de «învățăturile de petrecere de vreme, precum sint mu-: 
sica şi jocul» (danțul). Şcolăriţele, a căror virstă va fi între . 
şepte şi doisprezece ani, vor urmă un curs de cinci ani. 
Regulamentul cuprinde numai cetire, scriere, lucru de 
mină ; rinduiala înnalţă scrierea la rangul de acaligrafie», 

păstrează lucrul de mînă, care merge pănă la ultima clasă, 
ca un articol însemnat al programului, şi începe cu gra- 
matica şi aritmetica. Pănă la anul al III-lea, se predă nu- 
mai în frantuzeşte. În acesta de-al III-lea, urmîndu-se cu 

aritmetica, pornindu- -se cu geografia şi studiindu-se orto- 
srafia francesă, se introduc acetirea şi scrierea în limba 
romănească» şi catehismul predat în aceiași limbă a țerii. 
În anul al IV-lea se scrie, în al V-lea se compune în ro- 
măneste, dar studiul istoriei din cel d'intăii, al aritmetici! 

aplicate, ca şi al istoriei naturale, al moralei, supt formă 
de învățături, al contabilităţii  (aţinerea reghistrelor»), se 
face în franțuzeşte : anul al IV-lea 'are în program şi corn- 
posiții în această limbă. 

Altfel, în acest program, pătat de neînţelegerea pentru 
folosul studiilor privitoare la limba, la neamul, la trecutul 
nostru, — tristă maimuţărie a programelor de “pensionate 

ale străinilor —, se vede cu mulțămire o notă practică, de 

mult pierdută, spre paguba economiei: casnice şi a tuturor 
lucrurilor de pace şi de. mulțămire, 'de fericire familiară 
ce pleacă dintr'insa. Azi nu se mai învaţă nicăiri, ca un 
studiu deosebit, “contabilitatea, azi. nu se 'rma! dă o luare 

aminte specială compunerilor, azi învățăturile morale» se 

N. ORGA. |, | 1 -
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fac mai ales de formă; dacă se păstrează adeseniul», i se 

dă mai mult un rost de lux şi de paradă, decit unul aju- 

tător la atitea, nevoi şi greutăți ale vieţii oamenilor cu o 

situaţie mal modestă (căci învăţămintul public sai privat 

al fetelor nu trebuie să le pfegătească a fi soţii de milio- 

nari). Regulamentul din anii 1830 prevede, cu o înțelep- 

ciune prosaică, ce nu trebuie despreţuită, în anul al V-lea, 

în clasa cea ma! înnaltă, şi un foarte însemnat articol de 

program, cu totul părăsit astăzi şi ajuns un 'articol de spe- 

cialitate : ameşteşugul cuhniei». Şi e bine să reproducem 

în întregime ce se apune ma! departe pentru anul comple- 

mentar ce Sar petrece în institut: «După acest curs de 

cinci ani, fetele ce vor 'răminea mai multă vreme în pen- 

sionat se vor îndeletnici a învăţa cele mai bune mijloace ce 

se cuvin a se întrebuința la creşterea fisică şi morală a 

copiilor şi economia casei pentru. orice priveşte la îndato- 

ririle unor soții, unor -mume şi unor stăpine de casă». 

Se prevedea și primirea de bursiere, dintre fetele func- 

ționarilor cu purtări deosebit de bune, dar ele nu se vor 

ținea din banii Statului, ci din aceia cari vor prisosi de la 

plăţile solventelor ajunse la un, anumit număr. 

Plata personalului nu era mare: directoarea primia 400 

de galben! pe an, ajutoarea sa 250, iar adăscăliţele» cite 200. 

Pănă după revoluţia de la 1848 nu se înființase încă 

şcolile de fete ale Statului în Bucureşti. În Iași însă, Mihal- 

Vodă Sturdza, care avea multe însuşiri de bună gospodărie 

pe lingă păcatele lui foarte bine cunoscute, făcuse, incă 

din anii 1834-5, o şcoală de fete, care avea, în 1836-7, 72, 

iar, în 1839-40, 81 de eleve în patru clase. Asachi, care 

era inspiratorul şi sfătuitorul Domnului în tot ceia ce privia 

şcoala, avea de gind să pregătească şi învățătoare pentru 

şcolile primare de fete, şi pentru aceia el lăsă ca patru 

şcolărițe să urmeze la şcoala normală a îhvăţătorilor pe 

socoteala Statului. 
Şcoala din Iaşi era potrivită pe trei ani, pentru «fetele 
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orăşenilor», nu pentru cele de boieri. Limba de predare 

era mumai cea romănească; materiile erai cele elemen- 

tare: cetit (şi cu litere latine), scris, socoteală, catehism, 

aîntiiele cunoştinți», — totul după ametodul lui Pestalozzi» 

— , dţinerea izvoadelor de cheltuială casnică» şi adeose- 

bite învățături a' iconomiel şi a' industrie! casnice». Urma- 

_rea la biserică era neapăraţă, dar mal ales afacerea călțu- 

nilor, cusutul de cămeşi, de straie, cusutul la gherghef, 

tapiseria şi alte lucruri folositoare pentru: căsnicia, econo- 

mică». Anii de studiu trebuiau să fie de la 8 la 15. Corpul 

profesoral era alcătuit din dăscăliţe de lucru de mînă, — 

una străină, «madam Elisabeta», — avind în fruntea lor o 

majcă, şi din doi profesori pentru studii. Se dăduseră două 

ribduri de case în curtea bisericii Sf. Ilie. Se prevedea 

însă mutarea la Dancu, unde se lucrară două săli pentru 

a primi pănă la 200 de şeolăriţi şi a da şi locuinţi pentru 

«dăscălițe». Cele trei mai bune absolvente erai să pri- 

mească un fel de zestre,-în sumă de cîte o mie de lei. 

Încă din-1835 se dădea un mare examin, cu venirea 

Domnului şi Doamnei- -patrone, cu «ghirlande de flori», 

deşarfe cu vopsele naţionale» şi un mic discurs de «Zoiţa, 

fiică de 10 ani a răposatului econom Eftimie», *după sfa- 

turile dascălilor de studii: părintele Ion şi Samoil Botezatu. 

După acest examen se tocmesc însă forţe nouă: un po- 

litehnic străin, special în lucrări de ceară, în văpsitul pan- 

glicilor, în spălatul fin, în scosul petelor, «curăţitul şi în- 

crețitul penelor», ba chiar în alucrul figurilor în solzi şi - 

tot lucrul de carton», pe cind vrednica sa soţie se pricepea 

la croitul şi cusutul de «capele, bonete, tocuri, pălăril, 

frese şi... baiadere». 

Pentru această şcoală de fete din Iaşi alcătui prin 1838 

acel îndoit manual de «Istorie sfintă> şi «Istorioare mo- 

- ralee Ermiona Asachi. Direcţia şcolii o avea pe atunci 

amadam Elisabeta», Elisaveta Alexandrescu, care muri 

tocmai în acel an şi la mormîntul căreia vorbi eleva 

Profira Tomşa. Şi urmaşa Elisabetei, amadam Fotinb», fu
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o femeie vrednică, şi la examinul din 1839 se luati în pri- 
"mire nu mal puţin de 449'de bucăţi de «felurite cusături, 
tapiserii, flori, capele şi straie». O parte din aceste lucrări. 
fu dusă Domnului acasă, «la Belveder de Socola», de o 
deputaţie a şcolii. Botezatu, înnălţat la rangul de Serdar, 
era conducător de studii, părintele Ion fusese înlocuit, 
pentru «inceputuri», cu diaconul Bucur, iar politehnicul 
Stavschi urmă şi mai departe cu al săii «desenii de flort 
şi peisajuri». | 

Nici şcolile primare, de mult timp făgăduite, nu se adu-: 
seseră întru îndeplinire la Bucureşti. Uni! părinţi cerură, 
aducindu-şi aminte de ceia ce se obişnuia pe la 1830, cind 
băieţi în vristă de 6-20 de ani se afla la lecţiile dască- 
lului de la mănăstirea Colţei lingă fetiţe de 6-10 ani, ca: 
fetele lot să poată urmă la un loc cu şcolarii, dar Cirmu- 
irea crezu că aşa ceva nu se poate, şi răspinse cererea. 

La 1840 întăii, Eforia Şcolilor muntene găsi de cuviință: 
să se gîndească şi la şcolile de tete. «Cunoscină că acum 
este vremea a se lua măsuri şi pentru învăţătura sexului: 

„_ femeiesc», ea propune a se înfiinţa «şcoli de întăia învă- 
țătură», şi anume în nişte încăperi ce se aflaii goale din: 
casele bisericii Sf. Spiridon Nou. Era vorba deocamdată 
numai de «o şcoală de fete externe, unde să se înveţe după 

„metodul lancasterian», — cam ceia ce se învăţa în şcoala 

similară de la Iaşi. Aici era să fie însă un singur cînvă- 
ţător romin», “plătit cu 150 de lei pe lună, şi «o femeie 
care să ştie carte şi să aibă ştiinţa de feluri de lucruri de 
mină», locuind, ca şi dincolo, chiar în şcoală. 

Dar nu se găsiră bani, şi acest întăiii proiect, ca şi al- 
tele care-l urmară, rămase zădarnic. 

Dacă a fost aici o- şcoală de fete pentru sărace, cu pro- 
gram practic, simplu şi folositor, aceasta se datorește Doam- 

„met lui Ştirbeiă, Elisaveta. La 1843 ea întemeia un institut 
de educaţie, pe care-l punea supt conducerea (Germanulut 
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Limburg. Vre-o sută de eleve se adunară la şcoala ei. Abia 
la 1830, o a doua şcoală fu aşezată într'o casă din cu- 
loarea de Negru. Şi într'una şi în cealaltă, se primiau fe- 
tiţe între 9 şi 12 ani. Cum se vede, slujise exemplul şcolii 
ieşene de la Sf. Ilie, pe care o cunoştea de sigur doamna 
Ştirbeiă o Moldoveancă. | . 
„Legea din 1847 a lui Bibescu prevedea intemeiarea pen- 
sionului oficial, pentru 12 bursiere, pe socoteala Etoriei ca 
şi a bisericii Sf. Spiridon, pomenind şi gindul de a se ma! 
face astfel de aşezăminte şi în alte părti ale Principatului. 

Anul 1843 apucă însă şcoli, de fete numa! în. Craiova, 
“Slatina şi Ploieşti, şi nu se pare că sar fi întemeiat altele 
după restabilirea liniştii. Dorinţa revoluţionarilor de a ma! 
face în Bucureşti cite o şcoală de fiecare coloare, afară de 
şcoala «Doamne! cetăţenei Ştirbei» şi de a da cite o scoală 
de fete 'fiecăru! judet rămase zădarnică. Mal tărziu, sin- 
gură primăria din Buzău face o şcoală de fete romănească. 
În Brăila era numa! cea grecească, întemeiată de binefă- 
cătorii Peneti şi Zurmali, prin anii 1840. Abia în 1859 din 
fondurile brincoveneşti se fac cinci şcoli de fete în trei 
oraşe oltene (Cerneţi, 'Tirgu-Jiiului, Rimnicu-Vilcil), pre- 
«cum şi în Piteşti şi Tirgovişte, | 

Supt Vodă-Ştirbeiii se alcătuise un proiect pentru înte- 
-meiarea şcolii de fete a Cirmuirii, clădindu-se şi un local 
pentru douăzeci de eleve, parte cu bani! Eforiei Şcolilor, 
parte din venitul, închinat şi fetelor sărace, al mănăstirii 
Sf. Spiridon Noii. Deocamdată însă, se închiri o casă a 
vestitului bogătaş Manuc, pe strada cea mare a Tirgului- 
de-afară. În 1852 se făcuse şi lista pensionarelor, fete de 
ofițeri şi funcţionari, în vristă de 5 pănă la 14 ani. 9 ex- 
terne se adauseră la bursiere. Dar, aducîndu-se din străi- 
nătate cinstitutriţe», direcția se dădu d-nei lacobson, con- 
topindu-se deci pensionul Statului cu pensionul el cel 
vechiii. De şi se alesese lingă Cismegiii un loc pentru şcoala 
Cea nouă, ea nu se întemei: niciodată.
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La Craiova era mai de mult şcoala numită Lazaro- Otete- 

leşanu, după cei do! ctitori al el. Pentru conducere se adu- 

sese Wilhelmina Dahlen. Aceasta plecă însă de acolo, şi 

veni la Bucureşti. Numindu-se o directoare nouă, progra- 

mul şcolii craiovene fu unificat atunci cu al celei din Bu- 

'cureşti. D-na Dahlen fusese înlocuită cu o d-nă Massenza, 

foastă profesoară la şcoala catolică din Bucureşti, apol cu 

d-ra de Villeneuve. 

La 1843 şcoala din laşi căpătase atita desvoltare, încit 

avea, pe lingă cursul «lancastric», al clasei I (cu 43 de 

eleve), un «curs normal I» (cu 33) şi un «curs normal Il» 

(cu 17). Erai acum patru dăscălite de lucru de mină (şi 

o Elencu Boian, o Anica Poni, o Catinca Fabian) şi un now 

profesor în locul preotului. 

Supt Caimacamul Vogoridi urmară întemeierile” de şcoli 

de fete (cu 2 şi 3 clase), pănă şi la Ocna, la Ismail, la 

Bolgrad, sai la Tirgu-Frumos, cu puteri date de şcoala 

centrală. Şcoala avea acum şi o clasă a VI-a şi cun curs 

de pedagogie înnaltă în limba francesă»: elevele, menite să 

fie «profesorese_ sati crescătoare» întrun sens mai înnalt, 

făceau practică şi în şcoală.. Directoare era Francesa Elise 

Barbe Andree, cu trei profesoare, între care recunoaştem 

pe d-na Boian; preotul Poienaru, de Ja vechea şcoală sturd- 

zească, preda încă religia şi aritmetică d-na Clara Dol- 

nischi Stavschi păstra desemnul şi se adăogiseră încă îrei 

protesori. - 3 

Şi Domnia nouă a lui Grigore Alexandru Ghica veni cu 

un noii program pentru întemeiarea de: şcoli de fete. Po- 

trivit cu dorințele reformiștilor de la 1848, se hotăria aşe- 

zarea de şcoli primare în fiecare reşedinţă de judeţ, înce- 

pind cu cele şese centre mai mari ale Moldovei, afară de 

laşi, unde erati să mai fie două şcoli, pe lingă a lui Mihaf 

Sturdza. Una din aceste şcoli era să se numească: Şcoala, 

Centrală, şi acolo se adăugia, pe lingă materii elementare 
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(între altele, pentru întăiaşi dată: «geografia şi istoria pa- 

triel»), pe lingă canto şi lucrul de mină, pe lîngă conta- 

bilitate, şi «o limbă străină», care rămîne a se alege după 

nevoile timpului. La aceiaşi şcoală va fi un internat mai 

mare, unde vor. sta eleve, care, după-cursul obişnuit, acum 

de cină ani, vor mai urmă, timp de doi alţi ani, peda- 

gogie şi, după “citeva luni de practică, vor fi şi ele în- 

văţătoare. 
Şcoala Centrală a trăit încă multă vreme în vechea clă- 

dire din marea grădină, cum te urci la Sărărie, şi profe- 

soarele din vechea generaţie moldovenească ai plecat toate 

de aici. 

IX. 

Pemeile în literatura romantică. 

Nici la cei d'intăiii romantici, figura clară, luminată de 

un curat sentiment, a iubitei nu apare. Poesia de iu- 

bire a lui Grigore Alexandrescu se ţine între nelămurite 

rivniri către vedenil ce nu se coboară niclodată, şi com- 

plimente în ton prosaic. Cirlova, de şi ofiţer, are în vedere 

mai mult ruine de trecut şi steaguri de viitor. La Rosetti 

tinăr e însă, supt înriurirea demonismului byronian, o 

ură pornită din iubirea batjocurită şi straşnice blestemuri 

pe urma necredineioasei. «0 singură cunună ne-ar fi în- 

cununat», strigă el aceleia pentru care uitase o clipă cele 

«trei blondine» şi «cincl oacheşe» necesare permanent vieţii 

sale, sentimentale. Boliac nu înseamnă nimic în lirica de 

iubire. lar la Bolintineanu în fiecare bucată de dragoste e 

acelaşi chip de o frumuseţă şi o frăgezime ca a figurilor 

ce impodobesc cutiile de săpun. 

Numai prin cintecul de iubire, pe rînd sfios, plin denă- 

dejde, triumfător, zguduit de temere, desnădăjduit, înse- 

ninat pe încetul după pierdere, al lui Vasile Alecsandri 

către Elena Negri, prietena, iubita şi cea «pierdută în neagra
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veşnicie», lirica romănească a dobindit o superioară va- 
loare morală. Sora lui Costachi Negri, crescută la Iaşi și 
la moşia .părintească din Minjina, întrun mediu stăpinit de 
„poetica prietenie a lui Conachi, avea însuşiri sufleteşti care o 
„făceau .vrednică de o astfel, de simţire a unul astfel de om. 
Se stinse la Constantinopol, în 1846, lăgind amintirea pe 
care poetul iubit a făcut.o neuitată. De acum înnainte afară 
de legătura, pe care nu o va putea mărturisi, cu Mărgă- 
rita, soţia altuia, Alecsandri nu va mal tace, ajuns poet de 
salon, decit dibace complimente înnaintea-acelora care încap 
cu tot sufletul lor în. saloane. 

Fiicele lui Doxachi Hurmuzachi, ca d-na Elisa Sturza de 
la Dulceşti şi Eufrosina, mama poetului Petrino, aii înriurire . 
asupra scriitorilor erei nouă, iar peste Milcov Anicuţa Manu, 
născută Ghica, soția lui Ioan Manu, a fost ocrotitoarea sta- 
tornică a literaturii tomăneşti: el i-a dedicat Eliad cea ma: 
frumoasă poesie a sa, Zburătorul. În familia Mavrocordat 

din lași, iubirea pentru carte şi artă era o mindrie a tu- ' 
turor membrilor ei. U j Ă , 

yX, 

Școli nouă și partea nouă a femeilor în viaţa neamului. 

Legea din 1864 crea şcoli de fete in oraşele de reşedinţă, 
cu 0 directoare şi o singură profesoară, avind apoi pro- 
fesuri de canto şi catehism ; satele cele mari singure erai 
să aibă o şcoală de fete deosebită. În reședințele cu liceie 
vor fi şi «şcoli secundare de fete», cu directoare, «supe- 
rioare de clasă» şi profesoare sai profesori. O singură 
limbă modernă, «după alegere», va fi obligatoare; pedagogia 
se va preda în anul din urmă, pentru viitoarele profesoare 
numai. Toate aceste şcoli vor fi internate, cu stipenail şi 
plăți. Scopul de căpetenie e mărturisit a fi acela de-a da 
«institutrice» «şcolii secundare». | 
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Era, cum se vede, o lege cu totul greşită, care mărge- 
nin cunoştinţa de carte mai înnaltă la fetele care puteai 
plăti sait la un număr restrîns de bursiere. Ea amesteca 
şcolile normale ale profesoarelor şi învăţătoarelor cu şcolile 
pentru capătarea une! culturi mai deosebite, fără scop 
practic, şi silia oarecum pe toate fetele o concura la slujbe. 

Se uita necesitatea unui pension de lux” pentru fetele 
bogate. Se lăsa pe planul al doilea învățarea limbilor pentru 
cetirea in original a ma! multor literaturi. Se despreţuiai 
cartele de agrement»: danțul, canto, pictura. Gospodăria, 
vechea «cuhnie», cusăturile dispărea. 

În sfîrşit, un program greşit înrăi lucrurile, impunină 
fetelor aceleaşi materil-ca şi băieților. 

Era un singur cistig: această şcoală înnaltă păstra ca- 
racterul romănesc în toată deplinătatea lui. Din lupta între 
sistemul muntean francea şi cel moldovenesc naţional, — 
acesta învinsese. - 

În această vreme, a doua jumătate a veacului trecut, 

nu şcoala formează scriitoare, ci ele datoresc îndemnul 
lor de a se manifesta literar unor împrejurări exterioare. 
Astfel d-ra Matilda Cugler (născută in 1853), imitatoarea 
fericită a lui Heine, creşte într'o familie germană, iar Ve- 
ronica Micle (născută la 1853 din părinți ardeleni, Cim- 
peanu), înnăltată prin iubirea pentru Eminescu, creatorul 
poesiei lirice cu puternică pasiune şi ințeles mistic, răs- 
punde cintărilor lui, fără care de bună seamă sufletul 
ei superior ar fi rămas mut. Iulia Hasdeu, spirit de o ui- 
mitoare bogăţie pentru vrista ei, Eleria Văcărescu, stăpi- 
nioare pe deplin a retoricei poetice franceze, datorese 
scrisul lor creşterii în Paris, căruia-i şi aparţin literar. 
Tot astfel, cu mult înnainte de ele, Dora d'Istria, fiica Ba- 
nului Mihai Ghica şi a une! Facă şi soţie, separată de fapt, 
a unul print rus, femeie cu un superior talent de asimilare 
şi de compilatie, care a scris istorie, călătorii, consideraţii
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filosofice, sociale, morale:, în limbile francesă şi italiană, 

nu aparține naţiei noastre, fiind un produs al cosmopoli- 
'tismului liberal şi romantic de la 1840. 

. 

Școala dădea doar institutoare ambiţioase, care imbrăcait 
banalităţi în versuri şi prosă fără adevărată frumuseţă şi 
energie, puind totdeauna pe planul întăiii revendicările, 
destul de ridicule în starea noastră. culturală, socială şi 
politică, ale afemeil romine» 2. Înriurirea acestor ide! în 
straturile de jos ale societăţii se poate vedea în eroinele- 
cetățene ale lu! Caragiale. 

În sfioşit predicarea, ideilor socialiste de Contemporanul 
din laşi aduce cu sine şi apărarea drepturilor «femeil» în 
genere, fără deosebire naţională, după formula acestei şcoli 
de cugetare. Doamne şi domnişoare 'seriii cu îndrăzneală 
în paginile revistet ieşene, mai mult polemică, uitind mai 
cu totul reserva cuvenită sexului lor. În stil popular, cam 
neîngrijit, a publicat :multe povestiri, dintre care unele 
nu fără interes, d- na Sofia Nădejde, o autodidaciă stărui- 
toare. 

În Ardeal și Ungaria exemplul Saşilor îndeamnă la scris 
femei de o cultură deosebită, ca d-na Constanţa Dunca, 
autoare de articole morale, în generaţia veche, şi, în cea 
de acum, altele, de un talent literar real, ca d-şoarele 
Lucreția Suciu, Maria Cunţan, Maria Cioban şi Ecaterina 
Pitiş. Povestirile doamnei Constanţa Hodoş nu sint inspirate 
de mediul femeiesc de la noi. Un întreg şir de poete at 
astăzi locul lor în literatura romănească din Regat. 

Maăiestria neîntrecută a dicţiunil, mlădierea jocului, arta 

înfățișării fac, în teatrul noi, gloria, d-nel Aristiţat Roma- 
„nescu. 

1 Dâspre femeile în Orient, despre Sviţ:ra, despre călugăria răsări-. 

teană, despre Albanesii în Romănia, etc. D 
2 Maria Flechtenmacher, Eufrosina Homoriceanu, ete. 
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XI. 

Încheiere. „SS 

Vechea atare de lucruri, dăunătoare pentru rolul pe care 

femeile ar trebui să-l joace în viaţa socială, morală şi cul- 

turală a naţiei, înriureşte însă și pănă astăzi învățămîntul 

fetelor la noi; relele de atunci aii urmări pănă astăzi; 

cultura femeiască ce se dobindeşte prin şcoli nu poate 

scăpa din acele vechi cătuşe. 

Căci e vădit că şcolile de fete nu pot fi decit de patru 

feluri, care nu trebuie a se amesteca: 

- Şcoli de lux, pentru bogaţi, ale căror fete mai, dreptul de 

a se înstrăina, în chipul, cu adevărat scandalos, care re- 

voltă astăzi, precum ele mai dreptul de a primi o cultură 

religioasă străină de legea familiei şi a țeril lor. 

Şcoli de carieră pentru ca să ajungă cineva Ja un loc în 

învățămînt, | 
Şcoli de meserii, pentru a putea inlocui pe străini şi în 

meseriile exercitate de femel. 

Şcoli de cultură în adevăr femeiască: cultură a inimi, 

cultură a sufletului îmbogăţit şi făcut mai fin, mai ales 

prin literatură şi artă, cultură practică, din acea veche cul- 

tură, despreţuită azi, a anilor 1830, prin care femeia poate 

fi în adevăr miîngiietoarea bărbatului obosit de lupte, mama, 

unor copil pe cari e chemată a-i pregăti pentru viaţă, stă- 

pina adevărată între cele patru ziduri ale casei sale. 

„Astăzi n'avem, în învățămîntul de Stai ca şi în cel par- 

ticular, niciunul din aceste tipuri, care-şi aii fiecare rostul 

lor, curat, desfăcut de amestecuri. 

De aici.resultă că: Ă 

a) Scolile de lux le caută bogaţi, cum am spus, în străi- 

nătate sai la călugărițele francese şi germane de la not. 

b) Şcolile de meserii, sînt încă mai mult o formă zădar- 

nică, fiind copleşite de carte teoretică.
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c) Şcolile de cultură nu există, şi o societate întreagă se 
resimte de aceasta. 

d) lar şcolile de carieră, dacă pregătesc în aceiaşi mă- 
sură ca şcolile de băieți pentru cariera urmărită, năpădese 
fără dreptate şi distrug ramuri cu mult mar folositoare ale 
învățămîntului ferheiesc. Ele strică în mare parte viaţa ace- 
lora care le-aii urmat fără a-și: face apol o carieră, prin 
aceia că, fără cunoştinţile plăcute sai cele folositoare, daii 
un balast ştiinţific de care e legată totdeauna trufia. 

> 

În desfacerea deplină a acestor tipuri de şcoli — pe care 
se cuvine să le lege numai respectul pentru sufletul fa- . 
meiesc, pe de o parte, iar, pe de alta, cultul a tot ce este 
romănesc — , în această desfacere stă viitorul învățămin- 
tului femeilor în Romănia şi viitorul femeilor noastre în 
cultura naţională, menită să se afirme şi să se întărească 
din ce în ce ma! mult, ajungind temeiul însuşi al fiinţe: 
noastre ea popor.



  

  

V. 

Doamna lui leremia-Vodă.



  

În mănăstirta Suceviţa atirnă de bolți o cutie de argint”, 

în care se cuprinde o coadă groasă de frumos păr casta- 

niti-deschis. Cutia nu poartă nicio însemnare, dar toţi ştii 

să spuie că acesta e prinosul Doamnei lui Ieremia Movilă, 

dat ctitoriei soțului ei în clipa celei mai mari nenorociri 

şi celei mai adinci ruşini. Încheind povestirea luptei de la 

Dracşani, din 1615, care aduse stingerea Casei lui leremia- 

Vodă, Miron Costin, care n'avuse prilej să vadă pe ambi- 

ţioasa învinsă, căzută în mini duşmane şi batjocurită, dar 

care putuse auzi povestiri induioşate despre mărirea, trufia, 

neastimpărul şi groaznica ei cădere, înseamnă : «ară Doamna 

la mare ocară ai sosit; de care singură a mărturisit cătră 

boieri: trecînd cu carul, ati văzut pe boieri, şi lăcrămind 

au- zis: «Boieri, boieri! ruşinatu-mi'aii păginul.» 

Aceia care pierdea astfel pentru totdeauna orice rost pe 

lume, orice legătură cu lumea creştină, pe care o tulbu- 

rase de atîtea ori, chemind pe Turci asupră-i prin provo- 

cările ei, e fără îndoială una din marile figuri tragice ale 

trecutului nostru. De la Chiajna, fiica isteţului Petru Ra- 

reş şi soţia singerosului «cioban» de măcelărie Mircea, nu 

stătuse una ca dinsa lingă un Dofan al nostru. Cu Chiajna 

şi samână ea: ca şi nepoata de fiii a lui Ştefan-cel-Mare 

ea venise prin căsătorie într'o țară străină, care n'avea de 

ce s'o iubească, găsind însă, în locul straşnicului bărbat 

"domnesc al aceleia, un blajin boier gras, gros la minte, 

încet la faptă ; ca şi dinsa ea îşi petrecu la mormint soțul, 

1 V. p. %, 
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vărsind lacrămi de minie impotriva soartel care o ame- 
nința cu pierderea puterii şi stăpînirii sale; ca şi Chiajna 
ea se gindi încă de a doua zi la Domnia e! de fapt supt 
numele fiilor; ca şi mama lui Petru Șchiopul, Doamna Eli- 
saveta avu odrasle care nu eraii în stare a merge de sine 
pe lume, şi astfel în Scaunul 'Teril rămase ambiția el; ca 
şi îanaintaşa în energie vitează, ea ajunge prin oraşele tur- 
cești, fără să poată păstra însă ca aceia demnitatea unei 
văduve de Domn creştin, cu trecere pe lingă cel mari ai 
Porţi! şi în stare să aducă mazilii și ridicări în Domnie 
pentru. folosul: celor din trupul săti. | 

“IL 

Nu ştim sigur cînd sa însurat Ieremia Movilă, într'o 
“vreme cînd acest boier înrudit cu Despoţii: sirbi, prin 
Doamna lui Petru Rareş desigur, şi prin Ruxandra lut 
Alexandru Lăpuşneanu, fiica ef, nu visa poate de Domnie, 
care era a urmaşilor dinastie! întemeietoare a“ Moldovei. - 
loan Movilă, tatăl săi, întovărăgise, dacă se poate tălmăci 
astfel mărturia genealogistului polon Okolski, pe Alexandru 
Lăpuşneanu în campania din Ungaria care aduse din noi 
in stăpinire pe văduva lui Ion Zăpolya, Crăiasa Isabela ; 
după întoarcere el se însură cu «vlăstarea Despoţilor» : 
ce spune Okolski despre «iubirea şi cinstea» ce căpătase 
în: aneamul Hunyazilor», isprăvit atunci, vine neapărat din- 
tr'o confusie. 
„Nu e de mirare deci că Ieremia, ' fiul cel mai mare al 

lu! loan, care poartă un nume puțin obişnuit la noi, nume: 
din Vechiul Testament, la care se îndreptai pentru bote- 
zuri mai mult Slavii din Balcani,. înriuriți. de vechiul lor: 
bogomilism, — îşi luă şi el soţie de la Ungurii din Ardeal, 
ca puţini dintre boierii noştri, deprinşi a se însura în țară, 
ciştigind şi moşi! nouă la nuntă. Tot Okolski -ni spune că. 
el a luat pe «o fată din Ardeal, a unul fruntaş din nea- 
mul Csomortâny».
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Acest neam de nobili ardeleni, această seminţie de ne- 

meși se întilneşte în Ardealul veacului al XVI-lea şi are - 
dese şi strinse legături cu terile noastre. leremia a putut 

cunoaşte pe bătrinul Csomortâny saii pe fiul acestuia Toma 

și cu prilejul soliilor pe care cel din urmă le îndeplinia în 

țerile noastre. Şi Ieremia, dacă el şi nu Vartic e «Vornicul 

âiin Moldova» pe care-l pomenesc socotelile Braşovului în 

1537, bătea drumurile Ardealului. Se ştie că odată viitorul 

Domn al Moldove! din mila Polonilor, sprijinitorii stator- 

nici al acestui statornice vasal, pribegi în țara lor, adu- 

cind căderea lu! Iancu Sasul şi întoarcerea în Scaun a lui 

Petru Șchiopul, de la care Movileştii toți —, leremia însuşi, 

Simion, Toader, Vlădica Gheorghe, ajuns Mitropolit supt 

acest Domn evlavios, — avură numai bine. Nu e de mirare 

deci că leremia ca şi Simion şi acest noii Mitropolit al 

Moldovei întovărăşiră pe Vodă Petru, atunci cind acesta. 

pierzind orice nădejde de la Turci, apucâ drumul Apu- 

sului catolic, de unde nu era să ge mai întoarcă niciodată. 

Un timp Ieremia stătu pe lingă surgunitul de bună voie, 

pentru ca apol să treacă în Polonia. De acolo nu se în- 

toarse decit în 1595, pentru a domni. 

Încă înnainte de aceste din urmă rătăciri ale sale, le- 

șemia era soțul Elisavetei Csomortâny, căci la 25 Maii 1603 

el mărita” pe fiică-sa Regina (Chiajna) cu Mihail Wis- . 

zniewiecki. Cu Elisaveta şi cu cel puţin cea mai mare din 

ficele sale petrecu leremia în acești ani de înstrăinare, la 

Ustie, pe Nistru, între Jaslowiecz şi Rohatyn, pe atunci 

proprietate a ducelui Ioan-Simion de Sluczk; aici primi 

el, la 1593, diploma de indigenat polon, şi de aici plecă 

pentru a face propuneri politice pribeagului Petru Șchiopul, 

pe care-l află tocmai la Bozen, în “Tirol. Mai tirziu leremia 

cumpără această moşie de la acela căruia-i mulțămia căl- 

duros pentru adăpost, ca unui «domn şi hinefăcător mi- 

Jostiv», la 24 Decembre 1591. Se poate chiar: ca fiul cel 
mai mare al lui Ieremia, Constantin, al cărui nume aniin- 

N. ICGRGA. 12
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ieşte pe al puternicnlui principe ortodox, Constantin de 
„Ostrog, Voevodul Chievului, aşa de mult amestecat în afa- 
cerile ţerilor noastre, să se fi născut pe pămînt polon, 
acolo la Ustie. 

În cursul Domniei luj, leremia-Vodă păstră legături cu 
Toma Csomortâny. În 1599, îndată după luarea în stăpi- 
nire a Ardealului de către cardinalul Andrei Bâthory, 
cumnatul Domnului moldovenesc mergea la duşmanul 
acestuia, Miha! Viteazul, pentru a-i arăta că ar fi bine să-şi 
lase ţara, unde Turcii nu voiaă să-l mai îngăduie. Soco- 
telile Braşovului înseamnă trecerea lui prin acest oraş. 
Prin Mart 1600 Mihai, ajuns el acuma poruncitor în Ar- 
deal, trimetea deci oameni ai săi pentru a căuta pe CsoP 
mortâny, unde va fi, în Moldova ori în. Polonia, de bună 
seamă peniru a negocia prin el cu Ieremia. E! va fi înto- 
vărăşit îndată pe acesta în fuga lui la Hotin, şi de acolo 
la Camenița, unde familia domnească : Vodă, fratele lui, 
Simion, fiul lui, Constantin, copil de cîţiva ani, întovă- 
răşiţi, de sigur, de Doamnă, de episcopul de Rădăuţi, Teo- 
dosie, şi de boierimea credincioasă Movileştilor, se aflati la 
2 August 1600. În Iunie 1601, după căderea lui Mihai, 
Toma se strecura prin Bistriţa, ca om al lui Sigismund 
Bâthory, înţeles şi cu Moise Szekely, «gheneralişul» arde- 
lean. În vara anului acestuia 1601 îl vedem la Cluj, de unde 
scrie pentru a lua măsuri în vederea găzduiril cetelor de 

„Moldoveni şi Munteni pe cari Movileştii. îl trimeteai ca să 
sprijine pe Sigismund, întors în tara sa de moştenire. 

II. 

Doamna Elisaveta era catolică de sigur, şi e îndoielnice 
că ar fi primit legea noastră. Fiil e! ai fost, fireşte, orto- 
docşi cu toţii, dar, in ce priveşte fetele, avem această do- 
vadă numa! pentru Ana, care, deşi măritată şi ea în Po- 
lonia, işi păstră legea grecească. De sigur că Elisavetel i 
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ge dâtoresc şi simpatiile lui 'leremia pentru Poloni şi re- 
tragerea lu! la dinşii şi gindul, ce avuse o clipă, de a se 
aşeza pentru totdeauna în mijlocul lor. Ea-l va fi indemnat. 
ca şi aceşti vecini şi prieteni, vechi ocrotitori: şi ajutători 
întru a lua Domnia, să sprijine în persoana lui Bernardino 
Querini, episcopul de Argeş, catolicismul, care credea pe 
atunci să poată cuceri Moldova. Ea va fi aduş lucrurile 
aşa ca fetele ei să nu fie date după cine ştie ce boieri de 

“tară, fără nume mare, ci după fruntaşi al nobilimii po- 
lone. Regina luind pe Wiszniewiecki, era să ajungă astfel 
viitoare bunică de rege al Poloniei; “Maria, numită după 

mama. lui leremia, luă pe Ştefan Potocki, Voievod de Bra- 
claw, Ecaterina pe Samuil Korecki, Ana (Stana) pe Maxi- 
milian Przerembsli. Mindria Elisavetei va fi născocit pentru 
Movileşti origini aşa de glorioase ca aceia din Mucius 
Scaevola ori din «Casa Flavie a Împăraţilor din Constan- 
tinopol». 

Ul. 

La 1598, Ieremia, găsindu-se la nestaţornicia lucrurilor 

domneşti, se hotări să-şi gătească pentru cine ştie: ce nă- 
prasnică mazilie un culcuş cald la Ustie, pe care voiă s'o 
cumpere. La 17 lulie Zamoyski, Marele-Hatman şi Cance- 

„Variu al Poloniei, era rugat să se intereseze de afacere. le- 
remia părea grăbit şi hotări un soroc apropiat pentru lua- 
rea în stăpinire a castelului, care-l mai adăpostise odată şi 

“ unde. se simtise bine. Proprietarul era acum Marele-Pă-” 
“harnic al Coroanei, şi el se învoi a vinde Ustie, de bună - 
“seamă în cursul acelui an. Luca -Stroici, Marele-Logofăt, 
-avu; după însăşi mărturisirea lui, destul de lucru cu aceasta. 

„". Seajunse la următoarea soluţie : Păharnicul polon murind, 
E văduva: lui făcu un testament prin care lăsa Ustie fiului 
“celui mai:mare'al lui :leremia, Constantin. Actul:fu copiat. : 
în registrele castelului -din Lemberg, şi încă- din 1599 Ie: 

| zemia nuniia tutori, valabil. pentru Polonia, ai tinărului   
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Voievod, şi anume, în rindul întiiii, pe Zamoyski însuşi, 
apoi pe Mitropolitul Gheorghe şi pe Simion, celălalt frate 
al Domnului, în sfirşit pe negociatorul afacerii, Luca 
Stroici; sub-camerierul Lembergului, Andrei Sienienski, 
trebuia să administreze averea aceasta, polonă, a lui Con- 

„ Stantin, 

În curind, prin năvălirea lui Miha! Viteazul în Ardeal, 
prin necontenita ameninţare a Moldovei din această nouă 
cucerire, leremia-Vodă căpătă griji şi temeri mai mari 
decit pănă atunci, şi banii lui, întrebuinţaţi, de un timp, 
la clădirea, din noii, a bisericii «moldovenești» din Lemberg, 
Adormirea, fură ceruţi de stringerea şi plata oștilor. Fratele 
săi, Hatmanul Simion, începuse a iscăli, încă din 1596, «Si- 
mion Voevod», şi frăţia lui cu Domnul Moldovei nu era 
de ajuns pentru a îndreptăţi acest titlu, care țintia, cum 

"se vede din împrejurările dela 1596 chiar, 'Ţara-Romă- 
nească, al cărui apărător plecase pentru ciştigarea de alte 
teri şi pentru adăogire de glorie nouă. Încă de la 6 Maiii 
1600 insă, leremia putea să vestească pe ocrotitorii să! po- 
loni că coştile şi oamenii lui Mihai-Vodă aii început a 
irece graniţele sale». Ceasul adăpostului la Ustie părea că 
a şi sosit. | 

La 18 Mai 11600 Domnul moldovenesc fugar era încă 
la Hotin: ar fi trecut la Camenița, dar ai săi chiar nu-l 
lăsaseră a ieși din cetate. Numal retragerea neașteptată a 

„lui Mihai, chemat de alte interese, spre Suceava, scăpă de 
bună seamă pe bietul om îngrozit de o prinsoare în minile 
dușmanului săi, pe care ar fi împărţit-o şi familia, află- 
toare în aceiaşi cetate încunjurată. Cei 2.000 de pedeștri și 
200 de călări ai lui Mihai plecară şi ei de la Nistru înna- 
inte de sfirşitul lunii. La 21 Iunie, cînd Ieremia se plinge 
că ostaşii lui Mihai, lacomi de bani, scormonese și prin 
mormintele din mănăstirile şi bisericile Moldovei, el se afla, 
scăpat de inchisoarea zidurilor hotinene, în «tabără la Nistru».
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Avu la Probojna, dincolo de apa hotarului, o întilnire cu 
Zamoyski, în cea d'intăii . săptămînă a lui August. Ţines, 
încă oastea, dar cu cheltuială mare, şi, pentru lefile acesto= 
mercenari, el trebuia să-şi vindă argintăria şi juvaierele ce 
luase cu el în fugă; voise chiar să amaneteze Ustie, dar 
nu găsi pe nimeni! care să-i dea bani pentru această moșie. 
La 20 August Ieremia se afla tot în preajma Camenitei, 
“unde stătuse la 12 ale lunii, avindu-şi lagărul la Oryn. În. 
sfirşit, retrăgindu-se mai departe, Domnul izgonit se adă- 
postia la 24 în castelul de la Ustie chiar, unde nu va fi dus 
şi neascultătoarea oaste, căreia nu-l plătise. Pănă şi la 11 
Septembre aici stăteaii în aşteptare Movileştii și Luca Stroici, 

"fără a bănui că răscoala Ardealului şi înfringerea neaştep- 
tată a lui Miha! Viteazul la Mirislăii vor aduce pentr: 
dinşii, fără zăbavă, - putinţa întoarcerii în ţară şi a stăpi- 
niril. Ba încă «Simion Voevod», dus de oşti polone, ajun- 
gea să stăpinească în Tirgovişte. . 

În frămintările luptelor impotriva lui Mihai, şi Ieremia 
şi Simion se temeaii să-şi amestece pe al lor, nesiguri fiind 
încă de izbinda din urmă. Astfel Doamnele şi copiii dom- 
neşti rămaseră la Camenița pănă la începutul anului ur- 
mător; numai «bătrina», adecă Maria, mama Voevozilor, 
trecu, întovărăşită de fiul ei Mitropolitul, în Moldova. Des- 
pre Doamna Elisaveta se spune în deosebi că nu voiă să 
plece pentru a nu-şi lăsa singur fiul Constantin, unul-năs- 
cut pănă atunci, pe care Polonii îl chemaseră la dietă, ună 
avea să represinte vasalitatea părintelui său! Moldova în- 
treagă, lovită de un bir noii, se ridica pe atunci împotriva 
greutăților nesuferite aduse de găzduirea oștilor: polone, pe 
cari tocmai starostele Camenitei, întors după aşezarea în 
Scaun a lui Simion, le lăsase în această țară creştină şi 
prietenă, unde se puteai hrăni bine fără nicio cheltuială. 
Satele eraii părăsite în mijlocul iernii şi prin codri copiii 
muriai de asprimea gerului din Februar; boierii ale căror 
„case erai batjocurite de aceşti străini neruşinaţi, fugiaii 
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peste Ducăre, la Turci. Mercenarii treceau peste Nisiru, 
hoţeşte,: turmele, cirezile, cară pline de jaful satelor, curților 
boiereşti, tirgurilor. Trebui să se hotărască pedeapsa cu 
moarte pentru cel ce sar dovedi duşman al Polonilor află- 
tori în Moldova ca să se impiedece măcelărirea lor de către 
cel cari-şi pierduseră acum toată răbdarea. 

În astfel de împrejurări e uşor de înţeles pentru ce 
amindouă Doamnele zăboviră la Camenita. Dar în primă- 
vară ciuma se stirni în această cetate de adăpost: muriră 
cițiva casnic! al Elisavetei, şi sora el însăşi. Să plece, n'aveai 
încă voie de la Zamoyski, şi Logofătul muntean Dan: Da- 
novici, credinciosul lui Simion, arăta, la 23 April 1604, 

într'o scrisoare desperată, în ce hal se află Elisaveta şi 
cumnata el, ace năcăjite, ce bolnave, ce bintuite de frica: 
morţii înnainte de timp». Turburăriie izbucnite îndată după 
aceasta în 'Tara-Romănească prin ridicarea Buzeştilor asupra 
lui Simion, «străinul», vor fi zăbovit poate şi mai departe 
întoarcerea Doamnelor. Mihai însuşi, împăcat acum cu Îm- 
păratul, părea că se găteşte de o răsbunare întreagă şi 
crincenă. Abia la 1-iii Septembre putea Ieremia să trimeată 
în Polonia vestea morţii temutulvi duşman. 

Acuma Elisaveta se va fi putut întoarce, ceia ce era foarte 
nemerit întrun limp cînd la Hotin comandantul polo: 
bătea cu buzduganul pe pircălabul lui Ieremia şi-l ame- 
ninţă că-i taie barba. Acest pircălab din scrisoarea leşească 

“se chema Gheorghe Izlozeanul, şi soţia sa Cristina, căreia i 
se zicea «cneaghină», era fiica lui leremia Movilă, o fiică 
necunoscută pănă acum: el deci dădeaă, în Mart 1598, 
o Evanghelie, ferecată de lachim argintarul din Suceava 
Bisericii Adormirii din Hotin. Se poate ca această fiică a 
lui leremia-Vodă să fi fost născută cu altă soţie a lui, pe 
care n'o cunoaştem, căci se pare că încă din 1600 1zlo- 
zeanul avea un fiii, Pătraşcu, care era «ureadnicy de Bo- 

toşani. O fată a lui Gheorghe şi a Domniței Cristina. An- 
chelina, e înmormintată în necropola Movileştilor, Sucevita
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Gheorghe muri înnainte de 1619, cînd face vinzări <cnea- 
ghina Cristina pircălăboaia» ca văduvă, locuind tot în 
Hotin şi stăpinind o sumă de moşi! în aceste părți. 

La 8 Septembre 1602, Simion-Vodă era la Tirgu-Fru- 
mos, ca fugar. Încercarea lul de a se întoarce prin Hanul 
tătărese nu izbuti. Căderea definitivă a Domnului impus 

Ţerii-Romăneşti de Poloni aduse în sfirşit linişte şi în Mol- 
dova şi în casa Domnului ei. Plecînd, Polonii lui Simion, 

neplătiți, amenința pe Ieremia că-i vor strica locuinţa din 
Ustie, dacă aceasta nu li se va da ca o garanţie că pre- 
tenţiile lor vor fi mulțămite. Ieremia însuşi scrie regelui 
polon, la 17 lanuar 1603, că adăpostul săii de peste Nistru 
e ameninţat, fără cuviinţă şi fără dreptate, de aceste cete 
sălbatece. Cu acest prilej el stăruia asupra faptului că Ustie 
nu e măcar a sa, ci a fiului săi Constantin. Totuşi sol- 
daţii lui Tarnowski rămaseră în hotărirea lor de aa face 
tărăboiu lui Vodă şi de a năvăli la Ustie». 

În Februar, Ustie era ocupată în adevăr de dinşii, cari 
stăteaii în sate şi culegeai veniturile, de la «podanii» ce 
fugiaii de acolo ; el vindeaii griul strins de patru ani, mîn- 
cau vitele, trimeteaii la Ieremia delegaţi pentru negociere, 
declarind că, deşi Simion, care-i întrebuințase, e la Iaşi, cu 

dinsul n'a nimic de vorbit. Ba ameninţa că vor veni în 
Moldova să iea boii negustorilor. 

De atunci trebuie să fi început duşmănia între cei doi 
fraţi, leremia avind în spinare şi întreaga casă a fratelui 
său: pe Mitropolitul Eftimie, pe Logofătul Dan, pe Logo- 
fătul Teodosie, cronicarul lui Mihai Viteazul, pe Spătarul 
lenachi Catargiu, pe Logofătul Fiera şi o sumă de egu- 
meni şi boierinaşi. Şi era firesc ca Doamna să prindă ură 
pe acela care adusese pagube moşiei polone a fiului ei. 

Încă din timpul războiului, Domnița Maria luase de soţ 
pe Ştetan Potocki, fratele lu! Ioan. În Februar din acelaşi an 
1603, leremia făcea cunoscută Regelui apropiata căsătorie a
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fiicei sale Regina cu Mihail Wiszniewiecki, un Rutean or- 
todox, rudă cu Domnil Moldovei cei vechi, si ruga pe cin- 
durătorul săi Domn şi stăpin» «să nu despreţuiască săr- 
mana casă a prea-umilitului săi slujitor şi credincios supus». 
Nunta s'a şi făcut, după cum vestia scrisoarea, la 25 Maiii 
după stilul vechii, în Suceava, care de mult nu văzuse 
bucurie domnească. Cu citeva zile înnainte, delegaţii regali, 
arhiepiscopul şi castelanul din Lemberg, cercetaseră pricina 
pentru Ustie şi hotăriseră că Ieremia, garant pentru fratele 
săii şi gazdă a lui, trebuia să se înțeleagă cu acesta pentru 
plata intregii datorii pănă în Novembre. Spre sfirşitul anului 
şi în cursul celui următor, ambiția domnească a lui Simion 
nu era încă amorţită, şi el mai cerea dela Poloni să fie 

sprijinit pentru a se aşeza în 'Ţara- Romănească, unde Radu 
Şerban se întărise prin marea-i biruinţă din Ardeal. 

Pe acel timp mercenarii, cari, după porunca Regelui, 

ieşiseră din Ustie, se pregătiaii a o-lua iarăşi în, stăpinire, 
căci acelaşi Simion nici nu se gîndia la plată. Data aceasta, 
o nouă intervenţie a Regelui porni de la dreptatea desă- 
virşită a lui Ieremia, care nu era ţinut a plăti din averea 
fiului datoria fratelui, pe care nu el, ci Zamoyski îl adu- 
sese şi-l lăsase în Ţara-Romănească, şi de la datoria de 
cinste a Regatului ca posesiunea lui Constantin să nu fie 
primejduită, nici păgubită. Soldaţii ar trebui să se mulță- 
mească dacă leremia ar voi să li dea o despăgubire oare- 
care: acestuia i se punea în vedere că dreptul n'are singur 
cuvintul în desbaterile cu ostaşii nesupuşi, «păsări pribege, 
care nu pot fi judecate după lege». Simion ar trebui, adău- 
gia instrucţia, să plătească din averea lui, dar la aşa ceva 

el nici nu se gîndise. 
Deci leremia trebui să plătească. Atunci numai, Ustie 

scăpă de primejdia unei desăvirşite nimiciri. Îndată, încă 
în mijlocul iernii, îngrijită de averea fiului ei, Elisaveta 
aleargă acolo. Din Ustie serie ea la 13 Februar 1604, is- 
călind neobişnuit, ca un Domn, «cu mila lui Dumnezeii 
Doamnă a ţerii Moldovei», ca să mulţămească fraţilor din
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Stavropighia de la Lemberg pentru rugăciunile ce ait făcu: 
pe vremea «suferinților noastre». 

Şi Simion nu se astimpărâ. Neizhutind cu Polonii, el 
aducea pe Turci să poruncească lui Ieremia aşezarea fra- 
telui în Tirgovişte, şi-l făcea să se coboare cu lagărul pănă 
în jos, pe riul Moldova, apoi pe cursul Bistriţei, spre Ba- 

- căii. Domnul moldoveam ştiu să scape de această osteneală 
şi primejdie. Pe cînd el se odihnia în Suceava, în Maii 
1605, Luca Stroici era la Ustie, îngrijind de moşia dărăpă- 
nată, care putea. fi, în cine ştie ce viitor nenorocit, un sigur 
adăpost de pribegi: el nu se întoarce decit în Maii 1605. 
În 1605, Simion îşi găsi, în sfîrşit, de lucru, mergind, cu 

Vornicul Cristea Ghenovici şi Vornicul Ştefan, în Ardeal, 

“supt cuvint că ajută, alături cu Turcii, pe Graiul Bocskai, 
dar, de fapt, pentru a lucra, din răsputeri, împotriva cusur- 
„patorului» Radu Şerban. El nu făcu însă altă ispravă de- 
cit să ajute la asediul Sighişoarei, pe cind Radu Şerban, 
dibaciii în politică precum era norocos în războiii, încheia 
o legătură solemnă cu delegaţii puternicului săi vecin un- 
gur. În zădar veni de la Ieremia şi încercatul negociator 
Nistor Ureche pentru a vedea dacă nu se poate dobindi 
ceva pentru fratele Domnului săii. În Septembre acesta se 
intorcea în Moldova aşa cum venise. 

IV. 

Nu vom şti lămurit poate niciodată de ce a murit Iere- 
mia, om încă destul de-tinăr, în ziua de 30 lunie 1607: 

pe învelitoarea mormintului săi de la Suceviţa el se înfă- 

țişează ca un om gras, busnat, cu gitul scurt; un atac de 
apoplexie' l-ar fi toropit în acea zi caldă de vară. În ulti- 
mele timpuri el îşi împodobise mănăstirea de veche ctitorie, 

- Suceviţa, cu odoare şi cărţi sfinte, dăruite în numele săii, 
al soţiei, «llisavefta», şi al fiului mai mare, Constantin. 

Prin astfel de pomenire a fiului acestuia, — fură născuţi 
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în Domnie cellalţi doi, Alexandru şi.Bogdan, ale căror nume 

eraii puse întru amintirea Domnilor din zilele bătrine ale 

Moldovei, Alexandru-cel-Bun şi Bogdan întemeietorul — 

prin alegerea Regelui Poloniei însuşi ca tutor al întăiului- 

născut, prin legarea lui de Regatul vecin unde-şi avea 

moşia la Ustie, prin toate aceste semne Ieremia arăta des- 

uşii, de aiminterea şi după datinile ţerii —el însuşi se 

iscălia «Domn cu drept de moştenire», şi aşa îl aşezaseră 

Polonil, aşa îl recunoscuseră la 1595 Turcii — că în Con- 

stantin vede pe moștenitorul şi urmaşul săii legiuit. La 

1599, un privilegiu al Sultanului spunea lămurit că: «atita 

timp cit Ieremia, Domnul Moldovei, va fi credincios Porții 

noastre Prea-Înnalte şi va trimete în fiecare an, la vremea 

hotărită, tributul săii obişnuit, şi, în hotarele noastre, se va 

supune poruncilor, va răminea pe viață Domn al Moldovei, 

şi după moartea lui îi va urmă, fiul». 

Un călugăr plinge astfel pe Ieremia: «Şi a luat Domnia 

lui sfirgit şi a trecut din această lume deşartă la doritul 

Hristos în acelaşi an, luna Iunie 30, în ziua Soborului 

Sfinţilor Apostoli, — vesnica Domnie! Sale pomenire. Şi mat 

bine ar fi fost să nu ni răsară soarele decit să tacă buzele 

evseviosului şi puternicului şi milostivului Voevod şi de la - 

ochii noştri să se ducă. Vai, vai, cine ne-a despărțit de 

atitea bunuri ale Domnie! Sale! O amar, amar nouă !» În 

adevăr era să se plingă mult în Moldova pentru mult amar 

după moartea lui Ieremia! 

În dania pe care o făcea el, cu vre-o lună de zile înna- 

intea morţii sale, mănăstirii Zografului de la Athos, Îere- 

mia-Vodă înseamnă pe aceşti boieri : Nistor Ureche, Cristea, 

Gheorghe Izlozeanul, Orăş Hatmanul, Dumitrachi Chiriţa . 

Paleologul, care ţinea pe o vară a Movileştilor, Caraiman. 

Ceaşnicul, Luca şi Simion Stroici, pe lingă alţii mal mă- 

runți cari nu se vidicară niciodată la însemnătate, Dintre 

ei, Ureche, Izlozeanul, Paleologul, Stroiceştii erai vechi şi - 

siguri prieteni, unii din ei şi rude, al neamului lui ere-
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nia. Totuşi ei se lăsară ciştigaţi de Simion: un copil de 
treisprezece ani nu li sepărea Domn potrivit pentru Mol- 
dova, şi mai ales regența Doamnei străine, rămasă poate 
catolică, li desplăcea. Va mai fi înriurit şi vrista mai înnain- 
tată a lu! Simion, care era com mare de zile, sosit la bătri- 

neţe». Aceasta o spune, de altfel, o povestire italiană din 
Arhiva familiei Santa-Croce din Roma, care adauge că le- 
remia, înnainte de moarte, se îngrijise a recomanda fratelui 
săi pe tînărul moştenitor. 

Asifel ei aduseră pe Simion, lucru cu totul neobişnuit şi 
nedrept, acesta nefiind măcar fiii de Domn, şi Domnia lui 
munteană, tăgăduită de ţară, neputindu-i da vre-un drept 
asupra Moldovei. Noul Domn e încunjurat în adevăr, măcar 
după citva timp de la suirea lui în Scaun, de Ureche şi 
Cristea, de pircălabii lui Ieremia, de Orăş, vechiul săi ge- 
neralisim în luptele pentru 'Ţara-Romănească, de Paleologul, 
de Spătarul Veveriţă, care nu-şi schimbă rostul, de Luca 
şi Simion Stroici, de Stolnicul Grigore şi de Văruntar Co- 
misul. Dintre sfetnicii Domniei trecute lipsesc numai 1zlo- 
zeanul, înlocuit la Hotin cu un Ion, şi Caraiman, în locul 

- căruia se aşează ca Păharnic unul din pribegii munteni al 
lui Simion, lenachi «Catardziul», Catargiu. 

Elisaveta rămase în Moldova, — în Iaşi chiar, sai: pe una 
din moşiile e1? Nu putem spune. Trebuie să se însemne. 
însă faptul că mormintul lu! Ieremia a rămas fără o piatră 
amintitoare. Şi soţia, şi fratele, şi fiii, mal tirzii, îl uitară. 

Abia tocmai în urmă se îndurâ de părăsirea acestui loc de 
odihnă o rudă a Movileştilor, pe care Miron-Vodă Barnov- 
schi Movilă îl numeşte vărul săi, Gavril sai Gavrilaş, pe 
atunci numa! fost Stolnic, iar mai tirzii Vornic. Pe cind 

în dania citată, din Maiu 1606, a lui leremia se pomenesc 
numai doi fii, Elisaveta avea acum şi un al treilea fiii, în 

„scutece, pomenit la 1607 întiiii, pe Bogdan. | 
Pe Simion nu-l putea uita pentru o luare de stăpinire 

„care ise părea 0 nelegiuită usurpaţie. Niei noul Domn n'o 
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cruța pe dinsa. Aceasta se vede limpede din scrisoarea lui 
de la 15 Iunie 1607 către fraţii Stavropighie! din Lemberg: 
se spune apriat că n'a trimes bani pentru clădire «din pri- 
cina greutăţii, şi mai ales a lipsei Vistieriel sale; precum . 
şi pentru aceia că răposatul fratele nostru leremia-Vodă 
fusese ctitor, şi am crezut că Doamna lui nu ne va lăsa 
să-i luăm locul întru aceasta. "Totuşi, aflind de la trimeşil 
noştri că dumneaei nu vrea să isprăvească această muncă, 
ci ne lasă pe noi a o mintui, ceia ce şi ei doriam, tri- 
metem deocamdată o mie de zloți leşeşti». 

V. 

Peste citeva luni numai, la 14 Septemvrie st. v. 1607, 
Simion muria. Ambasadorul venețian pe lingă Poartă scrie: 
aa murit cu oarecare bănuială de otravă, pentru că boierii 
din acea ţară nu-l iubiai, din pricina cruzimi! sale». Iar 
Miron Costin e şi mai lămurit: «lară, moartea lui Simion- 
Vodă, precum ai rămas din om în om în ţară poveste, ati 
murit otrăvit de cumnată-sa, Doamna lui leremia-Vodă, 

trăgind Domnia mai curînd la feciorii săi, temindu-se 

că se vor întemeia feciori! lui Simion-Vodă la Domnia 
'Țerii; care faptă acei Doamne, apoi, ai arătat Dumnezeii 
cu patimile ej». Această învinuire n'o găsim însă întrun 
izvor, scris în limba francesă, dar de origine polonă, şi 
anume în legătură tocmai cu acea partidă din Polonia care 
sprijini pe ful lui leremia; în povestirea alcătuită de Baret 
pe temeiul spuselor aventurierului lotaringian de Joppecourt, 
se spune numai că Simion «a trecut la cele veşnice» (passa 
de ceste vie en Veternelle). E de observat însă şi aceia 
că, într'o vreme care nu era deprinsă a cruța, Elisaveta 
n'a fost niciodată, într'un act public al duşmanilor ei, ară- 
tată ca ucigaşă. Ni se pare, iarăşi, că Simion era destul 

"de obosit de o viaţă zbuciumată pentru ca otrava să nu 
fie de nevoie ca să-l grăbească sfirşitul. 

Văduva lui Simion poartă numele unguresc de Marghita 
(Margit), deşi la măritiş i se impusese numele ortodox de
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Melania, singurul pe care-l întrebuințează documentele de 
la soțul ei, cind vorbesc de dinsa. | 

Era deci şi ea venită din Ardeal, dintre nemeşii de acolo, 

poate, chiar o rudă a Elisavetei. Astfel ura pătimașă între 

" două străine, care aduceaii cu ele firea aprigă a altui neam, 

aruncă Moldova pe opt ani în turburări, jafuri şi nenoro- 

ciri şi aduse peirea celei ma! strălucite boierimi de ţară, 

e la bătrinil cari-și amintiaii de ultimele zile bune ale 

vechii Moldove, pănă la zburdatecul tineret crescut după 

moda polonă. Căci, dacă văduva lu! Ieremia privia peirea 

lui Simion ca sfirşitul unui provisorat nedrept, văduva 

acestui din urmă înţelegea ca moştenirea Scaunului mol- 

dovenesc să vie fiului ei Mihai ori Mihăilaş, care, născut 

în. 1592.3, purta în slăbiciunea lu! de copil numele mare 

al gloriosului Mihai Viteazul. 

Ea făcu pe o seamă de boieri să-l caleagă». În numele 
Imi înțelegea însă ea să domnească, şi în adevăr o vedem 

dind privilegil butnarilor din Piatra, întrun act romănese 

seris în. grabă, în lipsa pisarului slavon, şi cu această in- 

titulare în vechea limbă a oficialităţii: «Marghita, Doamna 

răposatului întru fericire Simion Movilă Voevod». Un obi- 

cei. pe care-l păstră, de altfel, cind fiul ei Gavrilaş căpătă 

'Ţara-Romănească: şi acolo «lo (!) Doamna Marghita, Doamna 

răposatului Simion Voevod», judeca, «depreună cu boiaril», 

şi «alla dereptatea». | 

Numai atunci mormintul lui Simion-Vodă fu şi el «în- 

frumuseţat» lingă al fratelui săii, la Suceviţa. Inscripţia 

spune ; «Şi a rămas mormîntul săii în uitare, fără împo- 

dobire, pănă ce a vrut Dumnezei, de a putut prea-iubitul 

fii al săi, lo Gavriil Moghila Voevod, să fie Domn in ce] 

Wintăiti Scaun al părintelui săi, în. Ţara-Romănească, cu 

(ez) mama hui, Melania Doamna. Atunci a scris piatra şi 

a pus-o, la anul 7198 [1620], luna lui Martie în 15. 

Mihăilaş era Domn în Septembre, la 23; în Octombre 

Constantin îl izgonia ; în aceiaşi Jună încă, Marghita îl în- 

locuia pe acesta cu fiul ei, ajutată fiind de aceiaşi merce-, 
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nar! cari luaseră în stăpinire Ustie şi. cari erau acum în 
«rocoş», în revoltă impotriva regelui, gata să treacă însă 
in slujba oricui li-ar da bani. «Aii căutat lui Constantin- 
Vodă... şi cu boierii din partea lui-a ieşire cu tuga. din 
laşi; după cari au trimis Mihăilaş- Vodă în goană, şi aii 
ajuns carele boierilor de le-ai jăcuit la Mihăileşti», scrie 
Miron Costin. La 16 Novembre, Mihăilaş făcea o danie mă- 

năstirii de lingă laşi a lui Petru Șchiopul, Galata. Între 16 
şi 19 Decembre Constantin biruia la Ştefăneşti pe Prut, 
cu cetele lu! Potocki şi Wiszniewiecki şi cu Cazacii pe cari-! 
strinsese supt steagurile sale. La 6 lanuar 1608 Con- 
stantin scria la Bistriţa cu veste de biruinţă, ca Domn din 
mila lui Dumnezei şi a celor doi ocrotitori mai mari de 
pe pămint, Sultanul Turcilor şi Craiul Leşilor ; el pomenia 
numai de părintele săi, fără a mai aduce aminte că pe 
Scaunul săi de moştenire sai strecurat un unchii şi un 
văr, împotriva dreptului. Tot de atunci trebuie să fie seri- 
soarea lui către fiul lui Constantin din Ostrog, răposat de 
curind, către Janus: şi aici e vorba: despre părintele săi 
«de slăvită amintire». Mihăilaş trecuse la Radu-Vodă Şerban, 
pe a căruia fiică o luă în căsătorie, ceia ce nu-l aduse alt 
folos decît un mormini la mănăstireaj Dealului, la doi 

paşi de locul unde mini pioase coboriseră în pămînt sfin- 
tit capul lui Miha! Viteazul. Pe ceilalți fil al lu! Simion, 
mai tirzii şi pe Marghita, îl primi Ardealul. 

VI. 

Trei ană ţtinu. Domnia lui Constantin, încunjurată a acum 

de ioată clientela boierească a. Movileştilor. Pe cînd copilul 
ei de unsprezece ani punea pe acte o frumoasă iscălitură 
de duct latin, Elisaveta scria -«fraţilor». din Lemberg, tri- 
meţindu-li bani pentru biserică, din «Vistieria Măriei Sale 
Domnul». Dacă şi Constantin, face. acest lucru, el adauge că 
va fi «cu ajutorul Doampei,, mamei salez. Ea-i e «mamă şi 
făcătoare .de bine». Cind. pentru. biserica. din . Lemberg. se 
dati bani din veniturile de la Ustie, scrisoarea vine de la 

N. IORGA. o , 13
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Constantin şi de la «Elisaveta Moviloaia (Movilina), Doamnă 

a țeril Moldovet» şi după moartea soţului el. 

Această Domnie se mîntui printr'o catastrofă. Sprijinirea 

lui Radu Şerban împotriva 'Turcilor aduse scoaterea de 

Turci a lui Constantin-Vodă. În Octombre 1611 el tri- 

metea la Poloni, pentru a cerşi un sprijin diplomatic ori 

un ajutor militar, pe Nistor Ureche şi pe Bacioc Păhar- 
nicul. În Novembre Ştefan Tomşa era numit “Domn mol- 

dovenesc. Constantin se inchidea în cetatea Hotinului, cu 

familia sa, Doamna Elisaveta, «mătușa» Maricuţa,, soră a 

lui leremia şi soție a Paleologului Chiriţă, cu alleăna Lo- 
gofeteasa», sora Maricuţăi, poate soţia lui Vasile Stroici 
Logofătul, şi nu a lui Vitolt Logofătul, un străin, se pare, 

care îndeplinise numai sarcina unui a! doilea Logofăt, cu 
acest Vitolt, cu bătrinul Vistier Simion Stroici — Lupu 
sait Luca, fratele acestuia, murise, lăsind o văduvă, Păs- 

călina, şi un fii, lonaşcu —, cu Vistiernicul cel noi, Ni- 

coară ' Prăjescul, şi el'o rudă a Movileştilor, care, And 

numal al treilea Logofăt, înmorminta la Suceviţa, în No- 
vembre 1597, pe fiul săi Procopie, cu Dumitru Buhuş, cu 
Ştefan Boier din Făgăraş, pisarul săii unguresc poate, și 
cu Pătraşcu. Ciogolea, noul Logofăt-Mare şi altă rudă a 
Movileştilor. La 17 lanuar 1612 fugarul Domn 'tinăr scria 
din Hotin prietenilor săl, arătîndu-li : că, faţă de sosirea 
Paşilor cari ai călcat făgăduiala Sultanului, şi față de tră- 
darea unora dintre boier], ela fost silit, «cu învoirea şi 
socotinţa sfetnicilor săi, să se retragă în cetatea sa, a Ho- 
tinului, cu cei rămaşi credincioşi lu! şi cu oastea sa, în 
aşteptarea unei vremi 'mai:bune». Pe Tomşa îl arăta el ca 
pe un “Turc adevărat, care a: mers cu leniceri! în 'războa-: 
iele împotriva Persiei, boieri! lut ar fi «pribegi, -Greci şi 
Turci». Constantin aştepta ajutoare polone, de la cumnaţi, 
şi oști cu plată, dar, peste citeva: zile cel'putin, Ureche se 
afla dincolo de Nistru, la Camenița. 

În Mai Tomşa cenca să-şi împace vecinii, cari îl ame-
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nințaă cu o năvălire; el asigura că a iertat pe Constantir 
şi că n'are de gind a-l urmări; ştie doar că «acel careera 

aici pe vremea lui şi făcea din el ce. voiă», ca şi familia 
Potocki, sint vinovaţi el singuri pentru răul pe care nu 
era în stare a-l face cun tînăr ce nu se putuse învăţa a 
fi Domn». Departe de a voi să primească această mărini- 
moasă iertare, Constantin era însă gata de războiul pe care 
urmașul lui ar fi voit aşa de mult să-l înlăture. ÎL îndemna, 
fireşte, «Elisaveta Movilă, din mila lui Dumnezeii Doamna, 

Voevodeasa ţerii Moldovei», care se afla în ziua de 14 lunie 
lingă dînsul la Camenița, Hotinul fiind acum părăsit: ea 
stăruia pe lingă fraţi! Stavropighiei din Lemberg ca e! să 
nu primească ajutorul la care se credea dator, ca Domn 
al Moldovei, noul Ştefan-Vodă. 

Expediția se făcu supt directa supraveghere a Marelui- 
Hatman polon Zolkiewski, ca o răsbunare pentru «jignirea» 
drepturilor regelui Polonie! prin izgonirea lui Constantin, 
Movilă cel «numit» de Poloni. 

Lupta de la Cornul-lui-Sas, în ziua de 19 Iulie, aduse întrin-- 
gerea hotăritoare a strinsuril de oameni de toate neamurile şi: 
legile pe care Constantin Movilă o aruncase asupra Mol- 
dovel; căpitanii, acum fără stăpîn, a! lui Mihai Viteazul; 
Mirza, Raț, «Gheţea», cîştigaseră biruinţa, învingind a doua: 
oară neamul, slab la război, al Movileştilor, Potocki fu 
robit de Moldovenii şi Turci! 'Tomgşei. Domnul de odini- 

oară căzu el însuşi în minile unuia din Tataril Hanului. 

Cel care avuse acest noroc fugi. răpede cu scumpa-t: 
pradă spre Nistru, spre Nipru; înnaintea zidurilor; «Da-. 

_şăului», ale puternicei. cetăţi tătăreşti Oceacovul; Sau 
scornit vintul, şi sau umplut, luntrea de apă, şi acolo», 
scrie Miron: Costin, «Sâii înnecat: Constantin- Vodă în: Nipru». 
Mateiii al Mirelor nu e sigur de acest sfirşit -al lut Con- 
stanțin : «sa făcut nevăzut, şi a fost. moare jale; nimeni nu. 

La ştiut unde era, unde fugise, ori de l-ai luat Tatariă,. 
- ori de a perit undeva (Ezvq)». După ” Joppecourt, Con- 

- stantin însuşi sar fi aruncat în apă, — în Nistru —, crezind:
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să poată acăpa. Piasecki crede. că Voevodul a stat între 
robii de rind a1 Tatarilor şi, nedescoperit, a perit de su- 
ferință. Să nu se uite însă că, dacă.la Miron Costin se 
adauge că tinărul Domn avuse un tovarăş de robie, pe 
'Comisul Mihăilescul, cred: Cristea Mihăilescul, foatul pisa” 
“domnesc, aceasta inseamnă că prin Mihăilescu a venit apoi . 
în Moldova vestea înnecăril. Mihăilescu se intoarae în tară 
Şi rămase pe lingă Movileşti: la 1620 el era martor la 
vinzarea casei Logofătului Vitolt, credinciosul Elisavetel, către 
Vornicul Nicoriţă. 

VII. 

Nistor Ureche, necrezina că se poate dărima aşa de lesne 
:0 Domnie aşa de nouă, rămase, după mărturia aceluiaşi 
cronicar, la Camenița; nic! întrun chip nu voi să se po- 
trivească sfatului unor tineri nebunatec!, pe cari-i aştepta 
-o moarte pretimpurie or! groazele închisorilor păgine. De 
sigur că nici Elisaveta Doamna nu era în acea nenorocită 
zi din lulie care trebuia să fie pentru feciorul ei iubit stir- 
şitul a toate lucrurile. 

Ea nu ştiu alta decit că Vodă Constantin e în puterea: 
Watarilor. La 9 Septembre, stind acum iarăş la Ustie, ea . 
dădea călugărilor pravoslavnici din Liov asigurarea că tot 
dinsa va isprăvi biserica lor, cu fiul Constantin, pentru 
care, ca şi pentru starostele Felinski» — Potocki —, cerea 
rugăciunile. lor de. izbindire, ca să-i «mingiie Dumnezeii» 
pe toti. Avem şi o scrisoare a ei din 24 Septembre, tot 
de la moşie. in care, iarăşi, nu se vede niciun semn de | 
desnădejde: pe fiul ei il credea bine păstrat undeva în 
casa vre-unul Mirzac, gata să-l vindă cu preţ bun. E drept 
că, încheind încă la 8 Octombre un tratat cu Tomşa, re- 
gele Poloniei pomenise, între cei cari trebuie liberaţi, pe - 
Potocki, dar pe Constantin nu, poate însă pentru că acesta 
nu era socotit ca aflindu-se în mini moldovenești. 

La 18 Februar 1613 castelana din Ustie, care avea lingă
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dinsa pe Maria, lipsită de soțul ei, prinsul din Constanti- 
nopol, şi pe Logofătul Vitolt, vorbia numa! de «nenoro- 
cirea» (inefortuhny) fiului ei Constantin, «Măria Sa Dom- 
nul, fiul meii iubit», 'care «şi-a fost pierdut Domnia şi a 
fost căzut apoi în miînile -păginilor»: Leon Sapieha, un ve- 
chiă prieten, cancelarul Lituaniei, era rugat să lucreze, nu 

numai pentru liberarea, dar şi pentru aşezarea din noii în: 
Scaun a învinsului. Peste citeva luni, «Voevodeasa şi 
Doamnă» trimetea bani la Lemberg printrun Başotă, om 
al Maricuţăi Paleologa, care, ea, se afla încă la: Cameniţa.. 

În tot cursul anilor 1613 şi 1614 o aflăm pe Elisaveta în 
acelaşi loc, cu aceleaşi nădejdi. Scrisoarea din 1613 a Sul- 
tanului spune desluşit că numai Ureche, Bucioc, Simion 
Stroici şi încă cinci boieri se află în 'provincil polone, dar 
că Voevodul lor şi alţi boieri «sint în minile noastre». 

Totuşi, în acest an 1613 încă, vestea morţii lui Gons- 
tantin sosi, prin scrisori ale Hanului şi Mirzacilor, cari pănă. 
atunci vor fi primit rugăminţi şi daruri, fără a da un răs- 
puns desluşit. Elisaveta fusese la Varşovia, şi la intoarcere 
veni asupră-i, prin aceasta, lovitura cea mai grea. «Scoasă 
din Domnie şi din bunele mele drepturi de moştenire, iată 
că mă loveşte acum şi pierderea fiului miei iubit, Cons- 
tantin-Vodă, despre care pănă acum trăgeam nădejde că 
este în viaţă şi sănătos, şi cu aceasta mă mingiiam şi-mi! 
ma! îndulciam amarul». În oferta Hanului de a-și da că- 
lăreţi! pentru aşezarea la laşi, in locul lui Tomşa, care-E 
jiznise ori păgubise cumva, a celui de-al doilea între fiii 
leremiei, Alexandru, putea să afle însă o alinare, dacă nu 

durerea de mamă, cel puţin ambiția nesăţioasă, şi mal pu- 
ternică decit orice altă simţire, a Doamnei. 

În Octombre 1613, un act judecătoresc polon zice luf 
Co'stantin : «răposatul». Nistor Ureche, care fusese primit 

între nobilii Poloniei încă de la 1607, şi avea, de la înce- 
putul anului măcar, rostul de arendaş al moșiilor căpitănier 
de Rohatyn în Pocuția, era dat în judecată de Elisaveta 
pentru că ar fi-primit, fără a-l întrebuința la haraciii, 600: 
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de bol, ar fi luat pentru sine şi veniturile tinuturilor Or- 
heiului şi Cernăuţilor, ar fi păstrat averea lui Donici şi a 
ginerelui săi, Isaia Balica, fiul din altă căsătorie al bă- 
trinei Maria Movilă şi jertfa răsbunărilor lui Tomşa, că 
ar mai fi oprit 50.000 de ughi şi unele lefi ale slugilor 
domneşti. “Elisaveta primi citaţia la Halicz, unde ea mai 
avea o pricină, cu Melania-Marghita, cumnata ej, de la care 

cerea datoria de 95.000 de ugh! a lui Simion către Ieremia. 
Şi în cele dintări luni ale anului 1614 Doarana leramiei, 
cu cei doi fii, Alexandru şi Bogdan, era tot la Halicz, unde 
chema ca martori pe Nicoară Prăjescu şi pe Bucioc. Ureche, 
care moşteni în 1614 pe văduva lu! Balica, era dat în ju- 
decată şi de soldaţii poloni neplătiţi a! lui Constantin Mo. 
vilă, în feunte cu Ieremia Obwvinowski. Se mal judeca şi cu. 
moștenitorul celui de la care ţinea Rohatynul pentru că, 
acesta fiind dator regelui, pribeagul moldovean fusese scos 
din arendă. 

Elisaveta stringea bani de unde putea numai, pentru, a 
plăti oastea care trebuia să dea lui Alexăndrel, fiul ei, moş- 
tenirea leremiei şi a lui Constantin; acesta e scopul călă- 

toriilor, plingerilor, gilcevilor. În 1645, isprăvind cum. va. 
A isprăvit judacăţile pentru datoriile de pe la prieteni şi 
rude, Elisaveta sai 4gum se scri: dinsa, Ielisavefta, «Doamna 

răposatului întru fericire Ieremia Movilă», era la Ustie, în- 
cunjurată de rudele şi credincioşii ei, între cari, pe lingă 
cei pe cari-i cunoaştem, un vameş şi altă lume boierească. 

VIII. 

| cAtbtputernicul Dumnezeu i-ai adus supt sabia Domniel 
Mela, unde şi oasele lor faţă sunt», scrie mindru Ştefan 
Tomşa despre: Balica şi cellalți învinşi de la «apa Jijier, 
dîn drumul Sasului, la vii, pe Prut». Cu ură domni bă- 

“ trinul tiran şi cu ură i se răspunse. După biruința sa din . 
Iulie 1612 el tăiase pe Vasil Stroici, pe Balica, pe Chiriţa 
Paleologul, pe un Stolnic Miron: nu ştii ce fel de rudă
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va fi fost acesta din urmă cu Movileştii, dar Stroici era, 
probabil, soțul unei surori a lui Ieremia, Paleologul al 
celeilalte, iar Balica li venia frate vitreg; şi diacul Jul Con- 

- stantin-Vodă fu jertfit în hohotele de ria ale cruntulul răs- 
bunător, care nu voiă să ţie seamă de cărturari pentru că 
«mail cărturar decit Dracul nu este altul». Cu aceasta Casa 
„Movileştilor se spărsese. Dacă-l vedem pe Tomșa ieşind în 
Septembre 1614 la 'Ţutora în lagăr, aceasta nu se datorește 
vre unei ameninţări de peste Nistru, ci, de bună seamă, 

„ciumei, care bintuia şi în anul precedent. 

Dar răutatea lui 'Tomşa, patima-l! de singe ridicâ asupră-i 
boierimea cea nouă, «Casa lui>, care umbla «cu zilele a 

mină». Astfel, cînd se făcu ieşirea de la Cucuteni lingă 
Iaşi, în fruntea nemulțămiţilor era Logofătul Nichifor Bel- 
diman, care se întilneşte pănă la 1-ii August 1615 în dregă- 

„torie, Vornicul Bărboiul, al cărui adevărat nume pare a fi 
fost Ursu, celălalt Vornic, Mirzea, omul lui Mihai-Vodă, 
de care se ţinea tagma ostăşească a «Mirzeştilor», Hatmanul 
Sturza, Vistiernicul Boul — acesta un fost Vistiernic, căci 
Vistiernicul în activitate era Costachi Roşca, alt om noi. 
Oastea cu care se putea apăra Tomşa se alcătui în pripă 
din dărăbani—cari, pentru plată, călcară jurămintul ce fă- 
cuseră cu slujitorii ceilalți —, din leşen! astrigaţi în leafă»— 
Joppecourt mai adauge că tirgoveţilor Scaunului domnesc 
li Sar fi dat scutire de bir — „adecă: negustori, «slugile neguţi- 
torilor» şi vagabonzi, «oameni nemernici», apoi din citeya 
«steaguri de călăraşi», care veniseră din Țara-de-jos pentru 
a fi trecute în revistă de Domn, după un obiceiii stră- 
vechiii, care se zicea în vechea noastră. limbă militară: 

«căutare». Pe urmă şi slujitori! boierilor trecură la Vodă, 
pentru că dădea bani. La «Fintina lui Păcurar», de unde 

sa numit mahalaua Păcurarilor, bogăţia şi îndrăzneala, vi- 
tejia personală a lui Ştefan-Vodă biruiră. Dintre răsculați, 

„ numai Bărboiul însă şi figl său plătiră cu moarte. Ceilalti 
fugiră peste Milcov, unde Radu Mihnea, Domnul muntean,
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socoti că are dreptul să-l primească. Mai tărziu insă, cind 
“Tomşa era acum numa! un fugar, Turcii, la Tarigradul 
cărora învinşi! merseseră cu jalbă — Radu ar fi dorit să 
capete Moldova pentru «coconul» săi, Alexandru —, îl dă- 
dură în mină, cu ceauşi, la Focşani, şi îndată trupurile 

descăpătinate fură zvirlite în apa Siretiului din porunca be- 
tivului Domn. 

Lupta din margenea Iaşului trebuie să se fi dat in toamna 
anului 1645. În zădar luă loan Danilowicz, Voevod al Ru-. 

siel, măsuri pentru ca Doamna Elisaveta, care stringea 
„trupe în provincia Haliczului, cu fiul ei, să fie impiedecată 

de a provoca şi mai mult pe Tatari prinir'o năvălire a ei 
în Moldova. La 1-iii Octombre Petru, pircălab de Hotin, 
care, împreună cu Gheorghe Balş, al doilea Logofăt, înde- 
plinise în 1614 o misiune la Poloni, trăda către Movilesti, 
dindu-li fără împotrivire Hotinul, unde se strigă Domnia 
cea nouă a lui Alexandru-Vodă. La 6 Octombre oastea 
menită să cucerească Moldova pentru «dreptul-moştenitor», 
oaste a căril stringere căutase a o împiedeca Polonia ofi- 
cială, pleca spre laşi. La 22 Novembre trabanţii cei frumoşi 
ai lui Tomşa, cu haine de Flandra, filendreş (fliindrisch), 

cu ceaprazuri, «ceprage» şi nasturi de argint, cu lăduncile 
acoperite tot cu argint şi cu «pene de argint la comănace», 
erai zdrobiţi la dealul Tătărenilor lingă Iaşi de Polonil 
lui Alexandru, pe cari-i comandă cumnatul săi Wisznie- 
wiecki şi un alt nobil polon de pe lingă hotar, Samoil ko- 
reci:i, care era numai peţitorul Domniței Alexandra-Eca- 
terina. Oastea: de. strinsură, venită de silă, fugi. Tunarii în-: 
dreptară greşit cele douăzeci de «puşti» ale lui Ştefan-Vodă. 
La 94 lanuar 1616 oastea lui Tomşa, care nu se lăsa 

uşor, suferia şi definitiva înfringere din partea lui Korecki, 
care-şi pusese tabăra la Tecuciii: fostul Domn al Moldovei 
avu abia cu cine să fugă spre Brăila. Răsculaţii din Orheiii, 
cari nu voiau pe Poloni în Moldova, pentru că-i prădaseră
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Cazaci, şi se uniseră cu Tatarii pentru a-l izgoni, fuseseră 
biruiți de Wiszniew iecki. 

Numai atunci se întoarse î în Moldova Doamna lu! Ieremia, 
cu fiica el încă nemăritată, şi incepu vesela viaţă de Curte. 
Ea fu întreruptă de moartea lui Wiszniewiecki. Acesta, 
care, ca Rutean, era de lege ortodoxă, fu împărtășit în post 
de un preot romin, şi preotul, înţeles cu Tomşa ori mai 
curind cu Gavrilaşcu, fiul lui Simion, care nădăjduia să 
fie Domn şi era mult mai dorit de țară, amestecâ, se zice, 
otravă în cuminecătură ; vinovatul, sati calomniatul numai, 
fu ars legat de un je, şi în această cruzime se poate vedea 
minia răsbunătoare a Elisavetei. Trupul lui Wiszniewiecki 
nu fu îngropat în-Işi, ci trimes acasă, unde soția îl găsi 
locul de inmormintare în vre una din bisericile de pe mo- 
şiile familiei. 

Peste citeva zile, în Februar, Doamna hotăra retragerea 
spre Hotin, înnaintea lui Schender-Paşa, atotputernicul paz- 
nic al granitei, care înnainta spre Moldova. Acolo stătu. 
Alexandru- Vodă, cu familia, Curtea şi oastea, pină prin 

* Mart-April. Supt zidurile cetăţii ea putu să vadă în sfirşit 
înfrîngerea Tatarilor Tomşei, pe care Turcii îl lăsaseră în. 
laşi fără a mai veghiă asupra Domniei lui aşa de nesigure. 
la Hotin se auziră cintecele de bucuria care fuseseră auzite 
cu citeva luni în urmă la Iaşi, «şi Doamna cu jupănesele 
ei» .se împărtăşiră de ospeţele războinicilor. A doua zi Ko- 
recki serba nunta lui, pe cînd Tomşa ardea cele «92.000» 
de case ale Iaşului şi fugia spre Milcov. Peste citeva săp- 
tămini în sfirşit Alexandru şi Korecki erati la Buzău, şi ei 
nădăjiuiau să poată da lui Radu Şerban această Tară-Ro- 
minească, gata de supunere.. 

Radu Mihnea, aşezat în tabăra de la Ploieşti, nu cuteza 
să se mişte impotriva năvălitorilor. În curind Korecki su- 
puse din noii pe O:heieni şi urmări ps pribegi pină supt 
zidurile Cetăţii-Albe.  
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Dar, cînd Schender, cu Ibrahim de Silistra, veni la Tir- 
govişte pentru a face cunoscut lui Radu-Vodă că Sultanul 
l-a mutat în Moldova şi oastea-l înnaintă spre Milcov, Eli- 

saveta se lăsă înşelată de minciunile Turcului, care o asi- 
gura că vine numa! ca să aducă lui Alexandru-Vodă caf- 
tanul. Hatmanul polon Zolkiewski fu. şi el amăgit spuindu- 
i-se că, fără doar şi poate, Moldova are să fie a lu! Gavrilaş 
Movilă, ocrotitul. săi. Cazacilor li se dădură ban! pentru 
a-l smulge de supt steagurile lu! Alexandru, iar Hatmanul 
Bucioc se îndreptă, cu 2.000 de călări, spre Mihnea. 

Abia cînd Tatarii ajunseră lingă Iaşi, ochit pină acum în- 
tunecaţi de viclenia lui Schender văzură primejdia ; de o 
săgeată fu rănit Gheorghe Potocki, nepotul celui ce zăcea 
în temniţă la Constantinopol, şi ei muri peste citva timp. 
Oastea turcească goni din Cotnari pe ostaşii Movileştilor, 
cari se retrăgeau spre Hotin. Korecki fu atins la picior şi 
în spinare de săgeți tătăreşti. 7 

Doamna şi fiica ei se aflaii între fugari,—abia vre-o şese 
mil de oameni. Bucioc li tăit calea intre Cotnari şi Boto- 
şani, în marginea satului Dracşanilor, cu iazul cel mare. 
Muntenii se aşezară la dreapta; Turcii veniaii din urmă; 
la stinga era codru adinc. Schender ceru căpeteniile ; după 
ce tunurile turceşti vorbiră, trebui să se ajungă, noaptea, 
la o capitulare. Astfel Alexandru, Bogdan, Doamna ajun- 
seră în mina Turcilor; Korecki, descoperit, avu aceiaşi 

soartă ; Domnița Alexandra fu dusă de Tatari la Cetatea- 
Albă, unde născu un fiu, 

Miron Costin zugrăveşte scena marii nenorociri a Movileşti-. 
lor : Doamna Elisaveta prinsă, pingărită, strigind a doua zi, în- 

nebunită de ruşine şi minie, înnaintea boierilor acele cuvinte 
straşnice : «Boieri, boieri, ruşinatu-m'aii păgînul». Un Agă o: 

tîri cu dinsul în Constantinopol, şi uşile ferecate ale unei case 
turceşti se închiseră pentru totdeauna în urma el. «Ai căzut 
după un Agă turc pînă la moartea el», scrie Miron Costin. Un
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mobil din suita Trimesului. german zugrăvește astfel întra- 
rea în Capitala turcească a roabel desnădăjduite : 

«La 29 Septembre s'aii dus la Seraiul Împăratului tur- 
cesc, pe d'innaintea casei noastre, patru steaguri, după ele 
mulți Poloni şi între dinşii un călugăr, legaţi laolaltă ca 
nişte cîni, apol citeva trăsuri pe care stăteaii bolnavi şi doi 
trimbiţaşi cari trebuiaii să sune din trimbiţe, şi încă 
mai în urmă 0 doamnă: nobilă, pe care o serviai, cu doi 
fil al ei, în virstă de vre-o nouă, zece ani, într'o trăsură 
acoperită. Fuseseră bătuţi şi prinşi de Tatari, cari, cu în- 
voirea Împăratului turcesc, şi ca să se poată răsbuna puţin 
pentru Cazaci, năvăliseră în Podolia (sic). Prinşii ai fost 
trimeşi la Bagno (fr. bagne; temniţa galerienilor) şi apol 
la Galere. lar Doamna a primit legea imamilor, adecă cea 
mohammedană, împreună cu amindoi! fiil el, şi apol a fost 
dusă între femeile împărăteşti. Fiii însă ai fost păstraţi în 
Seraiul Împăratului. Cel ma! mare, cînd l-ai întrebat dacă 
vrea să se facă Musulman, a răspuns că, dacă maică-sa 
face aşa, şi el o va urmâ.» | 

IX. 

La Ustie se aşează apoi, — după căderea fiului ei, Miron 
Vodă Barnovschi, înrudit cu Movileştii tocmai printr'insa,— 
o altă Doamnă Elisaveta, care păstra legăturile cu Stavro- 
pighia din Lemberg. Ana şi Maria Movilă, măritate amin- 
două în Polonia, vinduseră moşia lui Miron Barnovschi, şi 
cea d'intăiă a răscumpărat-o poate după moartea acestuia, 
aşa cum se prevedea în diata lui. a 

Gaşpar Vodă Gratiani liberâ pe Potocki, citva timp după 
ce horecki găsise mijlocul de a scăpa singur; Domnita 
cea mai mare, văduva lui Wiszniewiecki, creştea copilul pe 

„care-l numise, după tatăl el, Ieremia; el era să fie tatăl 
unui rege al Poloniel. 
“Sora ei Ana se mărită cu. un Przrembski, apoi cu un 

Czarnkowski; cel dot din urmă soţi al acestel femel straş-
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nice, despre care sa vorbit mult răii ca pedeapsă pentru: 
cite uneltiri politice făcuse şi cită zavistie sămănase, — o- 
adevărată icoană a nenorocitei sale mame —, fură Vladislav 
Myskowski şi Stanislav Potocki. | 

Maria Potocki, cara se împrumuta cu bani şi argint de 
la ruda e! Miron Barnovschi, luă după moartea celui d'in- 
tăii bărbat pe Nicolae Firley, Voevodul de Sandomir. Ea 
păstra legături cu Moldova: la 17 Iulie 1634, simția nevoie: 
de rugăciunile preoţilor legii sale de la început şi celei adevă- . 
rate şi, astfel, printr'o scrisoare al cării text grecesc e de mina. 
călugărilor de la mănăstirea Aron- Vodă, închinată la mănăsti-- 
rea din Chalke în Insulele Principilor, «Maria Firleiowa, W. 

S.», adecă «Voevodeasa de Sandomir», care avea în pe- 
cetea ei bourul moldovenesc, dădea o sută de lei pe an, 
«pentru ca să fie pomenită la Sfintele Daruri, ea şi copii! 
ei». Stăpiniă încă, poate, acele moșii, cu sate, pe care i le - 
dăduse Ieremia la nunta el cu Potocki şi pe care Vasile: 

Lupu găsise cu cale să le caprindă». 
Întrun tirziă, cînd şi Domnia lui Vasile încetase, neas- 

timpărata Domniţă Ana se gindise a pune în Moldova pe 
«un frate al ei, care, fiind trimes tînăr la Constantinopol, 
fusese hrănit în legea musulmană, dar ţinea la cea gre- 
cească», în care se născuse. Nu pare a fi Alexandru, care: 
ar fi fost amintit altfel, ca unul ce fusese Domn ; singură: 
aflarea acestuia în Polonia ar fi făcut, de sigur, mult zg&0- 
mot. Trebuie să se vadă prin urmare în acest candidat la: 
Domnie din 1655 Bogdan, cel mai tînăr fiii al Doamnei 
Elisaveta, răminind ca fraţele săi mal mare să fie acela 
care peri de pe urma circumcisiei. Bogdan fusese uh timp - 
în slujba Sultanului, ajungind şi Capugi- -başă, «căpetenie 
a Portarilor». Trecerea lui în Polonia se făcu în aşa de 
mare taină, încît Miron Costin n'o ştia cînd, pe la 1660, 
îşi scria cronica, | 

Mormintul lui Bogdan Movilă trebuie să se afle pe vre: 
una din moşiile familiei Potocki. O întrebare se pune:. 

_ mem Îi
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într'o vreme cind mormintele eraii incunjurate de o îngri- 
jire aşa de pioasă, puteai lăsa fetele încă în viaţă ale Eli- 
savetel şi acest fii care se întorcea în Creştinătate oasele 
mamei lor in vre-un profan cimitir al Musulmanilor ? 
Poate că nu. Şi poate că izbutiră a le căpăta ori răscum- 
păra. N'ar fi de mirare atunci ca şi acest mormint să 
se descopere cîndva, aflindu-se prin inscripţia de pe dinsul 
şi ultimele împrejurări din. viaţa unei femei cu însuşiri 
neobişnuite, care, mal presus de crimă şi mustrare de cu- 
gei, a Jăsat în istoria Moldovei urme adinci prin care a 
curs mult singe, al celor mai bune neamuri de boieri ro- 
„ini. 
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Scrisori de Doamne. 

[. ECATERINA LUI ALEXANDRU=VODă, 

Cu mila lui Dumnezei, Eă, Doamna Doamnă Ecaterina a toată 
Ungro-Vlahia, sănătate şi selutări surorii rele Mărioarei, şi de la fiul 
miei Mihnea Voevod. salutări, şi către călugăriţe închinăciune, şi tutu- 
ror alor noştri salutări. Și rog pe Dumnezeu să te afle scrisoarea mea 
în sănătate și mintuire. Dacă intrebi şi despre noi, am suferit multe, şi 
ne-ai surgunit la Tripoli, şi am fost destul de bine, şi, iarăşi, slavă 
prea-bunului Dumnezei, ni-ai dat Domnia, şi sintem bine, cu ajutorul 
lui Dumnezeii şi eu mijlocirea Fecioarei. Cel ce nădăjduieşte, îşi ajunge 
scopul; mâcar şi în fundul pămîntului să ajungă omul, şi, dacă-l iu- 
beşie Dumnezaii, îl scoate iar de acolo. Dar, o sora mea, nu ţi-am 
trimes nimic, căci n'aveam chip; după aceasta îț voii trimete ; numa! 

| roagă-te lui Dumnezei să fim bine, şi-ţi port eti grija. Şi eu, Gheorghe, 
care eram de faţă cu Battista, mă închin Domniei Tale. 

Deie-se în cinstitele mîv! ale prea-cinatite! şi de neam bun doamne 
Mărioara lui Fabrizio, în Murano, la Veneţia. 

II. ELINA Lui MATEI BASARAE, h 

Elina gospojda,. bojieiii milostiii naclalniţa. zemle vlaşcoe. [Elina 
Doamna, cu mila lut Dumnezei stăpinitoare a Țeril-Romăneşti]. 

Scris-am la a noastră iubită, bună priatnică și de aproape vecină, 
| jupăneasă Catrina judeceasa din cinstita cetate a Braşovului ; eu sănă- 
„tate mă 'nchin dumitale. Alta, poftesc pe dumneata că aici am cum- 
părat Domnia Mea o roabă, şi eate împletitoare, numai nu avem aicl 
iavoade de petere, şi să faci dumneata bine să ni dar ceva izvoade de 
petere, şi mal mari și mai mici, şi de cilți, şi de tot felul. Că intr'acoto 
sint multe la dumneavoastră. Şi să ni cîştigi dumneata, Şi să ni tri- 
mei, pe acest om al nostru, iar noi vom avea a mulţămi dumitale, Şi DI AI . 

1 În Africa. 
.
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iar poftese pe dumneata, pentru rindul seminţelor de flori de tot 
felul, să ni dăruieşti dumneata și nouă de ce vor fi acolo la dumnea- 
voastră. [ar, de nu le vel putea trimete acum, pe acest om, le vei trimete 
mai incolea, la vreme. lar Domnia Mea încă voit fi bucuroasă, din ce 
va fi pofta dumitale. Să fii dumneata sănătoasă. Scris Fevruarie 10 zile, 
leat 7157 (1649). 

La a noastră iubită, bună prictenică şi vecină de aproape, jupăneasa 
Catrina judeceasa: de la cetatea Braşovului să se dea. 

III. Mania LUI CONSTANTIN BRÎNCOVEANU. 
[] 

Cinstitului şi al nostru de bine voitor şi vecin de aproape, dumneata 
jupîne Filştal1, marele-judeţ al marii și cinstitel cetăţi Bragovul, im- 

preună cu tot Statul. De la Dumnezeii sănătate şi tot fericitul bine 

poftesc dumitale, împreună “cu tot einatitul Sfat al cinstitei cetăţi. Pri- 

cina acestei cărți nu este alta, numat să ştim de sănătatea dumitale. 

După aceasta facem ştire dumitale că iată trimise pe jupinul Neacşul, 

omul nostru, pentru cel bani ai noştri ce avem- la dumneavoastră. Ci 

vă poftim să faceţi dumneavoastră bine, ciţi ati mai rămas, să ae dea 

şi aceia la omul nostru, să ni-l aducă. Că și nol-avem mare păs de 
datoriile ce: sinter datori ; cit- nu ne lasă pe zile gi pe ceasuri a ră- 
sufla, ' - cit, şi -in--patria noastră fiind, dar: amară viaţă: trecem, mai 

mult pentru: datoriile acestea, Ci, precum v'am mal scris dumneavoastră, 

faceţi bine şi nevoiţi să iasă banii fără zăbavă, ca doară m'aş. mat 

ugura din datorii. Că acum, la primejdia ce am ajuns, ca cum ni i-aţi 
dărui de la dumneavoastră, Aceasta, şi mila lui Dumnezeii pururea 

să fie cu dumneata. lunie, 19 zile, leat 7225 (1747). 

De bine voitoare dumneavoastră şi veche: din pricteni : a 

Marica Doamna, 

«a răposatului Constantin- Vodă. 

Cinstitulul si al nostru de bine voitor, dumnealui jupinului Filştear, 

marele-judeţ: al cinstiter: gi mari! cetăţi Braşovul, impreună cu tot 

einsțitul Sfat, cu fericită sănătate să :se dea. - 

| NL 
"Un testamenţ de jupăneasă muiţteană : Safta lui 

Constantin. Stolnicul Cantacuzino. 

Safta răposatului Constantin. Stolnicul, Iunie 29 zile, leat 1227 (4749): 
Văzind slăbiciunea 'bătrineţelor şi iaceastă boală de lă Dumnezei tri- 

mieasă asupra norodului, infricoşindu-mă de stirşit, mă rog tuturor, şi 

  

1 Fiistich, 
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celor mat mari şi celor ma! mici, ca să aibă dela toți iertăciune. Şi mă 
rog, fie-mea Stanco, să-ţi fie milă de suftetul miei cel greşit, dacă n'am 

avut parte nic! de soţie!, nici de feciori, ca să caute de sufletul mieit, 

ci la vol îmi este nădejdea sufletului. Să porţi grija, să şi dai din cele 
ce mi-ati rămas cite ceva nepoţelului Dinutul, să-1 dai inelul ce este 

pus zălog. doar se va putea scoate; Săflică! cununa; Măndicay, știi unde 
am dat cel puţinel galbeni mari la Bucureşti: devor scăpa, să cumperi 

cunună frumoasă, să pomenească şi pe moşu-săă şi pe mine. Şi, de cînd 

ştiă că s'aă dat galbenii, s'ai luat din toţi galbeni 30, zi, ce vor mai 

rămiînea, şi doar vel mai ciştiga de pe moşii, să cumperi mărgăritar, 

să li faci iişoare încreţite, la amîndouă. Iar inelul cel mare să-l ii, 
pănă doar va da Dumnezeii de se vor învirteji copiil fiu-miei Ştefan 2, 

Dumnezeii îl pomenească: atunci vă veţi socoti şi pentru banii cel de 

la Ţeca 3; cum va fimat bine şi cu dreptate, aşa să faceţi. La finui An- 

ghelichi sint taleri 700; ci cinei sute să dal să mi se facă sărindare 
pe la biserici, pe unde te va indrepta Dumnezeii. lar taleri 200 să- se 
dea pentru alte trebi ce se vor cădea. Ci ştii că ati fost bani mai 

mulţi, ci s'ai dat taleri 300, de s'aii scos sculele copiilor fie-mea ]lin- . 
căl; ci, dacă se vor nălța copiil, va da finul  Anghelichi sculele : 
banii sint de la mine. 

Şi mă rog, fata mea, să aileşti pentru cartea cea făcut de afurisanie 
jupăneasa Manului4, să se dealege, să nu răminem cu acel păcat asupra 

noastră, Nepotului Constantin să i se dea iişoara cea cu mărgăritar, ce 

este in răclița cu hainele de moarte, şi o părechiță de brăţăruşe, cele 

cu zale, care le ştii. Un ineluş, ce este cu smaragd, şi pe de lături cu 

diemănţele, să-l dai Mariuţei. Şi-mi pare că ma! sint două ineluze: 
dintr'acelea, care vei socoti ma frumoase, să Je dal lui Ioniţă. Brăţă- 
rile cele ce sai scos de la Sibiiti, acelea să le da! lui Mateiaş, că ştii 

că s'a crescut de miltitel. . 
De vel avea vreme, să le dal, să se facă trei părechi de brățări, să 

se dea celorlalți nepoți, Stancâi, lut Ştefănică şi Săfticăi, să ne pome- 

nească şi el. lar în ş:atulca ce este la mine sînt 38 de galbeni: aceştia 
să-i dai Mariei, ca să-mi facă şi ea ce va şti, pentru sufletul miei, 

Unde sînt galbenii aceştia, ati fost şi două legături cu bani de ar- 

gint ; ci o legătură s'a luat de sa cheltuit la cea trebuit, iar într'altă 

legătură sînt taleri 100. Dintr'acea sută de taleri, să dal la un arhierei 

să-mi facă un sărindar, cit se va putea, iar, ce va mal răminea, să cum- 

pere bogasie pentru cizme, ce se va putea. Și, dacă vel avea vreme şi — 

———_ pe 

1 Soţ. 
2 Ştefan-Vodă Cantacuzino. 

- 3 Monetăria Veneţiei. 

+ Manu Apostolu, casnicul lui Vodă Brincoveanu 

N, IORGA 14
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vei putea să stringi de pe vinuri, să dai să ni facă la arbierel două 
sărindare, să fie cu acesta: trel; şi scrie şi pe soţia mea şi pe ceilalţi. - 

Mariei mele şi nepotului Constantin mă rog să-i. fie milă de sufletul 
miei, dacă am fost rinduită de-am rămas la atila străinătate. Că cu 

multă jale a inimil seriti aceste puţinele rînduri. 

Şcatulca, cu sculele copiiilor fie-mea Ilincă!, nu gtiii şti-vei că o a 

dat Maria mea la jupînul Mogoş, la Braşov, ci să-ţi fie aminte ca să 

nu li piară sculele. Şi iar la jupînul Mogoş sint două sipete ale mele, 

cu mărunţişuri; ci care vor fi mai bunişoare, ma! frumoase, mese, 

peşchire, şervete, le vei da nepoatelor, cite cit li se vor veni, şervete, 

iar mese, peşehire, cite o păreche; iar, care vor fi mal groase, le vel 

da la mănăstiri, care vor mal răminea. Şi puţinică pinză ce este mal 

groasă, o vei împărţi ; iar cea supţirică să fie de treaba cocoanelor i. Sint 
şi niște iişoare ce le veţi da unde veţi socoti. Este la Braşov o lădi- 

şoară cu lăcăţele: într'acea lădişoară este năstrapa care ştii, cea dear- 

gint. Ci aceia să se strice, să se facă cuțite, linguri, de va ajunge, să 
se dea nepoatei Săflicâ!, a fie-mea ]lincăi. Iar o hatai ce este cu flori 

de fir, să o dal Săfiicăr; iar un atlaz, ce este, să-l da! Dinicului. Și, 

“pe banii ce vei fi vindut vinurile dela Olt, să cumperi şi Zmărăndiţel 
o hatai, să nu se îatristeze. 

Într'acea ladă eate şi o tăvşoară de argint ; ci gindim că vor veni şi cel- 
lalţă nepoți, să li-o dal lor ; ci, dacă s'a întimplat de s'aui depărtat, va fi iar 

a Dinicului. Pentru moşia ce s'a scris Păunel, doar se va găsi să se cum- 

pere, să-l dat surori-sa cel mal mici, să-i faci roche, aii de dimie, 

ait de hatai de Saciz2, şi zăbun iar de dimie. Şi-I vel da şi ie, brii, 

ce şti! că trebuie, călțuni, năframă ; şi să zic! lui Dumitraşcu să facă 
bine să-l fie aminte, doar ar mărita-o şi pe aceia. Pentru bietele slugi 

ce sint pe lingă mine, mă rog, cum este baba Ioana, că mi-a slujit mult, 

măcar la o chilie, tot să-ţi fie milă ds dinsa; şi de bieţii copil de ru- 

miînl8 să-ţi fie milă; şi bietele copile să le grijeşti cum li s'ar cădea. 

Şi să sileşti, fata mea, doar ar putea face un rind de haine să se 

dea dumnealui; că ştii că nu i s'ati dat, fiind vremile aşa. Ci mă rog, 

fetele mele, să vă fio milă de sufletele noastre. 

Nepotului Răducanului şi nepotului Constantin, pe Dumnezeiă cel mi- 

“lostiv rog să-i blagoslovească şi să-I sporească. 

Nepotului Dinul tot acel Milostiv să-l blagoslovească şi să-l sporească. 
Împreună aşijderea şi nepoţelelor, Dumnezeii să le blagosloveas:ă cu 

zile şi-cu norocire. 

n 

1 Copilelor. 

2 Chios. 

3 Terani șerbi. 
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Într'acesiaşi chip şi nepotului Constantin, Dumnezeii să-l blagoslovească 
şi să-l sporească, împreună cu nepotului Ştefan, şi nepotului Ioniţă, şi 
nepoatei Mariuţei ; Dumnezeii cel puternic să-i blagosloveaseă şi să-l dă- 
ruiască cu zile, cu norocire. | 

Nepotului Ștefan şi nepoțelului Mateiaş şi nepotelelor tot pe acel 
Milostiv rog să-l dăruiască cu zile şi cu norocire. Dumnezei cel pu- 
ternic şi cu Maica Precista să vă dea ca să trăiţi întru unire şi cu 

„dragoste unul spre altul. A voastră mumă: Safta. Şi aceasta este scrisă 
de popa Sava. 

Constantin Cantacuzino a ţinut pe o Marir, «de fel Moldoveancă»: ea nu poate fi 
ace astă testatoare. Dar în pomelnicul de ja Bisericani apare ca soţie a Stolnicului Safta, 
Dacă Safta nu e acea Moldoveancă, ea poate să fi dat soţului ei moşia Afumaţi. 

În testamentul ei, pe care-l dăm mai sus, redactat la 29 iunie 1749, de popa Sava, 
cind era crămasă la atita străinătate»—se vorbește de afiica» ei Stanca, spre care 
se indreaptă, — ea are un fii, Dinu, Dinicu; e însă nora ei, văduva lui Răducanu, 
și ştim că Stanca (414759) era fiica Postelnicului Brezoianu. Dinu şi soră-sa Smaranda, 
Măndica din testament, trăiră pănă în 1729 numai. O altă fată, Safta, luă pe Barbu 
Văcărescu, şi apoi alți doi soţi. ” 

O adevărată fiică a văduvei Stolnicului, Ilinca, soția lui Stati Leurdeanu, nu mai 
trăia ; ea lăsase urmași, cărorh li se mai dă cite ceva. Nepotul Ştefănică era dela 
această Ilincă, impreună cu Mateiaş, crescut «de mititeh la bunică-sa, şi cu nepoata 
Stanca, menită a fi soţia lui Iene Slătineanu. «Copiii fie-mea Ilinca» sint şi astfel 
pomeniţi. Despre Săftica se inseamnă anume că e «a fie-mea Ilincăb. Ea luă pe Ră- 
ducanu Creţulescu. ” 

Mai găsim un nepot Răducanu şi altul Constantin, cari sint fii, atunci pribegi, ai 
lui Ştefan- Vodă. Unul ajunsese de ţinea case de joc şi de petreceri : e ingropat in 
Camenița, unde d. T. Burada i-a găsit mormintul. Celălalt stătu închis ca trădător o 
viaţă intreagă şi muri de bucuria liberării. aNepotului Răducanului şi nepotului Cons- 
tandin, pe Dumnezeii cel milostiv rog să-i blagoslovească și să-i sporească», scria 
bunica. 

Alţi nepoți sînt Constantin, Ştefan, Ioniţă şi Mariuţa. Se știe că alta din fetele 
Stolnicului, Maria, luase pe Radu Dudeseu. Aceşti Constantin, Ştefan, loniţă şi Ma- 
riuţa sint deci Dudeștii. “Maria luă pe Constantin Notara. Constantin Dudescu, ginerele 
lui Antioh Cantemir, jucă un mare rol in veacul al XVIII-lea, ca Vornic, muntean, 
patronind, el, nepotul învățatului Stolaic, pe Daponte. Era ia fruntea boierilor duşmant 
ai Grecilor. Numele Saftei s'a păstrat şi în al Săftiţei Dudescu, care seria franţuzeşte 
la 1803. Ă 

Dudescu fu ucis de Turci odată cu Ştefan-Vodă; Răducanu, fiul Saftei, murise 
tinăr; Ştefan, alt fiii, fusese zugrumat ; tot aşa şi soţul testatoarei, Stolnicul; un gi- 

nere își pierdu capul, ba pănă și fratele Stancăi lui Răducanu, Pătrașcu Brezoianu, 

îu decapitat, in drumul mare lingă „Bucureşti, de Nicolae-Vodă Mavrocordat. Bunicul 

celuilalt ginere, Stroe Leurdeanu, adusese uciderea socrului, Constantin Postelnicul 

Cantacuzino, şi fusese călugărit cu sila de cumnaţii ei. Fără a mai pomeni pe Brin- 

coveni, veri şi nepoți, omoriţi cu- toţii supt ochii Sultanului! 
«Pentru bietele slugi ce sint pe lingă mine,:mă rog, cum este baba Ioana, că mi-a . 

slujit mult, măcar la o chilie, tot să-ţi fie milă de dinsa. Şi de bieţii copiii de rumini 

să-ţi fie milă ; şi bietele copile şă le grijești cum li s'ar cădea.» Astfel se ia- 
cheie diata,
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LUI, 

Biblioteca îrancesă a unei fiice de boier din Moldova 

pe la 1820. 

Notes des effets apartenans ă Mademoiselle Mariette de Cantacuztne, 

qui se trouvent chez Madame la baronesse ă Bender: 1 collier; 1 paire 

de boucles d'oreille ; 4 paire de petis ciseaux ; 1 canif; 1 morceau de 

crayon rouge; î porte-crayon; 1 boite de couleurs; couleura sur des 

morceaux de verre ; 2 dictionnaires italiens et francais; 2 grammaires 

ruase et franqnise ; 2 gcographies frangaises ; 1 giobe; 14 volumes Vie 

et Amours du chevalier de Faublas; 1 le Petit la Bruşăre; toute ma 

musique ; 1 dictionnaire russe; 3 volumes le Petit Tresor; 6 volumes 

Mythologie italienne; 1 dialogues aliemands-italiens; 1 VArt dWaimer 

d'Ovide ; 2 dictionnairei allemands-frangais ; 1 Ornement de la mâmoire ; 

14 Ocuvres de Delilte ; 1 Antânor en Grâce ; 9 volumes Histoire ancienne ; 

1 volume de Tâlemaque italien; 2 grammaires grecques et turques; 

4 livre pour les d6penses. 
Signâe: Mariette de Cantacuzene. 

2 Cours d'âtudes pour la jeunesse, dans lequel se trouve la gram- 

maire frangaise et la gâographie!, i 

IV. 

Foaie de zestre a Bălaşei fiica lui Iordachi 
Cantacuzino Logofătul. 

Partea fiicei mele Balaşa, de moşii şi altă zestre, cei-am dat cind am 

căzătorit-o după Aristarho Hrisosculeii, Vel Comis la ani! 7238 (1730). 

4 salbă de 60 .ghi (galbeni ungureşti) ; cîte de 2 ug,, şi 2 ug,, şi 4 

ug. de 12 ug., 520 let, 8 parale; 1 left cu rubinuri şi cu diamant, 240 
lei; 4 lanţ de 100 ug. ungureşii, la Țarigrad l-am făcut şi 50 de ler 
am dat de lucru; 453 lei, 4 par., 410 dram. ai tras; 15 şiruri mărgă- 

ritare, 34 matealuri, cîte 15 lex matealul, 510 let; 4 păreche brățări aur 

cu diamant, 200 de lex; 1 păreche şărji aur cu smaragd, 150 de lei; 
4 păreche şărj! aur cu rubinuri, cite cu trei picioare, mărgăritare mari, 

120 de lei; 1 păreche şărji,.aur cu smaragduri, tij cu picioare de măr- 

găritar, 410 ler; 4 păreche şărji cu smaragduri, cu mărgăritare, 40 de 
lel. Acestea-s de-a mîne-sa.—( inel cu diamant, (50 de lei, al mine-sa. 

  

1 Biblioteca Academiei Romine, Doc. Trib. Iaşi, LV, fol. 415 Vo. 
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4 
1 inel] tijl cu diamant, 70 de ler; 1 ine! îij cu diamant, 60de lei; 1 inel 

tij cu diamant, 100 de lei; 1 inel îij cu diamant, 60 de le; 1 inel sma- 

ragă mare, 150 de ler; 1 inel safir, 60 de lt; 1 inel mai prost, 30 de 

lei; 1 inel cu mărgăritare, 20 de ler; 2 inele smaragd, 50de lei: de-a 

miîne-sa ; 4 inel de aur cu pecetea ei, 10 lei; 1 gherdănaş mărgăritare, 

30 de lei: a mine-sa; 2 coboaie argint poleite, 150 lex: a mine-sa; 1 

buhur de argint poleit, 50 de ler; 42 linguri argint, 228 dramuri, 57 

de lei: 3.304 lej, 4 parale. 
Haine ce i-am dat. 
1 tambar şahmarand, cu patce de sobol, cu bumbi de mărgăritar; 1 

tămbar sarasir cu ţateă sobol, cu bumbi de mărgăritar ; 1 tămbar tij 

şahmarand, cu pacă de sobol, cu bumbi mărgăritar; 1 tămbar ca- 

navaţă cu flori de. fir, cu blană de cacom, cu bumbii. mărgăritar; 
A ghiordie bilacoasă, cu flori de fir, cu cacum blănită ; 1 ghiordie ha- 
taiă, cu îlori de fir, cu elan (sic), cacum blănită ; A sucnă sirasir ; 4 

aucnă lastru ; 4 sucnă hataiă cu fir; 1 sucnă hataiă, tijcu fir; 1 sucnă 

belacoasă catifea, tot cu galioane de fir peteală; 1 briii cumpărat cu 30 
de lei la Țarigrad; 1 briă cu stele; 1 briii colan, paftale de argint; 6 

cămeşi cu sirmă ; 10 cu fir; 22 cămeşi cu mâlasă; 12 şervete, însă 6 
cu fir; 12 şervete alese cu fir; 12 şervete alese cu aţă albă; 1 masă 

leşească ; 4 mese făcute în casă; 1 peșchir de mătacă; 2 prostiri, una 

cu fir, alta cu mătasă; 1 prostire aleasă cu fir; 1 prostire aleasă cu 

aţă; 1 odghial cu fir; 1 prostire cu fir; 1 odghial îij cu flori de 

fir; 1 polog tafta alagă, cu sandal căptuşit; 1 pilotă atlaz; 2 feţe pe- 
rini mari, cu fir; 4 perini mici, îij cu fir; 4 perini cirşic cu fir; 7 co- 

voare ; 2 scoarțe turceşti ; 2 cergi cu ozoare ; 1 păretari, tij cu ozoare; 

1 masar tij aşa; 2 nătrămi de Țarigrad, cite 30 de lei, de cele lungi; 

4 năframă reţele ; 2 năfrămi cusute cu fir în capăt; 4 năfrămi tij aşa, 

după acâle; 5 năfrămi aclaz cu fir; 20 năfrămi cu sirmă; 30 năfrămi 

cu fir; 1 miniştergură de mini, cu fir; 1 miniştergură cu mătăşi; 2 

minişterguri alese, cu fir; 4 minişterguri alese, cu fir; 2 tocări blide 
cositor ; 2 sfeşnice mari de aramă de Țarigrad; 1 scatulcă mare, cu 

şipuri cristal de Gdansca?; 1 sepet mare de Țarigrad; 1 sicrieş mic 

poleit; 1 rădvan, 6 telegari; 1 cuhne bătută cu pulgariii, cu 6 cal te- 
legari ; Î cal de mire; Î gea poleită, cusută cu sirmă; 1 raft de cele 

grele cu presăr cu pobi, 150 de let l-am cumpărat; 1 lighian cuibric. 
Bucate ce i-am dat. 

230 atţupi în tre! prisăci primăvara; 520 o! mari, cu 200 mici; 20 

vaci cu viței; 20 bol mari de plug; 20 iepe mari cu 10 micr; 4 armă- 

gar galben. 

1 Tot asa, 
2 Danzig.
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Moşii ce i-am dat. 

Zadubreuca, sat întreg la Cernăuţi, cu două heleşteie, însă unul iezit 
cu mori, ce l-am cumpărat de la Stolniceasa Uraăchioae gi de la fil să!. 

Vascăuţii, jumătate sat, tij la Cernăuţi ; iar hotarul ii este mare pe 

Ceremuş, cu vecini! și cu mori, ce l-am cumpărat a patra parte de la 

Catrina fata lul Flondor şi a patra parte de la vara Safta, fata Pridii 

Stolnicului, ce i să trage de pe Boul. | 

Voloca, a patra parte de. sat, ce se hotărăşte cu Văscăuţii, am cum- 

părat de la Dănilă Giurgiuvan, ce-i de pe moşu-mieii Boul. | 
Vlădenil, sat pe Jijia, la Dorohoiii, cu vad de mort în Jijia, ce-mi 

este o parte moşul miei Boul şi de la neamul Ciogoleştilor, fiind rudă 
cu Boul. 

10 pogoane vie la Odobeşiul. 
10 sâlaşe Țigani, cu copiil lor, pe izvod ce i-am Qat anume. 

v 
1 'Țeranl șerbi,
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