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“STEFAN VODA CEL MARE 
  

m PARTEA. 

îi STAREA MOLDOVEI, : 

„Ne vom ocupa de epoca cea mai glori6să şi de omul 

cel mai mare cea avut naţia română de la, descălicarea 

ui Dragoş şi Radu Negru până astăgi. Acea epocă este 

" timpul din urmă ce înainti închinarea Moldovei către 

'Purci; acel om este Stefan cel mare. | | - 

Coloaii Moldovii,- acâstă viță eşită mai tărdiu, de cât 
aceia a Valahei. din marele isvor al Românilor aşedaţi în . 

„....-Carpaţă, interesă pe toţi Românii, prin istoria lor în par-. . 

” te, gloria, umilința, fericirile, durerele ce sunt gloria, 
umilinţa, fericirile durerile Românilor.: Împăratul 'Pra- 

„dan, aducând coloni Români din Italia, se gândi tot de o. 

„. dată la inijlâcele cum se vor apăra aceste numerâse co- . 

_1onii împotriva lumii barbare în ajunul de a se rupe şi 

a, îneca, Europa; ca să-i asigure împotriva năvălirilor, 

„Dotări a" aşeda pe vârful lanţului de munți, de la ca-- 

„pătul din Bucovina până la Dunăre şi de la Dunăre îna- 

inte prin Moesia, Macedonia, Tesalia, până la golful Co- 

rintului în Grecia. Aceşti coloni în timp de opt-spre-de- 

ce secoli coborîră necontenit şi aceste coborâri formeză 

-o istorie, curi6să de emigraţii pe tot lanţul nemărginit .



1 
".-. locuit de Români. Coborârile cele mai însemnate fuseră .. negreşit: acelea ale Românilor Valahi, Românilor Moldo- - „Veni, Românilor Hemuseni şi marea emigrație. a unui mare număr de Români din Carpaţi, dincolo de Duuăre, .. sub, Aurelian .Vâile locuite de Români, Basarabia, Buco- vină; Transilvania, : Banatul, Moldova, Valahia, părţi din Turcia, Bulgaria, Macedenia, Albania, Tesalia, Epir, '. „Grecia, sunt nisce noi cotropiră prin vărsarea, Românilur după timpuri. . Adevărata, lor patrie este, de două. mii . ani aprâpe, aceste regiuni vecine cu cerul, acest lant de ” munţi ce plâcă din Bucovina, şi merge la golful de Co- . -„ Tint, străbătând donă-geci de popâre şi două-geci de cli- - me. Patria Românilor este ori pe undese întinde acest - - lanţ de munţi pe care străbunii noştri Tai răpit, cu armele în mână, ca să facă locaşul fiilor lor. Valurile barbarilor ai bătut în stâncele acestor munţii; . lumea : „şi-a schimbat faţa sa; alţi poboli au resăritin p6lele | „ Stâncelor; dar colonii Romani au: rămas asupra-munţi- lor stăpâni cu vulturii, cărora străbunii le au fostînere- dințat pe fii lor. . . a 

„_pul domniei lui Stefan; cu tâte acestea istoria acei epoce ' "este iubită Românilor Moldoveni, căci Moldova fuse ne- atârnată 
a Neatârnarea însă nu cruţă acest popor Român de Sgu-. duiturile : resbâelor: civile. Nemul Român tot-d'auna mișcător şi nestabil, nu remase liniştit, resboiul cu stre= - înii, îi înălța cugetările, îi nobila simțimintele. Pacea . : "îl făcea mic, îi întorcea inima u întru, acest sinucid al naţiunilor. Ast-fel acâstă epocă, 

_ domnea de doi ani la Moldova, cănd de o dată Petru -Arou veni cu oştirea să apuce tronul. Bogdan cutezător S
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"<a toți contimpuranii săi, îi eşi înainte la Răuseni cu o. - 
mică armată în 16 Octomvrie 6963, dar Bogdan, tată . 
Imi Stefan cel Mare, avă nefericirea să caqă în 'acâsta, 

“Maptă gi să'3i pârdă viaţa. Stefan cel Mare se luptase 
lângă părintele stă, îl vădu murind, şi jură în sine o - 

răsbunare amară. Stefan alergă la moşul săii Alesandru, 

părintele lui Bogdan, pe când Petru, Aron se aşedă în 
- scaunul Moldovei.» Stefan cel. Mare, aţunci june: încă, 

” “ stărui: pe. lângă. mogul stii Alesandru să stringă o ar- 

mată şi să între în Moldova ca să resbune mârtea lui . 

Bogdan. Acâsta se făcu. m 
Alesanâru şi Stefan intrară în Moldova cu o mică ar 

mată. Ei puse.tăbara la Movila. “Petru Aron cu o ar- - - 

mată numerâsă şi ajutat de talentele sale militare, sosi -. 

-__ aici, lovi pe Alesandru şi îi fărămă mica ostire, Alesan- iat 

---- du fugi atunci în“ cetatea Albă. Stefan împovărat de _ 

.. Tovirile ursitei la începutul vieţei sale, desperat trecu în- 

Muntenia să caute cel.puţin un'adăpost lângă Radu cel 

“frumos, domnul ţării Românesci. — Stefan nu coman- 

-dase în cele două lupte perdute una de tată „săi, cea-laltă 

"de moşu stii, el luase parțo ca simplu ostaş. Către ace- 

"stea, din frageda'lui copilărie se recunoscuse într'îusul -. 

_ două mari calităţi, agerimea spiritului şi iubirea arme- - 
lor. Nică un june de vârsta sa nu putea să-i-stea,: înainte. 

nică la trîntă, nici'la vorbire. La vânăt6re ucidea ursul. 

-în luptă armat numai de un cuțit. a 

-” STEPAN CEL MARE LA RADU CEL FRUMOS 

. "Pâra-Românâseă se afla, atunci îni unul din acele rari 

“ repaose ce vena, după un'şir de lupte civile, de resbde -- 

„cu streinii. Constantinopoli căduse în puterea Otomani- 

lor, provinciile creştine de la Dunăre tremuraii la nu- 

___ mele concheranţilor. Dar: acâstă temere nu putuse nici 
“a întrâna pretenţiile Ungurilorşi Polonilor asupra Prin-: *



6 =. 
cipatelor, nică a; stinge spiritul resbâelor- civile la Ro-. mâni. Vladislav, domnul Munteniei cădi într'o luptă în - Tărşor împotriva lui Radn cel Frumos, fiul lui Dragu- ; Domnul numit Basarab, nume ce se da atunci la toți. '- : Domnii Munteni.: A câstă luptă fuse mormântul lui Vlas ..: dislav şi urcă pe troriul țerii pe Radu cel Frumos. . | “Este anevoe unui Domnitor. a face fapte mari în- . "tun timp. de corupţie, de certe de resbde. civile, “când” - „virtuțile civice ai$par, când. patria nu mai este nimic .. "şi interesele de partidă se nobilâză şi ocupă tâte inimile. - 'Trebuiaa fi unul din acele geniură rari ce Dumnedeii tri- mite din când în când spre a scăpa sotietăţile omenesci "de psrire, ca să pâtă a lupta.cu isbândă împotriva, ace- E stor rele, Tristă asemănare a relelor de atunci cu relele | de astădi! dar cel puțin atunci,. pe lângă spiritul de ură - şi desbinare, era vitejia. Cei ce să certaii, avâii cel puțin ..  bătbăţia urei lor şi certele erai în vîrful săbiilor. Astă- di bărbăţia nu mai este ; certele aii remas singure; Către. acestea starea de deshinare a Munteniei cota, să, - aduci un mare tiran. Acest. tiran. veni mai târdiii. Era. : - Zepeş! Daca vre o dată starea nâstră de desbinare de .- „astă-di, mai puţin vitejia 6menilor, va-aduce un tiran, acel tiran nu.va fi un Țepeş, acel tiran va fi un. | Stefan VII DI IS Da „_ “Radu cel Frumos domnea cu 6re care pace. Dar mai “mulţi intriganță alergară la Petru Aron, usurpatorule “tronului Moldovei să mijlocâscă a pune ura între A ron şi Jadu, d6ră vor face să nască un reshoiii între cei... duoi domnitori.-Radu află tote acestea, Scirea ce-i veni -- că Aron învinse pe Alesandru la Movilă, aruncă spaima, Şi. durerea în mijlocul sărbătorilor ce se daii la acâstă, curie, - ..- i i „„Căre acestea Radu cel Frumos scapă de umbra grije- -. "lor sale în sînul familiei. De o cam dată, partidile po- | litice, înspăimântate de agerimea inâniei acestui Domni- |



tor vitez, nu cutezati să ridice capul: Petru Aron, el în- 
„suși, cu't6tă bărbăţia isbăndelor sale, se oprea la i-.. 

-* deea, de a declara resboiii Domnului Munteniei. Dar tre- . ” 
„cerea lui Stefan la Radu în Muntenia -înspăimântândul. : : 
“se hotări ca să facă tot; ca se gonâscă pe acest rival.noi : 

de la curtea lui Radu. . 

“Radu cel Frumos era în consilii. Mitropolitul, Dâmna i 

şi câți-va, din“ ceă-mai mari boeri se afiaii în consilil.: 

Aici se deshătea, la întâmplare când Petru' Aron ar trece . . 

„în Muntenia cu ostire, ce trebuia să facă... - . 

“ Spiritul timpului nu 'erta nică o părere împotrivitâre 

„luptelor. Un boer care, în consiliuri sai în public, ar fi. - 3 

“ eutezat să respingă ideea de a, se resboi, ar fi fost tratat 
„ca, un! migel sai trădător şi petdut pentru ttă viața sa... 

-> Era timpul când femeile ' ele însuşi. mergii la resboiii.. - 
_+- În acest consilii Radu priimi scire că Stefan fiul Dom- - 

- nului Bogdan şi nepotul lui .:Alesandru, luat în g6nă. . 
de Petru Aron venise a cere adăpost la curtea sa... - 

dată, 
1 — Să vie! dise el. 

Acâstă, scire făcu pe Radu să tremure şi să suridi de o - A 

1 Stefan păzu în mijlocul acestui cere ast-fel cum sosise . 
- dupe cale; Era june şi mărunt de stat, dar jegat bine. Chi- 

+" pul săi nu avea trăsurile frumâse de proporţie şi de deli- 

„ cateţă;' dar avea o frumusețe bărbătscă, o căutătură 

- înţelegătore şi plină de foc; o frunte largă şi cuttă junia, 

"1 Jui, încreţită uşor de cugetiiră seridse. |. ă 
; * — Win să cer udăpost , dise el, la acâstă curte. 

+: — Bună să-ți fie venirea! răspunse Radu. Curtea mea 

va, fi tot dauna adăpostul Domnilor: și fiilor lor neferi- 

”ciciţă, chiar când einu ar avea, ca Stefan, înţelepciunea, . 

cinstea şi vitejia drept merite. - 

"+ Aceste vorbe îmbărbătară pe nobilul pribeg.: 

ci IE ae 

II AD Pa Ca 
+ 

- Vorbele Măriei tale mă cinstesc şi mă înbărbăteză, | o -
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.. espunse Stefan, a'ţă cere mâna de ajutor împrotiva, răs- 
" vrătitorului Aron. o a 

— i eii sunt o chezeşie a vorbelor Domnului mei, dise 
D6rana ce şedea lângă Radul cel Frumos... - 

„ Stefan şedu mai mult timp la curtea Radului. : Ma 
„ 'Acesttimp era trebuineios pentru strângerea, inui cop - 
„de'oştire din Muntenia şi .0 câtă de mercenari Moldoveni . . - 

„ŞI cazaci, | a N IE: 
__ Stefan priimi. acest -ajutor de la Domnul Munteniei 

„- fără nică o condiţie stricăt6re pentru ț6ra naşcerei sale. - 
.. Plecă din Muntenia luând cu sine şi lăsând în urmă -. 

cele mai frumâse aduceri aminte. Plecă în capul a trei - - 
„mil de ostaşi aleşi. er 

€ *. SPEPAN ÎN MOLDOVA. 
ae 

_. Abia, întră în Moldova, şi mnlţime de „nemulţumți”. 
şi vechi partizani ai părintelui sei alergară şi se puseră sub stindardele sale. Calea, ce luă fuse acea a Sucevei. Pe -- 
acestă cale armata se. purtă. în privința, locuitorilor. „Cu atâta blândeţe, încât t6te inimile fură câştigate, - - .. Petru Aron , luând de scire, strânse tOtă oştirea saşi. | . „plecă înnaiute'i. Stefan abiaajunse la Joldeni(1), pe Si-- -... ret, şi întîrapină ârmata, lui Aion. Acolo se aşedară amân- : 

- două taberele, a i 
„În timpul nopţii Stefan chemă pe toţi-capiişi le dise 
„că daca el vine să-gonscă pe Aron, nu venea împinsnu- . . .: maj de nebuna dorinţă de a se:tirca pe tronul părinţilor . “ „Sei, ci dea mări numele ţării sale şi a uşura suferin- - „ țele locuitorilor împilaţă de bocrii tirani. După-aceste  : „ trase el singur planul de bătae cu o agerime nespusă. . 

(0) Mixonţiice: Dolgestă la “Tina, -| .
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otă dioa, trecută el cerectziso locul, înlătarările ale cu. - - 
cea, mai mare băgâre de s6mă. 

“La 12 Apriliă, dimineață Îa,- 6 ore, lipta începu ş şi ji 
inu până după apusul sdrelui. Centrul lui Stefan se com: 
punea, de Dorobanți, Meedinţeni şi Romanaţeni, ce erai 

-: pe atunci firea airinatei țerei Românesci, şi care de la: . 

Mircea cel bătrîn.nu se schimbase în nimic, împreună cu. : 

- câte va sute de roşiori. Aripa stângă era formată de mol-.: : 
, doveni şi alţii mercenari cazaci. Aripa dreptă se: forma 
_deun corp de. oştire regulată a țerei Românesci, din mai... 

.. multe cete cu numiri felatite, şi “de mulțime de juni bo-. . 

* “eri cu ostaşi, al lor particulară. Rezerva se forma deuncorp . - 
- de infanterie şi cavalerie, ostaşi aleşi şi siguri. ce formaji 

în ț6ră garda Domnului. - . Da 
“ron: sa luptă cu mare vitejie. „Dar acâstă furie neînso= * 

“țită de inteliginţă căută a se sparge împotriva, tacticei . 

Îi Stefan. EI rândui ostirea ast-fel, înicât în tot; timpul :: 

“ uptei ostaşii seă avură timpul a se odihni pe rînd. Aron 
dinpotrivă, năvălise cu t6te puterile sale. Stefan se apă-: Su 

ră şi ţină tărăinul cu putere. Când sera se arătă oştirele .. 

lui Aron nu mai 6raii în stare-de a, se Date. Atunci Ste- -.. 

fan atacă cu tâte puterile, Otirea lui Aron serisipi. Ca. . 

- valeria muntenâscă cu caii odihniţi o luâ în g6nă. Aron - ă 
„scăpă! cu câți-va vitejii şi se adăposti la Orvic, așteptând : 

„Săi vie noi “ajutâre. 
- Luptă între fii acoliiaşi n&m! luptă durerâsă! trădare! - SI 

Mult sânge român s'a vărsat de românii dintr ecut, din 

causa ambiţiunii unor capi români! şi acest sânge încă 
“nu -a putut sătura setea, intriganţilor! Astăgi sunt gata 

- să reîncâpă luptele: între fraţi, numai capii partidelor să. 

rădice stindardul neruşinos al resboiului de partide. - 

- Streinul singur s'a folosit din sângele vărsat! Aceste lup- - 

- te au slăbit nâmul român. Catre: acestea fură lupte ce. 

aveii de scop: unirea, celor două ţări române; în acele. 
timpuri, unirea, hu a se putea face de cît prin conquisti. N



„ Sângele vărsat pentru unire era bine priimit, era un sacri SN ". ticiu ce. trebuia să înblănzâscă mai tărgiu deul desbină- - 
„* Stefan avă ideia unirii. Acestă idee să zăresce în cele mai multe fapte ale eroului Moldovii în lunga şi stră=: lucita sa viață, acestă idee maj presus de vulg, a trebuit . "«Să înblăndscă cugetul lui Stefăn după acâstă luptă, vă- 96nd leşurile fraţilor sei cădute în sângele 1or.'O mie de . Români din amăndouă părțile zăctu pe câmpul de bătae. , > A doua luptă de la Orvic, între Stefan şi Aron, fuse „„ maă-puţin sângerâsă , dar fuse cea din urmă. Aron se în-. "vinse şi fugi în Polonia. Stefan intră cu t6te oştirele în .. Sucva, unde fuse priimit cu mare pompă în câmpul na- | mit Dreptatea de Mitropolitul 'Teoctis; cu toți capii cle- - - .. - ului, boerii, boernaşii, mazilii, rădaşii şi poporul; Ste-. ” . „fan îi într6bă dupe ce lo dete sâma, de cugetările sale: ; — Vreţi voi să vă fii eii Domn? Pa _ 33. Toţi întro unire strigară; ... Du - «Mulţi ani cu bine să domnesc!» : .. - Ii + „Acolo Stefan: priimi din mâna Mitropolitului stindarul țerei, apol se duse la Sucva. : E E „Trei dile după alegere, noul-Domn se duse la biserică „Să primâscă ungerea, cu mare pompă, E „Fericite timpuri când Domnii Români nu avâu trebu- .. inţă de a fi recunoscuți de pbrtă, ca să pâtă şedea pe tronul țării! atunci naţia, era totul; ea nu împărția su- | veranitatea ei cu-streinii. E "Ea trăia pria sine, era mare, pentru aceea şi domnii * ei eraii mari, „erati Români; mâna, lor nu priimise încă -. | „Sabia div mâna Turcilor ca să învingă mîndria naţiunei . lor; ci o primi din mâna națiunei ca să o apere împo- - triva inamicilor ei. Umării lo nu se plecase încă ca se | primâscă cabaniţa otomană, simbol nefericit de mărire „Şi de robie tot de odată! Acâstă mărire este o ilusie,ro= ! . Dia singură e reală. . e N e 

. 
Di 

. N, 
- . . 
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"Acâstă anărire- este o derîdere. amară! dinsultă arun= | 
cată naţiunii, căci ori-ce insultă făcută Domnitorilor de -- 

„streini, este făcută națiuni... 
Pote că perderea neatârnării xomânilor nu fuse îap-. 

tu unei clase, unui om; nimeni nu. merită a fi criticat, 
nică "Damnii ce se plecară; fuse voință lui Dumnedeii: nâ=. 
ia română era prea frumbsă, ca să pâtă cresce şi mări, 
în libertate, fără să atragă. asupră-i gelosia celor alte - | 

„popbre, ura, apoi perderea ci. Dumnegeiă o făcu mică, 
"ca sa-i păstrede mărirea ; o făcă supusă, ca să-i păstreze 
“libertatea, :i urdi un lung şir de suferinți, ca să-i întă-. 
râscă sufletul în vitor; căci nimic nu nobil6să pe o nație - 

“ ca suferinţele. Turcii fuseră un instrument î în mâna lui 
- Dumnedeii, ca să mântuiască naţia română. Numaia- '. .. 
„esta pâie să scuse pe Bogdan ce a închinat tera. Viito= * 
„xul ei este asigurat; el cresce şi înfloresce în umbra... 

“ timpului ce curge. Vor fi încă dile dă mărire, de liber- 
„tate pântru români, şi daca aceste dile aii intârdiat încă, “ 
"a veni, causa, este că viciul întărdie încă în mijlocul no- 
stru.. Domnul purcese cu mare pompă la biserică. La... 
“porta, bisericei descălică. Aică îl întîmpină Mitropolitul 
'Peoctis cu Episcopii, Arhiereii,. Egumenii un preot, cu : 

: Evangelia, mulțime de diaconi cu cădelniţele în mână 
şi citeţi cu făclii aprinse. Când Stefan urcă cea d'ântâiu ' . 
treptă, Mitropolitul se coboră. spre el, luând Bvangelia 
din: inâna preotului şi dând'o Domnitorului săi o sărute. | 

Atunci cel d'ântâii psalt începi că 'cânte : vrednic este ? 
Ajungând Domnul în mijlocul bisericei, descoperi. ca 

pul, se închină la icâna lui Crist, o sărută, apoi la icâna ă 
maicii Domnului, pe care o sărută asemenea, :. > 

Atunci îl Inară, Episcopul de Roman de braţul drept, 
Episcopul de Rădăuţi de braţul-stâng şi îl conduseră în 

„în altar, Acolo Domnul și cel duoi Episcopi îngenuchia- 
:7ă la masa sântă (pristol), se audi atunci cântarea : Jsaid 
dănțuesce, Mitropolitul, puse omoforul - asupra capului



aa 

| „Iul Stefan şi citi o molitvă xânduită” pentru încoronare ; 
-- după molitva îl miruesce; Domnul -sărută mâna Mi-. : 

" tropolitului Mitropolitul sărută crestetul capului Domnu- . 
„ui, Când Stefan eşi din altar, cei duoi episcopi iară a- 

pucară pe Domn de,subţiori şi îl duc până la jeţul Dom= 
| „mese, Atunci Mitropolitul, stând în uşa din mijlooa al- - 

tarului, bine-cuvîntă pe Domn şi diaconul începi în- 
: dată : Dâmne miluesce, pomenind pe. mitropolit şi pe 

- Domn, şi pe poporul cresțin. Domnul se cobori din.:... . : 
-„ strană şi se duse a se închina în mijlocul-bisericii. De. -. 

„ Băcă eşi afară din biserică, se acoperi pe cap cu cuca sa, . ..: 
- încălecă, şi cu t6tă suita de călugări, de ostaşi, de boeri, . - 

” de popor, se întârse la palat. Acolo, descălicând la scara: 

»
 

„cea mare, se duce în sala .unde se ţine consiliul ordinar,. - 
„ “unde îl astepta, un tron pe care şedă Domnul. Mitropo- 

” litul, Episcopii, Boerii, căpitanii, şedură toți în picidre..- 
Atunci Mitropolitul făcu un cuvînt. de felicitare, urină 
"Domnului viaţă bună şi fericită spre a putea face ferici- . . 

"rea poporului sei. Stefan respunse prin câte-va. vorba: | 
că dorința simplă de a mântui țâra, îl făcuse să se urce . 

„pe tronul părintelui săi. Atunci se audi atară bubuitul - 
“tunurilor, seneţelor, sunetul musicelorii, glasul popo- 
ruluj.. 

"Trei gile de la încoronare se dete rangnri la boarii 
„ dregători -civili; în Qiua a treia Stefan primi:pe toți boe- : | 

rii ce trecură pe dinaintea lui în chipul următor: 
„ Veli-logofeţi de ţâra, de jos, veli-vornici de ţâra de - 

jos; veli-vornici de ţ6ra de sus; părcălabul de Hotin; păr- 
„călabul de N6mţ; de Cetatea nouă; de Sucâva, veli-po- 
„stelnică, veli-spătaui, veli-paharnici, veli vistier, 'veli- 

- Stolnici şi veli-comişi. . . : 
"- “Dupe acestia veniră + . . 

“Vornicul Dâmnei, cuparul, vătafal de păhărniceă, vă- 
taful de stolnicet, cei ducă vătafi de aprodi, cel de târg. 

şi cel de curte. Apoi credincerul, cămăraşul, -vătaful de .. 

4



„copii din'casă ; becerul, pivnicerul, toţi urmaţi de 6me- 
nii ce ei cârmuiali, : te 

- Veriră încă : veli-căpitanii de Suceva, de Iaşi, “de.Co- 

ari, de Coţman, de- Soroca, de "Pecuciii, de Roncea, de: ” 

“- Dorohoi, de Covurlui, de Dorobani, Poleovnicu de curte, .. 

„+ ajutorul luă, căpitanul de Dorobani; stolricul de Casacă, -. -. 

2 Căpitanul Hatmăniei, Agi,- Căpitanul Dâmnei ce avea. . .: 

“stea de călăraşi şi alţii cu 6menii lor. Ia 

:.-*. Ast-fel Stetan' se urcă pe tronul Moldovii. *. 

Este mai lesne a se urca pe tron de cât a sei al. 

păstra. A pe 

„Stefan 'scia acesta... El nu'şi ascundea greutăţile ce 

avea să întâmpine ; .era hotărit la tâte. El era din n6- 

mul acelora ce desfide evenimentele şi se ridică mai pre- . 

“sus de ele. Înainte d'a se urca pe tron, gândise la t6te. . . 

„Se urease pe acest tron prin-arme şi iară prin arme tree 

“bula să se. susție; Istoria: ţării sale fuse o mare lecţie 

„pentru dânsul. El cunoscea mestabilitatea de caracter a. 

naţiuneă sale; văgă în trecut toţi Dumniă cădând prada, Ma 

„“ ambiţinnii capilor de partide. Trebuis să dea o altă cale .. - 

„acestor ambiții, acestor. activităţi neobosite, îi trebuia, 

- vesbde cu streinii. Aceste resbde singure ai puterea. a 

a
 

'” face să înceteze certele diu ântru. Este tot-d'a-una ceva 

mai căutate “de cât puterea, este gloria. Cea d'ântâit 

„este: mijlocul d'a ajunge la cea din urmă. Îndată dupe - 
încoronare, câl “ântfiii act al lui Stefan fuse să organi-- | 

„„seze armata Moldovii pe un picior mai apropiat de tac- . 

_“tica. EI aşedă. corpuri de felurite grade sub nume de. 

stâgură şi le dete comandanţi mai mici şi mai mari dupe |. | 

gradul acelor corpuri. ._  -.. AR 

Engel dice că Stefan Domnind, de la 1458 până la . 

1504; Moldova .la atâta: a ridicato, încât de singură a 

Domnit, fără clintelă streină. RR 

Mulţi eredură -atuncă că domnia, ui Stefan va fi o e- - 

“pocă de vesbdie. Către acestea trecută cinci ani de pace -



ca să Organiseze. administraţia din ântru şi armata sa, - - 
- “amândouă slăbite de resbdele din trecut... :- 
În acescă cinci ani se ridicară multe nemulțumiri se lo- -. 
„viră împreună, apoi se reuniră ca să lovâscă tronul. Stefan 
prevădu lovitura: o preveni de mainainte printr'o 'năvă- - 

- re armată în Transilvania. Acesta -se făci în anul 6969. 
” Stefan nu găsi nică o împotrivire seri6să în acâstă ţera. -" 
Se mulţumi să supuie pe secui la o dare şi se înturnă în - 
Moldova încărcat de prăqi. - DI a 

„._ Sufletul săi mare 'alerga, la idei mari. Unirea, celor - 
două țării române îl urma, neîncetat. Românii din aceste. 
„două țării despărțiți prin interese de guvernământ mai * 
ales ale Domnilorşi boeriler ce găsâi mai apropiete in- - 

ia teresele loc cu starea, de despărțire, nu voi pe atunci să. - i 
audii de unire 'sub un singur sceptru. Prebuia a face-u-. 

-_nirea prin puterea armelor... : . o 
. Stefan nu. cruţă. nimic, ca să ajungă la scopul sei. 
"> Înainte de tâte căută a'şi face aliaţi. fusuflat de acestă 

„cugetare, se adresă către -Cnâzul. de la Chiev şi. ceri 
Mâna, fiicii sale Maria.. Acesta primi bucuros şi în al 

„ ş6ptelea an al Domniei, (1971) Iulii.5, se serbă nunta:sa 
cu acâstă principâsă, i aa Ra 

- Periceț&ra al cării cap nu se face o pedică Ia pro-: 
.. gresul şi organisarea că ! A: stă: împotriva, înaintării lu-: 

crarilor în țera,sa, este a se uni cu vrăjmaşii ţării sale. . 
“Stefan din potrivă nu voi să lase celor alți inţiativa - 

„„» reformelor ; 0: luă el însnşi căci ea, era, trebuinci6să la a 
- îndeplinirea plauurilor celor mari şi patriotice. : - 

„î STATELE VECINE 
a 

“+ Muntenia sati țâra surorăise afla în puterea Otomani- 
” lor eu condiţii de vasalitate. De fapt Turcii făctit acolo
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cele mat mari titanii. Radu cel Fr ramnos, “numar era; Dom- 
“nea Vlad V. Ţepeş, feciorul lui Dragoş şi nepotul lui. 
Mircea cel bătrin. Acâsta închină de .a doua, 6ră țera la . 

, i Turci (1460), cu condiţii destul de favorabile. 
+ "Mai în urmă se îscă cârtă. intră acest Domn şi Sul- 

- tanul, fiind că Vlad refusase de a se duce să se închine 
Saltauului şi săi dea: cinci sute copii tribut pe. tot anul Eee 

t6ră.. 
- îi stea a vorbi de vesbbele ce avu “acesti Domu cu Ste- îi | 

- fan cel mare, să arătăm; ciue era Vlad vY Tepes, 
„El domni de două ori. aa 

- Acest Domn fusecel mai aforud dintre toti tiraniă lumii * 
„barbare, Toţi istorianii. şi cronicarii fac un tabloi în- 
spăimântător din faptele s6le.. - , - 

= Dan II lăsă an fii anume Dan, care nu put urma - 
- pe tatăl seii la tronul Valahiei la 1452, căci Huniad - 
“xândui Domn în Valahia pe Vlad, fratele lui Dan. Pe 
acest Dan, Huniad pusese de îl orbise spre a nu fi Domn! 
nici o dată (1445). Vlad V "Țepeş îl prinse, puse să'i ci- 

“ t&scă rugăciunea morţilor lângă o gropii ş îl îmormânti E 
” acolo dupe ce îi tăiă. capul, (1). 

„La 1460 acest Vlad V, v&dând luarea Constautinopolii 
“de Mahomet II, hotări a re'noi tractatul încheiat între 
> „Mireca:şi Baiazet 1, cu următârele adaose : . 

“"Tributul: se hotări la 10 mii “galbeni pe an, pentru. 
“care Mohamet Il. se îndatora.: să” apete Valahia, contra 

:., tutulor inamicilor ei. Sultanul îşi reserva supre: aţia: - 
- nominală ; t6tă suveranitatea, din întru remănea pe s&ma 

*.. rii. Un oficer.t ture va veni să ia tributul, Va fi însocit, . 
: până la Dunăre la întârcere. 

- Acolo banii s6 vor mai număra odată şi seva da adeve-! E 
„-rinţă de primire, t6tă respunderea: remâind de aici îna- - : 
„inte pe sâma oficerului ture; ori-ce turc va avea un'pro-. - 

ces cu vreun locuitor din Valahia, vă fi judecat î în acestă, 
(1) Engel, i Da
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țâră; —ori ce neguţători Turci vor voi să vie în ţră, vor 
„lua voie dela autoritatea, românâscă şi cu un termen care 
„nu se va putea prelungi.—Nici un ture nu va putea duce . 

cu dânsul din ţâră nici un Român de ori ce secs să fie.— 
„-. Nu se vada nică o dată nică un firman de pârtă asupra 

vre unei plângeri făcute ei de vre un Român, de ori- 
ce natură ar fi. — Porta, să nu pâtă chema nici o dată 

„niciun Român în Tureia..(1)-- .. SE 
„ Mahomet II, sancţionă acest act cu mulţumire. El nu. - 
era om să respecte traciatele sale. Voia să supue tâtă ÎN 

„lumea; acesta era visul sti. Dorind a snpune Valahia cu - 
> "desăvirgire,. cată prilej a :rupe acel tractat. Ceru “lui... 

Vlad V să i se trimită îndată 500 de copii Români la: 
„ Constantinopoli pentru trebuințele imperiului. 

:,- Vlad V, era titan, dar era Român; era crud, dar era 
mindru. Respunse Sultanului că tribut va da, înră copii 

"nu-l trimite. Cât pentru ducerea lui la Constantinopol, 
încă nu vafi. - ia 

Vlad V 'Tepez trimise îndată dupe acâsta, soli la Ma=. 
tias Corvin (1461), cerând a încheia legături cu dinsnl. 
+ Mohamet II, 's2 înfurie atăt pentru respunsul lui 
Vlad V căt şi: pentru legătara ce voia a face cu Matias - 
Corvin. ia a e 
EL avea un favorit. Radu frate al Domnului Vlad V.: 

Pe acestea voi să-l facă Domn,: . . .:. ? Ma 
- “- Mohomiet II, era încă la Adrianopoli. D'acolo scrise 

iar lui Vlad V, să vie le dâusul să i se închine, şi mult 
” bine va vedea de la graţia sa. Vlad V nu voi. Halcocon-! 

dila dice că Sultanul avea pe lângă sine pe Radul, îrâ- 
tele lui Vlad V feciorul lui Dracula în cualitatea ru- . - 
şinâsă de favorit, adaogă că mare luptă fușese între . 
Radul şi între Sultanul, când pentru prima ră, Ma-: 
homet Îl declară acelui june; neraşinatele lui gânduri, 

„Radul luase o sabie. şi rănise forte răi pe Sultanul. 
(1) Wilehinson, Fotino, - .:-- ai E:



E 
pentru care lucru fusese esilat la Caramania, apoi aril. 
„dusese lângă sine. * 

Înainte de a ridica arma asupra lui. Vlad, cercă să 
: prinqă' prin.viclenie. Trimise la dinsul pe Hamuza de 
"- da Vidin cu secretarul sei, un grec renegat; Catabolinos 
„şi pe un Junis-bey. Vlad. V presimţi planul lor. Îndată ce 

aceştia. cerură o audienţă- Domnului, Vlad V îi. aruncă. - - 
-- în închis6re, puse de letăjă mâinele şi picirele şi îi trecu - 
"". în ţepi. - i i 

— Xlad V trecu în Bulgaria şi prădă oraşele şi satele, 
_„puind în ţepi 25,000 de mii de''Purci şi chreștină (1), 

M
a
 

-“- Sol urci veniră să-i. propue pace. Acestia ' nevoind 
- a1'saluta cu capetele desvălite, Vlad V dete ordin săle 
“bată pir6ne în cap pe d'asupra turbanelor. Ea 
“Ta aceste sciri Mohamet II se înfioră. Strânse o... 

mare armati (2); acâstăarmată plecă comandată de marele - * 

siziv. Mahomet IL'cu o flotă de 25 gelere .şi 150 vase 
” întră în marea Negră, apoi în Dunăre,-arse Brăila şi tâte 

satele după malul Dunării (3). :.. o 

"Stefan dorea să vagă pe Sultanul ocupat înresboiii cu 

Vlad, ca să pâtă şi el relua dala Domnul Mutenie ceta- - - 

tea Chilia'a Moldovej. Scrise dar la agenţii sei din Con- - : 
stantinopoli, să îndemne pe marele Vezir.a trimite o ar- 

“mată împotriva lui Vlad, pentru care lucru se îndatora - 

„să'i.vie în ajutor.cu'oştiri Moldovene; Di 

„: Sultanul primi propunerele lui Stefan şi permise a se - 

“asedia, -cețatea Chilia d6 Stefan împreună: cu amiralul . 
- sei Otoman. Armata. otomană trecu Dunărea în Munte- 

ME mia în 1462. . :.: 

_ Stefan asedie cetatea Chilia pe uscat, o pătiă mai mul- 
te dile, dar văgând că nu pote să o ia, şi rănindu-se la 

(1) Engcl 
"= (2) Halcocondila,  * 

„1 - (3) Engel, 
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un picior,. so” retrase: şi se duse la marginile Valahiei. „ Acolo o parte din oştirele lui Vlad: V îl opri d'a merge. 
moai "nainte. Stefan. temânduse! că. partea ce. ar lua .la. xesboiii pentru Turci şi împotriva românilor, ar putea să devie vătămăt6re însuşi în interesele Moldovei prin slă- | birea ţării surori, se înturnă la Sucva, lăsând pe Turci: să se măs6re singuri cu Vlad V. Vlad V trimise la munță mai t6tă populaţia ţării, 6meni, vite, lucruri. Un corp'de oştire se duse să observe pe Stefan la hotar, . Cel alt cu -- „Vlad YV se ascunse prin păduri în calea Turcilor ce ventă spre capitală. Sultanul află țâra deşartă, Vlad nu se arătă. + Dicăiri; credi că'a, fugit precum Dariu creduse că fu-" „gise Gheţii înaintea lui când ocupase aceste ţări pe carea, -.. trebui să le părăsâscă îndată, Mahomet II nu-lua nici'o . îngrijire de armata sa. Vlad Y afla starea armatei oto-.. mane, el îşi făcu un plan cutezător: Să intre în tabără | şi să ucigă pe Mahomet II. Într'o nâpte, urmat de o mie. - de călari aleşi, în întuneric şi vijelie, intră în tabăra Otomană, Vlad. V, voi să „mârgă la cortul Sultanului. Se înşelă; cădă pe aripa unde se aflaii Asiaticii, şi pe cortul vizirului Mahomet. O luptă teribilă începu între "turcă şi aceştă cavaleri. După ce uciseră mulțime de turci, . se retraseră, cu puţină perdere (1);: un corp de turci .- sub comanda lui Ali-bey îi urmară, le luară prinşi mulţi; - | nici unul nu scăpă,. FE 

Când Turcii părăsiră tabăra: în care se petrecă acestă luptă cutedătre şi voira.să intre intre în Bucuresci, vă durăcu spaimă o pădure de țe pă în care erai înfipţi Turci . şi Bulgari şi în mijlocul lor Husan-Paşa într'o țâpă mai „înaltă şi îmbrăcată în roşu ; eraii peste 20,000 de.6meni. Mahomet Il se înfioră ;- femei şi copii morți. încă erai „ înţepaţi. Pasările de pradă sburai sătule-pe acele cada- vere. Sub aceste ţepi, pe când cei înțepâţi nu “muriseră - „încă, se dicecă Vlad V cina cu ai sei bucurându-se de - (1) Malconconaila,: .- DN i



„ţipetele de durere ale înţepaţilor. MahometILar fi strigat, 
-- atuncă: să am eăi unast-feldeom aşi Iualumea! Capitala. -. 

“se ocupă. Resboiul de pădure urmă.. Vlad V lăsă 6000 de - 

6meni şi se dusela hotarile Moldovii. Omeravi mai multe . 

loviri, aduse -Sultanului 2000. de căpățâni. "Tera .căgă 
„atunci în pradă cumplită. Mahomet Il plecă din ț6ră,lă- 

-- sândîncă un corp de oştire cu Ali-bey ca să sprijinepe Ra- . . 

„= “dul la tron, Vlad V fugi la Matias. Vlad .V în 1477. se. 
:.. făcă din noți Domn, domni doi: ani şi muri ucis. de un - 

robal săi într'o preumblare. ... :... 
“Faptele acestui om'sunt atât de crude în cât. imagi-: 

 maţia, se întârce cn grză.. Unul din fraţii sei, fiind insul- . - 
“tat de orăşianii din Târgoviste, Vlad V, în dioă de Paşte, 
--. pe câad locuitorii erai la, masă şi la danţuri, cădă asupra, 

- lor cu oştire; îismulse din sînul serbătorilor, Pe bătrinii îi 
puse în ţ6pă împrejurul cetăţi : pe copii, junii, bărbaţi, fe- 

” mnei,fete îi trimise ast-fel cum eraii îmbrăcaţi desărhătre, 

“să lucreze la zidirea cetăţii Poenari ; între ei erai 6meni ... 

gi fomsi din tâte clasele societăţii(1). Făcând o invasie în . - 

“Transilvania, puse în ţepi un mare numer de Sasoni(2); | 

-mumelor le spinteca, sînul şi scotea pruncii(3), Engl mai 

_ dicecăsilea pecopii să mănânce carnea mumii lor friptă. | 

“Puse în ţ6pă pe un călugăr care predicase că este păcat E 

a lua lucrul apr6pelui seiă, după ce acesta, fiind invitat la : 

- masasa, din neluare în s6mă, luase pânea Domnului după . 

- anasă,; Pe-un alt călugăr ce-l întălni desculţ şi călare pe . 

un dsin, îl puse în ț&pă cu asinul.:. . = i 

Una, din concubinele'sâle îi dise că este îngreniată, eo: - 

„ cercetă prin nisce bătrîne şi se dovedi că minţea ; dar fiind 

“ - că acesta încă pretindea să fie, Vlad V dete „ordin săi. 

-despice sînnl. Nisce tătari cerându'i grația unuia: din ai 

„lor ce făcuse 0 greşâlă,. Vlad V le disecă o să-ispândure 

(0 Fotino 
(2)Engel.:- A 

.-(3) Bogel, . -...,
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- şică ei trebue să esecute. Tătarii murmurând, Vlad YV puse - . 
„să frigă pe vinovat şi pe cei. l-alţă 'Tătari: săl mănânce 
înainte de ai pune în ţâpă...Vlad V se perfecţionase la, * 

“mun, întrebuințase tâte chipurile; modul cel mai favo- .: - : 
„it al lui era de a pune în ț6pă.pe la o- parte a: câstelor, 
"..căcă acâsta făcea pe întepaţi să se svârcolâscă în dureri. 

" Înt'o Qi, rădând pe un țăran cu căimaşa scurtă, îl întrebă: 
daca are femee. Acesta, respunse că are; Vlad V puse pe - 
femeie în ţ6pă, şi îi dete alta. Un călugăr, vădând că află 
plăcere a şedea între ţepi unde erai înfipte cadavere, 1. : 

- întrebă cum şade în acea atmosferă putorâsă. Vlad V'1. 
puse într'oţ€pă fârte naltă ca să nu-i puţă cei de mai jos, 
Altă dată graciă pe un călugăr care, întrebat fiind ce dice - ! : 

„lumea de dinsul răspunse că toțiîl blestâmă ca, pe o hiară .. 
spurcată ce este ; şi pus6 în ţepă pe altul care îi re- . 
spunse că toţi îllaudă ca, pe una Domn plin de virtuți. . 
Pe la începutul Domniei, ucise” pe toţi: boerii care. - 
alegâii saii destitnaii pe Domni, şi femeile lor le dete“ 
servilor lor,. Mai puse în ţpă 600 de Transilvani ce. 
se aflaii în “Valahia; dândule foc întrun coştr. Ast-fel 
enumâră Engel, după un memoriu Sason crugimele ace-. | 
stui tiran.— Acest memoriu este scris în 1477. Engeldice. 

că în acest memoriu era, şi potretul tiranului pe câre îl des- 
„crie ast-fel; '«Chipul e frumos, trăsurile regulate dar bar-.. 

bătosci, privirea cruntă, are păr lung, mustăţi mari, portă - *. - 
o pălărie ce sâmănă cu mitra, papii, ocolită cu opanglică - 

„.bicoloră>. E PI 
Ast-fel fuse în scurt acest Vlad V, care prin întâlni-. 

„rile ce avu-cu Stefan, intră în istoria vieţii strălucitului ,: 
“eroiMoldovân, : e 

„_ Stefan începă a se.teme de puterea Turcilor. Moldova - 
„era ț6ră neatărnată şi nu avea, să dea socotâlă de cât lui 

Dumnegeii; acâstă neatârnare era înai scumpă lui Stefan !: 
> decât viața. “Trebuia să o apere contra otomanilor. Pentru . 
„acesta îltrebuia aliaţi creştini. Înturnă ochii spre Polonia.
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“În anul 1463 Stefan închieă un wractatofonsivşidefen- 

-siv cu Casimir regele Poloniei. Prin acest tractat se 'sti- | 

- pula ca Regele să vie în ajutorul lui Stefan cu 'oştiră 

da, întâmplare când Moldovavar fi amenințată, pentru care. . “ 

* meri Stefan seîadatora a nu face nicio învoire nică o dată 

cu Turcii făi,scirea lui Casimir, precum şi ai fi amic și 

'credincios(1); pe toţă 'Tătariă ce îl va prinde în Moldova 

„să-i dea lui Casimir, daca acesta ar: voi să-i primâscă. 

Acest rege Casimir nu era Casimir cel mare, căruia 

Polonia rămase dat6re o parte din strălucirea, ei; era Ca-. 

 simir IV; fiul al doilea al lu Tagelon, născut la -1427.. 
o 

-- încă în viaţa fratelui săi. Ladislav III, luă. guverna) în 

ducatul. Lituaniei, cu nemulţumirea, Polonilor. În anul 

1447 deveni Regeal Poloniei. Rege al Poloniei, else opu- 

- _, seseause întrupaacel ducat cu Polonia. Când cetăţile Prusii.. 

: se rădicară împotriva ordinului Tentonie, Cazimir începu . 

împotriva acestui ordin o luptă ce ţinu două-decă deani. La 

+ 1466 Casimir făcu-un tractat de pace numit tractatul 

de Zhorne, prih care luă” sub autoritatea, sa tâtă Prusia 

--* “apusană, BL muri în14921a Grodao. În anul 1463. Ali- 

“bey lăsat de Mahomet II în ț$ra Romântscă să aşede pe 

Radu III în locul lui Vlad V (Q)trecu în Ard6l cu: oştire 

câ să pradeţera. Acolo domnea atunci Ungurul Pongratz, 

- acesta strânsa repede secuii şi eşi înaintea 'Pareilor la - 

“Timişidra. Aci se dete o mare bătaiă. Turcii fură învinşi”, 

“ gi fugăriţi până la Dunăre. a 

- Stefan ardea de dorinţa. dea ridica armele, şi prilejul - 

întârdia. ca săi se arate. Lipsa lui Pongratz din ArdEl îi . 

 Qete ideia dea coprinde acea țâră şi a esersa pe ostaşi. 

 Plecă dar în Tralsilvania .cu un. corp de ostire, întră la: 

-Secui şi predă tera lor, apoi se înturnă în Sucâva încăr- 

cat de despolii. SE DE Di 

")Doghel, îi 
DN RI 

_ (2) Radu se puse Domn în Valahia în locul lui “Vlad V de către . 

turci. . Da i a NI 
2



„Moldovenii, urîndulise cu acest Domn, începură a ră 
“dica capul. Stefan închide ochii asupra, acestor uneltiră. - 
"dar tot de '0 'dată prepară ostirile sale pentru reshoiă, 
"Un resboiii împotriva 'Turcilor îi da, gloria de'care avea, . „mevoe ca să se susție, Când credă că are o armată pu--. 
ternică, declară resboiii Turcilor. Începutul acestui res- : boii fuse conjurarea, Chilii şi Achermanu, acestor cetăţi 
*Moldovene, una sub turci cea altă sub munteni. 

_- ACHEBAIAN ŞI CHILIA * 
""  Acherman sai estatea Albă, numită de Herodot Qe- : sia; de romani Julia-Alba; vestită prin esilul poetu-. - „ui roman Ovid; aci se vedeîncă lacul numit de români. lacu Ovidului ; era un Bugeac pe marea Negră. Domnii : " Moldovii purtaii titlu de «Stăpânitorii mării negre» (D,.. acestă mare era un lac Moldovenese,... 

"- Mahomet 1 voi să o îa, dar după o lună de asediere, -. se întârse înapoi, confundat de îutristare (2). Urmâto- .: torul acestuia, Sultanul Baiazed II veni în anul 1483 cu. „.. ostire şi o flotă-numer6să să asedie acestă cetate. - Mai mulţi scriitori vechi descriii acâstă luptă. Mon= “ castrut 'saă Acherman, sai cetatea Albă se află pe rna- :- lul Mării Negre lângă gura Nistrului, cetatea era bine ; fortificată şi îndestulată cu de tâte, ostaşi, arme, provisii. „ Baiazed vădând că asediaţii nu se miscă, hotări să apro- pie armata “dupe mare şi înconjură cetatea de o dată „după apă şi după uscat. Vădând însă pe locuitori taxi, în credința, lor de a, o apăra, bătăi zidurile cetăţii din mai multe părţi mai multe dile, până când se făcură câte-va, Spărturi. În dimin6ţa ce sosi după acesta, se dete asal- | tul; asediaţii români-moldoveni făcuseră pe din întru sub ziduri şanţuri şi valuri de pământ ast-fel în cât arătân-- duse Turcii la spărturi, Turcii se opriră ;. atuncă asediaţii “(0 Yedi arhiva Rota. -Tom! 1, fola 103, - (2) Discorso di Theotdoro Spendagino Cantacozino.
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' apărară acele întrări cu. săgeți, focuii, darde, petre, u-: 

ciseră. şi răniră un mare număr de otomani, şi îi respin- 

seră de mai multe ori. Dar 'Turcii, fiind în număr forte 
83 

mare, se prenoiati necontenit, fără.să ţie s6mă de nnmă- S 

-rul morţilor lor, oprind ast-fel pe asediați de a se odih- "63 

“ni; acestă din urmă, fiind puţini în număr, 

„nită şi morţi-aă lor. Lupta ţin pînă sâra, 

A: doua qi Baiazed dete ordin să se vînduiaseă armata 

" ast-fel împărţinduse în: maă multe col6ne căre să urmeze - . 

_ în bătae una pe alta, să pâtă reînoi neîncetat col6nele 

- şi să ţie lupta fără întrerupere 'Qiua şi nsptea până când 

-vor mistui pe apărători. înainte. de a se esecuta acest 

nu putâi nicis=a 

“să se odihnâscă, nici să înlocuiască la, spărturi pe cei TĂI 
EI . 

“plan, Băiazed cercă a face să se închine asediaţii: Un 

“sol se trimise în “cetate cu ordin a le spune hotărîrea 

p
a
 9
 

Turcilor despre chipul atacului înaintea căruia cetatea - 

“ muraal. putea să resiste, să le 'adaoge că de nu se vor în-: 

-„ china, Sultanul nu va cruța, nimic şi pe" nimeni, şi că 

daca dinpotrivă . se vor supune, se Ya respecta.averea şi 

- pers6nele şi vor putea a se retrage sati a şedea acolo. 

- Atunci se strânse un consilii „de capii cetăţii, dupe 

mai multe desbateri, se hotări a capitulă cu. condiţiile 

puse dinniainte de Sultanul. o: | 

Acherman avea duoi comandânţi moliloveni, numele 

lor erai German şi Ion. - n 

“Stefan aflase ca locuitorii. Moldoveni din Achernnan 

şi din Chilia, simpatisaii.cu Moldovenii şi cu dânsul. El 

“luă de la Regele Casimir. pisce cărți pentru misce locui-. 

tori din cetăţi, Poloni neguțători, aşedaţi acolo. Îndată 

“ce se apropie-cu ostiri de Chilia «pe care o atacă ântâii, 

e! trimise acele cărți la adresa lor, şi se înţese cu dânşii 

„ca, să dea cetatea. Mercuri spre Juoi. la, miedul nopti, la 

29 Genariu, Stefan ajunse cu ostire sub zidurile Chilii. 

““ Juoi ostirile sale sait odihnit. Porcii din cetate nu făcură - 

nici o mişcare. Vineri de diminsţă începi lupta. Bătaia 

x 
. [i



"a — S4 — 

„fuse crăr ieră din amânderă părțile, mulţime de Moldo» -.. „ “Xenl cădară; . sâza. înceată: lupta; a doua, di de diminsță, - + Sâmbătă, upta începând din nuoiă, cetăţenii deschiseră „0 p6rtă prin care Stefan intră cu ostirea şi coprinse ce- '. „tatea (1). Lupta țină încă în cetate dar Turcii fară fără- amaţi. Stefan luă o mulţime de robi Turci: şi Turce. _- Stefan trecă trei dile şi trei nopţi în Chilia, a împăcă | pe crestini contra Turcilor, a cruța şi a ajuta pe cei din. urmă; Locuitorii. chrestini trecură maj multe :dile în - s2rbători de bucurie, Acată cetate numită Chilia, în * timpii-vechi să numea Licostomon. a » „ „Asedierea de. la Acherman fuse mai crâncenă şi mai "lungă. Aici s6 vărsă mult sânge Moldovân şi Turc, şi se a întrebuință multe nescociri ingeni6se - pentru luarea ce- ... . tății. Sângele vărsat înainte la luarea cetăţii de Ia, Ma- . -homet, cerea, alt sânge ca, să. cagă acâstă cetate. - Stefan. întări din nuoii. cetatea, şi lăsă, aici duoi co- Se ”.. mandauţi Moldoveni Isaia şi Buhtea cu provisiă de tot “feliul; iar el, plin de bucurie se înturnă la Sucâva. - .. ”. Aceste învingeri glori6se trecură pe faţa, Moldovei lăn-: ; cedă de linisce, ca, suflarea, răcorâsă a vântului pe fata” unei floră. ce lâncedesce. În tăte părţile țerii trecu sufla- . - Tea vieții, speranţiă, tăriei, Locuitorii uitând pers6na lor, - „tră6ă în pers6na, patriă : fala țării era fala lor. Era, dule» a se dice Moldovân; acest 'pume suna atunci : viaţă; putere, mărire. -Lovirea dată, leului ce spăimântase Ţiu. "ropa, eu luarea acestor. cetăți, făci se tremure Princii.. crestini în tâţă. Europa pentru acest mic dar curagios - „ POpor Moldorân. Sultanul se încruntă şi se sbârli în mâ- A „ui ca un tigru la vederea unei mici vieţuitâre ce Va în: : - fruntat, Moldovenii singuri erai nepăsători. Frumâse. ' „“timpuri în care aceste țări trăia din visţa lor ! şi când "viaţa lor nu putea fi înţel6să fără libertate! O Români! | când treceţi pe lângă, mormintele cele vechi unde sunt „. (1) Cronica Moldovit. “Pag. 99 Tor, LI . tă



— 25 — 

. ostinintelg solaaţilor cauţi i în a luptele gloriâse, plecaţi. 
capul şi g genunchii vostri cu respect înaintea lor şi ura- a 
ţi-vă a. face- şi voi ce ati făcut că! 

Astăqi. poporul român, îngenunchiat înaintea streinu- DARIE 
-1uă, suride încă dulce la numele: libertăţii. Sângele set 
. nu s'a schimbat ; dar fii fanarului s'a amestecat, Sai 
- plămădit cu sângele unora, din boerii să?" corupţia. mo- -. 

” liciunea, nepăsarea, ai intrat în locaşele lor şi vinele-ră- .. ai 
“ului sai întins. Ceia ce este de. temut este dar că li- 
'Dertatea h6mului român să nu fie răi înțelâsă de popor; .: 
să nu ia tirania pentru libertate, mortea, pentru. viţă, 

- corupţia pentru” virtute; interesele: capilor de. partide. 
i pentru interesele patrii; arele' lor pentru urele patrii ; li- 
""„bertatea unei clase -pentru. libertatea“ patrii; causă lor. . 
„. "pentru causa patrii. Acolo unde vorbele nu sunt susţinute: .. 

„ de “faptă, nu este nimic de aşteptat. Trebuie ca inimile: 
să se dedea, cu ideea,sacrificelor. Fără 'sacrificie nimic nu . 

: se câştigă; libertatea -naţională - mai ales este firaa ace- 
- stor sacrificii de viață. "Lumina nasce din' mormânt. - Îne.- 

deşert doctorii materiei pretind a, sete fericirea, societ 
-ţilor omenesti din doctrinele lor : sufletele ca să se mă- 
T6scă, aul. trebuință de a, se redica maj presus de. materie. 

„Simţualismul a ucis România; a robit sufleteie la lut; 
- căci afară de esistența lutului trecător, el a tăgăduit tot. 

“ Dincolo de acest lat mu mai este nimie!.. 
“Radul III, noul Domn al țării românesci, întărătă pe 

- Mahomet asupra lui Stefan, cum că este aliat al Regelui . 
- Casimir cual cărui. consiliii a luat Chilia, Agenţii lui 
Stefan din Constantinopoli fură arestaţi, la cele” “s6pte 
turnuri. Se pregăti o armată numer6să ca, să se trimiță . 
asupra, Moldorei, cu hotărîre de a o supure,- 

> Ce făcea Stefan în acest timp? n 
„ Blstrânse tâte ostirile s6le ; făcu să sune în tâtă Mol- 

" dova că 'Turcii aii să .vie să robescă ţ&ra. La glasul Dom- 

nului totă Moldova” alergi la arme; numai bătrânii.
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- gârboviţi de ani şi copii remaseră pe la locaşele. lor. 
- Moldovenii preferară să mbră cu. toţii 'de cât să pergă 

„ libertatea naţională. Spiritul lui Dumnedei era âncă cu 
"dânşii, căci eraii âncă cu Dumnedeiu, era patra, libertatea, 
„datoria, abnegarea. e a 

„..: “Mahomet audi aceste mari pregătiri, acâstă nobilă. 
„„ - hotărire a unul. popor să.m6ră saii să remâe:liber; şi. - 

fuse învins mai înainte de a se lupta, el dete ordin să . 
elibereze de la, închis6re pe agenţii lui Stefan şi să-i 
încarce de daruri... a 
„Acesta, fu resultatul purtării unui. nem pe care moli-. .. 

„.* ciunea încă nu'l afemeiase. . : De 

_ Ia e MAROAIET i Si 

“Să vorbim în trâcăt de acest mare principe! Da 
„ Mahomet II cel mare, fuse fiul şi următorul lui A-- 

“murat ÎI, la Adrianopoli în anul 1430. Copilăriea sa fuse 
esaltată cu' citirea vieţei lui Alecsandru cel mare, cetată- - 

"seu îl lăsă să citâscă înadins, ca s'ă-l formeze mai târdiu 
la luptele de care imperiul era să aibă nevoe. Mahomet - 
dar încă de june voia să imiteze pe acest eroii al antichi- - - 

„tăţii, fucepând 'cu conchista Greciei. Dar mai nainte | 
cată să supue Constantinopoli. La 6 Aprilii 1453, - 

“sosi cu 250,000 de ostaşi, 800 galere şi.200 alte vase 
la marginile acestui oraş unde atunci domnea Constan- 

„Zin Draloses. Locuitorii din Constantinopoli;. desbinați - - 
„în urma certelor religise, deveniseră nepăsători. Ura 
contra latinilor îi făcuse să dică cele din urmă vorbe a 

-. undă popor în ajuhul morţii sale : mai bine cutare vrăj- 
maş de cât cutare, mai bine Turcii de cât Latimiil. - 

„Ast-fel Constantin nu pută găsi de cât 10,000 de apă 
„„Xători armaţi, Acesti ostaşi se apărară cu bărbăţie, dar -..+, dupe cinci-deci şi trei de; dile-de asediate, cetatea căgă. . „0% După luarea acestii cetăți, Mahomet înturnă privirile
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-sâle asupra Albaniei ce o supuse numai în anul: 1447, 
" dupe mârtea lui Schenderberg. Ion Huniad îl opri a su- : E 
pune Ungaria şi în 1456 îl sili să ridice tăbara de sub 
zidurile Belgradului unde perdu 25,000 de 6meni şi-se ; 

_Yăni serios. Mahomet supuse însă repede Grecia, Pelo- . 
ponesul, Serbia, cele mai muiteinsule ale Arhipelagului; -. | 

„atacă principatele Dunării, luă 'Trapizonda. De la Vene- .:- 
“ţieri luă Loninos şi Negroponte; de la Genovezi Cafa. . . . 
Purtă resboiul în Persia, Crimeea ș.apoi în 1480 atacă . . - 
Rodul fără isbândă. De aici trecu în Italia, luă Otrante 
şi muri repede în anul 1481, într'o espediţie împotriva, -: N 
Perşilor. Dout-spre-dece rigate, şi mai mult de 200 ce- 

„___tăţă el concuise în viața sa. 
“Acest om fuse un fenomen. Înaltâl6 s6le daruri l'aii re-.. - 

 dicat printre cei mai mari suverani. Era însă crud, viclân, |. .... : 
--datlafemei şi tiran, defecte ce întunecară strelucireanemu- 
„luisăa; vorbea trei limbişi înţelegea limbalatină, desemna, . . 

_cunoscea geografia şi matemaiicele şi istoria veche... -.-. 
„  Ast-fel fuse contiporanul 'Ini Stefan în acâstă epocă 

"* bogată, în 6meni mari. BI a 

 MATEIAŞ CORVIN, 

| 6, | | 

- “Petru Aron ce scăpase în Polonia, spera să se întârcă '.: 
-” încă o'dată pe tronul Moldovei. Acâsta este himera tu- : 

“ tulor Domnilor ce cad. Ei nu. mai tvâesc de cât cu ac6- 

„stă idee. ' Viaţa lor devine o rumegare neîncetată a fap- . 

telor timpului cât a domnit. Căduţi, că văd erorile ce 

aii făcut; reîntregrați, vălul ce la ântâia 6ră le acoperea, - î 

ochii, trece din'nuoi pe fruntea lor. Nefericirea nu-i a - : 

„făcut nimic să învețe, niinic să uite. Din contră ei se în- 
turnă pe ton cu trebuinţa resbunărei ce-i face mult mai 

slabi decât la început. Dar de mai multe ori aceştă prin-  - 

Le
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. cipi nu se mal întore şi viata lor este un şir de suferinți 
“mai crude de cât durerile lui Prometeii, căruia, vulturul -: 

-. îl ciugulea ficaţii neîncetat, - * a a 
_..-» "Petru Aron ceră ajutor regelui Casimir ea să-şi Tea - 
„tronul; promițând'a face Poloniei ori ce concesii. Tot 

- “întmun timp se mai presintă luă Casimir un Berendei ce: . 
„=, î» se da de fiii de Domn. Acesta făcu acei6şi propunere. | 
„„ Regele Cazimir le răspunse la amândoi că nu pote mul- * 

„... „ţumi dorintele lor avend-legături de amicie. cu Stefan. .. 
-  Berendei vădând că cu Casimir nu isbândesce, se duse la 
 Matias Corvin căruia făcu tot acea, propunere. : 

„_“Matias Corvin cel mare, fuse unul din Regii Ungarii, 
“fii mai mic al lui I6n Huniade, născut în anul 1443. 

„„ Acesta se urcă. pe tronul Ungariei în unul 1458 scăpând | 
“din îochis6rea Bohemii unde îl ţinură vrăjmaşii părinte- * 

lui sei. Mai mulţi Unguri cerură de la Împeratul Frede-, 
ric III a se curona el ca Rege, refusând pe Matias. Tur- 
cii atunci intraseră în Ungaria. Matias ceră de la împă -. 

-„ratul să-i redea, cor6na St-lui Stefan, fără .care, în ideile . 
superstiți6se ale poporului ungur, nu ar fi fost îndestul 

„: ascultat ca un Rege. Matias bătu şi fugări pe Turci, luă 
.. Bileziea, Moravia şi Luzeş, în resboiul ce avi înpotriva 

socru-seă regele Bohemiei Georghe Podiebrad ce ținea 
„cu I6n'Hus; bătii pe împăratul Frederic III şi luâ oparte 

„** din Austria cu capitala “ei. Domnia lui fuse neîncetat 
plină de turburări şi lupte. El nemulţumi popbrele prin 
multele imposite ce puse asuprăle, cerute de trebvința . 

„ Yesbdelor. Bra despot. Către acestea fuse unul din regii  . 
.. Ungarii cel mai renumiţi, a 

„ Matias Corvin soia de| mulți ani a supune Moldova 
„Şi a înclina trufia Ini Stefan. Năvălirile acestui din ur- 
mă în Transilvania îl întărâtase înpotrivă'i; isbândile 

- luă Stefan îl făcuse gelos; alianța Domnului Moldovei cu 
Casimir îl turbură. Ocasia ce-i presinta Berendei şi Pe- tru Aron i se păru priincâsă la planurile. sale. Matias
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primi bine pe acestă duoi svânturaţi. El treci cu dânşii. - 

nisce acte prin.care acestei doi, în parte, promitâi, daca, .. 

Matias va învinge pe Stefan, să le dea lor domnia Mol- - - 

doviă sub suzeranitatea Ungorii.(1) -. cc Sa 
După aceste acte Matias strânse. o-armătă de 40,000 . - 

de mii de Unguri şi mercenari de mai multe .n6muri şi 

se puse singur el în capul ej. Îndată porni spre Carpati, 

sigur de isbândă, Matias îngânfat de învingerile străluci- v 

-46re ce avusese înpotrivă 'Purcilor şi a vecinilor sei .cre- 

stini, supunerea Moldovei o privea ca un lucru de puţină. -: 

greutate.- EI dicea amicilor săi că Stefan este vasul săi, . 

ca tâte luptele ce face Stefan, în numele săi face; şi iz- .. 

- bângile lui le este dator planurilor ce el îi dă. - .- 

Românii nu sunt fanfaroni din natura lor. Acest Ma- 

. tias Corvin eră, de origină Român: El făcea dar ascepţie .. 

„sali creşterea, sa maghiară, îi schimbase natura modestă - 

şi seri6să a viței Române? Nici 16n, Huniade, nică Ma- .. 

 4ias Corvin, fiul sti, nu avură inima caldă pentru naţia - 

română din care se trăgâi. Ei urniară legii xenegaţilor : 

de a nu uri nimic mai mult de cât ceea ce at lepădat : 

“ patriă sati credinţele lor. Nu'mi este temă de un vrăj- . 

maş natural cât întă este tâmă de un renâgat. Un rene- 

- gat: este o ființă ce se tăgăduesce ; el scie că. lumea îl. . 

binuesce în noile lui credință, şi el cotă sii facă tot ca. 

să se uite acâstă bănuială; el însuşi nu are. destulă” si- 

-“guranța în sine, pentru el. însuşi cată, să se si” 

.. l6scă de a se învinge. Un renegat nu este: un vrăjmas, 

este uu antidot. Un renegat pâte să înţelegă, să iubâscă, 

să onâre, să respecţe totul, afară de vechile lui eredinți.-: 

:- Matiasajungând în Carpaţi cu armata, sa, trimise soli ... 

către Stefan să-i. dea, de scire ori să i se închine ori să 

se prepare de.răsboiă: Solii intrară în Moldova. Matias 

trecă pe la Oituz ajunse în Roman unde a poposit ş6se 

. gile spre a se odihni armata. Dupe şese qile, gătinduse 

(1) Mihoviii.— Cronic. legesc.! - .
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„de plecăre; dete ordin a se pune foc oraşului, şi îl păriisi, | 
"încins de flăcări : acesta era preţul ospilităţii. De'la . 

„-: Roman purcese spre Sucâva. Pe t6tă calea sa, de când îE 
intrase în Moldova, el prădă şi arse oraşele şi satele, ne- -- 

„xespectând nici.averea, nici vi6ţa, Gmenilor,. nici on6rea, 
femeilor şi fecibrelor, e 

"-_. Îndată ce Stefan audi de venirea, solilor! de la, Matias - 
„Corvin, trimise înaintea-lor pe Hatmanul cel mare cu o. 
suită de călări. EI îi întinpină în cale. Acole stăti şi 

„felicita pe' soli de bună venire, din partea Domnului. 
„De acolo Hatmanul conduse pe soli cu paradă, până la 
„.0xag. La marginele oraşului boerii îi aşteptat cu mare: .. 

pompă. Până a nu ajunge la marginea oraşalui, marele 
» Postelnie întâmpină pe soli şi le vesti că Domnul Stefan»: 
„Singurul şi neatârnat stăpânitor al acestei țări se bucură . 

„ de venirea lor către dânsul. Solii intrară cu pompă în 0= . 
„Tag, Seduseră la o casă mare să priimâscă ospitalitatea. 

„A doua di, iară cu paradă îi duse la palatul domnesc. 
“Stefan îi priimi în t6tă mărirea sa. Pe tron cu sceptrul. 
„în mână şi cor6na de rege pe cap, înconjurat da tâtă, 
„curtea, sa în cea mai mare gală. “Două-spre-dece mii de . 
„Ostaşi undoiaii neîncetat pretutindeni sub ochii solilor. 
E fuseră uimiţi de acâstă mărire neaşteptată. Intrarea 

"lor în palat se vesti cu'o salve de tunuri. a 
„+ Era datina ca solii să ş6dă pe jețuri pe lângă Domn. : 
„Se vedâii acolo 'două jețuri puse; dar Stefan nu le dise 

să ş6qă, Ei rămaseră în picidre şi posomorâţi.: Isa — <Strălucitul Matias Corvin, rege al Ungariei şi Bo- ca 

hemiei, suveranul nostru şi al vostru, ne trimite ca, să'ți. - 
spunem că el este în acâstă țeră supusă regatului sei, 

. şi tu ori din nesciință sati din. prefaceri, nu te ducă însă -.: 
ai face omagiii!:pentru care lucra mărirea sa regele ati „hotărît ca de nu vei merge îndată să 'te închini te'va -.. pedepsi precum meriţi. > .- i -
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„0 nurzcură surdă, se adică: în adunare, 
“Stefan pă. : o 

Soliă insultaii naţia, și pe Domn. - . 
Stefan, temânduse ca otaşii sei să nu spargă mânia, 

lor ascunsă priuiz'o insultă şi mai tare asupra sotilor, Ea 
" dise: - | 

o — «Mergeţi la stăpânul vostru şi tispuueneţicăobstă 
a ţâră nu.a. Cunoscut nici o dată nică un stăpân-strein. 

Spuneţi” încă că pecât Moldovenii vor putea săţie în mână; . 
încă o sabie, nu se vor închina. Între ruşine. şi mârte 
ci n'aii îtărdiat nici o dată să al6gă pe. cea .din urmă. 

„ “Ast-fela fost legea părinților nostri. Mai spuneţi Domnu- - 
„lui vostru că: -ne vom: întâlni în „curând cu. axmele în... 
mână.> 
„Solii încă răspunserăi: . 
— Dâmne! uiţi că Matiăs Corin e este În  ţera ta şi 0... 

ţine jumătate în puterea sa? -: i 
Stefan dise zîmbind : " Da 

„+ — Pământul Moldovii este piamdite cu sangele streini : 
lor ce aii întrat aici. să o robâscă. - 
La aceste vorbe solii se retrag şi es. IE 

„+ “O nouă salvă de tunuri vesti plecarea, lor, :0 garăă de 
- on6re, îi conduse afară din oraşi. .. = : 

Îndată Stefan plecă din Sucâya cu. t6te oştirile sale şi 
"le aşegă între rîurile Moldova şi Someşul, de unde veghea . 

asupra lui Matias. 
“Stefan priimesce un mic ajutor î în: Groeni de la Regele 

Poloniei:: Acest ajutor şi cu -armata de ţtră: ce “putuse . 
- strânge îndată, nu forma un număr cât acela al armatei 

Iui Corvin. Afară de acâsta. oştirile lui Matias avi o. . - 
- lungă datină cu resboiul împotriva armatelor regulate. . 

Cei mai mulţi soldaţi ai:săi număra o cătăţime de - 
- Jupte în eare se încununaseră cu învingeri. Aceste-cuvinte , 

. făceaii po Matias cutegător şi i fafaron şi poi Stefan n gândițor i



“ şi înțelept. Ast-fel el nu voia să-l lovâscă la câmp, ci îl “- 
* pândea pela strimtori, i. a 
„Petru Aron şi Berendei, urmati armia lui Matias în 

- Moldova. ca două paseri de pradă ce aşteptă hrana lor din: 
- - nefericirile armatelor. 'Tipuri desgustătâre, mărşave, dar 

esacte ce, de şi nu aii născut pentru întâia 6re pe pămân- 
“tul Moldovii şi Valahii, dar nicăeri nu ai avat mai mare 
înrîurire încă de la începutul acestor principate până în . 
gilele nostre! Când mă gândesc la aceste dont tipuri 
istorice, mi se pare că văd o mare culegere modernă de” 
aceste paseri de prade saii amatori de: Domnie ce până - 

"eră urmară în ţări 'oştirile Turce, Ruse, „Austriace ce 
ocupă țările. Europa nu are o ideie esactă «despre aceste - 
ființe. România, singucă a, produs acest fel da Gmeni în - 
t6tă întregimea naturii lor, tărâtori neruşinați, trădători 

"vilă şi tirani în timpii, de ocupaţii streine ; patrioți şi li- 
berali în timpi când. vântul este despre patrie si liber- 
tate; tot d'auna falşi, vicleni, tot'd'auna violință, el nu 
ali de cât un scop: să se urce pen tron cât de avilit. | 

Schimbă credinţele politice, schimbă ideile, schimbă 
partidele, îmbrățişeză cu căldură astăgi ideile şi Gmenii. 

“ce înjuraii cu furie eri, ce vor înjuria mâne, fără mustrare .. 
-„ de cuget, fără ruşine, ca când ar voi să arate disprețul . 

„ lorpentru opinia publică, : 

tifică cu şânţuri şi cu care, . 
„. Acestă cetate astăgi este un'sat, proprietatea familiei 

Armata, ungară se aşedă în cetatea Baia, unde se for= . 

Cantacozinilor, nu departe de oraşul Fălticeni, acest leş : 
» ebreesc aruncat pe cea, mai desfătătâre posiţie a frumâsei 

- Moldavii. Se văd încă ruinele:vechii cetăţi. Afară din sat . 
se vede o biserică ruinată din timpul lui Stefan cel mare. 
Mii de cioci locueşe aceste ziduri şi semână să fie sufle- 

_. tele Ungurilor ce periră aici sub sabia Moldovenilor. În : 
” grădina proprietarului sunt mai multe ruine. Pe întin- 
„derea' vechii, cetăţi trăesc mulţime de săteni Români,



. amestecați cu .ebrei,. ce împreună cu ciocile, răpese -. 
_suăârea, muncii lor." Acestă săteni, lâncediți de frigurile 
ce esală un ac din vecinătate, înclinați snb voinţa supre-. | 
fectului şi arendaşului, văd urmele măririi părinţilor . 
lor şi nt le recunosc. Ei cred că aceste urme sunt re-.. 

mas6 de la vre-o armată streină : el nu pot să crâqă că 

„ot ce atrage.mirarea pâte să vie de la Români, atât re-. - - 

-_gimul streinilor şi. renegaţilor Români ai făcut să caqă. : . 

aceste inteligenți pătrundetâre, aceste caractere trufaşe , 

“altă dată! : 
“Daca îuto gi autorii, relelor făcute Românie, vor 

“părea înaintea, lui Dumnedeii să dea sema de faptele lor, . - 

“ amară va fi osînda ce vor lua! 
- Ungurii aşedați în cetatea Baia, despreţuind puterile ID 

"--"Tut Stefan şi ale Moldavii, trecâii timpul în plăceri. şi de... 

 sfrânări, stăpâni pe averea şi vieţile cese afla în acestă .- 

“ cetate... CE Se 
- Ei erati ca vulpile în coteţul porumbilor.. Pe Damne= 

- “geti uitându-l, puterea 6menilor netemând'o, că şe dară . 

:" fără frâd în sînul tutulor grozăviilor ce degradă omul şi: 

: “31 cobâră la starea de feară turbată. Matias el însuşi luă . 

parte la aceste scene ruşin6se şi teribile. . o, _ 

- Stefan audi despre faptele lor Ja Baia. Inima sa tre- 

_ sări de sântă mânie. Trebuia: să resbune îndată umani- - 

+ 

tatea insultată. E 

“Ne. mai consultând de cât inima. sa, plecă cu t6tă 

„ -ostirea de infanterie şi ajunse m6ptea la Baia. Ungurii . 

"îmbătaţi de vin şi de plăceri, fără nici o rinduială, nici 

o îngrijire şi gardă, se dati somnului. Matias el însuşi se...” 

afla într'o orgie. -.- 
"= Bra comandant al armatei Jul Matias, Ion Gisora, Bo- 

hemul, -: 
| Stefan căgă cu furie asupra Ungurilor la 15.Decem- 

brie. N6ptea, dice cronicarul -Polon Mihoviu, când t6te” - 

lucrurile apar în ochii 6menilor mai spăimântătbre, Ste- | 

„LC
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fan dete acâstă lovitură, De mai multe părți ale oraşului * 
„se puse foc. Soldaţii lui Stefan călcară locaşele Ungurilor. 
"Ungurii 'ameţiţi şi trăsniţi fără veste, nu se apucară de 
"luptă, ci se. puseră a fugi .prin întunerec, fără să scie. 
„unde, cu sabia, în spate, spăimântați de flacări! şi de. 
„sabia Moldovenilor,. Dar fuga nu putea: să-i scape; ea 
“era numai mijlocul de a prelungi agonia. Câţă eşiră pe. 
„strade fură tăiați şi împuşcaţi. Mulţi fuseră. înjunghiați 

| „n locaşele lorde soldaţi. Proprietarii caselor găsiră pri= 
"lejul de a'şă resbuna : însuşi femeile îi ucidâi cu mânile 
lor. O parte din Unguri cătară a se pune la rînd, a sea- -: 

păra cu armele. Deşartă încercare! Măcelul se făci te-. 
Tibil ;. flacăra. încinsese fot; -ea plutea pe oraş şi trecea 
pe case şi pe strade ca nisce vâluri în vijelie. 'Torentele. -. 
de sânge nu putea stinge focul.: Câţi scăpară din oraş în. 
„câmpii, necunoscinţa locului îi ducea la, perire, rătăciu- 
du'i, apoi. dându'i în mânile bandelor armate de ţărani -. 
ce îi pândiaii pe lângă păduri şi îi vînaii ca pe lupi. Nici - : o graţie! Matias scăpă din oraş condus de un Român pe . 
care Stefan îl ucise mai târdiu. EI priimise trei rane. 

„Două-spre-dece- mii de Unguri remaseră morți (1): Be- 
"vendei căgă mort. "Petru Aron scăpă şi fugi în Polonia. - 

„Mai inulte qile după acâstă luptă, ţăranii Români vin- . 
d6i: în târguri cu funia de gât pe prinşii Unguri cărora, * „le dăruise vicţa. a 

lată cum se închinaii la, streini Moldovenii în acele 
timpuri! Ore, cine era causa: acâstor fapte mărețe? Ste- „fan? naţia ea însăşi? e. : 

Stefan era un genii mare; dar Stefan ce âr fi putut! 
face fără o nație demuă? Ori ce Domnitor este reverbe- raţia națiunii s6le, Meritul era al națiunei. Stefan era o. - atomă din nație, dar vie, dar sănet6să, ca naţia, demne .. de dânsa... i: . m Me 

„. Meritul săă cel 'mai mare era că o înțelegea, că nu i se 
(0) Cromer, . -- 3 tai 

s pe : d
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opunea. "Un guvern : va fi tot-ară â-ună coia ce o naţia voesce ,-. 
“să fie. Lao nație bună un guvern reii nu pâte să esiste, 

se” face bun sai piere; la o nație rea, un guvern bun se ... 
„face reiăi s6u piere. Principiă cei mai mari, cei mai crea- : 
"tori, cei maă puternici prin. geniul lor, aii trebuit să caqă 

- “acolo unde nația a fost slabă, Nici lumină, nu pote stre- - - 
“luci nâpte de căt aprâpe de dânsa... : 

S'a vădut însă guvernedegradând popâre Şline de viața; 
„s'a vădut guverne dând viaţa. popârelor lovite de morte. - 

- Ast-fel este aparinţa ; dar despicaţi vălul faptelor” şi veți 
găsi causa, în naţie: O nație ce asteptă mântuirea, sai pei- 
rea, sa, de la un singur. om, aste mai pugin d de cât un sin, 

„gur om. 
“Stefan trimise Regelui Cazimir 0 parte din trofee luate, Ă 

"de la Unguri î în semu de amicie și de dovadă de învia 
'gere. | 

Scirea acestii învingeri căgaă ca un dolit asupra mai ! 
“multor. părță în Europa. “Sultanul Mahomet regretă că a 
nu fuse 'e] învingătorul şi pismui pe Stefan. 

Matias intră în Transilvania, cu ruşine, 'Tâte inimile 
_ erai întristate. EI căută a se îndrepta aruncând culpa 

“pe sâma nobililor capi de ostire că ar fi făcut trădare (1); 
acâstă mângăere ce remâne' tot-d'a-una armatelor în- 

" vinse cu “speranţe de a'şi resbuna. Ast-fel Matias strânse 
o noă armată ca se intre în Moldova, Dar întmpinând 

“" “mulţime de grautăţă neprevădute în Ungaria, şi având . 

_scire. că Cazimir regele Poloniei este hotărît a, da ajutor 

Domnului - Moldovii, părăsi, planul seii -şi se întorse cu 

„. astirea asupra Bohemii. 
“La 25 Noembrie a acestui an muri Dâdana: ui Stefan 

- Rudocia, sait “Maria şi se înmormântă cu mare pompă. 
"Pot Moldova plânse acestă femeie virtâsă. 

(1) Matias pretindea că Ungurii scă luaseră 400, 900 galbeni de N 
aur de la Stefan, ast- fel puse o contribuţie de 400,000 fiorini pe - 
Transilrani,
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„. ALIANȚA ÎNTRE CEI TREI PRINGIPL CREŞTINI. 

„ Dâatospiţul ţării vorbesce încă d'o năvălire a lui Ste-..- 
“fan în ra Săcuilor, Dat nică o cronică streină nu asigu- 
ră acesta, -. MN E 

- Împuternicirea Otomanilor din di în di, ţinea pe suve- . 
“ranii Europii într'o neîncetată temere. Papa maj ales era . 
"meodihnit, Religia: lui Christ era ameninţată pretutindeni 
„de Mahometanismul ce putea să-iia locul, prin împuter= 

„. nicirea Imperiului Otoman. Matias Corvin fuse. îndem- 
nat de Papa, să se împace cu Stefan, ca împreună să se .* 

„gândâscă la mijlâcele spre a cpri, cel puţin,. întinderea .. 
-- Otomanilor mai departe. Acesti doi principi nu afară 
„greutate ca să ajungă la pace şi amicie, mai ales că iîn- | 
teresele lor proprie. de conservare în faţi cu „Turcii, le. -. 

» comanda o alianță strânsă. Interesele de acâstă natură * 
- vorbesc tot d'auna mai bine de cât limbagiul diplomaţi- . . 

ci. Acestă doi Principi încheiară un tractat de alianță : 
ofensivă şi defensivă cu condiţii fârte' demne pentru fie- 
care parte. Matias, cu acest prilegiu, dărui lui Stefan în! 
“Ard6l două cetăți Balta şi Ciceiul. . - a 

- “Îvdată ce Cazimir luâ, scire despre acâstă, alianţă, nu 
„„Xoi să rămâe pe din afară. El trimise la Stefan soli, pe. 

"* Dobieslav .Vişoschi, Castelan Belzii şi Sitanislav Tecen- 
schi fiul lui I6n Castelanul de Cracau, ca să reîntărescă 

„vechea amicie dintre Cazimir şi Stefan al Moldovii, adăo=: 
„gând că regele nici o dată uu va da nică protecţie, nici - 
azil veră unuia din vrăjmaşii lui Stefan, ci îi va respinge, -. 
pentru care lucru cerea ca nici Stefan să nu deschidă cu  . 
nimeni resboiii fâră avK face şi lui scire. Solii ajunseră în 

„ Sncâva în luna lui Iulii, Stefan primi şi dărui pe soli,. 
„În anul din urmă, Cazimir veni la Liov unde era să 

se întâlnescă cu Stefan, ca să reînoâscă tractațul în per- | 
s6uă. Trimise lui Stefan soli ca'să-i dea scire că-l asteptă. . 

Cu tâtă amicia ce semâna să fie între acesti doi Prin- -
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cipi, Stefan nu aveao adîncă încredere în regele Poloniei. 
„+ El bănui să nuăîntinqă vre o cursă, să-l oprâscă acolo. 

„ Ast fel, după 6ra-care socotință, respunse solilor Polony, 
- „căel Ducurosar dori să se întâlnâscă .cu regele Poloniei, 

„dar astă dată îi este cu neputinţă, a'şi multumi acâstă 
plăcere pentr multe valuri ce i se ridica din partea . 
Turcilor şi a nemulțuimiţilor din Moldova. Către acestea 
el date solilor vorba sa de onâre, că altă dată se va duce 

să se întâlnscă cu Regele oră la, Camenița sat la Colo- 
- nea, oră la Sniatin, numai să scie cu două luni înainte 

că Regele are să vie în unul şi anume care din aceste 102 
curi, Acest refus de a veni înaintea Regelui displăeu lut 

„.. Cazimir, EI nu cuteza să gică nimic dar ar fi fost mul- 
- țumit dacă oaltă-mână de cât a sa ar fi căutat să pedep-: 
„„ s6scă pe Stefan. Asfel când Hanul Tătarilor trimise soli 

„Regelui Polonii încunosciințând planul sei de a ataca - 
Moldova şi cerându-i ajutor, Cazimir refasă ajutorul ce- - 
vut, dar îmbărbătă pe solii Hanului în acâstă întroprin- 
dere întâmplătâre,. -.- A 

„a TĂTARII _ 
Atât în “cursul aceatit istorii cât şi în: t6tă istoria Românilor, încă din timpii -cei mal fonaintati; Tătarii -Î6că o mare rolă, Cred că ar fi de trebuintă a “vorbi aicl 

despre acest nm. - - . ii i 
Acest nume este aplicat 

Orientului, când într'an chi 
numesc Tătari nu numai pe Mongoli, dar încă t6te pOp6- 

;. Xele ce le fuseră supuse saii care aveati cu dînşii cea mai „mică asemănare de origină, limbă, datine, În timpii vechi - aceşti barbari, erati atât de uryţi de 6meni, în cât le de= teră nurmele de 'Tătari, din tartar. Către acesta 2longoliă, „ Tungusăă şi Turcii primiiă numele de Tătari, de şi 
fot e şi „este multă asemănare între dinșii, Co 8, DU 

de istorianii şi etnografii 
p restrins, când lărgit. Unii 

Acest nume se între=" pă
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- Duinţeză cu o îndoită însemnare, ântâiti spre a atta . 
„* popbrele şi familiile limbilor din Asia mare, apoi ca nume 
"în pazie al unor popâre. Viţa tătară se împarte în tvei, 
 rămură mai mari..Cea d'ântâi ramură coprinde limbele 

„. Tătare cele adevărate, 1 limbă Tongusă ce vorbesc Ton= 
„- gusii de la marginile Chiniă; 2, limba: Mongolă ce se 

despart: a) în ramură. Oriento-Tătară, limba: Mougolă. - 
“dela Est, b) în ramura Ocidento-Tătară, limba Calmucă, .-. 

„Şi c)' ramură septentrională, limba Buretă; 3 limba. 
„Turcă ce ea însuşi se împarte în două-gecă :de dialecte; 
“* Ungurii Comanul, Usbesc,.Chirgis, 'Purcoman, Baecir, - 

Crimicete. A două ramură de limbi Tătare Şi compuse: . 
„de limbi finâse sui ciude, ugrice şi urale, în ciuci ramuri: 

„1 Samoiade la gura Peciorii, Obi şi Ienisei; 2 Bulgare, :. 
„înțelegînd Ciremisi şi Nordvinii şi 3 :ramure Permin, 
înțelegând Permienii, Sirienii, Bodjaienii, etc. .- . 
„Dintre 't6te aceste limbi barbare, limba Fin6să- este: 

Tătarii ai isvorul lor în Mongolia. Tătarii Turci, aceia: | 
cu care: Românii avură a face atătea vâcuri, fuseră cei - "din Rusia, meridionale și din Caucaz, cunoscuţi sub nume „; de Nogai, şi Calmucă. Tera ce locuia Tătariă din Rusia se „numea; mică Tatarie din Europa, ca să se- deosebească de marea 'Tătarie din Asia. Cea din Europa era, împărțită „în trei Hanaturi: Crimea, Cazan ŞI Astrahan. Întrun simţ mai restrâns Tatăriea, era înțelâsă, Crimea. şi părţile: .. - „Yecine ale Diniperului de jos şi ale Donului. - 

"Tătăria Asiei coprindeă,. nemărgnitul tărîm. dintre | - marea Caspică, Siberia, “deşertul. Gobi, Afganistanul şi . „ Persia, ce din'al 13-lca vc se numiră Djagatai, numele unui Domnitor al lor, fiul luj Gingiscan, ce despărțea, ! -. Belurtag, un munte al Asii mari, în Djagatai oriental şi. Djagatai ocidental, şi care astăgi se numesce în general - Turchestan, despărţit în mai multe ramură, - :- Nogaili este seminţia cea mai mare a Tătarilor 'Tarci



- amestecați. Aceste-seminţii aşedate în aceste părți, îm- . .. 

2 

“din Rusia. Prin limbă se apropie de Turci, prin fisic de | 
Mongoli. Fă locuiesc malurile Cubenului în ţinutul Cau- . 
cazului mhai cu s6mă. Tătarii din Crimeasunt mai puţin. - 

preună, abia ajuog la numărul de șâse sute de mii cape- 

"te, EI urmâză mai toţă religia Mohametană.. Ruşii îi ia, . 

"în oştire în cazaci şi îi fac forte buni cavaleri. Rusia nu 

a voit a le respecta îndestul datinele lor religi6se. Nogaii .: 

dati împosite mici. Ei aii spirit nataral şi finețe Turcilor 

cu mai multă vioiciune. Pe lângă acâata carneterul lor: - 

- “e bun; de și sunt astăgi încă aceia ce ai fost înainte, . - 

„ dați la prăgi şi la lăcomie. Altă dată eraii nomadi; 

-"- acum sunt aşedaţi prin sate.-Femeile lor sunt casnice; 

"=. poligamia este ertatță. Calmucii sai cumucii, seminție 

tătară-turcă: aprope de nordul Caucasului, la estul Te-: 

yenului, pînă la marea Caspică numără 12,000 de suflete. 

că sâmiănă în tâte cu Nogaii. Asai şi Enderi sunt oraşele 

lor cele mai mari., - i] Aa 

“Maengli Gerai, Hanul Crimeei ; îndată dupe respun- 

sul regelui Casimir, trecă în Moldova cu o mare armată 

- de 'Pătari, şi îndată se-puse să prade ţera, şi să robâscă 

- locuitorii. Stefan le eşi înainte cu ostirea ce puti'să ră-. 

dice repede şi îl întîmpină la o dumbravă ce se chiamă. * 

"la Lipinţă, lângă, Nistrn. În Qiua de 20 Augăst 1467 se 
: dete aceasta bătălie memorabilă. Stefan organisase ar- 

mata “Moldovenâscă după datinele Europeilor.. Ostirile 

"Pătare eraii nisce orde fâră disciplină şi fără regulă. Sin- 

- “gura, lor putere consista în numeri. Tabăra 'Pătarilor 

 coprindea, o întindere de tărâm de şese ori mai mare de 

cât a Moldovenilor. În spatele ostirii, veneaii mai multe 

„tabere de Moldoveni, bărbaţi, femei cu copii „turme de 

vite şi felurite obiecte furate deprin ț6ră. Stefan, dise - 

--'ostaşilor că aeâstă tabără” întinsă nu se forma, numai ; 

„de 'Tătari ; şi cea mai mare parte erai fraţii lor robiți. 

„şi vitele lor furate, pe care, daca v'or învinge, ai să le



a 
ducă în ţâra Pătărâscă; 16 făcu un tabloii dureros de su: 

E ferințele celor robiţi ; le dete o ideie Tidătâre de speraa- 
țele ce fraţii lor punea în vitejia lor, şi le dise că mai: 

„bine să mâră cu toţii de cât să lase pe consângenii lor a 
A tîriță, afară din țâră, vânduți sai "ucişi. de greutăţile - 
robii, o aa 

- Aceste vorbe mişeară inimile ostașilor, 
Lupta începu, — Furia Tătarilor nedisciplinați nă- : 

„"pădi, ca cele dântâiă suflără ale unei vijelii, asupra Mol- 
„ dovenilor ce remaseră nemişeaţă la rîndurile lor. Această - 
+ furie se alină cu încetul, apoi căgă la picidrele acestor 

„* vândură de grânit. Lupta ţină până sera şi fuse teribilă. 
”. “Câmpul eră, coperit de leşuri de 6meni şi de cai, şi în- îi. 

__ chegat în sânge. Tătarii, cu cât aflaă împotrivire, cu a-' -: 
„ tât se aruncaă maj turbaţi sub săbiile Moldovenilor de . . 
"unde nimic nu mai putea să-i scape. Către sâră Tătarii 

„» se rupseră şi începură -să fugă. Stefan dete ordin cava= -- 
“ leriâă să-i fagărescă. Atunci, începi o tăere teribilă : 

Tătarii obosiţi, nu mai putâă să se apere. .. 
În tabără resunară: atunci mii de strigăte de bucurie. . | 

Eraii Moldovii robiţi. Ei scăpaseră şi armânduse, se a- | : 
arucară asupra Tătarilor ce nu apucaseră încă să fugă. - 

Robii se liberară. Moldovenii reluară înapoi planul -- 
„lor răpit de 'Tătari şi tot-d'o-dată tot ce Tătarii aduseră. -. 
„cu dânşii în ţ6ră. 'T6te lucrurile răpite din țâră se pă-. .: 
strară ca să se întârcă la păgubaşi; tot ce fuse al Tăta- 

- rilor, se împărţi la ostaşi. 
Stefan se înturnă în Sucâva, cu mai mulţi robi mâr- 

„Qacă între care se afla îusuşi fiul Hanului. 

O FAPTA BARBARĂ ÎN TIMPII DE ASFA-pI 
Nu mult timp de a 'acâstă bătălie fericită, Stefan 

primi în palatul seii de la Sucâva, soli de la Hanul care 
reclama să i se întârcă fiul sei. Stefan voi să, priimâscă |
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solii înconiurat de t6tă strelucirea - curţii sâle, ca să dea. 

0 idee de mărire si splend6re barbarilor. El adună dar -. 

clerul cel mare, capii ostirii, boerii din consiliul seii şi - 

- popor. i | De au 

“Sala era plină de lume strelucită. Poporul şi ostașii. 

-4urnicaii prin strade şi prin curtea Palatului. Stefan, în .. 

+6t4 strelucirea sa, înconjurat de marii sei Căpitani, şe- 

dea pe tronul Moldavii.. Cor6na de, Rege strelucea pe . 

„frunte'i. Sălbatecii soli apărînd în sală, simțiră ochii stre- -, 

bătuţi de' lumina, unui spectacol necunoscut. Către ace- 

- „stea, trufia lor selbatecă nu se cliuti, -. 

o — Strelucitul. Han al 'Crâmului, st&pânul nostra: şi . 

: al tei, ne trimite şi îţi. poruncesce prin noi, se-ă dal îna- - 

poi pe fiul seii ce este aică prins! dise cel Mântâii sol. , . 

„o — Strelucitul Han, mai dise unul, ar fi pedepsit în- - 

 drăsn6la ia, de a ţine în prinsâre pe fiul sei; dar a bine - - 

- xroit să se îndure către tino şi să te erte, dar şi tu de aici -- 

înainte să-i dai t6tă supunerea ce un Ghiadi vasal trebue 

„să dea Domnului sei Musulman! -- 

Sute de săbii eşiră din tecă. Ostaşii voiră să spele în- 

- sulta în sângele solilor. Stefan face semn să puie săbiile 

în tecă, se'sc6lă dupe tron şi dă ordin să se aducă fiul Ha- “ 

nului, păstrâvd sângele sei rece. * a a 

“ Istoria nu.va erta nici-o dată marelui Domn al:Mol- - 

“ dovei uitarea datorii sânte către soli, în acâstă ocasie. -. . 

„Stefan, mare. tot-d'a-una în resbbe, fuse de mai multe 

oră mie în timp de pace. El ce scia să învingă armatele 

--: nenumerate ale vrăjmaşilor, nu pută învinge astă dată . 

mânia inimii sâle. Acea qi fuse o perdere mare pentru . 

Stefan: Filip fase ma! mare de cât Stefan întimp de linisce. . 

“+ BI respunse solului Atenian care îi disese că. de mai do- . 

a 

2 „zesce ceva este să-l vagă spânzurat Demozares. : «Spu-. 

netă compatrioților vostri că acei ce fac ast-fel de ne-. 

“cuviinţă sunt înqă pe JOS de aceia ce putând să lepe- -. 

- depsescă,leiartă.» DI
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_A.. face lucrurile în mâniă”i este de & întinde tâte ve=. 
 lele în fortună. Cel mai mare inamic al Principilor este 
ima dor 

+ > Stefan fuse mic într'o di în:vița sa. i * 
Stefan ordonă a se aduce fiul Hanului în curtea pala- 

tului şi ai sețăia capul. Ac6sta se făci înaintea pOpo- . 
„_vulut şi a solilor,' - 

Solii avură aceiaşi sGrtăi.. Numaă unul din ei, se trimise . 
„Cu nasul şi cu urechile tăiate, să spue Hanului cele ce se. 
 întemplaseră la curtea lui Stefan (1). Mulțimea aplandă . 
„acestă faptă, ce făcea pe Stefan mic ; Moldova vru să 

" facă-a se scusa Domnitorul sti dar istoria nu ţine so- 
cotâlă nici de cualitatea de Domni, nici de cualitatea - . 

"de popor, acesta.este trâba scriitorilor luptelor de partide. 
Di . Bi ” - | i Ne „ 

„STEFAN REVISELA UNIRE 
ț 

_- Ideea unirii celor doug țări turbura pe Stefan, ambi- 
- iile din întru adormite de cât-va timp începuseră a se . 

- deştepta. Termenul când promisese regelui: Casirair să : 
mergă să-l întâlnâscă se apropie. Îi trebuia dar un res- 
boiii ca să realiseze unirea şi să întia:pine cele alte două 
neplăceră de care eră ameninţat, şi acest resbel căta să. - 
fie contra Radului, Domnului Mnnteniei. Stefan nu ui-: . „tase încă intrigile ce acest; din urmă făcuse la Constan- 
tinopoli ca să întărite pe Sultanul împotriva sa... - 

: * Casimir coborise către marginile Rusiei cu 3000 de 
Poloni să aştepte pe Stefan. Acest din urmă puse un noi. 
termen, sub pretest că, este în cârtă cu domnul Munte-: 
mii..Noul termen eră, în luna lui Maiii a anului viitor. - . >. Casimir se îngriji despre resboiul lui Stefan împotriva . „ Radului, fiindu'i temă e acest din urmă; să nu fie ne- . „voit să alerge la ajutorul Turcilor. 

In 1470 în 27 Fovruariă, 
" (1) Drugoş; Cromer; Milhoviu, - - 

N 

  

Stefan prădă mărginile Va
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lahiei şi arse Brăila. “Acesta fuse începutul ostilităţilor. 

ci rivalul să, domnul Radu. . cre. 
- Cu'.câte-va gile mai nainte “de aceste loviri, 0- 

posiţia boerilor nemulţumiţi, ridicase capul. - Stefan o- 

enpase în armata pe cei mai mulţi capi ai oposiţiunei - 

“neîncetate ce bântuia Moldova; rămăsese însă 9 mare 

“parte de boeri care păndea prilejul unei ocupaţii streine . 

spre a.răsturna pe Stefan. Ei se înțeleseră în taină cu. 

Radul ca îndată ce vă începeostilităţile între cei duoi 

- domni, €ă să se ridice cu Gmenii lor. e 

„- Stefan era în Vaslui, cu o mare parte de ostiri. Acolo -. 

era şi cuibul conspirațiunei, Numele conspiratorilor se -. 

descopriră. Cei mai fruntaşi eraii Paharnicul Negre, 

Stolrieul. Alecse, Vornicul Isaia, ete. Acestă trei fură, 

condamnați la, mârte, Le tăiară capetele la 16 Tanuariii 

diminâța. Corpurile lor se aruncară pe nea, despuiate de . 

vesbminte a, privirea şi hula poporațiunei, care, cu câte- 

va ore mai "nainte, lăuda şi-onora: numele lori şi acum - 

“ injuria şi batjocorea. Cugetare durerâsă şi cradă! Dom- 

_mitoruliă şi clasa privilegiată suntii pentru un popor Cio= 

„canuliă şi  Nicovanul ; ci se află între amândout. Cu cine : 

“+a simpatisa? EL crede că unul şi altul îl lovesca; pe u- 

muliă şi pe altulii cu plăcere el îi vede sdrobiţi, fie-care 

- la rândul seii şi devine instrumentul partidelorii ce' le - 

 “servă: Remâne a fi cu cel ce scie mai bine a/] esploata. .. 

- Poporulii, copil. mărinimos, se înclină mai adesea 6re la - 

vocea, ce scie ai.vorbi cu mărinimie. Ferice când acâstă 

“voce nn la amăgit! CI 

Uciderea celor trei capi aduse liniştea în spirite. Res- 

„Doiul ce era, să incpă, făcu să se uite îndată aceste trei 

“nume ci aa Sa 

"Tiuptele între un popor şi o 'clasă ce asupresce sunt 

“de multe'oră prevădute de. Dumnedeii. Nusavem nimic a 

dice, progresul: omenesc este cuvântul lor. Nimic nu le 

pâte evita, afară: de concesiele ce partea, opusă ar face



a 
„= în favorul “progresului; lupta se va evita, revoluția.nicţ - o dată. Luptele însă între un tron şi o clasă ce se dis- . pută pe putere, iată nefericirea unei naţiuni! Unei şi cei alte părţi îi trebuia poporul spre ajutor. Cu cine va, sim- “patisa? Simţirmnântele mărinim6se se pun înainte, se pro- „mit, se dai până în ajunul învingerei. O clasă privile- -: giată ce se luptă cu tronul pentru păstrarea pe s6ma el a privelegelor sâle, va consimți.6re vre odată ca să le + Smulgă de la tron spre a le împărtăşi cu poporul ? Nici „Odată noi nu, ne temem de tirania unui om singur, ne temem de tirania unei clase ; un om trece, nu'are rădă- „cină; o clasă rămâne, să întind» prin mii de vine în tot „„. trâmul unei societăţi. La Români n'a esistat nici o dată „0 nobilime moştenitâre ca la alţi popoli. Ceea.ce se pote dice iiobleţă, a fost numai pe viaţă, nobleţă ce încetâză „Odată cu viaţa şi nu trece la fii. Tronul nefiind mosteni- "tor, rangurile âncă nu putâă să fie, este un sistem con- „secuint, Di e a Multe 'se die şi se scriti despre vorba nobleță, la, Ro- > mâni, Să cercetăm dar şi să aşegăni autoritatea istoriei, definiția acestui cuvânt. Să cercatăm mai ântâiii acest - + agedâmânt la, cele-alte:naţii. --. -. - Ea ” "La Roma se chemati nobili toți aceia, ce putâi să aibă - potretele străbunilor lor.-Omeni noi, cei ce avâi protre- „tele lor proprii (homines novi) cei ce nu avtii, erai 6- - meni de jos, Jus imaginis sai dreptul d'a avea portrete era;acelaş lucru ca dreptul de nobleță. Acest drept era : lăsat magistraţilor înalți. de-la Edili până la Consuli. | Când Plebeenii formară familii pretoriane, consulare. şi triumfale, începură să aibă şi ei portretele ce le lăsa cu dreptul de noblețe Ia coboritori. Atunci Îîncepură să „ Seafile la Roma Plebeeni nobili. Cicerone, ce din familia sa, el cel d'ântâiii câștigase dreptul să "şi aibă portretul, dicea cu mândrie : «li sunt născut însuşi de mine şi sprijinit numai pe virtute, m'am urcat la mărire.» |. ,
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Ta romanii cei bătrîni vedem că noblețea eră mogteni- 
târe. La noi la români a fost numai pe viaţă şi de 

multe ori dreptul de nobleță se putea lua înapoi înainta 

„de mârte, la o faptă oprită de legi spre esemplu. Prin-'. .. . 

tre alte semne de nobleță la Romani .eraii nisce griunjă: 

de aur ce atărna la gătulii. copiilor precum şi nisce lu- 

nițe de aur ce partaii pe conduri, ce de multe oră arătat -, 

numărul senatorilor din acea familie. a 

“Tia Romanii ceă.bătrănii dreptul, de portrete trece 

moştenire la fii în puterea, unei legi; la noi Românii | 

legile opreaii a trece la fil rangul şi privilegile păriaţi- 

-Voră. Aică toți erai G6mheni noi, hominis novi. La Româ- . 

“mii din principate nu se: adoptă nici o dată semnele de : 

nobleţă. În timpulii. din urmă al fanarioților se adoptă 

căte-va distincţii ridicole, între. care una eră dreptul: - 

poerilor de ântâia clasă dea purta barbă. Nobili la Perşi 

-avâii dreptul d'a merge tot-d'auna pe cal: Atenieni no- .. Pa 

bili purtati pe cap câte o pod6bă de aur. Nobilii Traci - i 

“misce înțepături pe obraze. - „. a 

Nobleţea, care a dat atâtea rădăcini în Europa, după .. 

venirea barbarilor, nobleţa, armoariilor şi bles6nelor, a -- 

preferințelor, privilegielor, nobleța esersată mai întâi - 

prinserviciul armelor, răsplătită prin drepturi de taxe 

şi desclădită prin fav6rele caprici6se ale curților, nobleţa - 

“aat-fol cum se arată în o pârte a Europei, avă drept l6- . 

„găn aşegământul Piefilor. : m Se 

În bătrâna Europă, oficerii regilor ce guverna: pro- i 

jinciile saii baroniile, ducatele, comitiile, etc, se folo-.:. - 

siră de slăbiciunea autorităţii regale, şi schimbară în ă 

: domnii d'apururea guvernul lor ce eră pe viaţă numai. 

Ac6sta aduse noblețea feodală. . -. . e 

De atunci istoriă uobleţei în Europa Occidentală “mai 
* 

" “ales, schimbă fasele sâle, lupta începu între regi şi între: : 

nobili. Regii vuiii să'şi reia autoritatea lor câştigată de. 

+ nobili. Regii numai putură face râsboii fără ajutorul -
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„> nobililor. Acesti din urmă avâud în puterea, lor tote ţi- 
“nuturile, oraşele, satele, ca domni şi proprietari dispu- 

„- n6ă de t6te braţele. Acesti nobili însă nefiind atât da... 
„ paternici să restârne: cu totul autoritatea regilor, erai 

„ însă atât de tari ca să facă ca; regii să nu pâtă- da resbde, 
"fără concursul lor..Liberarea comunelor eră arma regilor 
“contra: nobililor. Nobilii, din partele stăpâni pe ostaşi, 
îndată după răsb6e, se retrăgâii cu ei în moşiile lor unde . 

ÎI ţin6ă într'un esersiciii de arme neîncetat. Regii opriră |. 
„aceste esersicii ce consisțai în tournois sub pretest că 
„sunt pericul6se pentra viaţa locuitoriler şi autoritatea 

bisericescă ce ținea, cu regii, puterică încă, se amestecă 
„ în aceste încercări. Scuti mai în urmă pe nobili de ser- 
„viciul personal ostășeze, cu condiţii ca 'oştirile ce regii 

„Vor ridică să fie hrănite pe moşiile nobililor.. Plata în 
” „bani luă atunci locul datorii. Acolo unde nobilii cregură: . 

să afle un nuoii privilegii ce măgulea clasa tor, se afla 
din potrivă perderea autorităţii lor. În Francia, născo- 
cirea des aides şi lataille sfârşi de atuncimarea lucrare - 
de neatârnare a cor6nei, până când aşedământul ostirii: 
„permanente întări puterea regilor. n e 
„:. Nobilli: cătară a se apropia de pers6na regilor care, . 

cu. condiţie de a priimi tâtă autoritatea: dela: dânsul, 
„Îl păstră şi le meuţină privilegele slăbite. Sub Ludo- 
"vic VII toţă, 6menii de arme erai: nobili. Sub Henri IV 
se detete un edict în.1600 prin care se declara că mese-. 

„xia armelor nu va, nohila pe cel ce le pârtă. Ludovic XV, . - 
Testabili în parte acestă nobleță prin edictul de la, 1 No- 
embre 1750 recunoscând de nobili pe toţi ostaşii ce vor -. 
ajunge la gradul de oficeri generali, precum şi ucei ce . 
ar servi în calitate cel puţin de căpitani, şi ar dovedi că 
"părinţii şi buhii lor avuseseră acelaş grad. — 
„„„ Resbdele din Palestina sărăciseră pe nobili şi înavu- 
țiseră pe comersanţi.. Nobilii fură siliţi să vândă moşiile 
lor. Negoţători le cumpăraii. Cel ce le cumpărat se fă



“cât nobili şi se îndatorait să urmeze pe doranii lor la 

“xesboiti. Dar acesti noi nobili prin cumpărători de moşii 

deveniră atât de mulţi încă Henri III prin ordonanţă 

. din Blois. în anul 1579 declară că oră cine, nefiind nobil. 

ar cumpăra, moşii de la nobili, nu va mai avea, dreptul 

a se considera ca nobil, şi se aşedă că moşiile cumpi- 

rate de nenobili vor fi considerate de aci înainte ca nisce . - 

'simple proprietăți fără a moşteni titlul. . 

N. 

Nobilii începură a se face prin. cărţi rezale. Charles V 

declarase nobili pe toţi locuitorii “Parisului. Henri II, - 

- restrânse acest privilegii numai pentru prevotul negu- 

--ţător şi pentru. eşeveni. Cele d'ântâiii cărti de voblețe 

părură în: Franc:a pe la 1270. Marea ucidere de nobili 

"în bătaea de ontenay în 841; aduse în Șampaniă mai - 
" +ârdiii datina a se privi pântecele mumii numai nobil, - 

: să fiă nobil fiul; pe când părintele putea fi nenobil. 

“Ta Români origiua: acestii nobleţă pe viața, nu a fost 

nici o dată în fiefuri; moşiile dăruite de domni ostaşilor - - 

_: mu le da, nică un titru de nobleţe, erai nisce simple pro- 

_ prietăţă pa care ori-cine. putea să le cumpere sai să le - 

ia în-schimb cu alte averi. Ostaşii avâă ranguri, iar nu . 

_ titruri. În ostire oră ce român avea, dreptul de comandă, . 

îndată ce eră capabil. Rangurile se dai.de către domni 

-" aparte şi pe viaţă. În Francia cărțile de nobleţe ce regii | 

începuseră să dea, nu eraii numai pe viață, dreptul ce 

” ele dati se coborâ la mostenitori, cu î6te acestea, eccesul - 

acestor cărți ucise nobleța Francii. i 

În Francia nobleța cea mai veche se chiemâ nobleța de 

mume şi de arme. Aceste. calităţi nu av6ii amestec cu 

„ numele şi armele castelelor. În secolul XI-lea seniorii . 

începură a lua numele moşiilor lor ce mulți nu le aveti. 

Însă mulți păstrară pe cele vechi a cărora orgină se per- : 

" - dea înî tunericul timpului, ca să nu se cufunde cu nobleța 

“teritorială şi cu aceia creată de: cărţile regesci. Nobleta . | 

de nâm, cate asemenea este veche, dar-de o vechime .:
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cunoscută, este aceia ce se poroclea Nobltsse d ancienne ' 

roche. Însă cea dântâiii era preferată, având o înaltă. 

-sechime, şi pâte chiar din causa originei ei din timpii 

eroică. Se chiema încă noblețe de patru .spiţe ceia ce 

se putea sprijini pe dovedi ce se urcaii la opt cuartiere. . 

de familie despre tată şi mamă. În tournois nimeni nu 

putea să iutre la luptă, daca nu putea dovedi. că este din 

categoria, acestor nobili. Nobleţa numită, eccelente pentru 

: cara în Germania eraii atât de severă, în Francia se oprea . 

1a a patra tr6ptă. După. vechii soriitori ai întunerecului a-  . 

celor! timpuri şi în particular dupe Jean Simneus, a treia 

generaţie de nobleţe curăţia, sângele şi n6mul şi gonea, . 

-cu totul rugina.roturii. Luminele reroluţiunelor ai spart 

întunerecul., i a i 
4 . 
“Origina a ori ce nobleți este meritul personal. Sub 

- _ acest raport instituţia boeriei la români eră mult maire- 

sonabilă, căci eră basată pe viaţă, prin urmare pe me-- 

| „ritul personal; dar domnii abusând, aceste abusuri a u- . 

„Cs 0. ÎN Da IE 

-- în Francia, în Germania, în Eglitera, în Italia, încă 

din timpurile cele: mai depărtate, se simţea o luptă, între: 

noblețea vechie şi noblețea nouă. - : Dia 

_- Fie-care trei secoli creati o nouă nobleţe tot-d'a-una, 
“în luptă cu cea, vechie. Sa e | 

În principate ; cu tâte că rangurile eraă pe viţă numai . 

şi boeria trebuia să m6ră cn acela ce o avea, neavând nici 

“un raport cu numele familiei, ast-fel, încât boerii de mai 

"nainte suseriai rangurile şi numele de. botez şi nici 0 

„dată al familiei; însă faptele“strelucite ale. Românilor .- 

ostaşi din timpii vechi de resbte, atrăgâii neapărat asu- 

pra autorilor lor: mirarea şi stima 6menilor. ce sar fi 

coborât. la strănepoţi nu ar fi fost loviți şi coborâţi în - 

luptă cu noua boerie ce.de mai mulţi secoli, în epoca de 

cădere, se împrospătă neîncetat într'un cadru cu faba- 

rioți. . ” SI A |
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„ Coborâtoriă. vechilor familii istorice ce ar formă în . - 

„alte țără noblețea ceo vechie, eroică, de sânge, ale căror” Ă 
„cărți de boerie-nu sunt subscrise-cu mâna unui Domn, 

dar cu sabia-lor p& fruntea inamicilor, sunt astădi căduți - 

“în ignorinţă şiîntunerec la. sate, şi ei însuşi abia scili că se i 

_: trag dintr'o familie, vechie. Nu cunoscem niciun numeîn-:, 

”-“4re numele cunoscute astăgi, care înitimpii vechi să fi co- - - + 

mandat o arinată, să fi înbrâncit una din acele năvălire... 

:.. “ale inaimeilor ce cădea, peste aceste țări. De va fi, de.se -.- 
"va arăta că este, cu dovedi, noi am fi fericiţi să scim şi - 

-- să publicăm „acâsta, însă nu pentru a ne pune în bănetul . . .. 

* “unei nobleți, ce dupe legile țărilor n6stre nu esistă „dar... 

„Tea să strelucâşcă gracios- pe o pagină a istorii sâii să for-? . 

-.*' mese O scumpă camee în museul naţional... 
+" În Francia -nobleţa, surpată de revoluţie, sub Napo- -. 

„» .. leon fase înlocuită de'o nouă nobleţe; însă privilegiele eă ... 

„..-periră pentru. tot-d'a-una. La Români convenția nu des- -.. 

„=. fină rangurile pe viaţă; dar privilegile - claselor, odată - 

desființate, rangurile cădură de sine; ns mai simţinduse 

- “tmeboința lor, e 

„+ Not nu 'urîm noblețea; o iubim. şi. 0 dorim pentru -.: 

“toți Românii de o potrivă, nu numaă pentru O clasă. Am. 

-“ dori însă ca Românii în-loe să o cante în casta aristo- . - 

cratică unde nu pâte s&o găsâscă, căcă timpuli-a trecut, .. - 

” să o caute în purtare, în cugetare, în simțimânte!.să o. 

“traducă în adevăratul eăsimţ : în mărire, demnitate, înăl- . : 

- țare, abnegaţie; sacrificie, Am dori să o. aflăm - mai ales 
"2 acâstă nobleţe în limbâgiul parlamentar, în scrierile au-  * 

_ torilor, în manierile autorităţilor, în urele partidelor poli-. 

„ice, şi în general în tot sînul acestii societăți Române: | 

- 1.“ ce vine la, s6rele vieţii, ca să fie încercată daca-are me- 

rite lo viţă 
-„ Convenţia, acdstă fiică a Europii, fuse ca, o femeie ce - 

“se mărită şi neputând face copii, ia fii adoptivi. :Artico-. .: 

„+ Diă'seă nu se puseră în legi, dar ea fuse ocasia a se prefa-: . 
Ă siae “op
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„ce 6re. care datine. ale, ţărilor nâstre. De patru ani fii -. 
“- Domnilor se numesc principi. Ac6sta nu este nicăîu le- 
gile, nică în datinele ţării. Guvernul ţărilor este o repu- - 

;. blică, Domnitorul un. preşedinte pe viață; ' Domnia dar. 
este o foncţie. -Domnitorul cât este în foneţie este un. 

- “prâncipe. Î6ra îi dă acest nume însuşi pentru fala ei. 
“+ Egind din Domnie, Domnitorul intră în rândul boerilor 

_.. de clasa IL, după regulament şi datinele cele vechi;. in-.. . 
tă în rândul tutulor cetățenilor, după convenţie.” Tera... 

“- îi păstrâză titru de principe ce i Pa dat, prin curtenia şi. 

:“ -xecuaoscinţa pentru cel ce i-a servit, de şi legile nu il 
43; rangurile, funcţiile, atât în vechime, . cât: şi astădi, - 
ai fost pe viâţă, aii fost; numai pentru aceia, ce le-aiiavut. - 

_.* = Elenu pot să trâcă la copii, fără a viola legile ţării. De. 
* ““unde dar-până şi în adunare, se dă titrul de principe fii- - 
“lor. de Domni ?2,Domnia nu este un titru, este o fonc-... : 

: țiune. Rangurile şi foncțiile pe viaţă sunt numai pentru 
„pexs6ne; familia, ware nimic a face cu ele : nu pâtesăle, 

" mostenâscă nici o dată. Numele şi. averea, iată singurele 
„lucruri ce pot moşteni. Daca, toți cei ce aii avut ranguri 

şi foncţii la ar mosteni, fii de ministri ar.avea dreptul. 
să se dică ministri; fii de rornici, logofeţi, postelaici, ar. 

“ fi însuşi ei vornici, logofeți, postelnici. Ast-fel este şi cu. 
" "numele de principi ce se dă fiilor şi nepoților de Domni. . .. 

' Înțelegem a se numi principe acei Români ce ai acest : - 
“titro. mostenitor dat de o; putere streină. La noi,:repe-.. -: 
“tăm, titruri nu sunt, şi rangurile şi funcţiile ce esistă 
“sunt pe viaţă numai, e 

dal - 

- Radu se hotări dar să pârte armele în ț6ra suroră. - 
": Strânse ostiri şi plecă cu ele spre hotarul ţării. Stefan, * 
“din parte făcu tot ast-fel. Radu ajunse la satul” Socii,. . 
„aici întâmpină armata lui Stefan. La 7 Martiii, cu resă-. 

Da a A a) 
|. . ii .
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- virea-s6relui, începi acestă pătae teribilă între Români. 

Lupta nu ţină mult. Ostirea lui Stefan maă bine or: 

 “ganizată Stefan el însufi general mai, capabil de cât ri- 

“- Stefan. Stefan din parte-i nu perdea timpul. El asemenea 

„valul săii, erai pentru Moldoveni două mară avantage *. 

“asupra Muntenilor. E aa aa 

-“ “Munteni se luptară cu bărbăţie. Radu se repedea că- : 

- dare în tâte părţile înaintea, ostașilor săi şi cerea să-i în - 

bărbăteze. EI le aducea aminte de luptele Românilor sub 

Bătrânul Mircea, cu ostiri mult mai mari de căt ale lui . 

1 

-_exa în tâte' părţile şi veghea la tote miscările. - 

+” îmaînte de sâră ostirea ui Radu păru căslăbesce. Strea. mi. 

io
te
ca
, 

” Și > “ . N . a A . : . (op 

“ ânit mercenari se puseră a Îngi-şi tărârâ şi pe Munteni, (IA 

-* care aruncară armele și stindardele. Cei mai mari că-. 

: pitani ai lor cădură prinşila moldoveni. Stefan dete or- - 

din cavaleriei sâle să fugărâscă pe Munteni. în. furia mâ- . 

“miei s6le împotriva, lui Radu, Stefan. dete-ordin să setae 

toți prinşii Munteni, afară de duoi boeri mari, StanLo-. -! 

-_gotâtul şi Mircea, comisul, Dănuiți în urmă că ar fi fost. 

” înțeleşi. în secret cu. Stefan, ca să trade pe Domnul lor. . 

„+ După acâstă isbîndă Stetan se înturnă, la Suc6va, în-. 

. -căreat deplin. e Na ai 

„: Răsboiul deveni pentru acest Domnitor o trebuință. - -. 

de a trăi pentru țâra sa şi pentru sine însuşi, Anul-care 

_“ar-fi trecut fără să-i aducă ocasia a face un resboiii era' 

“ pentru dânsul un an perdut,.un an răi, un an de moli- 

„* ciun6. «Nimic, qicea, el poerilor seă,. nu ascute inimile 

“” ostaşilor de cât resboiul, şi truda cu care. se deprinde. 

: „astirea este o a doua vitejie.» PI 

- Else gândea neîucetat să supue țâra Românâscă.. 

“ Moldova era atunci mare, în comparație cu ceea ce este a 

_: astă-gi, avea Bucovina şi Basarabia. Rusia şi Austria o - 

* -despoiară mai tărdii de aceste două aripă, şi corpul, 

“fără aripi, că]ă la pământ. Către acestea Moldova ast-  .. 

+ fel cum era atunci, nu putea răspunde la trebuințele .



ui voarelui suflet al luă Stefan. BI presioțea că va veni un 
“ "imp, când ţ6ra luă nu va putea să se măs6re cu puterea -. ă 
E uriaşă a Turcilor, şi următorii lui nu vor putea să facă - 

"1 ceia ce' făcea geniul. seii. Trebuia 0 ţ6ră mai. moare, pi. 
'--- populaţie mai numer6să ca să pâtă a se lupta pe cât va - .. 
> trăi el, spre a asigura libertatea naţiunii sale; îi tre- . . 
 buia ț6ra suroră, unirea. Dar. unirea,. neputânduse face .. 
„de bună roe, trebuia „să o. facă prin arme. lată pentru. - 
„2. ce el'se decise a mai face-un resboii cu Radul. î - 
“Era pe lângă sine un Muntân din Basarabi, unii ero= 

+": nicari îl, numesc Radul Laiot alţii Radul călugărul; nu... 
»„ he. pasă: tot ce se pote dice, este” că avea, lângă sine un: .... 

Muntân pe care voia, să-l facă vico-principe. în era TO-. 
„+ mânâscă. 

Cu. aceste alesi 5 Stefan spre Muntenia. 

: BATATA DE LA CURSUL API” 

iii „1497. 

“Stefani ajungând la. ziarginile” tării surori, la 8 Ao- 
“embrie, împărţi stindardele pe la “cetele sele, pe Milcov. II 

Da 18 ale acestei luni,'el întâlni armata lui Radu la - - 
a un loc ce se' chiema cursul Apei. 

„Radu pâte că ar fi fost fericitii în luptă, daca. nu ar fi 
- avut a face cu Stefan. El'ardea de a'şi :5sbuna împotri-. 
„va Domnului Moldovii care îl:bătuse.cu atâta înlesnire.: .. : 
- Adusese cu dânsul o mare armată, şi era sigur de isbân- 

= dă. Stefan, dinpotrivă mase cetele cele mai încercate la, + i 
„resboie, : 

- Se stărnise o. nataţelegere” fitre Cazimir şi Matias, 
o încă: din anul 1471, din causă'că Ungurii, în lipsa lui 

Ă Matias la Bohemia, aleseseră rege al lor, pe Cazimir fiul 
“ul Cazimir; regelui Poloniei, care şi: venise în Ungă- 

ria cu 2, 000 de Polonii, AMatias Corvin, ÎL învinse :
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"-'Anteo luptă şi îl respinse din Ungaria. (1) În 1472 Ma- 
„tias prădă încă Polonia (2). Cazimir în mijlocul senatu- 

„- “1ui sei în Vislegi era încă ocupat de lucrurile acestel 
"-- certe, când îiveni scire despre noul resboiii dintre ambil . . 

Domni români. La 18, joi, începu acestă luptă la, Cur- 
o suapel. i o 
„= Iaipta țină trei gile şi fuse teribilă. Din ambe părţile 
-“* zomâniă murâi cu o nepăsare înspăimântătâre şi nici 
„anii nică alţii nu perdâi tărâmul. Radu ori că vâdu că 
: “nu mai pâte ţine, ori că voi a astepta armata Otomană, 
: după trei dile de luptă, în cea din urmă npte, sâmbă- 
„4, rădică tabăra şi se retrase, fără -ordin,: retragere co 

“semăna a fugă; Plecă, lăsând “pe câmpul de bătaie o 
+" mare mulțime de răniţi şi morți, Radu se duse repede 
în Târgovişte.(3) Adoua i dimincţă, Stefan luând scire 
„."de fuga lui Radu, plecă îndată după dânsul cu tâtă oş- . 

tirea sa ce avea sub mână: La 23 Noembriii ajunse lân-. . 
“*gă Târgovişte fără să întâmpine nici o armată. Radu | 

- “mu voia să se mai bată cu Stefan până ce nu'i vor veni; 
- “Turcii în ajutor, Pentru acesta lăsă pe. Stefan să vie, 
„fără să-l întâmpine. Se închise însă în Târgovişte cu 

„„.. femeia şi fata, sa, Stefan se prepară să atace cetatea în 
- giua viitâre. Dar a dona di luâ de scire că Radu fugise - 

peste n6pte din cetate şi se duse spre” Duntire la Turci, 
„ lăsând în cetate pe Dâmna sa Maria şi pă fii-sa Voichita,. 

saii Maria, cu tâte arerele lor mişcătâre. Miercuri la 24. 
Stefan ocupă cetatea,- după 6re care slabă apărare:a os= - 
taşilor de garnizonă. Intrând în cetate, Stefan dete or- 

„din să nu se supere nimeni, nică în averea, nică în viata, 
: nici în on6rea sa. Locuitorii îi eşiră spre întâmpinare cu 
pâine și cu sare, şi duseră pe Domn la curțile Dsmnei. 

„_... Stefan dete ordin a se aresta în palat Dâmna Maria, 
(1) Daniel Cognides, Da i 

- (2) Cromer, 
143) Engel,



„și fie-sa şi puse mâna-pe t6tă averea lui Radu. Stindar- - ... 
„dele: Valahiei luate de la, vrăjmaşi şi păstrate aici, se lu=. - 

„ară de Stefan, cn 
„- +! Stefan voi să vadă pe Dâmna şi-pe Domnița despre 
„care audise că era frumâsă. Aceste două femei, în vest. - 

„minte de doliii, părură înaintea lui. 
: „-* Elle fuseră respectâse şi demne înaintea, eroului “Mol- 

! doven.. Înfăţişarea, monierele, frumuseţele, spiritul Voi- - -“ 
- chiţii atinseră, la ântâia vedere, inima învingătorului, 

- Cen dântâii ideia ce-i veni fuse să o îa de socie. . . - 
Stefan se..purtă cu aceste. femei cavaleresce. EI dise. - 

“ - Dâmnei că ele acum sunt r6bele sâledar că le va, trata cu. 
- omenie, -şi are să le ducă la Sucâva. Trei dile cât şequ în 
-- Torgoviste nu părăsi pe Maria şi Domnița, cu care, îi. . 
„„Plăcea să vorbâscă, . ce 
„„„dceste trei dile le trecă în sărbători la care. Dâmna.. - 

„şi Domnița fură nevoitea, lua parte. Dupetrei ile plecă . 
cu cele două femei, lăsând în Târgoviste pe muntânul 
din Basarabi, ce adusese cu dânsul, vice-printipe cu-0 - 
parte de ostaşi. Tot: d'odată. porni la regele Casimir sol 

„pe 'Pureuleţ, să-i vestâscă că a învins pe “Radu 1V pa- - 
„latinul: Valahiei, luându-i capitala şi troiinl, precum şi 
:D6mna cu fie-sa. Acesti soli purtară lui Casimir două . 
„deci şi opt de stâguri luate de la vrăjmaş. Solii ajun-  - 
seră la regele la 16 Genariu. 

 TURCIL INFRA IN LUPTĂ 

„Nu mult dupe acâsta, Radu, se înturnă în Valahia cn - 
„154000 de Turci şi încă atâţi mercenari streini. | 
„La 25 „Decembriă el. întâmpină „pie vice principele - 

- Basarab şi îl învinse. Acesta vădându'şi armata sa risi-.. - d Ş IISl= 
pita, fugi în Moldova. Ostirea 'Iureâscă îl fugări până - . - 

E la Bărlad, unde prădând se înturnă în Valahia. 
„Abia trecuseră trei gile Qe 1a;scirea ce luase Casimir că .



, 

i 
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. Stefan a: învins pe Radu, şi alţi soli veniră să-i 'vest6- - 

scă intrare unui corp Turcesc, În Valahia ca Radu şi În-. E 

vingerea, locotenetului lui Stefan. Casimir trimise atunci 2 
. 

“pe. Mihail Buceşei, căpitunui “Spictinului. şi alţi soli - 

Dobleslar şi Visovschi, Castelanul Belzelni, și Egidiu Hu- a 

-soldoschi, ca să cerce a, înpăca pe cei duoi- Domni. A- .. 

cesti soti plecară îndată şi întompinară pe Stefan la Vas-. 

“Ii, Etîi comunicară ordinile ce. avu. Stefan, audind 

de: împăcare, surise şi le dise 'că ăcâsta este. cu nepu- 

1. iuți. find-că Radul predase +6te cetăţile Moldovei la - - 

„"Purcă şi el însuşi (Radu) era acum vasalul lor. (1)... : 

> La” stârşitul anului 11474, Stefan plecă. împotriva, _ . 

"Mureilor,, e
 | » 

“EI mă cu bătaie orașul de la 'Telejen, și tăiio'pe păr-. - - ” 

călabii acelui, Oras, robind'femeile lor. Cu acestă ocasie - 
* 

. Stefan transportă din- Valahia mulțime de țigani în Mol- | 

= dova unde îi aşegă prin sate:.  . a i 

„- "Poţă cronicarii vorbesc de un xesboiii ce la 5 ale a- 
. 

celiaşi luni se făcuse între Stefan şi Tepeluş, ajutat “de, - 

„Unguri, şi în care Stefan. fise învingător, şi că la20 

“băti şi pe Radu într'o:uonă întâlnire, după care urmă. . 

„un timp de pace atât între Polonă şi Unguri cât şi. 

între Români. . . e 

pp CRISĂ MARE, + 

RD e L-a o. 

-” Acâstă pace semiina xînduită, spre 0 mare. odihnă tre- . 

i .Dait6re la o mare bătălie. ce, era, să soseseii.. Stefân . ce - 

_presimţea, vijelia ce era. să năvăl6scii pețâra sa, reorgânizu 

şi mări oştirile sâle. Aică era vița şi mortea, Valahia 

snpusă de Turcă, Moldovanu erasigură că va mai rămânea 

 Heatârnată. Ca să: scape, trebuia să lov6scă balâurul ce 

. 

. 

„ameninţa libertatea Moldovii, cu atâta tărie, în cât să-l: 

() Diagog Arie



pue în stare a renunța la planul săi de a 0 sârobi. Totă ! 
“Moldova era îngrijată ; toţi aşteptaii 'cu terdre venirea 

„Moldova de Tătari; vînătoră renumiţi desăgetaşi dibaci, - 
- în centru cei 2000 de Poloni; curtenii, fruntea călăraşilor, 
atileria, Tigiuenii republicii, cu acest nume vasaliial lui 

unei.mară armate Otomane. Ungurii şi. Polonii ei însuşi... 
„era neodihniţi, o 

„-- Între ucestea Mahomet II trimise vorbă lui Stefan să-i. - -. 
- dea, cetăţile Acherman şi. Chilia de bună voie şi să-i plă- .* - 

». tscă tribut; iar de nu va urma acâsta, va trimite o armată, 
--mare(1). Dupe aceste amenințări, Mahornet vădând' că. | 

.. Stefan'nu face nici o urmare, trimise pe Soliman Paşa .* 
„„cu tâtă oștirea cu care voi să ia Scodra din Albania. EL 
„Yeni în Moldova. Turcii eraii 120,000 şi munteni 10,000... -. 
„Stefan cu 40000 ostaşi, din care cea mai mare parte erati. : 

„(rani şi lucrători (2), şi încă cinci mii Săcui şi două mii . 
"1 Poloni sub comanda lui Buceschi, le eşi înainte din sus | 
„de Vaslui; ostirile Turcescă se compunţi de 'Turci, A- |, 

'rabi, Abisieni, “tătari, Aripa stângă era formata, din Tur- .. 
“că din Europa, Albenezi; cât-va cete d8 Români şi Tătari; - 
„aripa drâptă de Asiatică şi Africani, Arabi şi Abisinieni;. - 
„centrul de Otomani, eniceri, spaxil. Stefan puse în aripa, 

„_ drâptă pe Secui şi o mare parte de Moldoveni din care 
mai multe stâguri de dorobanţi; panţiri, călăraşi şi țărani 

codreniă, porecliți pieptul țării, căcă avâi datorie să apere 

Stefan; -boerii cu militarii lor. ... 

„ (9) Dlogoş. 

„Tâtă Moldova avea inima în acâstă tabară. Potă Moldo- 
va era în doliii, în tâte bisericile se: rugaii neîncetat. . : 

" Docuitorii posteaii: Popârele creştine erai îngrijate în - : 
> tâtă Europa și aşteptaii măntuirea christianis.: ului din. - 

„Sabia lui Stefan. Stefan în: acâstă luptă întrebuință o. . 
stratagemă originală, potrivită cu timpul acela -şi cu 

(1). Dlugoş N 
, 

” --armaţi, În aripa stângă puse toporanii armați cu-securi, *



| . „ 

“inamici săi. E dedese ordin maj dinainte la câte-va sute -. 

de țărani să se ascungă prin pădurile vecine în două să." 

trei părță în jurul câmpului de batae. Toţi aceşti Gmeni, -.. . 

“av6i ordin, la vn semn dat, să înc6pă a șuna, dintrămbiţe : .-. 

" şi din buciumne, ca prin acest mijloc să facă pe Turcăacrede - | 

„că vin în ajutorul Moldovenilor alte oştiri nuci şi ast-fel .. 

- să-i înspăimânte. Cerul pare că voi să unâsă o altă strata- . --- 

„gemă, lângă acâstă stratagemă a lui Stefan. Un fenomen ':-.. 

"ceresc veni în ajutorul creştinilor... mi 

Îndată ce începi lupta, se făciă o negură în aer atât . -. 

-. de â6săi şi întunec6să,. de şi era încă departe de apusul. 4 
-« s6relui, încât abia se vedea om cu om alătură fiind (1). 

: Aripa în care se aflaii. Asiaticii şi Africanii începă cea: 

+” Wântâi luptă. Amândouă aripele şi centrul o imitară..  . -. 

« Dar furia, ordinară a Otomanilor pări galeşă încă de la 

. început” Ceaţa ce acoperea cerul, pare că restrânsese um- |: 

“Dra ei pe bărbăţia sufletului lor... CI: 

„+: Din mai multe părți ţăranii râuduiţ, prin păduri să - 

sune în trămbițe şi bucinme, începură a suna ast-fel pre- .. 

- „cum o armată ce ajunge la luptă. Turcii să înspăimen-. - 

tară la sunetul acestor instrumente de resboiii ce venea --: 
- din mai'molte părtă, din sînul ceţii, mister înfiorător în- 

potriva căruia pugine bărbăţii pot să ţie! Lovire crudă îu 

imaginaţia superstiţi6să a acestor fii ai Asii şi Africii! Unii 
credură că se află înti'o ț6ră, locuită de spirite infernale, 

: alţii gândiră că alte nuoi ostiri sosesc în ajutorul lui Ste- 
“fan. Se-vădură înconjuraţă în faţă de armata lui Stefan, 
“la dr6pta de iii, la stânga şi în spate de ostiri uuoi ce . 

. sosesc, ostiri nevedute, oştiri misteridse, ce se aud venind ! 

dinsînni futurierecului înfiorător, Se oprescdin luptă, stai, . 

“ascult, tremură. Focul Moldovenilor îi trăsnese' în fată... 

:. vândurile se răresc, sângele cură, leşurile zac în sânge; - 

vaetele răniților, rinchezările cailor, răenetele vitejilor: - » 

Sa 

| (1) Urechie, Cr. Mold... _ 

|



„se ridic, se amestec; sunstil trămbiţilor şi bucinmelor. 
„se aprepie neîncetat; Spaima învinge consciința datoriei; 

instinctul conservării, vorbesoe mai târe de cât vocea glo- 
"zică. Câte-va cete din aripa stângă voiră să trâcă Innca. A-.. | 

câștă rupere servi deesemplu la tâtă armata Otomană. Ste- * 
- fan prindând de veste, îi lovesce cu îndoită tărie, ii strânge, 

„” Siînnâsă. Turcii nu pot să mai reaşede rândnrile, este târ- . : 
. Qi; armata s'a spart. Lovirea Moldorenilor este teri- i. 
„bilă; apărarea Dureilor slabă, ba încă vătămătâre lor în= 
-„Şile, căcă în ameţăla ce-i coprinde, ucid Turcă pe Turci. 

Moldovenii lovesc în. mulţime  d6să ; nici o lovire nu-se 
perde. Sângele acum încă câmpul,.leşurile de 6meni şi. -. - 
de cai împedică fuga. Unii “Purcă voiră să scape prin ri 
unde se înecară; alţii în păduri unde fură ucişi de ţăra- 

> nii ascunşi. Stricoschi (cart. 20, 7. 3) dice că ar fi ciidut 
100,000 de Turci. 'Tot el încredințâză că a vădut cu o-. 3 

. chii sei, viind din 'Tureia în acelaşi an, 1475, pe locul. 
„acestei lupte, grămegi muri de oseminte omenesci; ţreă - 
-- cruci de piatră puse în aducerea amintea acelei învingeri, _ 

Mulţi comandanţi Turci ai perit în acest resboiă , 
Mulţi asemenea ai cădut robi; patru Paşi turcă şi 36 

de stindurde. Stefan a, trimis lui Cazimir (1) mai mulţi 
robi însemnați şi stindarde ; asemenea ai trimis însuşi 
„Papii de la Roiha Sistus,1V şi.lut Matias Corvin (2). 

Dlugoş, el însuşi se miră de neruşinata fănfarovadă a. 
lui. Matias, cu acestă ocasie. Dice că a; scris Papii de la, 
Roma și Împăratului cum. şi tutulor regilor şi principilor. . - 
din Buropa că el, prin 6menii sei, al căror povățuitor'a,.. 

| „fost. Stefan, a învins trufia Otomanilor. Dar tot acest. 
cronicar adaogă că toți suveranii Enropei sciâi că numai. -. 
Stefan făcuse aeâstă isbândă strelucită,  sciati încă că.- 
Stefan învinsesese pe Matias la Baia şi îl pusese în sta- . 

, (1) Dlagog. in . Î IE , _ | ă | .. > o 

(2) Dlugoş, Ia i -



rea cea mai umilită, după ce "i-a ucis peste Qece mii de 

Smeni. .. 
În acea Qi sa luat: de la Turcă mai mult, de o sută E 

stindarde. Pe toți prinşi - ordinari “i-a:ucis. Soldaţii 

Moldoveni se umplură, de plen, aur, argint, pietre pre- Si 

- ţi6se; vesminte bogate, arme de.lues, cădură în aşa mare . - 

: cătățime în mânile ostașilor, cât nu avei "mijl6ce să le _ 
* 

___porte, caii luaţi nu putâii să se nat numere, Mulţi din 

“Parcă scăpând cu fuga, fuseră fugăriți de Moldoveni . i 

“şi ucişi. Ei se coboriră în jos-spre aja Smilii. Stefan, el 

"Cînguşi îi uimă cu cet 2000 de Poloni şi cu Cavaleria : - 

- Moldovână până la Siret la Tonăşesei. Acolo Turcii ce. .; 

"mai! remnăseseră, ail trecut rîul ; iar locul lui de trecere -. | 

sa, dat. de. atunci numele de Vâdul 'Turcilor. Pe alte 

cete Otomane le ati fugărit şi le ai tăiat până la. Dunăre 

„căci Moldovenii av6i caii odihniţă şi sprinteni ce ducâi. . - E 

- la g6nă luagă. . . II aa 

Stefan scrise atunci însuşi lui Mahomet IL că nisce n 

cete mari de tălhari din 'Pureia ati trecut în Moldova să i 

““prade şi să robâscă, negreşit fără scirea padişahului; dar - 

că el i-a învins şi i-a sdrobit, puţini ai putut să se întu- 

..* ne peste Dunăre, şi pe acesti puţini Sultanul să-i trimiță 

“ui în Moldova ca să-i pedepstcă. . i 

- Acâstă solie ironică, întărită și mai mult pe Sultanul 

“asupra lui Stefan. Inchise pe soli căt-va timp, apcă îi ... 

Viberă, desbrăcați, să se întârcă în Moldova. Solii adu- 

seră scire lui Stefan. că Mahomet va veni să-l atace cu. 

maxi puteri pe apă şi pe uscat. Cetățile Moldovene ste- 

„„pânite, de “Turci acum deveniră în puterea, lui Stefan. . 

- Cromer, Fabricius Genebrand, Petre de Reva, Bri- . .. 

„etie, Dlugoş şi alții mărturisea. cu entusiasm acestefapte . .. 

„mari. Dlugoş strigă întrun estas sublim = - Si 

«0 ce bărbat admirabil! El nu este mai pre jos de 

- ecâb'aii fost eroii antichităţii. cu. care. atâta ne tălim, 

«şi care în timpul nostru atât de. tare a înfrânat trufia -



a'Porcilor, cât putem dice 'că Stefan este. cel Wântâiii 
“ «între toți principii câţi sunt; în lume! După, judecata ” 

- amea,-el'este forte demn să î se încredinţeze Gaiver= 
“anul lumii întregă şi mai ales comanda, oştirilor cresti- - 

eng. împotriva păgânitor! Iuă să “i'se încredinţeze toți .. 
- “acreştinii până când Suveranii lor îşi pun viața în moli-: -:, 

«ciune şi desmerdări, sai în lupte între. dânşii. > o 

- Mahomet nu cuteză să trimiţă îndată o nouă armata. ! 
Sa Moldova ș dar cu primăvara câtă să'şi spele umilința 

“- în“ Crimeea, Trimise !a Cafa, altă dată Teodosia, cetate, 
“stăpânită de genovezi; o flotă care o bătă şi o luă la 4. :. 
“Junii 1475. În acâstă cetate Stefan avea nisce agenţi. - - 
--şi Moldova peste 160 neguțători Români. Turcii ucisere 
„pe toți Românii (1). Acest'6ruş Cafa era ca o'parte din . 
Moldova. La începutul formării principatului Moldovei, . 
Genovezii, stăpâni pe Cafa, simțind că nu se vor putea. 

“ţine aici din causa barbarilor, cătară, a se uni cu Moldo-. - . . 
„venii. Alexandru cel mare fuse cel d'âtâiii Domn-care se 
“uni cu dânşii întrun zel cu totul comercial. Prin acestă. 
„alianţă Moldovenii îşi făcură o flotă destul de mare ca să . - 

*p6t4 întări în Marea, nâgră. Îururirea lor maritimă, sub” 
:» !“Stefan se făcă atât de mare pe Eussiu, în cât Domnii se - 

- mumiră în titrarurile-lor stăpânii mărit Negre. Cafa... - 
devenise atunci întrepositul comerciului din Oriente ce 

„se făcea, numai “de Genovezi 'şi Moldovenii (2). lată ce. 

-"“dova numai avu flotă. 
” făcă pe Mahomet să bată acâstă cetate. D'atuncă Mol- i 

„O episodă a; acestei lupte, ce voim a deseri aică, me- 
crâtă totă atenţia. N a aa 
„. După luarea, cetăţii, corăbiile genoveze. ce erai în. 

-porb-cădură îu puterea, Turcilor. Una din aceste co- 
„* xăbiă se încărcă cu tot felul de bogății din despoliul a- -.: 

costel cetăţi, Pe lângă aceste tesaure se mai aflaii 150 - 

(1) Curi, DORI Ma IN 

_(1) Cogălnicânu, Hamer, t; £.p.:524. 
a : 
a



ț . 

de prunci crestini ce îi tvimaetea la Constantinopoli că . 
Ye 

„să-i turcâscă sait să-i facă, obiectul de ruşinse plăceri 

- ale tiranului. Omeniă de echipagil se revoltară, pe. mare: 

împotriva, Turcilor ce erai aică stăpîni şi îl oiseră pe .. 

- toți. După acesta corăbierii îndreptară vasul spre Chilia 

unde ajungând, se închinară lui Stefan cel mare. Ast-fel : a 

 faseră scăpaţi pruncii.. Laacâstă scire Mahomet turbă, - 

- de mânie, trumise îndată un corp de ostire în Basarabia, i 

-- care luă prin capitulaţie Achermanul.;Stefan retrâs în - + 

„+ întru ăril, aştepta ajutor de la Leşi. 

e. 

i Numele lui Stefan: începi să fie admirat în tota Eu-, E 

- “xopa. Moldova era, mândră de dânsul. Certele din întru . - 

"se stinseră : inimile se măriseră ; acum 6menii se ruşi-.. 

- mată când. se gândâii că ai fost. atât de mică. 

i. Stefan nu se odihnea an minut. Unul din meritele 

." s6le era şi acesta, că strălucirea. câ acestă învingere Tă-. 

:* vărsese asupra numelui. s&i, nu-l îngârăfase în. nimic, - | 

37 se părea forte natural a face ceea ce făcuse: Rămăsese 

“ -- modest la primirea laudelor şi criticilor; tare la, facerea. A 

- : datoriilor. sale. Toţi aceiă ce îi disputaseră înăinte laurii 

 4utulor” faptelor s6le, acum căutară să tacă ca să nu se SR 

."pârgă în Opinia publică. Un Domoitor nu are nici 0-ar- .. 

“mă mai "puternică înpotriva inamicilor sei politică de . - 

„cât faptele cele: mari. O Domnitori! nu căutaţi a ucide. . 

pe. inamicii „vostri prin .esilură, închisori, morte ș YoĂ îi 

„î-.veță face mari CU acesta, ; ucideţii prin fapte mari! rătă- 

:"'cirea celor ce ati guvernat lumea, ati uăscat ataţia mar- : a 

Cm 
o 

=: Stefan se afla la louăşeştă pe Siret în g6na Turcilor, 

“2 unde se chiemă în urmă vadul Turcilor.. EI odihui trei. 

. . 
LĂ Aa r ă



ai 

2“ gile cu corpul de ostire ce avea cn dâusul. "Tăbara lui era E 
-* “aşedată în susul, Siretului, la o movilă mare.: Acolo se .. 

afla Stefan când îi veni veste de la starostele din Crăcuna 
-că Radu, Domnul Munteuesc, vine cu oştiri asupra lui. 

Ni „“Ac&stă, seire contrarie. pe Stefan, mai ales că licenţiase 
„cea, mai mare. parte din ostaşi. Cu t6te acestea trimise 

"" xepede să cheme sub arme. din ostaşii licenţiați. - 
Hatmanul Şendrea, cumnatul lui Stefan, sosi atunci | 

„..“cu un corp de ostaşi: ce remăsese înapoi.: Sosi asemenea, 
şi paharnicul Costea cu-alt corp de ostire, care alungase 

“ “pe Turcă peste Siret.. 
Stefan trimise pe Hatmanul Şendrea cu puţini ostași - 

“ înaintea lui Radu ca' să observe şi să formeze aran-.. . 
“garda. e 

E „Mai jos de Râmnicul sărat, Hatmanul Şendrea, întâlni să 
ostirile lui Radu. Corpul sei prea puțin numeros ca.să . 

„stea în luptă cu 'ostirile lui Radu. căta să se retragă; 
- însă nu'inaă erea mijloc. Românii Munteni cădură pe -- 
„dânsul şi îl strivi. Şendrea se luptă şi muri bărbătesce..: 

- Recunoscinţa: publică dete locului de bătaie numele de 
”: Morila Şendri. Corpul seii însă se redică şi se duse în 

„ "satul sed Dolhesti unde se înmormîntă lângă tată-seii. 
„Stefan ajunse cu armata; bătaia -se dete mai sus de 

_? Râmnic şi fuse crâncenă din:amândous părţile. Acesti : - 

„ostaşi de o potriră viteji, eşiți din acelaş sânge, născuți . 
„să se lupte alături contra inamicilor; iată-i faţă în faţă, 

„  “stăşiinduse. România, se siuucidea. Dupe o luptă înver> 
” „şunată, Stefan învinse pe Radu, Acest din urmă fugi, și. 

Stefan dete voie ostaşilor sei se prade trei dile margi= 
nele Valahii. - | 

*... Stefan şediă mai multe gile la Râmnic până se strânse 
"ostaşi sei risipiţi în prădi. Acolo el chemă pe mai mluți 

„_ Doeri, neguţători şi. fruntaşi din țera Românâscă şi îi _ 
„“învită, împreună cu boerii din Moldova, să-cerceteze şi 

să tragă hotarul între cele două ţări. Ei ai despărțit din - 

de



"Ailcov un braţ es vi e 'pe lângă Odobesci şi trece de 

cade în apa- Pubni, ÎN . Pa PE Da e 

9 . 

„2 Ba, până atunci mare sfadă între ambele țări. Mun - 

„*-. teii pretindea, să se puie hotarul până în apa rotuşului; 

+ Moldovenii se împotrivei. 

-* Atunăă a luat Moldova. cetatea Crăciuinea, cu ţinutul ei - 

„“ ce'se chiamă Putna şi l'a lipit de Moldova, dându'i păr- .... : : 

_--* călabi pe Vălcea şi pe Ivan.“ EI 

„= Stefan nu a voit să mârgă mai departe în tra Româ- ” - 

- "neseă. De aici s'a întors în Moldova pe apa Bârladului . 

în sus, - 

„+ în Vasluiti el găsi o posiţie pitorâscă. Acolo dete-or-. | 

"din a se înălța piserica St. I6h Predidică, în aducerea, a- .“ 

“ minte a acestii din urmă biruinți. Nu departe de biserică | 

„= 2 se văd Âncă ruinele palatului Domnesc ce se zidise aici .. 

“din ordinul sei, DR 

Gaza e
i 

Ştefan remase mai mult timp în Vaslui ca, să prive- . 
y 

” gheze la redicarea pisericei şi. palatului şi inai ales ca să... 

+ mulţumâscă «trebuinţele acestii părți a țării de jos. El. 

"voia tot-d'o-dată să observe mişcările lui Radu. în Va- - 

_“ -Vahia ce ar fi putut dintro qi. într'alta să între în Mol- ? . 

=. doga cu Turcii. Sa -: i 

“ înte'nna din dile îi veni scire epede de la Pârcălabul . 

"de Soroca că Lâbodă şi Nalivaica, duoi Hatmani de ca- - 

% 

"vzaci, au intrat în: Moldova şi pradă satele şi oraşele cu - 

furie, 
. Stefan vădă că nu mai pote să aibă pace. Abia restur- 

ma pe un inamic, Și altul se ridica, îndată. “Prebui să ple- 

- “ce înaintea cazacilor. Datina luă era a fiel însuşi în tote. 

„- părțile, la 'tâte luptele. Pretutindeni unde el se.areta, 

isbânda era tot d'auna sigură; nu era tot asfel când lăsa 

“grija pealțiă, Plecă dar repede şi ajunse la Grumuzestă, 

N. 
a



E = 4 îi 5 . . 

h ze “Răut, unde e era, tabăra căizăcescă. Cei mai mulţi « cazaci. - 
. erală duși dupe. prăgi. prin. diferite sate. Stefan îi lovi... 

+ n6ptea fără veste îndată ce sosi acolo. Lupta țină până. 
„la Qiuă, Dar atunci cazacii fură învinşi şi sdrobiți. Hat-" - 
"imanul Lobodă cagă rob în mâinile ostaşilor Moldoveni. 

". Hatmanul Nalivaieu cu cei ce putură să scape, alerga să să. pă 
_ trecă Nistru, . 
„Acolo mulţi e cazâcă se înecară, Un colonelallor anume - 
“Tara, peri . înecat între alții. Numele acestui colonel se: 

- dete încă de atunci la acâstă „parte de: trecere, chemân-.. 
duse încă până astădi Padul lură. | a 
„Să dicem câte-va- vorbe despre cazaci. 

„»- Yorba cazac-pare să fie de origină turcă- tătară, ce va. A 
1...să dică resboinie sâii tâlhar, Se crede. că cazacii sunt co- Sa 
_boritorii ruşilor de la Novogorod şi Chief. Sint: două | 

: „seminţii mai mari de cazaci, cazaci Daloruși s6ă mică -- 
ruşi şi cazacii de'la Don: Cazacii zaporogi ţin de cea. 

-. Wântâiă seminţie, ce am numit; acâstă seminţie este cea. - 
mai selbatieă Bi locoese aprope de Porogi stă catarac-: 
„tele Nieprului. Cazacii Donului ce formâză tea-laltă se-., .: 

:-= miuției ce locuiese : “stepurile î în Rusia meridionale spre: . 
- „nordul mării de Azof şi Câucaz. Numetul populaţiunii -. . 

“ei se urcă astădi la 700,000 suflete pe o înindere de: 
12000 miriametre pătrate, formând şepte ținuturi: Acsai,: -. - 

7 

+ Mius, Don, (două), Medvediţa,' Dencţ, Hoper, cu 119. 
Staniţa.. Capitala, este Novercaş lângă locul unde Donul... 
ese dintr'un munte de 150 pici6re. Acest oraş are20,000: 

„locuitori. Aici este seaunul guvernorului şi unui episcop. * 
“precum şi comandantiilui armii cazace, Din acestă se- . -.- 

 minţie, cob6ră, cazacii de la Volga, Cernomori, cei de la .. '.. 
Marea de Azof, de la Tarac; de la Uralşi Siberia. Scau-.. 
nul cazacilor Cernomori” este Iecaterinodar ; celor de la 
Tarac, Tecaterinogrod, Mosdae şi Biasliar. Urâles esteal .--: 

-:. celor de lu Ural; Azof, Rostof şi Nacitevan sunt scau- - .: 
nele cazacilor de la marea de azi. Cazacii de la „Volga Sa 

"e



sunt. xisipiţi în Astrahan şi Saratof, Peste tot numărul . 

“lor pbte să se urcela două mili6ne. În anul 1773, cazacii: | 

_se revoltară sub capul lor Pugacef,. ceia ce a făcut pe 

Rusia să le slăbâscă Organisarea lor militară. 

“De laacâstă bătălie Stefan se duse la Iaşi unde dete Ora. - | 

_: din să se zidâscă, biserica sântului Nicolae. De aici plecă 

Ja Suc&va, la scaunul sei, unde fuse priimit en mare pom- 

pă de locuitori, ostaşi, preoți, boeră şi Mitropolitul ţă- i Si 

- vii, precum şi soli de la principii streini. -. 

: Cronicele -Moldorti adaog că Mitropolitul. cu clerul . 

cal mare, presentă Domnitorului Orucea şi Evangelia ca” 

__să oa în mânile sâle; precum este datina a se face unui  - 

- împărat învingător al inamicilor eristianismului (1). 

Ajungând în Sucâva, Stefan dete ordin să se ziască 

* o biserică, sântul. Dimitru, lângă palatul Domnitorilor. . 

După câte va. dile se celebră nunta sa cu Voichiţa sai 

“Maria, - fata lui Radu IV. Pe Dsmna Maria, muma - 

_.. Voichiţii, otrimise cu mare pompă în Valahia. În acea di” 

„* Stefan împărţi recompense la cei moi viteji ostaşi şi le .. 

-“ dete ranguri ostăşesci.. - - ! i SC 

„Atunci se înfățişară, solii de la, principii vecini cu. 

- felicitări şi diverse propuneri. Regele Ungariei Ma- . 

._4ias Corvin trimise trei, soli, prepositul din Alba-Gas- ... - 

"““pard de, Otvan şi Mihail de Pestea, cu propunere să-l 

„ deslipescă de amicia, lui Casimir şi să-l atragă spre Un- 

. „guri, promitându-i mare ajutor împotriva 'Tureilor. 

Dar Stefan nu sa, înduplecat a se răci de amăcia po- 

“Ionilor (2). Casimir temânduse ca Stefan să nu se lip6- 

- scă de amicia lui Matias Corvin, îi trimise pe. Stanislav: 

Batrona de Strelgilţa, Palatinul Balzului şi pe Anârei 

- de Barşovita, prepositul din Lancicia şi Canonicul din 

„: Gracovia, ca să-l facă să repete din noi parola sai ju-. 

ământul deamicie. . :-. Ia 

OO Moti pag. 129. 

(2) Dlugog..  - , aa



Şincai, acest, cronicar constiincios şi original, strigă în 

stilul “să plin, de: nâivitate : <Vegi mândrie, ca să nu 

“die nebunie, la aceste două n6muri, care credâii că cu 

“ „multe târeeră de jurăminte şi cu apărările unora, împo- 

„triva celor alţi vor supune pe toţi românii !2 . 

Negreşit aceste nebunesci pretenţii ale. princilor cre- 

- stini de a se 'supune unii pe alţii, şi mai vârtos ale Un- 

„gurilor şi Polonilor de-a supune lor pe Români aii -ser- ' 

vit la mărirea 'Purcilor mai mult de cât luptele lor mail - 

putut să oprâscă ac6stă mărire a puterii otomane. Isto- 

'zia este plină: de laude pentru principipii crestini poloni . 

“şi unguri, că aj fost nisce bulevadre puterice împotriva 

-: învasiunilor otomane în Europa, şi nici o vorbă de Ro- 

„mânii care ati“ vărsat atăta, sânge pentru ca să “oprâzcă 

- acest deluviti înfricoşător. Văqurăm mai sus, cum Matias 

„Corvin îşi atribui meritul spargerii armatei otomane de - 

Stefan lui însuşi şi într'un modatât de nepotrivit. Ast-fel. - 

făc6i toţi aceştă principi cre tini şi unguri şi poloni. Fă- 

că lumea, să. cr6dă, că românii: erai vasalii lor şi că - 

tâte faptele de arme ale românilor în timp de trei secoli- 

se făcuseră din voinţa principilor poloni şi maghiari. pen- . | 

tru că acesti din- urmă: le ai dat câ'e odată ajutâre în 

. meri atât, de neînsemnate în cât nu merită să se vor- 

bâscă, ci e 

s 

- MAHOMET II CERE BESBUNARE. . 

| TG 

- Casimir, regel& Poloniei, îndemnat de adunarea țării. 
- stle,.ca să sprijine cu oxl-ce preţ pe Stefan înpotriva dur- . 

cilor, căută mai ântâiă să trimiţă soli Ia Mahometil că 
| să-l învite ase lăsa de planul săă de a supune Moldova. 

Solifamintiră împăratului amicia regelui Poloniei pentru 
i dânsul; îi declarară că neîncetat principii Europii împre- 
“ună su Papa îl învită a rădica arma contra 'Turcilor, dar 

Sa.



că el Câsinir nu a voit să, consimță pentru amicia ce 
-pârtă Sultanului. SR a 

“Pentru care lucru învită pe Mahomet II să renunţă la .. 
planul de a, supune Moldova, ca să nu fie acâsta ocasie  '-- | 

---de o coaliție Europână împotriva lui. Dar daca Stefan a -.. 

făcut vre 0 greşală, acea greşală: să. se cerceteze de'0o. 

„conferinţă între principi(1). Soliă lui Casimir nu isbutiră 

* mimie, . a IRI 

Mahomet strânse armata la. Sofia (vechia Sardică), PRI 

de aică să trâcă în Moldova, să o supue şi să aşede în lo- 

cul lui Stefan pe un Alesanâru ce se da de frate al lui. 

“Stefan cel. mare. De aici Sultanul trecă la Varna. - 

“Acolo îl întilni solul regelui Casimir Martin Harazin de - 

- Xxoţinoviţa la 22 Mai. Dlugoş dice că Sultanul ar firăs=-. e 

* puns'că daca nu ar fi apucat să plece din Constantinopoli, ”  ..... 

“ax fi ascultat cu bucurie propunerea lui Casimir; dar că -. - 

“ “acum era, târdiii, căcă îl aşteptaii hanul Tătaurilor şi dom- . 

mul Valahiei după a căror rugă el făce acel pas. Cu t6te Sa 

. acestea, daca Stefan va consimţi a plăti Sultanului tribut: .: 

atât pe trecut cât şi pe viitor şi daca va da înapoi ceta-... : 

-.... tea Cihlia Valahiei şi va libera toță robii, îl va erta. Aceste - 

„condiţii nu plăcă solului, însciință pe Stefan şi el. trecu 

“în Polonia. . a 
”-- Stefan audind de: venirea lui Mahomet II cu-o putere - 

straordinară, trimitea regelui Poloniei curier dupe curier 

„ca, să-i eră oştiri în ajutor. Sub cuvânt că Moldovenii 

“ sciindu-l singur. în faţă cu tâtă puterea otomană , se vor 

abate din bărbăţie; dar sciind că regele Poloniei este cu 

- -d8nsul, toţi se vor pune cu inima plină de speranță, sub . 

“ stindardele domnitorului lor... o. Ea 

+" În sfârşit Casimir dete ordin 2 pleca tâtă 'oştirea din - 

*- Podolia, Belza, Rusia ca să pădescă hotarele Poloniei; cât; 

-..* pentru ajutorul luă Stefan nu-a voit să-i dea... :. ..- 

Li 00) Gone MA, N Ce
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Ast-fel era amicia, ce principii creştini purtaii unul . 

„pentru altul. Daca, Stefan ar fi primit -să se recunâscă 

“îndată ca vasal al regelui Casimir," negreşit că acesta 

_ %-dr fi dată îndată ajutorul cerut; Dar din momentul ce 

„Stefan ar fi hotăsit să supue țera sa ]a,0 putere, ce maieră 

- mevoiea se supune Polobii? el putea tracta cu Mahomet II, 

şi ast-fel să înlăture resboiul, fără nici o suferință pentru 

“ “Moldova şi fără vărsare de sânge, ca' atît mai mult că . 

“'Pureii până în acele timpuri respectaseră tractatele lor . 

cu românii Munteni. Stefan luase Chilia şi Acherman dă . 

moi , pe'care le părăsi. Trecu sub sabie garnizona 

„
N
?
 

- Nistru. . 

“otomană (1)... 
îndată cobori în Aoldovao inare oştire de Tătari, ac6- 

- “stă armată numer6să se puse să prade, să arqă, să robâscă, . 

„să ucigă, să desondre. De lao margine a ţerii la cea-laltă . 

„nu să audea de cât o lungă gemere de temere. 

După acâsta o armată Turcă mult mai numer6să de 

- cât a "Pătarilor întră prin mai. multe țeri ale: Moldovei. 

Sufletul lui Stefan.nu se descuragiă. EL: voia, să-şi facă. 

datoria, apoi sârta hotărască ce va, voi. Acestă ideie îl 

 împăcă cu consciinţa, sa. 
„El hotiri. să; oprescă po: Tăitari d'a se împreuna cu 

"'Pureii., 
__ Ast-fel plecă cu un corp de oştire împotriva. lor spre. 

Nu departe de Nistru. se dete acâstii pătlie împotriva 

_"Pătarilor; luptă memorabilă ce ia Joc în luptele cele mai + 

- mari ce câştigă Stefan... Da e 

Actstă bitălie înverşunată țin trei dile. A treia di 
„Tătarii se rupseră de fugă. Nică odată armată în fugă nu 

„se afla, în- starea mai miserabilă de cât acâsta. Pugarii 

“cei mai vârtogi se luptaii cu cei mai slabi, ca să le îa, caii. 

„şi să pâtă fugi mai repede. .  -- | Di 

(1) Cogălnicânu, Arhiva R. . 

do 
r. . . . ” 4



„să eu modul acesta. Sultanul în 
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Unii se împotrivi, se lovi, se uciăsă, alţii aruneaă . 

- ammele ca să fie mai uşori. Diugoş: gice: «Mai mulți: 

_Pătari vaii tăiat în fuga lor de sabia. Moldovenilor de . 

„câk pe câmpul de bătaie. Deci spăiimântându-se Tătarii, . 

ca, săpâtă mai repede fugi, nu numai armele, şi farătre- .. 

„le cu săgețile, şelele și vestmintele le lepădat şi ca ni- 

sce turbați, goli sărâu în apa Nistrului unde se înecaii.>! 

“* Maă-mult de cincă-spre-dece mii de Tătari Sau per- * 

qut. Acâstă armată nu mai. putu intra înluptă. o. 

Când Stefan credu că a fărâmiat cu intul oştirea Ha-- 

„- nului, se repedi la Dunăre pe unde intra marea armată 

Otomană pe cinci poduri. EI încercă să-i oprescă a trece: 

Dunărea lovindule vasele cu tunuri şi primindu-ă la mal Ia 

în ploie de săgeţă şi de glânte. Apele Dunărei roşiră de 

sângele Turcilor; cu tâte acestea, nu. putu să-i: oprescă .. 

„de'a trece dineâci.(1) Stefan se retrase prin păduri pe - - 

“ calea. Turcilor. Ascunşă în păduri, ostaşii sei eşea înain- 

„tea Turcilor şi îi lovea neîncetat. Cei ce se- înlăturaii. 

căutând provizii, nu. se mai întoreâii; ostaşii lui Stefan 

_” ascunşiă, cădti asupra, lor şi îi sărobâi; pe cei ce le că- .: 

dea în mână îi trăgea în ţepi. Acâsta tinu mai multe |: 

-. gile; a patra parte din marea armată otomană fuse uci- - 

înțelegând că de va mai: 

duca 'acâstă stare de lucruri, va perde tâtă oştirea, fără 

să se bată cel' putin, despărți armata în mai multe cor- . 

puri mari şi le trimise să ocupe trecerile şi să înconjre .. 

“pe Stefan. «e 
acost me Da 

Cu tâte acestea lupta urma tot cu acest mod. 

,"Purcii perduseră pân&'atunci 20,000 de Gmeni- 

| “De când intraseră: Pureii în Moldova, spiritul deîn- 

” 4rigi începuse a lucra, mulţumită câtor-va partizani cum-- 

păraţă de Turci cu aur sâii care primiseră promisii. 

Stefan nu dete nică o importanţă unor mici manife- .. 

-- (1).Nimesi nici odată na â putut, opri pe vrăjmaşi la Dunăre, -... , 

Mihal a invins pe Sinan Paşa În Călngărenl. | a



pai 

“stări ce se făcură printre unii din căpitanii săi. Se prepară 

pentru o luptă mare. n ce 

- “Trimise soli la Casimir să-l r6ge ai trimite 12,000 de-“ 
- Polonă în ajutor. Dar acest rege molatie .nu respunse: 
DĂ, a 

“+ Ciuma şi fâmetea, aceste două bice ale armatelor, îşi 

„dară acum. mână, ca, 'să piarqă- armata, otomană. T6tă, . 
partea ţării în jos era deşârtă : vite, locuitori, bucate, tot. 

'... “se ridicase şi se trimise spre munţi. Pe tâtă diua aceste. . 
„».- două rele eosea pe "Turcă cu furie, “Mohamet IL se des- . 

-: - cuvagiă.. De mai multe ori avă ideea, a, se înturna să a 
-“ 4rimite 1ă Stefani să-i facă propuneri de pace. Dar ruşi-. 
--- mea, şi 'temerea de a nu fi refnsat, îl opriră.- Către ace-- _ 

stea, tâtă speranţa lui era în venirea, lui Radu V. cu 
muntenii sei şi cu provisii de gură. Asteptând însă, în . 

„4; mânia ce îl înconjură, Mohamet II se puse a pustii tot - 

pe calea, sa prin'sabie şi prin foc. Fâmetea, se încinse pe: - 

t6tă țera.. Se găsiră prin-pădură turme de vite rătăcite, 
-.-_mârte şi lâncede : 6meni bătrâni, copii, fenăei cu pruncii - 

- "în braţe, unil abătuți, alţii Jâncedi de ciumă, alţii morţi 
„şi nengropaţă. e 
“= Atuncă Mohamet se înspăimântă şi năvăli în Podolia - 

dar şi acolo nu găsi mâi multă îndestulare. Prădă şi arse. 
"oraşele şi satele şi se abate la Sucâva, apoi la Hotin. 
„= El voi să ia» aceste. cetăţă, le bătiă, dar fu nevoit a se 

“ retrage. cu ruşine: de sub zidurile lor, perâdnd o mare 

- mulțime de 6meni. (1): . 

| o NAUBAALBA NI 
“În timpul; acesta boerii lui Stefan îl povbţuiră să, se- 

"xetragă la munți cu t6tă ostirea şi acolo a ștrimtori să * 
astepte pe inamici. Acest sfat era înţelept. 

(1) Dlugoşu ; Cureu; Mihovit ; Spondan ; Miron logofăta ; Vo-. ” 
sii; Fahricia; Podesta; Brenţan, 2 - adi aa
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-... arPureii sunt încă mulţă în număr, dicâi cei-mai bă- 

irâni căpitani. Nici o dată Sultanul nu a ridicato ostira ... 
a 

mai mare de cât acesta. Daca n6 va î 

desăvîrşire şi pe M. 'Ţ. va robi, Vor face ce vor oi ei în 

“ Moldova, vor face paşalic s6ă vor nurai un Domn vasal. '-.. 

Pe cât însă vor sci că Stefan este în picidre şi în capul : 

unei armate, nu vor cuteda a face BiMIC.> - 

nvinge pe noi cu“ | 

“ Stefan înţelese tâtă prudinţa ce avi aceste cwvinte, 

'ast-fel plecă şi aşedă tabăra la Valea- Albă... 

alea, Albă sait Resboenii este mormântul ostirilor lui 
A 

": Stefan cel mare, este câmpul ce; după bătălie, descris 

în rânduri nepiritre de necunoscutul autor al Căntără Ro- 

- anâmieă, suflet mare, inimă tânără închipuire pogaătă, formă 

„elegantă, poemă demnă de marele. fapte. ale timpilor de . 

"- atunăă, şi care nu no să nică un nume. Ei vorbi de Ro- - 

». mânia; de faptele ei cele mari, de eroii ei cei străluciți, -: 

“şi nici o vorbă de el însuşi! Ori şi care ar fi numele tăi 

ce aseunqi.cântăreţe gingâş şi înfocat, sufletul lui Stefan. - 

- “cel mare inspiră trumâsele tâle descrieri. Tu mă cădut 

sub câsa anilor sai a suferințelor, dar căntările tâle ali | 

„să trăiască ! Ele vor fi cântate în v6curile ce ali să vie . . 

o de generaţii demne de acele timpuri viitâre; ele vor... 

face. fericirea acelor fi ai României la care ursita gân- 

“ “desce în xiitor. Generaţia de astădi nu le apreţnesce, căci 

“ nu le înţelege, nu le simte; fapte celor vechi sunt prea 

mari pentru admirarea Românilor de astădi. Va îi ferice 

siitorul cântărilor tele? tu pote că nu ai eredut? "Pâte 

că ai perit cu durerea că numai esteviața. ce ai cântata- 

“ata de dulce. Aeâsta a trebuit să fie o durere sfăşiitâre . 

pentru sufletul 18! A perde credinţa în viitorului pa-. .- 

trieă, este a nu mai cxede în 'viitotul patriei, este a nu 

mai crede în nimic! Dincolo de mormânt pâte. încă să. 

_ mai fie o viaţă; dincolo de credinţa sa; nu mai este nimic 

-- dacă nu visele învălmăşite ale bolnavului şi nebunia, şi - 

teca cea, din urmă mângâere. . 

“ atuncă mântea este aştepta,



” Valea Albă se întinde plecând din pâlele unor munți 
- „păduroşi. Sab> aceşti „munţi cură unul din acele riulețe - : 

„ce sunt atât de multe în părţile muntâse ale Moldarici, 
” riuleţe neînsemnate, unele ce nu merită să priimâscă cel 
„puțin un nume. În Grecia veche unde aceste rîuleţe sunt 

„„raă şi trăese puţin timp în cursul anului, ele ai un nume . . 
"„ pompos; o fabulă este legată cu numele săi, cu undele : 

„ S6le; un zeii,o zee, un rege, un eroii un. martir cată &, fi 
”.. “tăcut ce-va aici. La Români ele abia 'ai un nume cuno- 

» scut numai de cei ce locuess malurile sâle, acest riuleţ 
de la Valta Albă ce cură rîdând pe ţărîna amestecată . - 

„cu osămintele vitejilor ostaşi ai lui Stefan, nu spune ni- | 
„mic trecătorilor despre marea luptă ce se făcă o dată . 
aică! poporul împovorat de greutatea traiului; despărțit | 
de faptele trecutului prin ignorință, rămâne nepăsător. - 
Cei mai mari avuţi, laminaţi, despreţuesc aceste povesti - 

„şi le privesc ca aberaţiile timpurilor cenu mai sunt. Urând 
„faptele străbunilor, urim şi ainintirea lor. . De 

+; De la acest, rîuleţ, Valea, plecând-de la apus, merge : 
spre nord-est rădicânduse: lin şi nesimţit la, o distanță 
de două leghe, fără să facă valuri, nică crăpături, nici 

„cotiri. Pe t6tă acâstă “vale. nu sunt” păduri, ele încep - 
aprope der. Dai 

Tăbara lui Stefan, aşedă de cei-altă parte a rîulețulai, 
în perii stufoşi ai d6lurilor, se întindez, prin verdeţele s6le 

„până la riuleţ. Pădurile 'ce o ascundea, în sinal'lor, se 
„nreaă pe deluri. Stefan avea dar în spate aceste păduri 

şi d6luri înalte, şi după aceştă munți mai departe, rîul .. - 
„Bistrita şi alți munţă păduroşi, ce se întind6ii şi trecâii. . -- 
„+ anii Ca lungul, alţii în trâmbă dincolo de hotarele Tran-: . - 

Silvaniei, Acâstă posiţie era părtinitâre unei armate ce.» 
„..-voiesce să se bată de la adăpost. Totul era să scie să o 

“păstreze. Întâmplărila voiră că Stefan să nu rămie în a | 
câstă cugetare. că 

„Turcii se arătară, de cu sâră, Corpul lor cel mate ur



-- ana pretutindeni pe Stofan. Acest corp sosi aici pesub 

lungul d€lurilor în cursul xîuleţului, despre Sucera, şi 

„:seresfrânse, când se află aprâpe de tabăra Moldovenilor, 

„către partea mai înaltă a câstii cei line, în faţă ca:ta- . 

“Dăra lui Stefan... PE E 

_ În acea sâă, 25 Iuliii 1476, Stefan zări pe. crestetul > 

depărtat al capătului despre nord al câstei, rădicându-se: , 
a. 

“un muor de pulbere. Inima lui bătă; omului îi place tot: 

„ “+dVauna & Spera. Cea, dântâiti cugetare ce avi fuse că re- 

„gele-Polonică; se decisese în sfârşit a-i trimite 12,000 

de ostaşi în ajutor. EL spuse acâstă, ideie bătrânilor 

căpitani de oştire ce se află pe lângă dînsul. Acestia se 

mulţumira a cletina din cap în semn de îndoială. 

- — Cunose din timpuri vechi pe Leşi şi pe Magiari, dise .. 

unul din aceşti bătrâni bravi şi hotărâți ca ursitele. Leşii - 

- vor trimite acest ajutor numai atuncă când Măria ta, 

prin înscris, va închina lor Moldova şi va plăti tribut. - 

+ — Acâsta nu se pote face, răspunse Stefan. Mai curând 

„1 4&ra, părinţilor noştri se se schimbe întrun întins mor- --. 

-mânt, de cât se se supuie streinilor! Vie să o îa cu sabia! - 

“Eu nu o voit da nică odată!.. a 

"2 Stefan trimise o câtă de călăraşi cu caii iuți, se vadă 

"ce era acea pulbere. Pulberea din ce în ce se înălța şi se - 

lăţea mai mult; apropiinduse. . - ia | Ie 

"După o -oră călăraşii aduseră scirea că acea pulbere -. - 

:. era, ridicată de picârele cavalerii, pedestrimii, trăsurilor. . 

ag
 

“corpului cel mare al “Purcilor. Îndată Stefan dete ordina . 

so retrage mai spre tabără sentinele depărtate, şi a fi- -- 

„gata tâtă oștirea de bătaie, e 

- - "Pureii ajunseră la apunerea s6relui, obosiţi ei şi caiă .- - 

“ “lor de cale şi marea arşiţă din dioa aceia. Tăbărârea lor 

se fâcă în momentul când ste “puterile fisice îi părăsi- 

seră. -: ÎN Ca a a 

„Dacă Stefan cel mare ar fi eşit atunci cu armata sa 

odihnită şi ar.fi căgut repede asupra Turcilor, atâţ ar- 

Ei a



ou 

«mata, cât şi Sultanul Mahomet II nu ar fi mai revedat - . . 

țeralor, e aa 

- *- Stefan nu o făcii şi acesta fuse o mare" uitare, căci 
atunci Radu Domnul din Muntenia nu sosise încă cuar-" 

“ mata în ajutorul Sultanului.. T6tă acea, nâpte şi a două . -: 

Qi, în timpul luptei, veni neîncetat corpuri de oştiri. - 

- “otomane; a doua di veni Radu. Sultanul, fărâmat sera, . .. 

"cele alte corpuri sosite cum şi armata Radului, ar fi fost” 
" Xisipite cu mare înlesnire. . o ci 

A. doua qi, la 26. Iuliu 1476, armata otomană eră . 

odihnită. Cele dântât raze ale s6relui străluciră pe ac€- , E 
stă vale verde coperită de o mare de '6meni, de cai, de 

„corturi, de trăsuri, de arme; felurite colori amestecate, 

“ +urbane, capte roşii şi verdi; vedâre ciudată, plăcută 

: şi înfiorătâre. O lume de 6meni ce omâră 6meni! curînd „ 
şi sângele va curge! juniă, viaţa se vor stinge! Călăi a 

_ căror crime nu sunt pedepsite! Ceva, ce este ca trăsnetele. 
"lui Dumnedeii, ce ucig fără pedepsire! Pe acâstă mare 

vie, sârele resfrângea voios razele sele.. : Pa 
„..? Acâstă” mare se mişcă, se înturnă şi curge; se varsă - 

în rânduri. spre Tiuleţ, apoi se opresce într'o grămadă 
întinsă. Din acâstă grămadă ese un şir larg, se lungesce . 
şi căuti să trâcă rîulețul. Caii rincheză, saltă. Se urmeză. 
sub călăriă, lor coperiți de capâte, turbane de tâte .colo- - 
rile, ieniceri aleşi, cu săbiile în dinţi, pistolele în mâni, 

“se aruncă, în galopul cailor,-pe calea, ce se strimtză 
| „între păduri; pământul bubue sub pici6rele cailor, dslurile, | - 

pădurile resun ; o strigare surdă se :ădică în aer; pulbe-.-.. 

re d6să îi acopere. Vestitul comandant Serganbaşi dela 
'rapezunta, merge în fruntea lor. - Ia 

Stefan vădâna. cavaleria ianicerilor atacând, dete ordin - 
” călărilor săi să descalice şi să se înşire cu. sineţele pe" 
-. mărginile pădurii. Pe drumul care ianicerii căntară, se 

“7 tr6că, se aşedară două tunuri cu cartice, Turcii se arun= . 
-.. cară cu furie pe acâstă cale. Dar abia inţrară, şi Vodată Ă 

!



Di 

pădurea din două părți vărsă asuipra-loro pldie-de gi6nţe, - 

„de săgeță, de cartice. Mulţi cai se poticniră- s6i cădură 

__“ ucişi cu cavalerii lor. Îndată se formă o movilă de le- . | 

guri — o stavilă mai mult. Unii cavaleri în turbarea lor -: : 

tremură printre cele două ploi de focuri, săriră dincolo 

- de tunuri unae cădură ucişi. Ianicerii înspăimântaţă de - 

“mârtea, ce lovea, din uimbră, de cadaverile nenumerate ce 

"- căqură, nedădaţă cu aceste lupte de păduri, stătură un - E 

"minut, apoi întârseră caii şi fugiră, îndesânduse, călcân- 

duse unii pe alţii, cu mnârteu în spate şi în amândouă c6- - 

stele. EX întilniră ianicerii pedestri, ce-venâii în ajutorul 

i or îi resturnară din fugă, îi călcară în pici6re. Acestă - 
a 

“ pedestri, cătând să scape în! pădure de a nu fi striviți de 

ei, dati peste gl6nţele Moldovenilor ascunşi după copaci. - îi 

"Numai era o luptă; era, măcel. Din tte părțile pădurii 

Moldovenii cădură atunci asupra: ianicerilor. Acesti din 

“urmă se retraseră din strimtâre.: Dar mârtea îi urma; 

„+ cătară'să fugă în vîndnială ; călări şi pedestri se isbiră” | 

- 1 de pepturile ostiriă ce. venea. în urma lor. Acolo o nouă 

ucidere. - ..- e aa ai 

„ Mahomet-Aga din 'Papezonta le strigă să mârgă na- - - 

“intea vrăjmaşilăr, în namele Sultanului, în numele Pro- 

- E fetului Mahomet, (1) nimeri nu-l mai asculta. Capii lor . : 

: 1ovea pe soldați cu. iătaganul ca să mârgă.. Ioniceri pe- 

 destri se aruncară la pământ, fără să mai asculte ordi- 

“mul capilor. - E : ENE a 

_- Mohamet II, ce remăsese mai în urmă, prevăgând o 

fugă generală, se decise, cu sacrificiul vieţei sâle, a'i face . 

:- să înainteze. . “ 

:. EL trece pe calul sei repede ca o săgetă printre, rindu- 

"zile ianicerilor, aruncând tutulor vorbele acestea, : aMi- - 

“şei! de la începutul luptei sunteți învinşi ? Ast-fel se. . 

“ Tuptă acum fii profetului? Voiii merge ea, "nainte către .; 

 “ghiauri, Chiar atunci când nu voiii fi urmat de voi. Pă-. 

(1) Hammer, p..307.— Seadedin în Bratuti 1, 1. p. 301. -:



zinţii vostri vor întreba ce aţi făcut pe Sultanul vostru a | 
şi voi veți respunde : 'l-am lăsat să mâră, căci numatel -: - 

“singur a avut bărbăţia să mergă 'nainte!». Aceste vorhe - 
„„ “aruncate, Sultanul ia în mână o pavăză, dă pinteni ca- 
„ului sei şi se aruncă spre riuleţ. Janicerii ruşinaţi, îl 
"urm6ză, E A a 

Stefan înşelat de fantasmaisbindii, eşia acum din pădure; 
o parte a armatei s6le trecuseriuleţul. Acâsta fuse a doa, 
greşelă a lui Stefan ; pădurea nu mai apăra mica sa arma= 

"tă. Acum el era espus; posiţia lui perdută. Beţiaînvingeri. 
„trecu prin ochii săi — razele ei îl orbiră. Un corp de spahii ... 

" călără alergă în ajutorul Sultanului. Atunci începu o luptă 
«teribilă, Din tot lungul pântecelor pădurii eşea săgeți şi. - 

glânțe, aruncate de Moldoveni. Stefan, deşi cu o armată 
„++ Dadă mică în număr, făcea minuni, mulţumită artei mili- - 

“tare, cunoscutii încă, de atunci la Moldoveni. 
Pe la două ore după amiag, Moldovenii trecuse rtulețul .. - 

„şi înaintase pe c6sta, cea lină, înpingâna pe "Turcă şi caii - 
"407, care acum perduseră, cu tărîmul bărbăţia ce găsiseră 

în vorbele Sultanului. Sultanul aşepta ajutâre. Stefan ne- 
- primind nică un ajutor de Gineni, fuse silit a, băga totă | 

„- stea sa în luptă, fără să pâtă a face 'săse odihnâscă - | 
"parte din ostaşii sei.. Pe -la patru ore Turcii începură a 

„se pleca. Cete de, călări, :nevoivd a mai asculta vocea !. 
capilor,. se. retraseră Ja păduri. Mahomet; II văda şi -. 

„ș tremură. De o dată se gări pe virful câstii o negură. O . 
“strigare de bucurie în :armata Otomană vesti că acâstă ... - 
negură era.0 oştire ce venă 'Turcilor în ajutor. În adevăr, 

/ era Radul Domnul cu armată de Români Munteni. Aceste . 
strigări de bucurie se înțeleseră în armata Moldovenilor ; .- 
ele vestâi negreşit ajungerea ajutârelor. .- ” 

Munteni îintrară în luptă, e. 
„*.- Radul Domnul Muntenii înturnase sabia, însuşi împo- 
„triva n6mului săii. Ast-fel:când fapta lui se audi în Eu= . 
ropa, toţi blamară acâstă faptă a unui Român. -



Ajungerea acestui ajutor, urmat îndată de ajungerea -. -- 

altorcete Otomane, aruncă descuragiarea între Moldove- . 

-- mi. Stefan însuşi perdă speranța de a învinge. 

Pe la 6 ore spre'sâră, Muntenii coprinseră, părțile 

mirginaşe ale pădurii. Stefan temenduse să. nu pârqă -- 

intrarea, strimtorii, şi să fio apucat între două focuri, se . 

retrase în regulă, către strimtâre, preşintând Turcilor 

fruntea, si apărînduse mere. Dar acum mărginile pădu- .. 

vilor erai ocupate de Munteni, retragerea oştirii luă Ste-" 

“fan în păduri era neputincâsă. Săgeţile şi glânţele găuri. 

"-aceste corpuri de carne, ce se restrângâii şi se împuţi= 

nai neîncetat. Cele două: tunuri ale Moldovenilor exaă - * 

Iuâte de Tnrci. Niciun mijloc de retragere, nici o speranță . 

“de scăpare! 
" 

Ostaşii lui Stefan începură să fugă, în degert eroul, 

călare; cu sabia sc6să, se punea, înaitea lor, aducân- . 

__dule aminte îvingerile anilor trecuţi, ruşinea, ce este 

a fugi, fala de a muri "în luptă cu armele în mână. Os- - 

taşii nu audâi nimic. Ostaşii “Moldoveni, apucaţă între - - 

mai malte focuri, căduseră atât de mulți; vederea înfioră- 

_"-46re a acestor cadavere nenumtrate era destul să descu- . 

i xageze.pe Moldoveni. 
Sâra Moldovenii ce mai remăseseră în foc, părură â- | 

“4 de obosiţi în cât numai puteu să se serve cu armele - 

„ -“mărețe. Calul seti cade. 

lor; unii cădâi pe pământ de ostenâlă. Stefan se maia- - 

runcă o dată printe ostaşii săi şi îi îmbărbăteză cu vorbe 

3 

Garda lui 'Stefan de ostaşi” îmbătrîniţi în lupte şi maă | 

“mulţi din boerii sei, alergăil apără cu Dbărbăţie şi îl târăsc . . 

din luptă, fără voia lui. Acestă retragere fuse repede.  - 

- "Pureiă nu putură-să'i urmeze în păduri, acoperite acum 

” deumbrele nopţii. a a ae 

Stefan fuse târît din bătae când nu mai rămăsese de 

cât câte va cete încă â se lupta. Rămăseră însă lui Ste- 

fan 12,000 de ostaşi cu viaţă din t6tă ostirea sa. Dar a 

Purcii se aruncă asupra lui.



+ BR 

ă . 

" decât la viața lui. . DE . 
„Acea n6pte' învăli. valea acoperită de sânge şi de ca- „ 
davere. Vedere înfiorătâre ! De jur împrejurul câmpului . 

“de resboiii, la o distanţă depărtată, ori unde a călcat 
„- pieidrele Otomanilor, s'a făcut un deşert spăimântor. Ca-: 

;sele ai ars şi -sai. schimbat. în .ţărină, pădurile pe - 
ici pe colo ardâi încă, vitele se înturnă sâra la locaşele. . : 

: cești ostasi, fărămaţi, se risipiră fie care, nemai gândiad 

„10r şi nu mai găsesc de cât deşert şi cenuşe. Femeile cu -“ 
pruncii în'braţe, bătrînii rezemață în cârji, rătăcese prin : Ă 

"păduri, flămândesc, însetoşâză şi se abat. .. . , 
„» Pe câmpul de resbel, omul nu pâte să mârgă fără să 
calce pe un cadaver. Sângele a închegat îndată, cadave- | 

„zile sunt despuiate de Turci. Turcii căduță, sunt Îmmor=.. 
mântaţi; Moldovenii singuri aii rămas neîngropați. 'Tur- | 

„ cii fac piramide din capetele Moldovenilor; (1) Prădile 
-- se împărţiră, turmele” de porci se dară muntenilor în . . . 

„parte (2). Printre cadavere se văd arcuri fărămate, coi- 
„furi căleate de picidrele cailor, tăiate de săbii; pavage | 
„rupte, Caii morţi sunt fără număr. Iei şi colo sevăd mo- . 

'vili de pământ, mormintele Otomanilor. Paseri de pradă - ă 
__ Sbor asupra cadaverilor ; câini rătăciți, sătui acum, şed 

„... lângă prada lor! Leşuri lângă leşuri! Ar crede ciue-va 
- că aici este mormântul - lumii întregi. Ici colo prin mă-.. 

„„. Xăcini sunt aninate petece de pângă : vântul. le miscă. 
„Iei şi colo pe movile. se vedsă turbane, semne că mor-:. 
„„mintele sunt turcesc. Apariului nu era, destulă sa spele :: 

„sângele închegat. Pământul, lemnele şi frunzele copa- . 
„Cilor erai stropite de sfnge. Vântul gemea în frunzele 
“pădurilor. Era Gre.suspinele sufletelor celor morți 0-! î-: | 
prite asupra, pădurii, privind şi. regretând forma, lor de o 
lut? Cine va spune? ... . e 

ai (1) Hammer, p+307: a = 
- (2) Hammer, p. 307; -- . Solacsnd. ; „i
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- Mfalţi boeri Moldoveni ati căţutin actstă aptă! Mulţi | 
- viteji stai perdut.. Aici se cosi' fl6rea Moldovei. Nu era 

aici câmpul uneibătălii, era câmpul unei junghieri. Aici. 

_ Dureii 'uoiseră ; Românii se sinuciseră. 

Radu, domnul Muntenilor, pătrunse cel din armă, în 

ma, Moldovei. Dece. mii de Români îlajutară se facă acâ- 

stă lovitură. Vestea, că Stefan fasese învins,.cădi ca un 

 “tosnetpe t6itiţ6ra şi în t6tă Buropa. Poţi principii şi regii . : 
" Buropii, -tânjiră pe Casimir şi pe Matias că nu voiseră .:- 

__a da, ajutor lui Stefan, şi mai mult încă pe Domnul Va- 

” lahiă care veni împotriva consângenilor sei. n 

Stefan părăsit de ai sei, numai cu o mică gardă ră-. 

- 4ăcit în întunerecul pădurilor, luă o cale. La, fie-ce pas 

“al calului, se uita să vagă daca nu este.urmat de.vrăj- . . 

maşi, La miedul nopţii el era la pârta cetățuii N6mţului, 

- - unde maică-sa. Elena, Dâmna sa Maria, că Mitropolitul - 

„. Teoesit, asceptaii 'să audă scire că Stefan a învins pe Qto- - 

"man. Aici erat tesauriă, arhivele Statului şi 0 garni- 

zonă de Moldoveni, pregătiţi de apărarea cetăţuii.. Darsă 

 Jăsăm acolo pe” Stefan, până ne vom înturna la ac6stă 

- cetățuie, şi să' cercetăm care a putut fi casua perderii . 

acestii bătălii. SI aa 

: *.“ Lapsit de ajutorul principilor vecini şi având în con-,. 

“4ră-ă pe Domnul Valahiei, : Stefun nu putea să se lupte . 
-- - cu isbândă de-cât dela adăpostiri împotriva unei armate -. 

„de patru s6i de şâse ori, mai mare de cât armata sa... - 

-. Lipsa de ajutor de la principii crestini, aruncase 0 a- : 

- dîncă descuragiare printre ostaşii lui Stefan. Consilierii - 

Domnitorului înțelegând acâstă perdere de încredere în 

sine a armatei, diseseră lui Stefan să nu se lupte de cât - 

:. din strimtori şi din munţi. -Stefan nu urmă, acestor sfa-: 

„tură, eşi din păduri. Armata îşi făcuse datoria ; Domuul,: 

Jipsi înțelepeiunei şi perdu. Afară de acesta, pică un corp 

de reservă nu îşi păstră să vie în ajutor. El întrebuiață 

16tă armata ce avea sub mână. E 

c
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„.» - Lupta se perdă ; dâr nică Stefan, nică M1dova, nu vă | 
-„. “ură pălind strelucirea lor pentru acâsta. Europa, simpa- - 

tisă şi mai mult cu Stefan, în nefericire de cât în triumf, . 
„-Nefericirea îl făcuse şi mai mare în ochii stă. 

O timpuri! când Românii, chiar când perd6ii bătăliile, 
 er6i respectaţi! Acele perderi erâii dar mai glori6se de . 
„ cât câstigurile de astăgi ale Românilor la care ei nu pot 
„să lucreze! Tot ce avem astădi suntem daturi streinilor. 

- Streiniă gândesc, simt , se luptă, suferă pentru noi. Ro- 
lul nostru este numai dea ne bucura din fructul ostene- 

-lelor altora ș. rol ruşinos şi dureros ce admite ideea, de 
abdicare la viaţă, la voinţă, la libertate. Pare că a perit 
la Români” simţimântul sacrificelelor celor mari, acâstă, 

„condiţie ce face să fie o nație. Pare că ideia că Româ- 
nii trebuia să -apere patria cu viaţa lor, nu a esistat nici . 
o dată! ..- . 
Nu se mai fac lucruri mari la Români! Către acestea .. 
„ei se mişcă, se luptă, ca să ajungă la un scop. Luptele 

sunt între dânşii.. Scopul nu este însă atât de nobil pe . 
cât am avea dreptul a astepta! Nimic pentru mărirea, fe- 
ricirea, libertatea naţională. Numele patriei este pronun=: | 

- ţat necontenit; tâte se fac în numele sei; în numele pa- . . 
txei se făcură t6te trădările la strein ș în numele liber= 

„ tăţii, libertate fuse îngenuchiată. | _ 
Naţia, 6ste o mică clasă de 6meni privilegiați din ca- 

re se compun. partidele? Afară de aici sunt cinci mili6ne. 
de Români, dar acestă nenorociţi nu se numără. Ei sunt 
priviţi născuţi pentru ca, se mulțumâscă trebuințele celor 
puţini. Omenii şi ideile s'aii schimbat, Clasa privilegiată 
care de un secol şi jumătate legă, naţia cu streini, pri-, . 
mi ea însuşi atâtea schimbări. Ea perdă trufia sa de mai 
n'ainte, dar nu şi privilegiile sele; ea cobori, de la înăl- 

„-  ţimea sa, dar nu fuse abătută. Ea fuse dar ca cărbunele . 
care când înceteză de a te arde, te mânjesce! Iată ade- -
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: . | — si _ - 

vărata ic6nă a timpului la Români: nimie nu mai arde, - 

totul mânjesce. II A A 

„Şi nu putea să fie alt-fel! Românii nu iai sunt stă- - * 

. pâni a face singuri legile lor... Ra 

„., Astăgi se gic că sunt liberi. Camera lor, eşită din si- . . 

- nul claselorprivilegiate, se ândresce cu numele. de Con- 

stituțianală. Ciudată constituţie. este aceia acolo unde nu 

sunt cetățeni! tristă libertate este aceia. acolo unde na= 

„7 “ţia se compune de clăcași sati .de obagi! Eă cut6ză încă 

: îx 0 insulte în nenorocirile ei! e dai 

„— Dar vorbele mari se die tot-d'auna când nu se fac fap-.. 

te mari. Lupta a fost tot-d'auna între boeri şi între tron, :--: 

„-» maţia nică odată nu a luat part. Către acestea poporul : 

din toţi timpii a fost mai aplecav către 'Domn de cât : 

către boieri, instinctul sei îl povăţuia: un Domn este un“ 

om; un om este o 'suflare ce tuece; o-clasă nu tiece însă; .. 

""-0.-clasă are rădăcini adânci. - _ E ai 

„__ Dar de unde vine acâstă cădere la Români? pentru ce: 

- nu se maj face fapte mâri? 24 Sa 

Nu mai sunt credință. 

>. Bătrânii nostri ce murâii în lupte cu fericire, avi o - . 

“ credinţă puternică; avâă o religie. A crede în Dumnedeii,. - 

_.. estea oredă în tâte virtuțile ; şi ei credti în Dumnedeil.. 

:  Domuniă “erai espresia "poporului. Fi însuși ave acele . 

credinţă. Causa naţiunii eră causa Domnilor; căusa Dom- 

_nilor'eră causa naţiunii. O ameninţare, 0 insultă, şi Ro-". 

„2 mânil se rădicaii ca un singur om. Poporul.nică pe acele. - 

„timpuri. pu avea pământ. câ să-l apere; dar atunci cel 

puţin avea credințele sela; astăgi nu are nică credinți, 

mică pământ PR A Să 

Românii ai “căpătat prefacere." Spiritul lor s'a culti- 

__xvat; cugetările lor sai adincit; datinile lor s'aii supţiat; 

dar înimaile ai slăbit, asi -perdut credinţele străbunilor 

“or, şi numai credinţa este care. face fapte măreţe.. | 

>: Simţualismul îi ucide pe. t6tă” dioa, locaşele lor's'aii
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„deschis plăcerilor şi.inimile lor moliciunei. Viaţa numai . - 
îndatoreză,. murmele cresc copii ca să fie netrebuincioşi; .- 

„2-* nevestele nu-pot se le inspire credinţele ce le.lipsesc. 
“, Lucru ciudat! lucru dureros şi neaugit! în timpii sliu 

„urmă streizii aii fost; mai calqi pentru naţia Română de 
„cât însuşi Românii! * -. a 

Poporul Român, în anul 1821- scutură jugul grecilor! -.* 
> din fanar, atunci Românii nu mai putâii. să .dea 6meni, 

care să fie Domni. D seminţie de 6meni robi, fără virtuție” 
fără naţionalitate, istrămentele unui popor barbar, se- 

” - însărcină a da Românilor Gmeni demni ca să-i guverne 
„ze! Românii îi sufersă ; ei ajunseseră se crâdă că între -.. 
„ei nu mai nasc 6meni de cât buni ca se fie robi ; uitaseră 
“că un popor care nu, mai nasce 6meni demni da cârmui, 
„nu mai pâte:se aibă nică supuşi buni. Poporul Român . 

; cel d'ântâiă se ruşină de acâstă stare de cădere, fărâmă .-- 
" în 1821 jugul fanarioţilor, ceră drepturi naționale; ceri... 

"reforme sociale şi democratice. Streinii le dsteră dreptul 
d'a'şi alege Domni diutre Români; dar. reformele demo- 

-„Cxatice şi sociale. nu fuseră recunoscute. Anul 1848,.. . 
„= proclamă din noii aceste reforme. T6te puterele Buropii 

„le recunâşte,-le dă, şi cu tote acestea nu este nimic fi-. 
„“cut; aceste reforme mântuitâre, recunoscute de streini, 

afiă împedicare din partea: Românilor, Anul 1848 este: 
„ Meis, Principele. sfrein,.ce se cerea, ameniuţă. să ucigă - De 0 

.-. Principe strein, dară — Românii nu-tor consimţi 'a; 
„ sacrifica dreptul lor d'a'şi alege Domnitorii din 'sînul lor 

de cât atunci când tot ce esta-Român se va reuni sub . 
„+ un sceptru neatârnat şi neavând a.da socot6lă de fapte= 

le sele de cât lui Dumnegeii' şi poporului sei... 

„CETĂŢUIA NEMȚULUI. ..! 
; Pe o stâncă negră într'un vechii castel 
Unde in pâle cură un riă mititel, a 

E
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Plânge şi suspină tenăra domniţă, 
* Rumenă şi albă ca 

- Căci în bătălie soci 
o garofiță ; .. 
ulei dorit 

"A plecat cu 6stea şi n'a mai venit. : 
Ochi săi albastri ard în lăcrimele .... 

Cam lucesc în roă ducă viorele; 

“ Buclele-i de aur'.ca A pe albu-i sân, 

„Rosele şi crinii pe faţă-i se îngân, -» 

Însă Dâmna seră ) 
Şi cu dulci cuvinte 

+ 

ângă 6a veghăză, . : 

oinbărhăteză. 

Bi 

“Un orlogiă sună nâptea jumătate, . . 

„La, castel în portă Gre-cine.bate. - o a, 

-<Eă sunt bună mumă, fiul tăă dorit, 

'<Eu şi de la luptă 
«Sârta nâstră fuse” 

mă întore 'vănit. 

crudă astă dată, IER 

„Mica mea ostire fuge sfărămată, 

«Dar deschide porta, 'Parcii mă "nconjor 

«Vântul suflă rece, 
- Tănăra domniţă la 

rănile mă dor !» 
ferâstră sare, 

„„„— Ce faci tu copilă? » dise Domna mare. 

„Apor la ferâstră singură a eşit: 

„Si în tăcerea nopţii ast-fel a vorbit: -, - 

„2. «Ce spui tu streine, Stefan ce departe, : 

«Braţul luă în lupt 
«Ei sunt a lui mu 

ă mii de morţi împarte, Dn 

mă; el e fiul mei! 
Pi 

“Daca tu esci fii-meăă, nu-ţi sunt mumă ei. 

" «Însă daca cerul, Y 
„«Anji vieţit mele, 

- «Nobilul lai suflet 

rând să npovăreze.! DR 

şi să mă îutristeze,. : 

ast-fel a schimbat, 

«Daca tu esct Ştefan cu adevărat, 

«Apoi „tu aicea, fără birainţă 

„Nu poţi ca să intri prin a mea voință... 

"Dute la bătaie pentra ţeră mori, 

«Şi îţi va fi morme ntul coronat de flori!» 

- Stefani se întorse şi din cornwi sună; Pi 

* Gatea-t răsipită din păduri s'adună ; n 

- Lupta iar înccpe; Turcii sunt trăsviţi, 

„Cad ca nisce spice de securi loviți... : . 

a. 
DIA, BOLINTISEÂNU. 

si
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a " Ast-fel este legenda-cetățuii Nâmţului. „Ast-fel s6 în- 
» tâmplă 'cu Stefan şi cu maică-sa, Dâmna; Elena, dupe bă- -. 

“tălia perdută la Valea albă, când veni să caute adăpost, - 
„.. împotriva Turcilor în acâstă cetățue. Ion Neculcea dice, -- i. „ vorbind de .acâstă, episodă : «Stefan cel bun, bătându'l .- 

“ “pasărea în cuibul sei piere; 

„” Turcii la Resboeni, ai mess să intre în cetatea Neamţului, -: 
şi fiind mumă-sa în cetate nu “l-a lăsat şi "i-a dis că : 

ci să se ducă în sus să . - 
„= strângă 6ste că isbînda vafialui. Pia 

"Întemeiat, pe mărturisirile lui Cantemir, Cogăhiicena” 
„dice întru acestea : «Stefan gonit de” Turcă, cu'o mică. 

„ “suită merge tâtă n6rtea şi ajunge înaintea cetăţii Nem- 
„> “tului. Maică-sa, dâmna Elena, la audul desfacerii Mol- - > *.. dovenilor, care vestea robia patriei,se armâză cu un cura- 

giii mai presus de secsul ei, opresce pe fiul seii:să intre ... 
În cetate şi arătându-se 'asupra, zidurilor, îi dise aceste. 

» cuvinte nesterse din aducerea aminte a fie-cărui bun Mol-. 
dovân: e EN 
«Ce? trebuia să to văd astă-Qi întors dela, resboii fără „_“să fii însogit; de biruință? Pentru întâia: Gră; fiule, mi-ai - " înşelat nădejdele: Uitat-ai 6re că porți nume de vitâz? .. Fugi dinaintea mea şi să nu te întorci de cât învingător! -. . Mai bine este să te sciă mort de mână duşmanului de : cât se văd că. “ți impută drept : defăimare că o femeie .. + 

"ti-a scăpat, viaţa!» Cronicarii” streini nu vorbesc toți |. despre bătaia ce se întâuiplă între Moldoveni şi Turci,. + în urma, luptei de la Valea; Aibă: Cronicarii Moldoveni .; însă vorbesc de acâstă din urmă bătae. Tradiţia o recu-... - 

încă locuitorilor țărani. -. a Ra :- Cetăţuia Nemţului se află în apropiere de oraşul cu acest nume, pe unul din yirfarile lanţului de munţi rî- poşi şi posomoriţi ce se.întind spre. nord-est. - Sub acest munte cură un riuleţ. Acestă-cetăţue a trebuit să ție re- dicată de cei W'ântâi Domni ai Moldovii în vesele îm- 

n6sce; cânticele şi baladele timpului de atunci“0 amint 

> . A Sa



Jon “Neculcea, ne păstrâză o 

“potriva polonilor, nu se scie daca ea, a purtat tot-d'a-una.:. ARE 

numele de Cetăţuia Nemţu. sa 
( trăsură istorică 'care ar. 

- deveni că acâstă cetăţue luă numele de a Nâmţului, dupe : Pa 

- bătaia, de la Valea Albă, el ne spunecă dupe acâstă bătaie... 

nefericită, dupe ce Stefan .cătă aici” adăpostul pe care 

- mumă-sa, nu voi a "1 da, "Turcii, credând că Stefan Sa 

ascuns în cetatea. acâsta, veniră repede dupe dânsul şi -..: 

“asediară cetatea. Ei ureară câte-va tunuri pe un munte * 

„vecin cu muntele cetăţii şi începură a bate cetatea ; pe. 

- când infanteria otomană o băt 

““ sealadeze zidurile despre nord-est, muma lui Stefan co-. - Sau 
ea cu săgeți şi căuta să: 

- manda apărarea. Artileria "Purcilor făcea mară strică-. ” 

- ciuniă în cetăţue. Pe acel timp erea închis în acea cetate: 

„un n&mţ, nu se scie. pentru ce cuvânt. Acest.prins, au- . .. .: 

' dind cele'cese întâmplaăi, trimise vorbă printr'un gardian 

mumă lui Stefan, să'1 scâţă din închisore şi el promite... i 

„că va scăpa cetatea." Muma lui Stefan priimi acâstă pro-.* 

“punere cu 6re-care îndoială : 'r6mţul. fu liber, acesta. Ri 

 începă, îndată a opera. EI înâreptă tunurile din cetate. 

asupra muntelui pe 'care se afla 

Dibaciii în acestă artă, isbută a.astopa mai multetunuri - - 

. “tUrceşel. - - 

= “Pureii rămâind fără tunuri, coboriră din acel munte. . a 

Atunci n6mţul îndreptă tunurile sale asupra taberii oto-. -.-. 

cortului lui Mahomet IT; .- 
cortul Sultanului. Ac6stă * -. - :mmane, Elîndreptă un tun asupra 

"giul6oa, vupse' boldul aurit dupe 

bateria otomană. 

“aptă făcu pe Mahomet a se retrage îndată şi a lăsh -. . 

„cetatea. 

BRAN LA DANIEL SIHASTRUL. 

Yorbele maicii sfle. chemară pe Stefan la, misia sa. 

- Misia unui ostaşi este de a învinge sai "a “muri, între 

aceste două nu este loc de .cât pentru laşitate.. Stefan



  

plecă nâptea- de la Cetatea N &aţuluă în sus pe apa-Moldo- 
vii, pe la Vorăneţe, unde într'o peşteră trăia un sihastru | 
(eremit) anume “Daniel. Bl bătă la uşe şi anunţă că este 
Stefan, Domnul Moldavii. Acestsihastru era în rugăciune, 

"se întrerupse şi îi răspunse: 
— Stefan Domnul Moldovii să aştepte afară până ce-mi | 

- xoiit curma, rugciunea, mea. 
* Când sihastrul sfârşi ragăciunea, chemă pe Stefan în ă 

“scorboră, * - A a 
„— Am perdut bătălia de Valea albă înpotriva, Turei- 

„” lor, dise el, nu pociti să mă mai bat. Voiii închina țera 
“la Turci? saii nu ? lată ce voii să-mi spui tu, care depăr | 

tat cu totul de gândurilelumesci, vedi lucrurile mai bine 
decâtnoi.. i. sia | 

Sihastrul clătină din cap. Timpul a închina tera nu a 
sosit încă. Moldova, are încă viață, căci are încă credinţă 
în Dumnedeii, Ea, se va închina, când. va perde credința. - , B E i 

Iu te, bate încă! resboiul îl vei câştiga până în sfârşit. - 
» Dupe ce:vei învinge. pe Turci, zidesce o mănăstire a - 
„sântului George. : 
1. Stefan încuragiat din noii de aceste vorbe ale sihăstru- 
"lui, plecă în sus spre Cernăuţi şi spre. Hotin; acolo el 
„strânse oştire de țeră şi mercenari streini cu care se cobori 

apoi, ridicând cu putere, în calea sa, 6menii buni de arme. - 
. Oştirile lui, fărămate în resboiul: de la Valea Albă, 

*” “audind de noa ridicare a, lui Stefan „ alergară din tâte. 
"părțile la dînsul, *.. ae e 

, Streiniă pe atunci nu putii încă să dărâme uu Domn, 
nici cu armele nică cu intrigile. -Veniră în urmă timpuri  : 
când 0 putere streină surpa, un. Domnitor, prin . boierii . 
țerii, numai că acestia le sufla o vorbă la ureche, şi popo-. 
rul ce nu Vedaa ce este „Snb văl, devenea instrumentul  - 
celora: vs lua numele patriei şi libertăţii, ca să „ucigă 
patria“ şi libertatea. 
“ Dar atunci boeriă ei însuşi muri. cu armele în mână
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pe câmpul hiptelor. Mâhomet luând scie că Stefana strîns 

“din noă o armată și vine în jos, se puse pe gânduri, A- -: 

„- e&sta strică planul săi de 2 dumi un alt Domn în Mol-. . i 

dova, el ridică tăbara de lângă cetatea Nâmţului şi plecă | 

spre Dunăre. Resboiul, ciuma; fmetea. împuţinase ar- ..... 

2 mata sa : încă o bătae.cu Stefan şi acâstă armată.sar fi: - 

„putut sdrohi. Stefan însuflă spaimă _'Turcilor. Mahomet . » 

„plecă dar fără să ia nică.o disposiţie. Retragerea Turcilor 

. semăna mai mult cu o fugă, atât era de repede. - - - 

“Stefan ajunse garda, din urmă, el 0 pătă de mai mult 

-_oxă. Corpul cel mare! el însuşi suferi. Două-deci de mii. 

- de Turcă cădură În acâstă retragere. La Dunăre 0 nouă | 

- Tuptă astepta pe Turci. Stefan fi lovi cu tărie, îi fărămă. |, 

Mahomet trecu Dunărea numai cu aopta parte din ar: 

” „roata, cu care venise în Moldova. Iată ce esplicăneapă- . - 

rat pentru ce Mahomet „II nu schimbă pe Domnitor şi. . 

- “pentru: ce Moldova nu se închină 'Tarcilor.. Fără acestă 

perdere a 'Turcilor, :Mahomet. II nu ar, fi părăsit d6ra, | 

fără să împlinâscă gândul cu care venise în Moldova. 

- Matias Corvin era în adevăr „un om ciudat. îndată ' 

"3 dupe retrageiea Lui Mahomet „din țâră, scrise Papiă de - 

“Ja Rona şi tutulor principilor din Europa, că Mahomet 

“11 tugise din Moldova,cu atâta, repegiciune , căci audise .. n 

"planul seă de a veni cu: ostiri în Moldova şi profită de '« 

„ “acesta ca să ia, de la principii Ttaliă 200,000 de galbeni 

spre a face resboiii 'Purcilur, ceea ce nu făcă. (1) Acei 

bani însă el i-a cheltuit în resboiul ce făcn Austriei (2). 

-* Groniea, lui Ureche, dite că în anul acela a murit D6m- 

“na Maria, a lui Stefan, [unie în 22, şi la. $ August a - 

murit Dâmna Chiasna a lui Srefan. (3). . ie 

Stefan gonind pe Turci spre. Dunăre, îi căqă în mână . 

- însuşi cortul lui Mahomet II. Cantemir dice că Domnul 

() Dlogog. ş - ' 

(2) Cureă, - - „ Ea 

(3) Reii dice. a
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Moldovii avi gloria să învingă pe acel împărat ce fusese : - 
.” gr6za lumii întregi,-şi acum'avă fericirea. că putu să 

scape hestricat la Adrianopoli cu o mică suită. : 
„+ De.la Dunăre Stefan s'a. întors în întrul Moldovei ; - 
- la Vorăneţ zidi biserica sântului George, precum promise 
“Sihastrului că va; face daca. va învinge pe Turci. Dâr în- 

„2 .daţă ce. se întârse de la ' Dunăre puse de 'strânse tu- - 
purile 'vitjilor căduţi la, Valea-Albă.. Osele lor fară în- 

„» gropate îu mai multe movilă. De atunci locului de bă- - - - 
„„„» tae se dete numele de Valea-Albă, ca, să amintă 'resbo- 
„iul de Valea-Albă,. adaogă cronicarii, pentru că atâtea. - 

* “trupuri coperiseră acea Vale cât se albise; Nouă ni se 
„pare că Valea-Albă era îndinte de bătae, Mai târdii - 

“Stefan zidi pe partea de sus a văii o biserică: ce. tră-. . 
" esce până astăgi sub nume d& mănăstirea Resboeni. 
„La, acâstă, bisericii se află pe o pâtră o inscripție în... 

limba slavă, ce sună în chipul următor şi care lumină 
mulţe unghiură întunecate ale istoriei lui Stefan. latto : ! 

" aÎn dilele bine credinciosului şi de Christ iubitorului 
. «Domnitor Io Stefan W, ca mila lui Dumnedei Domn 

„. “pămentului Moldovii, fiul lui Bogâan; W în anul. :.. 
„siar al Domnii sele 20 ani. curgâna, sa rădicat; pute-. 

sricul împărat - Mahomet cui tâte puterile oştirilor sele . „ 
„eale răsăritului; încă şi' Basarab W, chemat fiind la 
<resboii, a venit, cu tste puterile pământului, şi âii venit: 

«să robâscă şi să ia, pământul Moldovii şi ai ajuns pînă -.. 
„ aaici la locul ce se chiamă Valea Albă, şi: noi Stefan - 
“«W, cu fiul nostru Alecsandru am eşit înaintea lor aici! 

<şi am făcut cu dinşii mare răsboiii în luna lui Iulit 26. „. ede dile. Şi după voia luă Dumnedeit chreştinii at fost - 
" «învinşi de păgâni, şi. ai cădut aici multă mulţime : 

" «de ostaşi Moldoveni. Atnnci aii luat şi a, treia parte, -: 

„adin; pământul Moldovii despe. ceia lature. Pentru 
aaceia, a bine voit Io Stefan W, cu a lui bună vrare de 

ca zidit biserica ac6sta în numele arhistratigului Miha-.. ... 
îi 

 



= 
„ «il-şi spre” rugăciunea lui şi a Dâmmnei sale Maria şi . . 

«fiilor sei Alesandru şi Bogdan, şi în aducerea aminte... 

- «bine “credincioşilor creştini, care .aică aii perit- în anul ..: 

'-2'1004, iar a Domhiei lui vârstă anul 40 curgând, luna... 

<lui Noembriii în 8 dile.>. , - 

TURCII SE ÎNTORC TARĂ ÎN MOLDOVA ae 

Stefan nu voi să lase țâră sa nearmată, oștirea, era E 

neatărnarea ei. Era încă timpul când Domnitorii români * 

“se ruşinaii-de a fi Domni supuşi şi nu vreriuraii la ideia 

de i muri pentru mărirea patriei şi libertăţii. Daca este 

' ce-va care românii trebniă să-segrete este.acel spirit de. 

"vitejie şi mărire naţională. Stefan reorganisă armată sa. - 

cu energia, şi -dibăcia ce îi cun6scem. E! înrolă '6menii . -. 

“munţilor, unde numărul poporaţiunei deserescuse..Moca- 

ai, păştorii, Jeronarii, se hotărâră a lua armele. În anuli -.. 

"1476 Matias Corvin dete libertate lui Vlad V Tepes, ce 

îl avea într'o închis6re în ţâra, sa, şi dete ordin Îui Stefan .. 

- Batori;să meargă să-l puie domn în Valahia. Pe aceletim- . * 

- puri 'Purcii intrară în principate. : . ae 

..0. diplomă a lui Matias. prin care dărueşte acestui ., 

 Sefan Batori bunurile familii de Marat pentru isbândile 

“ fănute de dânsul de curând asupra Turcilor în 'Pransilva- , 

- nia-şi isgonirea,lor din Moldova ; precum şi asupra Radu- 

= Doi III Basarab şi muntenilor, întemeiuză gisele unor - .-- 

- eronicară despre. o nous învasie Otomană, şi Muntână în. 

Moldova, - - 
* Din acâstă diplomă se vede că în timpul nunţii rege-. SIE 

ui Matias cu Beatrice, fiica regelui Neapolului, Maho- 

“met IL a prădat Moldova, Şincai dice. că pe Mahomet IL | 

“Paalungat din Moldova Stefan cel mare, iar nu Stefan 

Batori, şi pe Vlad V tot domnul Moldovei l-aajutat mat. 

mult de cât Stefan Batori 2, se urea pe tronul Valahiei. 

„ Stefan W a intrat cu oştire în giua de Sântul- Martin în 

E A îs
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-. Valahia, A prins pe Radu IV, pus domn de 'Tureii, au bă- 
int şi risipit pe “Turcă şi a pus domn pe Vlad V-Tepeş(1). 

-, Engel dice că în iarna din anul1776—7 ai venit iar 
:.. “Turcii în Moldova, în timpul nunţii lui, Corvin. E aveai - 
40,000 de 6meni. La sfârşitul anului 1476 Mathias Corvin 

» - & trimis de Stefan. Batori, care înțelegânduse cu Stefan - 
-” cel mare, a scos pe 'Turci din Moldova, II 

De acolo cei duoi Stefani cu ostirile lor trecură în | 
- Valahia uude isbiseră pe Turci şi pe Radu care fugi în , 
"Braşov (2). Cetăţenii din Braşov ai datpe Radu în mâna... 

„luă Stefan cel maie care l'a şi ucis (3). În locul lui s'a 
„pus atunci Vlad V "Ţepeş, pentru a doua 6ră (1477). -.. 
„Vlad V, a maă domnit până la 1479, ucis.de un șerh:. 
„a al sell. a a 

*  Stricoschi dice că Stefan cel mare a pus Domn mun- . 
tenilor de un boer al sei Tipulisa (Woiwoda Muntaschin .: 

- postavii) Miron dice că .Vlad Y "Ţepeş a murit în Jătaia. - 
.*- de la Rimnie împotriva lui Stefan cel mare în 6989... 
„- Din tâte acestea 'se dovedeşte că Stefan cel marea | 
„bătut pe 'Turci şi acâată, dată. Stefan ce avea pace de . . 

» „cât-va timp nu înceta a-lucra spre a organisa armata şi... 
administraţia, precum şi. a zidi mănăstiri şi cetăți. În 

“anul 1483 zidi cetatea Smergdova lângă Roman. Acea - . 
„cetate a cădut şi sa, risipit î: urmă de valurile apei | 
- Moldovei (4). o DI A 

| -  BAIAZED II. | 
: Acesta tri şăse-qecă de. ani şi împărăți trei decă şi 

- duoi. Ar cinci fi: Ahmet, Selim, Cehincân, :Alemcea şi. 

„(0 Dlegoş; Komer, 
_ (2)Vegi. epistola lui St, Batori. scrisă din tabăra, ostinlor xe- 
ate lângă Bucuresci, 11 Noem.:1476. - : i 
: (3) Acest Radu pare să fi fost Radul cel friunos, care a făcut: monastirea Tânganu. - . . , a i 
"> (1) Neculcea.
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Coreud. Acest Sultan fuse. vit6z şi activ, cu putere de 
“spirit nebiruită chiar în nenorocire. Nimeni nu-l întrecea, : “ 

„la puterea, fisică.. El observă legea cu mare severitate şi : 
iubi pe 6menii învățaţi,pe care îi ajuta făcândule tot fe- .. 

„_1ul-de ajutâre,- ba, încă şi pensii anuale, şi înbrăcându'i : 

“ în vestminte de mătase, Sof, de-unde “şi ea numirea. - -. 

-2 Softa. Baiazed II avea întinse. cunoscinți în Titeratură, 

“ceia ce?l făcă să-trâcă printre supușii sei pentru princi- : 

„pele sciiuţelor. Cu-armele în mână el fuse atât de fericit : 

ca şi înaintaşii sei. Câstigă regate mari; înălță edificie 

publice, printrecare se număr şi geamia, ce se vede în 

tirgul Aramii, a cării arhitectură este' încântătâre, şi - 

„ “greamia de la, Amasia. 'Pot.el drese zidurile Constanti- 

nopalului. Începutul Domniei sâle se însâmnă cu ducerea - 

Jai la Meca ca închinător, şi lăsarea tronului fiului. seii 

Corcud. După întârcerea lui Baiazed, fiul seii îi dete îro- . 

nul. Fii sei Jem şi Zizinn se revoltară împotriva lui Bu- 

_ iazed. Făcă două cetăți în Grecia, luă Acherman şi Chi- 

“Tia din Moldova; căleă. Circasia ,. ajută pe Maurii din - E 

- Spania; snpuse Bosnia şi Croaţia ; purtă armele în Asia, : 

Grecia şi în Itâlia. Voesce să abdice în favorul fiului seii 

Ahmet; Selim se supâră, redica armată şi este învins. 

Baiazed da tronul lui Ahmet care nu'l primesce. Tronul 

trece la Selim, Baiazed more de întristare sii de venin, 

_Baiazed IL avu trei ani, de linisce, dupe ce alungă pe 

frate -săiiZenaa. Acest Sultan încheiase un tractat de paceîn 

anul 1483, prin Petre de Varda, arhiepiscopul din Colocea, - - 

pe untermen de cincă ani. În acest tractat nu se făcuse nică 

-o vorbă de Moldova şi Valahia. Baiazed IL arâtând în 

"sfârşit dorinţa sa. de a supune pe Domnul Moldovii şi - 

preparâvduse pentru un'ast-fel de resboiii, Matias Corvin. | 

în anul 1484, făcu observare Sultanului că r&dicarea - 

“ armelor asupra: Moldovii este o calcare a tractatului, - 

“ Baiazed IL"I-a răspuns că pacea îl este maj plăcută de 

cât. viața; dar că tractatul nu coprinde nici. 0 „vorbii. 

Dica | ps . e



pa 

: despre Moldova şi Valahia: Dup acesta trimise a închi- ui 
-*s6re în Arva pe ambasadorul Regelui Maţias, Petre de 

": Varăa,(1) . As 
“Sultanul prepară 350. de vase: de răsboiii şi o mare n 
armată, de. uscat pentru espediţia în “Moldova. Scrise *.. 

- tot-d'odată hanului 'Tătărese să vie în ajutor cu oştirile 
„_S6le.. Acâstă-plecare se făcu pe la 1484. De cum Turcii 
“'intrară în Moldova, davastară partea țării de jos cu foc 

= şi cu sabie (2). Sultanul s'a apucat mai ânt6iii de cetăţile: - 
- Chilia şi Acherman. La 14 Iuliă a atacat Chilia (3); - 
„cetatea cădu în puterea 'Turcilor prin trădarea ce făcu. - 

” părcălabul. De aică se duseră la Acherman unde, dupeo . . 
-, luptă crăncenă, locuitorii cetății capitulară la 5 "August 

„cu condiţie să li se respecte averea şi viaţa. Baiazed mu. 
„se ţinu de cuvânt. El trimise din acâstă cetate mai mult . n 

- de 500: familii. în Constantinopoli (4). Miron Costin - 
dica că la aceste asedieri se afia şi Domnul Valahir: Vlad : 

călugărul, pe care îl numise Stefan cel mare Domn acolo, : 
„Şi cure acum trecuse în partea Turcilor. Stefan cel mare 
vu voia, să iasă la câmp'a combate. El se ținea, prin A 

“păduri cu oştirile s6le, de unde, eşind: din când în când . 
- şi năvălind asupra Pureilor, le făcea-rmari stricăciuni (5).. 

” “Matias Corvin promisese lui Stefan ajutor; dar'acest - 
.. ajutor întârdie a veni, şi Baiazed II luă mai nainte ce-:. 

- tățile. (6) Se dovedesce prin crisobulul. luă. Matias către ...:. 
__ judele, juraţii şi cetăţenii din Pojon, că în acel an Matias 

făcuse preparaţii de apărare împotriva Turcilor; însă nu '» 
spre a da ajutorlui. Stefan cel mare, ci spre a. apăra. - d 

: N staturile lui. Acest hrisobul este în n Șinca | 

0) Enel a E e Da 
„ (2) Malatesta, - . 

! ei Grigorie Urechie, cron. Mold. - ” 
4) Majaesta ; Sansovin . : tă 

„- (5) Miron Costin. 
46), Bonfiniu, .-- -



a 
- - Regele Casimir încă nu dete ajutor Iui Stefan. Decâte. . 

„oră acest din urmă avea .vre un resboiii cu Turcii, şi tre- 

buință de ajutor de la Poloni, Casimir venea cu eterna, 

„lui pretenţie ce -eră ca' Stefan: cel mare să-i jure credin- ;..:. - 

tă şi să facă omagii. Fală deşârtă ce nu avea nici o, . 

tărie (1). Acâstă dorinţă Casimir o dobândi în anul 1485, - 

' după ce Stefan cel mare perduse în 1484 Chilia şi Acher- -. _ 

manul şi t6tă Basarabia... - Sai 

-. Casimir era un 'rege slab şi necâpabil d'a face fapte 

strălucite, EL căuta să'şi facă o fală prin mijl6ce mici. | 

“EL vdi să profite de nevoile Ini Stefan. De mai mulţiani : -: 

- căută; să se întâlnâscă cu Domnul Moldovei, ca acest din - 

“urmă, să-i jure credinţă; Stefan amâna, neîncetat; ter- ... 

„. Menul. : -- i te aa LE 

În stârşit în anul 1485, strâmtorat de” evenimente, el... 

decise se facă jurământul -cerut, care a doua; qi era să. 

xemâie de sine nulă, şi acâsta ca mijloc să aibă ajutor 

de la Poloni. Stefan:fuse dar silit a face omagiul cerut. - .-. 

EI se întâlni cu Casimir în Colomia, a anul 1485 Sep- .. 

tembrie 15 în tabără (2). IRI 

- Pâtă armata era, sub arme. Casimir, Stefan şi cei mai. 

"mari “domnitori” ai celor două. state, „civilă, militari şi 

” eclesiasti'se: afla acolo sub un mare „cort unde era a se: 

„.. face omagiul... 
'"* Stefan dice vorbele armătâre: oi 

«Prea mărinimâse rege ! Fac omagiul şi jur credință, 

“= aşi fără gândiri ascunse promit serenităţii tale, următo- 

«rilor regi, şi sântei corâne a rigatului Foloniei, că voii 

«fi credinciosi ascultător serenităţii tale, următorilor tăi, 

“ aşi corâhei rigatului Polonii, cu tâte țările mele, cu toţi .. . 

„.- ahoerii mei şi ii toți Gmenii mel. Aşa să-mi ajute Dum- 

- <nedeii şi sânta, cruce a lui Christi»: ae 

i. (1) Şincai, Ma 
„AD Dogiel e



i Ma , 

- La aceste vorbe 'regele respunse : Si 
„+ «Noi te priimirn pe tine şi tâte ţările tale sub apăra. . <xea ni6stră şi în t6te aregătoriile şi. cădințele ţărilor 
«tale te lăsăm ca pe ua palatin al nostru > 
„+ Polonii rânduiseră lucrul ast-fel încât la un moment. - | 
"dat, “cortul să se desfacă, şi să 'lase a segvedea de tâtă . -. armata Polonă. Domnul Moldovei îngenuchiă înaintea -: 

„Toi Casimir, Împăratul Germaniei Rodolt făcuse cel d'ân-_- „ “t6ii o asemenea uneltire cu regele Bohemii Otocar. Pe” . 
când Stefan sfârşea jurământal; cortul. se desfăcu, cădi, 

"* lăsă să se vagă mândrul "Damn al Moldovei ce învinsese 
„atâțea regi viteji, îngenuchiat înaintea “unui rege slab. . Stelau ascunse în sînu-t supărarea.sa pentru umilința ce ..: 

"Acolo era să vie Stefan. Domnul Moldovei sosi aici cu - „0 mare suită de boeri şi de ostaşi aleşi şi în vesmântaţi cu 

„patria sa de robie (1). 
„i se făcă, hotărît să sufere tot. numai ca: să.pâtă scâpe - 

„. Regele Casimir venise la Colomia cu 20,000 de ostaşi SI „pe. picior de răsboii, ca să augă Turcii şi să se.retragă .. 
din Moldova. "Dar Casimir nu avea gând a întră în res-:... : boii cu 'Lureii şi Baiazed II scia aceasta din trecut, - Tăbara Polonă se aşegase dur. pe câmpurile Colomei. 

cel mai mare lucs, avea dupe sine un .corp 'de armată a-. : . 16să de dorobanţi. Stefan sosi în tăbară pe un cal fru- - „Mos și mare înconjurat de garda sastrălucitâre. Comiiri=" “ danţii superiori aă ostiriy Polonă stai în două rândniă “îuşirați la ușa cortului unde erasă se facă ceremonia. Ste-. -.- " fan descălecă. 'Atunci-cei d'ântGiii nobili veniră înaintea, : lui ca să] ducă la rege. În acel cort era tăcut un pat. „înalt pentru rege în vestminte regale , înconjurat, de Do - mari consilieri. Stefan ținea în mână stindardul Moldo- „Vei pe care se ved6ă. armele. er. EI plecă stindardul la Picidrele regelui (1); atunci: se slăbiră.aţele cortului ca. - 
(1) Curei,: - -. - , o (1) Hron..Mol. C. N. a pa?



„să vadă totă armata j pe Stefan inchinându-s -se. Dupe acâstă E E 
„se subscrise .uricul de-Domn şi. patru-spre- dea boeri.: 

:"0 mare masă-se întinse unde Şegură Domnul cu boerii. 
„Ski, 

"- Aceiasi cronicari vorbesc de un reshoiii ce avu Ste- - 
„fan cel mare în acelaş an în 16 Noembre la Catlabuga ...- 

împotrivalui Malcociă şi în care s'a sdrobit i6tă armata - 
. Tureâscă, alți cronicasă îl tăgăduiesc. . DI 

| “Miron logofătul dice că la 6994 a venit Froitci cu 0- -.* 
-2 stire de Unguri asupra lui Stefan cel mare pe Siret la . .. 
-. Scheia. Stefan; i-a eşit înainte, şi "l-aii atacat. Lupta a 
:: fost la. 6 Martiii. într'o. luni. Lupta a fost crâncenă şi. 

pericul6să , „căci acolo. Stefan cel mare a' cădut! dupe 
„cal, şi era aprâpe să. cagă în mânile inamicilor. Ungurii . ! . 

” faseră învinşi. Hroit prins şi tăiat. Iată ce dice Ion Ne- - | 
'culcea despre cădera calului lui Stefan î în acâstă bătălie, ... - 

-«Stefan cel bun când s'a bătut cu Hroit Ungurul, pre- - 
“= ccurt gic unii la Cuşin şi alți la Scheia pe Siret, i-a fost 

«căgut calul cu dânsul în timpul luptei. Iar un Purice - 
caprod i-a dat calul. săi, Na putea Stefan să încalece 

«îndată fiind om mic (de statură) şi a gis Purice aprodul:, 
““«Dâmue! Eii mă noi face o, moviliţă şi vin'o detesuepe . .... 
«mine şi încalecă. Și s'a suit pe dânsul Stefan şi a încăle- 

«cat pe calşi a disatunci Stefan : «Sărace Puricejde voii -.: 
«scăpa ei, şi ție atuncea ţi-oi schimba riumele din Purice” - 
«în Movilă | Şi a dat Dumnegeii deaii scăpatamănduoi Şi - ăi 
«la şi făcut armaş imare pe Purice, şi din acel Puricea- * 

Sa “«produl s'a tras neamul Mov ilestilor de ai ajuns de a 
„.." «fost şi Domni din acel neam, ete.» * 

„ Acestă botălie a cării esistință este” contestatii, a în-: , 

“La plecare-i i se dete 3000. de Boloni eatări, Regele. e 
i pl“ că la: Cracovia. ” | o 

-. . Unii cronicari .vorbese de venirea luă Hroit cu Turcii i 
- la Sucâva unde aii "predat şi ai ars târgul în 19 Septeni- 
“brie, apoi s'a întors de unde ati venit.



spira d-lui C. Negruţi o frumoasă poemă eroică Aprodul . - 
„ Purice, care începe cu aceste versuri tinere: . = 

„i a ii - IN . | 

”"«Ciocărlia cea voiâsă în văzduh se legăna :.- ! . 
”- «Şi-nturnarea, primăverii cu dulcât ciripiri chiema, _ 

. .. 

Noi nu iusistăm.: mai mult asupra amănuntelor unei 
--.. lupte a căriă esistenţă nu este positivă. a 

. Şincai observă cu cuvânt ca Miron ce -vorbesce despre 
*: acestă luptă, Qicând că acest Hroit eră, povăţuitorul Tur-- 

„ cilor în anul :trecut; la arderea Sucevei, nu esplică cum . - 
? acest Hroit şe făcu după un an povăţuitoru-l Unguri- . 

„dor la Scheia! e 
„-.. Analii Purceştă încă combat această opinie şi die: cÂli- - 

-“begul Bunucul cu mare 6ste a mers în - Valahia şiluând ... 
pe Domnul Valahiei ai năvălit în, Moldova, şi, cu răpiri, * 
sabie şi foc tâte le-a stricat.» Cantemir. asemenea dice că 

în. acel an Sultanul a trimis Turcii în Moldova de la ca-. 
remulie rele ai cercat locuitorii Moldovei. A 
_- Regii Poloni şi Unguri, prin gelosih, lor “pentru Ste- 

“fan, prin pretenţiile lor de supremație asupra Moldovei, - 
„ati lăsat pe Moldoveni în prada Tareilor.. Moldova Slăbi. - 
Turcii din potrivă se întăreai necontenit. Poionii, nufu- . 

„seră de nici un ajutor lui Stefan, după actul seii de oma-.. - 
„Siu făcut regelui Casimir; din causa acestui act Turcii. 
se întărătară şi mai mult asupra lui Stefan. Baiazed N 
jurase se resbune umilința la care Stefan adusese pe. ta- 
tăl săi Mahomet II: a io 
“În anul 1487; Scanderbey sat Scânderbey, uninduise cu , - 

“* Alibeg, fii lui Mareociii, priimiră ordin dela Sultanul să 
ia o armată numerâsă şi se meargă în Moldova prin Va- = 

„_dahia, ca sabată pe Stefan. Domnul Valahiei: primi pe 
„Turcă ca, amici şi. ie dete câte-va cete de Români ca sai .-. 

„„ însoţească în Moldova. "Turcii intrară în” Moldova, şi se. 
puseră a prădă şi a weide, e i 

e , ÎN A



-“. Stefan le eşi înainte la Catlabuiga, unde se.dete lupta... -. 
„ despre care am vorbit mai sus. Stefan lăsă pe Turcă pănă ' 

„ce se răci timpul, (16 Noembrie,) La acest timp aerul se: 

- schimbă dodată în Moldova; ploile, vânturile nordului : 
o... ee 

: - încep.: Omenii şi vitele ce nu sunt: dedaţi cu. această E 

_- xepedeschimbare suferă. Astfel atăt Musulmanii cât şi caii 

lor cei plăpîndi, se aflară d'odată în mijlocul ernii, fără - : 

nică o căpătuire. Omenii şi caii tuseră -secerați de c6sa. - 

timpului şi a fâmetei. Atunci Stefan se repedi asupra 

lor, Măcel teribil! Turcii nu mai erati înstareaseapăra. . . 3 

Mai t6tă, ostirea lor se fărămă, şi ceice putură scăpa . - 

“prin fugă, avură a încerea suferinţi mai grele de câtmâr- . 

tea, Cetele Românilor din Valahia se; retraseră cu 6re-! 

„ care predări în țera lor. Stefan se duse atunci în Suceva 

“unde :puse al doilea: Arhimandrit în monastirea, Put 

mă, (|) Ia ARI a 

“După acâată bătălie vine, îndoita, 'luptă .cu -Hroit 13 

Scheia pe Siret. .:. - : Se i 
v 

Stefan cel mare sati cel bun zu fuse numai un simplu - 
zesboinieti. Ceia ce îi merită atunci numele de cel bun fu-:-. 

| - „seră faptele s6lle cele piâse care sunt atât de lăudate în . 

“* sublimul cuvânt de îngropare ce se făcu acestui Domn .de . 

am anonim mai în- urmă, Stefan zidi peste patru-deci 

-  monastiră în Moldova, pe care le indestră, şi nu cu ţinta de. .. 

a fi nişte simple retrageri a câtor-va parasiţi fără nică. 

“un scop generos, fără misie umanitară. I6te aceste Joca- .. 

“- şură erai: paginile nemurit6re ale. istoriei vieţii sâlle; 

 “fie-ce monastire spunea o bătălie glori6să; espresiile fapte- . : 

lor lui erai mari ca şi faptele. : -. - 

“În 1488 dete un hrisov, la 15: Martii, pentru cum- 

 perarea, satului Vişeni şi hărăsirea lui la monastirea - 

„. Putnii. Prin un alt hrisov din 3 Aprilii îi mai hărăsi * 

“satul Cosminului. Nu vom vorbi aică de tote monasti- . . 

(1) Gr. Urechie, SRI
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* - rile făcute, şi îndestrate de el, fiind cunoscute, Dar să 

vorbim de monastirea Putna la care -se alătură atâtea 
fapte istorice. e. 

„+ „ Xon Neculcea dice despre acâstă monastire; că îndată 
„ce i veni ideia să o facă, Stefan ţrase cu: arcul: dintriin - 
vârf de munte, şi unde a ajuns săgeta sa, acolo a făcut 
pristotul saii masa Altarului. Dupe acesta a dat. ordin 

“încă la trei boeraşi d'ai sei, vătaful de copii şi duoi co- 
„„_Pil din casă a trage cusăgâta. Unde a cădut săgâta vă-" 
„-tafului de copii, acolo s'a făcut pârta; unde a cădut să- 

gâta unui copil din casă, sa făcut turnul. Cel d'al doi. - 
lea cop il a întrecut pe' Stefan şi ar fi căgut săgâta pe 

"un deluşel, ce se chiamă. Sion, ce 'este lângă monastire 

"de este adevărat, . 

NR şi unde se vede o columnă de piatră. Tot acestautor ra-. 
porteză ce se dice de 6meni, că acelui copil i s'a tăjat 

„capul din ordinul Domnului, dar adăogă că nu se scie - 

„Monastirea eră, una din cele mai frumâse ale Moldo-. . 
+ veă, Lucsul cel mai rar. În întrul ei aurul îneca desemnu- 

rile cele mai delicate. Bia: coperită cu plumb, este-o le- SI 
gendă ce se raportă la acestă monastire. Se dice că Sta-. . 

„fân lăsase monastirii arcul lui şi un pahar.ce îl însnei= 
„seră în: resbdie. Un arc colosal ce se trăgea..cu vârtej; | 

cupa era de 'iaspis, (matostat) în chipul marmorii albă. 
- Sub, Cantemir, -nisce, cazaci Poloni și: joimiri Moldo- 
veni au luat acel are, numai cupa a remas până la atre- 
ia Domnie a lui M. Racoviţă, când un călugăr, Misail . ” Chisăliță, la o masă cu amici, voind se se făleseă şi bând 
cu acâstă cupă a spart'o într'un acces de esaltaţie. 

„Iată o parte din legenda în versuri făcută în: urmă. 

"CUPA LUI STEFAN CEL MARE... - 
„mie 

“ Servii vărs întrânsa dulcea tămâidsă. * 
„Ori-ce ospe 'nchină pentru o frumâsă;". o 

2
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- Când la cel din urmă rândul W-a sosit, - 
Misail ia cupa şi-ast-fel a vobit; -... 
«Unde este timpul cel de vitejie, . -. .: 
«Timpul de mari fapte, vai! n'o să mai vio? 
«A cădut Moldova, căci orl-ce Români 
«Se roşesc la gândul a mai fi stăpâni. 
«Ei imbracă manta de înțelepciune, |. 
«Dar'ca să-şi ascundă trista slăbiciune. 

_ «Dar înţelepeinuea, făr' a cutesa. 
«E ca cutesarea făra cugeta, 
i Când vedem sfiâsă patria română, 
"a Ne-aducem aminte vorba cea bătrână: - 
«Cei ce-i mai aprâpe de mormântul ssă, 
„«La ideia morţii tremură mai răă ! 
«Ştefan numaj este; însă o să'vie, . 

«Alţi Stefaul cu viaţă şi cu bărbăţie; 

«Daca timpul d'astădi ne apasă grei, 

;.. «Viitorul este al lui Dumnegeii. 
«Însă pân? să vie lanţul se ne rupă 
«Nu va mai bea nimeni din acâstă cupă. -. 

«Când uni snflet mare seva arăta, 
' “<Hârburile cupil le va aduna.» , 
„Dică-aruncă cupa şi o sparge în trei. . . î: 

“Nimeni n'a strâns încă hârburile eă... -. 
S 

ţ 

De Be 

 



„PARTEA II... 

„Actul de omagiii ce Stefan” făcuse» regelui Casimir, căgi a doua gi.ce se încheiă. Nimeni nu mai vorbi. Ca- simir uvusese nevoe de dânsul numai ca să aibă cu ce să „se recomande la vanitatea, dietei Polone. Matias Corvin: murise în anul 1490 şi remăsese rege în locu'i Vladislav II regele Bohemei. Casimir muri, în anul 1492 în vârstă de 64 de ani, dupe o domnie de 45 ds ani. Albert fuse „ales rege. Îndată dure alegerea, acestuia, veniră soli de „la Veneţieni şi dela Baiazed II, felicitându'! de Domnie.: Venețienii îi propundi se 'redice armele contra Turcilor. „.Solii Turcesci aduseră daruri noului rege, şi îi propuseră a ține pacea cea: veche ce țină şi Casimir. Albert se afla într'o posiţie în care nu scia ce să hotărască. Pe de o parte pacea cu 'Furcij măgulea interesele sâle, din care - cel mai mare erea liberarea unchiului săii închis în Var- "na. Pe de alta simțea trebuinţa de a înconjura de glorie „numele patriei şi al seă necunoscut încă. Uugurii pe de > „altă parte îl îndemnaiă să declare resboiii Tprcilor, El încheia cu Turcii un tractat de pace pentru trei ani (1). Îi trebuia însă lauri, găsi căar fi oi lesne să-i smulgă “din corsna Moldaviei de cât din „aceia a Turciei care eram tare, e i Da 

--() Cronica Motă, Dă



DL 
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“Moldova sub Stefan cel mare avu gilele ei de fericire şi . 
- ' denefericire. Puse un timp când numele sei apărăca ostea 

” pe orisontele Europii, acâstă stea dispără îndată, dar ca să, N 

reapară mult mai strălucitâre. Moldova nu. căduse încă. - 

Un popor plin de viață mâre anevoe. Nici- odată acestă. - / 
* 3 a 

$6că nu străluci mai mândru de cât în bătălie cu Albert, - 

“regele Poloniei. Acâstă biruinţă fuse 0 desminţire dată 

de Moldova trufiei Polone că „Moldova era vasala ei ;. 

- fuse o teribilă resbunare alui Stefan împotriva, Poloniei - 

pentru umilinţa ce îi făcuse regele Casimir, silindu-l . 

__a7i face acel omagiu ridicol de la Calomea. Moldova se 

“apropia de epoca când trebuia, se între în stare de atâr- 

nare. Înainte de a muri, Dumnedeii îi păstra o di de stră- 

-- cireestraordinară. Acea i fuse bătălia din codru Cosmi-.. ..-! N 

".* nului, Când Moldova, cădă, avu cel puțin fericirea a dice: .. 

'cam trăit!» Moldova nu-a fost supusă prin arme. Mult . .. 

“ 4imap acesta a fost o consolaţie pentru Români. Noi dicem 

„„«ă nefericirea, cea mai mare a, Moldovei este tocmai pentru - 

“că nua fost învinsă prin arme şi că s'a supus de bună 

- soie, A se lupta şi cădea, este o dovadă că un popor are. 

încă viaţă ; a se supune de bună voie, este .o dovadă că. 

“un popor este mort îvainte d'a primi lovitura. morții, 

“sob înaintea: d'a cădea în robie. Să nu ni se vorbescă .. 

- de, înțelepciunea politică; că. închinarea Moldovei "I-a . ! 

: asigurat libertatea.ei.. A se .da.rob..ca să scape de robie, . 

_estea muri ca să scape de mârte. Unscriitor latin vorbesce -- : 

: „de un ostaş care se sinucise câ să nu fie silit a combate, . 

“i a se pune în posiţie dea perde viața. Astfel fuse înțelep- . - 

sinea politică a, celor ce închinară ţările, ca săle scape. - 

demnitatea... 
e aa 

Albert avea inimă pentru gloria armelor, dar nu area E 

" “puterea minţii ca se.0 cârmuiască, ei i 

EI nu avea încredere în 'Stefan cel mare. Gloria cu



oa 
„care numele eroului Româu era înconjurat, îl făcea să » cr6dă că dacă el va învinge pe Stefan, tâtă 'strelucirea „ faptelor trecute ale acestui bărbat va veni pe fruntea-sa. „Către acestea Albert voia să :pue Domh în Moldova, în „locul lui Stefan pe fratele seii Sigismund (1) ca de aici mai lesne să pâtă deschide împotriva Turcilor resbâele cu „.. careel se lăudă, Se vorbea-pe atunci că Calimah Florentin ce murise de curând şi care era omul în care Albert avea „..0 credinţă 6rbă, ar fi consiliat pe acest rege să facă resbde, ca să le 'pârdă şi. prin acest -mijloc să fărame: căpeteniile armatei Polone, 6meni trufaşi şi ncsupuşi (1). Acestă vorbă a căutat să se gică negreşit dupe perderea bătăliei de Poloni. .: - ie a - + Albert se înţelesese în secret cu frate-seiă Alecsandru, cnzul Lituanii şi eu Ion Tefieniu, ministrul Prusienilor, "şi Condra, cneazul Mazovii şi cu frate-săii Sigismund pe care voia să-l fucă Domn în Moldova. Spre a coprinde. „prin arme ţâra lui Stefan cel mare, ei aii dat ordine în secret la t6tă armata polonă şi prusiană, la armata Po-. „+ meranii şi Slonchii, ca în lună lui Maiii 1497 să se afle adunaţi cu toţii la Liov. Ei strânseră aseimenea mulţime --. de ostaşi mercenari. Dupe acâsta- Albert soli lui Stefan cel: mare că se va redica cu o mare armată împotriva „ Fureilor; îl îndemnă şi pe dâusul, ca pe.un principe cre- „. Stin şi vechiă aliat al Poloniei, să ia parte la resboiul a-" „testa, promitendu'i a-i întârce vechile cetăţi ale Moldo- vei Achermahul şi Chilia, ce erai acum sub puterea Tux- . - cilor. Albert a: plecat îndată cu armata ce strânsese la | Premisla unde astepta şi „cealaltă: parte .de ostiri, În acest oraş veniră dupe rege, Creslav Decurestvac, cance- | larul şi episcopul de la Chiev, trimişi de Frideric cardi . nalul, ca prin consilii înțelepte să caute a'1 întârce de la 

” (D) Careu... i A) Curea i
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"planul ce avea să atace pe Domnul Moldovei, Alberi îi + 

ascultă cu r&câlă apoi le răspunse cu dispreţ = .<Diceţi  - 

“Bpiscopului să'şă vadă de cele “sânte şi să lase cele po- 

litice,» adăogând că «de ar sci cămaşa lui gândurile 

“sâle, el ar arunca'0 în foc.» . . N II E e 

„= Alessandru; en€zul Lituanii, rânduise în secret cu fra 

te-seii cum să mârgă cu ostiri din Lituania în Moldova 

pe li Soroca, Pe altă parte aii purces Lituanii, Smuzii,” 

“Ruşii, Bolinii şi Peleaşii. Ajungând la apa Buhului, fuse ; 

“întrebat de cei mai mari capi ai armatei Lituanii, unde - - 

îi duce. Alecsandru le-a respuns că este un secret şi că 

nu se:cuvine să bănniaşcă.: Căpitanii încă au dis : «Fiind. 

că tu tăgăduesci-noă planul tei, noi nu vom merge mai . - 

departe şi nu ne v'om bate.» : . Ma 

 “Atuncă Alecsandru porni lângă Albert pe Mareşalul 

sei : Stanislas Petrovici, Chisca şipe en6zul Simeon Iva- - - 

“- novică cu câte-va mii de ostaşi aleşi.: PE 

-* Când regele porni spre hotarele Moldovei, i se făci 

... mulţime de semne, dupe încredințarea ostaşilor. Poloni. 

„Se dicea că calul lui Albert s'a fost înecat întrun rîuleţ, 

când eșise din Liov; boii care trăgi carele cu iarbă, din 

“cauză unui mare vânt, sati fost încurcat şi resipit încât - 

_- mumaă putâi ca să-i strângă; că un ţăran, pugin nebun,. 

- strigase: în gura mare : «Duceţi=v5 la peirea vostră, căci . 

“mu veți mai veni îuapoi!> Un ostaş a fost trăsnit sub. | 

'cort cu 12 cai. Că un preot Polon, în timpul liturghiei, 

- a scăpat din mână cuminecatura ce va să odea unoi . 

“ostaşi, şi alte multe lucrură ce poporul le luase de semne Si 

vele şi pe care regele le disprețuise.  - -. Ea 

Solii lui Albert trimiși la Stefan se înturnară cu Te- . 

___spuns că Domnul Moldovei angise cu bucurie despre rese. . 

- Doiul ce exea a se face contra 'Turcilor, promitând a lua, 

nesură spre îndestularea armatei "regale, şi că el însuşi 

“cu armata sa; va veni la luptă, numai şi regele să por-.. 

" nâscă mai "nainte în jos spre Acherman şi Chilia, ... . 

t 

4 o] a ,
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"Regele Ungariei de şi erea frate'cu Albert, dar planul "acestui din urmă d'a supune Valahia nu intra în intere- „sele s6le. Căută dar a împedica lucrul; făcu să se vestes- «că prin nisce unguri lui Stefan că regele Poloniei nu are de gând a se bate cu turcii ci cu el, Stefan, şi voesce a - supune Moldova, şi a pune în locul lui Stefan pe Sigis- >. imună fratele lui Albert. Atunci Stefan începu să cerce- „teze lucrurile prin 6meni crediucioşi. Nu trecă mult şi se află planul lui Albert. Acesta nu merse spre Acher- mau şi Chilia, dupe cum spera, Stefani, ci se îndreptă în “Pocuția. Stefan, VEdând că regele a luat acestă cale cu: "totul opusă vorbelor: sâle dinainte, trimise soli la Albert - „ pe T&ut Logofătul şi pe Isac Visternicul să-] întrebe a -- “ Yespunde daca vine cu un scop de amic s6i' de neamic... căci, daca în adevir merge asupra 'Turcilor, precum "i-a. "dis mai înainte, calea cea maj scurtă :erea,. prin altă parte, pe unde se făcuse preparații şi se adunase provizii. . pentruostire, mai alesdin era dejos. Solii se presintară la, „Albert, şi dară socotâlă de Solia lor. Regele îi priimi cu bucurie şi le mulţumi pentru darurile ce-i trimisese Ste- fan cel mare. Albert se prefăcu. atât de bine, încât pă- . „ trundătorul om de stat Tăut nu înţelese nimie. Albert le - mărtari că împotriva, Turcilor: merge; ca să dea şi mai “multă tărie încredințărilor sale mincin6se, trimise şi din parte'i soli la Stefan Domnul Moldovei ca să-l încredin= - teze despre sinceritatea declaraţiunelors6le. Solii plecară; „dar Albert înaintă cu armata către Pocuția, unde îşi „”avea gândul seii hotărât diainte, Audind Stefan că re- gele a plecat spre Pocuția, fără să ție socotâlă nici de. - „„Tespunsul dat solilor sei Moldoveni, nici de respunsul -:: „adus de solii Poloni, trimise din nnoi pe Tăut şi pe Isac visternicul,. cu alte daruri şi cu misia de a'i vorbi mai - cu hotărire şi may semeţ. Ei găsiră pe Albert la Chistre | de cealaltă parte. În dată ce se presintară la dânsul, îl -. seră i e ID E e 
2



—— Măriasta, vei sci din partea Domnului țării nâsire -. 

„că daca vii cu 6stea acâsta, împotriva nâstră în adevăr, .. 

neavând nici un cuvânt, Stefan Domnul nostru este gata - 

să te priimâscă cum el a priimit. pe toți aceia care ai: 

cutezat să vie cu arma, împotriva lui şi a țării lui, ast=. 

fel că tare vei avea ate câi la urmă pe cum sai căit toți 

„câţi aă-redicat arma asuprii şi care eri: mai tari de cât 

La, asemenea neasteptată solie Albert, uitând cuviinţa 

' vegală, pliu de mânie, dete' ordin să arunce pe “soli la 

închisâre de unde apoi îi scâse şi îi trimise în heare la. 

„Liov. Fără a maiastepta sosirea ostirilor Lituanii şi Pru- . 

“sii, a intrat 'în Moldova 'cu repediciune, prădând satele, 

"+ şi prigouind 6menii pe cale până a Suceva. 
= Albert credea, dupe disele unor boeri Moldoveni intri-. * 

ganți, ce voiau a'şi face dintwânsul un protector contra 

lui Stefan, că ţării Moldovei i se urise cu acest “Domn - 

ce de atâţea ani o ţinea, neîncetat în resbde, şi că îndată ; 

ce se va arăta în Moldova, toți Moldovrenită se vor pune . : 

“a goni pe Domnul lor. Albert se amăgi, Aşa se amăgesc 

“toți aceia ce amestecă opinia lor cu opinia țării lor;o0' 

mână de ambiţioşi pe care demonul egoist al puterei îi . 

 întărâtă neîncetat că, pote să aibă aceleaşi ambițiuni ca 

o nație! Ambiţia celor d'ântâiă este pătimaşe, 'strimtă. - 

Ambiţia unui popor este generâsă, largă. Pentru acâsta, 

cei ce caută a se redica la putere pentru putere şi auz. 

numele ţării drept .scară, de-multe oră se-prevălesc îna- 

inte de a ajunge la scopul lor. ee: 

“Albert, sub zidurile Sucevei ce o bătu fără de isbăndă, . 

asteptă în deşert ca ţâra să se rădice înpotriva ui Ste- 

fan. 'Țâra nu se rădică. 'Țâra nu se rădică în potriva 

“Domnilor ce cumpără dreptul 14 tron prin mărirea ce 

„3 dati cu săngele şi viața lor. DE 

i Stefan dase Moldovei prea multă mărire, ca Moldava . 

„să voească acun: ai plăti micşorându-l, pe dânsul. . Un 

ai
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Domn ce face gloria unui popor este totă'auna iubit 
popor. El îi iartă toate erorile lui, cu condiţie să-lfacă - . 
strălucit. : Causa Domnilor viteji este causa popgrelor- -: 

“ Popbrele află tot d'auna în ei nisce răsbunători ai lor 
-” Poporul este publicul ce admiră pe marii resboitori. 
„"Bădică el poporul, şi că nu vor mai găsi de-căt geloşi. : 

- Un popor nu este nici odată gelos de un Doinn mare, 
căcă el scie că acel Domn, daca este mare, este cu mări- . 

„- Yea ce el, poporul, i-a împrumutat. El admiră în acel Domn:, 
Însuşi propria sa mărire; - .: .- pi 
“Albert remase'sub zidurile Sucevei şi Stefan în frun- 
„tea națiunei sale. . ru - 

"Albert avea cu sine 80,000 de ostaşi, afară de vre o 
40,000 de 6meni adunătură de tot felul ce urmează o : 

” „armată în r&sboiii. Sucâva, se asedie la 24 Septembriă,. - 
.- duminecă, şi marți spre scră începi atacul. . . -.. 
„+, Doeuitorii Sucevei se apărau cu bărbăţie. Garnizona 
„cetăţii Sucâvei, în timpul apărării, găsise ajutor în ce- 

tățeui. Însuşi femeile şi copii se oferiră să-ajute, la 
„rezidirea rupturilor făcute în ziduri de giulelele polo- 
„nilor.. În' toate nopţile stricăciunile făcute de tunuri - 
dioa, eraii reparate cu pământ,.cu scînduriă, cu pietre. 

Stefan era afunci cu ostirea la Roman. AcOlo era lo-! 
cul de întălnire al 'ostirilor sele ce se. strângeaii necon-' 
tenit. Unguri îi trimiseră două mii de săcui sub comanda! 
lui Birtos, Domnul Ardealului, cuseru lui Stefan'cel mare. 

„„.. Pureiă încă îi daseră un ajutor. : În Valahia Domneaa- - 
„cum Radu cel mare. Acest Domn Roman se grăbi a tri-.: 

„+ mite lui Stefan o armătă să apere patria comuhă. Ideia 
“unei naţii Romăne esistă atunci în tâte inimile mari... 

„ "Stefan a trimis unii corp de ostire să oprâscă pe. Po- 
„loni a .trece Prutul pe la Cernăuţi. .Urechie spune că. - „Stefan pringând atunci şâse Poloni, pe trei "i-a tăiat, 
„dar pe cei alţi treii-ai trimis Sultanului Baiazed II în - 
semn de mulțumire penru ajutorul ce "1 dase. | 

„
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a — sm Peul Capelizânu 
- Asedierea Sucâvei urma . de trei stptămâni. Polonii a 

o băteaii dioa, şi noaptea. Cu toate acestea, cei asediați - . 

având provisii şi fiind bine adăpostiți de ziduri nu încer-  ? 

Pa 

cati mari perderi; Polonii .din potrivă, espuşi'la focul, 

„săgețile, pietrile asediaţilor, pe de altă parte, lipsiți de . 

 provisii, suferâi şi perdu mulțime de Gmeni. 

„ Poloniă ce -se dueâă' prin ţinuturile vecine să caute 

prăgi, întîmpinaţi de ostirile lui Stefan prin locuri ne- .- 

“- ennoseute, erai tăiaţi şi robiţi. Cei mai multă nu S8 maj 

“întoreâii. Acâstă stare de Jucruri, nemulţumi armata : 

Polonă care de la început primise cu neplăcere scirea 

că a să'se bată cu Românii cu care se dedeseră de mult 

Albert 

timp a combate alături, ca piscefraţi, împotriva păgâni-  - 

„"lor.-Ostirea începă..să murmure. serios contra regelui 

“= Acest din urmă, augind chiar cu urechile s6le mulţi- 

: “mea, ostaşilor blestemându'i, se temi ca să nu se revolte 

şi sil părăsâscă; ast-fel'se rugă de solii fratelui sei re- 

- gelui Ungariei, ce veniseră acolo, să mijlocâscă pe lângă . 

Stefan-ca să se împace. Birtos, capul-oştirei Unguresci, 

“în urma, cerereă lui Albert de împăcăciune, îi fâcu scire 

“că va veni el însuşi la dânsul să trateze de pace. Birtos 

“vugă pe Stefan, cel mare să se induplece la pace cu re- 

„lege Poloniei. i E 

„ Solii trimişi de Vladislav, regele Ungariei, la regele 

Poloniei, începură conferințele de pace ,- însă nu putură 

ajunge la, îuțelegere. Albert avea pretenţii mari, Vla=.- 

dislav voia ci: ori-ce preţ a se încheia pacea mai curând : 

"de temere ca Stefan cel mare să nn închine Moldova 

“ rPureilor. 'Practatul de pace se amână; dar se hotări ca 

- xegele Polonieă să plece îndată din Moldova întorcându- . 

se tot pe calea pe unde venise şi pe unde intrase în Mol- - 

- dova. Albert, sorise îndată fratelui seii Alesandru, prin-. - 

“'cipele Lituaniej, ce era âncă la Vraslav, să nu se misce 

„de acolo cu armata Lituană. Se strigă tot-d'o-dată în... - 

R



tâţă tabăra Polonă că s'a făcut pace între Albert şi între 
Stefan. - - E i e a 

Atunci plecă armata, lăsând cetatea Sucâva, pe care 
"nu oputi iua. -. e E 
„: La“19 Octombrie fuse dioa plecărei. a 
„+„Dar Albert, de şi se învoise a se înturna în Polonia 
_tot pe calea pe unde venise în Suceva şi priu puntul prin . 
„care intrase în Moldova, plecă însă pe altă cale şi spre 
„alt punt ce era mai de drept în țâra sa, şi pe unde sa-. . 
„tele nu erai stricate âncă, ca să pbtă afla provisii de 

„. ură mai cu înlesnire;. : :. : tă - 
>» Nu numai atât, în retragerea armâtei ' Albert nu luă 

„Dică o disposiţie spre a se opri ostaşii de a trata răi pe - 
- săteni. Bi se puseră să prade satele, să insulte femeile. 
Stefan cel mare audi. despre acâată purtare a oştirilor. ă 

„ Polong şi despre calea ce Inase Albert împotriva legă- 
„turilor ce făcuse solemne! cel din urmă înaintea solilor 
- Unguri i Domnului “Transilvaniei. “Trimise îndată soli -.. 
dupe Albert; amintendu'i că trebuia să se întâreă pe ca- - 

- lea pe unde venisp şi să lase calea ce apucase, . Albert 
nu a dat ascultare acestei invitaţii drepte, ba âncă res- 

„punse solilor cu dispreţ pentru Domnul lor, numindul .: 
erfid. E a a 

| » Ostaşii Poloni mergea în nerînduială abătându-se prin 
"sate şi stricând. 'Teranii, vegându-se tratați atât de răi, 

- se armară ca să se apere, lăsară satele, şi luând -vitele - 
„şi familiile,. se retraseră în pădurile munţilor, „de unde: pi 

„începură a se apăra împotriva Polonilor, * o 
A patra staţie a Polonilor' tuse la codru Cosminului. 
Aci este o strimt6re neregulată printre două rânduri . : - 

„de d6lură mari, umbrite de muguri şi de stânci ce seri- - 
dică din spatele d6lurilor. Dâlurile tâte şi stâncile până 
în vârfuri erai acoperite de păduri, vergine, selbaţice 3 | 
întunecâse din causa. umbrelor stâncilor, de desimea şi . 
înălțimea arborilor gigantici, Acolo era lncaşul “ursului : 

. so. 
Za



— 109 —, N 

celui mai fioros, căpri6rei cei mai timide, cerbului celui . * 

mai speriat, căci aceste vite nu văduseră âncă omul. 

Zimbrul, a cărui viţă s'a stins în Moldova, atunci trăia . 

âncă şi locuia aceste locuri sălbatice. Albert dete ordin - - 

să intre oștirea, în acâstă strimtâre, pe o cale ce şerpuia 

pe costele munţilor, când coborându-se, când urcânduzse. . : 

de la înălţimi considerabile, unde pericolul “părea că  - 

ş6de riqând pe marginea prăpastiei şi aşteptă pe neîn-:.- + 
a PD 

țelepţii trecători. Ant6iii intrară carele cu bagaje, amu- .. 

" niţii, provisiă; regele.n'a, intrat în această strimtoare de-'- 

„- “oră ce rănduieli, (3). .: 

„căt a doua di (1) însoţit numai de curtea sa. În urma lui 

- întră armata cu căpitanii ei, fără arme, fără regulă, 

“goli ca, la casele lor. (2) După «acestia veneaă lefegii. 

Saii mercenarii; tunurile venea în mijloc împotriva a. 

. Carele ajunseră pe la mijloculii codrului. Ostaşii că= 

* Tătoreaii şi căntaii saii sunaii în fluere, în frunze ; alții 

se găndeaii la, plăcerea, d'a se întoarce în sînul familiei. . 

Inimile lor întreceaii paşii lor şi sburai în patrie. Mulţi. ! 

E xemăseseră, în Moldova “morți. familiile lor “nu mai 

” “putea să-i vagă. Ferice. ostaşul ce dupe o campanie 

"se înturnă în sînul familiei sale! căte lucruri nu are să 

- spuie! căte fapte viteze nu are să povestească ! El este. 

un învățat geograf, este un eroii. Toţi îl ascultă cu res- . 

pect şi cu mirare; toţă ochii lumină numai pentru dînsul | 

toate gurile fac numai laudele lui. Napoleon'un a . 

„fost mai admirat în Francia de căt cel mai din urmă 

“ din grenadirii sei când se întorcea în satul seti. Un mare. 

"căpitan află în ţ6ra sa, în mijlocul triumfalui şi sărbă- 

torilor, pisma;-un soldat în satul sei află numal 'sim- 

": patiă. Pisma, este uiabra gloriei. Pisma nu.află adăpost 

„a umbra modestiei. Ea se hrănesce cu raze de glorie. . 

(îjCromer, ee Di 
(2) Comer, Hron. Mold. Miron. 

o 0)Belchi, ec. 
4
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„Pe când ostaşii treceti prin aceste strîmtori, având sub 
pici6re prăpăstii, asupra capului ziduri de granit ce se : 
înălțaii şi spărgeti norii, audiră de o dată nisce strigăte 

” nenumărate şi puternice' în sânul munţilor şi în umbra 
„ pălurilor. Din ambele ptiiţi ale: dâlurilor, din sînul pă- : a 

durilor, eşi o câță; din acestă câță o plâe de săgeți apoi 
“trăsnete de săneţe, flacări, gI6nţe; se augiră strigăte tur- 

„„Dăte.-Ostaşii poloni cad răniți sâii morţi ; locul se aco=! . 
peră.de sânge. Ceţa se îndâsă, ia o formă, formă de ţă-. 

- rani cu arme : se aruncă asuprâ Polonilor cu strigătele ! 
«ucide! tcide! » (1) 'Tac, împung. omră, despâie, de- 
jugă' boii de .la carele cu bagage. Carele astupă 'calea, | 
formâză baricade. Armata Polonă se află atuuci într'ua 
Iad. 'Ţâranii se retrag, dispar ca nisce geniură fanastice. „- 

„Atunci o mie de trăsnete din tâte'părţile munţilor ples- 
„nesc d'odată':. o mie de trăsnete pe o mie'de tonuri di- |. 

verse, Nu este sunetul tunului, nici al seneţilor. Aceste 
«Sunete sunt necunoscute ostaşilor. ' Sunt nisce trăsnete 
“îofiorăţâre, teribile, ce nu te lasă nică să audi, nică să : 
surdesci,: Sunt mii de copaci bătrâni câ vâcurile, groşi- 
ca piscurile, ce:crescuți în eâstele cele drepte ale muţilor, 

” tăiațigiaţînați pe rădăcini, legaţi cu fanii al cărora căpătui . 
- seaflă în mânile ţăranilor Moldoveni apoi mişeaţădia locul . - 
„lor serăst6rnă. Făcând umbră, cad, lovesc în stâncă, În : 
crânguri, dărâmă bolovani ce îi lovesc, se:restogolescîm- preună ; bolovanii merg mai repede, ucig, strivesc gră- 
megi de leşi; copaci vin dupe ei 
coperă; în6că locul, opresce să fugă : pe ostaşii ce vor să 

„scapede mârte, îi ţin în loc până alţi bolovani, alți co- - . „paci ce rîură necontenit, vin sei 'sfârgâscă. Aerul se în- 
„tunecă ; s6rele dispare înainte: de s6ră, Frundele galbene - 
„ale copacilor ce'cad, pulberea ce urniâză bolovanii, fac. . n6ptea. Acestă sdrobire se întinde pe tâtă calea acestui . 

(1) Belschi. - 

cn ramuri şi crăcă şi a- . .
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„ebdru, Acâstă tuptă, sat mai vine acăstă ucidere, acestă 
agonie, ţină muit, Nu era numai omul : natura | însuşi 
întase în luptă 

“Prăpastia era plină de cadav ere de cai, ds boi, de 6- 
" aneni, frânte, amestecate împreună, cât nu se mai cuno- - . 

stea forma, Peste acestă carne pisată, sdrobită cu petre, 
"amestecată cu fărămături de care, de căruțe, de arme, de 

vestminte, rîura sângele, apoi închega, şi pe ( cel închegat . 
îndată venea, altul cald, şi necontenit. Aceste strigăte, 
aceste trăsuete, avâă resunet î în munţi. Munţii resunaii, .. 

“munţii se cutremuraii. Cerul se învelea cu întuneric. Vul- .. 
turii sburară croncăind departe de acest loc.: Ferele săl- 

„- Datice se ascunseră în fundul smârcarilor. Nimeni nu se. 
„sişca, nu putea nici să înainteze nici să se înturne : mâr- 
„tea era pretutindeni. Mulţi ostaşi cu picidrele, cu mânile, 
"cu braţele sdrobite, aiții cu pepturile despicate, cemâii în 
“agonia “morţii. Spectacol înspăimântător ce rechemă dă- 
 vămările munţilor de cutremure peste 6meni! u6pte teri- 5 

bilă din care ese mârtea! şi nică o scăpare! .-- - i 
“A doua-i la 27 Octombriti, Stefan cel mare, cu o mare 

„armată de români căliri, pedestri ș şi 2000 de turcii că- : 
(ă ca un trăsnet la gura strâmtorii. - a: 

“Măcelăria acâsta țină mult, dar în sfârşit copacii se” 
sfârşiră, bolovanii se sfârşiră. Polonii se. împuţinară.: 

„. Câţi remaseră îucă, se desmeticiră ; neputând fugi înainte” 
“_stătură în luptă. Luptă desperată. Stefan ora lânced.. Su- 

ferea de podagră şi îl purta: pe un pat. Dar on6rea ar- 
„melor, libertatea patriei. îi deteră puteri (1), îl puseră 
“pe cal, Bolnav şi bătrân, sufletul săi :rămesese sănătos. . 
şi tânăr, Spiritul sprijini lutul neputincios, îi dete putere; 
„Stefan se purtă ca în anii tinerii sele, - 

"0 Români! frumâse timpuri erai acelea! cătaţi: a face , 
ca Strebunii vostri, sail încetați de. a afla avărețe cele ce 

(1) Beroi
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„ci a făcut! Când scriă ceia ce ai fost; cei vechi, şi îmi 
"aduc aminte ce suntem noi, roşiața ini se urcâ în facă ! Nu 
„era destul nefericirea României, şi trebuia 6re să sufere 
-pe lîngă relele ce o apasă şi ruşinea! Dar 6re rogesc toți 

„_ Românii dea fi obiectul batjocurii naţiunelor?... Ar fi încă 
“un bine căci a roşi este un semna că ne cunscem umilinţa 
- nâstră şi voim a ne îndrepta. Trebue jertfe libertţii, | 
măririi, naţionalităţi! oc. . 

„.» Jertfe de viaţă. Legea ce regul6ză lumea este sublimă, 
"- esto aşegată pe sacrificie; ca o parte de lume să fie ferice, - 

- trebue ca cea altă să se sacrifice. Cei ce se sacrifică pen- 
„_ “tru ca cel alţi să fie fericiţi, aceia sunt cei mai fericiți, - 

aceia sunt fii lui Dumnedei. Fiul lui Dumnedei a murit . .. 
pentru 6meni. Acest sacrificiu "i-a meritat acest nume; -. 

„ acest sacrificii fuse- singurul raport. ce esista între cer şi 
între Christ; dar acâsta era mult, era tot! . o. 

- Acest sacrificiu a făcut pe Christ atâta de mare. A- . 
„ cest sacrificiu a facut să trăiască atâţea, martiri, : . 
La noi astă-di sacrificiele sunt numai în vorbele şi în - - 

” „serisele 6menilor! Nu -este destul, nu este nimici : elle 
„cată să fie în fapte.. Ori cine pâte să fie un eroi, un. 
martir, prin vorbe , prin scrise. : Şi acei ce vorbescă şi 
scrii mai mult de sacrificie, aceia de multe oii sunt cei .-. 
mai puţin hotăriţi să le facă ! Feriţi-vă de cei ce văvor- 
bescii şi vă serii ţot-d'auna de virtuți mari şi care nu le 
pună în practică!  Aceia, sunt fariseii ce perdii naţiile!* 
'Trebue a face, apoi a,judeca. Și nimeni nu face nimici! 

„ Acei. ce vorbescii, ce scrii, îşi schimbă credinţele pe 6tă ” 
:  ioa, astă-Qi-uniă apâră libertatea, mâne o lovescă! 

„__ Ordinea nu se puti pune în oştirea polonilor. Cupăciă -. 
începură din noi să cadă pe dânşii. În acâstă luptă te- 
ribilă ce în codru devenea; şi maiînspăimântătâre, nu mai 

- erai nici generali, nică. coloneli, nici căpitani ; nimini 
„care să comande, nimeni care să asculte. Către acâsta o 
parte din oştire ce intră în urmă în codru putu săseîn- . 

x . - . » 
: id
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urne la tabăra. polonă unde se mai aflati şi alţii, Dar 
Stefan şi acolo trimise uni corp de oştire ca săi atace. . 

„. “Polonii perdură t6tă speranţa de viaţă. Nuniai de la cer -., 
“: aşteptaii scăpare. Unil striga numele icânei maicii Dom- . 

” nului ce era la Cestihov să le vie în ajutor; alţii strigaii 
“ sânta cruce; promiteaii la mormântul St.Iacov daruri(1) ., 

Moldovenii cădură cu furie asupra lor şi îi tăiau.-., 
- Din fericire, regele, temându-se de perirea taberii, le 
trimisese în ajutor un corp de ostaşi regulaţi şi bine 

„_ disciplinață din garda sa călăr6ță. Acestia eşiră din pă-. . 
duri cu săbiile trase. Sunând din trâmbiţe, pe cai mari, 
ai început lupta cn corpul trimis de Stefan,. - ! 

:. Atunci, Stefan luând scire. despre acâsta, veni el în 
 “suşi la tabără cu garda sa şi începi o bătaie crâncenă. . -. 
_Dupe o oră da luptă, Polonii se rupseră şi dară fuga în 
nerânduială care în cotro putea să fugă de sabia Moldo- .. - 

venilor, intrând prin păduri şi de acolo rătăcind pânăce . 

putură ajunge la regele, care abia putuse să scape din 

strîmptâre la satul Cosminu. . :. SR aaa 

„Mulţi ruşi şi polonii ai perit şi mulţi încă-ai cădui . 
TODĂ E ce a 
“ Moldovenii ucideaii pe toţi robii lor, pentru care is-. . 

“toria'le face mustrări amari. 'Tureil cu gândul că acestă 

„robi se vor rescumpăra, îi -păstrai vii. Căguseră din cei | 

- de frunte : Nicolai Grabea de 'Tecenski, Voevodul ţării - 

- xusesci, şi Gavriil al doilea Tecenski din Maraviţ şi A- | 

-entiu Hierbod ;: doi fraţi Grotor ; Humiţki,: Murdelio 

şi alţii. Din cei robiţi mai de frunte erai : Tucinski, 

Svignev, Podkomor; Brohoţki; Gargoviţki ete. Pe unii 

„din Poloni iaii spânzurat Moldovenii pe câte,doi de pări, - 

căcă ei purtati părulă lung atunci (2). : -  - - 

(4) Nicnleea, Costin. îi 
(2) Urechie. --, - 

„
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Turcii ai păstrat pe robi Mai taia « că s'aii răscura- 
virat ().- 

Regele aştepta la sat la Cosmintt să .vie tâte fărămă- 
"- turile armatei selle. De aici plecară astă dată în cea mai 

- maredesordine, din causă că Moldovenii îi urma de apr6pe 
„.Şi le egaii înainte din - păduri şi îi loveaii. În timpul a- 

cestor loviri parţiale, sosi scire că vin.în -ajutorul-lor. - 
ş6so sute de Mazuri Poloni, trimişi regelui de către Prin- 

”. cipele Condrii cu un colonel; însă eă;apucase altă cale. 
. Le acâstă scire Stefan trimise îndată: pe Boldur Hat- 
“manul cu 3000:de :Moldoveni înaintea acestor Muzuri 
pe care i-a întâmpinat la Hepţesti, dincolo de Prut, mai. - 

” : în jos de Cernăuţi unde este ocolul săpat. După o crân-. 
cenă lovire: mai toţi acesti Muzuri aă -cădut în bătae -- 
după o luptă demuaă de vechii eroii ai antichităţii. | 

"- După acâstă victoriă Stefan a luat lungul Prutului cu 
t6tă oştirea ce avea sub: mână, ca, să lovâscă pe. Poloni. 
la trecătâre. Albert şedi treă dille la Prut sub' arme ;; - 

"ostaşii- se vupeaii să prade pe de lături; dar nuse malîu- . 
toreci, căci îi ucideaii ' Moldoveni. Acolo: la: Cernăuţi 

„Yeni scire regelui că Stefan vine asupră'i cu tote oştirile. 
s6lle. Albert nu icuteză să ş6gă la luptă. Ostaşii-se în- -. 
spiimântară şi voiră să fugă; Velkopolenii mai ales pu- .. 
seră pe cai bagagele (2) toind să lase carele şi tâte în 

„urmă; Atunci regele fuse nevoit să mârgă în sers6nă î în: 
„mijlocul ostaşilor ca săi încredinţeze că min era de câtun 
sgomot neadevărat; venirea lui Stefan. EI: şi cu ai săi um- : 
blă tâtă n6ptea prin + tabără pe | la cei mari până se măl-- 
ci spaimă, -. 
„A doua di sosiră mat multe miă do Lituanieni, trimişi 
de Alesandriu, principile Lituaniei. .. 
„Albert se urapiu de bucurie la - “sosirea Lituanilor. 

bi 

“€ U) Mehoviu. cart. TV. Comer. , 
| 42) Cromer. a -
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„Nu d5ră ca să reîncâpă răsboiul contra lui Stefan, dar 
„ca, să fie sigur de scăpare. Ast-fel când Lituânienii îi ce='. - 

”_zură voie să-i lase să prade ținuturile vecine, Albert re- 
„* fază şi le dise se fie. gătiți de plecare, căci el fiind lăn- 
"ce, trebue să se întârcă în era sa. La Prut armata lui 
Stefan încă a atacat pe Poloni. De aici Stefan "i-a urmat 
pâhă la Suiatin. Albert a ajuns la Sniatin cu puţină oş- - - 
tire; mai mult de jumătate din eeia ce avusese căduse 

în Moldova. 
- Albert mergând î în Cracovia; se puse pe petre ederi, tră -: 

ind în ospățuri, beţii, danţuri, ca când el făcuse vre o mare . 
“ isbândă. Se dice chiar că într'o n6pte întorcânduse dela 

| „un ospăț, bât, şi întâlnind trei Gmeni cu. care s'a certat .. 5 
pe stradă, a ajuns 'până la bătaie, şi unul din cei trei Var Ea 
fi.şi rănit cu sabia. - - NE 

: Scirea despre perderea, oştirit “Polonă î în Moldova, î în- 
tristă tâtă națiunea. Polonă. Era un doliii general. Acest 

r&sboiii de la Inceput nu fusese plăcut Polonilor. Ei iubiaii | 
„pe Stefan şi pe Moldoveni cu care eraii-de mult timp în 

- relații de amicie. Când audiră că armata s'a fărămat în 
“Moldova, în totă Polonia nu seaudi de cât vorba : «tră- . 
“dare !2 Am spus mai n'ainte cum poporul Polon atribuia 
Iu Calimach, profesorele regelui, acestă espediție, cu gân- 
dul ca sii.omâre pe toți nobilii ce nu plăcea, regelui. NE 

Atâta impresie făci Polonilor perderea acestei bătă- 
lit că a fost rămas vorba -poporană în Polonia că . sub 
regele Albert s'a perdul ostirea Polonezilor... . - . : 

„+ Stefan, mângâiat în bătrânețele şi lâncegia lil de acâstă 
: învingeie, se îuturnă în Sucâva unde fusese primit cu. 

| triumt. Cronicarii nostri povestesc să se fi arătat lui Ste- . 
fan în timpul resbelului sântul Dumitru călare şi armat 

“ca un ostaş, luptânduse în aer alături cu: Stefan vîmpo- 
triva inamicilor. Acâsta noi nu o scim de'a fost sai nu . 

a a fost ș şi nică nu “voim a, vorbi de basme în istorie. 
- Steti iu dete scire tutulor capilor de oştire, călugărilor, i
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E neguţătoni, poeri, boernaşi să se adunela Foltă în dioa 
“de sântul Nicolae, să se afle la o sărbătâre națională. În 
„acea qi făcânduse acea reunire, Stefan le dete la toţi un 
mare Ospăţ şi daruri provenite din resbâie împotriva stre= 
inilorii, consiliind pe toţi să nu. mulţumesc lui „pentru 
isbândă, ci numai lui Dumnedei. 

e Acâată modestie era 0 podâbii frumâsă pentru eroul 
_Moldorii. . | 

„. Ac6stă memorabilă sărbătâre din Hanăt dupe î învin-". 
gerea asupra Polonilor, începi cu ceremonia, religi6să. . 

Oraşul era plin de deputaţi din t6te oraşele şi satele 
țării Moldovii. “Logofătul al treilea dete scire tutulor de- . 
putaţilor adunaţi în Hărlăă, boerilor curţii, căpitanilor, 
„preoţilor că a doua-fi de diminsţă va incepe acestă sâr= 
bătâre, | 

A donagi $ Stefan se învestmentăui în costumul seii de para- . 
- dă şi eși în sala cea mare a caselor domnesciunde îl aştep- 
_tai ministrii săi. Aici se puse pe tron. Ministrii şi căpi- 
tanii cei mari îl înconjură. Când se adunară” toţi capii 
şi se prepară ordinul parade, Domnul se sculă şi eşi ur- 
mat de tâtă curtea, ca să mârgă la biserică. Se duse la 
biserică cu mar&pompă. Înaintea, Domnului mergea 6me- 
ni curţii sale, purtând pe un vas de aur corâna, “domnss- 
că şi pe alt6 vase t6te semnele Domniei. Cei mai mară 

„- căpitani din feluritele cete ale armatei, purtaii stindar- 
„dele ce fie care câtă luase dela Poloni în cele din urmă 

- Tupte. Dupe stindarde venâă robii. . Apoi turcii şi mun= 
tenii ce se aflaseră în luptă. În urmă: veniati caii dom- 
nesci îmbrăcață în argint şi în aur, şi unii. cu zale, unul 
dupe altul, sub privegherea marelui Comis cs: venia în : 

„urma, lor călare pe cal domnesc.: Domnul pe calul sei 
-de resboiii învestmântat cu mare lucs, urina, cortegiul 

i înconjurat de boieri, de căpitani, de. fi săi toţi călări pe 
cai frumoşi din Bugeac.  : 

; Lapâria bisericii Mitropolitul cu dot episcopii îl întâm-
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'pinară. Un preot cu evangelia "apără. Mitropolitul luă 

_“evangelia şi o presintă Domnului care o sărută. 
Intrând în biserică, Stefan se puse în tronul domnesc, 

şi toţi cei mai bătrâni luară locuri în strană după vârsta 
şi după rang. Serviciul era să fie o molitvă pentru morți. : 

Se împărţiră făclii de câră albă la toţi. Vel  visteru . 
cel dântâii luă făcliile rânduite pentru Mitropolitul, 
pentru Domn, pentru fii Domnului. Făctia Domnului o: 
ținea cămăraşul cel mare ;făcliile fiilor. Domnului le ţin 
copii din casă, Logofătul de visterie împreună cu alţi dece. 

: “împărțea făcliile la, cei alţi. 
Când se. pomeniră r&posați 

tot oraşul sunară. Sănetele şi tunurile bubuiră în-aer.: 
- De aici Domnul urmat de curtea sa şi de toți deputaţii 

„. oraşelor, boerii, căpitanii, călugării, poporul, se îndreptă 
” spre casele domnesci.: Acolo o masă nare aştepta pe. 
“ Domn şi pe cei mari ai țtriă, în. sala. palatului. . O altă 

„masă era în curtea palatului, masă uriaşă, întinsă pen- 
_ tru ostaşi şi pentru popor, alte mese eraii întinse pe piaţă. 
"Cei ce gedeii la masa domnâscă eraii 'Ministri, Mitro-. 
- politul cu Episcopii, Arhierei,  Egumenii, Căpitanii de 

oştire care avi comande, Foncţionarii mari şi mici. 
“Când şedură la masă, se dete un tun. . - 
Vel postelnicul, cu toiagul de argint în mână. Vel spă- 

tarul cu sabia lă. nmer şi buzduganul în mâna drâptă, stai, 

i în bătaie, clopotele în. 

1a spatele Domnului. Vel paharnicul, cu şâpte coță de taf- 

tă neremziă pe umer, vegh6ză înaintea Domnului şi varsă 

“” în cupa lai vinul. Vel stolnicul, asemenea legat cu o eşarpă. 
'detaftă la umer, vegh6ză asupra bncatelor. Când se aşegă 
„pe masă blidu cu bucate înaintea Domnului, gedi și el - 
la masă. Vel medelnicerul asemenea cu eşarpă de taftă,. - 
mai 'painte dete Domnului de spălat, apoi veni la masă 

„şi sc6se Domnului pe taler supă cu lingura mare de ar- - 
„+ gint. Acesta, pentru ajutor la luarea şi punerea talerului,. - 

„avea la spate un al doilea Medelnicer. Vel clucerul.vegea.
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asupra mezelelor, Vel vameşul veghiai asupra prăjiturilor 
dulci şi cofeturilorii. Acesta'nu avea eşarpă. 'Toţiacesti 
boeră ce serv6ă, din ordinul Domnului, la al treilea rînâii - 
de bucate se duseră la cămară unde se puseră să mănânce 

- împreună cu vel cămăraşul. Ei şedură la masă până veni 
timpul de tâste. Atunci se duseră la masa domnâscă, la 
datoria, lor » Care în lipsă, 9 împliniseră boeri de a: doua 

| clasă. ” , 
Veni timpul de închinare - 

Cel mai dântâiii toast îl rădică Aitropolitul ţărit: 
Mitropolitul. rădică paharulii cu vin şi dise:. .. 
e Îctra mărirea numelui lui „Dumnegeii! îl rugămii să 

- verse facerile de bine părintesci asupra Domnului Stefan, 
„şi să. veghieze ca ţâra Românilorii să nu .cagă nici odată —- 

în puterea streinului! Mai bine toți Românii să piară cu. 
„armele în mână pentru ţâră şi pentru. legea lui Asus, de | 
cât să ajungă robi păgânilori! >... . ! 

„O: mie de strigăte se audiră, o mie de săbii eşiră. din 
teacă ” 
«Să trăiască Bloldova! ! să trăiască Domnul: Stefan „ 

“acel bun] să în diască păstor ud cel adevărai al turmeă 
acristiune!a . 

Aceste urănă se repetară î în: popor.” Ra 
„D'odată se audi un imn cântat de pal î în lauda: lui 

Dumnedeit, a: ostirii şi a. Domnului. . 
Domnul rădică. alt toast,. pentru sufletele eroilor. 

“morţi pe câmpii luptelorn pentrn patrie. . 
„— La nemurirea numelorii celoriă ce ati muritîn câm- 
"pul luptelorii pentru ţâră şi pentru lege! | 

Atunci se audiră d'odată o. sută de “tunură bubuind, o 
mie de sânețe plesnind afară. Musica Î6că aprope, sub 

“ urdinele Hatmanului. 
Un al treilea, pahar. s6 rădică de Mitropolitul în sint ” 

tatea Domnului şi a familiei sale! -.:: 
- Ura se o repetă din tunuri, seneţe, tousici, psttuli cet 

=



mare cânta un cântec improvisat despre învingerea asu- 

pra Polonilori. . E 

_ Mesenii se rădică în pici6re împrejurul mesii. Atuncicu- 

pariile varsă vinil în cupele lor din noii. Ei după ce băură, - 

se duseră şi sărutară mâna Domnului. Dup& meseni boe- 

“ zii servitori la masă şi cântăreţul cel mare cu ajutoriă seă 

tură chiemați să bea câte o cupă de vin. În cupa lor se 

“pusese de către cămăraş la fie-care bani de aur ca dar de .. 

la. Domnu. Cât; pentru cântăreţ însăşi Stefan depuse au- 

“rul în cupă cu mâna lui, ca; un seran de stimă deosebită. 

- Domnul mai rădică un toast pentru cei de faţă. Dar. 

acest toast nu fuse urmat de urări. Numai cântăreții 

“xespunseră prin cântări plăcute. Urmă un'alt toast din 

partea lui Stefan-'cel mare, astă dată pentru arhierei, 

- armată, şi pentru poporulii CL) MIRI RI i 

— Pentru capii bisericii, acesti învățători al suflete- 

_Joriă la nenorocire! Pentru capii ostiriă, care mor ca să 

_ ixăiască ț6ra lor ! Pentru acest bun şi vitezii popor Mol- 

“ dovâu'de sate care este tot-dauna gata se mâră pentru 

- 4&ră, fără gânduri egoiste!.... - Da 

2. Astă dată tunurile, seneţele, musicele respunseră cu 

“furie. Acsta desmerdare la masă țin două ore. | 

:. Domnul trecă într'o cameră unde 'vel-medelnicerul îi 

„ dete să se spele, 6spii făcură asemenea. Dupeacestea se, 

““âdunară toţi în sala de primire, deşertară încă câte-o 

cupă de vin. Atunci cine voia putea să'mârgă peacasă. 

„Afară musicile suna pentru popor. Ostaşii şi poporul. 

-cu femei, fete dăuţuiaii, copii “rideaă împrejur, pruncii .. 

se jucaii']ă s6re în braţele mumelor, şi mumele priviu- 

- ducă en- dragoste, diceuli : «Cresceţi! cresceți! căci voi . : 

mu veți mai firobil > em Da 

În timpu acesta, în apartamentul Dâmnei Marii „era 

“altă masă. Acolo Dâmna 'cu jupănesele -se desfătai, - 

măncând şi închinând,: Vornicul Dâmnei veghea la masă: 

-- cu:6menii Dâmnel.: e 

DE: i, , pt
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La sfărşitul mesii- D$mna, (1) ridică un pahar în sănă- -. tatea Domnului. Logofet6sa cea mare, redică, un, altul ' pentru D6mna Maria; apoi. iarăşi. Domna pentru tâte. " dupănesele (2)... i Da a „__"Y6te jupănesele băură câte un pahar, de vin şi merseră . - De rând de sărutară mâna Dâmnei.. -. i 
„  Dupe tâte:câte se făcură în sala Domnului, se împăr- „țiră la toţi cei de față mulţime dle ubiecte luate înresboiii „de la poloni, şi se făcu înălţară în ranguri ostăşeşci. Dupe. acesta, Domnul dete ordin se vie acolo Dâmna cu tâte ju:  pănesele. Acestă se făcă, Musica jucă. Atunci Domnul luâd pe Dâmna începi sa dănțuiască hora. Oaspii luară jupă- nesele şi se formă o horă mare, hora făcută pe fărămă- turile arinatelor inemice învinse, iar nu ca ceia ce se făct „În aniă din urmă, de câte-va femei Române cu streinii „pe mormintelor vitejilor pompieri, morți cu armele în - mână ! .. SE aaa i 

Nu este de mirare ca faptele cele mari să nu maiînsu- .. fle pe Românii de astădi. Ca se-ă însufle, Românii ar tre- . bui să se cun6scă mai nainte, şi: nu cunosc nici faptele . cele marii nici pe'Gmenii care le aii făcut, nu ai nici o „ideie de istoria patriei. Întrebaţi pe toţi Românii ce se - “Tidică mai sus de popor, daca aii citit vre o dată o carte . de istoria ioimână ? Daca aăstimă şi iubire pentru acâată . limbă? Bă nu sciii cine a fost Stefan, nici Mihai nici Mir- : cea, nici Matheiii Basarab şi nici nu ai gustul casă scie: .. când tor avea, nevoie se scie, sor întreba pe dascăli; po- porul singur se mai ocupă de sufletele acelor streluciță . ..- r&posaţi; . este simpatie între popor: şi eroi, căci este. aceiaşi mărinimie, ; E 
(1) Vedi datinele de felul acesta în Tenache Cogălnieânu, de. unde ne-am povățuit; noi ca să fim esacţi în ceia ce priveşce cere=" monie. - a E 5 E (2) Stefan avea acum Dâmnă pe Maria saă dupe unii Voichiţa. -. - Vegi notele de la sfărșit, a .



Românii nu cunosc “istoria lor, Românii dar nu sciă de | 
„"unde vin. Pop6rele să scie unde se duc? Fără cunoşcința.. 

istorii, un popor merge în întunerc ; istoria, este trecutul ;- 
trecutul este lumina ce arată giitorul unei naţii. 

1 Generaţia de astăgi este perdută ! Cel puţin ea încă are 
"0 misie : a face'ca ceia ce îi urmează să: fie. preparată 

pentru Iucrură mari ; va putea face acăstă? .. . 
Aici credem că este locul a vorbi de rinumita bătălie 

de 13, Cotnari a lui Stefan contra Polonilor ce amintează , 
Dumbrava Roşie. | 
"Chronicarii streini nu die mirvic de acestă bătălie, Nu- 

mai Cantemir vorbesce. în “istoria Turciei în- chipul. 
“următor: «Stefan V, Domnul Moldovii; bătând armata . 
“Polonă la Cotnari, unde se. face. vinul cel lăudat, -a 
stins'o cu totul; cinci-spre-deco. mii leşi aii prins vii, 

- pe care ia pus la j jug şi "i-a silit de a arat în: lung un 
- tărâm de dout mile şi de o milă în lat, pe care arătu-. 
„ră tot prin aceşti Poloniă a semănat două păduri ce încă 
astădi : Polonii le numesc Bucovine, iar Moldovenii Dum-. 
brava Roşie pentru că s! a semănat cu sânge de: Po- 

> 100, o: , 
În ţera Moldovii. în popor încă este cunoscut acest 

fapt prin tradiţie. Dar noi nu putem a/ asigura. 
„Stefan nu secredea înidestul de. răsbunat asupra lui 
„Albert. Se hotări să calce statele Poloniei. În primăvara, 
-. anului.1498 în capul armatei sele și a oştirilor Turcesci 

şi Tătăresci, a intrat în Podolia si Rusia, trecând până i 
la oramul Canciuga şi riul Visloc, prădând în lung şi în 

“lat ținutele,. oraşele, satele şi aruncând spaimă şi frică în 
t6tă Polonia, asfel. în cât nimeni nu cuteda să-i stea 
“înainte. | 

Din aceste locuri s'a i luati în robie bărbaţi, foraei, fete, 
„copil. Tracia, Macedonia, Asia s'aii umplut de robiru-. 
sesci (1) mai bine d'o sută de mii de 6meni s'aii robi: cu 
„&) Cromer. „Svondan. +
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nenumărate turme de vite şi alte lucruri: S'a despoiat 
« şi sa ars Premislia, -Radimnul, Iaroslavia,  Prevoscul 

şi alte oraşe mai mici şi nenumărate sate. -! 5 
În anul 1498, pe la începutul lui Noembriă,.70,000 | | 

„de 'Purei trecură repede prin Valahia în Polonia. EX at 
: prădat aceu ț6ră al cării rege nu era capabil de a"! în- 

„ frânge. Prada, despoliul, focul, mârtea şi 'desondrea | - 
urnă aceste horde 'sălbatice în nefericita Polonie ce nu 
--se putea -apera: Locuitorii: fug6i 'şi se ascundâi prin: 
„păduri. Stefan cel mare slăbise cu mândrie puterea 
"Poloniei. Regele ci nu putea să-i redea puterea, perdută. 
„ Natura, se însărcină să vie în mântuirea Poloniei. O iar- 
nă gerâsă, cum nu se mai văduse încă, însocită de troieni 
de nea, care împedică comunicațiile, şi de un ger straar- 
dinar, căgu fără veste şi îngheţă acâstă oştire, otomană. 
“Abia :40,000. de Purcă din 70,000 putură să scape în. - 

“ Molaova. Dar acolo Stefan cel mare neadormit la apă-: 
„rarea patriei căgii asupra lor. Muntenii se uniră cu dinşii: 

» Lupta fuse Jungă şi sânger6să. Din: 40,000 de 'Tură, 
abia 10,000 putură să se întârcă peste ' Dunăre.. Acestă 
luptă este aceia de care vorbesce Urechie.că se făcila | 
„Botoştni împotriva Polonilor. Pe: Turci îi luase drept 
Poloni. (1). Sa 
"Stefan cel mare îmbătrînise, El simţea, trebuința a 
se repausa, dupe atâtea lupte. Moldova încă era obosită,  : 
Principii vecini, învinşi sait puşi în respect de:sabia . 

“Moldorenilor, nu mai entedaii să ridice capul. Muntenii .. 
cei mai de temut inamici, ai Moldoviă, din causa cuno= : 

 scinţii limbii, țării, datinilor moldovene, acum erat lini=. 
sciți sub Domnul lor Radul cel mare. . Ei 

a. „1? RADULOEL MARE, E 
„Să vorbim puţin de acest om. Radul cel mare si Ra- 

o (1) Bretan ; Bnntie; Miron ; Spondani; Maovitt ote.. E
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dul IV, dupe Enghel, era fiul lui 16n. călugtrul; dupe 

“alţii, fiul lui „Vlad 'Ţepeş." Se numi Domn în 1493. În-. 

dată dupe a lui numire se duse a primi învestitura la. 

Constantinopoli. Înainte de dânsul Ungurii luaseră ceta= 

tea Severinul ; în anul 1494 'regele Ungariei numi aici |. 

doi bani pe George Mora de. Chiola şi Francisc Bala- - 

che de Gşarmath (1. -- „ pl 

- În luna lui Pebruarii 1493, pașa de la Semenaria în- 

ră în Ard6l cu oştiră şi fuse bătut lu 'Purnul Roşiu de 

Stefan de 'Tuled; 15,000 mii de Turcă fuseră răniţi şi 

ucişi. Radul cel mare se temi atunci de Unguri să nu-i. 

-.. caute cârtă, clică lăsase se trâcă Turcii prin Purnu Roşu. - 

Mijloci dar a se încheia o armistiţie de trei ani între 

Purcă-şi Unguri în anul 1495..: o 

-“ “Actul cel mai mare al acestui Domn; şi care are ra- 

port ci viața lui Stefan cel mare, este tractatul din 1499 

întie Stefan cel mare şi regii Poloniei şi Ungariei prin. - - 

care acestă trei principi neatârnaţi se legaă ca la cas 

când 'Purcii vor ridica arma, contra lui Stefan al Moido-, 

„“xil sai Radul al Valahii, toţi se se unâscă şi să dea aju- 

„tor celui atacat. - E aa | ai 

” Superioritatea, lui Stefun în lucrurile resboiului făcu- | 

„se pe Vladislav II, regele Ungariei să se gândescă serios, - 

„. “Neputând. sdrobi pe Stefan, căuta al păstra. Vladislav 

:"* II în anul 1499 se întâlni cu fraţii sei 16n “Albert rege- 

- “3e Poloniei, Alesandru principele Lituaniă şi Duca Sigis- . 
a 

". mund ca se-i împace cu Stefan. Pacea se făcu cu condi- 

ileurmătâre: - .. i 

e -Că Stefan recunoscea, greşaleie sale către regele 

. Poloniei şi regele a uitat tot; că Stefan era. recunoscut; * 

de Domn'al Moldovii, şi promitea regelui că va fi în aju- 

tor împotriva tutulor inamicilor ; că desertorii şi esilaţii 

„unora din. principi, se nu se priinescă de cei alți.: Ca 

0) Cogăliieâna. -
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Stefan, daca, va cădea din domnie, se fie priimit în Polo- - 
„ni şi:Lituania, şi să i se dea ajutor în 6ste spre a-'şi 

' redobândi drepturile sele. Stefan iară se fie îndatorat a . 
„ajuta pe' amândoi regii Ungariei şi Poloniei împotriva, - 

" Lureilor, ori mergând el sai trimițând pe fiul sei cu 0- 
„stiri. 'Purcilor să nu 16 dea ajutor, Confederații să fie da- - 
tori a ajuta pe Stefan asupra 'Tureilor. Orice pericole * 

„_Yor ameninţa, pe acestă principi, ei, aflândule, să le c0-. . unice unii altora.. Ori ce procese între Poloni şi Mol- 
- doveni să se judece de pârcălabii Poloni şi Moldoveni - 
„uniţi din Cameaiţă, Cernăuţi şi Hotin; de vor fi procese 
mai seri6se, atuncă principii să numâscă judecători; ne- 

„goțul se fie liber între Poloni şi Moldoveni,» De - 
„_ Acest, act ce se află la arhiva Cracoviei, îlreproducem. | „la sfârşitul acestii opere... . e 
»; Radu cel mare în 1507 merse împotriva Moldovii şi prădă ținutul Putnii până la Siret. Bogdan fiul lui Stefan - Se „ÎL respinse, întră în Valahia şi. prădă până la, Rîmnic. 
Pe urmă se împăcară. i a „La 3 Decembrie 1507. Radu. încheiă o convenție cu . 
Sacsonii “Transilvani, prin care îşi asigura, un adăpost “în oraşele lor împotiiva Otomanilor (1). În tractatul în- 
cheiat între regele. Polonică şi Ungariei la, 1507, cei duoi' „principi se legaă a da Radului ajutor. contra 'Tureilor. . - Turcii nemulţumiţi de aceste legături, îl amenințată... În 1508 Radu se duse la Pesta să se întâlnâscă cu regele. . : Ea "Ungariei cu daruri şi priimi domenul Algiogi din Ard6l 

„ în dar dela rege, dar în acel an muri. - o. Radu fuse mai vestit în domnia să prin reforme salu-. 
„tare, i DE aaa DR » Radul se numeste Radul cel-mare, acest surname nu . „este dator faptelor vitejiei sale, ci înțelepciunci cu care -. “Sci să guverne tera sa în timpii de pace. Cu mMergerea 

(1) Engel.
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„lui la Constantinopoli în' timpul lui Baiazed. II, spre a 

“fi recunoscut, află că în închis6rea din Constantinopoli - 

„se afla Nifon patriarchul. Acest Nifon fusese preot şi că- 

“Iogăr în mănăstirea Pantocrator .de la Muntele Atos, 

"apoi ales episcop în Salonic, .de unde trecă patriareh în. 
locul lui Simeon la Constantinopoli. Nifon erea unul din 

acei greci ce visai învierea unui imperiă Grec, iniţiat în 

secretele societăţilor politice şi religi6se de.atunci ce . 

lucrati la planul de regenerare al grecilor. Către acesta 

Nifon avea o mare parte de defecte în privinţa caracte- 
„_ralui sei, acru, întăritător, încăpățânat, originalitate 

prefăcută; urîndu-i-se cu tâte lucrurile, bănuitor, lacom -. 

„de bani, vanitos, e 
Întrunul din catal6gele patriarchilor din Constantino- 

„- poli, iată ce se gice de dânsul : 
„ «Nifon, Episcopul Tesalonicului, om fârte învăţat şi -... 

«cu' multă dibăcie. , . Pe timpul sei muri patriarchul” 

- «Simeon, lăsând “multe averi. Nifon, voind să arate că 

„seste consângen al lui şi prin urmare mostenitor, aduse 

- «trei martori înaintea Sultanului; dar Sultanul dovedind 

«pe martori că sunt mincinoşi, trimise în închis6re pemar- 

«tori şi patriarch.> N i 

“Aceste, rîndură scrise de un  bisantin sunt îndestul ca - - 

să ne arate caracterul ce.purta acest Nifon, pe care a- 

dinca ignorinţă a românilor din acea epocă şi buna cre- 

dinţă a lui N6gu Bassarab, acest Domn bigot, făcă din- 

tînsul un sânt şi i se atribui o mulţime de minuni, nă- 
-scocire a imaginaţiunei călugăresc. e 

"Radu augind vorbinduse de Nifon şi că erea închis, 

hotii să umble ca să'l. scape şi săl ducă cu dânsul în 

e ţ&ra românescă. De multe ori 'este destul ca, să fie un 

“om prigonit deiun guvern cenu iubiesc, chiar atunci când 

- acest om ar fi un. tâlhar, ca-să trecem pe fruntea lui cu 

_- buretele ce spală petele infamiei! Radul ceri gracierea | 

ui Nifon, o dobândi şi plecă cu dânsul în Valahia. Radul



num) pe Nifon în capul clerului cu facultatea: de a face 
oră şi ce reforme în biserică. Nifon chemă atunci pe toți 

"episcopii, arhierei, egumenii, preoţii din ţră și le aretă.- 
„"trebuinţa de a face reforme şi mai ales de a primi în bi- - 
„serică regulile şi disciplina bisericei Grecesci, Îndată a-: 

ceste reforme începură a se face.. Pe de altă parte Nifon 
aduse călugări Greci şi îi numi egumeni, întroduse limba 
grâcă prin unele biserici. Nemulţumirile din partea cle- - 
rului Român începură atunci. Voii povăţui în tot-d'a-una 
pe Români a se servi cu streinii ca, îmvățători, şi nică o - 

„dată ca, administratori. „De câte ori Românii ai lăsat . 
streinilor,-ori de ce nație ai fost, administraţia unui lu- 
eru în țEra :lor, aii avut să strige.. Pe lângă clerul ne- 

„mulțumit toţi Românii patrioţi şi inamică: ai înrîurireă 
> streinului din ţeră, recunoscură că Nifon ciiuta să îutro- 

„> ducă datinele bizantine în ţâră. Nifon nu se mulţumi nu- 
mai cu biserica; făcă ast-fel ca Domnul se priimnâscă 
datinele bizantine .la curtea sa, şi se aşede foncţionari 
întocmai dupe. cum fuseră la Bizanţ “Pot-d'o-dată aduse. 
fanarioți greci şi îi puse în foncţii atât religise cât şi . 
civile, 

Omenii. inteliginți pricepând gândurile Jur Nifon, spu- 
"seră Domnului că naționalitatea Română era amânin- - 
“ţată de acest Nifon; că Românii sunt scoşi din dregăto- .. 
rii şi înlocuiţi cu streini. A i 

„= “Radul, ce iubea țâra sa, se plânse despre intenţiile lui ! 
„Nifon către unii din umicii acestuia care merseră de îi. 

raportară: Nifon se resemă pe bigotismul Domnultă. Cu 
tâte acestea el gândi atunci că Radul putea să'l pără- 

 sescă. Se folosi 'de greştla ce făcuse Radul dea mărita pe . 
sora sa dupe un boer Moldoven pripâg ce avusese femee . 
şi copii, casă înfricoşeze Je Radul saii să plece din | 
t6ră cu scandal. Veninul streînismilui îl aruncase în î- - 
nima ţării!. Merse la: Domu şi îl mustră amar. Radu nu 
se clinti din hotărîrile sâle, şi “îl respunse : E x



«Fii nu te-am adus în acestă ţâră ca să strici datinile 

„aşi legile ei. De mult timp voiam a'ţă spune că nu mai 

- «pociii suferi schimbările bizantine ce facă în legile şi da- 

«tinele României. Află că la nimic nu ţin Românii mai 

«mult ca la. legile şi datinele Jor părintesci. Ei ţi-am. 

«dis să le îmbunătăţesci dar nu să le desromănesci. De 

«astăgi înainte nu mai voii să sciii de îmvătăturile sânții 

.atele nici de schimbările ce faci.> E 
- .-.. 

-- Xifon ce nu se aştepta nicio dată la ast-fel de respuns 

"sever, -perdă înțelepciunea ce este dată capilor legii şi în-. 

__cepă să rnustre gi să amenințe pe Radul cu mânia ce- 

Nifon şi de la curte şi puse se tragă clopotele la tâte - 

- Pisericele să se adune poporul. Când mulţimea se adună : 

-- el făcu o predică în vestmintele cele mari. Spuse popo- 

rului ce se făcuse cu nunta surorii Domnului ; blestemă 

. pe acel boer Moldovân pribeg, profetisă mulțime de vele 

ce el scia că erati să cadă pe ț6ra şi pe Domnul cel ne- 

- “Zeginit.. Vorbind în felul ucesta; depuse vestmintele mari 

_pe-masa altarului şi eşi din biserică, sperând că poporul 

- seva revolta şi va goni pe Domn. Poporul remmase nepă- 

_“sător. Nifon vorbea r&ii limba țeriă.. . ., - Ia | 

"Acestă faptă era necalificabilă. Nul: lăsa se, .mbră 

“ca 'să nu te lase să trăiescă!!, a 

“Tată ce găsi Radul în acest Nifon. Radcl se mânie cu 

motiv, Fl dete ordin ca: Românii se nu'l. mai priimâscă 

- în casa lor şi să nu mai aibă pentru dânsul nici un res- 

„pect, nică o îngrijire. "Tot d'odată dete ordin se se gonâscă .. 

toți Grecii aduşi de Nifon şi puşi în foncție. - ! 

„= Nifon părăsi capitala; îmbrăcat în vestminte de cer-. 

__getor, rătăcind pe câmpuri şi prin şate până câad găsi 

“pe un Nâgul din n6mul Basarabilor (1) care îi dete adă- - 

” “U) Fotino. 1
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post şi -sprijin până când într'o di era să-l facă sânt, 
gracie simplităţii spiritului sei, 
Mai târdii: Radu, pentra cuvinte politice, chemă pe 

- Nifon la curtea sa; dar acesta refasă, E 
„Radul cel mare, în tot timpul de 33 de ani ce domni, 

„Se ocupă cu. îmbunătăţirea s6rtei Românilor. - Ceia ce îi s 
„merită surnumele de cel mare. 

- MORTEA LUI STEFAN, 
a Dupe tractatul din 1499 între Stefan cu regii crestini 

- şi pe care îl reproducera la vale, Stefan ceri regelui Po- 
loniei să-i dea pe Ilie feciorul lui Petru Aron, despre care -.. 
audise că umblă să-i ia tronul. Polonii se împotriviră, . 

„ gicând. că acest june era inocent, solii lui Stefan decla- 
rară că daca, nu îl vor da, Stefan va, veni se-l in prin 

„arme. Regele Poloniei, fiind să plece cu'ostiră în Prusia,  - nu putea se lase pe Stefan în urma. să turburat. 16n Al-. 
bert, regele Poloniei, fuse tot atât de crud ca şi Stefan. 
Aduse pe inocentul Ilie şi înaintea solului Moldovân puse 
de îi tăiă capul (1). - A a e 

Dupe acâsta, ca se scuse slăbiciunea sa, regele născocă „că acel june făcuse acte de plastografie în numele rege= lui. Atât era de mare spaima, ce însufla Stefan cel mare, - “în cât regii vecini făcâi crime ca se-l mulţumâscă (2). I6n Albert, regele Poloniei, înainte de a pleca asupra 
Prusiei, se bolnăvi de ciumă şi muri, în locul lui se alese “- Alecsandru fratele său, Stefan în bătrâneţele sale drese şi zugrăvi monastirea.- Zugrafos din muntele -Atos, precum -şi sântul Grigoriu tot din acel munte, îl drese la anul 1497; Di 
(1) Cromer, Mihoviu; Sarnichie; Şincai, | (2) Ureche cu greşală dă numele de Petru Vodă acestui pribtz Jie fiu lui Petru Aron. Cronicarii leşi ce scriu Elie ai scris mult mai nainte decât Ureche, -: CI a e
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Pe la anul 1503, către vară, Tătariă iară prădară Po 
lonia şi Rusia. Principii crestini credură că aceste horde 

" selbatece fuseră îndemnate: de Stefan cel mare ca se nă-, : 
„ vâl6scă în Polonia. Acâstă bănnială Ivâ mai multă, tărie, 
căci însuşi Stefan intră în Rusia vecină, coprinse toi ţi- 

“natul dintre Nistru şi Carpaţi, loc ce se chemă Pocuția. 
Stefan îl luâ în stăpânirea sa, sub cuvânt că jusese al 

„ Moldovei şi că cu nedreptate i se luase (1). - 
„Dar Stefan, dupe rugăciunea Moldovenilor. şi a prin- 

cipilor creştini, şi iai mult din causa bătrâneţelor şi - 
durerilor:sale de picidre, dete înapoi Poloniei acest ţi- 
nut de bună voia sa (2). 

„ Acâstă faptă de arme, de şi fără importanță, fuse cel 
din urmă semn de viață al niarelui Domnitor al Mol-.. 
dovei. ta A 

Bătrâneţe şi slăbiciunea veniră se încline spiritul şi 
lutul marelui Stefan, fără:ca el să fi putut împlini visul 
„cel mai dulce al vieței sale: Unirea. * a 

Unirea? 
”+ Cine cerea Unirea ? Români, Moldoveni, Români Mun= 

m 

teni, eraii în potriva Unirei. Unirea dar era voinţa unui * - . 
om; voința lui Stefan numai? e - 

„7 Voința naţiunii ? Cine o scie? Tot ce 6ste - foiositor, 
„ mare glorios pentru o nație, este voința naţiunei. O na- 
"ție pâte să se amăgească, să voiască însuşi perirea sa, şi 
să strige : Nu este acâsta voinţa naţiunei! O generaţie . 
întrâgă nu este alt nimic de-cât un singur val ce trece ' 
al naţiunei. O generaţie întrâgă însă nu pâte dice:' «Ei, 

„Sunt naţia! > Este ceva care este mai presus de.un om, 
- de o clasă, de o generaţie, deo sută de generaţii: Este 
„cuvântul Dumnegeesc.. Acesta este voința naţiunei, isto- 

via singură pâte să o spaie. :. e , 

(1) Sarnichiu ; Qromer,: : , 
... (2) Urechie; Cromer; Şincal.: - 
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| “1n anul 1504, se "stinse acestă stea. ce strelucii patru- 
deci şi şepte de aui între Carpaţi şi Dunăre. Stefan muri: 
fără sepâtă face Unirea; împrejurările eraii mari casufle- 
“tul sei ; el le combăti, i iar ca să le. învingă. trebuia, ca 
Moldova să fio de câte-va, ori mai mare în numărul po- 

“ poraţiunei. Moldovasi Valachia, amândouă erati mică prin 
| numărul poporaţiunilor, voică prin înălțimea cugetărilor. 

“Stefan avă-îusă, la morte, o mângăiere. Lăşă Moldova 
“neatârnată de streini. Nimic nu pâte să:o dovedâscă mai 
„bine de cât teactatul reprodus. la. partea II a acestei. . 
"opere. i 

“'Tâte pretenţiile Polonilor, Uugurilor. 'Tureilor, că ai 
fost. închinată lor, sunt nisce fumuri ale imaginaţiunii. 

: Sincai îl numesce corâna vitejilor. Curău îi dice : “e Ste- 
fan Românul, ostaşul cel dema de eternă amintire, 
care cu tăria sufletului săi şi cu norocul cel părtini- 
“tor, aăt sprijinit tote năvălirile Turcilor, Ungurilor ş şi 

- Polonilosi pe care pe toți 'ă-aă învins prin lupte mari.» 
Istfantiu; Brientiu,. Spondan, îi fac elogiuri nu mai: 

puţin g glori63e ; dar.îl căesci numai că nu.a recunoscut 
anforitatea Papi. :Dlugoş, în entusiasmul lui despre Ste-. 

* fan cel mare, strigă, cum am mai dis: <o bărbat admi- 
rabil! care se pste compara, cu ducii eroică de care noi 
„ne mirăm atâta, şi,care în timpurile n6stre a făcutobira- 
iată atât de mărâţiă asupra Zurcilor, el ântâiii diutre prin- 

 cipii lumii. „Acâsta, dupe judecata, mea, e cel mai harnic 
„căruia să i se dea Domnia şi Împerăţia lumii tâte, şi mai 

ales dregătoria, de comandat şi. duce împotrira Turcilor, 
"cu sfatul, înţelegerea şi decretul comun al creştinilor, şi. 
„Să se lase cei alţi regi şi principii catolici să se. învălue 
în lene şi în voluptăți sai în resbe civile 0. 

(1) 0 virum admirabilem ! ! Heroicis Ducibus quos tantopere aa. 
miramur, nihilo înferiorem, qui sub nostraaetate tam magnifica 
Vietoriam înter Principes' mundi primus ex 'Lurco. retelit. Meo 
judicio dignissimus cnitotius mundi principatus ct imperiuta, et 

pg .
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“Miron încă gice: eîn ânul'7012 (1504), nu multtimp . 
- «de la întârcerea, lui Stefan de la, Pocuția la Sucâra, fiind - 

bătrân, bolnav şi slab, ca'unul ce s'a aflat în atâtea res: . 
bbie,.osteneli, neodihni, în tinp de patzu-deci de ani și 

„mai bine, în tâte părţile, bătânduse cu'toți, şi dupe mul- : 
“te resbde ce a, făcut cu mare laudă, a răposat, marţi, Iu- 

“ niii 2, Fosta acest. Stefan- Vodă om; nu mare la stat, 
mânios şi grabnic a vărsa'sânge nevinovat; de multe oră 

"la ospeţe omora fără judecată ; iar alt-fel era.om întreg - - 
„ dafire, nu leneş şi lucrul lui îl .scia apăra tare bine; pe 

unde nu gândeai acolo îl aflai. La, lucrările de “resboiii 
„era meşter şi unde era grei se nevoia de însuşi 'se vâra, 

- ea vădându'lai sei, să nu.se îndărătnicâscă şi pentru aceia, ' 
 - var vesboiă era de nu învingea,.şi unde îl învingea alții, 

- el nu perdea nădejdea, că sciinduse cădut jos, se.ridica : ! 
- d'asupra, biruitorului. Pe Stefân-Voaă la îngropat țera 

cu multă jale şi plângere la mănăstirea, Putna, care de - -. 
- ei este făcută. După mârtea lui pânăastădi s'a numit Ste- 

" fan-Vodă cel bun, nu pentru suflet că este în mâna. lui 
-: Dumnedeu, căci el încă a fost om păcătos, ci pentru lu- . 

crurile vitejii lui, pe care nimeni din Domni, nici cei din -. * 
- “aintea, Ini, nică cei dupe el n'au făcut, nici pre! el. Vaii 

- ajunsti: Domnit'a acest Stefan-Vodă 47 de avi şi douăluni 

“si trei săptămâni oc 
«Stefan-Vodă, aprope de mrte, a chemat Vlădicii şi. 

toţi sfetnicii sei şi alţii, şi le-a! gis că nu vor putea, ei 
să ție ţara, cum 0 aii ținut el, şi a dat învitătură să: se 

"închine Turcilor,> 0 
“ Dbaitriu Cantemir serise despre Stefan întrun stil mai .. 

„corect şi mal'elegant, în acest chip: -::. 0 

3. 

-preacipue menus Imperaturis et Ducis' contră 'Tureum communi | 

Christianorum Consilio, consensu et decreto;aliis regibus et Prin- . 

“cipibus Catholicis în desidiam et volupates aut in bella civilia re- 
" volutis committeretur, e i o 

Dlugoss. Historia Regni Poloniac, Lib XIII.. 
-
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«Stefan, Doninul Moldovii, ai fost cel mai mare vitez diri timpul soi. EI a învins pe Matias, regele cel lăudat „“al-Ungarii, şi a luat de la dânsul munţii Ardelului, care "până astădi fac hotarul Moldavii spre apus. După mat. multe întingeri aă supus sieşi Pocuția şi Podolia, şi mer gând în rînd de bătaie cum se cuvine, asupra Poloaiei, “a învins 6stea Polonă : la Cotnari... tote. cetăţile „“ dintre Leopoi şi Moldova le-aii luat de la-Poloni. Cu |  Baiazed Ilderim a ţinut două bătăi, în cea d'ântâiă s'a în-. „.. Yins, în a doa a bătut, şi dupe bătaie a, făcut şâpte DO „Vilă mari de trupurile Tureilor celor tăiaţi „.» E Strichoschi : încă gice că a augit. în. țările românilor „cântânduse despre Stefan-Vodă:. : a 
- - E , i | * | cu tr 

- “Stefan, Stefan Voevoda,; A 
"Vial 'Purcov, vial 'Tataror a 
Vial Bencrov, Rus, Poloacor, 

o adecă: 3 

Stefan, Stefan Voevod - :. * EI Bătă pe 'Purci, pe Tătari, | | RR Bătu Leşi, Roşi şi Maghiar. - Na i 

Engel, celebrul istorian dice: a " <«Stefun a avui patru copii, Petre, Alecsandru şi doi... „Bogdani, din mai multe: femei. Din. acestia aă murit. -. : - Petru, Alessandru şi un Bogdan.» : : , CE „-» incat dice că a avut doi copii cu nume de Petru, prin! „urmare cinci copii peste tot, Acest din urmă aduce mar-- “tor tractatul din 1499 în care se vorbesce de mai mulți | feciori şi adaogă că Petru Rareş a fost fiul săi. cel mai - nr, a. . d e La mănăstirea Patnă din Bucovina unde s'a, înmor- -. - mântat Stefuin cel mare, eră zugrăvită Maria, ca fiică a lut
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Stefan, acută e cu Maria Dâmbă,, fică lui Radu, “Domnul! 
Munteniey, Acestă principesă muri feci6ră, la anul 1518 i 
Maiă: 

- Stefan se întnormântă î în monastirea sa Putna, î în în- 
tru bisericii, în drâpta, în despărţirea a treia a ctitorilor. - 

":Acolo se vede mormântul săi sub marmoră vânătă. Pe 
marginele pietrei se citesce'o inscripţie slavonă pe care... 
arhiva Română o dă în acâstă traducţie:. 

«Bine credinciosul Domnul Ion Stefan W.> cu îndu- N 
„ «area lui Dumnegeii, Domn al ţării Moldovii, fiu al lui 

“ <Bogdan W: ctitorul şi făcătorul acestei sânte monastiri, - 
«care aicea zace şi a trecut la vecnicile- locaşe la anii de, E 

” «la Adam 7012 şi de lă Christ 1504» .: 
Sub petrele acestei biserici din Bucovina, ce astă-gi face 

parte din Austria, s'a cufundat acest mare eroii al Mol- - 
dovii, şi s'a, prefăcut î în pulbere; Lutul lui a urmat ursi- - . 
tei sale de transformare, dar faptele sale, mai mari decât . 
secolul ce la născut, plutesc cu mărire asupra pământu- .. : 
“rilor locuite de Români şi uduc aminte neîncetat. dato- 
ria urmaşilor către: patrie. Bărbăţii ce trăiesc, lucreză, . | 

„suferă pentru un principii sânt, nu mor. nici odată. Cei . 
„ce sunt supuşi la murire şi uitare; sunt acei Gmeni, ce 

". trec fără țintă, fără fapte; mândri de viaţa lor aurită de -- 
odi, plăpândi, fugători ca plăcerile de care > se îuconjură,
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„> PARTEANIL 
„+ NOTBŞIOBSERVĂRI: 

-  CUVENTUL LUX STEFAN LA MOARTE CA SĂ ÎNCHINE MOLDOVA: TUR- . . ” i ă - Ă - , = A Ă i CILORU: + 

” Cantemir ne păstrâză în istoria "Turciei acest cuvânt „ce ar fi dis Stefan înainte de a muri către fiul săi şi dem- ditarii statului: DI 
«0 Bogdane,. fătul mei, şi voi toţi socii care aţi îm- | <părtășit cu mine atâtea biruinţi. M8 vedeți aprâpe d'a- «plăti datoria către fire, tâtă slava vieţii mele trecute, «este, ca o frumâsă nălucire ce se perde în n6pte : nu se - «mai întâree un om peritor care asemenea, unei râme atreco puţin pe potecile vieţii ; mrtea se: artă. şi core... ” „<dreptul-săi ; dar nu este acâsta, ce. mă face să mă în «tristezii : căci sciu că minutul nascerii mele a fost pasul: E «cel d'âniâiă.ce am făcut către mormânt : dar mă în- ** - „«tristezii de gândul cel împotrivitor că lângă voi este. 

a 

<acest leii însetat de sânge crescihesc, Soliman care 'a- <menință crăia, acâsta, şi se va sili tare mult ca să 0 su-. «puie lui. Încă dinainte priu vicleniile sâlle a înghițit; o „ «mare parte. din crăia Ungariei; a robit pe faţă tărâmul . „ Sce nu cunoscuse încă nici un stăpân strein, şi a arun- <cat asupră'i cresurile Mahometane. Basarabia, a fost «câmpul silnirilor luă; şi Muntenii, de și vrăjntaşi aă «toștii, sunt chrestini ca noi, gem sub robia acestui ti-
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«ran; întrun cuvânt cea mai frumâsă parte a Asiei şi a - 
" «Europiă se “supune la, legile lui. Nu se .mulţumesce că 
<ştde pe tronul împâraţilor Romani, nu pune hotare ne- - 

«mărgiuitei sâile inbiră de slavă : încinge cu gândul ţi- - 
«nntele a tot pământului. (1) Credeţi voi că dupe atâtea 

-: «biruinți şi stavili ce a încercat,:o să cruţe Moldova, ce .. 
«se află la porţile lui şi cu totul „ocolită de ţări ce îi 
_ «sunt'supuse?- 'Temeţi-vă mai bine că după ce va birui” 

„«tâtă Ungaria să nu vie să .cadă pe voi cu tâte puterile ..- 

_«s6lle, căci urăsce 'pe, Chrestini, şi ura cea mare ce cora- 

“anul îi insuflă, isvorasce din inima lui depravată. dând - 

«ridic ochii pe vecinii nostri, plâng starea tristă în care: 

"ese află. Nu puteţi pune temeipe Leşi: suut nestatornici.. - 

«şi nu pot să se mai lupte cu Turcii; Ungurii sai datei 

“ «singuri în robie; Germania este îngrijită cu lucrurile ei - 

“ «casnice atât,. că nui mai rămâne nică voinţă, „nică pu- : 

- etere-ă se amesteca în lucrurile streine. Ast-fel privind”. 

«trista, stare a tutulor ţărilor vecine,. gândesc 'că mai | 

-<mintos ax fi a alege între relele ce ne amenință, pe cel... 

«ce este mat de suferit. Nici odată un cârmaciă înţelept 

«nu a întins pânzele în vijetii ; nu av6m destulă putere; 

«ajutorul strein nu este sigur nici aprpe; primejdia este 

„“- «de faţă şi nu se pote înlătura; cată a vă hotări să îm- 

- ablândiţi acâstă feră selbatică, iar nu a întărîta furia sa 

" «prin sgomotul: armatelor. - Supunerea n6stră; va fi ca o . 

«apă aruncată la timp pe acțstă flacără gata de a izbucni. 

«Nu vădii alt mijloc spre â înlătura răul. Pentru aceia 

«vă rog în minutul cel din armă al vicii mele, cu dra-., 

“«gostea unui tată şi “unui frate, să vă învoiți cu Soliman 

(1) Acest espresii sunt din istoria luă Ariân; puse de Quinta 

. Cartius în gura sciţilor deputaţi înaintea lui Alessandru cel mare 

“când trec Dunărea în Sciţia : 

: «Daca zeii "ţi ar fi dat ţie an trup atât de mare cât este in- 
- , - - ... auf : - 

". Virea de slavă a sufletului tăă, trupul tăă mar fi avut loc în lu 

„mea intreagă, eto.>: a -
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- «daca veţi putea dobiadi de la dinsul păstrarea legilor... * «<vostre bisericesci şi mirenesci, va fi încă o pace cu cin- .: <ste,-chiar când ar fi cu numele de vasali : vă va fi mai _<folositor 4" încerca, milostivirea de cât sabia lui. (1) «. «Dar daca din potrivă el va cere alte tocmeli, nn întăr-: <diați:a muri cu sabia în mână pentru lege şi pentru " aţeră, de cât a lăsa una şi alta în prada duşmanului “<şi a fi mişei privitori ai isbindei lui. Şi să nu vă <îndoiţă că) Dumnegeul părinților noştri, care singur. . «face minuni, nu se va îndura odată la lacrimele, Slugi- . .. “slor lui, şi nu vă va trimte un mântuitor ce vă va scăpa,: „<saii cel puţin pe nepoţii voştri, de jugul barbarilor dân-” ». „ edu-vă putecea vechie.> (e "> Acest cuvent, ce dupe Cantemir ar fi din analele Mol- "dorii, *mi'este iâmă să nu fie o născocire-a vre unui .. .- „istorian. Cronicarii Moldoveni vorbesc în adevăr că Ste- ; fan ar fi consiliat pe Bogdan să închine țera la Turci... - „Dar acâsta nu dovedesce nimic. -P6te să fie o părere a: unui cronicar ce a voit: să scuse mişelia Iui-Bogdun cu: . închinarea Moldovei, dându-i un cuvânt ce de respectpen- :: tru marele Stefan, tâtă. Moldora Tar fi aprețuit. Acest. cuvent este prea literar; prea ingenios, prea dis cu artă, „ca să p6tă fi espresia acelui secol în care şi ideia şi forma „se afla încă în l6găn. - - i „ Adeia,.de a închina țâra 'Turcilor n'a putut să fiea unui |. om ca Stefan cel mare, ce în totă viața, sa se lupta pen- „tru libertatea patriei, A povățui spre a îuchină țâra, era a adesminți tâtă gloria, vieții s6le, a vesteji t6te 'cunu- niile învingerilor. s6le; era a se retractă, a abjură la o: „credință, - Dă a 7 

" (1) Yorbă nepotrivită în gura lui Stefan. Ps „ (2) Atunci ce mai era trebuincios a se închina şianu-ă povățui - - să ridice armele, căci Turcii nu puteaă facealt-fel decât să robea că drepturile Moldovenilor precum robiseră pe ale Muntenilor ce setveaii de esemplu | Ea a .
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_Nu!'Stefan cel. inare n'a putut se: recomande .nici 
„. slăbiciunea, nici trădarea! Noi nu credem acest cuvânt - 
„-.:că să fie al lui Stefan cel. mare, căci atunci trebuie să. 

ne îndoim de faptele glori6se ale acestui eroii... - 
„Actul de închinare la “Turcia. fuse făcut pe condiții 

„destul de princi6se pentru Moldova. Partisânii închinării 
se mângâii cu aceșta, şi nu vor să înţelâeii că condiţi- 
ile nu însemn6ză nimic, şi că totul este închinarea; lan- 
tul esistă şi puţin :ne pasănouăde strângature sai dee | -.. 
slab în mâna sţăpânului ce teţine : pote va strânge mâna.” - 

„mai tare, ceia ce se şi făcu în. adevăr sub Petru Rareş, 
“Îndatoririle din acest act de.a da patru mii. de scugi de : -: 
“aur, patru-deci de epe şi două-deci şi patru. de şoimi, 
“cu titru de peşchieş, de şi eraii un bagatel, nu eră mai 
puțin un act de. supunese. Legăturile Sultânului de a 
piotegia Moldova, a o apără cu arme, a respecta . dreptul 

„ de autonomie, a'i lăsa libertatea cultului şi: cărmuiri 
"did întru, eraii lucruri bune, dar Turcii 'putâă sătrâcă --. 
peste ele, ceia ce se şi făcu mai târgiii. . A 

“ Sub Petru Rareş ceri a se da. acestui dar forma de . 
ribut şi se adăogi. '. -- -: Ni Ai 
„„Domnul fuse îndatorat cel puţin li fie-care'trei ani 

să mergă la Costantinopoli să se închine Sultanului şi 
să sărute pragul Înaltei porţi. Petru Rareş nu Voia, a se. 
supune acestii cereri, abdică şi se retrase la Ciceiii 'in 

: Transilvania; dar acâsta-nu scăpă libertatea Moldovii; 
următorii lui ne mai ruşinânduse de a fi robi, se plecară 

“la tâte cererile Turcilor. Stefân cel tânăr, priimi să plă- - 
„tescă 12,000 seugi de aur, împins de miserabila sa am- - 
„biţie de a domni cu ori-ce preţ sai de boerii săi ce de- 
“generaseră ; urmaşii acestuia; din ce în „ce mai însetaţi 
de dorința de a Domni, schimbară şi mai mult forma actu- 

-“ “lui de închinare. -. RE AR 
-* = Sub Domnii-Arendaşi „se da 60,000 ge scagi trivut . 

+



anual, atată de : 24, 000. alții” că. dar la Paşă,; afară de: - 

“alte stârceră indirecte ce se iveii pe t6tă dioa. | 

«Actul saii diploma, care recun6sce „condiţiile cu care: 

a închinat Moldova în numele Sultanului, eră în ar- 

* hivele Moldovii. În timpul ocupaţiunii ţării de Jean So-- - 

bieski în 1686, din ordinul ucestui rege, acel act se arse- 

„pe piața - publică înaintea a tot; poporului A Moldovii că-- 

„ rula, se dise aceste: mărete” vorbe : «Priviţi în ce chip 

- Mărirea sa vă scăpa de “jugul: Tucilor Po 

a o CMIGIINA 

Pa malul lui 'Tiras sai Niester, - Purcii ce: 0. luară de. 

la Moldoveni îi deteri numele, de. Bender. 

- GERGA INA 

“Pe Siret lingă Ancyre Galatium, sa gasit î în ruinele - 

| sle; medalii techi. 'Traiau 0 fondă. Sa găsita aici un mar-- . 

mar cu inscripţia : ae - , 

„IMP. CESARI DIV. FILIO NERVE! “TRAJANO. ALG. GERM... 
" DAGICO. CONT. MEX. FEL..B. DICT. - 

„VI IMP VI. CONS. VL P. p. CALPURNIO VU... 
: MARCO! : AURELIO.: 'RUFO... 

“ „. 

| CRĂCIUSA. 

E pe malul Milcovului: Şi p Prut mi departe de Pale. a 

” este Taifaliă a lui Herodot. 
a 

- [Ă 

SORONE 

în Altă data Oinionia a pe Tiras (ist). 
Na 2 

. . 2 Ă _ . 

_TAS5i 

_Pe Bani la patru mile de la Iieresus Vasea: 

_ "SUCEVA i i 
Alta dată capitala Nonoza, pote, de: aică vine Neam ” 

i 
Da
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"ţul? Ea era capitala Domnilor Români până ce Turcii nn. - 

„întOrseră armele contra Europei. De la luarea Constan- 

_. “tinopolului Domnii aă rautat seaunul la Iassi ca. să fie - 

„mai.aprope de hotarele Turcesc... : îi. 

i :.. AENGRILI-GEREI | 

„Han al Crimeei, an a coborător din vița principilor-Copte- . . 

racs, ce fusese biruit de frate-seii și se aruncase în bra= - . 

 ţele Genorezilorii, Mahomet al II îl numi Hahn al Ori-. 

"- meei, şi îi dete o armată ca să intre în stăpânirea ţării cu 

"condiţie că 'se supue la protecţia, Otcmană. El întră în 

 - xegatul Copteraes, birul şi învinse pe frate-săii. Este cel 

2» Vântâiu Han al Tătarilori Crimeei, făcut de Tur... 

Sa “SOLIMANPAŞA e Ra 

Care cârmui ostirile 'Purcesci în bătaia de la Bârlad, 

-“- umde 'Pureii fură bătuţi de Stefan, muri în "acesti. răs- 

DO, E a 

a ONOENOD a 

„=: Norbă slavonă ce înserin6ză gendral de armată. Polo- 

„._- mii îl da, la guvernoriă de provincie. “Turcii îl daii. Dom- 

„ niloră Moldovei, Valahiei şi Transilvaniei. Către acestea; . 

_: înainte ce. Moldova li se supuse, Turcii numâi. pe Dom- . 

mii Români Zechiură, adică tegi. e 

i 

Da DE a DOGDAN | - A Se 

i Fiului Stefan care închină Moldova la Turci. Acest: 

„+. Domn eră vit6z ca şi Stefan ; dar nu. fă atât de fericit; 

"în r&sbdiele ce făci pe cât fuse părintele lui. Bogdan este 

7 vorbă slavonă formată din Grecesce Zheodosizt, „Moldo- 

„. venii îl mai.numâii. Negru... .. a 
Da TANAR E 

„2 Sai Faner. Unii cuartier la Constantinopoli, locuit nai 

„înainte de cei avuți şi mai învățați Greci saii: Romani Bi-



— 140 — Să 

zantini din aceși port. Acolo se o află catedrala Cinâcă « sait 
patriarhia. Altă dată un Grec Manolachii fondase aici 

- academie. Era 6meni renumiţi precum J6n Cariofilus, filo- 
-_“sof şi special. teolog, celebru predicator ; Bolasii Scevo- 

Alaus, Antonii şi Spendaciă, daii lecţii de filosofie pe- . - 
-- ripaticienă.. Jacomiis, mare grămatic, profesorul lui. 
Cantemir. Sevastus, ce a scris asupra bisericii Grece. şi. 
Latine ; Dionisius călugărul: Alessandru Mavrocordat, ce 
profesa filosofia, teologia, medicina. Acesta a, fost. Dra- 
goman al Porții. EI a lăsat; un mare număr de tractate 
Şi scrisori ce fiul săi Nicolae Mavrocordatii a tipărit în -. 
urmă. Unul din aceste tractate mai renumit este acele 

asupra Girculațiunii sângelui „ şi istoria, lumii. Mai are! - 
-un patriarh Calinicus, renumit prin locuința sa ;.unal- 

: tul Dositheiii, caserise o carte asupra. bisericii Papi; şi 
 Hrisantius;: Meletiu episcop de Arte, profesorul lui Can-. Dă 

_ temâr de literre, Ilie Meliotis călugărul filosof; Marcus 
de la Lari isa, £ gramâtic renumit ; Mitrofan, poet; Lici- 

- nius, filosof şi medic, pe care îl spânzurară Turcii ; Con-, 
stantin fiul lui Duca, Domnul Moldovei, scolarul lui Pon- : 

dan; Andronic din nâmul lui Rangavi ; leremia Caca- : 
vel, predicator; Anastasiu Condoidi şi Anastasiu Nau- 
zis, ete. Din acest loc, din acâstă pepinieră eşiră Domni 
fanarioți cecăutai să facă nefericirile Românilor. - 

i 

„ zăLoră.- 

“Uni oraş în Moldova pe Prut, la câte-va mile de Huşi 
se crede că este oraşul lui. Hetodote Taifali.. Cantemir ” - 
pretinde că în vecinătate cu 'acest oraş a găsit, urmele | 

„unor x ziduri antice şi case. 

ia LOGOFĂTUL TEUTUL 

Acâsta fuse ambasadorul trimis de Bogdan ca, săi în- 
chine ţera lui Soliman, eră o întăţat, scia limba grâcă, 
latină, polonă şi română, În manieră era un om simplu



e 

ca ț6ra su ; dar de mare dibăcie în politică. Se dice “că | 

„. mergând la audienţă la marele Vezir, porunci. servului i 

“- sei să bage sâmă să nu-i fure cine-va papucii sti. Vezi= 

vul întrebânduwl de ce avea bănuiala acesta, Tâutul res- . 

punse : < Că de 6menii ce vor să ne ia tot, trebue apăzi 

"ceia ce avem. » Se vede că Turcii cerea de la sol mai... 

"multe drepturi asupra Moldovei de cât el putea să dea... 

"N'ai să te temi, respunse Vezirul. Acuru suntem amică.> 

«Urez, qise Tăutul încă, ca acâstă amicie. să păzescă. şi. 

- “pici6rele precum dice că are să ne păzâscă capul.> - | 

- Păutul este cel ce zidi palatulii Agenţii Moldovei din -... 

'Constantinopoli, numit de Turci Bogdan-serai, palatul 

Dă Bogdan: Aici în curtea Palatului era o biserică „sântul 

- Nicolae," Acest palat împreună cu acela al Valahiei, fuse .. . 

răpit. de Turcă în urmă şi derămat, Astădi se vedeîncă: . - 

„+ docul unde a, fost. a cai DOI 

Moldova, de atunci începta fi numită de Turci Bogda-. “ 

nia, dupe numele Domnului stii, pentru recunoscință că 

le închină ţtra. o. 

0 ROTI 

Dă E “Ahtă dată oraş al Moldoviei pe Tiras, împotrivă de Ca-: 

+: mdienic, eră fortificat. Aici se vărsă mult sânge Moldo- -. 

m 
Da 

CAZACIĂ 

Cei ce locuese între Boritena şi Tiras. ANA dată el . 

erati supuşi ai.Poloniei, pe urmă îi 'supuseră Moscoriţii. : 

“Numele de Cazaci Je vine 'de la, Doroscensco ; dupe 'ce - . 

acesta se supuse şi când trecu în partea Moscoviţilorii, 

Sirca, noul-lor cap le dete. numele sii. Cantemir poves- 

“.tesce că pe cândii cea d'ântâiii pace cu Ion Sobieschi, re- .. 

” gele Poloniei, se încheie, acesti cazaci remaseră sub stă-!-. 

-. pânirea Otomană. Sultanul Mahomet, unindu'i cu Mol- 

„:- dova, voi ca Duca ce eră Domn în acea -ţ6ră, să ia nu-. 

mele de Hatman al Ucraniei și oraşului Nemirev, caro
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i se dete pentru'a pune acolo scaunul Stii. Acestă aşedare - 
„-căză cu ndisbutirea 'Turcilorii sub zidurile -Vienii. Duca - 
? tuse robit atunci de Poloni şi Turcă; prin trâctatul de la 

rilor i 

e 

Carloviţ, dete Polonii acea ţâră împreună cu Caminian. . 

e VALEA ALBĂ 
” Vornicul Urechie gice despre bătaia de la Valea Albă. 

” «Moldovenii aii picat nu fieşte-cum, ci până la mârte 
«se apăraă, nici biruinţa din arme, ce strepsiţi de mul-: 
<țimea Turcâscă ; aii remas .isbânda pe Turci, și atâta, 
«de mulţi ai perit. cât sai nălbit poiana de: trupurile . 
«celor periţi unde ait fost răsboiul şi mulţi din cei mari 
«boeri ai picat, şi vitejii cei buni aiă perit cu totulatun-. 
acea, şi fuse scârbămare în tâtă țera şi tutulor domnilor - 

«şi crailor de prin prejur, daca a augit că aii cădut Mol- - 
_«dovenil sub mâna păgânilor». E e 
„.» Palea- Albă numită de Români, Turcii o numesc ... 

_ Agadse-Denisi, adică marea de arbori, din causa pădu- . 

Turcii, după bătălie, făcură piramide cucapetele Mol- 
dovenilor ; şi Muntenilor ce combătură alături cu dânşii. 

- lise dete porcii prădaţi în Moldova (Heminer; Solacsad).. 

| |  "OBSERVÂLI LA TECST,. Da 
“De unde venţii pretenţiile Polonilor şi Ungurilor de: 

“suzeranitate asupra Românilor ?. Ea Aa 
-„ Blenăseură diu certele din întru. Capul unei părțicevoia | 
-săsurpe un Domn din aceste țări, neputând isbândi în în= .. 
tru ţării, alerga la Poloni, la Unguri, etc, şi în slăbiciunea ' 
lor, le promitâii să le fie vasali numai să”i ajute a Testur- 
na pe Domni. Mai adesea încă, când aceşti amatori a 

„In tronul şi a închină țâra, nu searătaii, Polonii şi Un- 
„Sarii. ei iusuşă îi'născocdi, voind să-i aibă sub mână... 

„Urtăt6rea diplomă a regelui Matias către Vocvodul 
din Ardeal în anul 1467, de care vorbesce Catini în is-
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țorie, Hist. 15, pag. 240, .dovedesce fonte bine. acest | 

adevăr, Iată diploma: «Între alte lucrări care cu înţelep- 

«ciune şi folos s'aii. înnoit şi'regulat în adunarea: cea 

emai de curând a prelaţilor, baronilor şi nobililor, despre. 

«averile regescă şi, veniturile fiscului nostru, sa regulat 

“încă ca pe viitor, nică noi, nici regii ce ne vorurma, să -. 

«nu putem înstreina ţinuturile Făgăraşului,” Omlaşului 

"* aşi Rodnii, ci să fie d'apururea gata în mânile regilor, 

eta la cas de trebuinţă, să se pătă da ori-căruă Voevod. - 

“<Munten sai DMoldoven de locaş, Spre îngrodirea 

«şi câștigarea părților a acelora şi fiind. că -avâsti . 

_“aeste din voința n6sirăe. regulat; prin prelaţii şi baronii 

dnoştri, spre. folosul nostru şi al. regatului, vă 

__«poruncim ca aminterea se nu faceţi, ete. . a 

"- “Tată cum streinii păstra domenuri cu care, corumpând 

“de unii Românii, îi aţiţa asupra, țărilor Române! Şincai 

ia Pa 

„. 

| «Pot astfel aă Jucrat-şi Polonii E Dar prin: aceste 

«meşteşuguri ce 6re ai căpătat şi Ungurii şi Polonii? 

_ «Daca nu scii, îţi. voi spune cil, Polonii pentru fala lor”... 

„cati roșit şi îngroşat pământul “Moldovei cu sângele lor, .. - 

"+ agi-pe Moldoveni "i-aiă înavuţit cu prăgi din ţinutul lor; 

” “aUngurii aii dab Axdâlul de jaf Moldovenilor şi Munteni- : 

„lor până ce aji cădut şi aceştia sub jugul "Pareilor. Feri-. 

«ciţă ati fost Ungurii până a nu se osibi de :homâni!, - - 

Heproducem aici şi hrisovul confederaţiunei între prin-. . 

“câpii erestini de căre. Sa vorbit la. viaţa lui Stefan cel 

soare. El arată în ce relaţii eră Stefan cu principii cre- 

„stini ; su vedem nicăiri a fi fost tratat vasal. Acest hri- 

“ sovu este diu Doghiel, se află reprodus de Şincai. . - 

«În numele Domnului, amin! e ee 

 <Xoi Ioan Albert, din gragia lui Dnmnedeii, rege al : 

- «Poloniei, ste, facem cunoscut prin acâata că dupe ce în 

«timpul din nainte sar. fi fost stârnti. eârtă însemnată. 

aşi luptă între Maestatea n6stră şi măritul Stefan Voi 

« 

gi
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- <vodul,-din grăgia lui Dumnegdeii Domn al ţării Dlol- 

„- «dovei, al nostru amic adevărat iubit, uoi prin mijlocirea. 
„ «prea seninatului principelui şi Domnului Vladislav din | 
“aceiaşi graţie certscă, rege al Ungariei şi Bohemiei, | 

„ «fratelui -nostru celui prea iubit, numitului: Domn al 
.. “Moldovei, amicul nostru cel adevtrat iubit, şi feciori 

«lor lui, şi. fiilor feciorilor lui, boerilor şi supuşilor lor - 
"«din Moldova, le am ertat şi le ertăm tâte neajunsurile; 
: «strâmbătăţile şi perderile câte ne-a fost făcut nouă în -. 

„ «timpul trecut şi lui pace d'a pururea, îi promitem, şi. 
„ «uitând tote, ect,; să ție pace d'apururea între Maestatea, - 
«u6stră şi între prea luminaţii. priacipi Domnii din ace- .. 
cîuşi gragie cerescă, marele Duce.al Lituaniei, şi Du- . 
„«cele Sigismund, fraţii noştri şi între Voevodul Stefan,. .. 
«nouă adevărat iubit amic, şi între următorii nostri din - 
«ambele părţi. Drept aceia de aici înainte voevodul Ste- -. - 
«fan, feciorilor, următorilor şi supuşilor lui, liber şisin- . 
<gur să le fie a vețui şi a Domni în ţâra Moldaviei fără | 

«nici un fel de împedicare din partea n6stră, .nici din 
«partea numiţilor ducă principii Alexandru şi Sigismund 

- «şi a feciorilor, următorilor şi supuşilor noştri.: Noi re-: - ., 
«gele mai sus 'Jis cu numiții fraţii nostri si cu toți arhie-- 
«piscopiă, prelaţii sufletesci şi cu toți consilierii şi su- 
«puşii noştri. jurăm şi promitem Voevodului Stefan, a- 
«micul nostru cel adevărat, feciorilor, următorilor şisu- : - 
«puşilor sei, pe un Dumnedei şi născăt6rea, de Dumne- 

„“«deii sub crestinâscă credinţa ndstră, a fraților nostrice- ! - - 
«lor mai sus dişi şi a tutulor Arhiepiscopilor etc, că de -- 

: saici înainte, cu. Voevodul Stefan amicul nostru cu a 
““«devăratiubit, cu fă.lui, cu fii fiilor şi cu berii şi toți su- .. 

«puşii lor din ţâra Moldovei, pentru cele din nainte gise . 
> «neajunsuri, şi perderi, trebue se avem şi să ţinem pa-. - 
„ «cea şi liniscea pururea nestricată şi neruptă şi tot ast- .. : 

<fel pe Voevodul Stefan, pe fii lui ete. noi trebue şi ur- 
«mătoriă nostri, vor trebui să-iapere despre tâte partea
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«nouă regelui, regatului Poloniei şi. următorilor. nostri, '- 
«după putinţa: lor.: Promitem încă împreună cu fraţii 
<nostri, şi toți consilierii, Voevodului Stefan, feciorilor 

„= «lui ete.'că jrebue să fim amici amicilor lor, neamici 
-“* «neamicilor lor, şi tot ast-fel să fie Voivedul Stefan, fe- - 

:: «ciorii lui ete. Şi încă pe nică un neamic al Voevodului 
+ «Stefan, oră-care ar văi să se numâscă Domn la Mol-: 
“<dova care ar. veni la noi la ţările n6stra şi la su-.. 
«puşii noştri, sa la măcar cine altul, ce ar ţine de re-: 

__ «gatul Poloniei, noi pe un om caacela nu trebue să-l prii- 
„mim, nici să”i. dăra asi! sait hrană unde-va, în țeriie n6- 

estre, sai la vre unul din supuşii. noştri; ci peun om! 

«al numitului Voevod Stefanla boi, etc. atunci acel fu- 
- agit va, trebui să ceră gragie la. Domnul seii Voevodul . 
". «Stefan, priri sine sai prin mijlocirea: nâstră, şi duca îl - 

“ava erta Voevodul. Stefan, acela numai să fie liber şi” 
«să aibă dignitate a se înturna la Voevodul Stefan, şi 

«de -toți vrăjmaşii lui cu sabia, cu sfatul, cu 6meniă : - 
'" «şicu t6tă-puterea nâstră tot-d'auna, dupe putinţa nâstră; 
«şi tot ast-fel Voevodul Stefan şi următorii seă, Stă pu-. - - 

-aterea lui trebuia să fie de sfat, şi în'ajutor tot-d'anna- ... 

"«ca acela, ori unds Pam audi sai lam găsi în ţările n6- 
astre, sati la ori-care supusal nostru, noi trebue să! tri- | 
«mitem din țările nâstre, ca mai mult să nu rimâe întru. 

1. aacelea, Iar de se. va întâmpla ca să fugă vre un supus . -: 

, 

«ds nu Var erta: Voevodul Stefan, atunci noi pe-acela să - | 
+ «nu-l sprijin în ţările nâstre, nică pe ascuns nici de faţă . 
«Mai promitem, că daca sar întâmpla din pronia ce- 

+. arâsca ca Voevodul Stefan, alungat fiind de vrăjmași 
" «puternică, cărora nu ar putea sta împotrivă, să iasă din” 

„«ţ6ra sa oră în Ungaria, saii în regatul nostru al Pole- 
“anieă, atunci țările n6stre să fie deschise Voevodului 
“aStefan şi Ouiechinii femeii sâle, şi fiilor, şi boerilor . . 

- alui cu-muerile: lor, cu supușii, cu şerbii şi cu averile şi. 

"acu tâte câte se:ţin de dânşi, şi ei să vie la noi şi la ță- --
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- eșile nostre, sait la cetăţile şi oraşele nâstre ori unde le 

cva, plăcea lor să şâdă în Polonia, atunci noi. trebuia pe 

„e Voevodul Stefan și pe Cniachine şi. pe fiul lui ete, să-i 

: “ctubim în graţie si cinste să-i. avem şi va fi Lui sigur, 

-« bine voit şi- deschis din țările n6stre a'şi câştiga înapoi . 

„ «țâra sa "Moldova. În asemenea cas, noi regele trebuie 

". -esă? ajutăm cu t6tă puterea n6stră şi pe dânsul să-l re-! 

_ «ducem şi să-l reşedăm în patria sa, şi când: va da 

“ «Dumnedeii să'şi câştige îndărăt ţera, atunci acestui a--. 

“ “amie voevod Stefan. de oporivă, săi fie: singur, bine voit; - 

"aşi deschis, fără vre o pagubă, a cşi din t&rile n6stre cu 

„.asaii vrăjmăşie, nici cu fapte nică sfatul, nică pe fâcă, pici - 

Pi 

<Cniachina sa ete. iarăşi în Moldova... 

«Am mâi promis şi promitem că Voevodului Stefan 

<şi feciorilor luă, ect. hu vom face nică o dată pagubă - 
(7 

«pe ascuns, și daca am înțelege despre o parte vre un r5U. 

«Văevodul: Stefan: ete, tote acestea a le face ;cunoscntui  <perdereori împedicare de la 6recare protrivnicilui, atunci. 

Şi tot astfel Voevadul Stefan! nu” trebue să ne facă 

«nouă nică ţărilor. nâstre,. nici: pagubă, nici împedicare - 

cuică cu fapte, nici cu statul; nică de fașă, nici pe ascuns. 

„aşi de ar înțelege ceva, pagubă, ritisaii împedicare decă- 

» «tre ori care potrivnică ai nostri, atunci însuşi Voevodul . 

«Stefan asemenea va trebui săle descopere, spue, vestt- 

escă şi însciințede.». 
„«Asemenea ori e 

<o face, vom . judeca şi la, aceia vom merge în pers0ne 

enâstră, cu t6te puterile şi armatele nâstre; împotriva 

a. 

e 

„ aAsemen And dinpreună vom vrea cu preă înse-... 

„aninatul principe Vladislav, regele Ungariei, fratele n0- 

-_estru, a pornă bătaie, sati ajutândune- Domnul acesta a 

e. 

«Împăratului “Turcesc şi a tărilor,. dul şi atunci fratele. 

“nostru Vladislav, Regele. Ungariei încă va: merge şi. vă 

«trece prin ţâra. Basarabiei şi acolo va trece. şi luntri pe 

“<Dunăre în târa Împăratului Turcesc, atunci şi noi cata 

“esă trecem şi să luntrim “pe Dunăre, asemenea în ţera .. 

i Ț 
ÎN Ei o. . E
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«Împăratului Turcesc, ci în Liman, alt-fel previz care în 2 

- “acomun se numesce obliciţia, sai unde se va vedea mai. 

„«uşor,: întelegândune cu prea înseninatul Domnul, rege: 

«<persână ete. - - 
«al Ungariei, şi cu Voevodul' Stefan însuşi în propria sa” 

_“%Uem6dă art. care "i-am aretat în îst. vieții lui Stefan... - 

Noi am reprodus acest tractat, ca să.se vadă că Stefan. 

- tracta, cu regii cxestini pe picior de egalitate, ba încă 

- xegele: Polonii se :îndatora anu priimi, nici un inamic": 

politic al lui Stefan în Polonia, de unde s'a şi întâmplat 

în anul 1501 tmagedia cu Elie, feciorul lui Petru. Aron, 

căruia î se taie capul de Poloni, căcă îl cerea Stefan... 

Li 

i SOLIIAN | 

Soliman], poreclit Canuti, al gecelea Sultan al turti- : 

"lor, abia se aşedă. În iron şi Asia, se revoltă de Gazeli- 

ben Beglerbeg din Damasc. Soliman însă stinse revolta. 

. După aceia se duse şi: luă. Beligradul; înconjură gi luă 

“sula, Rodul. Mustafa, ce se revoltase în Egipt, fuse în- .. 

„i NÂDS şi ucis. Soliman; se duse în Egipt, unde. bate. mo- - 

" nsdă, EL înturnă armele în Europa; sebâte la: Mohaciii, 

io, Buda. Dă: ordin a se ucide toţi. Albanezii din Con- 

- stantinopoli, Moldova- se închină lui Soilman. El asedie 

- “Viena, şi redică asediul, neputând nimic folosi. Ferdinand 

„este învins de Soliman. Face resboi asupra Persilor ; ia 

_Bagdatal; opresce asediul de li Van; supune Giurgista- 

"nul; bate pe crestini în Bosnia ş atacă Corfu, nu isbâu-. .. 

desce ; ia lemenul ; întră în Moldova, unde predă pala- 

sul celui din urma Domn, apoj ese. Barbarul bate dout 

flote erestine.: Soliman. se aliază cu Francezii ; merge : 

asupra, Persiei, bate pe Persă, supune” Georgia, ia Temeş- 

- varu. Persii Dat ostirea lui Soliman. Soliman îşi resbună, 

şi tace pace," trimite o fiotă să ajute pe Francezi împo- 

“>: viva Spaniolilor, şa altă flotă împotriva  Portugalilor. - 

4 

a
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„M6re la înconjurarea, Sigledimului, pe care îl ia. Selim - 
fiul săi îi urmeză la tron. De RI e 
„+ Soliman fuse unul din cei mai mari eroi ai Turciei. - 

„. Curagiul cu care urma țelul sei, înţelepciunea şi stăru= 
“anţa ce punea. întru. acestea, erâă proverbiale. Scia trei. 
limbi: Turcă, Arabă şi Persiană. Era voios, spiritual şipott... 
Atară din învingerile sale asupra, Perşalor şi Ungurilor, 
ce Pa făcut vestit, reformele ce făcă în Turcia, îl făcură şi -! 

„mal mare, Il făcă legile ce până astăqi sunt în mare parte. : 
= în vig6re în 'Tureia. Domni 41 de ani şi trăi 74. de ani. 

» 1. Avusese septe feciori ; Amurat, Abdulah, Mohamet, Mu- : 
atafa „ Selim, Baized şi Jihangir, care toți, afară de Se- : 
lim, fuseră ucişi. . a e 

DESPRE DOMNELE LUI STEFAN CEL MARE |. .. 

„.-. Bsteo marefucurcătură despre femeile cea avui Stefan.” - 
Unil istorieni şi cronicari pretind că elavusese femeiă i 

d'ântâii pe Eudosia, fata cnâzului de la, Kiev. Până aici E 
„„„. „pare destul de limpede, Dar acestă istorieni pretinde că - "Stefan luâ de. soţie pe Voichiţa, fiica: Radulni Domnul -: 

Munteniei. Alți cronicari (ie că Dâmna Eudosia sai Maria, .. - | 
muri mult mai în urină de timpul când este arătată 'de 

„unele cronici cununia lui Stefan cu fiica Radului, şi muri „fiind Dâmnă; alţii iară spun că upr6pe de ecopa morții - . „ Domuei Marii muri Dâmna lui Stefan numită Ciasna. .. 
În tractatul lui Stefan cu Albert, regele Poloniei, se face - 

“menţiune de Dâmna lui Stefan. Alţii pretind că fiica Ra- 
„ dului, după ce acel. Domn socru arotă necredință lui Ste- -- „“tan, fuse-trimisă la, tată-seă de către acest din urmă, : - + 

„ Fontino numesce pe acâstă Domni Maria, iar nu Voichiţa. „Credem că autoritaţea cetrebuie a consulta în acâsta Si „este aceia a inscripţiunelorce ai rămas din acel: timp. -. Este constatat; că Stetan se cunună cu fata, Radului, . .. după ce. țiuuse pe Eudosiasaii Maria, că acâsta trebui. .
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"ui Stefan. Tată aceste inscripții: 

a e... Ia .. ap 

„1 3. Zapit de acest mormânt |. 
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să moră sai să fie depărtată, ca să ia pe fica Radului. : 
Tascripţia de la monastirea Răsboenii, făcută, după bătaia 

din acest loc, face numire de doi fii ai lui Stefan, făcuți - - 

cu fata Radului, şi de D6mna: Maria, negreşit muma 

lor, care trebuia să trăiască atunci. Deci vedea că Maria » . 

“de la Magop nu putea să moră ca Dâmoă,. mult mai în. 

"urma, facerii aceştii inseripţiuni. Po urmă vedem căfata .. : 

- Radului se chemă Maria, iar nu Voichiţa, şi că Stefan nu... . 

o goinse şi că numele el iar nuatalteia era, în inscripţie. 

"Nimic nu pâte mai bine să esplice aceste neînțelegeri 

de'cât inseriţia de la Răsboeni şi inscripţiile de la mona- - 

stirea Putna, din Bucovina unde este mormântată familia 

, - Pe mormântul despre altar la drâpta .. . - 

17 AICĂ ODIHNESTE STEFAN CEL MARE . 

AICI ODIHNESTE MARIA FIICA RADULUI W.. - 
"= RĂPOSATĂ LA ANUL 1509. - 

“Acâsta so poiriveşee cu, inscripția de la, monastirea, . 

Resboeni. 

  

“Deci fiica lu Radu se cheia Maria. Stefan nu putuse * 

"să o gonească la tatăl săti, căci ea muri patru ani în urma 
. a 

: 1uă Stefan şi fuse înmormântată alătură cu sogiul sii, 

Pe inormântul de la altar la stânga : 

AICEA ODIHNESCE MARIA ĂNTEIA DOAMNĂ . 

A CELUI STEFAN CELMARE  _: 

« 

REPOSATĂ LA 1477 
' 

| .“De aică înțelegem că tâte cronicele ce ai nnmiti pe . . 

.- acâstă Domnă Eudossia sai înşelat de nume ; că acâstă - 

SORA IMPERATULUI DE LA MOSC a



De iad e Da 

“ Donimă nu . era fiica Cu&zului, c ci sora “aie: că ceia ce se 

chiamă Maria de la Magop nu era alta de ci Mariace 0 

numi Eudossia, PI 

„Lângă acest mormânt. | 
"AICI ODIHNESTE . : 

5 “BOGDAN ŞI PETRU FII AL.LUI STEFAN CEI MARE. 

o „DE LA-ĂNTEIA DOMNĂ, 
cane IN COPILĂRIA LOR ĂNTEIU LA ANI 147 | 

şi CEL D'AL-DOILEA LA 1480 AU MURIT E « 

„Pe mormântul din drepta. spre tinda. 
> AICI ODIHNESTE BOGDAN VV. 

“ FECIOR AL CTITORULUI STEFAN CEL MARE 
„DE LA.A DOUA'DOMNĂ Ri POSAT LA ANUL 1516. 

Lipă de acest: mor ment 

a, a AICI ODIHNESTE 
DOMNIȚA MARIA FIICA VV. STEEAN CEL MARE 

i 0 DELA ADOUA DOMNĂ 
„REPOSATĂ d. ŞLA ANNII 1518; 

. CLOPOTUL DE LA PY AN ÂSTIREA PUTNA 

“ Clopotul. dela măvăstirea Putma, ceeste făcut de Stefan E 
ee) mare, se chiamă, Buga. Acest clopot s'a stricat şi sa: 
prefăcut de două ori la .1763 de” mitropolitul Iacob 
Putneanu şi la 1819 de Egumenul Filaret. Călugării 
„cved că el sună :. « Audi Dâmne glasul lor!> (1). : 

„2. Dea țărâna marelui eroii al Moldovii ni ar fi avut 
ut t6tă siguranța î în mănăstirea Putua din Bucovina ; dâca,- 

nu ar fi fost un picat a se despărți de vechia Juibiserică, 
- de vechia Ină capitală, de uă 4 poporaţie de Momâni Tecu- 

% Pelimon, 

 



, 

„ “ân-ț6ra lor şi tt 

„ma de pe cea ist 

-- - ligşi spă crezi 

ap PĂR a 

e a că a Pai stage | 
eo mea 

i Sr are mea atata 

nosestori câ 0 adâră , acâstă nobilă frână ar. fi: trebuit 

ase aduce în Moldova Româniti. Gracie cerului! terână 

luă Stefan este respectată acolo. Dar Românii din t6te | 

părţile ar trebui, odată în viaţii, să so ducă la Putua să. :. 

contâmple mormântul acestui eroi, căruia toti Româ= ..:- 

„niă sunt datori recunoscință.., Da aa 

ca
 

ACT DOVEDITOR.DE IAMBA CESE VORBEA SUB STEFAN 

o VODĂ CEI MARE ÎN MOLDOVA... - 

at 

« Ist isvod în acea vară tând (când) Arbure Hatman să. 

“şi Boldur Vornicu şi Dragoş vornicu, şi Costea Pahar- = 

micu dacă răsbim şi fugărim pe Leaşi în Vincâla (biru- AA 

“ința; învingerea) ce avem în Codru Cosminului intră” ” 

4 Podolia prădă şi Herăsti aflăl script 

„pe Lătinie limba. nâstra cea pătrână de Huru. ceal mari 

Canţălar al lui Dragoş Vodă,;la curtea unui mari „boiar 

.Leşâse Vişnosehi: din Tâov şi apucăi Dragoş Vornicu 

“cari hiind 'Lătărăse Soltan nul put priceape Cearhi şi 

hiind cu mini nea metenie (rudă) de pe fătumi Dumitrasco _- 

gineremei deatel mie numul văzul, pohtii al script (scri) 

e Moldovenie şi mă pohti şi căsaru Dragoş ai scriptt 

şi lui Sureatul (mannseriptul) esta cari scosulam a toc- 

od seript de Huru bătrânu. Dumnedeii 

stire de hătrânile datini a 

' moşii nâstre şi hiind în resuflu (repaus sati pace) de tâte . 

- părti, scosulam dupi latinie şi scriptalăm cu mâna mea 

în targ în Vaslui veanit hiind cu Măria Sa Domnul: | 

" -mostru: Stefan Vodă ceal mari în ano 3--L. Mista Apri- 

revare am îscal şi am pus şi paceatea mea. 

e ză Petra Clănăii Vel spătar iscal. 

_“ Lăterele'ce se îătrebuințai pe atunci erai cele slavo- . 

ne, şi scris art 'chipul țe se dicea mai n'ainte ciocoiesce, 

sa pas |... 

pomeneascăl .că mi. lăsară 

- “cudouă câtă;
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FELURITELE NUMIRI DE CORPURI DE A OŞTIRE - Das ALB MOLDOVII 

Stefân cel mare desăvărși organisarea armiei Moldove. 
Armata Moldaviei se urca până la 40,000 de AMoldo- 

„veni şipatru-spre-dece mii streivi mercenari, Cetele sai 
„“stegurile în care împărți armata Stefan, se compunâii de 
»1000.de 6meni, cu câte un căpitan, şi sub ordinul altui căpitan mai mare sub care se aflaii tote cetele sati stâ- . gurile dintr'un corp cu numirea sa în parte. | 
„1. Dorobanii pedestri, opt cete, cu căpitanul cel 
mare âl Dorobanilor. 2. Călăraşiă țeri, în unspre-dece 

"este, sub hatmanul cel mare. 3. Panţâriă, călări. 4. Că- lăraşi de Galata şi Călaraşii de Țarigrad. 5. Umblă- torii de Hotin şi, cei de Soroca. 6. Fustaşii. 7. Curte- 
“ni, formaţi din copii din casă (pages); „dprogdii de Di- - 
van; Paici; Postelnicei ; Păhărnicei ; Stlolnicei ; Ar- | măşei; Uşiari; ei formati gendarmeria Palatului, 8. „„. Puscaşă saă 'Tunariă, sub căpitanul Dorobanţilor. În- | „„ tre cetele streine erai: - - a 

1. Seimeniă Hătmănesci, pedestri, 2, Ungurii; 3. 
„Cazacii ; 4. Tătarii sat Lipcanii ; 5. Turcii... 

Afară de aceste ostiri veni pldtele “sătenilor în 19 
căpitănii, sub Vornicul de ţâra de sus şi sub Vornicul de 
tera de jos. Tot între gl6teintraii: m | 
„1. Seimeniă de rând. 2. Călării Lăpuşnii, Orheuluă - 
şi Sorocii sub marele Serdar. Pentru apărarea țării de 

„"Fătari, erati Grăniceri. 3.. Vinătorii Pietreni, ce în | bătălie urmati pe Domn. 4. Cumpulungenii pedestri, armaţi cu topâre lungi. 5. Codreni Tigeriuli:, 12,000 călări, cei mai viteji moldoveni dupe atunci, 
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