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Scrierea ce urmează se publică sub auspiciile 
<l Asociapiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român» ,  căreia i-a fost lăsată proprie
tate, dimpreună cu celelalte ale sale opère, tipă
rite—şi -manuscrise', ăe~niult regretatut' ei autor 
Nie. DensuşumW. Ea a fost ŝcrisă acum aproape 
20 de ani, cerută fiind de Ministerul nostru de Răz- 

-Mjüíu-—  «ca un breviar istoric pentru războaiele mari 
şi învingerile strălucirile oştirilor române » —  pe 
seama lumei militare. Şi dacă nu a fost publicată 
până acum, cu toate că Ministerul oferise şi ar fi 
oferit ori când mijloacele necesare în acest scop, e 
pentrucă autorul ei ţineâ să scrie şi o a doua parte, 
în care să expună viata militarăşi faptele de arme 
ale Românilor de peste munţi, din Transilvaniă şi 
Ungaria. Alte ocupa fii însă, în deosebi o mare operă 
istorică, la care lucră intens de vreo i f — zo~'deani, 
îl absordiră cu totul şi nu-i mai dădură răgaz şi 
pentru aceasta. Astfel scrierea «Domnii glorioşi şi 
Căpitanii celebrii, deşi de atâta vreme gata pentru 
tipar şi anunţată ca atare în biografia autorului 
din «Enciclopedia Română», a rămas netipărită.

Din [sentiment de recunoştinţă pentru neobosita 
activitate istorică a lui N. D. şi spre a duce la în-
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deplinire scopul pentru care a  fost cerută şi făcu tă  
această scriere, « Asociaţiunea » a  crezut că e o da
torie a  sa a  o da publicităţii; ia r  cel ce a  prim ii 
asuprâ-şi sarcina aceasta, supraveghind tiparul, a  
crezut, la rândul său, că e bine, necesar chiar, să  
publice manuscrisul aşă  cum a răm as delà autor — 
fă ră  rectificările, modificările, adnotările şi, eventual, 
adăogările, pe cari starea de a z i  a  cunoştinţelor 
noastre istorice le-ar f i  impus, m ai mult sau m ai pu
ţin, fa ţ ă  de cunoştinţa istorică de acum 20 de ani.

Aceasta pentrucă, urmând scopului, scrierea lui N. 
D. este în prim ul loc educativă şi numai în a l  doilea 
loc istorică. E a  nu e atât o carte de cunoştinţe şi 
date istorice sigure şi precise, elaborate prin tro  cer
cetare minuţioasă şi critică riguroasă a  izvoarelor, 
cât o carte de educaţie patriotică, în ale cărei pagine 
se expun «războaiele m ari şi învingerile strălucite» 
ale strămoşilor noştri, spre a  se arătă  —  scrie auto
rul în introducere —  «că istoria poporului rom âneşte 
numai o lungă serie de lupte uriaşe, susţinute pen
tru apărarea naţionalităţii, limbii, religiunii, ţărilor  
şi libertăţilor sale; că dacă poporul român a  eşit 
victorios din aceste războaie, dacă ţările române n’au  
fo st subjugate, dacă naţionalitatea română n’a  fost 
distrusă, aceasta are s’o mulţumească geniului său  
naţional şi virtuţilor sale militare; că războaiele şi 
sacrificiile enorme de sânge şi de avere ale poporulvii 
român au fost tot odată războaie şi sacrificii în 
folosul civilizaţiunii europene; că aceste războaie, 
lungi şi grele, purtate pentru cele m ai sfinte bunuri 
ce le poate ave à  un popor, pentru ţară şi naţiona-
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iitate, pun pe Rom âni alăturea cu cele m ai viteze 
popoare ale anticităţii; că faptele celor mai iluştri 
oameni de războiu a i  Rom ânilor pot arătă urm aşilor 
■ceia ce a  fost poporul român odinioară şi ceia ce 
poate să devină în viitor'».... Evident că încărcarea 
cu adnotaţii critice a  unor pagine scrise cu astfel de 
credinţe ş i sentimente, rí a r  f i  adus fo lo s  deosebit sco
pului ş i nici r ía r  f i  crescut mult valoarea istorică a  
scrierii însăşi.

Căci, spre a  nu exageră câtuşi de puţin, trebuie 
să mărturisim că, a fa r ă  de faptu l că pune în cir
culaţie m ai largă pagin i şi fragm ente de vechi cronice 
şi documente m ai puţin cunoscute, provenind, m ai 
toate, delà foştii inimici de pe vremuri a i Rom â
nilor ş i m ărturisind bravura militară alor noştri 
cum şi învingerile suferite de ei, de vrăjmaşi, pe 
păm ântul Ţărilor Rom âne,—scrierea lui N. D. nu 
are vre-o altă specială valoare istorică , întocmită fiind 
după izvoare şi opere destul de cunoscute, cari au  
dat la iveală fapte ş i date comune a z i  tuturor căr
ţilor de istorie, chiar şi manualelor. In a fa ră  de 
aceasta, cum e redactată de mult şi autorul rí a  m ai 
putut-o revedea, spre a  o pune în curent cu rezulta
tele cercetărilor istorice m ai nouă, ea m ai cuprinde o 
sumă de lacune, cari reclamau o neapărată împlinire.

A stfe l : rectificarea în m are parte a cronologiei 
Domnilor, identificarea unora din numele geogra

fice, redarea, sub form e m ai corecte, a altora din 
cele proprii, revizuirea izvoarelor ş i a  bibliografiei. 
Toate aceste s’au făcu t, pe cât s’a  crezut necesar, 
nu însă în note împrăştiate în text, ci în Tabla nu
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melor, care s’a întocmit numai în acest scop, căci, 
într’o carte de lectură istorică ca cea prezentă ea 
nu eră absolut necesară , şi în Lista scrierilor citate 
în Domnii glorioşi şi Căpitanii celebri, care s’a  dat 
la s fârşit şi în care se găseşte bibliografia complet 
revizuită a tuturor izvoarelor şi scrierilor folosite  
de autor şi redate prescurtat sau lacunar în textul său.

Pe lângă cele semnalate mai sus, scrierea lui N. 
D. m ai reclamă clarificarea câtorva cestiuni istorice, 
asupra cărora suntem astăzi lămuriţi. A şâ, înte
meierea şi organizarea statului Ţării-Române şti, cu 
luptele împotriva Tătarilor, se datoresc unei persoane 
istorice reale, lui Tugomir, tatăl lui Alexandru B a 
sarab, iar  nu tradiţionalului Radu-Negru a l  cro
nicelor (pp. 3 —-8) ;  Bogdan-Vodă, întemeietorul şi 
organizatorul Moldovei, nu este precedesorul lui 
Dragoş-Vodă, ci înlocuitorul său si a l  fiilor  săi în 
ţara nou descălecată din valea Moldovei (pp. ()]— io i) ;  
ia r  lupta Cazacilor lui Lobodă şi Nalivaico cu Mol
dovenii lui Ş tefan  cel Mare, la Grumăzeşti, nu mai 
e de admis, îutru cât se ştie că a  fost dedusă, fă ră  
temeiu, dintr’o interpolare eronată în Cronica Iu i 
Ureche (pp. 12g —30).

Cu aceste lămuriri, încheiem ceia ce aveam de spus 
cu privire la condiţiile în cari s ’a  făcut tipărirea 
scrierii rămase « Asociaţiunii» delà N. D., pe care 
o dăm publicului cititor, în special celor pentru cari 
a fost scrisă, cu încredinţarea că le va fi spre f o 
losul şi a l minţii şi a l inimii lor.

EDITORUL.



ACTIVITATEA ISTORICĂ A Lül NIC. DENSÜSIANÜ
( 1 8 4 6 - 1 9 1 1 )

La 25 Martie viitor se vor împlini doi ani de când s’a 
stins din viaţă, în Bucureşti, în modesta şi solitara sa lo
cuinţă din str. Sfinţilor, bătrânul şi laboriosul istoric Nie. 
Densuşianu. —  S ’a stins, aşa precum trăise : singur, în 
preajma cărţilor sale, pe cari le cercetase cu asiduitate 
de benedictin, şi a mesei sale de scris, la care lucrase, 
zile şi nopţi, an de an, câte-va decenii de-arândul.

De la singurul prieten, cu care răposatul mai în
treţinea, în timpul din urmă, legături personale, vestea 
se răspândi în cercul cunoscuţilor, pricinuind pretutin
deni adâncă durere. Căci deşi N. D., mai închis de fire 
cum era şi absorbit cu totul de o mare lucrare istorică, 
se izolase aproape complet de lume, totuşi cunoscuţii săi, 
cei ce odinioară întreţinuseră legături cu dânsul şi cei 
ce cunoşteau şi apreciau bogata şi trudnica sa activitate, 
nu încetară a se interesa de soarta lui, manifestând o 
sinceră îngrijorare faţă de izolarea sa mizantropă. Şi 
aceasta cu atât mai mult, cu cât îl ştiau suferind.

Două zile în urmă, un amic, doi nepoţi, câţi-va sti- 
mători şi un grup de ofiţeri petreceau la groapă, între 
rugăciunile îndătinate ale preoţilor, pe o vreme ploioasă 
de primăvară, pe «fostul bibliotecar al Statului major 
al armatei», cum scriau gazetele ce găsiseră de cuviinţă 
să insereze ştirea morţii sale în mulţimea faptelor di
verse ale unui oraş mare ca Bucureştii.



Ast-fel deci : tăcut — ca şi sufletul său, fără zgomot — 
ca şi întreaga sa viaţă, fu dus la lăcaşul de veşnică odihnă 
acest distins fiu al neamului, care, cu rodul ales al 
minţii şi al muncii sale, îşi făcuse de multă vreme 
nume bun între Români. Şi o spun aceasta fără vre-un 
gând de reproş, pentru că, cum zicea atât de nimerit 
un necrologist al său, ziua înmormântării lui N. D. nu 
eră să fie, ca pentru atâţia alţii, cea din urmă în care 
avea să se vorbească de dânsul (1). Nu, căci prin 
ceia ce făptuise in viaţă, din momentul trcceriUsalc în 
lumea mai bună'a eternităţii, el îşi căpătase dreptul la 
amintirea şi recunoştinţa posterităţii, carebavcâ să-i cer
ceteze viaţa şi activitatea, spre a-i stabili şi rândui locul 
ce i se cuvine în istoria culturii române.

Un glas al acestei posterităţi, între cele dintâi, caută să 
fie şi cel ce scrie aceste rânduri, cu scopul de a expune, 
în câte-va pagine, pe cât va putea mai bine şi mai com
plet, activitatea istorică a celui ce a fost N. D.

Date biografice. N. D. văzu lumina zilei în 18 Aprilie 
1846, în Densuş, lângă ruinele clasicei Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, în casa parohului Bizante Pop —  dintr’o 
vechie familie nobilitată cu atributul de Haţeg —  şi a 
soţiei sale Sofia. Frate mai mic al lui Aron, fost 
avocat şi publicist la Făgăraş şi Braşov, apoi profesor 
universitar distins şi istoric literar de merit la Iaşi (2), 
el primi, ca şi acesta, în şcoalele din Blaş, unde venî  ̂
după ce făcu clasele primare la Haţeg, numele de 
Densuşianu. Elev eminent al acestor scoale, în cari, pe

(i) O. Lugosianu, în revista Căminul nostru, Aprilie 1911.
(3) N. la 1838, f  la 4 Septemvrie 1900.
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lângă o aleasă cultură a minţii, se dedeâ şi o frumoasă 
educaţie sufletească, tânărul N. D. trecu examenul de 
maturitate în Iulie 1865 şi se înscrise, în toamna acelui 
an, la Academia de drept din Sibiiu. In acest timp 
pierdù pe tatăl său. Orfan şi lipsit ca mai toţi stu
denţii români din Ardeal, studia de sigur cu multe gre
utăţi. Cu toate astea, după certificatele sale, se vede 
a fi fost totdeauna unul dintre cei dintâi la studii. In 
August 1867, făcând o călătorie în ţară şi solicitând 
un ajutor delà Societatea Academică avu fericirea a 
primi 2000 lei dintr’un fond pe care oraşul Brăila îl 
pusese la dispoziţia acelei societăţi. Cu acest ajutor ter
mină cursurile Academiei de drept din Sibiiu, obţinând, 
în vara anului 1869, aşâ zisul - absolutoriu.

Năzuind a-şi face cariera de viaţă, N. D. ocupă, la ince- 
putul anului 1870, în mod provizoriu, postul de notar su
prem al comunei Făgăraş, unde fratele său Aron era*stabilit 
ca avocat. Dar el nu rămase în acest post de cât câte 
va luni, în care timp îşi prepară examenul de stat pentru 
avocatură, pe care-1 trecù la Sibiiu, în Iunie acelaş 
an. Lucră apoi ca practicant în cancelaria lui Aron 
până în Octomvrie 1872, când luă cenzura de avocat 
la Tabla regie din Târgul Mureşului. La începutul anului 
următor, în Fevruarie, îşi deschise însuşi cancelarie de 
avocat la Braşov, în care calitate rămase până în Aprilie 
1877, când se retrase din Camera avocaţilor, părăsind 
Braşovul, pentru a trece în ţară şi a se stabili în Bucureşti.

Aci, obţinând actele de emigrare din Ungaria, în F e 
vruarie 1878 i se recunoscu calitatea de cetăţean român 
şi, în acelaş an, în Octomvrie, echivalându-şi titlurile cu 
licenţa în drept, se înscrise in Baroul de Ilfov. Nu prac



tică însă avocatura, căci în acest timp primi o misiune 
ştiinţifică delà Societatea Academică, care-1 reţinu în 
Ungaria şi Transilvania până la sfârşitul anului 1879. 
Pe baza meritelor ce-şi câştigă în urma acestei misiuni 
ştiinţifice şi a lucrărilor sale de până atunci, în anul 
următor, 1880, Aprilie 15, fu ales membru cores
pondent al Academiei Române, iar în Octomvrie, acelaş 
an, i se încredinţă postul de bibliotecar-arhivar al acestei 
instituţiuni de cultură, ca suplinitor al d-lui I. Bianu, ple
cat pentru studii în străinătate. In serviciul Academiei 
Române, N. D. rămase vre-o trei ani, până ce, în Martie 
1884, prin recomandarea lui Ion C. Brătianu, fu numit 
translator la Statul major al armatei. Aci funcţionă, mai 
în urmă cu titlu de bibliotecar şi cu rang de şef de 
birou, până la sfârşitul vieţii sale, 25 Martie 1911 (1).

Aceste sunt, în completul lor, datele vieţii modeste 
a lui N. D., pe cari le-am dat mai mult pentru cunoaş
terea, decât pentru însemnătatea lor. Căci nu prin func
ţiile ce a avut şi-a câştigat dânsul dreptul la amintirea 
şi recunoştinţa noastră, ci prin activitatea sa fructuoasă 
şi neobosită in domeniul culturii naţionale, activitate din 
care şi-a făcut un ideal de viaţă, pe care l-a închinat în
treg studiului istoriei neamului său românesc. Despre 
aceasta aşa dar se cade a ne ocupă în deosebi.

(i) Datele aceste biografice sunt scoase din memoriul d-lui dr. C. 
I. Istrati asupra vieţii şi operei lui N. D , publicat în Analele Academiei 
Române, tom. X X X IV , sec. ştiinţ., pp. 599—698, unde se dau şi actele 
din cari ele s’au scos. — Notiţe biografice asupra lui N. D. s’au mai pu
blicat: în Eciclopedia Română, în Gazeta Transilvaniei, numărul festiv, 
pentru jubileul de 70 de ani al acestei periodice, şi în Analele 
Academiei Române, tom. X X XIII, desb., pp. 61 —6 şi 94.
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Activitatea literar- Ca mai toţi scriitorii români din Tran- 
istorică a lui N. D. silvania, N. D. debutează în «Familia»

în Transilvania. jU]- jo s Vulcan, începând, fireşte, cu ver
suri. L a  douăzeci de ani îşi tipări prime]e-i poezii: Zina 
mea şi Melancolia (1). Cu acest prilej, redactorul revistei 
recomanda, intr’ o notă, publicului cetitor pe noul său 
colaborator «ca frate al junelui poet Ar. Densuşianu», 
care-şi stabilise déjà reputaţia literară.

Dar coardele lirei lui N. D. nu răsunară ’ndelung : 
încă câteva rânduri de versuri fu tot ce el scrise (2). Şi 
aceasta, se vede, nu atât din vre-un îndemn sufletesc 
irezistibil, cât mai mult sub influenţa modei, a poeto- 
maniei, în contra căreia însuşi se ridica câţiva ani mai 
târziu, în aceeaş revistă, în o recenzie a poeziilor lui 
Iulian Grozescu, scriind, fără aluzie însă la acest poet, 
care, pe atunci, trecea drept cel mai de seamă dincolo 
de munţi : «In literatura noastră domneşte deja o poeto- 
manie de nesuferit, aşa cât toţi scriitorii tineri nu vreau 
să fie decât poeţi şi fiecine, care a început a scrie 
două trei şire şi a face câtevâ versuri, pretinde apriori 
prerogativele unui senator roman ales pe viaţă» (3).

Am relevat aceste alcătuiri poetice, cu cari N. D. 
începe activitatea sa de scriitor, pentrucă ele oglindesc, 
chiar de atunci, preocupările sale istorice. Aşa bunăoară, 
în poezia Lăutarul (4), unul din aceşti modeşti păstrători 
ai cântecelor noastre populare epice şi eroice, e pus

(1) An. II {1866), pp. 236 şi 421.
(2) Iată-le: O noapte în m u n ţi: an. III (1867), p. 438; F lo a r ea  so a 

re lu i: ibidem, p. 584 \ L ă u ta ru l: an. IV (1868), p. 27; P re  un a lb u m : 
an. V  (186p), p. 1x5.

(3) An. VI (1870), p. 506.
(4) Vezi nota 2.



XII

să zică, la ospăţul de nuntă al unui domnitor, un 
vechiu cântec bătrânesc despre vitejiile marelui Ştefan- 
Vodă.. . .

Unde însă preocupările istorice ale tânărului scriitor 
se afirmă în deosebi, e în nuvela Simonida, publicată 
tot în «Familia» la ’67 (1). Eroii sunt Simonida, fiica lui 
Andronic Paleologul cel Bătrân, împăratul Bizanţului, şi 
Leonte, fiul lui Ştefan-Vodă Mailat Basarab, domn în 
Argeş «pe la 1303», iar acţiunea se petrece în palatele 
Ţarigradului, de unde Simonida, care cunoscuse şi iubise 
pe Leonte, însă fusese promisă lui Ştefan Duşan al 
Serbiei, fuge, luându-şi lumea ’n cap, tocmai în preziua 
căsătoriei statornicită cu acesta. Ca să salveze situaţia, 
bătrânul împărat mistifică lucrurile, cununând, în locul 
fiicei sale, pe despotul sârbesc cu Antigona, fiica prin
cipelui din Rodos, ce fusese înşelată asupra originei 
sale. Pe când acestea se petreceau la Constantinopol— 
Constantina, cum scrie şi N. D. — Leonte Mailat se lupta 
victorios împotriva Sciţilor boreali, adecă a Tătarilor, 
cari năvăliseră asupra Ţării Româneşti. Ii bate la Focşani 
şi la Devleani în Basarabia. Aci cade însă prins în mâinile 
duşmanilor. Nedescoperindu-şi starea, izbuti a se libera 
diri captivitate şi, rătăcind prin stepele scitice, ajunge, 
în cele din urmă, la mănăstirea Obiew, lângă Caucaz, 
unde, prin devotamentul său creştinesc, câştigă locul 
de egumen. Acolo, după ani de zile, vine să ceară adăpost 
un nefericit bătut de soartă, care-şi mărturisi egume
nului multele şi marile-i isprăvi : cum, plecând în lume, 
ajunsese la Perşi, cum ajutase pe şahul acestora în un

(i) An. III, pp. 210, 222, 236, 246 şi 258.
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războiu cu regele Asiriei, cum, prin o ingenioasă a sa 
stratagemă, acesta fu înfrânt, cum astfel câştigă mare 
influenţă asupra şahului, cum izbuti a-1 coverti pe sub 
ascuns la creştinism, cum, descoperind Perşii lucrul, îl 
puseră, pe el, pe convertitor, la groaznice chinuri înainte 
de moarte, cum D-zeu îi ajută să scape din mâinile 
lor> cum rătăci pe la triburile arabe şi cum, în sfârşit, 
ajunse în Egipet şi de aci, prin fel de fel de întâm
plări, la mănăstirea Obiévv. Egumenul îi lăudă zelul 
său apostolic şi-l sfătui să primească cinul călugăresc, 
ceia ce străinul primi. Când fu însă să îmbrace rasa 
monahală, o cruciuliţă, pe care odinioară Leonte o dase, 
în semn de nestrămutată iubire, Simonidei, descoperi 
înmărmuritului egumen că străinul nu este altul decât 
aleasa inimei sale de odinioară, fiica bătrânului Andronic.

Acesta e subiectul şi cadrul nuvelei istorice a lui N. 
D.,— o plăzmuire în adevăr originală, cu tot felul de 
închipuite întâmplări, aşa cum se puteau ele plămădi 
în mintea sa tinerească, purtată mai mult de fantazia 
poetică de cât de realitatea istorică.

Dar N. D. nu stărui mult pe asemenea terenuri : curând 
îl vedem trecând la scrieri mai pozitive. Astfel, în studiul 
Scrutări mitologice la Români {1), urmăreşte, prin o 
cercetare comparativă a mitologiei antice şi a credinţelor 
noastre populare, zeităţile romane şi greceşti ce au rămas, 
neînvinse de puterea creştinismului, în mitologia română. 
In articolul Lord Byron şi Nibelungile (2), relevă, pe 
de o parte, că în poemele orientale ale genialului poet,

(1) Familia, an. IV  (1868), pp. 127,138, 150, 162, 176, 199, 222, 449, 
460 şi 509.

(2) Familia, an. VII (1871), p. 121.
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şi anume în «Pelerinagiul cavalerului Harold », se află 
descrisă o datină a Românilor din Macedonia, care se 
practică şi la Românii din Ardeal, iar, pe de altă parte, că in 
vestita poemă germană se află fixat un moment istoric 
de mare interes pentru confirmarea exsitenţii unei 
organizaţiuni politice româneşti în evul mediu — acel 
vestit Rumunc, duce al Românilor. In sfârşit, în articolul 
Elementul istoric în poezia populară (1), arată însemnă
tatea acesteia ca izvor pentru cunoaşterea faptelor vi
tejeşti din trecutul nostru.

Cu aceasta se încheie activitatea literară istorică a 
lui N. D. la revista lui Ios. Vulcan. Din ea se vede că 
tânărul scriitor poseda, încă de atunci, o largă cunoştinţă 
a mitologiei antice şi a folclorului nostru, pe lângă o 
frumoasă pregătire în ce priveşte istoriografia românească, 
veche şi nouă. Delà ”71, de când încetează colabo
rarea la «Familia», nu mai întâlnim pe N. D., ca scrii
tor, până la ’74, la «Orientul latin». De la începuttrebue 
să observ însă, că, în necunoştinţă de cauză, s’a exa
gerat mult partea sa de colaborare la acest ziar. I s’a 
atribuit şi lui ceia ce e meritul exclusiv al fratelui său 
Aron, fondatorul şi directorul «Orientului». Intr adevăr, 
N. D. a lucrat prea puţin la noua gazetă braşoveană: 
două trei articole în direcţia preocupărilor sale macedo
nene (2), câteva dări de seamă despre publicaţii istorice 
şi folclorice (3), două foiţe despre Băile delà Carls-

(1) Familia, an, VII, p. 518.
(2) E lem entu l latin  în O rient: an. I (1874), No. 5 (13 Apr.) şi R o 

m ân ii In statistică s i re a lita te : ibidem, No. 11 (4 Mai).—Ambele articole 
sunt neiscălite; cred însă că sunt ale lui N. D.

(3) Is to r ia  R om ân ilo r , de B asiliu  D răg oşescu : an. I (1874), No. 58 
(16 Oct.); T ra ian id a , epopee d e  D. Bolintineann : ibidem, No. 59 (20
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had ( 1) şi un mic studiu: Proverbele române ca ma
terial pentru cunoaşterea instituţiilor dreptului roman 
în Dacia (2), e tot ceia ce am putut găsi pe ur
mele lui N. D. în «Orientul latin». Căci, între pseudo
nimele, sub cari apar cele mai multe articole, studii şi 
foiţe ale acestui bine redactat ziar, n-am putut recu
noaşte în nici unul pe scriitorul nostru (3).

Trecerea lui N.D. în Se vede că ocupaţiile profesionale 
România. — Scr>e- fje avocat şj studiile speciale ce a tre- 

Români. buit, cum vom vedeă îndată, să le în
ceapă în acest timp, nu i-au îngăduit a se manifestă 

mai deosebit în publicitate. Aceasta până ce împreju
rările îl aduc a se expatria, trecând în România şi 
stabilindu-se în Bucureşti, într’un mediu deci mai pri
elnic îndeletnicirilor şi năzuinţelor sale. Căci aci, deşi 
se înscrisese in Barou, am văzut că abandonează din 
capul locului avocatura, consacrându-se cu totul studiilor 
sale predilecte istorice.

In anul chiar al trecerii sale dincoace, el publică, în 
colaborare cu Frédéric Damé, un interesant memoriu 
istorico-politic cu privire la Românii macedoneni —  
Les Roumains du Sud: Macédoine, Thessalie, Epire,

Oct.), 6o, (23 Oct.), 61 (26 Oct.), 63 (2 Nov.) şi 64 (6 Nov.) ; în cer
c ă r i  critice î asu pra  unor credin ţe, datin e ş i  m orav u ri ale poporu lu i r o 
m â n , de G. D em . Teodorescu : ibidem, No. 72(4 Dec.).

(1) An. II (1875), No. 57 şi 58 (13 şi 15 Aug.).
(2) An. I (1874), No. 42 (21 Aug.).
(3) Poate cumva Basaraba. — Radu Năsturel, întrebuinţat mai 

întâiu în Familia, şi I. Calomfirescu, păstrat mai în urmă în Re
vista critică-literară din Iaşi, sunt, de sigur, ale lui Ar. Densuşianu, 
iar Nouraş şi Narcis ale lui I. Al. Làpëdatu.

*
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Thrace, Albanie, avec une carte ethnographique, par 
N. D. & F. D., Paris-Bucarest 1877, 68 pp., 8° — pe 
care-1 dedică contelui de Chaudordy, ambasadorul şi 
plenipotentul Republicei franceze la Conferinţa din Con- 
stantinopol, menită a dezbate şi croi o soartă mai bună 
naţiunilor creştine din Peninsula balcanică. Colaborarea 
lui N. D. cu F . D. se explică prin faptul că şi unul 
şi altul se ocupase, în chip independent, cu trecutul 
şi situaţiunea Românilor macedoneni: N. D. în studiile 
şi cercetările sale date publicităţii în «Orientul latin» (1), 
în «Columna lui Traian» (2) şi, mai pe urmă, în «Re- 
voluţiunea lui Floria» (3), iar F. D. în o revistă poli
tică specială, « La Roumanie contemporaine et les peuples 
de l’Europe orientale», pe care o publicase la Paris, lunar, 
cu colaborarea mai multor bărbaţi politici şi scriitori de 
seamă, francezi şi români.

Din conlucrarea celor doi tineri scriitori, conlucrare 
la care F . D. nu cred că dădu mai mult decât tra
ducerea textului lui N. D. şi, poate, scrutarea vreunora 
din autorii francezi consultaţi, ieşi memoriul amintit. 
După un capitol, în care se expune importanţa istorico- 
politică a elementelui latin din Orient, delà colonizarea 
lui prin Traian până la întocmirea României moderne, 
se arată teritoriul locuit de Macedo-Români, numărul, 
cultura şi vechia lor autonomie politică, întemeiată

(x) Vezi, mai sus, pag. XVI, nota 2.
(2) Vol. III (seria nouă: I),i877,pp. 266-70: O colonie m acedo■ rom ân ă  

în T ran silvan ia , în care se arată că, prin tipul etnic, prin limbă, 
prin obiceiuri, prin felul ocupaţiunii, Românii din Săcele, cunoscuţii 
mocani, se vădesc a fi de origină macedoneană.

(3) Cap. Românii în epoca militară.

»



pe capitulaţiuni încheiate cu Poarta. Apoi, după ce 
se înşiră memoriile înaintate guvernului otoman de 
Macedo-Români şi de amicii lor pentru respectarea 
drepturilor lor naţionale, precum şi persecuţiile ce 
ei îndură delà clerul grec, sub a cărui supremaţie se gă
sesc, se reclamă pe seama acestei populaţiuni române din 
sud-vestul Peninsulei balcanice o provincie naţională 
autonomă, politică şi bisericească, în ce priveşte a- 
ceasta din urmă în legătură ierarhică cu Primatul Ro
mâniei.

Scrierea aceasta, ocazională, a lui N. D. şi F . D., 
întemeiată, în cea mai mare parte, pe publicaţii ante
rioare, cari s’au dovedit în urmă nesigure (Pouqueville, 
Heuzey, Lejean) şi exagerate (Boué, Bolintineanu, Picot, 
Bălăşescu şi chiar Thumann), nu mai are, astăzi, vre-o va
loare deosebită ştiinţifică pentru cunoaşterea trecutului 
şi, mai ales, a situaţiunii Aromânilor. învăţaţii ce s’au 
ocupat mai în urmă cu aceşti fraţi ai noştri din 
Balcani n’o amintesc decât ca titlu bibliografic. Cu 
toate acestea, la timpul său, broşura aceasta şi-a avut 
rostul şi însemnătatea ei, fiind, în acel moment de 
criză a cestiunii Orientului, singura care pledâ cauza 
politică a Macedo-Românilor, făcând pe seama lor re
vendicări, cum numai un idealist ca N. D. putea să facă. 
De aceia, nu fără cuvânt, se cuvine din partea acestor 
singuri şi ultimi reprezentanţi ai Românismului în Bal
cani o amintire recunoscătoare pentru acela ce le-a fost 
şi le-a rămas un sincer amic al cauzei lor naţionale 
şi un valoros scrutător al trecutului lor.

XVII

Densuşianu.— Domnii Glorioşi. II
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Misiunea istorică a Am spus că, aşezându-se in ţară, N.
lui N. D. în Tran- se consacră exclusiv cercetărilor ş
silvama şi Ungaria, studiilor istorice, din care-şi făcuse deja 
o statornică îndeletnicire. In acest timp, negreşit cu în
semnată muncă anterioară, dânsul săvârşi o întinsă şi 
preţioasă lucrare istorică: scrisese, numai pe baza ma
terialului publicat, dar cu rară conştienţiozitate adunat, 
acea istorie a revoluţiunii lui Horia, care, augmentată 
şi refăcută în urmă, este şi va rămânea, pentru noi, opera 
capitală a mult regretatului istoric. Faptul e înregistrat 
în Analele Societăţii Academice. Cu toate acestea, pu
ţini, mai ales din cei ce ştiu că lucrarea s’a publicat 
mult mai târziu, îl vor fi cunoscând. In adevăr, în pri
măvara a. 1878, N. D. înaintă Societăţii Academice ms. 
acestei scrieri, împreună cu o petiţie, prin care solicita 
un ajutor péntru cercetări arhivalice în Transilvania şi 
Ungaria asupra epocii lui Horia şi tipărirea lucrării pe 
spesele Societăţii (1).

Scrierea nu era numai, cum s’ar puteâ presu
pune, o lucrare provizorie, ci o întreagă şi, in con
vingerea autorului, atunci cel puţin, aproape definitivă re
constituire de total a revoluţiunii lui Horia,— o scriere 
destul de întinsă (vre-o 2000 de pp. ), care, cetită, în parte, 
chiar în plenul academic şi cercetată, în întregime, de 
fericitul Gh. Bariţ, raportorul ei, deşteptă mult interes 
printre membrii Societăţii Academice(2). Fireşte dar 
că autorului i se acordă ajutorul solicitat pentru cerce
tările arhivalice necesare completării operii sale, care,

(1) Analele Societăţii Academice, tom. XI (1878), desb, pag. 17.
(2) Ibidem, tom. cit., pp. 20 sq. şi 151 sq.



adausă şi, poate, chiar refăcută, aveâ să fie prezentată 
din nou Societăţii Academice pentru tipărire (1).

Misiunea istorică pe care această învăţată societate 
o încredinţă la 1878 lui N. D. şi în care, pe lângă 
documentele horiane, dânsul avea să «culeagă orice 
alte documente cu interes pentru istoria Românilor în 
genere» (2) din arhivele ce va explora, fu un prilej 
bine venit pentru tânărul scriitor abia stabilit în ţară 
de a-şi pune în evidenţă faţă de membrii viitoarei Aca- 
demii Romane serioasa sa pregătire şi deosebitul său in
teres pentru studiile istorice în genere şi pentru epoca lui 
Horia în special. Cu ajutorul ce i l-a putut acorda 
modesta Societate Academică de atunci, cu o mie cinci 
sute de lei, la care se mai adause ulterior, la începutul 
a. 1879, încă: o mie lei (3), N. D. cercetă, cu mare 
râvnă, în timp de 15 luni, 16 arhive şi 12 bibliotec 
din Ungaria şi Transilvania, şi anume din Pesta, Oradea 
mare, Cluj, Alba Iulia, Sibiiu, Braşov, Deva, Târgul 
Mureşului, Abrud şi Câmpeni, apoi vizită localităţile 
unde a fost teatrul evenimentelor mai însemnate din 
1784 — 5, Zlatna, Cărpenisul, Câmpenii, Albacul, Buceşul, 
Mihălenii, Cristiorul, Bradul, Mesteacănul şi Valea Caianului, 
culegând cu scumpătate, din graiul bătrânilor şi consân
genilor urmaşi ai fruntaşilor revoluţionafi, tradiţiile şi 
ştirile cu privire la ei şi la evenimentele petrecute 
odinioară în aceste localităţi, devenite istorice.

Raportul general ce N. D. înaintă Academiei Române 1 2 3

XIX

(1) Ibidem, tom. cit., pp. 206 sq., 211 şi 258.
(2) Analele Academiei Române, ser. II, tom. I, desb., p. 122 sq.
(3) Ibidem, tom. cit, p. 3.— Cf. şi p. 215
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la sfârşitul misiunii sale (1) e dovadă a bogatei şi 
preţioasei recolte documentare ce el făcu pe urma 
neobositelor sale investigaţiuni. In primul loc, peste 700 
documente horiane, acte oficiale, necunoscute până aci, 
de cea mai mare însemnătate pentru luminarea epocei 
la care se referiau, scoase mai cu seamă din arhiva 
Cancelariei Aulice şi din acea a Comisiunii Iankoviciane, 
arhive cari, pentru cei bătrâni, după expresia lui Bariţ, 
fuseseră închise cu şapte lăcate apocaliptice (2); în al 
doilea loc, o sumă de preţioase mss. de vechi cronice 
româneşti şi de interesante expuneri istorice cu privire 
la trecutul Ţărilor Române; în sfârşit, în al treilea loc, 
zeci de mss. necunoscute, rămase pe urma activităţii de 
benedictini a marilor scriitori delà sfârşitul veacului al 
XVIII-lea, Clain, Şincai şi Maior, mai ales a celor doi din
tâi, dimpreună cu o sumedenie de tot felul de documente 
şi scrieri istorice şi literare de importanţă, cu privire 
la trecutul politic, bisericesc şi cultural al Românilor
de dincoace si de dincolo de munţi.> >

întreg acest material documentar • fu strâns în 38 de 
voi. mss. şi depus în biblioteca Academiei Române (3), 
care, apreciind după merit această întinsă şi destoinică lu
crare, alese pe N. D., în primăvara anului următor 1 2 3

(1) Publicat In Anale, ser. II, tom. II, desb., pp. 102—223.— Şi separat: 
C ercetări istorice în arh ivele ş i bibliotecile U n gariei ş i  T ran silvan iei, 
raport înaintat Academiei Române de —, Bucureşti 1880, 124 pp., 
40. — Pentru împărtăşiri şi rapoarte parţiale din timpul misiunii, 
Anale, ser. II, tom. II, desb., pp. 22. 53 şi 450.

(2) Anale, ser. II, tom. VII, desb., p. 174. 1
(3) Cf. I. Bianu şi R. Caracas, Catalogul manuscriptelor româ

neşti (ale Academiei Române), vol. II, fasc. 1, Bucureşti 1906, p. 
75, No. 261—298.
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(15 Aprilie 1881), membru corespondent al său (1)* 
iar mai apoi, când Societatea istorică din Berlin ceru 
Academiei din Bucureşti să-i recomande o persoană 
competentă, care să-i înainteze rapoarte anuale asupra 
producţiei noastre istoriografice pentru «Jahresberichte 
der Geschichtswissenschaft», ea recomandă tot pe N. 
D. (2), care rămase până la sfârşitul vieţii referentul 
istoric român al maréi publicaţii germane.

Istoria Revoluţiunii Deşi, de felul său, puţin sensibil la 
lui Horia. orice distincţiune, totuşi, în plină acti

vitate fiind, încrederea ce i-o acordă Academia Română 
cu acest prilej trebui să-i fie de îndemn pentru lucrările 
sale viitore, între cari, în cel dintâiu loc, eră Istoria 
Revoluţiunii lui Horia, care, acum, după descoperirea 
actelor ei oficiale, avea să fie, nu numai considerabil 
adausă, ci şi, în mare parte, refăcută.

Patru ani ţinh N. D. în ms. această operă, până ce 
o dete publicităţii, la sfârşitul anului 1884 (3), deci toc
mai când neamul românesc amintià a suta aniversare 
delà frângerea pe roată a capilor-eroi ai mişcării revolu
ţionare delà 1784— 5. N’o spune nicăeri, dar, de bună 
seamă, în sufletul discret al autorului opera sa a trebuit 
să fie un pios prinos adus acelei mult asuprite şi nefe
ricite iobăgimi, care, cu preţul vieţii sale, se ridicase, 
spre a-şi reclamă şi afirmă, pe calea cea mai disperată, 1 2 3

(1) Anale, ser. II, tom. II, p. 455, şi tom. III, pp. 3 şi 230.
(2) Anale, ser. II, tom. VI, p. 125.
(3) Is to r ia  R evoluţiunii lui H o r ia  înV’t T ran silvan ia  §i U n garia , 

1784— 1785, scrisă pe baza documentelor oficiale, de—, Bucureşti 
1884, 524 pp., 8°.
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vechile sale drepturi naţionale şi justele sale pretenţiuni 
la o viaţă socială mai bună, mai omenească.

Şi, în adevăr, ce prinos mai ales se putea aduce 
revoluţiunii delà 1784— 5 şi conducătorilor ei, decât o 
carte de lumină, de dreptate, de adevăr şi de dragoste, 
pentru o epocă istorică cufundată încă în întuneric şi uitare 
şi defăimată de mai toţi cei ce o cercetaseră până atunci, 
nu numai cu tendenţioasă pornire, dar chiar şi cu vădită 
ură (1). Cel mai de seamă istoric al generaţiunii trecute, 
marele Hasdeu, nu prea generos în aprecieri favorabile, 
când era vorba a judeca opere de ştiinţă, zicea în sânul 
Academiei Române şi scria despre «Revoluţiunea lui 
Horia» a lui N. D. : «Iată cea dintâiu şi singura până 
acum lucrare pe deplin serioasă asupra istoriei modeme 
a Românilor, adică nepărtenitoare, scrisă cu spirit rece, 
combinând elementele sale într’un mod critic şi, mai 
presus de toate, lucrare întemeiată pe cunoaşterea di
rectă a tuturor fântânilor» (2).

Aprecierea aceasta s’a menţinut până astăzi şi se va 
menţine în viitor. Cel mai mare istoric al generaţiunii 
noastre a avut, în altă formă, pentru această operă a lui 
N. D., aceeaş judecată ca şi Hasdeu (3). Şi cu drept cuvânt. 
Căci, chiar în literatura noastră istorică mai nouă, sunt 
puţine scrierile cari să fie construite pe izvoare di
recte mai complete ca aceasta şi nu sunt multe acelea 
cari să fie întocmite cu mai bună critică şi metodă, 1 2 3

(1) A  se vedeâ, pentru aceasta, cap. II: Literatura revoluţiunii, din 
însăşi scrierea Iui N. D.

(2) Analele Academiei Române, ser. II, tom. VII, desb., p. 185 sq.
(3) N. Iorga, Oameni cari au fost, vol. I ( Văleniijde Munte 1911), p. 484.
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cu respect pentru adevăr şi, în acelaş timp, cu dragoste 
pentru subiect ca aceasta. Nici unul din cele 42 de 
capitole ale cărţii nu e inferior, din toate aceste puncte 
de vedere, altuia. Delà cel dintâiu, în care se afirmă 
caracterul social-naţional al revoluţiunii, până la cel din 
urmă, în care se trag interesante concluzii cu privire 
la dezvoltarea ce ar fi luat întreaga istorie a Regatului 
unguresc, dacă nu se urmăriâ, atunci ca şi acum, în 
toate timpurile, distrugerea naţionalităţilor susţinătoare 
ale acestui stat, — cu ce bogăţie de date şi cu ce perfectă 
înţelegere istorică se face expunerea detaliată a cauze
lor si a fazelor mişcării revoluţionare româneşti delà> > t >
1784-— 5, o ştiu negreşit sau si-o amintesc mai toti cei 
ce au cetit această admirabilă carte a lui N. D.

Dacă locul mi-ar permite, nu numai că aşi rezuma, 
în scurt, cuprinsul tuturor capitolelor, dar aşi reproduce 
anumite părţi, pagini ’ntregi chiar, scrise simplu, cum
pătat, senin, fără afect, şi totuşi elocvente prin adevărul 
ce cuprind, mişcătoare prin suferinţele ce expun şi fru
moase prin înălţarea de suflet ce comunică. Neputând 
face aceasta, nu mă pot opri însă, în schimb, de a nu 
recomanda îndeosebi lectura «Revoluţiunii lui Horia» tu
turor', chiar şi acelora ce au mai cetit-o. Căci vor ră
mânea cel puţin cu acclaş folos, cu aceeaş mulţumire 
şi v cu aceleaşi sentimente, cu care a rămas cel ce scrie 
aceste rânduri, recetind, acum în urmă, după trecere 
de cincisprezece ani, cartea aceasta, care nu va fi multă 
vreme, poate chiar niciodată, înlocuită de o alta mai 
bună.

Fireşte dar că o asemenea scriere trebui să aibă, 
la timpul său, cea mai bună primire şi cel mai larg
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răsunet. Şi avù — şi una şi alta. Academia Română, pe- 
baza raportului fericiţilor Gh. Bariţ şi B. P. H asdeu(l), 
acordă autorului ei premiul Heliade Rădulescu din 1885. 
Dincolo însă, în credinţa preconcepută că scrierea e ten
denţioasă şi urmăreşte scopuri străine de ştiinţă, fu 
judecată, negreşit fără prealabilă cercetare serioasă, ca 
periculoasă, retrăgându-i-se debitul postai pentru Ungaria.

Conştiinţa curată a istoricului nu putu trece peste 
acest fapt cu nepăsare. Protestă deci cu energie, prin 
autorităţile mijlocitoare, direct la guvernul unguresc, 
cerând să i se arate şi să i se dovedească, nu o sin
gură pagină, ci măcar un singur pasaj din întreaga 
întinsa sa operă, care să nu fie întemeiat pe docu
mente istorice şi pe acte oficiale, păstrate şi scoase din 
arhivele Ungariei şi Transilvaniei. Din provocarea acea
sta aşa de categorică şi de energică se poate vedea cu câtă 
uşurinţă se lovise şi se căutase a se obroc! adevărul isto
ric. Se făcu sau nu cercetarea cerută de N. D., nu ştim; 
destul că opreliştea se ridică deasupra scrierii sale, care 
a putut şi poate fi deci citită şi în Ungaria (2).

Idei dominante în Am stăruit mai mult asupra acestei 
activitatea istorică opere a lui N. D. pentru că, precum am 

a lui N. D. maj spus-o, ea e, pentru istoriografia 
noastră naţională, opera sa capitală, pentru că con
sacră apoi, definitiv, reputaţia istorică a autorului şi 1 2

(1) Analele Academiei, tom. cit., pp. 172 sq. şi 185 sq.
(2) Actele publicate în memoriul cit. al d-lui dr. C. I. Istrati, p. 28.— 

Aci se mai citează şi două broşuri polemice ale lui Hunfalvi Paul, 
împotriva scrierilor istorice ale lui N. D., pe cari însă, necunoscând 
limba ungară şi neavându-le nici la îndemână, mă mulţumesc a le 
semnală numai.
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pentru că, în fine, cuprinde, într’o largă şi temeinică 
expunere (1), pentru întâia oară, nu numai în activitatea 
publicistică a lui N. D., dar chiar în literatura noastră is
torică, constatări ce au rămas dominante dealungul in- 
tregei sale activităţi istorice.

Anume că vechia organizare politică şi socială a Româ
nilor aveâ un caracter specific militar, bazată pe un antic 
drept românesc consuetudinar, şi că rezistenţa noastră în 
trecut se datoreşte, mai ales, valorii ostăşeşti a neamu
lui, întocmit în grupe cu teritorii naţionale. Şi aceasta 
nu numai dincolo de Carpaţi— delà Oituz şi Rodna până’n 
Bihor şi Banat, ba chiar până’n Croaţia, şi delà Haţeg 
şi Fagăraş până’n Maramureş şi Bereg, ci şi de ceastălaltă 
parte a Carpaţilor— de-a dreapta şi de-a stânga Oltului, 
şi în Moldova toată, până la Nistru, ba chiar şi mai 
departe, iar peste Dunăre —la Românii din Balcani şi 
Pind. Peste tot locul deci, delà un capăt la altul al 
pământului românesc, numai grupuri ale acelueaş neam, 
cuprinse în teritorii organizate şi administrate milităreşte, 
cu voivozi, bani, cnezi şi duci în frunte, cu boierimea 
— nobilime de origine ostăşească— în arme şi cu ţărănime 
liberă de călăreţi şi pedestraşi, îndatorată a apăra castrele, 
de unde şi numirea de castrensi, a păzi fruntariile şi 
a purta războaiele.

Organizarea această ostăşească a strămoşilor noştri, 
de mult înmormântată, trăiâ aievea în intuiţia istorică 
a lui N. D., ca şi viaţa de secole a neamului din acea
stă epocă a sa militară, în care Românii s’au afirmat 
cu vigoare, în expediţiuni ce s’au întins— cum însuşi se

(i) Cap. Românii în epoca militară.



exprimă într’un loc— de o parte până în Sicilia şi margra- 
fiatul Brandenburgului, de altă parte până în Bosnia şi 
peninsula Crimului. — Şi istoricul dominat de aceste rea
lităţi şi viziuni istorice arăta cum, atunci când vechia 
organizaţiune militară românească a fost distrusă din
colo de munţi şi anihilată aci, dincoace, s’a distrus şi 
s’a anhilat însăşi viaţa militară şi, odată cu dânsa, viaţa 
politică naţională a neamului.

Aceste idei au fost dominante în întreaga activitate a lui 
N, D., întemeiate fiind pe constatări istorice, pe cari le-a 
expus mai întâiu în «Revoluţiunea lui Horia«, în cap. Ro
mânii în epoca militară, şi pe cari le-a întărit şi dez
voltat apoi mereu în cercetările şi studiile sale, din cari însă, 
durere, n a  dat de cât prea puţin la lumină, cea mai 
mare parte a lor rămânând închise în mulţimea de note 
şi mss. lăsate după moarte.— A urmări deci aceste lucrări, 
pe cât au fost publicate, însemnează a fixa una din latu
rile de samă ale activităţii istorice a lui N. D.

Monumente pentru Pre modelul preţioasei colecţii de do- 
istorîa ţării Făgă- cumente ce publică în 1878, pentru 

raşului. istoria Banatului de Severin, Frideric 
Pest}g şi din care tânărul istoric român reconstituise 
organizarea şi viaţa militară a districtelor româneşti 
bănăţene, ca unul ce crescuse în ţara Haţegului şi trăise 
în ţara Făgăraşului, ţinuturi clasice româneşti, în cari 
a viat, mai mult ca în ori cari altele, vechia orga
nizare militară a Românilor,— N. D. se simţi îndemnat 
a face cercetări speciale asupra trecutului acestor ţinu
turi, în scop de a publica, ca şi Pesty, la un loc, ma
terialul documentar ce oglindiă vechia lor organizare

XXVI
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militară românească. Astfel, în 1882 şi 83, tipări, în 
«Columna lui Traian» a lui Hasdeu (1), cu tot apa
ratul critic necesar, ale sale Monumente pentru istoria 
ţării Făgăraşului (2), o frumoasă şi importantă colec
ţie de documente din arhiva fratelui său Aron, din 
care se vedea limpede cum şi ce fel era întocmirea 
socială, politică, judiciară şi militară a fostei boerimi 
române din Făgăraş, care avea nu numai îndatoriri de 
servicii militare, ci şi de funcţiuni publice, administrative şi 
judecătoreşti.

N. D. studie de asemenea, sub acest raport, şi ţara 
Haţegului, care, cu ţinutul Hinedoarei şi al Devei, al
cătuia odinioară iarăşi un district militar românesc. Stu
diul acesta nu-1 dădu însă la iveală de cât mai târziu 
şi numai în parte, cum vom avea prilej să arătăm, în 
«Revista pentru istorie, arheologie şi filologie» : Chine- 
ziatul familiei Basaraba din ţara Haţegului (3).

Domnii glorioşi şi Dar interesul istoric al lui N. D. nu se 
Căpitanii celebri ai mărgini numai la cunoaşterea organi- 

Ţarilor Romane. zaţjunj£ militare a vechilor teritorii na
ţionale, ci trecu la viaţa ostăşească a neamului însăşi, 
la luptele mari şi grele pe cari Domnii Românilor, de 
la marele Basarab al Ţării Româneşti şi Bogdan-Vodă 
Bătrânul al Moldovei, până la regele Carol I al Ro
mâniei, trebuiră să le susţină cu puternicii şi mulţii lor 1 2 3

(1) Vol. IX (seria nouă: III), 1882, pp. 1 — 18, 94 — 102, 16 1— 67, 
217 — 26, 344 — 53. 430 -  52, 553 — 69, şi vol. X (seria nouă: IV), 1883, 
pp. i — 15, 174 — 91, 292 — 310, 430 — 44.

(2) Tipărită şi aparte, sub titlul de mai sus: Bucureşti 1885, 154 pp., 
8° mare.

(3) An. IV (1902), voi. VIII, pp. 50-73.
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vrăşmaşi, pentru păstrarea şi recâştigarea independenţii 
lor naţionale, astfel că, atunci când fu rugat de Ministerul 
deRăzboiu să prezinte «un tablou despre Căpitanii iluştri 
ai Ţărilor Române, în care să se rezumeze întreg tre
cutul nostru glorios» (1), el putu întocmi, cu uşurinţă, 
un «breviar istoric pentru războaiele mari şi învingerile 
strălucite ale oştirilor române», pe care-1 intitula: Domnii 
glorioşi şi Căpitanii celebri ai Ţărilor Române .şi 
din care redactă, definitiv, numai partea întâia : Regatul 
României (Ţara Românească şi Moldova).

Scrierea eră gata încă delà 1895 şi a fost anunţată ca 
atare în biografia autorului din «Enciclopedia Română». 
Dacă n’a fost dată la lumină, e pentrucă N. D. ţinea 
să întocmească şi o a doua parte, pentru Ardeal şi 
Ţara Ungurească, pentru care strânsese deja mate
rialul, ba chiar începuse a-1 redactâ (2). Alte lucrări, 
cari-1 absorbiră cu totul, nu i-au dat însă răgaz s’o 
termine. Astfel scrierea a rămas în ms. aproape două
zeci de ani, aşa cum a fost redactată la început, fără 
ca autorul ei, care în acest timp făcuse noi şi întinse 
cercetări în domeniul istoriei noastre militare (3), să fi 
avut măcar timpul de a reveni asupra ei, comple- 
tând-o, cum a făcut, ocazional, cu anumite părţi ale ei, 
şi punând-o în curent cu rezultatul noilor cercetări istorice.

Totuşi, după propunerea celui ce scrie aceste pa
gine, ea s’a publicat, acum de curând, sub auspiciile 1 2 3

(1) Cf. memoriul d-lui dr. C. I. Istrati, p. 41.
(2) Ibidem, p. 43.
(3) Intre altele adunase material mult pentru o Istorie militară 

generală a Românilor, a căreia întâie capitole se găsesc men
ţionate, după ms. lui N. D., în memoriul d-lui dr. C. I. Istrati 
P- 44-
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« Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului 
român», astfel cum a rămas delà mult regretatul ei autor, 
fără modificări sau completări, ci numai cu revi
zuirea din nou a izvoarelor. Aceasta pentrucă, scrierea 
lui N. D. este în primul loc educativă şi numai în al doi
lea loc istorică. Valoarea ei ca atare constă în faptul 
că pune în circulaţie mai largă pagini şi fragmente din 
vechi cronice şi documente mai puţin cunoscute, prove
nind, mare parte, delà foştii inimici de pe vremuri ai 
Românilor si mărturisind bravura militară alor noştri si3 3 3
învingerile suferite de ei, de vrăşmaşi, pe pământul Ţărilor 
Române; încolo ea e întocmită după izvoare şi scrieri 
destul de cunoscute, cari au dat la iveală fapte şi date 
comune azi tuturor cărţilor de istorie. Dat fiind însă 
că paginile ei cuprind credinţe şi exprimă sentimente 
de natură a mări încrederea noastră în virtuţile militare 
ale neamului, poate fi, cum am spus, o bună carte de 
educaţie patriotică, cuvânt pentru care s’a şi publicat.

Alte scrieri de isto- jn legătură cu aceasta ultimă scriere 
rie militară ale lui . . ,  T „  A .

N D a lui n . D., avem un şir întreg de
alte lucrări ale sale, din domeniul istoriei militare, publi
cate mai ales în revistele de specialitate.

Astfel sunt două capitole din chiar «Domnii glorioşi şi 
Căpitanii celebri», cari, revăzute şi întregite, au fost 
tipărite în «Buletinul armatei şi al marinei». Anume: 
Războiul din i j j o  între Carol Robert, regele Un
gariei, şi Basarab, voivodul Ţării Româneşti (1), şi 
Războiul delà 1369— i j j o  între Ludovic I, regele

(1) An. 1909, No. 5 (Mai).
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Ungariei, şi Vladislav Basarab, domnul Ţării Ro
mâneşti (1).

Sunt apoi scrierile publicate în «România militară », 
revista oficială a Statului major al armatei, în timpul 
când N. D. fu chemat în comitetul de redacţie al 
acestei reviste (1902—1904), ca referent istoric (2).

Cea dintâiu din aceste scrieri e studiul : Originea şi 
importanţa istorică a cavaleriei române (3), studiu ce 
păcat că a rămas aşa de puţin cunoscut şi apreciat. 
Căci el vădeşte nu numai belşugul de izvoare şi 
scrieri speciale, pe cari N. D. le avea totdeauna la 
îndemână în cercetările sale, ci si seriozitatea si temei- 
nicia rezultatelor ce el putea să aducă ştiinţei noastre 
istorice. Scrierea aceasta stă împotriva acelora încli
naţi a crede, în timpul din urmă, că neobositul şi eru
ditul istoric trăeşte într’o lume cu totul străină preocu
părilor istorice pozitive. Căci, cu toate că N. D. s’a 
depărtat enorm, în anii din urmă, în cercetările sale, 
de terenul istoriei noastre naţionale, el n’a pierdut 
nici odată contactul cu aceasta. Dovadă, între altele, 
e chiar mica monografie de care vorbim, unde, deşi 
înaintând în cercetarea originei cavaleriei din ţările noa
stre, peste Romani, Daci şi Traci, până la Pelasgi, to
tuşi revine ’ndată şi, numai pe temeiu de izvoare directe 
şi sigure, ne arată cum cavaleria română e cunoscută 
în istorie înainte încă de fondarea primelor voivodate 
şi cum ea a fost elementul de căpetenie al vechei con-

Acelaş an, No. 9 (Septemvrie).
(2) România Militară, an. VII, voi. XIII, p. 253.
(3) An. IV, 1901, pp. 143—184.—Şi separat: Bucureşti 1901,44 pp. 

8° mic.
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stituţii militare române precum şi forţa principală în 
războaiele statelor române. Ne vădeşte apoi importanţa 
ei în istoria noastră militară, dându-ne, în ultimele ca
pitole, bogate şi preţioase lămuriri despre vechia armă
tură si îmbrăcăminte a cavaleriei române, cum si des- 
pre caii de războiu ai ţărilor noastre pănă în sec. al
XVm-lea.

După acest studiu, N. D. tipăreşte, tot în «România 
militară », încă câteva alte scrieri, din cari una— R ăzboa
iele lui Ştefan  cel Mare după istoricii poloni Din
gosz şi Crom er(l) — se poate privi ca o completare 
a capitolului respectiv din «Domnii glorioşi şi Căpitanii 
celebri», iar celelalte —  Aniversarea de patru secole 
delà moartea lui Ş tefan  cel Mare, domnul Moldovei (2), 
Serbările delà Futna în amintirea lui Ş tefan  cel 
Mare (3) şi Principele şi regele Carol I  (4) —■ ca 
scrieri ocazionale, festive, nu mai puţin conştiincios şi 
interesant lucrate ca celelalte.

Aparte trebuesc menţionate două ultime scrieri ce 
N. I). tipări în aceeaş revistă : Tabula Traiana şi cele 1 2 3 4

(1) An. V, 1902, pp. 83-94, 173-83. 2+3 - 5 3  Şi 399-412.— Tipărită 
şi în Revistă pentru istorie, arheologie şi filologie, an. IV (1902), 
voi. VIII, pp. 170—208, şi reprodusă, după cât îmi amintesc, şi în 
Gazeta Transilvaniei din acea vreme.

(2) România Militară, an. VII, 1904, voi. XIII, pp. 587— 607.— Şi 
separat: Bucureşti 1904, 24 pp., 8°. — Cuprinde o expunere a luptelor 
lui Ştefan cel Mare cu Ungurii, Turcii şi Polonii.

(3) Ibidem, an. VII, 1904, vol. XIV, pp. 50— 61.— O relaţie asupra 
serbărilor ţinute cu ocaziunea aniversării a patru secole de la moar
tea lui Ştefan cel Mare.

(4) Ibfdem, an. IX, 1906, No. jubilar, pp. 525 — 66.— O expunere a 
domniei regelui Carol, făcută in mare parte după Memoriile M. S., 
cu prilejul jubileului de 40 de ani ai domniei Sale.
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două sisteme ale drumului strategic roman din Clisura 
D unării(1) şi Sistema ortografică a limbii române (2).

Cea dintâiu e interesantă prin faptul că, din expli
carea figurilor alegorice ce împodobesc tabla come
morativă a lui Traian, din sus de Orşova, N. D. caută 
a determină natura lucrărilor întreprinse de marele îm
părat la Porţile de Fier ale Dunării, ceia ce nu s’a putut 
încă definitiv hotărî prin restabilirea textului inscripţiei 
comemorative, pe care patru mari şi erudiţi epigrafişti 
au făcut-o până acum în patru feluri deosebite.

A doua scriere e un tratat plin de seriozitate şi de 
ştiinţă, în care autorul expune cestiunea problemei orto
grafice la Romani, de când ea a început să preocupe 
pe învăţaţii noştri delà sfârşitul sec. XVIII, până la 
stabilirea sistemei ortografice a Academiei Române delà 
1880-81, pe care o analizează amănunţit, arătându-şi 
propriile sale păreri în această materie.

Publicarea acestui tratat în o revistă de specialitate 
militară se explică numai prin necesitatea sufletea.scă a 
autorului de a-şi exprima şi afirma principiile sale 

.într’o cestiune, care, după dânsul, priviâ fiinţa etnică în
săşi a neamului şi, poate, prin dorinţa lui a da şi ce
titorilor acestei publicaţii îndreptări şi lămuriri pentru 
înţelegerea şi aplicarea raţională a singurei sisteme 
ortografice, ce, după părerea lui N. D., era de ad
mis: acea fonetică, temperată prin necesităţi etimolo
gice. Cum vedem deci, tratatul merită o cercerare mai 1 2

(1) România militară, an. VI, 1903, vol. XII, pp. 173-181. — Şi se
parat: Bucureşti 1903, 12 pp., 8°

(2) Ibidem, an. VJ, 1903, vol. XII, pp.206— 19, 484—506,562—85, şi 
an. VII, 1903, voi. XIII, pp.59— 69.— Şi separat: Bucureşti 1904,74 pp., 8°.
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de aproape. înainte însă de a o face, cred necesar 
câteva consideraţii asupra ultimelor scrieri mai sus amin
tite ale lui N. D. din domeniul istoriei militare.

Aceste scrieri, în deosebire de celelalte, ce constituesc 
activitatea specific ştiinţifică a autorului lor, trebuesc 
privite mai mult ca produsul activităţii sale profesionale, 
ca s’o numesc astfel, adecă în legătură cu funcţiunea 
sa de bibliotecar al Statului major al armatei, funcţiune 
modestă, în care însă N. D. pare a se fi simţit destul 
de bine, în tot cazul mulţumit. Altfel nu s’ar explica 
cum, într’o societate în care atâţia alţii, mult mai puţin 
înzestraţi, învăţaţi şi harnici de cât dânsul, au făcut 
cariere frumoase, el a rămas locului, —  nerâvnind, 
ba chiar refuzând, situaţii mai bune. De altfel lucrul e 
explicabil la o natură ca a dânsului, care a dat vieţii, 
materialiceşte, cât mai puţin, ca să poată da, în schimb, 
sufleteşte, idealului său, cât mai mult.

Negreşit apoi că în această lume militară, cu disciplină 
şi ierarhie —  însuşi erâ ofiţer asimilat— unde era iubit şi 
preţuit, el, care a văzut în trecut şi vedea în viitor in ar
mată tot rostul neamului, s’a găsit în mediul cel mai priel
nic cë l-a putut aveâ în societatea noastră, departe de 
meschinăriile vieţii comune, pe cari Je-a ocolit cu multă 
seninătate, şi departe de luptele lipsite de ideal ale vieţii 
politice, pe care le-a detestat, văzând în ele, o ştiu bine, 
în momente de sigur de prea mare amărăciune, inca
pacitatea de a ne organiza şi conduce de sine...

Sistema ortografică Aceste zise, să revenim la sistema 
a limbii romane. ortografică a limbii române, scriere ce 

ne arată, înainte de toate, că N. D., ca şi marii lite
Densuşianu,— Domnii Glorioşi. III
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raţi delà sfârşitul sec. XVIII, nu era preocupat numai 
de problemele istorice capitale ale neamului, ci şi, în 
strânsă legătură cu acestea şi cu egal interes pentru ele, 
de cestiunile serioase ale limbii române, intre cari acea a 
unficării şi stabilirii ortografiei, —  cestiune ce, constată 
el cu durere, nu mai e privită cu interesul şi seriozi
tatea de odinioară.

De aceia, în scrierea de care ne ocupăm, după ce 
arată că studiul limbii române, în special cestiunea 
ortografiei, a fost, mai bine de un secol, patrimoniul 
aproape exclusiv al literaţilor şi învăţaţilor ardeleni, în
tre cari străluceşte Timoteiu Cipariu,— ne dă, în întâia 
parte a tratatului său, o completă expunere istorică a lu
crărilor pe cari Societatea Academică, întemeiată anu
me pentru a determina ortografia, a elaboră gramatica 
şi a realiza dicţionarul limbii române, le-a făcut, delà 
1866 până la 1895, în scopul de-a unifică şi stabili 
ortografia noastră, stărueşte asupra sistemului etimologic, 
temperat prin concesii fonetice, delà 1868— 69, şi se 
opreşte asupra sistemului fonetic, temperat prin necesităţi 
etimologice, delà 1880— 81.

In partea a doua a scrierii sale, N. D. analizează şi ex
plică în chip amănunţit sistemul din urmă, în scop 
de a da soluţiuni la toate cestiunile dubioase şi dificile 
ce se pot ivi în aplicarea principiilor formulate în re
gulile ortografice stabilite la 1880 —81, nu «expunând pă
rerile noastre — zice textual autorul — ci mergând pe ur
mele Academiei, având în vedere principiile ortografice 
ce rezultă din spiritul deciziunilor sale.». «Iar dacă însă— 
citez mai departe, ca să se vadă- de ce spirit înalt, 
ştiinţific şi naţional, eră condus N. D. in lucrările
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-sale— «dacă însă, scria el, câte odată noi vom exprimă şi 
alte păreri, dacă vom cercă să punem în lumină şi alte 
■consideraţiuni de cât acele ce par a rezultă din deri
ziunile Academiei, aceasta o facem numai conduşi de 
dorinţa de a păstră caracterul esenţial al limbii române 
ca o limbă poporală latină, de a nu rumpe cu religi- 
unea ce am avut-o totdeauna pentru înalta origine a 
limbii noastre, de a-i da şi în viitor o dezvoltare con
formă cu legile sale istorice, fiindcă limba este naţiunea 
şi când o limbă se distruge, se distruge şi poporul».

Urmează apoi o lungă cercetare, plină de bun simţ 
şi pricepere, a fiecărei din cele 16 régulé date în 
sistemul ortografic analizat, —  cercetare din care se 
poate vedeă, încă odată, temeinicia cunoştinţelor şi 
seriozitatea spiritului lui N. D., care, dacă nu-şi pu
tea expune părerile şi principiile sale în această ma
terie în sânul Academiei, unde tocmai atunci se întoc- 
miă noua sistemă ortografică, sub regimul căreia ne aflăm, 
îşi făcea o datorie de conştiinţă naţională, tratându-le 
în scrieri speciale, ca aceasta de care vorbim.

Analizând astfel regulile sistemului ortografic fonetic, 
temperat prin necesităţi etimologice, cum se ziceă, sis
tem, pe care, de altfel, vom vedea îndată, el îl ad
mitea numai prin necesitate, — N. D. conchide că, deşi 
prin el s’a simplificat mult, foarte mult ortografia, totuşi 
neregularitatea în scriere a continuat a domni şi mai de
parte. Cestiunea ortografică eră deci, pentru dânsul, în 
acelaş stadiu serios ca şi la 1880, la 1866, ba chiar la 
1820, când o trată Petru Maior în Lexiconul Budán, trei 
zeci şi nouă de ani după ce ea începuse a fi dezbătută de 
gramaticii si literaţii români.
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In sfârşit, în ultima parte a tratatului său, autorul 
arată cari sunt acele păreri şi consideraţiuni deosebite,, 
despre cari făcea menţiune în paragraful ce am citat 
mai sus textual din scrierea sa. Ele sunt două.

întâia. In ce priveşte semnele diacritice (acente, se- 
milune şi se di le), pe cari sistemul ortografic fonetic delà 
'80-81 le-a readoptat faţă de sistemul etimologic delà ’67 - 
69, care le exclusese, ca rămăşiţe din alfabetul cirilic, 
N. D. e de părere a se elimină iarăş din scriere, în
tru cât întrebuinţarea lor «întunecă faţa şi caracterul 
latin al limbii române, înfăţişind-o ca pe una din cele 
mai corupte limbi romanice». Pe lângă aceasta, faptul 
că noi Românii, în locul alfabetului pur latin, întrebu
inţăm un alfabet latin modificat, ca Polonii, Bohemii, Slo
vacii, ne pune în rând cu Slavii catolicizaţi,— motiv sin
gur pentru care această ortografie slavizată, acest «nou 
cirilism», trebueşte înlocuit, «căci — încheia autorul — nu 
se va putea negă că există un mare dezacord între 
romanitatea noastră şi ortografia slavizată».

A doua. In ce priveşte tendenţele tot mai pronun
ţate de a extinde aplicarea principiului fonetic în scri
ere,— N. D., ca partizan hotârît al unei ortografii, «care 
să oglindească limba, nu numai în spiritul, ci şi în for
mele şi structura ei», etimologică deci, nu vede alt mij
loc, pentru a se împiedeca coruperea limbii prin scrie
rea fonetică fără de nici un respect pentru legile etimo
logice, decât întocmirea unei gramatici raţionale a lim
bii române, care lipseşte, căci Gramatica lui Opariu. 
a fost scoasă din uz prin introducerea regulilor orto
grafice votate de Academie la ’8 1 şi ’95. Mai întâiu deci: 
gramatică şi numai apoi ortografie, care, în nici un caz, na
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poate şi nu trebue să fie fonetică, «căci —zice el într’un 
loc— din punct de vedere al ştiinţei, şi noi înţelegem 
aci al gramaticei, fonetismul nu are şi nu va avea nici 
•odată o sistemă metodică».

In definitiv deci, deşi, prin necesitate, adoptase şi 
observă însuşi în scrierile sale sistema ortografică fo
netică de la ’81, N. D. eră, în principiu, partizan şi sus
ţinător al vechei ortografii etimologice de la ’67, în for
mele ei cele mai radicale.

Aceste sunt părerile şi principiile lui N. D. în ces- 
tiunea scrierii limbii româneşti, pe cari anume le-am 
scos în evidenţă, pentrucă numai cunoscându-le vom 
puteă pătrunde şi înţelege structura sufletească a ace
stui bărbat. Căci, evident, cine emiteă şi susţineă ast
fel de păreri şi principii la 1904, când Academia Ro
mână părăsiă cu totul principiul etimologic în scriere 
şi adoptă ortografia pur fonetică, nu mai eră în nota 
vremii. Asupra lui plană încă spiritul ştiinţific şi senti
mentul naţional al celor doi mari preoţi ai limbii române— 
Petru Maior şi Timoteiu Cipariu. Asta nu însemnează 
insă că N. D. eră un retrograd, care nu mai înţelegeă 
•duhul vremurilor noi. Nu, căci o inteligenţă ca a dânsului, 
în permanentă elaborare, nu se puteă petrifică. Explicarea 
•e alta. Structura sufletească a lui N. D. eră acea a carac
terelor cu convingeri statornice şi sentimente adânci, pe 
cari înţelegeă a şi le afirmă, la necesitate, chiar îm
potriva tuturor.

Aceasta îl ţineă deasupra vremii sale, lăsând ca oamenii 
cu idei şi credinţe noi să treacă înainte, iar el rămânând 
neschimbat pe lângă convingerile şi sentimetele sale. Ve-
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deà el bine că distanţa în această privinţă se accentua 
tot mai mult între dânsul şi aceştia. Vedeâ chiar că nu 
mai e înţeles. Totuşi, caracter firm, nu ş;-a părăsit pă
rerile şi n’a renunţat la principiile sale, dizolvându-se, 
ca aţâţi alţii, în lumea cea nouă, ci s’a retras de ea, s’a izo
lat tot mai mult, trăind in lumea credinţelor şi senti
mentelor sale, conştient şi mândru de sine, indiferent, 
poate chiar dispreţuitor, faţă de lumea cea nouă, în 
căre tăria convingerilor i se părea a fluctua şi puterea 
sentimentelor a scădea tot mai mult.

Aşâ a fost sufleteşte N. D. şi numai înţelegându-1 
astfel vom putea aprecia şi judecă cu dreptate rostui 
activităţii sale, la care trecem acum mai departe.

Note critice asupra Format, cum am văzut, la şcoala
«Teoriei lui Roesler» istorică şi linguistică a marilor învăţaţi 

de A. D. Xenopol. , , , T t-n • . ,• •ardeleni, N. D., nu numai in cestium
de limbă, ci şi în cestiuni de istorie, ţinea să meargă pe 
urmele acestora, ales în ce priveşte cele două cestiuni 
capitale—originea şi stăruinţa noastră ca neam in ve
chia patrie. Aceasta se vede şi din broşura ce publică la 
începutul anului 1885, intitulată: Note critice la scrie
rea d-lui A . D. Xenopol « Teoria lui Roesler» (1), 
unde combate, cu asprime, tot ceia ce eră în car
tea distinsului profesor ieşean în contrazicere cu ade
vărul istoric, aşa cum îl cunoştea şi înţelegea N. D.,

(x) Bucureşti 1885, 60 pp., 8°. — Tipărită mai întâiu sub pseudoni
mul, semnificativ pentru tendenţele autorului, «Un Român», în revista 
lui I. Neniţescu «Ţara Nouă», a. II (1885), No. 2 şi 3 (pp. 40—82).— 
Tot în această revistă (acelaş an, pp. 97—102), iN. D. a tipărit şi 
câteva documente — traduse din colecţia Hurmuzaki — privitoare 
la Mihai Vodă Viteazul.
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şi cu părerile şcoalei istorice române ardelene, aşa cum 
fuseseră ele formulate de Petru Maior în deosebi.

Astfel N. D. combate teoria contrară originei noa
stre curat romane cu argumentele acestuia, arătând 
că, spre onoarea ştiinţei române, ele au fost în urmă 
acceptate de toţi învăţaţii români şi străini, chiar şi 
de aceia cari în cestiunea post-romană au rămas ad
versarii lui Petru Maior si ai scoalei istorice române> )
—  cu Roesler însuşi în frunte. Ce priveşte cestiunea 
stăruinţă poporului român în Dacia în evul mediu, 
N. D. combate cu energie teoriile, susţinute de d. 
Xenopol, despre viaţa nomadă şi neorganizată a popo
rului român în mileniul trecut, despre pătrunderea şi 
aşezarea Slavilor în Dacia, despre convieţuirea timp de 
veacuri a Românilor cu Slavii şi despre înrâurirea par
ticulară, de sânge, de limbă, de cultură, ce aceştia ar fi 
exercitat-o asupra strămoşilor noştri, zicând că tânărul —  
pe atunci —  istoric ieşean nu susţine în scrierea sa, cum 
crede, vechimea Românilor în Dacia, ci dimpotrivă a 
Slavilor, că el nu cercetează traiul de veacuri al acelora, 
ci al acestora, că, în fine, nu combate «Teoria lui Roe
sler», ci formulează şi introduce în istoriografia naţio
nală o nouă teorie, acea slavică, pe care criticul o 
consideră reprobabilă din. toate punctele de vedere şi 
de-a dreptul periculoasă pentru educaţia spirituală şi na
ţională a tinerimii mai ales. Şi toate acestea pe un ton 
aspru, puţin obişnuit lui X. D., care însă revine la dân
sul— şi faptul e caracteristic— ori de câte ori i se prezintă 
ocazia să aprecieze scrieri istorice ale distinsului profe
sor universitar din Iaşi.)

Aşa dar aceleaşi idei cardinale ale generaţiilor pre-
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cedente se regăsesc şi în scrierea lui N. D .— nobila 
noastră origine romană şi puritatea noastră etnică, ca 
rasă, fără amestecul şi influenţa neamurilor străine, Slavi
lor în deosebi. Constatarea aceasta contribue deaseme- 
nea la cunoaşterea personalităţii ştiinţifice a regretatu
lui nostru istoric. De aceia o şi reţinem din întreaga 
sa scriere critică. Căci, ce priveşte conţinutul special al 
acesteia, argumentele şi dovezile cu cari dânsul îşi apără 
şi susţine părerile în cestiunile ce -formează obiectul 
polemiei de acum aproape trei decenii, —  interesează 
prea puţin astăzi, întru cât istoria şi-a spus cuvântul 
său, în cele mai multe cazuri definitiv, asupra lor. 
Ceia ce trebue totuşi de remarcat e că N. D. tratează 
cestiunea ca un specialist, care cunoştea bine întreaga 
literatură referitoare la ea, veche şi nouă, indigenă şi stră
ină, şi care făcuse chiar cercetări personale, mai ales pe 
baza marilor colecţii de documente medievale ungureşti, 
pe cari, se vede, le cunoştea foarte bine.

Documentele publi- Şi în adevăr, cei ce au urmărit ac- 
cate în colecţia tivitatea lui N. D. ştiu că aceste cer- 

Hurmuzaki cetări le făcuse dânsul mai întâiu pentru 
studierea cestiunii cu care se ocupase în deosebi, vechia 
organizaţiune socială şi politică a Românilor. In acest 
scop scrutase mai toate colecţiile de documente în cari 
puteâ presupune că va găsi material sub acest raport, 
astfel că, la 1884, când comisiunea pentru publicarea 
documentelor Hurmuzaki, in fruntea căreia se gă- 
sià d. D. A. Sturdza(l), i se adresă pentru a colectă

(i). Cf. Analele Academiei Române, ser. II, tom. VII, desb., p. 53.
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şi reedita materialul documentar, accesibil, de prove
nienţă străină, privitor la Români, înainte de 1575, 
putem susţine că N. D. cercetase şi cunoştea aproape 
întreg acest material, cuprins în colecţiile de documente 
ungare, polone şi slave-meridionale.—Totuşi numai după 
trei ani începîi publicarea lor. Aceasta fiindcă, pe lângă 
adunarea şi orânduirea materialului, pentru o parte din 
documentele mai vechi s’a simţit trebuinţa unei colaţio
nări cu originalele regestelor pontificale din Arhivele Va
ticanului, în care scop N. D. trebui să meargă şi să ră
mână mai mult timp la Roma.

E  a doua sa misiune ştiinţifică, cu care ocazie merse 
mai întâiu la Argram, unde studie istoria Vlahilor din 
Croaţia meridională, apoi în istria, unde cercetă viaţa 
Românilor de acolo şi în urmă în Dalmaţia, unde lucră 
în vestitele arhive ragusane. De aci trecu la Roma, unde 
colaţionă, cum am spus, timp de şeapte luni, regestele 
pontificale, cari încep cu sec. al VII-ea. La sfârşit între
prinse o călătorie de studii în Campania Napolitană, 
Apulia, Calabria şi Sicilia, pentru a cunoaşte de visu 
viaţa şi obiceiurile locuitorilor din aceste regiuni (1).

Rezultatele acestei noi misiuni ştiinţifice —■ acel «în
semnat material istoric şi epigrafic», de care aminteşte 
însuşi răposatul istoric in notele sale autobiografice — 
nu le cunoaştem. N. D. n’a publicat nimic asupra ei. 
Negreşit însă, in mss. sale se vor fi aflând lucruri in
teresante. Ori cum, ce priveşte materialul documentar, 
nu se vede a fi descoperit ceva nou mai de seamă, căci

(i) Pentru această călătorie de studii, cf. notele auto-biografice ale
lui N. D. In memoriul d-lui dr. C. I. Istrati, p. 36.
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nu găsim aşa cevâ în colecţia Hurmuzaki, în care ef 
publică, timp de zece ani, de la 1887 până la 1897, 
şase mari volume (1), cupi'inzând câteva mii de docu
mente de provenienţă externă, dintre anii 1199— 1575, 
«privitoare nu numai de-a-dreptul la ţările şi la po
porul român, ci şi — scrie editorul în prefaţa celui din- 
tâiu volum — la evenimentele mai importante petrecute 
în ţările vecine, cari însă au atins în mod indirect viaţa 
şi dezvoltarea noastră naţională»; căci, in lipsă de do
cumente indigene până în sec. al XIV, scrie el, cu dep
lină dreptate, cevà mai încolo, «orice document re
lativ la ţările române, înainte de acest secol, ocupă
un loc foarte însemnat în cunoaşterea fazelor si eveni-> >
mentelor prin care a trecut poporul român până atunci».

In cadrul acesta, destul de larg, N. D. publică, în colec
ţia Hurmuzaki, cum am zis, şease volume de documente. 
In ultimul, tipărit la 1897, el ne arată că în colecţio
narea întinsului material istoric ce făcu pentru ma
rea publicaţie, acum a Academiei Române, a avut 
în jvedere elementul românesc de pretutindene, în toate 
manifestările lui de viaţă —politică, culturală, militară, 
socială, economică etc. Iar ce priveşte publicarea docu
mentelor, ţinând seamă de faptul că unul şi acelaş iz-

(i) Vol. I, par. i ,  Bucureşti 1887, 40 mare, 701 pp., cu 553 doc. 
(1:199 — 1345) » v°l. I, par. 2, Bucureşti 1890, 40 mare, 889 pp., cu 888 
doc. (1346 — 1450); vol. II, par. 2, Bucureşti 1891, 40 mare, 730 pp., 
cu 534 doc. (1451 — 1510); vol. II, par. 3, Bucureşti 1892, 40 mare, 
748 pp., cu 462 doc. (1510— 1530); vol. II, par. 4, Bucureşti 1894, 4S 
mare, 756 pp., cu 446 doc. (1531 — 1552) ; vol. II, par. 5, Bucureşti 
1897, 4» mare, 770 pp., cu 413 doc. (1552— 1575). — Vol. I, 2, II, 2 
Ş> H, 3, cuprind, în apendice, şi documente slavone, cu traduceri latine, 
publicate de Prof. E. Kaluzniacki din Cernăuţi.
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vor poate fi cercetat din multe şi felurite puncte de 
vedere, a crezut că e bine să le tipărească în întregime, 
nu numai fragmentar.

Astfel, prin publicarea sistematică, într’un corpus in
digen, a tuturor documentelor externe privitoare la is
toria mai veche a Românilor, documente împrăştiate 
şi înmormântate prin o mulţime de colecţii vechi şi noi, 
din cari unele foarte rari, altele greu accesibile,— N. 
D. a facilitat, în cea mai largă măsură, progresul stu
diilor istorice. Dovadă sunt scrierile speciale ce s’au pu
blicat de atunci îucoace, bazate pe investigaţiuni făcute 
cu ajutorul documentelor cuprinse în întinsa sa culegere. 
Din acest punct de vedere deci, partea de colaborare 
ce el a pus-o la publicarea colecţiei Hurmuzaki tre- 
bue socotită ca una din lucrările sale cele mai de seamă 
şi, desigur, prin continuarea ei, preţul activităţii sale 
istorice ar fi câştigat mult.

Dar regretatul istoric, concentrându-şi, cum se va 
vedea, cu mulţi ani înainte încă, tot interesul şi toate 
puterile sale la o mare operă de sinteză istorică, mult 
depărtată însă trecutului nostru românesc, se văzu ne
voit a renunţa la continuarea acestei publicaţiuni. O 
spune lămurit în adresa ce înaintă cu acest prilej 
Academiei Române (1). E  opera despre care se vorbiâ 
mult încă fiind autorul în viaţă şi pe care «Enciclo
pedia Română» o anunţă, la timpul său, sub titlul : 
Istoria poporului român de la originele sale până 
la întemeierea noilor Principate Române, —  aceeaş 
despre care d-1 dr. C. I. Istrati întreţinu Academia

(i) Publicată în memoriul d-lui dr. C. I. Istrati, p. 47.
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Română în şedinţele de la 22 şi 23 Mai 1912 şi pe care 
N. D. a tipărit-o aproape în întregime sub titlul : Dacia 
preistorică.

Cum a ajuns autorul de la «Istoria poporului român 
înainte de întemeierea Principatelor» la «Dacia preisto
rică», vom ceroâ să arătăm in cele următoare.

Studiul tradiţiuni- D in titlul enunţat mai sus, reese că 
lor şi anticităţilor gândul lui N. D., la început, fusese ca 

ţărilor romane, plănuita lui operă să cuprindă şi acea 
grea lucrare istorică, pe care Academia Română caută 
de atâta vreme a o stimula şi scoate la iveală cu cel 
mai mare premiu pe care l-a publicat până acum —  
premiul Alexandru Ioan Çuza, pentru «Istoria Româ
nilor de la Aurelian până la fondarea Principatelor. »

In această direcţiune am văzut de altfel că-şi îndrep
tase mai de mult N. D. investigaţiile sale istorice, de 
când se apucase a studiâ vechia organizaţie politică şi 
socială a Românilor în evul mediu. Cum însă, pentru 
urmărirea cât mai departe în trecut a acestei ceşti uni, deci 
a vieţii Românilor în mileniul trecut, în izvoarele scrise, 
indigene şi străine, cercetate şi dezbătute din destul şi 
până atunci, nu puteâ găsi mărturii suficiente, el se 
apucă de cercetarea izvoarelor nescrise —  tradiţiu- 
nile istorice si anticitătile ţărilor locuite de Români, 
în studiul aprofundat al cărora nu se îndoiâ că va găsi 
preţioase mărturii istorice.

«Căci —  scria N. D. —  tot pământul ce a format 
odată teritoriul vechii Dacie este plin de anticităţi şi de 
tradiţiuni din epoca romană, din epoca anteromană şî 
medievală», şi «ar fi o neglijenţă din partea istoricului
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care se ocupă cu anticitatea poporului român, ca să 
lase neconsiderată şi nestudiată această importantă 
fântână istorică, acest tezaur vast de legende şi anti- 
cităţi, ce-1 întâmpinăm la tot pasul pe pământul ţărilor 
locuite de Români».

încredinţat apoi că, «pentru ştiinţa istorică, în sensul 
modern şi în sensul direcţiunii pozitive a viitorului, tra- 
diţiunile istorice sunt un nepreţuit tezaur», se apucă de 
studiul temeinic al acestora. Zic temeinic, pentru că şi 
mai înainte N. D. se îndeletnicise cu astfel de studii. 
Căci ne amintim că, delà începutul activităţii sale de 
scriitor încă, el urmăriâ, în articole şi studii publicate 
în «Familia» şi în «Orientul latin», în credinţele noa
stre religioase amintiri străvechi de zeităţi păgâne, 
romane şi eline, în proverbele noastre cunoştinţe pentru 
instituţiile dreptului roman în Dacia şi în poezia noastră 
populară elemente istorice din viaţa trecută a neamului.

Aceste studii, pe cari se vede a le fi continuat pa
ralel cu celelalte lucrări istorice ale sale, l-au adus, cu 
timpul, a cunoaşte cât se poate de bine întreaga noastră 
literatură populară. Iar mai în urmă, când ceia ce s’a 
publicat în acest domeniu nu-i mai fu de ajuns pentru 
studiile sale, întreprinse cercetări personale, călătorind 
prin diferite părţi ale Transilvaniei, Ţării Româneşti şi 
Moldovei, spre a culege însuşi, din viu graiu, în casele 
ţăranilor şi in colibele păstorilor, tradiţiile şi amintirile 
istorice, pe cari poporul român le-a păstrat, din generaţie 
în generaţie, din timpurile cele mai depărtate, «asupra 
originei sale, asupra vechilor sale credinţe şi instituţiuni 
şi asupra evenimentelor prin care el a trecut».

Cu acest prilej, «am adunat, scrie N. D., înşi-ne, din
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se refer la trei epoce principale —  la epoca dacă, la 
epoca dominaţiunii romane şi la timpul invaziunilor. 
Mai mult încă: am aflat în poporul ţăran tradiţiuni vechi, 
cari se refer nu numai la ţările acestea, dar şi la ţările 
mume, de unde au venit coloniile romane, tradiţiuni 
cari merg mai departe de epoca colonizării Daciei, pot 
zice chiar până la epoca primilor regi. In fine, am găsit 
în poporul nostru tradiţiuni din ciclul legendelor vechi 
italice, care au servit de bază lui Virgiliu la nemuri
toarea sa poemă despre originea poporului roman» (1).

—  Aşa dar, tocmai la Eneas ! Iată unde ajunsese N. 
D. în cercetarea tradiţiilor noastre istorice. Şi nu se 
opri aci. Căci, simţind tot mai mult nevoia colecţionării 
de nou material istoric de acest fel şi ocupaţiunile ne 
mai permiţându-i a-1 aduna ca până acum, direct, per
sonal, el căută a-1 aduna indirect, prin mijlocirea căr
turarilor delà sate, preoţilor şi învăţătorilor, publicând 
şi împrăştiind cunoscutul său «Chestionar istoric», despre 
care va fi vorba în cele următoare.

Chestionarul des- Partea întâia a acestui chestionar —  
pre tradiţiunile ,  „ ,

istorice şi anticită- ePoca Pana la a- 600 d- Chr. — Iu 
ţile ţărilor ro- publicată la 1893, în Bucureşti (54 pp., 

mane 8°), iar partea a doua —  aceeaş epocă
—  la 1895, în Iaşi (40 pp., 8°), după ce mai întâiu fusese 
tipărită în «Revista critică-literară» a fratelui său Ar. 
Densuşianu.

E  greu de redat cuprinsul acestui chestionar istoric,

(i) Toate citatele din acest capitol sunt făcute din prefeţele Ches
tionarelor despre cari mă ocup in capitolul următor.
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atât de întinse şi de felurite sunt preocupările lui N. 
D. în ce priveşte investigarea credinţelor religioase şi 
tradiţiilor istorice ale poporului român. Căci el nu se 
îndoia câtuşi de puţin că în aceste credinţe şi tradiţii, 
în aceste «arhive naţionale» ale neamului, transmise din 
generaţie în generaţie, prin sute şi mii de ani, se re
flectează întreaga viaţă trăită în ţările locuite de Ro
mâni, din epocile cele mai depărtate ale timpurilor pre
istorice până în sec. al XIV-lea, când încep izvoarele 
noastre scrise. De aceia în partea întâia a chestionarului, 
«care se referă la epoca daco-romană şi la evenimen
tele petrecute după aceia în ţările noastre până la 600 
d. Chr., vedem urmându-se, în şir par’că neisprăvit, 
numele, sub toate formele, ale tuturor zeităţilor, regi
lor, neamurilor ce au locuit vreodată pământurile noastre, 
numirile dace, toate cât se cunosc, şirul împăraţilor 
romani, onomastica latină, cetăţi, obiceiuri, etc., etc., 
cu un cuvânt, cum am zis, întreaga viaţă, reală şi 
închipuită, a ţărilor acestora.

Partea a doua a chestionarului rămânea să se refere, 
după planul conceput, la epocile posterioare a. 600 
până la 1400. Dar răspunsurile primite până la pu
blicarea acesteia— «cari au întrecut, scrie N. D., toate 
-aşteptările noastre»— au încredinţat pe autor că în amin
tirile poporului mai există încă o mulţime de tradi- 
ţiuni importante, referitoare mai ales la vechile mituri 
italice şi la cultul antecreştin. Interesul său se concentra 
deci asupra acestora, hotărînd a le consacra partea a 
doua a chestionarului său în întregime şi lăsând cu 
totul la o parte investigările cu privire la viaţă Ro
mânilor în evul mediu, la întemeierea noilor Principate
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şi la evenimentele, schimbările istorice petrecute până la 
1400 d. Chr.

Astfel, în studiile sale asupra tradiţiunilor noastre, 
N. D., în loc de a năzui să iasă la suprafaţă, la lumină, 
spre epocele noi istorice, se afunda tot mai mult în
dărăt, în întuneric, spre depărtatele epoce preistorice şi 
legendare. înţelegem dar cum dânsul părăsi planul 
primei sale lucrări, «Istoria poporului român delà origine 
până la întemeierea Principatelor», şi trecu la o nouă lu
crare, la «Dacia preistorică», în care negreşit trebui să 
se fixeze definitiv atunci când începù redactarea ei, 
acum vre-o 10— 15 ani.

Dacia preistorică. ] j jn studierea vastului material de tra- 
diţiuni istorice, a autorilor greci şi romani din epoca cla
sică şi acea decadentă, a mulţimei nenumărate de scriitori 
medievali, a anticităţilor Daciei şi a literaturii moderne, 
istorice şi preistorice, privitoare la ţările şi la popoarele 
din sud-ostul Europei, N. D, elaboră marea sa operă, 
concepută pe un plan grandios şi cu totul original.

De mulţi ani încă, înainte de a o fi terminat, văzând 
că timpul trece, bătrâneţele-1 ajung şi puterile-i scad, 
începuse a o tipări. Cu toată nevoinţa sa însă, soarta 
nu-i fu într’ajutor, căci boala şi moartea-1 prinse re
dactând şi corectând ultimele pagine ale scrierii. Nu-i 
fu dat deci să-şi vadă opera vieţii sale pe deplin în
făptuită, rămânând ca alţii să ducă la capăt ceia ce 
dânsul nu apucă. Din nefericire însă, aceşti «alţii» greu 
s’ar putea găsi azi între noi, căci N. D. s’a depărtat enorm 
de câmpul studiilor istorice ale contemporanilor săi, 
avântându-se pe terenuri pe cari nu mai poate fi urmărit
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de cinevà fără rizicul de a nu pierde, ca şi dânsul, 
lumea realităţilor istorice.

Bine deci, pentru împlinirea operei lui N. D., că s’a 
găsit un bărbat entusiast, cu înalt şi sincer cult pen
tru activitatea şi memoria neobositului istoric, care să 
ia asupră-şi completarea scrierii sale, reconstituirea 
ultimelor pagine, întocmirea indicelor şi redactarea in
troducerii — d. dr. C. I. Istrati, mulţumită căruia în cu
rând vom puteâ avea la îndămână marea lucrare a 
lui N. D., o scriere întinsă, de peste 70 coaie tipar 
garmond, care începe cu cele mai depărtate epoci 
preistorice-geologice şi sfârşeşte cu Imperiul pelasgic.

Atunci cei competinţi vor fi în măsură să apre
cieze şi această scriere a răposatului istoric, ceia ce, 
acum şi aici, nu se poate face, pentrucă cel ce scrie 
aceste pagine nu cunoaşte «Dacia preistorică» de cât 
din relaţiunile date de d. dr. Istrati în conferenţa ce 
i-a consacrat la Academia Română, relaţiuni din cari 
se pot emite, cel mult, anumite consideraţii.

Astfel, incontestabil că, acordând, după cum s’a văzut, 
tradiţiilor şi legendelor o valoare hotărîtoare ca izvoare 
pentru reconstituirea vieţii popoarelor dispărute de pe 
 ̂pământul Daciei cu mii de ani în urmă şi predispus 
cum era din fire spre fantasie, N. D. a trecut, în in
terpretarea vastului său material tradiţional şi legendar, 
nu numai peste marginele realităţilor, ci chiar şi a 
posibilităţilor istorice. Neavând apoi pregătire filolo
gică specială, spre a deslegâ, pe cale linguistică, nu
meroasele probleme şi cestiuni istorice ce se impuneau 
investigaţiilor sale, el a căzut în evidente rătăciri.

Cu toate acestea, nu e mai puţin adevărat că în
Densuşianu.— Domnii Glorioşi. IV



scrierea aceasta trebue să se găsească multe, foarte 
multe lucruri bune şi preţioase, nu numai ca materiale 
de studii şi informaţii, ci şi ca rezultate şi hipoteze 
ştiinţifice, mai ales in ce priveşte străvechia civilizaţie 
pelasgă. Căci nu e admisibil ca un scriitor ca N. D., 
care a dat la iveală lucrări istorice de valoare, după 
o muncă atât de serioasă şi întinsă, să nu fi lăsat 
linii de lumină pe urma studiilor sale, măcar acolo unde 
a avut să lucreze pe bază de materiale arheologice 
preistorice mai pozitive şi unde şi alţi cercetători, Ro
mâni chiar, au adus şi aduc mereu contribuţii noi şi bine 
apreciate de specialişti.

De aceia datoria criticei serioase şi competente va 
fi de a scoate la timpul său toate aceste părţi bune ale 
scrierii din noianul hipotezelor fantastice şi aserţiunilor 
în cari sunt înnecate. Iar până când această operaţie 
se va face, datori suntem să recunoaştem că «Dacia 
preistorică» închide într’ânsa un enorm capital de muncă, 
pe care numai un neobosit aservit unui înalt ideal 
ştiinţific ca N. D. l-a putut îndeplini. Şi munca trebue 
cinstită, iar idealul respectat!

Nu pot trece mai departe, fără a repetă ceia ce am 
mai spus, că lucrarea aceasta a absorbit şi robit cu 
totul mai bine de 20 de ani pe autor, care, căutând 
să câştige cât mai mult timp pentru înfăptuirea ei. 
şi-a abandonat chiar puţinele-i legături sociale, şi-a redus, 
materialiceşte, viaţa la strictul necesar, lipsindu-se până 
şi de repaosul şi liniştea la care fiece om muncitor are 
■dreptul, necum un istovit de muncă ca dânsul.

De mulţi ani încă, el nu mai trăia decât pentru scrierea
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aceasta a sa. Pentru ea a renunţat la continuarea publi
cării documentelor în colecţia Hurmuzaki şi pentru ea 
şi-a părăsit toate celelalte lucrări începute. Puţinul ce a 
publicat în acest timp, delà ’93 încoace, sunt scrieri 
pe cari trebuia să le facă pentru îndeplinirea: fie a în
datoririlor funcţiei sale delà Statul major (scrierile din do
meniul istoriei militare), fie a unor angajamente anteri
oare (rapoartele istorice din «Jahresbericht»-ul Jastrow 
delà Berlin), fie a unor legături personale (studiele din 
«Revista pentru istorie, arheologie şi filologie» şi artico
lele din «Revista critică-literară» delà Iaşi), fie, în sfârşit, 
din necesitate sufletească, pentru afirmarea credinţelor 
şi sentimentelor sale.

Acesta din urmă a fost cazul când dânsul a publicat 
scrierea despre «Sistema ortografică a limbii române » 
şi tot acesta cazul când a intervenit, la 1893, în 
acerba polemică confesional-politică a teologilor din Blaş 
cu «Gazeta Transilvaniei», care, în treacăt fie zis, con
tribuise mult, prin reproduceri, la cunoaşterea şi răs
pândirea scrierii sale «Revoluţiunea lui Horia» şi cu al 
cărei director, răposatul dr. Aurel Mureşianu, N. D. 
întreţinea intime raporturi de prietenie şi colaborare.

Independenţa bise- Cu acest prilej publică în «Gazeta 
ricească a Mitropo- Transilvaniei» scrierea : Independenţa bi- 

hei de Aiba-iuiia. sericească a  Miropoliei din Alba-Iulia : 
«cercetare istorică critică despre relaţiunile Bisericii ro
mâne din Mitropolia Albei-Iulii cu Biserica Romei» (1), 
în care, tipărind actul Unirii, descoperit în cursul cer

ţi) Tipărită şi aparte, în editura Gazetei Transilvaniei, sub acelaş 
titlu, Braşov 1893, 46 pp., 8° mare.
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cetărilor sale arhivalice din Pesta, astfel după cum a 
fost redactat în original şi subscris de vlădica Atanasie 
şi de preoţii săi şi astfel după cum, în urmă, a fost 
falş tradus şi tendenţios prezentat de Iesuiţi, X. D. 
dovedeşte că de atunci încoace aceştia mereu au lu
crat, sistematic şi perseverent, pentru catolicizarea Bise
ricii unite, în detrimentul fiinţei naţionale a neamului 
românesc. Mai mult încă, el descopere că această operă 
•de catolicizare a fost înlesnită şi susţinută de însuşi ca
pul Bisericii unite, mitropolitul Vancea, prin conciliile 
provinciale din 1872 şi 1882, ţinute în cea mai mare 
taină, fără îndreptăţire legală şi canonică. încheind, auto
rul arată, cu accente de serioasă îngrijorare şi de sinceră 
mâhnire, consecinţele nefericite ce vor decurge pentru 
viitorul neamului românesc din Transilvania din aceste 
antinaţionale uneltiri şi acţiuni de catolicizare, puse 
la cale chiar de ai noştri.

Scrierea aceasta a produs, mărturiseşte o revistă 
a timpului, o nedescrisă impresie asupra Românilor 
de peste munţi şi a provocat o înverşunată polemică 
între istoricii canonişti delà Blaş, răposaţii Alexandru 
Grama şi Augstin Bunea (1), şi «Gazeta» delà Braşov. 
In pasiunea luptei, N. D., care, cum am văzut, a trăit 
într’un oraş mare ca Bucureştii aproape necunoscut, 
mulţumit, cum scria însuşi undevâ, «că poate să lu
creze in retragere», a fost acuzat că n’a urmărit prin 
scrierea sa, bazată numai pe documente autentice, alt 
scop de cât acela de a-şi satisface vana dorinţă de a

(t) A  se vedeâ cele două părţi ale Chestiunilor din dreptul şi 
istoria Bisericii române unite, publicate în Blaş, la 1893.
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deveni celebru. In ăst mod se jicniau credinţele şi sen
timentele acestui bun român şi cinstit istoric, care constată, 
cu deosebită satisfacţie, la sfârşitul scrierii sale: «că 
vederile noastre în această cestiune mare, cestiune de 
viaţă şi de moarte bisericească şi politică a Românilor din 
Transilvania, nu diferă întru nimic de părerile părinţilor 
noştri, de vederile apostolilor renaşterii noastre naţionale».

Fireşte nu e locul a stărui aci mai mult asupra acestei 
polemice. De altfel nici nu mai e trebuinţă. Tim
pul, cel mai bun şi cel mai drept judecător, a dat, 
din nenorocire mai curând de cât s’ar fi crezut, deplină 
dreptate temerilor exprimate de N. D. în scrierea sa 
asupra viitorului Bisericii române unite. Zilele destul 
de grele prin care trece astăzi această Biserică dove
desc, durere, faptul cu prisosinţă.

Rapoartele dm Jah- Am văzUt că Academia Română, la
resbericht-ul Soci- „ .........................
etăţii istorice din cererea bocietăţu istorice din Berlin, re-

Berlin. comandase pe N. D. ca referent istoric 
român al publicaţiei ce această societate editează : 
«Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftrag 
der Historischen Gesellschaft zu Berlin».

Primul său raport, publicat aci, la 1885 (1), dă o suc
cintă dar completă expunere asupra dezvoltării istoriogra
fiei române delà începutul secolului trecut, delà Maior şi 
Engel, până la 1881, înşirându-se şi apreciindu-se tot 
ceia ce sa  produs mai de valoare în acest răs
timp în domeniul istoriei noastre naţionale.— Al doilea, 
publicat tocmai la 1892 (2), semnalează mai pe larg

(1) An. IV : i 83r, Berlin 1885. par. II, pp. 345—360.
(2) An. XII: 1889, Berlin 1891, par. III, pp. 245—271.
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întreaga producţie istorică şi filologică dintre anii 1882 
şi 1889. Ca şi întâiul, acest al doilea raport al lui N. D. 
cuprinde, pe lângă un sistematic repertoriu bibliografic, 
aprecieri critice, obiective şi judicioase, de natură a putea 
servi la buna orientare şi sigura informaţie a cercetăto
rilor. —  Urmează apoi, după aceleaşi norme şi în acelaş 
spirit critic, alte cinci rapoarte, şi anume: întâiul 
pentru 1890 (1), al doilea pentru 1891 (2), al treilea 
pentru 1892 —  93 (3), al patrulea pentru 1894 — 
9 5 — 96 (4) şi al cincilea pentru 1897 (5 ).—  In sfârşit, 
ultimul raport publicat de N. D. în «Jahresbericht»-ul 
din Berlin, la 1905, înregistrează literatura istorică şi 
filologică românească dintre 1897— 1903 (6).

Se ştie că anii aceştia se caracterizează printr’o bo
gată şi preţioasă producţie istorică ce merită o aten
ţiune deosebită. Cu toate acestea, N. D. se mulţumeşte 
a da un conştiincios repertoriu bibliografic. Se vede 
bine că, cufundat tot mai mult în marea sa lucrare isto
rică, pierduse din interesul său de mai nainte pentru 
scrierile istorice ale altora. Rolul de referent istoric al 
publicaţiei berlineze de altfel îi deveniâ din an în an mai 
oneros. Faptul îl cunosc delà însuşi mult regretatul 
istoric, care, în timpul din urmă, se gândiâ serios a

(1) An. XIII: 1890, Berlin 1892, par. III, pp. 271—278.
(2) An. XIV: 1891, Berlin 1893, par. III, pp. 312—320.
(3) An. XVI: 1893, Berlin 1895, par. III, pp. 445—454.—Publicat 

şi în traducere românească, în Revista critică-literară din Iaşi, an. 
III (1895), pp. 45—48, 69—83.

(4) An. X IX : 1896, Berlin 1898, par. III, pp. 234- 246.—In cola
borare cu d. Ov. Densuşianu.

(5) An. X X : 1897, Berlin 1899, par. III, pp. 352—355.—In cola
borare cu acelaş.

(6) An. X X V I : 1903, Berlin 1905, par. III, pp. 136—153.
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recomanda pe alt cineva în locul său ca referent. Nu 
apucă însă a face aceasta, căci, iarăşi, moartea fu mai 
zorită decât dânsul.

Aceasta e partea de colaborare al lui N. D. la 
«Jahresbericht»-ul Societăţii istorice din Berlin: opt ra
poarte, cari, împreună cu «compte-rendu»-urile d-lui 
A. D. Xenopol din «Revue historique» delà Paris, sunt 
singurele repertorii bibliografice critice, de total, asupra 
istoriografiei noastre din ultimele decenii.

Studiile şi articolele Cele din urmă scrieri ce ne-au 
lui N. D. din Revista . ..
pentru istorie etc. şi ramas de menţionat din activitatea

din Revista critică- istorică a lui N. D., sunt studiile, 
literara delà Iaşi. articolele şi materialele folclorice, pu

blicate de dânsul în «Revista pentru istorie, arheologie 
si filologie» si în «Revista critică-literară» din Iaşi.

Ca membru fondator şi vicepreşedinte al Socie
tăţii istorice române, el tipări în organul acestei socie
tăţi, fosta revistă a răposatului Tocilescu, două studii: 
Războaiele lui Ştefan cel Mare, după cronicarii poloni 
Dlugosz şi Cronier (1) şi Chineziatul familiei Ba- 
saraba din ţara Haţegului (2).

Amândouă aceste studii sunt lucrări mai vechi ale 
sale. Primul —de când redacta scrierea «Domnii glorioşi 
şi Căpitanii celebri ai Ţărilor Române», cu care ocazie 
ştim că. scosese şi tradusese din cronicarii poloni şi un
guri tot ce e privitor la marile războaie ale Românilor cu

(1) An. IV (1902), voi. VIII, pp. 170-208.— Acest studiu fu tipărit 
simultan în România militară şi reprodus în Gazeta Transilvaniei 
din acea vreme. Cf. mai sus, p. XXXI, nota i.

(2) Ibidem, pp. 50-73.
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aceşti vecini ai noştri şi cu Turcii. A doua lucrare e, 
cred, şi mai de demult — de pe vremea când studia vechea 
organizaţiune politică şi militară a teritoriilor române 
de peste Carpaţi şi publica, în «Columna Jui Traian» şi 
aparte, «Monumentele pentru istoria ţării1 2 3 4 Făgăraşului».

In «Revista critică-literară» delà Iaşi, în care, cum s’a 
arătat la locul său, N. D. tipărise mai întâiu partea a Il-a 
a Chestionarului său istoric, pe lângă o seamă din răs
punsurile primite la acest chestionar — balade istorice 
şi cântece populare eroice (1) —  şi un glossar de 
cuvinte vechi şi puţin cunoscute (2), el mai publică: 
Documentul de unire al boerilor şi nobililor români 
din ţara Făgăraşului, delà a. i j u  (3) — o recoltă 
arhivalică a tinereţelor sale — şi două prea interesante 
Scrisori asupra istoriei Transilvaniei (4).

In prima scrisoare dânsul arată că s’a lucrat şi pu
blicat aşa de puţin pentru adevărata istorie a Tran
silvaniei, încât, la sfârşitul sec. X IX  —  secol plin de o

(1) C ântecul M arcu lu i: An. II (1894), pp. 265, 332 şi 420; an. III 
(1895b PP- 9+ Şi 301 i an. IV (1896), p. 29.— R ad u  A ngliei, an. II, p. 
379. — Ilin ca  C alina, an. III, p. 24. — C obea, an. III, p. 60. — D in , 
C onstandin s i  R om an , an. III, p. 126. — lo v ită , nepotul lu i N ovac , 
an. IV, p. 27. — V oina ş i m am ă-sa , an. IV, p. 63. — N ovac ş i L id a ,  
an. IV, p. 118. — U rarea  cu p lu gu l, an. IV, p. 217. — M untele d e  C riş, 
an. IV, p. 295. — C ernea, an. IV, p. 341. — Ia n a  S im z ian a  ş i S o a re le , 
an. V  (1897), p. 114.

(2) An. IV, pp. 85—87 şi 290—291.
(3) An. I (1893), pp. 473-498, cu un postscriptum—ibidem, pp. 84— 

89— în care se relevă că lista subscriitorilor documentului s’a publicat 
şi de Bariţ, nu însă după actul original din colecţia Hevenesi, 
ci după colecţia de texte a lui Şincai din Oradea-Mare.

(4) An. II, pp. 49—62 şi 97. — Exemplarul Revistei critice-literare 
din biblioteca Academiei Române nefiind complect şi neputând con
sultă publicaţia în altă parte, regret că nu voiu putea arătă şi cuprinsul 
scrisoarii a doua a lui N. D. asupra istoriei Transilvaniei.
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bogată activitate istorică în ţările din apusul şi centrul 
Europei — , cu toate silinţele conţilor Iosif Kemény şi 
Emeric Miké, publicarea de izvoare şi de studii isto
rice cu privire la trecutul acestei ţări, după cum re
cunosc înşişi numiţii istoriografi, se găseşte aproape în 
acelaş stadiu, în care a rămas după vestitul Iosif Benkö 
la sfârşitul sec. XVIII. Aceasta pentrucă istoricii naţiu
nilor privilegiate ale Transilvaniei, singurii cari au fost 
în măsură a întreprinde cercetări arhivalice, au publi
cat documente si au făcut studii istorice numai din )
punctul de vedere al intereselor lor politice (Ungurii) 
şi al apărării şi conservării vechilor lor privilegii (Saşii), 
cu completa ignorare a elementului românesc, care a 
avut în istoria Transilvaniei rolul de căpetenie, sub toate 
raporturile şi în toate timpurile, nu numai delà a. 1000 
d. Chr. încoace, ci delà colonizarea Daciei până în zilele 
noastre. Dar să lăsăm pe autor însuşi să vorbească:

«Mult mai importantă însă pentru istoria veche a 
Ungariei şi Transilvaniei —  scrie el — eră poziţiunea na
ţională a Românilor.

«Anume: Românii, începând delà castrul Branului, 
delà Oituz şi delà Rodna, până la frontiera de apus a 
Bănatului şi până în comitatul Bereg, dincolo de Ma
ramureş, îşi aveau din timpuri imemoriale districtele 
lor naţionale româneşti (districtus olachales); fiecare 
district românesc avându-şi castrele sale, iar in sânul 
acestor districte, formate în jurul castrelor, Românii îşi 
aveau administraţia lor naţională, cu chinezii, cu voe- 
vozii şi cu banii lor. Aşa că poporul român nu numai 
că era elementul cel mai numeros din Transilvania şi 
din părţile Ungariei dincoace de Tisa, dar eră totodată
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armata permanentă, puterea militară a Transilvaniei. 
Românul construia, conservă şi apără in timp de pace 
şi în timp de războiri castrele Transilvaniei şi ale Unga
riei dincoace de Tisa, şi tot poporul român, condus de 
voevozii Transilvaniei, de banii Bănatului si de voevozii 
Maramureşului, aruncă totdeauna în cumpănă vitejia 
şi sângele său în toate războaiele ce le-au purtat regii 
Ungariei.

«Dar mai mult. Nu numai eă Românul eră forţa mi
litară cea mai importantă în istoria Transilvaniei şi Un
gariei, dar eră totodată şi puterea agricolă a Transil
vaniei. El munciâ pământul său şi pământul. domnului 
său, el da pâne nobili mei şi biurocraţiei transilvane. In 
ce priveşte, de altă parte, starea financiară a acestei 
ţări, Românul eră singurul contribuabil al Transilvaniei, 
erariul viu şi nesecat al regelui, al comitatelor şi al dis
trictelor. Afară de impozitele ordinare, asupra lui cădeau 
toate contribuţiunile extraordinare, votate la diferite oca- 
ziuni pentru diferite războaie. Românul plătiâ în sec. 
XVI şi XVII tributul Transilvaniei la Constantinopol şi 
darurile pentru Sultanul şi pentru paşii turceşti. Ro
mânul cultivă minele de aur, de argint, de fier şi sa
linele Transilvaniei, din cari tezaurul public sau visteria 
regelui trăgea venituri foarte însemnate. Dar importanţa 
Românilor în istoria Transilvaniei nu se termină nici 
aici. Poporul român de peste Carpaţi eră aşa zicând 
Laţiul Ungariei, trunchiul din care a eşit în toate tim
purile partea cea mai mare a nobilimei ungureşti din 
Transilvania şi cei mai însemnaţi bărbaţi de stat şi de 
arme ai Transilvaniei şi Ungariei.

«Aşa că, pe lângă toate că Românii au fost secoli
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întregi excluşi delà beneficiile vieţii publice, ei însă, 
prin importanţa lor ca factor militar, agricol şi finan
ciar, au influenţat totdeauna adânc asupra vieţii de stat 
din Transilvania şi Ungaria.

• Este dar evident că nici istoria Transilvaniei, nici 
chiar istoria Ungariei, fără de istoria poporului român 
de peste Carpaţi nu se poate scrie. Căci oricine va 
puteâ pune întrebarea: cum se poate scrie o istorie mi
litară, agrară, financiară şi nobilitară a acestor ţări, fără 
istoria poporului român, care a fost elementul dătător 
de viaţă, factorul principal în toate aceste ramuri ale 
vieţii de stat din Transilvania» (1).

Am dat acest citat mai lung din «scrisoarea» lui N. 
D., nu numai pentru a învederâ cadrul just şi elocvent 
în care dânsul ne înfăţişează, în toată însemnătatea şi 
deplinătatea, trecutul poporului românesc din Tran
silvania şi Ungaria, ci şi pentrucă prin el se indică 
oarecum întregul program de îndeplinit al istoriografiei 
române de peste munţi.

Negreşit, de când el scria cele reproduse mai sus, 
delà 1894, prin preţioasa activitate a fericitului Aug. Bu- 
nea şi a tinerilor scriitori istorici ce s’au afirmat în 
timpul din urmă, s’a lucrat şi se lucrează serios pentru 
cunoaşterea trecutului românesc din Transilvania şi 
Ungaria, mai ales sub raportul vieţii bisericeşti şi cultu
rale. Cât mai rămâne însă de cercetat şi studiat pentru 
cunoaşterea şi a celorlalte laturi de manifestare ale 
vieţii neamului nostru din aceste ţări, se poate ve-

“ coţi) Revista criticâ-literară, an. II, pp. 52
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deà bine din cele scrise de N. D. — Rânduri întregi de cer
cetători şi istorici vor trebui să muncească cu stăruinţă şi 
devotament, până ce trecutul de două ori milenar al 
Românilor de peste munţi se va puteâ reconstitui şi 
înfăţişa în cadrul întregii lor vieţi istorice.

Dar făcând această constatare, nu pot să nu dau ex
presie sincerei păreri de rău ce mă stăpâneşte scriind 
prezentele rânduri. Ce păcat că opera aceasta mare 
istoriografică, preconizată pe seama Românilor din Ar
deal de N. D., n’a fost începută de el însuşi. Ce păcat că 
acest bărbat, născut şi crescut în Transilvania, care şi-a 
început activitatea istorică cu serioase studii asupra ve- 
chei organizaţiuni politice şi naţionale a Românilor de 
peste munţi şi care şi-a stabilit apoi reputaţia cu te
meinica monografie asupra revoluţiunii lui Horea, nu şi-a 
pus via sa inteligenţă, întinsa sa cultură, rarul său zel 
istoriografie şi marele capital de muncă de care a fost 
capabil în serviciul istoriei ţării sale de origină şi po
porului său de acasă. Căci, negreşit, prin ceia ce ne-ar 
fi dat după o activitate de 20 — 30 de ani, el şi-ar fi ri
dicat sieşi monument nepieritor, nu acolo, departe, unde 
a năzuit şi unde l-a mânat un ideal ştiinţific care pe noi 
nu ne poate încălzi, în lumea uitată a străvechilor Pelasgi, 
ci aci, aproape, în lumea noastră românească, unde 
l-ar fi înconjurat admiraţia, dragostea şi recunoştinţa 
contemporanilor şi urmaşilor săi de acelaş neam....

Dar lucrurile sunt aşa cum au fost. Trebue deci să 
apreciem pe N. D. nu după ceiace ar fi putut el şi am fi 
dorit noi să facă, ci după ceiace a făcut. Şi în această pri
vinţă, independent de marea operă a vieţii sale, în care 
pare că urmăriă nu numai împlinirea unor înalte năzuinţi
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.ştiinţifice, ci şi a unui mare ideal naţional, dovedindu-ne 
descendenţi direcţi, nu atât ai vechilor coloni romani, cât 
ai protopărinţilor acestora, ai acelor Rimini, cari, după 
dânsul, rupându-se din neamurile ce au stăpânit în tim
purile cele mai depărtate ţările noastre, au plecat de aci, 
delà noi, şi au fondat Rîmul, — independent, zic, de această 
operă, cu ceia ce a lăsat în urmă —  publicaţiile de 
izvoare şi scrierile istorice cercetate în paginele premer
gătoare —  el şi-a asigurat un loc de merit în rândul ce
lor ce au contribuit prin lucrarea lor pozitivă la îmbo
găţirea istoriografiei noastre naţionale, într’o vreme când 
se făceâ istorie nu din profesie, ci din vocaţie. Iar în 
lungul şir al Românilor din Ardeal, cari, fie că au rămas 
acasă, fie că au venit în ţară, au cultivat cu deosebită 
râvnă literile româneşti, asigurând progresul culturii na
ţionale, N. D. şi-a asigurat un loc şi mai de merit.

Căci, deşi stabilit în ţară de peste treizeci de ani, 
N. D. a fost şi a rămas un scriitor, un istoric arde
lean, nu numai prin firea, prin mentalitatea şi prin 
sentimentele sale, ci şi prin forma şi prin structura scri
sului său specific. A fost, aşâ precum atât de bine şi 
de frumos l-a caracterizat d. N. Iorga, un «pribeag» 
în mijlocul fraţilor săi din ţară. Precum deci el a 
cinstit cu opera sa ţara-i de naştere, tot astfel trebuie 
să se cinstească cu el şi aceasta—-Ardealul, pe care, cu 
tot românismul idealului său larg, l-a iubit mai mult ca 
pe ori care din ţările neamului, amintindu-şi-1 mai des 
şi mai duios. Şi de sigur că nu odată îşi va fi odihnit 
şi recreat mintea sa obosită şi frământată de problemele 
grele ale depărtatelor sale preocupări istorice în plă
cute aduceri aminte despre oamenii şi locurile acestei
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ţări, atât de frumoasă prin natură. Chiar şi în momentul 
când s’a gândit mai întâiu serios la cele veşnice, între- 
mindu-şi rosturilor vieţii sale pământeşti, întreg cugetul 
său s’a îndreptat spre patria locului său de naştere, lă- 
sându-şi acolo, proprietate «Asociaţiunii», comoara ago
nisită în viaţă, rodul minţii şi al sufletului său, scrierile 
sale, tipărite şi manuscrise.

Spre onoarea lor, cei ce stau în fruntea acestei insti- 
tuţiuni culturale, apreciind sentimentele cu cari a fost 
făcut acest modest dar preţios dar, au găsit mijlocul 
să cinstească cu recunoştinţă amintirea lui N. D., insti
tuind pe numele său un mic fond, care însă cu vremea 
se va putea mări, din veniturile căruia să se decearnâ 
anual un încurajetor premiu celor ce se vor distinge, prin 
sărguinţa şi lucrările lor, în ogorul în care a muncit cu 
atâta râvnă mult regretatul nostru istoric.

Astfel, în timp ce dincolo se va prerpetuâ în ăst mod 
amintirea lui N. D., dincoace, în ţară, columna de granit 
frântă —  simbol al vieţii şi al operii sale neîndeplinite — 
ce e a lăsat să i se aşeze la capătul mormântului, va 
mărturisi, prin inscripţia sa, celor ce vor rătăci prin ma
rele cimitir al Bucureştilor că aci, în mijlocul şi în timpul 
nostru, a trăit, a muncit şi a murit «Nicolae Den- 
suşann, fost advocat în Transilvania, 1846— /j?// >.

Bucureşti, O ctom vrie IQ 12 .

ALEX. LfiPËD/VTU
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IN T R O D U C E R E

« Virtutea m ilitară este  cea  m ai scumpă 
şi n ob ilă  m oştenire a naţiunii române.

«A o păşiră în treagă este  cea  mai mare 
dorinţă a inim ii M ele , la care cuget n ea
dorm it».

1 Ianuarie 1885. Carol I.

Istoria poporului român, din cele mai vechi tim
puri şi până în zilele noastre, este numai o lungă 
serie de lupte uriaşe războinice, ce a trebuit să le 
susţină, cu multă vitejie şi devotament popond român, 
pentru apărarea ţărilor române, a naţionalităţii, 
limbii, religiunii şi libertăţilor sale.

In tot cursul evului de mijloc, invaziunile la Car- 
paţi şi la Dunărea de jo s  s’au continuat, s’au re
înnoit şi s’au preschimbat cu aceeaş rapiditate şi 
vehemenţă ca şi în epoca Imperiului roman. Ş i  
dacă popond român a ieşit victorios din aceste răz
boaie gigantice, dacă ţările române n’au fost sub

jugate de popoare străine, dacă naţionalitatea ro
mână n’a fost distrusă, dacă şi azi ţările acestea 
sunt latine, precum au fost latine înainte aproape cu 
1800 de ani,— aceasta are s’o mulţumească geniului 
său naţional, virtuţilor sale militare, moştenite delà 
strămoşi, încrederii ce au avut-o totdeauna Ro
mânii în drepturile şi în forţele lor, iubirii de ţară 
şi de naţionalitate, unirii şi înţelepciunii lor politice

Densuşianu. — D o m n ii G lo r io ş i . 1
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Din nefericire însă, în mijlocul războaielor con
tinue şi a greutăţilor enorme de cari suferiau ţă
rile acestea, cele mai multe fapte de arme ale Româ
nilor au rămas nescrise şi noi suntem astăzi siliţi 
să reconstruim, pe cât se poate, istoria veche a po
porului român din micile fragmente ale mior acte 
contemporane sau din relatările scurte ale unor cro
nicari străini, de multe ori parţial sau rău informaţi.

Insă chiar şi din aceste puţine fragmente ce ne-au 
mai rămas din primele secole ale statelor române, 
istoricul imparţial se va convinge: că poporul român, 
luptând secole întregi cu o vitejie fără de seamăn 
în contra invaziunilor continue ale Cumanilor, 
Tătarilor şi Musulmanilor spre centrul Europei, — 
războaiele şi sacrificiile enorme de sânge şi avere ale 
Românilor au fost totodată războaie şi sacrificii 
în folosul civilizaţiunii europene.

In descrierea ce o prezentăm aici, noi vom înfă
ţişă războaiele memorabile ce au trebuit să le susţină 
cu bărbăţie Românii pentru cele mai sfinte bunuri 
ce le posedă un popor, pentru ţară şi naţionali
tate,— războaie lungi şi grele, cari pun pe Romám ală
turea cu cele mai viteze popoare ale anticităţii. Vom 
înfăţişă de asemenea aici faptele celor mai iluştri 
oameni de războiu ai Românilor, a căror mărime 
noi astăzi o admirăm şi cari pe noi, urmaşii lor, 
ne-au învăţat ce a fost odată poporul român şi 
ce poate să devină în viitor.

AUTORUL.



I.

PRINCIPATUL ŢĂRII ROMĂNEŞTI



RADU NEGRU
Fondatorul principatului Ţării Româneşti şi 

învingătorul Cumanilor,
(A. 1290)

Radu Negru este creatorul statului unitar al Ţârii 
Româneşti, astfel cum ni se prezintă statul acesta în
cepând din secolul al XIV-lea şi până la unirea Prin
cipatelor Române (1859).

Cu puţini ani înainte de venirea acestui mare domn 
în părţile dincoace de Carpaţi, Ţara Românească se afla 
divizată în mai multe chinezate şi voivodate mici (1 ).

La a. 1290, Radu Negru, care domniâ în Transil
vania peste două ducate româneşti, al Făgăraşului 
şi Amlaşului, strămută scaunul domniei sale la Câmpu
lung, apoi la Argeş, uni sub un singur cap politic şi 
militar diferitele chinezate şi voivodate delà Severin 
şi până la Şiret, purtă mai multe resbele fericite cu 
ordele Cumanilor din această ţară, organiză puterea

(1) Astfel aflăm la a. 1247: chinezatul lui Ion , chinezatul lui 
F a rc a ş  şi chinezatul voivodului Linioiu  dincolo de Olt şi voivo
datul lui S tam siav  dincoace de Olt. D ensuşianu, Documente Hur- 
muzaki, vol. I, par. 1, a. 1247, pag. 250—251.



6

militară a Românilor şi întemeie mai multe fortificaţiuni 
pentru apărarea ţării (1 ).

O veche cronică românească scrie astfel despre Radu 
Negru:

«Iar când au fost cursul anilor 6798 (1290), fiind în 
ţara ungurească un voivod, ce l-au chemat Radu Negru 
voivod, mare herzog pre Amlaş şi pre Făgăraş, ridicatu-s’a a 
de acolo cu toată casa lui şi cu mulţime de noroade, 
Români, Papistaşi, Saşi, tot felul de oameni, pogo- 
rându-se pe apa Dămboviţii, început-au a face ţară 
nouă. Intăiu făcut-au oraşul ce-i zic Câmpulung. 
Acolo au făcut şi o biserică mare, frumoasă şi înaltă. 
De acolo au descălecat la Argeş şi iară au făcut 
oraş mare şi şi-au pus scaunul de domnie, făcând curţi 
de piatră şi case domneşti şi o biserică mare şi frumoasă. 
Iar noroadele ce se pogorîse cu dânsul, unii s’au 
tins pre subt podgorie, ajungând pănă în apa Şiretului 
şi pănă la Brăila, iar alţii s’au tins în jos, peste tot locul, 
de au făcut oraşe şi sate pănă în marginea Dunării şi 
pănă în Olt.

«Atunci si Basarabestii, cu toată boerimea ce era > * *
mai nainte peste Olt, s’au sculat cu toţii de au venit 
la Radu-Vodă, închinăndu-se să fie subt porunca lui şi 
numai el să fie peste toţi stăpănitor. Şi de atunci s’a 
numit de-i zic Tara Românească. Iar titulusul domnului

1 5

s’au făcut precum s’arată mai jos: Litru Hs. Dum
nezeu, cel bun credincios şi cel bun de cinste şi cel

(i) Afară de curţile domneşti delà Câmpulung şi Argeş, cari în 
documentele evului de mijloc se numesc castre, alte trei vechi for
tificaţiuni mai păstrează până astăzi numirile de Cetatea lui Negru- 
V odă  : una pe malul Dâmboviţii, lângă comuna Bădenii-Pământeni, 
alta în plaiul Loviştei, lângă râul Argeş, şi a treia în ţara Făgăra
şului, lângă comuna Breaza.
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iubitor de Hs. şi singur biruitor, Io Radu Voivod, 
cu mila lui Dumnezeu domn a toată Ţara Româ
nească, dintru Ungaria descălecat şi delà Am laş şi 
Făgăraş herţeg» (1).

Afară de unirea diferitelor principate române în un 
singur stat mai mare şi mai puternic, un alt titlu glo
rios al lui Radu Negru este înfrângerea şi izgonirea 
ordelor cumane de pe teritoriul Ţării Româneşti.

Aceşti Cumani, popor de rasă turcească, năvăliseră 
în secolul al XI-lea din Asia asupra Europei, se stabi
liseră la Nistru si de aici îsi extinseră incursiunile si de-> 5  3

vastările lor asupra Poloniei, Moldovei, Transilvaniei şi 
Ţării Româneşti până la Olt (2).

Regii Ungariei Andrei II şi Béla IV, ca să apere 
Transilvania şi Ungaria de incursiunile, devastările şi 
teroarea acestor orde barbare, aduseră şi colonizară în 
ţara Bârsei pe Cavalerii teutoni (la a. 1 2 1 1 ), iar în 
Banat pe Cavalerii ioaniţi (la a. 1247), ca să apere 
frontiera Regatului unguresc din părţile acestea.

Insă încercările regilor ungureşti, lipsite de energie şi 
putere, rămaseră fără rezultat.

Această operă mare în istoria civilizaţiunii europene, 
alungarea şi nimicirea ordelor cumane dintre Nistru, 
Carpaţi şi Olt, ca toate operele mari delà Dunărea de 
jos, a fost rezervată domnilor români. 1 2

(1) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 2 — M agazin u l 
istoric, tom. IV, pag. 231.

(2) In diplomele regilor ungureşti, întreg ţinutul delà Olt şi până 
departe la nordul mării Negre apare ca supus Cumanilor. D ensuşianu , 
Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 1, a. 1247, pag. 251 : a fluvio Olth et 
Alpibus ultrasilvanis totam C um aniam . — Ib id em , a. 1211, pag. 57 : 
terram, Borza nomine, ultra silvas versus Cum anos,
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Radu Negru este acela care, în cursul glorioasei sale 
domnii, înfrânse prin mai multe resbele victorioase pu
terea Cumanilor, izgoni din ţară aceste orde barbare 
şi restitui ţării vechea sa suveranitate.

O mulţime de tradiţiuni istorice, conservate până 
astăzi în memoria ţăranilor români, începând delà Se
verin şi până la marea Neagră, amintesc despre luptele 
viteze ale lui Negru-Vodă cu Tătarii (sau Cumanii), 
despre alungarea lor din ţară, cum şi despre faptul că 
Negru-Vodă a colonizat din nou cu Români ţinuturile 
părăsite.



II .

BASARAB CEL MARE
învingătorul regelui Carol Robert din Ungaria

' (A. 1330)

Acest Basarab este unul dintre cei mai iluştri domni 
ai Ţarii Româneşti. El este apărătorul viteaz al exis
tenţii şi independenţii politice a statului român, care 
deabia se formase. La a. 1330, voivodul Basarab avii 
un crâncen resbel cu regele Carol Robert din Un
garia, care îşi propuse să cucerească noul stat ro
mânesc, să alunge de pe tron pe voivodul Basarab, să 
încorporeze ţara la Ungaria (1) şi s’o dee în adminis- 
traţiunea unui ostaş al său.

Acest memorabil războiu, după cum îl descriu cro
nicele ungureşti (2 ), s’a întâmplat în modul următor :

«In anul acesta 1330, regele Carol Robert adună o 
armată numeroasă (3) şi, după îndemnul lui Torna, voi- 1 2 3

(1) D ensuşianu, Documente Hurmnzaki, vol. I, par. i, pag. 627. Diplo
ma regelui Carol Robert din 1333: quod dum nos pridem in partibus 
Transylvanis (sic) contra Bazarab. . . . p ro  recuperandis ipsis partibus  
fuissemus.

(2) C hronicon pictum  Vindobonense, cap. C ili. — C hronicon Dub- 
nicense, cap. 140.

(3) In diploma delà a. 1336, regele Carol Robert spune că a fost 
asupra Ţării Româneşti cu toată  pu terea Ţ ării ungureşti (cum tota 
gen tis nostre potencia). Densuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, 
par. i, pag. 646.
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vodul Transilvaniei, trecu, în luna lui Septemvrie, peste 
Severin în ţara lui Basarab, voivodul Românilor : anume 
regele voiâ să izgonească din ţară pe Basarab. Regele 
ocupă Severinul şi cetatea de acolo, pe cari le dete 
lui Dionisie, fiul lui Nicolae, căruia-i conferi totodată 
si demnitatea de ban al Severinului.s

«După ce se întâmplară acestea, Basarab trimise pe 
nişte oameni foarte oneşti ca soli la regele Carol, cu ur
mătoarele cuvinte: deoarece tu, rege şi domn, ai avut 
cheltueli cu strângerea armatei, eu îţi voiu plăti cheltuelile 
acestea cu 7.000 mărci de argint; vă las să stăpâniţi în 
pace chiar şi Severinul, cu districtele sale, pe cari le-aţi 
luat cu puterea; deasemenea voiu plăti cu credinţă tributul 
cu care sunt dator Coroanei voastre (1 ); voiu da pe unul 
din fiii mei ca ostatic la curtea voastră si-1 voiu tine acolo 
cu cheltuelile mele; însă voi să vă întoarceţi înapoi 
în ţara voastră şi să îngrijiţi de persoanele şi de 
viaţa voastră, fiindcă, dacă veţi înaintă mai departe, 
în nici nn caz nu scăpaţi de primejdie (2).

«Auzind cuvintele acestea, regelese sumeţi şi zise ast
fel către solii lui Basarab : să-i spuneţi luí Basarab aşa : că 
el este păstorul oilor mele şi-l voiu scoate de barbă din as
cunsurile sale. Atunci un baron credincios al regelui, cu 
numele Donciu, zise astfel către rege: doamne, Basarab 
vorbeşte cu multă supunere şi spre onoarea voastră şi 
de aceia vă rog să-i acordaţi favoarea şi graţia voastră. 1 2

(1) Nu există nici un singur document ca Ţara Românească şi Mol
dova să fi plătit vre-o dată tribut regilor ungureşti.

(2) C hrom con pictum  Vindobonense, cap. CIII.=tantummodo rever- 
timini in pace vestra, et personarum periculis precavete : quia si 
veneritis ulterius, pericu lis m in im e evadetis.
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«Insă regele, în superbia sa, nevoind să asculte sfaturile 
înţelepte, plecă înainte, spre a se bate cu Basarab. Dar 
curând după aceia, începură să sufere lipsă atât regele 
cât şi ostaşii şi caii trupelor sale, fiindcă se aflau în 
ţară cu totul necunoscută, între munţi şi păduri, unde 
nu puteau să găsească proviziuni. Din această cauză, 
regele făcu pace cu Basarab şi acesta-i dete promisi
unea că va asculta de rege şi va îngriji de siguranţa 
regelui şi a ostaşilor săi, ca să se poată întoarce 
înapoi şi îi va arătă totodată şi drumul cel mai drept.

«Pe când acum regele se întorcea către casă, fără 
grije şi având deplină încredere în cuvintele perfidu
lui şismatic, ajunse deodată cu armata sa la un 
drum, ce eră închis jurîmprejur de două părţi cu 
dealuri înalte şi abrupte, iar în partea dinainte dru
mul era închis cu o mulţime de tăieturi de arbori, ce 
le făcuse Românii. Şi pe când acum regele şi oamenii 
săi nu se temeau de nici un rău, de o dată o mulţime 
nenumărată de Români aleargă din toate părţile pe 
vârfurile dealurilor şi de aici începu a aruncă cu lănci 
şi cu săgeţi asupra oştirii regelui, care se află în fundul 
cel adânc al drumului şi care, în realitate, nici drum nu 
se putea numi, căci era ca o corabie strâmtă, unde, în- 
desuiţi cu toţii, cădeau din toate părţile luptătorii cei 
mai bravi, fiindcă nici nu se puteă urcă cineva în 
contra Românilor pe dealurile piezişe ce erau de a- 
mândouă laturile, nici puteă să meargă înainte sau 
să fugă înapoi, împiedecaţi fiind de tăieturile de ar
bori ce le făcuse Românii. Şi aşa erau prinşi cu toţii 
ca peştii într’un coş sau într’o plasă. Aci cădeau, fără



1 2

alegere, tinerii şi bătrânii, principii şi înalţii demnitari 
ai statului.

«Această dureroasă catastrofă a ţinut de Vineri şi 
până Luni, în cari zile ostaşii distinşi se cioc- 
niau şi se loviau unii de alţii, cum se clatină copiii în 
leagăne sau cum se mişcă trestiile bătute de vânt. S ’a 
făcut aci un măcel nespus de mare şi au căzut o mul
ţime nenumărată de ostaşi, de principi şi de nobili. 
Acolo au căzut trei prepoziţi, anume Andrei, prepo- 
zitul episcopiei din Alba Regală, un bărbat foarte vene
rabil, care eră totodată şi vice-cancelarul regelui, şi 
cu dânsul a pierit şi sigilul regelui. Au căzut Mihai, 
prepozitul din Poşoga, şi Nicolae, prepozitul din Alba 
Iulia, în Transilvania. De asemenea a pierit cu moarte 
crâncenă Andrei, preotul (catolic) din Şarus, şi fratele 
Petru, călugăr din ordinea Predicatorilor, bărbat onest, 
cărora Românii le bătură cuie de lemn în cap. Toate 
corpurile acestora, atât ale persoanelor bisericeşti cât 
şi ale nobililor civili, rămaseră pe locul unde s’a în
tâmplat lupta, aşteptând să sosească timpul învierii ge
nerale.

«Românii făcură aci o mulţime de captivi, par
te răniţi, parte 'oameni sănătoşi, luară o mulţime 
de arme şi de haine de la cei căzuţi, bani de aur 
şi de argint, vase preţioase, cingători, pungi cu bani 
de cei laţi, o mulţime de cai cu şei şi frâne, pe 
cari toate le duseră şi le predară lui Basarab. Iar re
gele îşi schimbă hainele şi armele sale şi îmbrăcă cu 
ele pe Desö, fiul lui Dionise, şi Românii, crezând că 
acesta este regele, îl uciseră în mod crâncen. însuşi 
regele deabia putu scăpa cu puţini credincioşi de ai
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săi, pe care-i luase lângă dânsul, pentru apărarea per
soanei sale.

«In jurul regelui stau, ca nişte ziduri de piatră, magis
trul Donciu, cu fiul său Ladislau şi alţi oşteni de ai 
curţii regale, deasemenea şi magistrul Martin, fiul lui 
Berend, cari toţi primiau asupra lor loviturile de săbii 
şi de săgeţi ce cădeau ca ploaia, numai ca să poată 
scăpâ de moarte viaţa regelui. Chiar şi în jurul oştirii 
regelui, cădeau ca muştele in toate părţile, ucişi de 
mulţimea câinilor de Români. Şi acesta fu rezultatul cu 
care se întoarse regele la Alba Regală. Ungurii, cari 
au purtat resbele mari şi grele în toate părţile, au suferit 
aici această catastrofă, pentru ca să nu se mai su- 
meţească de mulţimea învingerilor lor ori, mai bine 
zicând, ca să fie pedepsiţi pentru superbia în care 
căzuse şi să înveţe a f i  umiliţi».

Aceasta fu una din cele mai glorioase victorii ale 
Românilor asupra Ungurilor, şi cu toate că regele Carol 
Robert a mai domnit după aceia încă 12 ani, dânsul 
nu a mai cugetat să vină ca să supună Ţara Românească.

In o mulţime de diplome ale sale, regele Carol Robert 
aminteşte despre audacia temerară cu care s’a luptat 
Basarab, despre sângele nespus de mult al credincioşi
lor nobili ungureşti ce s’a vărsat în lupta aceasta şi 
unde s’a întâmplat o mulţime de captivări, ucideri şi 
jefuiri de averi, despre daunele infinite şi ireparabile 
ce le-au suferit cetăţenii unguri în expediţiunea aceasta 
şi despre pericolul în care s’a aflat viaţa sa în lupta 
aceasta (1 ).

(i) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. i,pag. 591, 594, 
610, 615, 616, 617, 623, 625, 627, 629 633, 646.— Ib idem , vol. I, par. 2, 
pag- 15. 35-
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Acest Basarab este amintit în documentele oficiale şi 
în cronicele ungureşti numai cu simplul nume de «Basa- 
rab» sau a B a sa r  ab fiul lui Tugomir» (1 ), iar în 
inscripţiunea slavonă din Câmpulung de la a. 1365, 
dânsul poartă numele de «.Basarab cel Maren, nume 
care intr’adevăr l-a meritat după mărirea victoriei sale (2 ).

Noi am păstrat în această expunere numele său 
istoric. 1 2

(1) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol I, par. i, pag. 625.
(2) Unii scriitori moderni confundă pe B a sa ra b  cel M are  cu fiul 

său A lexandru  B a sa ra b . Insă cronicele ungureşti fac deosebire între 
aceşti doi voivozi, iar inscripţia de la Câmpulung ne spune apriat 
că A lexandru  a  f o s t  f iu l  lu i B a sa ra b  cel M are. Chronicon Dubnicense, 
cap. 123,151 şi 149 -153.— E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 96—7.



III.

VLAD I SAU VLAICU BASARAB
învingătorul regelui Ungariei Ludovic cel Mare

(A. 136o -1373'I

El este un al doilea Basarab cel Mare, un bărbat 
cu adânci cunoştinţe de războiu, un apărător energic, 
viteaz şi fericit al independenţii româneşti.

In a. 1369, Ludovic, regele Ungariei, îşi propune, 
întocmai ca şi tatăl său regele Carol Robert, să supună 
Ungariei Ţara Românească. De astă dată, două armate 
mari ungureşti aveau să atace pe Români din două 
părţi opuse.

Prima armată, sub comanda regelui Ludovic, trecu 
mai întâiu în Bulgaria, ca din Bulgaria, făcând pod peste 
Dunăre, să străbată în centrul Ţării Româneşti.

Iar a doua armata, sub comanda lui Nicolae, voi
vodul Transilvaniei, avea să atace pe Români din 
partea de nord.

Iată cum ne descrie o cronică ungurească această 
mare expediţiune a regelui Ludovic (1):

«Regele în persoană trecu cu armata sa prin Bul
garia şi năvăli în Ţara Românească, care este supusă sfin
tei Coroane, iar de cealaltă parte trimise pe Nicolae,

(i) C hronicon Dubnicense, cap. 206.
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voivodul Transilvaniei, şi pe Simion, fiul lui Mauriciu, 
cu o armată puternică, compusă din nobili, din Secuii 
Transilvaniei, cu alţi oşteni de frunte ai săi, ca să nă
vălească în Ţara Românească asupra lui Vlaicu, voi
vodul acelor două ţinuturi [Amlaşul şi Făgăraşul], care se 
răzvrătise în contra majestăţei regelui.

«In timpul acesta, Vlaicu se află cu cartierul său general 
la Dunăre, în fruntea unei armate mari, stând acolo la 
pândă, ca să împiedice invaziunea regelui de pe ţăr
murile opuse ale Bulgariei. Iar Nicolae, voivodul Tran
silvaniei, cu armata sa, luptându-se cu vitejie, trecu peste 
răul Ialomiţa, luă cu asalt fortificaţiunile şi redutele 
ce le făcuse Românii, şi apoi începu un războiu înver
şunat cu armata numeroasă a voivodului Vlaicu, peste 
care erâ comandant aci Românul Dragomir comisul, 
castelanul Dâmboviţii. Insă, fiindcă Nicolae, voivodul 
Transilvaniei, trecuse adeseori mai departe de linia pe 
care se aflau trupele sale de siguranţă şi fiindcă rezul
tatele luptelor ce le avusese până aci erau slabe, el, 
împins de norocul cel schimbăcios al războiului, înaintă, 
fără precauţiune, mai departe de cât ar fi trebuit, şi 
aşâ ajunse să fie închis în nişte locuri înconjurate 
cu tăieturi de lemne, şi cu grămezi de spini şi în nişte 
păsuri foarte strâmte, unde apoi năvăliră asupra ar
matei sale o mulţime de Români din păduri şi din 
munţi. Aci fu ucis însuşi Nicolae, voivodul Transil
vaniei, dimpreună cu Petru vice-voivodul, cu Desö 
numit Was, cu Petru Rufus, castelanul Cetăţii de Baltă, 
Petru şi Ladislau, Secui foarte războinici, şi cu o mul
ţime de ostaşi şi nobili de frunte. Iar când trupele un
gureşti din armata lui Nicolae începură să dea dosul
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şi s’o ia la fugă, ele fură din nou închise cu tăieturi 
de lemne în nişte locuri mlăştinoase şi băltoase, unde 
iarăşi căzu o mulţine de ostaşi, ucişi fiind de Români, 
în cât numai puţini putură scăpa, dar şi aceia răniţi şi 
după ce-şi pierdură toate lucrurile sale. Iar corpul lui 
Nicolae, voivodul Transilvaniei, numai cu mare luptă se 
putu scoate din mâinile Românilor, de unde apoi fu 
transportat în Ungaria şi înmormântat in mănăstirea 
Sf. Maria din Strigon. In urma acestei nefericite catas
trofe, norocul începu să ne fie iarăşi mai favorabil. Ni
colae Gara, banul Maceului, un bărbat viteaz şi răz
boinic, trecu armata regelui cu luntrile peste Dunăre, 
cu toate că asupra ei cădeau ca ploaea săgeţile ce le 
trăgeau ostaşii şi arcaşii voivodului Vlaicu. Inimicii, 
fiind puşi pe fugă, dispărură din vedere ca şi fumul. 
In modul acesta întreaga armata ce mai rămăsese se 
întoarse către Severin, pe care-1 ocupă iară».

Până aici cronica de la Dubniciu.
Din această expunere a cronicei ungureşti, a cărei 

tendinţă de a ascunde adevărul este destul de clară, 
rezultă, in mod neînduios, că nu numai trupa voivo
dului Nicolae a fost nimicită cu desăvârşire, dar şi 
armata regelui Ludovic a fost sfărâmată şi fugărită spre 
Severin.

Aceasta o confirmă însuşi regele Ungariei, Albert de 
Austria, în o diplomă din a. 1438, în care dânsul spune 
expres: că armata regelui Ludovic a fost aproape 
distrusă de Români şi pusă pe fugă  (1 ). In urma

(i) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag. 640 : 
exercitum ipsius Ludovici régis, ab adversariis pene oppressum  et f u 
g á é  subactum.

Densuşianu. - D o m n ii G lo r io ş i . 2
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acestor strălucite victorii, ce repurtară Românii asu
pra celor două armate ungureşti, voivodul Vlaicu trece 
cu trupele sale în Transilvania, spre a-şi răzbună asupra 
Ungurilor şi Saşilor de acolo, arde mănăstirea catolică 
din Tălmaciu (1 ), ocupă din nou ţara Făgăraşului 
şi dăruieşte aci moşii ostaşilor săi.

El poartă acum titlul de: domn al Ţării Româneşti, 
ban al Severinului şi duce al noii colonii din ţara 
Făgăraşului (2 ). Iar Analele călugărilor Franciscani îl 
numesc: rex de Bassarath (3). 1 2 3

(1) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, a. 1369, 
pag. 149.

(2) Vlaicu B a sa ra b  mai purtă în a. 1368 un resbel fericit în con
tra T u rcilor  şi B u lg a r ilo r . Dânsul trecù pe ţărmul drept al Dunării 
şi înainta victorios până la T ărn ova , iar în a. 1369 cuceri Vidinul 
şi alungă garnizoana ungurească de acolo. D ensuşianu, Documente 
Hurmuzaki, vol. II, par. 2, pag. 198.

(3) Engel, Geschichte der Walachey, pag. 154.



IV .

DAN AL II-LEA
(A. 1373-1383)

Memoria faptelor de războiu ale acestui domn şi că
pitan viteaz al Ţării Româneşti ni s’a păstrat numai în 
documentele oficiale ale Ungariei (1).

Anume, într’un document din anul 1390, regele Si- 
gismund din Ungaria ne spune că Dan, fostul voi
vod al Ţării Româneşti, năvălise cu o armată puternică 
în districtul Mihadiei (2). Din puţinele cuvinte ale re
gelui, cuprinse în această diplomă, şi anume că «armata 
lui Dan a fost puternică», se constată, în mod evident, 
că Dan făcuse de astă dată o expediţiune mare asupra 
Banatului, că dânsul bătuse trupele ungureşti de aici 
şi luase în stăpânire nu numai Severinul dar şi 
districtul Mihadiei. * 91

(1) C ron ica lui Constantin C ăpitanul, în Magazin istoric, tom. I, pag.
91 : «Acesta . . . .  avea şi frate pre Mircea, însă ce să fie făcut în 23 (?) 
de ani ai domniei lui nu se pomeneşte».

(2) P esty , A  Szörényi Bánság, vol. III, pag. 10, a. 1390 : literalia ip- 
sorum Instrumenta . . . .  ab ipsis tempore quo D an  w ayvoda  cum suo 
valido exercita  dictas tenutas Castri noştri Myhald invaserat, deperdita 
et alienata extitissent.
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Acest rezultat victorios al expediţiunii lui Dan în Ba
nat se confirmă de noi şi prin împrejurarea că în epoca 
delà 1372 —  1377 nu se mai aminteşte nici un ban 
unguresc la Severin (1 ). Aşa dar Dan, prin un războiu 
victorios, cuceri delà Ungaria o parte a Banatului.

(i) P esty , A  Szörényi Bánság, vol. I, pag. 263



V .

MIRCEA CEL MARE
învingătorul regelui Sigismund din Ungaria şi 

al lui Baiazet sultanul turcesc.
(A. 1383-1419)

Mircea cel Bătrân este o nouă figură măreaţă în is
toria acestor timpuri grele, când Ţara Românească avea 
trebuinţă de un domn viteaz şi înţelept.

i .  Mircea închide şi înfrânge în munţii delà 
Pazata armata regelui Sigismund.

In a. 1392, Sigismund, regele Ungariei, îşi propune 
să realizeze dânsul planurile fantastice ale lui Carol Ro
bert şi Ludovic cel Mare, anume să cucerească pentru 
Ungaria Ţara Românească.

După ce strânse o armată puternică din Ungaria şi 
din Imperiul german, Sigismund năvăli în Ţara Româ
nească.

Mircea cu Românii şi cu trupele sale se retrage în 
munţii Carpaţilor, iar Sigismund cutreerâ şi devasta, 
în lung şi în lat, şesurile Ţării Româneşti. In fine, ca to
tuşi să facă cevâ, atacă fortăreaţa delà Turnul (numit 
de ei Nicopolul cel mic) şi apoi plecă să se întoarcă 
în Ungaria peste Carpaţi.

Iată cum enarează acum însuşi regele Sigismund re
zultatul acestei expediţiuni nefericite a sale asupra Ţării 
Româneşti.



22

«Şi adunând noi o armată puternică, am plecat spre 
Ţara Românească şi, străbătând cea mai mare parte a 
ţării aceştia, am asediat cu toate puterile noastre castrul 
Nicopolului mic, în care se afla o mulţime de Turci . . . .  
şi, cucerind acest castru, l-am lăsat în mâinile credincio
şilor noştri; însă Mircea, voivodul nostru (1 ) din Ţara 
Românească, . . . .  pe când noi ne întorceam cu triumf 
fericit către casă, a făcut o mulţime de tăieturi 
de arbori în munţii numiţi în limba poporului P a 
sata şi acolo, închizându-ne drumul, ne-a înconjurat 
pe noi şi oştirea noastră cu o mulţime de Români, co
mandaţi de însuşi Mircea voivodul. Apoi, atăcându-ne 
în această strâmtoare, ei aruncau asupra noastră şi a oş
tirii noastre săgeţi infectate şi înmuiate în venin. Atunci 
Nicolae, palatinul Ungariei, dimpreună cu oamenii 
săi, s’a pus ca un scut de apărare pe lângă noi şi, 
respingând cu bărbăţie atacurile Românilor, dar nu fără 
moartea şi rănirea oamenilor săi, ne-a făcut posibil ca 
să putem scăpa de acolo» (2 ).

Aşa se termină a treia expediţiune mare a Regatului 
unguresc asupra Ţării Româneşti. In urma acestei glo
rioase învingeri, domnia lui Mircea cel Mare asupra 
Banatului şi a ţării Făgăraşului rămâne asigurată. 
El poartă titlul de: voivod al Ţării Româneşti, ban 
alSeverinului şi duce al Făgăraşului şi Amlaşului (3). * 2 3

(x) Voivodul nostru. Superbie ungurească! Ţara Românească n’a 
fost nici odată vasala Ungariei.

(2) D ensusianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, a. 1397, 
pag- 395-

— Ib idem , a. 1408, pag. 460.
— Ib id em , a. 1438, pag. 640—641.
(3) P esty, A  Szörényi Bánság, vol. I, pag. 270. — D ensusianu, Do

cumente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag. 334, 341, 359.
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2. Mircea bate pe B a iazet  /, sultanul turcesc.

Nu trecîi mult timp după lupta cu Sigismund, re
gele Ungariei, şi Mircea avii un al doilea resbel mare 
cu B aiazet, sultanul turcesc, numit şi «Fulgerul».

Sultanul Baiazet, după ce cucerise Bulgaria, Mace
donia şi Tesalia (1391— 1393), după ce silise pe împă
ratul Constantinopolului ca să-i plătească tribut, plecă 
în a. 1398 în fruntea unei armate formidabile, ca să 
supună şi Ţara Românească. Trecu cu armata sa peste 
Dunăre şi începu a devastâ ţara în toate părţile. Mircea 
strânse şi dânsul repede oastea ţării, se hotărî însă să nu 
înceapă o luptă în câmp deschis. Ci dânsul urmăriâ, pas 
cu pas, prin pădurile de stejar ale ţării, armata lui Baia
zet şi de aici se aruncă, când îi părea ocaziunea favo
rabilă, asupra trupelor turceşti, ce cutreerau ţara. Prin 
mai multe lupte norocoase de felul acesta, armata lui 
Baiazet suferi pierderi enorme. După aceste înfrângeri, 
sultanul Baiazet se hotărî să se întoarcă înapoi spre 
Dunăre. Acum Mircea cugetă că a venit timpul să 
atace armata lui Baiazet în câmp deschis (1 ). Cu multă 
înţelepciune, dânsul hotărăşte să atace pe Turci când vor 
ajunge în locurile mlăştinoase numite Rovine din dis
trictul Ialomiţa. Aci se făcu o luptă crâncenă.

O mare parte din armata lui Baiazet este scufundată 
şi tăiată şi, după cum ne spune o cronică românească (2 ), 
aci au pierit «Turci fără număr». Mircea urmăreşte 
apoi resturile armatei turceşti, cari fugiau spre Dunăre. 
Ajungând aci, sultanul Baiazet dă ordin trupelor sale 
să facă şanţuri, spre a se putea apăra în contra lui Mircea. 1 2

(1) S tritter , Memoriae populorum, tom. II, pag. 904.
(2) Is to r ia  Ţ ăr ii R om âneşti, ed. Ioanid, vol, II, pag. 3.
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La Dunăre se începù o luptă nouă. Peste zi, trupele 
turceşti fură silite să se bată cu armata Iui Mircea, iar 
Dunărea o trecură apoi noaptea şi fără să mai facă pod.

In lupta ce o avii Mircea cu Baiazet la Rovine, căzu 
şi eroul principal al poeziei epice sârbeşti, Marcu 
Cralievici (1 ). Acest Marcu fusese fiul lui Vulcasin al 
ţarului sârbesc. El intră în serviciul Turcilor şi Baiazet 
îi conferi guvernul Castoriei, Locridei şi Argosului. El luă 
parte în lupta delà Rovine, bătându-se cu Turcii în contra 
lui Mircea, însă fu ucis în această luptă de Români (2).

Eră foarte grea situaţiunea ţării în epoca lui Mircea 
cel Mare. El însă ştiu, prin eroismul şi devotamentul 
său şi al poporului român, nu numai să triumfe peste 
doi duşmani puternici, dar să şi întindă pe un timp 
oarecare hotarele ţării până la Adrianopole şi chiar 
peste o parte din ţările tătăreşti.

In titlele sale se numeşte: mare voivod şi domn a 
a toată ţara Ungroromănă şi al ţărilor de peste 
Carpaţi [Amlaşului şi Făgăraşului] , domn al Do- 
brogei şi al cetăţii Silistra (3), domn şi autocrat al 
ţărilor tătăreşti şi al tuturor ţărilor şi oraşelor până 
la hotarul Adrianopolei (4).

Mircea cel Mare este un om a cărui maiestate isto
rică, în sărăcia de documente, se pare că încă nu o 
cunoaştem deajuns. 1 2 3 4

(1) Mori nella bataglia di Rovine, combatendo coi Turchi contra 
il principe rumeno Mirce. C assandrich , Canti poporali epici şerbi, 
Zara 1884, pag. 87.

(2) După Z>» C an ge, Illyricum, pag. 64, Marcu Cralievici ar fi pierit 
în lupta lui Baiazet cu Mircea întâmplată la Craiova.

(3) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, a. 1390—1391, 
pag. 322,334.

(4) H asdeu , Arhiva istorică, tom. I, a. 1399 şi 1406, pag. 97 — 
98.— Id em , Istoria critică, tom. I, pag. 30.



V I.

VLAD AL II-Iea NUMIT DRACUL (1)
(A. 1431-1445)

Vlad al II-lea a fost un domn energic, înţelept şi 
foarte viteaz, care, în timpuri grele, a purtat mai multe 
resbele fericite, apărând cu glorie independenţa şi dem
nitatea statului român.

i .  Vlad al Il-lea bate şi alungă din Banat 
pe Cavalerii teutoni.

Cel dintâiu războiu al lui Vlad Dracul, după aşezarea 
sa în domnia Ţării Româneşti, a fost cu Cavalerii 
teutoni din Banat.

Istoria acestui resbel e următoarea:
Regele Sigismund al Ungariei, văzând că toate expe- 

diţiunile regilor ungureşti asupra Ţării Româneşti au 
rămas deşerte, reluă de nou planul regelui Bela al 
IV-lea, ca să aducă şi să colonizeze în ţinutul Banatului 
un ordin militar străin. In această epocă, cel mai pu
ternic ordin religios şi militar în Europa eră al Cava
lerilor teutoni. Aceşti Cavaleri ocupase încă din seco-

(1) Dânsul s’a numit Dracul după însemnele ordinului Balaurul
(ordo Draconis) ce i le conferise împăratul Sigismund. Engel, Ge
schichte der Walachey, pag. 167.—Şincai, Cronica, a. 1431.
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lui al XIII-lea Prusia, Estonia, Livonia, Curlandia, eu 
un cuvânt tot litoralul mării Baltice, posedau averi 
enorme şi dispuneau de trupe şi de o organizaţiune 
puternică militară.

Pe aceşti Cavaleri, regele Sigismund îi cheamă în 
Ungaria şi le dărueşte Severinul, cu toate castelele şi 
toate ţinuturile Banatului.

Misiunea Cavalerilor teutoni, după regulele lor, apro
bate de împăraţii Germaniei şi de papii de la Roma, 
eră să lupte încontinuu în contra necredincioşilor şi 
păgânilor, având dreptul şi obligaţiunea să cucerească 
pentru sine ţările acestora şi să le colonizeze.

Se pregătiâ aş'i dar în Banatul Severinului un eve
niment, care, dacă ar fi răuşit, ar fi avut consecinţele 
cele mai dezastruoase pentru existenţa statului român.

In urma invitării si a donatiunilor extinse ce le făcuse > )
regele Sigismund, Cavalerii teutoni sosesc în Banat 
şi preceptorul sau capul militar şi religios al acestui 
ordin, fratele Nicolae de Radewitz, ia la a. 1430 
titlul de «ban al Severinului» şi de «căpitan al Se
verinului» (1).

Insă Vlad al II-lea, un bărbat rezolut şi cu adânci 
prevederi, nici nu lăsă pe Cavalerii teutoni să se sta
bilească bine la Severin şi în a. 1432 plecă cu oastea 
Ţării Româneşti asupra lor, îi bate, îi prinde şi-i măce
lăreşte pe toţi (2 ).

Regele Sigismund, care în timpul acesta se ailă la 
Siena în Italia, auzind de soarta Cavalerilor din Banat, 1 2

(1) P esty, A  Szörényi Bánság, tom. I, pag. 276 şi tom. III, pag. 
23—24.

(2) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 1.68.
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rămase adânc întristat, văzând că noul său plan pentru 
subjugarea Ţării Româneşti a avut un sfârşii atât de 
repede şi fatal.

Prin această expediţiune victorioasă, Vlad Dracul 
puse astfel capăt unei stări de lucruri ce era cu totul 
nefavorabilă drepturilor şi intereselor politice ale Ro
mânilor.

2 . Vlad Dracul cucereşte din nou ducatele 
Făgăraşului şi Amlaşului.

După expediţiunea întreprinsă în Banat asupra Ca
valerilor teutoni, Vlad Dracul îşi întoarse armele sale 
asupra Transilvaniei.

In a. 1432, dânsul intră cu oştirea Ţării Româneşti 
în Transilvania, prădează şi devastează cu fer şi foc 
întreg districtul Braşovului, o parte mare din ţinu
tul Secuilor, precum şi districtul Co ha Imului, resta
bileşte din nou domnia Ţării Româneşti asupra Fă
găraşului şi exercitează, în curs de mai mulţi ani, drep
turile sale de domn suveran asupra acestor ducate. 
Anume în a. 1432, dânsul dărueşte lui Roman, nepo
tul lui Stanciu Boieru, două moşii în ţara Făgăraşului, 
iar in a. 1440 numeşte pe un preot catolic din Târgovişte 
ca abate (egumen) al mănăstirii catolice din Cârţa, 
în ţara Făgăraşului (1).

In documentele oficiale, Vlad al II-lea poartă ti
tlul de : domn al întregei Ţări Româneşti, ducele 
Am laşului şi a l Făgăraşului (2). 1 2

(1) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag. 663. 
E ngel, Geschichte der Walachey, pag. 170.

(2) Pesty, A  Szörényi Bánság, tom. I, pag. 278.
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j .  Luptele lui Vlad Dracul cu Turcii.

Vlad Dracul avù mai multe resbele victorioase cu 
Turcii. încă la începutul domniei sale, Vlad bătu şi sfă
râmă cu totul o armată puternică turcească, pe care o 
trimisese sultanul turcesc Amurat, ca să pună pe un 
anumit Radu ca domn în Ţara Românească. Despre 
celelalte războaie lungi şi grele ale sale cu Turcii, cro
nicele româneşti nu ne-au păstrat nici o amintire.

Insă istoricul contemporan Bon finiţi scrie în această 
privinţă următoarele:

«Dracul, principele Ţării Româneşti, pe care noi o 
numim Muntenia, a fost un bărbat drept şi bun, un 
comandant foarte viteaz în toate războaiele, fiindcă 
dânsul, cu oştire putină, însă prin curagiul său cel 
mare şi prin înţelepciunea sa, cum şi prin virtutea 
excelentă a ostaşilor săi, a susţinut timp îndelungat, 
fără ajutor străin şi peste aşteptarea tuturor, răz
boiul cu Turcii, pe care toţi creştinii împreună deabia 
erau în stare să-l susţină, şi prin continuele războaie, 
ce le-a avut dânsul, ţările sale au pierdut atâţia 
oameni, încât deabia au mai rămas acolo cine să 
lucreze pământul» (1).

(i) B on fin iu s, Rerum hungaricarum décades, III, lib. 6.



VLAD AL IV-lea ŢEPEŞ
(A. 1456 — 1462)

Vlad Ţepeş a fost un celebru om de războiu şi unul 
din domnii cei mai energici ai Ţării Româneşti.

In cursul domniei sale, Vlad Ţepeş întreprinse două 
expediţiuni în Transilvania, cari amândouă aveau de 
scop asigurarea domniei Ţării Româneşti asupra vechilor 
sale ducate, al Amlaşului şi Făgăraşului. în fine, 
dânsul purtă un războiu fericit cu Mahomed al II-lea, sul
tanul turcesc, in care, pe lângă un curagiu extraordi
nar, dânsul dovedi totodată că era un om foarte ge
nial în arta de războiu.

i .  Expediţiunile lui Vlad Ţepeş în Transilvania.

încă din cele mai vechi timpuri, regii Ungariei cer
cară, la toate ocaziunile, parte cu armele, parte pe căi 
piezişe, să ocupe şi să încorporeze la Regatul unguresc 
cele două ducate româneşti de peste Carpaţi, ţara F ă
găraşului şi Amlaşului.

Vlad Ţepeş însă, un domn foarte rezolut, voiâ să 
susţină şi apere cu orice preţ drepturile istorice necon
testabile ale Ţării Româneşti asupra acestor două ducate.

In anul 1456, îndată la începutul domniei sale, Vlad

V II .
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Ţepeş trece în Transilvania în fruntea unei armate ro
mâneşti şi, după cum ne spun documentele ungureşti, 
devastează mai intâiu domeniile lui Ioan Corvinul, arde 
suburbiile oraşului Braşov şi mai multe sate săseşti (1 ).

Această expediţiune a lui Vlad Ţepeş în Transilvania 
nu eră o simplă incursiune pentru pradă şi devastare, 
ci ea stă în legătură cu demnitatea şi interesle politice 
ale statului român şi în special cu cestiunea care în 
secolul acesta eră atât de arzătoare—-domnia Tării Ro
mâneşti asupra Făgăraşului şi Amlaşului.

In anul 1460, Vlad Ţepeş intră din nou cu armata 
română în Transilvania. De astă dată ocupă ducatul 
Amlaşului, devastează, apoi arde şi aseamănă cu pă
mântul casele locuitorilor străini din Amlaş, taie o mul
ţime de Saşi şi Unguri, iar pe alţii îi duce cativi în Ţara 
Românească şi aici îi trage în ţeapă (2).

2 . Războiul lui Vlad Ţepeş cu sultanul Mahomet 
al Il-lea.

In anul 1461, puternicul sultan Mahomet a l Il-lea, 
cuceritorul Constantinopolului, trimite pe un secretar al 
său, de origină grec, cu numele de Catabolin, la Vlad 
Ţepeş în Ţara Românească, ca să invite pe Vlad să 
se prezinte la curtea sultanului, totodată să-i plă
tească un tribut de 10.000 galbeni şi să-i dea 500 de * 70

(1) D ensuşanu, Documente Hurmuzaki, vol. II, par. 2, a. 1456, pag.
70 : Ladislaus . . . .  intelleximus, qualiter Illustris Wladislaus Wayvoda 
Transalpinus dominia prius comitis Joannis, ac etiam certas villas 
nostras saxonicales invadendo, nonnullas ex eisdem villis concre- 
masset. — E n g el, Geschichte der Walachey, pag. 174.

(2) Schw andtner, Scriptores rerum hungaricarum, vol. I, pag. 886.— 
E ngel, Geschichte der Walachey, pag. 174 — 175. — Ş in ca i, Cronica, 
a. 1460.
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tineri români, ca să-i crească în legea mahomedană şi 
să-i facă ieniceri în armata turcească.

La această cerere, atât de arogantă şi umilitoare, 
Vlad Ţepeş răspunse sultanului cu demnitate: că bani 
are, însă nu-i va da nici banii, nici tinerii pe care-i 
cere şi nici nu voieşte să se prezinte la curtea sul
tanului.

In urma acestui răspuns energic, sultanul trimise pe 
Hamza paşa, prefectul Vidinului, cu 1 0 .0 0 0  de ostaşi, 
ca să prindă pe Vlad, fie prin forţă, fie prin înşelăciune. 
Hamza se puse îndată în înţelegere cu Catabolin, se
cretarul grecesc, şi stabiliră planul să prindă pe Vlad, 
când acesta va însoţi pe Catabolin la întoarcerea sa 
spre Dunăre. Vlad pleacă într adevăr să petreacă pe 
Catabolin, luă însă cu sine o trupă de ostaşi români 
destul de însemnată. Hamza, înstiintat de Catabolin 
ţine drumul lui Vlad şi, din locul ascuns unde îl aştepta, 
năvăleşte asupra sa. Insă oastea lui Vlad se luptă vite
jeşte şi Turcii sunt învinşi. Vlad prinde pe Hamza paşa, 
de asemenea o mare parte din ostaşii săi şi-i trage pe 
toţi în ţeapă, cu deosebire că pe Hamza paşa îl pune 
în parul cel mai înalt. Tot cu asemenea moarte pedep
seşte şi pe Catabolin, secretarul sultanului.

Acum Vlad Ţepeş strânge repede o oaste puternică, 
trece Dunărea în Bulgaria, devastează, arde tot ce-i 
vine înainte, trage în ţeapă 25.000 oameni şi apoi se 
întoarce în Ţara Românească.

Sultanul turcesc, la început, nu putea să creadă atâta 
îndrăzneală din partea lui Vlad. Dar, în fine, se convinge 
că lucrurile sunt adevărate, se aprinde de mânie asupra 
lui Vlad, strânge o armată formidabilă de 250 .000
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oameni şi, în primăvara anului 1462, pleacă asupra Ţării 
Româneşti, ca să răzbune dezonoarea ce i s’a făcut. 
Vlad, auzind că sultanul se apropie, trimete femeile şi 
copiii în munţii Braşovului, arde toate câmpurile,

. mână toate vitele spre munte, iar dânsul, cu oastea sa, 
compusă din toţi bărbaţii ce puteau purtă arme, se 
retrage în pădurile de stejari de pe şesurile Ţării Româ
neşti.)

Sultanul intră în ţară, arde Brăila şi apoi, după sis
temul turcesc, fiindcă nu puteă să întâlnească armata 
română, încearcă să devasteze ţara, dar în cale de 7 
zile dânsul nu află nici oameni, nici dobitoace, nici ce 
să mănânce. Vlad cu oastea sa urmăreşte prin păduri, 
pas la pas, armata sultanului, surprinde, atacă şi nimi
ceşte toate trupele turceşti, cari se desfăceau de corpul 
principal. Acum, după ce hărţueşte mai mult timp şi 
demoralizează cu totul trupele sultanului, Vlad se ho
tărăşte să facă un atac de noapte asupra lagărului prin
cipal şi să prindă pe sultanul Mahomet. Pentru sco
pul acesta, Vlad se travesteşte şi se duce singur ca spion 
în tabăra turcească, spre a vedeâ în persoană cum 

.stau corturile ostaşilor, cortul sultanului şi piaţa taberii, 
Apoi Vlad se întoarce la trupele sale şi execută atacul 
de noapte asupra lagărului principal. Turcii, surprinşi pe 
neaşteptate, ajung în cea mai mare confuziune şi frică, 
însuşi Vlad intră in mijlocul taberii turceşti, bate tru
pele din Asia, apoi, cu lampe şi cu făclii aprinse, Româ
nii înaintează în rânduri compacte către cortul sultanului. 
Insă ostaşii lui Vlad greşesc drumul şi, în loc de a merge 
la cortul sultanului, ei se duc la cortul generalilor 
turceşti Mahomet şi Isac şi aci ucid cu vitejie un nu
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măr foarte mare de Turci, de cămile şi alte dobitoace, iar 
infanteria lui Mahomet paşa, ca să se poată apără con
tra Românilor în întunericul nopţii, încalecă pe cai. Lupta 
cu trupele acestor doi generali turceşti ţine mai mult 
timp noaptea. Apoi Românii se întorc cu grabă către 
cortul sultanului. Aci găsesc garda sultanului în arme. 
Românii ii atacă şi pe aceştia, însă zorile de zi se ivesc 
pe cer şi Românii sunt siliţi să înceteze atacul de noapte. 
Ei se întrunesc cu toţii în piaţa taberii turceşti, pră* 
dează şi taie pe toţi câţi îi află acolo şi apoi se întorc 
cu ziuă din tabăra turcească (1).

Despre acest atac de noapte, istoricul bizantin Ducas 
scrie : «Românii au năvălit fără de veste în cornul 
cel drept al taberii şi, până ce s’a himinat de ziuă, 
ei au făcut un măcel îngrozitor, tăind mulţime ne
numărată, iar Turcii, în întunericul nopţii, necunos- 
cându-se, se tăiau unii pe alţin.

Acest atac de noapte, prin spaima, confuziunea şi 
pierderile enorme ce le cauză în lagărul sultanului, era 
o învingere formală a oastei turceşti. Cu toate acestea, 
sultanul înaintează cu trupele sale până la reşedinţa 
lui Vlad (la Târgovişte). Dar aici află porţile cetăţii 
deschise şi oraşul părăsit. Locuitorii se retrăsese cu toţii 
la cetatea Poenari din Carpaţi.

Acum sultanul, văzând trupele sale cu totul demora
lizate, se hotărăşte a se retrage. Dânsul trece înapoi 
peste Dunăre şi, după cum scrie Ducas, se întoarce cu 
ruşine la Adrianopole. * 175

(i) Ş in ca i, Cronica, a 1462.— E n ge/, Geschichte der Walachey, pag.
175 seq.

Densuşîanu, — D o m n it  G lo r io ş i .  3
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Despre Vlad Ţepeş se exprimă foarte bine istoricul 
Laurian, când zice :

Vlad determină să sacrifice tot pentru mântuirea 
ţării de impunerea jugului străin. Spre acest scop 
orgattiză tot statul milităreşte, pedepsi f ă r ă  miseri- 
cordie veri-ce perfidie şi, cu módid acesta, introduse 
în ţară o securitate publică m ai până la necrezut ( i) .

(i) Istoria Românilor, Bucureşti 1862, pag. 310.



V II I .

RADU-VODÄ DELA AFUMAŢI
(A. 1521 — 1522')

Radu-Vodă delà A fu m aţi este un domn viteaz 
ş i înţelept, o figură mare în istoria poporului român.

In acest timp, sultanul Soliman a l  II-lea, numit şi 
«Cuceritorul», văzând mulţimea cea mare de războaie 
nefericite ce le aveau Turcii cu Românii, se hotărăşte 
să pună în Ţara Românească un domn de legea tur
cească şi cu modul acesta ţara să devină o simplă pre
fectură sau sangiac turcesc, ca şi celelalte ţinuturi de 
peste Dunăre.

Lucrurile se petrecură astfel:
După moartea lui Neagoe Basarab, Mehmet beg  ceru 

delà sultanul Soliman al II-lea înalta demnitate de voi
vod al Ţării Româneşti, spunându-i că ţara îl doreşte să 
fie dânsul domn. Sultanul Soliman îi dete domnia.

Auzind despre acest plan periculos al sultanului şi 
al lui Mehmet beg, boierii ţării, ca să scape ţara de 
Turci, aleseră repede pe Radu delà A fum aţi, care erâ 
ginerele lui Neagoe Basarab.

Mehmet beg intră în ţară cu steagul delà Poartă 
şi cu o oaste numeroasă de Turci, ca să ia în pose
siune domnia ţării.
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Radu-Vodă strânse numai decât oaste, ieşi înaintea 
lui Mehmet beg şi avu cu dânsul o luptă crâncenă 
la satul numit Glubavi. Radu-Vodă învinse şi Mehmet, 
ca să nu fie prins, fugi repede peste Dunăre.

După puţină vreme, Mehmet beg intră a doua oară 
în ţară cu o oaste şi mai mare de Turci. Radu-Vodă 
îi iese din nou înainte. Amândouă ostile se lovesc la 
satul numit Clejani şi Radu învinse a doua oară 
pe Mehmet beg. In această luptă pieri o mulţime de 
Turci.

In urmă, Mehmet, reculegându-şi puterile, dete o a 
treia luptă. Radu, care aveâ oaste puţină, fu învins. 
Dânsul însă nu disperează de loc, trece repede peste 
munţi în Transilvania, cere ajutor delà voivodul Ioan 
Zapolia, se întoarce numai decât în ţară, prinde pe toţi 
slujbaşii pe care-i pusese Mehmet beg prin oraşe şi 
prin sate, îi taie pe toţi, apoi pleacă asupra lui Mehmet 
beg. Amândouă ostile se întâlnesc la satul Grumazi. 
Aici se face al patrulea războiu crâncen. Lupta ţine 
de dimineaţa până seara. Radu-Vodă învinge. Pier 
o mulţime de Turci, iar ceilalţi fug.

Pe când acum Radu se întorceâ fără grije către 
reşedinţa sa, Mehmet beg strânge sfărămăturile oastei 
sale, se aruncă repede asupra lui Radu, îl atacă fără 
veste şi îi risipeşte întreaga oştire. Aceasta eră a  
cincia luptă.

Radu acum trece din nou peste Carpaţi, cere aju
torul voivodului Ioan Zapolia şi se întoarce din nou în 
ţară cu o oaste de 30.000 Ardeleni. Acum Mehmet 
beg, văzând că ii este peste putinţă să înfrângă perse
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verenţa şi energia lui Radu, disperează cu totul, numai 
cuteză să-l aştepte, ci fuge peste Dunăre (1).

Aşa se termină lungul şi înverşunatul războiu al lui 
Radu-Vodă delà Afumaţi cu Mehmet beg.

Prin aceste lupte grele, Radu delà Afumaţi dovedi 
că eră un bărbat de un curagiu neînfrânt şi un mare 
om de arme.

Meritele sale în istoria Românilor sunt cu atât mai 
mari, cu cât el luptă victorios în contra unui nou 
plan funest al Turciei: de a pune domni musulmani 
pe tronul Ţării Româneşti.

Memorabile evenimente istorice!
Pe când regatul cel puternic al Ungariei cade şi 

este distrus de Turci în a. 1526, iar Buda, reşedinţa 
regilor ungureşti, ajunge conacul unui paşă turcesc, 
Ţara Românească, prin vitejia poporului său, prin înţe
lepciunea şi înaltele calităţi războinice ale domnilor săi, 
triumfează asupra Turcilor şi-şi conservă de fapt inde
pendenţa sa.

(i) Istoria Ţării Româneşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 38. — Engel,
Geschichte der Walachey, pag. 203 — 204.



MOISE-VODÄ BASARAB
(A. 1529 — 1530)

Moise-Vodă domni numai un an şi 7 luni. Erâ însă 
un căpitan de războiu energic şi rezolut, care cunoşteă 
pe deplin devotamentul şi iubirea poporului de ţară şi 
nu-i eră frică de vecini.

In anul 1529, îndată la începutul domniei sale, Moise- 
Vodă intră cu oastea Tării Româneşti în Transilvania, 
luă cetatea Branului, asedie oraşul Braşovului, arse 
şi devastă o mare parte din ţinuturile dimprejur şi apoi 
se întoarse în ţară, aducând cu sine o mulţime de captivi 
nobili (1 ).

Alte date şi relatări mai speciale despre această ex- 
pediţiune a lui Moise-Vodă în Transilvania nu avem. 
Există însă un document, destul de important, prin care 
Alexe Bethlen, vice-voivodul Transilvaniei, convocă pe 
toţi reprezentanţii oraşelor şi districtelor săseşti la dieta 
generală din Oşorheiu, ca acolo, împreună cu nobilii şi 
cu Secuii, să delibereze asupra pericolelor ce-i ame
ninţă din partea noului voivod al Ţării Româneşti (2). 1 2

(1) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 213 —Ş in ca i, Cronica, a.

1529-
(2) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. II, par. 3, pag. 633.

I X .
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Aşa dar războiul lui Moise-Vodă era îndreptat asupra 
tuturor naţiunilor privilegiate din Transilvania. Cum se 
vor fi împăcat Ardelenii cu Moise-Vodă nu ştim. Ex- 
pediţiunea lui însă a fost victorioasă şi rezultatul, după 
cum se vede, a fost asigurarea domniei Ţării Româneşti 
asupra Făgăraşu lu i şi Amlaşului (1 ).

(i) Ib id em , vol. II, par. 4, a, 1535, pag. 84.



PETRU DELA ARGEŞ
(A. 1534 — 1536)

Petru delà Argeş domni numai doi ani, însă, în 
cursul domniei sale, dânsul se ilustră prin o glorioasă 
învingere asupra armatei transilvane.

In a. 1534, Ştefan Mailat, voivodul Transilvaniei, 
un bărbat altmintrelea foarte viteaz, intră în Ţara Ro
mânească cu oastea Transilvaniei, ca să alunge din 
scaun pe Petru delà Argeş şi să pună în domnia ţării 
pe un anumit Movilă din Moldova. Petru strânge re
pede oastea Ţării Româneşti, iese înaintea lui Mailat. 
Războiul se începe între amândouă oştirile. Armata 
Transilvaniei este învinsă şi, în această luptă, Petru 
prinde pe Mailat, voivodul Transilvaniei şi-l predă 
in mâna Turcilor. Turcii trimit pe Mailat înapoi la 
Petru. Petru cere delà Mailat, drept condiţiune de eli
berare, să-i restitue ' ducatul ţării Făgăraşului. Insă 
Mailat scapă pe furiş din închisoare şi se întoarce în 
Transilvania (1 ).

X .

(1) Engel, Geschichte der W alaihey, pag. 214.— Laurian, Istoria
Românilor, pag. 365.



PĂTRAŞCU CEL BUN
(A. 1554 -  1557)

O nouă glorie aduse armelor române Pătraşcu- Vodă 
cel Bun.

In a. 1554, sultanul Soliman al Il-lea însărcina pe 
Pătraşcu cel Bun, domnul Ţării Româneşti, şi pe Alex
andru Lăpuşneanu, domnul Moldovei, să intre cu oş
tirile sale în Transilvania, să scoată de aci trupele 
regelui Ferdinand I, care voia să cucerească Transil
vania şi să restabilească în domnia ţării pe Izabela, 
văduva regelui Ioan Zapolia, şi pe fiul dânsilui Ioan al 
II-lea (1 ).

In a. 1556, Pătraşcu-Vodă, în fruntea oastei româneşti, 
trece Carpaţii pe la Braşov şi trupele române înain
tară victorioase prin Transilvania, supunând toate o- 
raşele până la Gherla.

Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldovei, intră de 
asediază cetatea delà Alba Iulia, iar Pătraşcu-Vodă ce
tatea delà Gherla, unde se închisese Ştefan Dobo, 
voivodul Transilvaniei. Amândouă cetăţile trebuiră să 
se predeâ Românilor. Apoi amândoi voivozii români 
înaintară victorioşi până la Satmar, în părţile despre

X I .

(1) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. II, par. 5, pag. 214.
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Ungaria şi respinseră trupele regelui Ferdinand până 
dincolo de Tisa.

Cu această ocaziune, trupele române, după uzul de 
războiu din această epocă, prădară curţile nobilimii şi 
ale Secuilor din Transilvania şi arseră peste 300 de sate.

Pătraşcu-Vodă trimise apoi pe generalul său, pe vor
nicul Socol, şi pe alţi boieri de frunte la Lemberg, în 
Polonia, după Izabela şi după fiul dânsei, îi aduseră 
înapoi şi amândoi voivozii români îi introduseră în 
mod solemn la Cluş în domnia Transilvaniei.

Regina Izabela, în semn de mulţumire, făcu o mul
ţime de daruri voivozilor români, apoi trupele lor vic
torioase se întoarseră înapoi, încărcate, după cum spune 
istoricul Engel, cu prada nefericitului Regat unguresc (1).

Aşâ dar, domnii ţărilor româneşti cuceriră şi de 
a.stă dată Ardealul. Din nefericire însă, nu pentru 
Români.

Despre Pătraşcu-Vodă scrie o cronică românească: 
că a  domnit ţara bine şi boiarii f ă r ă  vrăşbi, fă ră  
morţi, f ă r ă  p răzi, precum tuturor place; pentru aceia 
şi bun l-au numit, pentru bunătăţile lui ce aveâ (2 ). 1 2

(1) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 221.—C ronica lu i Cons
tantin C ăpitanul, în Magazin istoric, tom. I, pag. 179.—Is to r ia  Ţ ă r i  
R om âneşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 43.

(2) M ag az in u l istoric, tom. I, pag. 179.



X I I .

MIHAI VITEAZUL

învingătorul Turcilor, Cuceritorul Transilvaniei şi 
Domn peste toate ţările vechii Dacii (1).

(A. 1593— 1601)

Mihai Viteazul este omul planurilor şi acţiunilor 
m ari pentru dezrobirea neamului românesc de domi- 
naţiunea străină şi pentru unirea tuturor ţărilor 
române în un singur stat mare naţional, iar succe
sele victoriilor sale îl făcură ca în a doua linie dânsul 
să mediteze la un plan mult mai grandios ■— la extensiunea 
domniei românie peste Peninsula balcanică şi chiar 
peste Polonia.

i. Mihai Viteazul liberează ţara de Turci.

In timpul acesta, Ţara Românească ajunsese în o si- 
tuaţiune din cele mai grele şi mai triste, precum nu 
fusese în nici una din epocele precedente.

(i) Fântâni istorice: IV altheri, Descriptio rerum ab Ion Michaele 
gestarum. — B isellii, Medulla historica. — Thuant, Hisioriarum sui 
temporis liber CX. seq. — H u rm u zaki, Documente, vol. III, IV şi 
supl. II, vol. I. — Idem , Fragmente, III Band. — S zád éczk i, Mihály 
Vajda. — E ngel, Geschichte der Walachey. — K ogăln iceanu , Cronicile 
României, tom. I. — M agazin u l istoric, tom. I.— Is toria  Ţ ă r ii R o m â 
neşti, ed. Ioanid, vol. II.
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Turcii începuseră a cuprinde Ţara Românească şi a-şi 
face aci locaşuri şi meceturi. Mai toate oraşele şi fortăreţele 
de lângă Dunăre ajunseseră în mânile lor, cu toate că, 
după vechile tractate, Turcii nu aveau de loc dreptul 
să se aşeze în ţară. Toate veniturile statului erau aren
date la Greci şi aceştia, cu ajutorul ienicerilor, storceau 
depe bietul ţăran îndoit şi întreit. Ienicerii intrau în ca
sele oamenilor şi, pe lângă jafuri de bani şi de avere, 
comiteau tot felul de fără de legi, luau delà Români 
tot pe al 1 0 -lea copil, pe cari apoi îi turciau şi-i făceau 
ieniceri.

«începură a ţipă creştinii de nevoia Turcilor» — zice 
o cronică românească(1 )— «şi pretutundeni eră vaiet şi 
suspin de răul Turcilor, cât însuşi Mihai-Vodă se închi
sese de răul Turcilor».

In această tristă stare de lucruri, Mihai Viteazul adună 
pe toţi boierii mari şi mici din ţară, ţinu sfat cu dânşii 
şi hotărîră să apuce armele şi să scuture jugul turcesc. 
Mihai trimise apoi legaţi la Sigismund Bathori, prin
cipele Transilvaniei, şi la Aron, domnul Moldovei, ca 
să coopereze împreună asupra Turcilor (2).

Rezultatul acestei misiuni fu că, în 3 Noemvrie 1594,
se încheie la Bucureşti un tractat de alianţă ofensivă) »
şi defensivă între Mihai-Vodă şi reprezentanţii guver
nelor din Transilvania şi din Moldova.

Apoi în 13 Noemvrie 1594, Mihai proclamă liberarea * 2

(i) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 47.
2) Principele Transilvaniei se ridicase mai înainte. H u rm u zak i, Do

cumente, vol. IV, par. 2, pag. 66: 29 Noemvrie 1594': confermasi ehe la 
rivolta dei Vaivodi Aaron di Moldávia et Michalidi Valacchia sia stata 
tra di loro premeditata con intelligenza anche delPincipedi Transil
vania e dei Polacchi.
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ţării de Turci şi, în aceeaş zi, atât în Bucureşti cât şi în 
Iaşi, toţi Turcii fură ucişi. Acelaş măcel se extinde repede 
în toată ţara, iar Turcii, cari putură scăpă cu viaţă, 
fugiră peste Dunăre.

Acum războiul de liberarea ţării de Turci eră declarat.
Mihai pleacă îndată cu trupele sale asupra Giurgiuluiy 

care în timpul acesta se află in mâna Turcilor, cuce
reşte oraşul, taie pe toţi Turcii cari se aflau aci şi 
apoi dă foc Giurgiului.

Sultanul turcesc Amurat a l IlI-lea, auzind despre 
cele ce se întâmplase în Ţara Românească, trimese 
repede la Bucureşti pe un emir cu o trupă de 2 .000  
de Turci, sub pretext ca să rămână peste iarnă în 
Ţara Românească, în realitate insă cu misiunea ca să 
înşele şi să prinză pe Mihai. Insă Mihai, cunoscând bine 
intenţiunile şi planurile secrete ale emirului, îl preveni 
numai decât şi într’o noapte atacă pe neaşteptate pe 
Turcii aceştia în cartierele lor din Bucureşti şi-i taie 
pe toţi.

Acesta fu rezultatul fatal al misiunii emirului în 
Ţara Românească.

Acum Mihai continuă mai departe expediţiunea sa 
asupra oraşelor, fortăreţelor şi cuiburilor turceşti delà 
Dunăre.

In 10 Decemvrie, generalul lui Mihai, Albert Király, 
cuceri oraşul Floci de lângă Dunăre, îl devastă şi-l arse.

In 1 Ianuarie 1595, Mihai atacă cu trupele sale o-
rasul Hârsova. Garnizoana turcească si câteva bande

) » >

de Turci şi de Bulgari, în număr de peste 7.000 oa
meni, îi ieşiră înainte şi o luptă crâncenă se încinge pe 
ghiaţa Dunării.
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Acum trupele lui Mihai se întorc înapoi pe ţărmurele 
de dincoace al Dunării, ca să depună aci enorma 
pradă ce o făcuse în oraşele turceşti de peste Dunăre.

Apoi Mihai trece din nou Dunărea îngheţată, bate 
pe sangiacul din Silistra. O parte din lupte se fac 
pe ghiaţa Dunării. In fine Mihai arde şi distruge Si
listra.

Acum trupele sale, ne mai aflând garnizoane turceşti 
în părţile acestea, înaintează victorioase spre Balcani, 
trec până la Varna şi, în drumul lor, prădeză şi ard 
toate oraşele şi satele turceşti ce le întâmpină, robesc 
o mulţime de Turci, turcoaice şi copii, pe care-i aduc 
captivi în Ţara Românească (1).

2 . Mihai Viteazul bate pe Ahmet paşa şi pe G herei, 
hanul tătăresc.

Această cutezanţă a lui Mihai Vodă uimi şi în tristă 
adânc pe sultanul Amurat.

Ca să scape de Mihai-Vodă, sultanul numi acum 
domn peste Ţara Românească pe Bogdan, fiul fostului 
voivod al Moldovei Iancu Sasul, şi trimise pe Ahmet 
paşa (sau Mustafa) cu o oaste puternică de 40 .000 de 
Turci, ca să-l pună în domnie şi să prindă pe Mihai- 
Vodă.

Totodată sultanul invită pe G herei, hanul Tă
tarilor, care se întorceâ cu ordele sale din Ungaria, să 
treacă pe la Dii în Ţara Românească, să dea ajutor 
lui Ahmet paşa. Hanul intră în ţară cu 30 000  de 
Tătari. Mihai trimete în contra dânsului o parce din

(i) Is to r ia  Ţ ării R om ân eşti, în Magazin istoric, tom, I, pag. 230.
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armata sa, sub comanda lui Radu Buzescu , a postel
nicului Preda, a stolnicului Stoica si a lui Radu Ca- 
lom fir eseu. Aceştia întâlnesc cele dintâiu trupe tă
tăreşti la satul Putineiu, le bat, le sfărâmă şi fac o 
mulţime de captivi. Hanul tătăresc, auzind de această 
înfrângere, trimete trupe noi asupra Ţării Româneşti. 
Armata română, sub comanda lui Radu Buzescu, în
tâmpină oastea tătărească la satul Stăneşti. Aci se face, 
în 2 1  Ianuarie 1595, o nouă luptă crâncenă. Trupele 
tătăreşti sunt nimicite cu totul şi, în această luptă, cade 
ucis comandantul oastei tătăreşti, însuşi nepotul ha
nului.

Intru aceia hanul tătăresc strânge resturile trupelor 
sale şi se împreună cu armata turcească a lui Ahmet 
paşa la satul Cernăteşti. Mihai trimete o parte din 
armată, sub comanda banului Manta. Acesta atacă fără 
veste, in noaptea de 24 Ianuarie 1595, trupele com
binate turceşti şi tătăreşti, le distruge cu desăvârşire, iar 
restul îl aruncă peste Dunăre (1). Mihai-Vodă urmă
reşte acum armata lui Ahmet paşa cu toate trupele 
sale, trece Dunărea pe ghiaţă, pe la satul Marosini, 
ajunge pe Turci, se face o nouă luptă crâncenă, armata 
turcească este bătută şi, în această luptă, cade însuşi 
Ahmet paşa şi o mulţime mare de Turci.

Acesta fu rezultatul nefericit al expediţiunii lui Ah
met paşa şi a hanului tătăresc asupra Ţării Româneşti.

In urma acestei strălucite învingeri, Mihai-Vodă se 
întoarse cu o pradă enormă şi cu mare triumf în Bu
cureşti.

(i) După cronicele româneşti, această luptă a fost la satul Şerpă- 
teşti, iar după istoricul Engel la Cernăteşti.
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Cu toate aceste succese, Mihai-Vodă nu rămâne 
neactiv. Dânsul trimite din Bucureşti pe banul Mihalcea, 
ca să ardă din nou Silistra. Trupele turceşti din Hâr- 
şova ii ies înainte. Lupta se începe pe Dunărea în
gheţată. Românii înfrâng din nou pe Turci şi dau foc 
Silistrii şi Hârşovii. In acelaş timp, generalul lui Mihai, 
Albert Király (1), bate şi alungă pe Turci din oraşele 
situate lângă gurile Dunării, iar căpitanul Gheţi, cu 
un corp de Români, înaintează prin Bulgaria, ajunge la 
strâmtorile Emului, atacă pe Sinan paşa, care se 
întorcea încărcat cu pradă din Ungaria, ucide toată 
escorta lui, trece apoi în Tracia, cuprinde toate ce
tăţile în calea sa şi răspândeşte teroarea până la Con- 
stantinopol (2 ).

In urma acestor înfrângeri şi pierderi nenumărate 
ce le suferiră Turcii, sultanul Amurat numi, în locul 
pretendentului Bogdan, pe un anumit Ştefan ca domn 
al Ţării Româneşti şi însărcină pe paşa din Silistra să 
treacă cu trupele sale peste Dunăre şi să-l introducă 
în domnia Ţării Româneşti.

Mihai-Vodă trimise înaintea trupelor turceşti pe ge
neralul său Albert Király. Acesta bate din nou trupele 
turceşti, trece în Bulgaria, arde şi distruge oraşul 
Turtucaia. Delà Turtucaia, Albert Király se întoarce 
asupra fortăreţii turceşti delà Brăila , o bate cu tu
nurile, o cucereşte în ziua de 29 Fevruarie 1595 şi, în 
urmă, o asemenează cu pământul. După luarea Brăilei, 1 2

(1) De origină din comitatul Gömör în Ungaria; intrase în ser
viciile lui Mihai Viteazul.

(2) T huani, Historiarum sui teporis, lib. CX, în T esauru l d e  m o 
num ente istorice, tom. I, pag. 197.
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Mihai-Vodá trimese pe Albert Király asupra oraşului 
turcesc Nicopol, pe care-1 cucereşte numai decât şi, 
dându-i foc, îl preface în cenuşe (1 ).

] . Lupta de la Călugăreni.

Mihai Viteazul învinge şi alungă din ţară 
pe Sinan paşa.

In primăvara anului 1595, sultanul Amurat al IlI-lea 
murise şi pe tronul turcesc urmă acum fiul său Maho
met al IlI-lea.

Acesta, văzând nenumăratele înfrângeri şi pierderi ce 
le suferise trupele turceşti în Ţara Românească, de altă 
parte înfiorătoarele devastări ale atâtor oraşe şi ţinuturi 
înfloritoare din partea lui Mihai-Vodă, se decise să pună 
acum în mişcare asupra Ţării Româneşti toată puterea 
imperiului său, să repareze cu tot preţul onoarea arme
lor turceşti şi să restabilească iarăşi puterea şi domina- 
ţiunea Turciei asupra acestei ţări.

Astfel, în vara anului 1595, o armată formidabilă de 
180.000 de Turci inaintă asupra Ţării Româneşti, sub 
comanda lui Sinan paşa, un renegat, fiul unui pescar 
de la Sorento, lângă Neapol, care se jurase şi se legase 
înaintea sultanului pe capul său că va umili pe Mihai- 
Vodă şi va supune Ţara Românească.

Armata lui Sinan paşa sosi la Giurgiu, ocupă numai 
decât cetatea din insula Dunării şi începu, cu mare acti
vitate, să facă un pod de luntrii, ca să treacă peste 
Dunăre în Ţara Românească.

Densuşianu. — D o m n ii  G lo r io ş i .

(i) Succese noi, în lunile Aprilie-Mai 1595- Hurm usaki, Do
cumente, voi. III, par. 2, pag. 95, 97, 99, 100, 116.

4
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Mihai Viteazul, fără ca să poată primi aj'ú~);ul ■'>! 
ceruse de la Sigismund Bathori, principele Transilvaniei, 
strânse repede o armată de 8 .0 0 0  oameni şi plecă pe 
drumul Bucureştilor către satul Măgureni.

O lună întreagă Mihai împiedică cu bravură trecerea 
armatei turceşti pe ţărmul de dincoace. Atunci Sinan 
paşa trimite o parte din ostile sale la o depărtare de 
două zile mai în jos de Giurgiu, ca să aleagă acolo un. 
alt loc de trecere şi să atace pe Mihai delà spate. 
Acest plan reuşi. Mihai, văzându-se între două focuri, 
părăseşte Dunărea şi se retrage la o poziţiune ce eră 
două mile depărtare, dincoace de Călugăreni. Acum 
armata turcească termină construirea podului şi Sinan 
înaintează după Mihai până la Călugăreni. La Călugă
reni tabăra lui Sinan paşa erâ despărţită de tabăra lui 
Mihai prin un teren mlăştinos şi acoperit cu stuf.

Aci se întâmplă acum memorabila luptă, atât de glo
rioasă în istoria militară a poporului român şi totodată 
atât de importantă pentru marile evenimente ce se 
dezvoltară mai târziu. In revărsatul zilei de 13 August 
1595, Mihai-Vodă pune mica sa armată de 16.000 în 
ordine de bătaie şi aici atacă armata turcească, care 
acum crescuse la numărul formidabil de 2 0 0 .0 0 0  oa
meni. La început, rezultatul luptei nu se păreâ de loc 
a fi favorabil lui Mihai-Vodă. Turcii respinseră trupele 
lui Mihai până la o depărtare de doi chilometri şi îi 
luară 1 1  tunuri. Insă Mihai se retrăgea în toată ordi
nea tactică, luptându-se încontinuu. Deodată apoi, dân
sul, apucând în mână o secure de războiu, spre uimi
rea tuturora, iese din rândurile trupelor sale, se repede 
singur în armată turcească, taie pe Caraiman paşa  şi
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pe câţi-va comandanţi superiori turceşti şi se întoarce 
cu trofeele de învingere înapoi la trupele sale. In urma 
acestui act de vitejie extaordinară al lui Mihai Viteazul, 
trupele sale capătă din nou curagiu şi lupta se începe 
cu nespusă însufleţire pe toată linia. Generalul lui Mi
hai, Albert Király, aşează două tunuri, ce le mai rămă
sese, pe o poziţiune foarte favorabilă şi de aci îndrep- 
tează focul cu atâta preciziune, încât face un gol mare 
înfiorător în corpul armatei turceşti. Acum o parte din 
trupele lui Mihai-Vodă se aruncă vitejeşte în acest spa
ţiu lipsit de oameni şi aduc o mare confuziune în toată 
armata turcească. Ei taie, lovesc şi culcă la pământ 
o mulţime de Turci. Mihai-Vodă se repede şi atacă 
cu bărbăţie pe Turci delà spate şi din coastă. Armata 
turcească apucă fuga. Trupele române mână dina
poi pe Turci, bătându-i ca pe nişte turme de vite şi-i 
persecută în ruptul capului spre castre. Sinan cade de 
pe cal în râul NeajIov şi se crede fericit că a putut 
scăpă cu viaţa. Mihai câştigă din nou tunurile pierdute, 
cucereşte mai multe steaguri turceşti, între cari se află 
şi steagul cel verde şi sfânt a l lui Mahomet, despre 
care credeau Musulmanii că nu poate să-l cucerească 
nimeni. Lupta ţinu de dimineaţă până seara, se vărsă 
mult sânge, încât râul de acolo se roşise. Noaptea 
împiedecă distrugerea totală a armatei turceşti.

Această învingere glorioasă a lui Mihai Viteazul nu
mai cu 16.000 de oameni asupra unei uriaşe armate 
de 2 0 0 .0 0 0  va rămâne în istoria omenirii un monu
ment de eternă aducere aminte, ce fel de schim
bări mari şi neaşteptate, ce fel de minuni pot să facă,
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în cursul războaielor, curagiul găpitanului şi al tru
pelor şi însufleţirea lor pentru o cauză sfântă.

Intorcându-se de pe teatrul de războiu, Mihai-Vodă aşeză 
castrele sale numai la o depărtare de doi chilometri 
de corturile turceşti, iar în cursul nopţii salută lagărul 
turcesc cu mai multe tunuri fulgerătoare.

In aceeaş noapte, Mihai-Vodă strânse pe toţi boierii 
şi căpitanii săi, ţinîi un consiliu de războiu şi deciseră: 
că, de oarece oaste română nu este aşa de numeroasă 
ca armata turcească, dânşii să se retragă spre munţi, 
până când le va veni ajutorul din Transilvania.

Acum Mihai se retrage cu oastea română peste 
Târgovişte la cetatea lui Negru-Vodă de pe Dîmbo
viţa. Sinan înaintează după dânsul până la Târgovişte 
şi se stabili în castelul de acolo ( 1 ). Insă Mihai, ca un 
mare căpitan, cu toate că aşteptă sosirea ajutorului 
din Transilvania, nu încetă de a atacă şi nelinişti în
continuu pe Turci, trimiţând corpuri mici volante, care 
se aruncau pe neaşteptate asupra trupelor lui Sinan 
paşa, ce devastau ţara.

In luna lui Septemvrie sosi în ajutorul lui Mihai prin
cipele Transilvaniei, Sigismund Bat hon, cu trupele sale. 
Trecu de asemenea pe la pasul Branului şi Răzvan-

(i) H u rm u sah i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 146: Havea Sinan 
con le sue genţi occupata una terra in Vallachia chiamata Tergovisto, 
la quale havea cominciato a fortificare et attendere a continuare 
l’opera per formare ivi un alloggiamento sicuro per la sua persona 
et per parte o per tutto il suo esercitn, et per assicurarsi meglio 
s’era servito d’un monasterio, il quale per il sito et per la fabbrica 
riusciva molto opportuno, et a guisa di castello l’havea munito et 
fortificato.
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Vodă cu ajutorul din Moldova. Acum toate trei arma
tele combinate înaintau spre Târgovişte (1 ).

In fruntea armatei aliate se afla Mihai Viteazul.
Sinan paşa, auzind însă că Mihai se apropie cu o 

armată puternică, iar de altă parte văzând trupele sale 
cu totul demoralizate, în urma luptelor nefericite ce le 
avusese cu Mihai, părăseşte Târgoviştea şi fuge spre 
Dunăre. Mihai şi Sigismund Bathori (2 ) îl urmăresc. 
Sinan, ca să poată trece repede pe podul de luntrii 
ce-1 făcuse la Dunăre, părăseşte o mulţime de tunuri 
şi o mare cantitate din materialul de războiu (3). Insă 
o parte mare din armata sa, care nu apucase să trea
că Dunărea, este ajunsă. Mihai o bate, o învinge, o 
îneacă şi o aşterne la pământ cu tunurile sale. Dună
rea eră plină de sânge turcesc şi pe ea plutiau numai 
cadavre. Podul lui Sinan fu risipit de fulgerile tunurilor, 
cetatea Giurgiului din insula Dunării cucerită din nou, 
arsă şi distrusă cu totul. Sinan se întoarse cu ruşine 
la Consantinopol şi, de adâncă supărare, muri în luna 
lui Martie 1596. * 2 3

(x) Această acţiune comună în contra Turcilor se stabilise încă în 
primăvara acestui ar. H u rm u sak i, Documente, vol. III,par. 2,pag. 94̂  
Raportil din 25 Aprilie 1595 : S ’intesse alli giorni passatiche Tran

silvani, Moldavi et Valacchi si univano et si preparavano per andare 
a invadere il paese turchescopiü vicino alli loro confini et che do- 
vevano havere congiunte le forze, f r a  p och i giorni,.

(2) Şi cu această ocaziune, Românii au fost acei cari au susţinut lup
tele şi au repurtat învingerile, iar nu oastea Iui Sigismund Bathori: 
li V allach i . . . havevano riporta to  v ittoria  con morte di forse 
20co di loro, et con l’aquistamento d’alcuni stendardi (Raportul din 
Praga delà 24 Octcmvrie 1595). H u rtn u saki, Documente, vol. III. par. 
2, pag. 139.

(3) H u rm u sak i, ibidem, pag. 147. La fuga di Sinan in Valachia..._ 
successe adi 8 del messe passato (Ottobre).
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Acum Mihai, în semn de mulţumire pentru ajutorul 
ce i-1 adusese Sigismund Bathori, îi oferă 50 de tunuri 
din cele cucerite delà Turci şi apoi principele Transil
vaniei se întoarce peste Carpaţi. Această strălucită 
învingere a lui Mihai Viteazul avù un răsunet extra
ordinar în toată lumea creştină: toţi lăudau în E u 
ropa eroismul lui Mihai-Vodă, zicând că în scurt 
timp dânsul o să ajungă un ilustru împărat.

De altă parte, spaima îngrozitoare de Mihai Viteazul 
se lăţi ca fulgerul în tot Imperiul otoman şi figura sa, 
severă şi războinică, rămase în memoria Musulma
nilor încă mult timp după epoca sa (1).

4 . Mihai Viteazul cucereşte Transilvania.

încă în a. 1594, principele Transilvaniei, Sigismuna 
Bathori, concepu planul, atât de nefericit pentru Batho- 
reşti şi pentru Ungurii din Transilvania, ca să supună 
Ţara Românească şi Moldova. Pentru scopul acesta, 
dânsul uzurpă încă în anul acela titlul glorios de voi
vod al Tării Ro mâneşti şi al Moldovei (2 ).

Insă în primăvara a. 1599(3), Sigismund Bathori, un 1 2 3

(1) «Spun că’n urma luptei, în Asia bogată,
Dacă Musulmanii vedeau câte-odată,
Un armăsar ce’n preajmă-i cătă sforăind,
Cuprinşi d’adâncă spaimă, ziceau cu ’nfiorare,
Că ei au văzut umbra cea îngrozitoare 
A  lui Mihai Viteazul, asupră-le viind».

(2) Istoricul Engel spune că S ig 'sm u ii suferi cu plăcere ca Sârbii 
în a. 1594 să-l intituleze: Moldáviáé et Valachiae gloriosum Vojvo- 
dam. Geschichte der W alachey, pag. 232—3.

(3) H u rm u sak i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 314 ; conf. pag. 
279 şi 312, 314, 315.
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om de un caracter foarte schimbăcios şi lipsit de aptitu
dinile de a domni, renunţă de bună voie la guvernul Tran
silvaniei, iar în locul dânsului dieta Transilvaniei alese de 
principe pe vărul său, pe cardinalul Andrei B athori ( 1 ).

îndată la începutul domniei sale, noul principe An
drei Bathori luă şi dânsjl titlul de «voivod al Ţării 
Româneşti şi al Moldovei», apoi se alie cu Irimia Mo
vilă din Moldova şi se puse în înţelegere şi cu Turcii, 
ca să scoată pe Mihai-Vodă din domnia Ţării Româ
neşti (2 ).

Mihai-Vodă, în cursul luptelor ce le avu cu Turcii 
în 1 5 9 4 — 1595, văzând acum intrigile şi planurile se
crete ale Bathoreştilor în contra Ţării Româneşti, iar 
de altă parte nestabilitatea lucrurilor din Transilvania, 
cugetă că este timpul sosit ca să cucerească dânsul 
Transilvania (3). 1 2 3

(1) H u rm u zak i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 315.
(2) H u rm u zak i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 319. Aggiongono 

ancora ehe si ragionova esser seguito l’accom odam en to  del C ard in ale  
co l S ig n o r  Turco, il quai accomodamento dicono esser di questa 
maniera, ehe il Cardinale , . . non debba  a iu tar  a  f a v o r i r  M ielu l 
V aivoda . . . per questo aceordo si come pare ehe resti il Vai voia 
in nécessité di fuggirsene di Valachia. — Ib id em , vol. III, par. 1, 
pag. 423. Cardinalul Andrei Bathori scrie lui Irimia din Moldo
v a : dies noctesque in subsidium nostrum propsret, nune facile 
qu od  eidem  prom iss im u s  adipisci poterit (illud nos de transalpina 
Valachia intelleximus).— Ib idem , pag. 429. Mihai-Vodă, după ce trecu 
în Transilvania, scrie cardinalului A. Bathori : meminisse potest 
Seren-mus Cardinalis, cum primam in regnum introductum esset . .  . 
nobis nunciavit, ut ex  p rov in cia  nostra  T ran sa lp in a  decedam . — Ib i. 
dem , vol. IV, par. 2, pag. 73, a. i599( 30 et 31 Ottobre: Il Principe 
(Cardinal Battori) di Transilvania chieda ai Turchi assoluto domi- 
nio sulla Valacchia. Non è esaudito.

(3) H u rm u zak i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 321. Raport din 
31 Iulie 1599: mi è stato affirmato che un Valacho mandato qui ulti- 
in umente da Michiel Vaivoia.... essend>si offerto il detto Vaivoda....
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Astfel, în 13 Octomvrie 1599, Mihai-Vodă concentra, 
fă ră  nici un sgomot, trupele sale la Ploeşti şi, fiindcă 
în oastea sa se aflau mai mulţi mercenari unguri şi 
secui din Transilvania, dânsul îi strânse pe toţi la un 
loc şi apoi, cu cuvinte blânde şi frumoase, îi invită să-i 
depună jurământul de credinţă : că vor merge ori unde 
le va ordonă el, vor asculta de dânsul şi nu vor pă
răsi steagurile sale. Mercenarii aceştia îi depuseră cu 
toţi jurământul. La început însă, unii dintre ei făcură 
atent pe Mihai că jurământul nu este destul de clar 
şi dânşii ar voi să ştie încotro anume vor plecă. Mihai 
însă, care ştia că războaiele grele se câştigă numai cu o 
disciplină de fer, îi mustră cu asprime şi le aminti că: 
supunerea oarbă către căpitanul de războiu este da- 
torinţa soldatului. Apoi Mihai cu trupele sale se puse 
în mişcare către Transilvania, trecu în o singură z i  
şi noapte cu toată armata sa peste Carpaţi şi răs- 
culă imediat pe Secuii din Transilvania, promiţân- 
du-le restabilirea vechilor sale privelegii.

Principele Andrei Bathori, auzind cu surprindere că 
Mihai-Vodă a intrat cu trupele sale în Transilvania, 
trimise îndată, după vechiul uz al ţării, o sabie sânge
rată prin toate comitatele, în semn de proclamare a 
stării de războiu şi de plecare la oaste.

di entrar da quella parte in un medesimo tempo con il suo esercito 
mentre che Sua Maestà faccia entrar dalla parte din Ongaria con 
buone forze per impadronirsi di quella provincia, a questa offerta 
l’Imperatore . . .  ha acconsentito.— Ibidem , vol. III, par. i, pag. 426. 
Raport către Papa: Michele Vai vodă di Vallachia, certificato chel’ 
Cardinale con l’aiuto de Turchi, Tartari, Moldavi et altri, cercau a  
d i cacc ia rlo  d a l suo P rin cipato , per assicurarsi dai pericolo emi
nente, senz’ aspettare altra deliberatione deli’ Imperatore, nè movi- 
mento delle genţi dell’Ungaria superiore, hă con le sue forze prevenuto.
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Armata cu care Mihai-Vodă trecuse în Transilvania 
nu erà mai mare de 25 .000 (1) de oameni, dar se în
mulţi repede aici prin mai multe mii de Români, de Un- 
guri şi de Secui, cari alergară de bună voie sub steagu
rile sale.

De la Braşov, Mihai trecu repede peste ţara Făgăraşu
lui şi ajunse lângă Sibiiu.

Andrei Bathori hotărî locul de concentrare pentru trupe 
la Sebeş în Transilvania şi de aci apoi pleacă înaintea lui 
Mihai-Vodă spre Sibiiu.

Mihai-Vodă, îndată ce ajunse la Sibiiu, trimise din la
gărul său un ultimat lui Andrei Bathori,*• de următoarea 
cuprindere : că de oarece dânsul, Andrei Bathori, s’a aliat 
cu Turcii şi a părăsit cauza creştinătăţii, astfel Mihai 
cere ca dânsul să renunţe la domnia Transilvaniei în fa
voarea lui Sigismund Bathori (2 ), iar altcum puterea ar
melor să decidă între amândoi.

In urma acestui ultimat, energic şi umilitor, principele 
Andrei Bathori se convinge că Mihai într’adevăr voieşte 
războiul şi începu a se pregăti de luptă.

Astfel Joi, în 28 Octomvrie 1599, pe şesul dintre Sibiiu 
şi Şelimbru, se întâmplă memorabila luptă, care decise 
încă odată restabilirea vechei domnii a Românilor asupra 
Transilvaniei. Lupta aceasta ţinu de la 10 ore dimineaţa 
şi până la 8 ore seara.

Generalii lui Mihai în lupta aceasta au fost: peste mer
cenarii poloni Grigorie Mako, şi aceştia erau aşezaţi 1 2

(1) H u n n u sa k i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 328. Raport din 
Viena, 30 Octomvrie I599 : era arrivato un corriero in diligenza, il 
quäle porta il Valaco esser entrato in Transilvania con 30 miile com- 
battenti et haver preso la città di Corona.

(2) H u rm u zak i, Documente, vol. III, par. 1, pag. 423 şi 429,8. 1599.
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chiar în centrul liniei de bătae; peste voluntarii români 
erâ generalul Baba Novac, ocupând aripa stângă; în 
aripa dreaptă erau mercenarii sârbi; iar Mihai, cu tru
pele alese române şi cu Secuii, stă în rezervă. Mult 
timp lupta rămase nedecisă. Trupele mercenare, la în
ceput, fură respinse din partea armatei ardelene, însă 
Mihai se aruncă numai decât furios asupra celor cari 
se retrăgeau, străpunse pe câţi-va ofiţeri, le conteni 
retragerea, pune în mişcare rezervele sale şi atacă, încă 
odată, cu toată înverşunarea, armata lui Bathori. Acum 
norocul războiului, întocmai ca şi la Călugăreni, începe 
a se pleca în partea Românilor. Polonii din armata 
Transilvaniei trec repede la Mihai Viteazul. Principele 
Andrei Bathori părăseşte câmpul de războiu şi fuge, ar
mata Transilvaniei este nimicită şi victoria este a lui 
Mihai Viteazul (1). Românii cuceresc întreg lagărul lui
Andrei Bathori si 32 de tunuri.

>

După această glorioasă învingere, Mihai plecă repede 
spre Alba Iulia şi în 1 Noemvrie 1599 intră, cu un 
triumj solemn ne mai pomenit, în vechia reşedinţă a 
principilor Transilvaniei (2).

Iar Andrei Bathori, care voia să fugă peste Secuime 
în Moldova şi de acolo în Polonia, se rătăceşte prin 1 2

(1) După istoricii ungureşti, num ăru l a rm a te i lui B a th o r i  în lupta 
delà Şelimbrunu ar fi fost mai mare de 9,000 de oameni. Aceasta 
este o simplă disimulare, pentru a salvă onoarea armelor ungureşti. 
Dacă Bathori ar fi avut numai 9,000 de oameni, dânsul nu ar fi plecat 
din castrele delà Sebeş înaintea lui Mihai Viteazul.

(2) H u rm u sak i, Documente, vol. III, par. 1, pag. 440. Raport din 4 
Decemvrie 1599. II suddeto Valacco dicono esser intrato in A lba- 
g iu lia  con g ra n  tr ion fi essendo da quella cittă stato presentato di 
ricchi presenti.
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pădurile de lângă pasul Oituzului şi aici este ucis de Se
cuiul Blasie Ördög, căruia îi povestise nefericirea sa.

j .  Mihai Viteazul cuprinde Moldova.

In luna lui Mai 1600, Mihai-Vodă lăsă în Transil
vania ca locţiitor pe banul Mihalcea şi dansai plecă, cu 
trupele sale, ca să cucerească şi Moldova şi să alunge de 
aici pe voivodul Irimia Movilă, care se aliase în contra 
sa cu Sigismund Bathori din Polonia şi voiau să scoată pe 
Mihai nu numai din Ardeal, dar şi din Ţara Românească.

Repeziciunea cu care Mihai înaintă spre Moldova şi trecù 
strămtorile şi culmile Carpaţilor uimi pe Irimia Movilă şi 
pe Sigismund Bathori. Amândoi adversarii nici nu mai 
aşteptară pe Mihai-Vodă, ci fugiră spre Hotin. Mihai îi 
urmăreşte repede şi ajunge trupele lui Irimia lângă Jijia, 
la satul Verbia, le loveşte şi sfărâmă, înaintează apoi spre 
cetatea Hotin şi o bate trei zile. Irimia Movilă părăseşte 
cetatea, fuge în Polonia, iar Mihai se întoarce mai întâiu 
la Suceava apoi la Iaşi şi ocupă scaunul domniei.

De aci înainte Mihai ia titlul de «domn şi principe 
al Ţării Româneşti, a l Transilvaniei şi al Moldovei».

In scrisoarea sa din 1 Mai, adresată boierilor din Ţara 
Românească, Mihai-Vodă se intitulează astfel: din mi
la lui Dumnezeu, principele creştin Mihai voivodul, 
principele ereditar al întregii Ţâri Româneşti, dom
nul regatului Transilvaniei, supremul guvernator 
şi domn al Moldovei, domn al unor părţi din regatul 
Ungariei, premergător iul şi căpitanul întregii Creş
tinătăţi» (1).

(i) Htirmusaki, Documente, vol. IV, par. i, pag. 249.
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Apoi institue in Moldova un guvern militar, compus 
din patru generali ai săi, iar dânsul se întoarce, cu pompă 
ne mai pomenită, în reşedinţa sa din Alba Iulia şi cu 
o glorie care până aci nu o mai avuse nici un principe 
român —ca domn peste toate ţările vechii Dacii.

6. Bătălia delà Mirislău.

După ce Mihai-Vodă cuceri Transilvania, dânsul tri
mise pe banul Mihalcea şi pe logofătul Staicul la îm
păratul Rudolf al Il-lea, ca să-i prezinte trofeele de 
războiu ale Transilvaniei : sabia, buzduganul, steagul ş i  
calul lui Andrei Bathori. Totodată Mihai ceru delà 
împăratul Rudolf ca să-i cedeze dânsului şi următorilor 
săi domnia perpetuă a Transilvaniei şi ţinuturile 
Transilvaniei din Ungaria până la Tisa pe lângă plă- 

tirea unui tribut.
împăratul Rudolf văzu acum toată gravitatea pla

nurilor lui Mihai Viteazul şi, în 6  Decemvrie 1599, tri
mise doi comisari la Alba Iulia în Transilvania, pe 
David Ungnad şi pe Mihai Szekely. Aceştia, în nu
mele împăratului, lăudară măreţele fapte de arme ale 
lui Mihai-Vodă şi cerură însă ca dânsul să părăsească 
Transilvania, să se mulţumească cu domnia Ţării Ro
mâneşti şi a Moldovei şi să apere frontierele acestor 
ţări în contra invaziunii Turcilor. Mihai le răspunse că 
dânsul a cucerit Transilvania cu armele sale şi nu o 
va lăsă cu nici un preţ.

Intru aceia Mihai-Vodă, ca un abil diplomat, se 
împăcase cu Turcii şi sultanul îi trimisese, prin un agă 
turcesc, firm anul pentru recunoaşterea domniei sale
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asupra Transilvaniei, de asemenea şi însemnele pu
terii: steagul, sabia şi buzduganul.

Astfel Mihai-Vodá ajunse domn legitim al Transil
vaniei, nu numai prin puterea armelor sale, dar tot
odată şi prin recunoaşterea sultanului, care, în epoca 
aceasta, eră suzeranul Transilvaniei.

împăratul Rudolf, văzând acum că Mihai a făcut 
pace cu Turcii şi temându-se că va pierde şi de astă- 
dată Transilvania, decide ca prin puterea armelor să-l 
scoată din Transilvania.

In acest timp, comandantul militar peste trupele îm
păratului Rudolf în Transilvania era generalul B asta. 
Dânsul se alie numai decât cu nobilimea Transilva
niei, care eră duşmană lui Mihai-Vodă şi care se te- 
meâ de consecinţele politice ale unei domnii române 
asupra Transilvaniei (1 ).

Mihai-Vodă se pregăteşte şi dânsul de nouă luptă. 
Basta, cu trupele imperiale şi cu armata nobilimii tran
silvane, se puse în castre la satul Mirislău de lângă 
Aiud. Mihai, cu trupele române, luă poziţiune favora
bilă în faţa inimicului, acoperit în flancurile sale pe de o 
parte de un şir de dealuri, iar pe de alta de Mureş.

In 18 Septemvrie, trupele lui Basta şi ale nobilimii fă
cură primul atac asupra oastei lui Mihai şi apoi începură 
a se retrage. Mihai, cugetând că acum Ardelenii se retrag 
de frica armelor sale, dete ordin cavaleriei ca să-i per
secute.

Dar, îndată ce trupele române părăsiră excelenta lor 
poziţiune şi ieşiră la locul deschis, Basta opreşte trupele

(i) Hurm usaki, Documente, vol. III, par. 2, pag. 365.
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sale de a se mai retrage, întoarce tunurile asupra Româ
nilor, aduce o mare confuziune în şirurile lor. Mihai-Vodă 
fu învins şi armata sa fu distrusă.

Acum Mihai părăseşte Transilvania, se întoarce repede 
la Craiova, ca să strângă oaste nouă.

7 . Învingerea de la Goroslău.

Mihai cucereşte din nou Transilvania.

In toamna a. 1600, Mihai-Vodă, insoţit de banul Mi- 
halcea şi de 70 de călăraşi distinşi, plecă din Ţara Ro
mânească la Praga, ca să se împace cu împăratul Rudolf.

împăratul îl primeşte cu multă onoare, rămâne cu totul 
încântat de înaltele sale calităţi, îl numeşte guvernator a l  
Transilvaniei şi-i dă 1 0 0 .0 0 0  galbeni, ca să strângă 
din nou oaste şi să înceapă din nou războiul asupra Ar
delenilor, care acum se desfăcuseră iarăşi de împăratul şi 
proclamaseră de principe pe vechiul Sigismund Bathori.

Trupele lui Mihai Viteazul, ajutate acum de trupele im
periale ale lui Basta, înaintează în două coloane pe la 
Tokay  şi pe la Tarkany  în Transilvania şi întâmpină ar
mata ardeleană la Goroslău, sub comanda lui Moise Szé
kely. In 3 August 1601, se începe bătaia la Goroslău.

Mihai ia parte activă în luptă cu un curagiu extraordi
nar, bate armata transilvană, cucereşte 130 de steaguri 
şi 45 de tunuri, 10.000 de Ardeleni rămân morţi pe 
câmpul de războiu, iar Sigismund Bathori fuge spre Mol
dova.

Astfel Mihai Viteazul, prin activitatea sa neobosită şi 
energia sa neînfrânată, cucereşte din nou Transilvania.
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8 . Moartea lui Mihai Viteazul.

După învingerea strălucită de la Goroslău, Mihai stră
mută lagărul său la Turda, ocupat fiind cu ideia să con
voace aci dieta Transilvaniei şi apoi să plece din nou în 
Moldova.

Insă generalul Basta, comandantul trupelor imperiale, 
cugetă că acum e timpul sosit ca Transilvania să rămână 
în exclusiva posesiune a trupelor imperiale şi să scape de 
Mihai-Vodă, acest mare căpitan, pe care cu armele nu-1 
puteă învinge. Se decise astfel să-l asasineze. In dimi
neaţa zilei de 19 August, pe când armata Iui Mihai ple
case către Făgăraş, ca să libereze din cetatea de aici pe 
doamna şi pe fiul său Nicolae, Basta trimise la cortul lui 
Mihai o trupă de cavalerie şi muschetiri cu ofiţeri valoni. 
Mihai le ieşi înainte şi-i salută cu cuvintele: «Bine aţi ve
nit, soldaţi viteji şi bravi!». Aceştia însă se aruncară ca ni
şte fiare sălbatice asupra lui Mihai, îl străpunseră cu să
biile şi-l uciseră în mod mişelesc. Capul său fu tăiat şi tri
mes în Ţara Românească, spre a se încredinţa cu toţii că 
Mihai nu mai tăeşte, iar corpul său, după ce rămase trei 
zile neîngropat, fu transportat în catedrala mitropoliei ro
mâneşti din Alba Iulia, zidită de dânsul, iar mai târziu fu 
strămutat de aci în Ţara Românească şi înmormântat în 
mănăstirea Dealului.

Moartea atât de tragică a acestui beliduce extra
ordinar al secolelor sale (1 ) aduse o adâncă întristare 
în sufletele tuturor. Stavrinos, poetul grec, îşi exprimă 
astfel durerea sa:

(i) Ungnad şi Szekely, comisarii împăratului Rudolf, în raportul
lor din i6  Aprilie 1600, numesc pe Mihai: general onmi exceptione
maior.
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«Cade-se dară sad plângeţi, avuţii şi săracii ; pie- 
trile şi lemnele, arborii şi râurile se cade să verse 
şiroaie de lacrămi, că onoarea vitejilor a pierit. Cu- 
vine-se ca în toată Ţara Românească, mici şi mari, 
să se îmbrace în haine negre şi să plângă pe Mihai, 
căci au pierdut pe domnul lor, pe acel mare viteaz, care 
îngroziă pe Turci, acela de care se temeau şi tremu
raţi ca peştii Turcii, Tătarii, .Ungurii şi Polonii».

lesuitul Biseliu, contimporanul lui Mihai, zice despre 
dânsul următoarele :

«Numele său câştigă o mărime şi o celebritate ne
închipuită, ce se răspândi peste toată faţa pămân
tului, încât toată lumea eră plină de acest nume, 
ne mai îndoindu-se de mărimea lui nici Turcii, nici 
Tătarii, cari toţi tremurau de puterea armelor sale. 
Cu deosebire, Mihai eră în mare stimă la popoa
rele creştine, cari cu plăcere comentau faptele şi vir
tuţile lui. După ce stinse pe rebelii din Transilvania 
şi împăcă turburările şi neliniştea popoarelor şi pre
făcu în cenuşe coloniile Turcilor, după ce culcă la 
pământ şi zdrobi atâta mulţime de barbari, Românul, 
prin numele său, deşteaptă în inimile muritorilor 
memoria arhanghelului Mihail, ducele oştilor cereşti, 
care o dată trânti şi alungă din ceruri pe Lucifer, 
balaurul dracilor, şi pe toţi demonii, soţi ai conspi
ra ţtunn sale. Pentru aceia, în mintea poroarelor se 
formă cu încetul părerea că : foarte bine s’ar puteă 
aplică lui Mihai-Vodă vechia cântare de biruinţă a 
bisericii: Lăudaţi şi preamăriţi pe toţi ostaşii lui 
în general, iar, mai pre sus de toţi, pe Mihai, ducele 
oastei învingătoare».
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Căderea lui Mihai Viteazul fu fatală pentru întreg po
porul român. Dacă el nu ar fi pierit în floarea vieţii 
sale, în etate numai de 43 de ani, acest om ar fi schimbat 
încă de atunci situaţiunea politică a ţărilor române. El 
înălţă inimile şi numele Românilor şi pe mormântul lui 
istoria trebue să depună coroane de lauri.

p. Planurile politice ale lui Mihai Viteazul.

Planurile politice ale lui Mihai Viteazul se referiau 
parte la ţările române, parte la Peninsula balcanică 
şi parte, în fine, la ţările situate în nordul mării Ne
gre şi în nordul Carpaţilor.

Intre toate combinaţiunile politice însă, dorinţa cea 
mai fierbinte a lui Mihai Viteazul erâ unirea într’un 
singur stat naţional politic, a celor trei provincii ro
mâneşti: Tara Românească, Moldova si Transilvania.

Această intenţiune a sa rezultă, în mod foarte clar, 
din expediţiunile ce le întreprinse dânsul în Transil
vania şi Moldova, din războaiele ce le-a repurtat aici, 
precum şi din propunerile foarte precise ce le făcuse 
dânsul, în privinţa aceasta, împăratului Rudolf al II-lea.

Textul acestor propuneri era următorul:
« Transilvania, Moldova şi Ţara Românească să 

se dee pentru vecie voivodului (lui Mihai) şi fiului său ».
In fine:
« Voivodul cere să se încorporeze la Transilva

nia comitatele Bihorului, al Solnocului exterior, Cras- 
na şi Maramureşul, de asemenea Oradea mare şi 
Husiul cu ţinuturile sale» (1).

(i) Hurm uzaki, Documente, vol. IV, par. i, pag. 214.
5

Densusianu. — D o m n ii G lorioşi.
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Mihai voià aşa dar o întindere până la Tisa.
In această privinţă, mai există încă un document foarte
preţios.

In o scrisoare, pe care Mihai Viteazul o adresează bo
ierilor din Ţara Românească, în urma luptei nefericite 
de la Mirislău, dânsul se exprimă astfel:

„Eu nu voiu puteâ uită nici o dată de statele şi 
provinciile m ele ........... Rog pe Dumnezeu să mă li
bereze de toate pericolele, în care mă aflii, şi să-mi 
ajute ca să cuceresc din nou Transilvania şi celelalte 
două ţări, Moldova şi Ţara Românească» (1).

Aşa dar vechia unitate naţională a ţărilor române 
eră fierbintea rugăciune a lui Mihai Viteazul către Dum
nezeu.

In ce priveşte planurile sale, cu privire la o nouă trans- 
jormaţiune a Peninsulei balcanice, aceste se deştep
tară în mintea lui şi prinseră rădăcini în inima lui încă 
în timpul războaielor cu Turcii.

Succesele imense ce le obţinu Mihai asupra puter
nicelor armate turceşti, trecerea atât de uşor a trupe
lor sale peste Balcani, străbaterea lor până în mijlocul 
Turciei la Adrianopol, în fine, numele său cel mare, 
încrederea, iubirea şi adoraţiunea ce o câştigă dânsul 
la popoarele creştine din Peninsula balcanică, îl făcură 
să se ocupe încă de atunci cu ideia unei cuceriri şi sfă
râmări politice a Peninsulei balcanice.

Acest plan al său şi începuse a-1 pune in executare.
încă în luna lui Iunie 1597, 10.000 de Sârbi, încu-

(i) Scrisoarea din i Mai 1601 adresată din Caşovia boierilor Ţ ă
rii Româneşti. Hurmusaki, Documente, vol. IV, par. i, pag. 249 —
250.
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rajaţi de Mihai Viteazul, se ridicară asupra Turcilor, cu
ceriră ţinuturile de lângă Vasiţa şi Cladova şi pro
clamară pe Mihai Viteazul de domn al Serbiei (1).

Iar vistierul lui Mihai Viteazul, Stavrinos, un om 
care eră iniţiat în planurile sale politice, ne spune: că 
Mihai aveă în cuget să cuprindă Bulgaria şi Ser
bia şi să strămute scaunul domniei la Adrianopol.

Insă, în mijlocul războaielor sale cu Turcii, se ivi la 
frontiera Ţării Româneşti o nouă cestiune politică de 
mare importanţă, anume: dacă Trasilvania are să ră
mână şi mai departe ca stat ori să fie anexată la 
provinciile împăratului Rudolf II-lea. Istoria acestei ces- 
tiuni o cunoaştem. Mihai trecu Carpaţii şi succesele 
armelor sale în Transilvania şi Moldova îl făcură să me
diteze acum la un plan politic şi mai extins.

Anume, îndată după cucerirea Transilvaniei, Mihai 
făcîi împăratului Rudolf propunerea să-i dee ajutoare 
băneşti, ca să poată continua războaiele sale, asigurând 
pe împărat că, în cazul acesta, dânsul va vedea, în 
scurt timp, la picioarele sale supuse toate popoarele 
câte se întind delà marea Caspică până la Buda (2).

Iar în 5 Apilie 1600, Mihai declară din nou comi
sarilor imperiali, lui Ungnad şi lui Szekely, că inten- 
ţiunea sa este să supună Podolia, Lituania şi Rusia  (3).

Această expediţiune în nordul mării Negre era a- 
proape s’o înceapă Mihai îndată după cucerirea Mol
dovei.

Istoricul István f i  ne spune că, după ce Mihai cu- * 2 3

(x) E n g el, Geschichte der W alachey, pag. 243.
(2) B isellii, Michael Walachiae W aywoda, sept. I, apor. IV, cap 23.
(3) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 1, pag. 38.



prinse Moldova, trupele sale intrară şi înaintară în Po- 
dolia şi în Rusia roşie (1).

De astă dată însă, împrejurările politice ale Transil
vaniei siliră pe Mihai Viteazul să se întoarcă repede 
la Alba Iulia.

In o formă mult mai hotărîtă şi mai concretă, ni se 
înfăţişează planul lui Mihai Viteazul pentru cucerirea 
Poloniei.

In o scrisoare a sa către H asan beg, sangiacul 
Tighinei, Mihai se exprimă astfel :

« Amice, să ştii că intenţiunea mea este, nu numai 
să ocup ţările româneşti, dar şi păm ântul Poloniei 
şi, dacă va ajuta Dumnezeu să se strângă toate 
trupele mele, voiu merge în ţara leşească, fiindcă in
tenţiunea mea este să mă fac  rege în Polonia, şi 
Ibrahin paşa  m’a încredinţat că sultanul îmi va  
concede regatul Poloniei» (2).

In acelaş timp, un înalt demnitar din Polonia scrie 
astfel la Viena:

«De altmintrelea în Polonia se vorbeşte în toate 
părţile că, dacă Polonii vor fi bătuţi de Mihai ş i 1 2

68 __

(1) E n g e l, Geschichte der Walachey, pag. 259.— Aceasta se con
firmă şi prin scrisoarea Staturilor Poloniei către Staturile Transil
vaniei din 26 Octomvrie 1600: quod . . . hanc provinciám (Moldá
viám).... armis invasisset. Quo non contentus Pocutiam caede et incen- 
diis vastavit, confinia Russiae et Podoliae hostiliter igne ferroque in 
cinerem redegit. H u rm u sa k i, Documente, vol. III, par. 2, pag. 460.— 
Ib id em , pag. 477 : Scrisoarea regelui Poloniei către împăratul Rudolf II: 
immisit in Regnum nostrum. . . .duces copiasque suas agros Trans- 
nestraneos divexavit, P ocutiam  depopulatus est et fin es  P od o lia e  va
stavit, Bona Mensae Regiae nostrae igni ferrique absumpsit, nobilium 
possessiones fortunasque evertit.

(2) S z á d écsk i, Mihály Vajda, pag. 196.
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dacă dânsul va înaintà mai departe in ţară, atunci 
Polonii nu vor puteâ scăpă a să uşor de un astfel 
de om şi nu le va rămâneă alta decât să-l aleagă 
de rege şi apoi, fiindcă Germanii au dat totdeauna 
ajutor pe sub mână inimicilor Poloniei, atunci vor 
aţâţă şi Polonii pe Mihai în contra Germanilor» (1).

Aşa dar, delà marea Caspică la B ala şi delà Baltica 
la marea Egee, era idealul statului politic al acestui 
mare beliduce, care, chiar după dezastre suferite, ştia 
să reiasă totdeauna învingător şi înaintea căruia acum 
nu mai puteau să reziste cu succes nici Turcii, nici Tă
tarii, nici Ungurii, nici Polonii.

10 . Generalii lui Mihai Viteazul.

In armata lui Mihai Viteazul se aflau mai mulţi ge
nerali distinşi, oameni cu înalte calităţi războinice, 
cunoscători adânci ai artei militare din această epocă 
şi inspiraţi cu toţii de cele mai nobile sentimente, unii 
pentru binele şi mărirea ţării, iar alţii pentru frumoasa 
carieră a gloriei şi a on oarei.

Aceşti generali împărtăşiră, împreună cu Mihai Viteazul, 
toate greutăţile şi pericolele războaielor, luară parte la 
gloria şi bucuria învingerilor şi suferiră, împreună cu 
dânsul, întristările şi nefericirile dezastrelor.

Intre aceşti generali, cei mai însemnaţi erau ur
mătorii :

(i) Ib idem , pag. 192.—Iar regele Poloniei scrie împăratului Rudolf II: 
Non iile Moldávia, Valachia Transylvaniaque terminabat modum cu- 
piditatis suae, ad ampliora aspirabat, ut ex iis compertum habemus qui 
in eo consilio illi aderant. H u rm u z ak i, Documente, vol. III, par. 2, 
pag- 477-
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1. Vornicul Dimitrie, fost mare ban al Craiovei.
In timpul lui Mihai Viteazul, dânsul ocupa înalta dem

nitate de vornic al Ţării Româneşti. Era astfel capul 
administraţiunii politice a ţării, ministrul afacerilor in
terne al lui Mihai-Vodă.

Ca vechiu om de arme, vornicul Dimitrie, în a. 1598, 
fu trimis de Mihai Viteazul, în fruntea unei frumoase 
oşti româneşti, ca să întâmpine armatele lui Chailin 
paşa din Dii şi ale lui Mehemet paşa din Silistra, ce 
veniau asupra Ţării Româneşti. La satul Chiseleţi, dânsul 
repurtă o învingere strălucită asupra ambelor armate 
turceşti, le bătii, le alungă din ţară şi, în această luptă, 
le luă două steaguri cu coade de cai (1).

In actele publice din epoca lui Mihai Viteazul, vor
nicul Dimitrie figurează cel dintâiu între înalţii dem
nitari ai Ţării Româneşti (2).

2. Banul Mihalcea era cel mai energic general şi 
totodată cel mai mare bărbat de stat dintre oamenii 
lui Mihai Viteazul.

In ordinea ierarhică, banul Mihalcea era al doilea 
între înalţii demnitari ai Ţării Româneşti din epoca a- 
ceasta (3).

In anul 1597, banul Mihalcea fu trimis de Mihai Vi
teazul cu o parte din oastea Ţării Româneşti asupra 
Turcilor delà Dunărea de jos. Cu această ocaziune, dân
sul cucereşte si arde oraşul Silistra.) > ) 1 2 3

(1) Is to ria  Ţ ă r ii  R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 59. — E n g el, 
Geschichte der Walachey, pag. 246. — L au rian , Istoria Rumânilor, 
pag. 422..

(2) H u rm u zak i, Documente, vol. III, par. 1, pag. 196, 210, 287, 
329, 473-

(3) H urm uzaki, Documente, vol. III, par. 1, pag. 232, 287, 329.



Pe la a. 1598 şi 1599, găsim pe Mihalcea în dem
nitatea de mare ban al Craiovei.

De aci înainte, dânsul apare nedespărţit de Mihai 
Viteazul, ca consilierul său intim şi credincios, iniţiat 
în toate planurile sale militare şi în toate secretele sale 
politice. Şi, după cum ne spun istoricii străini, banul 
Mihalcea a inzistat mai mult asupra lui Mihai Vi
teazul ca să cucerească Transilvania (1).

In a. 1596, Mihalcea însoţi pe Mihai Viteazul în călă
toria sa la curtea principelui Sigismund Bathori, ia parte 
la expediţiunea din Transilvania, iar în a. 1600 călă
toreşte, împreună cu Mihai, la curtea împăratului Rudolf 
din Praga (2).

In primăvara a. 1600, când Mihai plecă să cuce
rească Moldova, dânsul lăsă pe banul Mihalcea ca 
locţiitor al său în Transilvania (3 ).

Iar după uciderea lui Mihai Viteazul pe câmpul Tur
dei, ba'nul Mihalcea, care acum era în etate peste 70 
de ani, fu prins şi aruncat în închisoare de generalul 
Basta şi apoi torturat şi ucis (4).

3. Banul Udria Vişoiu eră un bărbat de arme 
foarte distins, un om ca mare reputaţiune în ţară şi 
foarte devotat lui Mihai Viteazul.

In a. 1599, când Mihai Viteazul plecă cu oastea delà 
Ploeşti asupra Transilvaniei, dânsul însărcină pe Udria, 
banul Craiovei, şi pe Radu Buzescu să strângă repede 
o a doua armată în judeţele de peste Olt, să treacă 1 2 3 4

(1) E ngel, Geschichte der W alachey, pag. 251.
(2) E n gel, ibidem, pag. 242, 263.
(3) H u rm u sak i, Documente, vol, IV, par. 1, pag. 45— 46.
(4) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 267.
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Carpaţii pe la Turnul Roşiu şi să se unească cu dân
sul in Transilvania, lângă Sibiiu (1).

Banul Udria, după cum se constată din documentele 
acestei epoce, luă parte la expediţiunea lui Mihai în 
Transilvania (2). Iar în primăvara a. 1601, găsim pe 
banul Udria ca guvernator suprem al lui Mihai în 
Ţara Românească (3).

4. Fraţii B uze şti. Sub acest nume figurează, în do
cumentele contemporane şi în cronicele ţării, trei gene
rali celebri ai lui Mihai Viteazul:

Radu Buzescu , care în timpul lui Mihai Viteazul 
ocupă înalta demnitate de clucer (claviger).

Datele istorice ce le avem despre dânsul sunt ur
mătoarele :

Ina. 1595, Radu Buzescu, dimpreună cu alţi doi fraţi 
ai săi, cu Preda postelnicul şi cu Stroie stolnicul, bă
tură oastea hanului tătăresc la satul Putineiu (4).

In a. 1599, când Mihai Viteazul plecă asupra Tran
silvaniei, dânsul însărcină pe Radu Buzescu şi pe banul 
Udria să strângă o a doua armată în judeţul Craiovei 
şi să pătrundă în Transilvania pe la Turnul Roşiu (5).

In a. 1600, după cucerirea Moldovei, Mihai trimise 
pe Radu Buzescu cu 300 boieri moldoveni, ca să a- 
ducă la Iaşi pe fiul său Nicolae, pe care-1 ceruse ca 
domn al Moldovei boierii şi bătrânii de acolo (6). 1 2 3 4 5 6

(1) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 62.
(2) H u rm u zak i, Fragmente, vol. III, pag. 32.
(3) Id em , Documente, vol. IV, par. 1, pag. 249.
(4) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 48. — E ngel, 

Geschichte der Walachey, pag. 231
(5) E n gel, Geschichte der W alachey, pag. 252
(6) Is to r ia  Ţ ă r ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 67.
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Mai multe alte fapte de arme din epoca aceasta sunt 
amintite în documentele istorice şi cronice sub numele 
comun al «fraţilor Buzeşti».

Astfel în a. 1602, fraţii Buzeşti adunară o armată din 
ţinutul Craiovei şi bătură la Focşani trupele lui Simion 
Movilă, pe care Irimia Movilă din Moldova şi Polonii 
îl puseseră domn în Ţara Românească (1).

In scurt timp după aceasta, fraţii Buzeşti bat la 
Târgovişte şi nimicesc aproape jumătate din armata 
Tătarilor de 30.000, care venise să restabilească în 
domnie pe Simion Movilă (2).

Radu Buzescu a răposat în a. 1610 şi a fost înmor
mântat în mănăstirea Căluiu din judeţul Romanaţi (3).

Al doilea din fraţii Buzeşti era:
Stroia Buzescu. Dânsul ocupă în timpul lui Mihai 

Viteazul demnitatea de stolnic şi, după acest înalt rang 
de boierie, dânsul poartă adeseori în documentele con
temporane şi în cronice numai numele de Stroia stol
nicul.

In a. 1593, Stroia Buzescu fu trimis de Mihai Vi
teazul la Aron-Vodă din Moldova, ca să încheie cu 
dânsul un tractat de alianţă contra Turcilor (4).

Iar în a. 1595, fu trimis de Mihai Viteazul ca re
prezentant al său la nunta principelui Sigismund Ba- 
thori din Transilvania (5). * 2 3 4 5

(x) E ngel, Geschichte der Walachey, pag. 263. —H n rm u sak i, Docu
mente, vol. IV, par. 2, pag. 265.

(2) H u rm u zak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 269.
(3) A nalele Societăţii A cadem ice, tom. X, par. 2, pag. 305.
(4) Is to r ia  Ţ ă r ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 47.
(5) Ib id em , pag. 51.
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Mai târziu, Stroia ßuzescu fu trimis de Mihai Viteazul 
în legaţiune la regele Sigismund al III-lea din Polonia, 
spre a se înţelege cu dânsul în privinţa afacerilor de 
stat ale Moldovei (1).

Din cariera sa de arme avem următoarele date:
Stroia Buzescu fu rănit în lupta cu Turcii, întâmplată 

la Bucureşti în 13 Noemvrie 1594 (2).
In a. 1595, Stroia Buzescu, dimpreună cu ceilalţi fraţi 

ai săi, cu Radu şi cu Preda, învinse pe Tătari în lupta 
delà satul Putineiu, iar în a. 1598 luă parte activă, 
foarte însemnată, în lupta ce o avu Mihai Viteazul în 
Bulgaria cu armata lui Chaüin paşa (3).

Al treilea din Buzesti era:5
Preda Buzescu, care ocupa în timpul lui Mihai Vi

teazul demnitatea de postelnic.
Dânsul luă parte activă, ca comandant de oaste, în 

lupta victorioasă cu Tătarii delà satul Putineiu din a. 
1595 şi la strălucita învingere a lui Mihai Viteazul din 
a. 1598 asupra armatei lui Chailin paşa in Bulgaria (4).

Iar în anul 1602, în cursul luptei ce se întâmplase 
la Telea]en între Irimia Movilă aliat cu Tătarii şi între 
Radu Şerban, domnul Ţării Româneşti, Preda Buzescu 
ucise în duel pe nepotul hanului tătăresc (5).

5. Radu Ca lom fire seu este unul din eroii legendari 
ai Ţării Româneşti.

Dânsul, dimpreună cu fraţii Buzeşti, luă parte, ca 1 2 3 4 5

(1) H u rm u sak i, Fragmente, vol. III, pag. 5.
(2) E n g el, Geschichte der Walachey, pag. 230.
(3) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. .II, pag. 48, 60.
(4) Is to r ia  Ţ ăr ii R om âneşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 48, 60.
(5) Is to r ia  Ţ ăr ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 73. — E n gel, 

Geschichte der W alachey, pag. 276.
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comandant de oaste, în lupta memorabilă avută cu 
Tătarii la satul Putineiu (1).

Mai târziu, Radu Calomfirescu, dimpreună cu Radu 
Buzescu, a fost însărcinat de Mihai Viteazul ca să-l 
reprezinte la nunta principelui Sigismund Bathori din 
Transilvania (2).

Memoria lui Radu Calomfirescu şi a vitejiilor sale 
asupra Tătarilor trăeşte până astăzi în cântecele eroice 
româneşti.

Astfel, într’o veche baladă poporală, Radu Calomfirescu 
ni se înfăţişează, zicând astfel către Mihai Viteazul:

«ci eu, domne, am venit,
«să-mi dai oşti într’ajutor,
«să scot robi delà Tătari,
«că ştii, doamne, ori nu ştii,
«c’au intrat Tătarii ’n ţară,
«şi-au robit marginea toată,
«Bucureştii jumătate,
«şi-au ajuns în sat la noi,
«la noi, la Calomfireşti,
«şi mie că mi-au robit,
«însăşi măiculiţa mea,
«dalba coconiţa mea,
«şi dalbii de coconaşi.

Iar Mihai Viteazul:

«oaste într’ajutor că-i dă,
«şi ce oaste că mi-i da,
«pe Buzeştii amândoi,
«şi Căpleştii câte trei,
«şi iar pe Nica căpitanul, 1 2

(1) Is to r ia  Ţ ă r ii R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 48.
(2) Ib id em , pag. 51.
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«care-a cârmuit divanul,
«popa Stoica din Fârcaş,
«moşiul Fărcăşenilor,
«ştia seama oştilor.

Apoi Radu Calomfirescu, căpătând ajutor delà Mihai,

«pe cal încăleca,
«şi ochianul că-1 scoteâ,
«pe ochian că se uită,
«şi pe mârzac îl zăriâ,
«frate măre cam departe,
«unde Dunărea coteşte,
«şi tufele se răreşte.

Radu Çalofirescu alergă înaintea mârzacului şi-i ţine 
drumul:

«pe mârzac îl adăstâ,
«până mârzacul veniâ,

«dacă pe el 1-ajungeâ,
«buzduganul că-1 trăgeâ,
«şi în piept că-1 asvârliâ,
«de pe cal îl povârniâ,
«capul lui mârzac tăia,
«şi toţi robii îi scoteâ,
«la Mihai-Vodă-i duceâ(l).

6. B aba  Novac.
In armata Tării Româneşti din sec. al XVI-lea si al> > >

XVII-lea, găsim şi un corp de haiduci călări şi pe- 
deştri (2). Aceşti haiduci, după cum se constată din 
documentele sec. al XVI-lea, erau un fel de trupe libere, * 2

ii)  A nalele S ocietăţii A cadem ice , tom X, par. 2, pag. 199—203.
(2) B ălcescu , Puterea armată, partea I, §. 1 .—Is to r ia  Ţ ării R o m â 

neşti. ed. Ioanid, vol. II, pag. 93.
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fără soldă anumită, cari serviau de bună voie în oastea 
diferiţilor beliduci români, având ca singură remune- 
raţiune dreptul de pradă pe teritoriul inimicului.

Baba Novac era general (căpitan suprem) peste corpul 
de haiduci, români şi sârbi, din armata lui Mihai Vi
teazul (1).

In memorabila luptă delà Şelimbru, lângă Sibiiu, în 
care Mihai bătu pe Andrei Bathori, generalul Baba 
Novac, cu trupele sale de voluntari, ţinti aripa stângă 
din armata lui Mihai Viteazul (2).

Dânsul luă de asemenea parte la expediţiunea din 
Moldova şi, în 4 Iunie 1600, , fu trimis de Mihai Vi
teazul cu trupele sale spre Nistru şi la Dunărea de 
jos, ca să nimicească, cu fer şi cu foc, pe toţi aceia 
cari nu vor voi să se supună lui Mihai-Vodă (3).

Rapoartele adresate împăratului Rudolf al II-lea de 
către comisarul David Ungnad numesc pe Baba Novac 
un «general celebru de haiduci» şi la care Mihai-Vodă 
ţinea foarte mult (4).

7. Albert Király a fost generalul comandant peste 
trupele transilvane, cari se aflau în serviciul lui Mihai 
Viteazul. Dânsul era de origină din Ungaria, din comitatul 
Gömör, şi servise mai înainte în armata lui Sigismund 
Bathori, unde avuse rangul de colonel (5).

In luptele lui Mihai cu Turcii, Albert Király ni se 
înfăţişează ca un comandant foarte viteaz, cunoscător 1 2 3 4 5

(1) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. i, pag. 138,148. — Id em , 
Fragmente, vol. III, pag. 30.

(2) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 254.
(3) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 1, pag. 72, 138.
(4) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 1, pag. 138, 148.
(5) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 231—232.



adânc al artei de războiu şi foarte devotat lui Mihai 
Viteazul.

In 10 Decemvrie 1594, dânsul, din ordinul lui Mihai 
Viteazul, cuceri oraşul turcesc Flori, îl prădă şi arse (1).

In luna lui Ianuarie 1595, atacă oraşele turceşti delà 
gurile Dunării: Vistova, Oreşova, Cernavoda, Rasgrad, 
Baba, Obluciţa, Ismail şi Moncastru şi le cauză pagube 
enorme (2).

In 14 Fevruarie 1595, Albert Király bate armata 
paşei din Silistra, care voia să introducă pe un 
anumit Ştefan in domnia Ţării Româneşti, apoi trece 
Dunărea, prădează oraşul Turtucaia, se întoarce înapoi, 
cucereşte fortăreaţa delà Brăila şi o aseamănă cu pă
mântul. După luarea Brăilei, Mihai Viteazul trimite pe 
Albert Király asupra Nicopolului, pe care-1 cucereşte 
şi-l arde (3).

In fine, luă parte Însemnată la lupta cu Sinan paşa 
delà Călugăreai, unde se distinse cu deosebire ca co
mandant al artileriei lui Mihai Viteazul (4).

8. Deli Marcii erà comandant peste mercenarii 
sârbi ce se aflau în armata lui Mihai Viteazul. După 
Engel, chiar şi Deli Marcu erà, de origă, Sârb (5).

Dânsul luă parte activă la expediţiunea din Tran
silvania, cu un corp de 2.000 mercenari sârbi călări (6), 
şi documentele din această epocă numesc pe Delj 1 2 3 * * 6
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(1) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 231,
(2) Ib id em , pag. 232.
(3) Ib idem , pag. 233.
{4) Ib idem , pag. 237.
{5) Ib id em , pag. 271.
(6) H u rm u zak i, Documente, vol. IV, par. 1, pag. 138, 157.
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Marcu: un «căpitan de prim a ordine» şi un «căpitan 
faim os» al lui Mihai Viteazul. Dânsul aveà delà Mihai 
Viteazul o leafă de 300  taleri pe lună.

Deli Marcu fu prins în a. 1600, în o expediţiune ce 
voiă s’o facă asupra generalului turcesc Mahomet paşa 
delà Dunăre; fu trimis la Constantinopol şi aici supus 
unui sever interogatoriu cu privire la acţiunile şi planurile de 
războiu ale lui Mihai Viteazul. Dânsul refuză însă cu 
multă firmitate ca să dee orice desluşire şi apoi, din 
ordinul sultanului, i se tăie capul (1).

(i) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 34—35.



RADU ŞERBAN BASARAB
învingătorul principilor transilvani Moise Szekely 

şi Gavrilă Batori
(A. 1601-1612)

Despre dânsul scrie o cronică românească:
«Acest domn a fost bun, înţelept, milostiv şi vi

teaz . . .  şi ţării lui bună orănduială îi făcuse» (1).
In deosebi, ca om de războiu, Rada Şerban este 

unul din cei mai glorioşi domni ai Ţării Româneşti. 
Dânsul trecù de două ori cu oastea română peste 
Carpaţi, învinse în două rânduri pe doi principi ai
Transilvaniei si lăsă urme adânci si neşterse în istoria> ) }
acestei ţări.

i . Pruna expediţiune a lui Radu Şerban în 
Transilvania.

La a. 1603, Moise Szekely, principele Transilvaniei, 
un om ambiţios şi lipsit de prudenţa politică, îşi pro
pune să execute dânsul planul Bathoreştilor, anume să

X I I I .

(i) Istoria Ţării Româneşti, zd. Ioanid, vol. II, pag. 71.— M agazinul
istoric, tom. IV, pag. 302.
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alunge din domnia ţării pe Radu Şerban, care erâ 
ginerele lui Mihai Viteazul.

Radu Şerban, îndată ce află despre intenţiunile 
ascunse ale lui Mois ■ Székely, trimise la dânsul soli cu 
daruri foarte preţioase, îl rugă să renunţe la planurile 
sale ostile asupra Ţării Româneşti şi-l sfătui că mai 
bine este să trăească în pace şi în amiciţie cu dânsul.

Insă Moise Szekely nu voi să primească nici darurile, 
nici amiciţia voivodului român.

Atunci Şerban trimise îndată pe boierii săi prin ţară, 
ca să adune oaste şi să pregăti de războiu. Totodată 
invită pe preoţi să facă rugăciuni publice, ca Dumne
zeu să-l conducă fericit în această expediţiune şi să-i 
dee puteri ca să învingă pe duşmanii săi.

In trei zile, Şerban trecu peste Carpaţi şi ajunse în 
ţara Bârsei, unde îl aştepta Moise Szekely. Şerban puse 
armata sa în ordine de bătaie şi în 17 Iulie 1603 a- 
tacă pe Moise Szekely lângă Braşov şi îl înconjură de 
toate părţile. Românii împinseră pe Unguri în nişte lo
curi mlăştinoase şi aici începură a-i tăia şi a-i înecă, în 
cât numai puţini scăpară cu viaţă. In această luptă 
căzii însuşi Moise Szekely, principele Transilvaniei, şi, 
după cum zice istoricul Engel, dânsul plăti cu viaţa 
nebunia sa.

Radu Şerban cuceri toate tunurile armatei tran
silvane şi luă 32 steaguri, pe cari le trimise, drept tro
fee, împăratului Rudolf la Praga şi cari fură primite şi 
depuse cu mare pompă în curtea castelului imperial.

După această învingere glorioasă a lui Radu Şerban, 
spaima cuprinse numai decât pe noblimea transil
vană, că va ajunge iarăşi sub domnia română. Insă Radu

Densuşianu.— Domnii Glorioşi, 6
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Şerban se întoarse înapoi la Târgovişte şi lăsă în Tran
silvania numai pe generalul său, pe George Raţi, cu 
2000 de oameni, ca să dee, în caz de lipsă, ajutor tru
pelor împăratului Rudolf II de Austria.

Astfel Românii, în timp de j  ani, cuceriră a treia 
oară Transilvania, dar o lăsară şi de astă data în 
mâinele împăratului Rudolf.

2. Radu Şerban învinge oastea Tătarilor 
de 160.000 oameni.

Nu mult după războiul lui Radu Şerban asupra prin
cipelui Moise Szekely din Transilvania, hanul tătă
resc din Crim, dimpreună cu Irimia Movilă, domnul 
Moldovei, năvăliră asupra Ţării Româneşti cu o armată 
de 160.000 de Tătari. Irimia voia să se facă singur 
domn în Ţara Românească. Radu Şerban îi întâmpină 
la râul Teleajen. Lupta ţinti trei zile. Armata română 
bătu şi sfărâmă cu totul oastea Tătarilor. In această 
luptă cade şi nepotul hanului tătăresc.

3. A  doua expediţiune a lui Radu Şerban 
în Transilvania.

In a. 1608, dieta Transilvaniei, întrunită la Cluş, ale
ge de principe pe Gavrilă Bathori.

îndată ce ajunse la domnia ţării, Gavrilă Bathori îşi 
propuse să execute acum dânsul planul lui Sigismund şi 
Andrei Bathori, anume să cucerească Ţara Românească
si Moldova.)

In 25 Decemvrie 1610, în ziua de Crăciun, Gavrilă
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Bathori trece cu o armată destul de numeroasă peste 
Carpaţi în Ţara Românească.

Radu Şerban însă nu avuse nici o ştire despre inten- 
ţiunile şi pregătirile secrete de războiu ale lui Gavrilă Ba- 
tori. Surpins fără de oaste adunată, dânsul se retrage 
repede în Moldova. Ungurii devastează apoi în mod bar
bar toată Ţara Românească, prădează, ard şi ruinează 
chiar şi mănăstirile (1).

Acum Gavrilă Bathori cere delà sultan ca să-l recu
noască pe dânsul de domn al Ţării Româneşti.

Insă Radu Şerban nu rămâne neactiv. Dânsul adună 
în Moldova o mică oaste de Poloni mercenari şi trimite 
pe Stanciu slugeriu în Ţara Românească, ca să facă 
cunoscut poporului, boierilor, roşilor, călăraşilor şi do
robanţilor că dânsul se întoarce iarăşi în ţară şi apoi 
voieşte să treacă în Ardeal, ca să răsplătească pe Ba
thori (2).

Totodată încheie un tractat de alianţă cu Con
stantin Movilă din Moldova, primeşte şi delà dânsul 
un ajutor, vine în ţară, se pune în fruntea armatei şi, 
în 12 Iulie 1611, trece a doua oară peste Carpaţi în 
ţara Bărsei.

Principele Gavrilă Bathori soseşte şi dânsul cu ostile 
transilvane pe câmpia Braşovului. Terenul de luptă fu 
la satul numit Săn-Petru.

Armata românească înaintează în trei coloane. La 
aripa stângă erau Polonii, Românii şi 2 escadroane de 
voluntari ardeleni, în aripa dreaptă erau Poloni, Mol- 1 2

(1) T esau ru l d e  m onum ente istorice, tom. I, pag. 332.
(2) C ron ica  lui Constantin C ăpitanul, in Magazin istoric, tom. I( 

pag. 243.
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doveni şi Tătari, în centru eră armata cea mai aleasă 
românească. însuşi Şerban se puse in fruntea trupelor 
sale, atacă, cu infanteria şi cavaleria sa, centrul armatei 
lui Bathori, o bate în mod înfiorător. 25 .000 de Arde
leni cad (1) şi o distanţă lungă de un mii rămâne 
acoperită de cadavrele celor ucişi.

Principele Gavrilă Bathori aruncă penajul de domn de 
pe chivera sa şi fuge la Sibiiu. Radu Şerban apoi, adânc 
mişcat de spectacolul sângeros ce-1 prezentă teatrul de 
războiu, dete ordin trupelor sale să strângă la un loc 
toate corpurile căzute, făcu peste ele o movilă mare 
şi puse deasupra o cruce aurită, cu inscripţiunea ro
mânească: că Bathori, nu Şerban este de vină pen
tru atâta sânge vărsat (2). Şerban cuceri în această 
luptă 132 de steaguri ungureşti, urmări pe Bathori până 
la Sibiiu şi se întoarse apoi cu triumf în ţară (3). 1 2 3

(1) T esaurul d e m onum ente istorice, tom. I, pag. 333.
(2) E n gel, Geschichte der Walachey, pag. 280.
(3) C ronica lu i Constantin C ăpitanul, în Magazin istoric, tom. I, 

pag. 244.
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MATEI BASARAB
(A. 1633-1654)

Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti, aveâ ace- 
eaş energie şi curagiu războinic, aceeaş iubire caldă pen
tru ţară şi pentru poporul român, ca toţi Basarabii, din 
a căror familie se trăgeâ şi dânsul.

Pe lângă înaltele sale calităţi ca om de arme, Matei 
Basarab era totodată un om iubitor de pace, un bun 
organizator al ţării, restaurator de mănăstiri şi biserici, 
întemeietor de scoale şi un mare patron al literaturii ro
mâne: peste tot un domn înţelept, drept, evlavios şi 
devotat întru toate binelui poporului său.

Cu deosebire, din toate actele sale publice, se vede la 
dânsul o caldă însufleţire pentru gloria cea veche a ţă
rii şi pentru virtuţile cele mari ale predecesorilor săi.

In cursul domniei sale, Matei Basarab avù două lungi 
şi grele războaie cu Vasile Lupul, domnul ţării Mol
dovei, care erâ de origină albanez.

i . Prim ul războiu al lui Matei Basar ab 
cu Vasile Lupul.

Vasile Lupul, un om astut şi ambiţios, îndată ce a- 
junse la domnia Moldovei, îşi propuse să alunge pe Matei



80

Vodă din scaun şi să domnească dânsul asupra Ţării Ro
mâneşti.

Mai întâiu Vasile Lupul cercă prin diferite daruri, acu
zări şi intrigi la Poarta otomană, ca să depărteze pe Ma
tei Basarab de pe tronul Ţării Româneşti şi să pună pe 
un fiu al său în domnia acestei ţări (1) şi, după ce pe 
această cale dânsul nu putu să reuşească, năvăli în a. 1637 
pe neaşteptate cu trupele sale, cu 30.000 şi mai mult (2), 
in Ţara Românească şi înaintă până la B uzău .

Matei Basarab strânse repede armata sa în număr 
de 28 .000  luptători cu 20  de tunuri şi plecă înaintea 
lui Vasile Lupul. '

Dar acesta, auzind că în ajutorul lui Matei Basarab 
vin şi ostile ardelene ale principelui George Racoţi I, 
fără să mai aştepte pe Matei, dă dosul şi o ia îna
poi la fugă. Matei Basarab îl urmăreşte până la râul 
Putna (3) şi apoi se întoarce cu triumf în reşedinţa 
sa delà Târgovişte.

Nu trecu mult şi în a. 1639, Vasile Lupul năvăleşte 
acum a doua oară in Ţara Românească cu o oaste 
mare de Moldoveni şi de Tătari. De astă dată dânsul 
înaintează până la satul Nenişori lângă Ialomiţa. Aci 
îl întâmpină Matei cu oastea sa. Se făcu o mare luptă. 
Vasile Lupul fu bătut şi abia putu scăpă cu puţini 
oameni de ai săi, fugind la Brăila. 1 2 3

(1) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 495.
(2) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 495.
(3) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 495: il Principe 

di Valachia . . . .  posti in sieme vinti otto miile combattenti con 
vinti canoni ha constreto le genţi del Moldavo a ritornare nei loro 
confini.
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Văzând acum Vasile Lupul că prin puterea armelor 
nu poate să scoată pe Matei Basarab din domnia Ţării 
Româneşti, aţâţă, cu diferite daruri şi mituiri, pe miniş
trii turceşti asupra lui Matei. Rezultatul acestor noi in
trigi fu că în a. 1640 o mare armată turcească, sub 
comanda lui Sinan paşa (Chinan-paşa), intră în Ţara 
Românească, ca să prindă pe Matei Vodă şi să-l aducă 
la Poartă. Turcii înaintară până la Bucureşti. O parte 
din ei tăbărîră din sus dé Bucureşti, la morile de la 
Cotroceni, iar altă parte din jos de Bucureşti, în apro
piere de Văcăreşti. Matei-Vodă, care aflase încă mai 
înainte intenţiunile Turcilor, strânse repede toate ostile 
ţării şi ocupă o poziţiune defensivă favorabilă. Acum, 
Sinan paşa, cunoscând de o parte vitejia lui Matei Vodă, 
de altă parte mulţimea oştilor sale, nu cutează să 
înceapă lupta, ci se întoarse înapoi peste Dunăre cu 
trupele turceşti.

2. A l  doilea războiu al lui Matei Basarab 
cu Vasile Lupul în a. i6jß.

Vasile Lupul, domnul Moldovei, rămase şi mai de
parte un vrăjmaş neîmpăcat al lui Matei Basarab, vo
ind cu orice preţ să alunge din scaun pe acest domn 
bun şi viteaz si să iee dânsul domnia Tării Româneşti.

Insă acum se apropiară zile grele şi nefericite pen
tru Vasile Lupul.

In a. 1651, Poarta otomană, în urma diferitelor plân
geri ce se ridicau din toate părţile asupra lui Vasile 
Lupul, trimise un firman lui Matei Basarab din Ţara 
Românească şi principelui George Racoţi al Il-lea din
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Transilvania, ca să scoată pe Vasile Lupul din dom
nia Moldovei.

Matei Basarab şi George Racoţi, văzând atitudinea 
încontinuu ostilă a lui Vasile Lupul, hotărîră să execute 
firmanul sultanului în primăvara a. 1653

Acum armata transilvană, sub comanda generalului 
Ioan Kémény, şi o parte din trupele lui Matei Basarab 
intrară pe două părţi în Moldova, înaintară până la Iaşi 
şi puseră în scaun, ca domn, pe un boier moldovean, 
pe logăfătul George Ştefan . Vasile Lupul însă, ajutat 
de Cazaci, bătu la satul Popricani pe generalul Ioan 
Kémény (1). In urma acestui dezastru al armatei arde
lene, trupele ce le trimesese Matei-Vodă în Moldova 
începură a se retrage. Insă Vasile Lupul le urmăreşte şi 
înaintează spre Ţara Românească. Matei Basarab, care 
la început despreţuiâ valoarea militară a lui Vasile Lu
pul, trimite înaintea dânsului pe spătarul Ducul cu o 
seamă oare care de oşti călări, după cum spun cro
nicele. Insă Diicul e bătut de Vasile Lupul la Focşani, 
din cauză că nu avea nici tunuri, nici puşti. In urma 
acestei înfrângeri, Matei trimite o a doua seamă de oaste 
cu foc, anume haiduci călări, seimeni şi tunuri. Această 
oaste încă e lovită de Vasile Lupul la Şoptea, lângă Te- 
leajen, şi silită a se retrage. Acum Matei Basarab se ho
tărăşte să plece în persoană înainte lui Vasile Lupul. 
Incălecă cu toată curtea lui din Târgovişte, se pune sin
gur în fruntea oştii sale şi ajunge la satul Finta de pe

(i) H u rm u sak i, Documente, tom. V, par. i, pag. 17, a. 1653. Prin- 
cipis TransylvaniaeGeneralis, Dominus Ioannes Kémény . . . dimisit 
exercitum . . . illo exiguo H u n garoru m  num éro, quos habuerat, hosti 
obsistere non potuit.
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apa Ialomiţii. A d pune castrele sale şi dă ordin trupe
lor să facă şanţuri şi întărituri.ln 1.7 Mai 1653, so
seşte aici şi Vasile Lupul cu ajutorul Cazacilor, având 
cu sine o armată de peste 20.000 de oameni. Insă oa
stea lui Matei Basarab, care nu treceă peste 7.000 de 
oameni, văzând numărul cel mare al inimicului, începe a 
pierde curajul de luptă şi o parte din trupe voiesc 
a se retrage repede peste Ialomiţa.

In acest moment critic, Matei Basarab, ca un căpi
tan curagios, străbătu călare prin toate şirurile armatei 
sale, îmbărbătează şi încurajează pe toţi ostaşii săi : să fie 
gata de războiu, să se încreadă în Dumnezeu, să ţină 
la onoarea şi numele lor cel bun şi să nu aibă frică  
de nişte trupe, cari nu pot să ţină piept cu vitejia 
lor (1). Acum se începe o luptă crâncenă intre oastea 
lui Matei Basarab şi a lui Vasile Lupul. Matei Basarab, 
în fruntea corpului său de gardă, intră şi dânsul în luptă. 
Lupul este bătut şi de abia putu scăpă noaptea cu fuga 
la Galaţi şi de aci în Moldova. Trupurile celor căzuţi 
în acest războiu, în număr de 3.000, se strânseră toate la 
un loc şi peste ele se ridică movila cea mare delà Fmta.

Apoi Matei Basarab se întoarse ca învingător şi cu 
mare triumf la Târgovişte şi dete ordin să se facă ru
găciuni publice de mulţumire lui Dumnezeu în toată 
tara.j

Iar Vasile Lupul, de abia întors în Moldova, avii un 
nou războiu nefericit cu logofătul George Ştefan, candi'

(i) Is to r ia  Ţ ă r ii  R om ân eşti, ed. Ioanid, vol. II, pag. 93. — E n gel, 
Geschichte der W alachey, pag. 295.
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datul la tronul Moldovei, susţinut de Matei Basarab şi de 
principele George Racoţi. Lupta se întâmplă la satul 
Selca. George Ştefan învinse, iar Vasile Lupul fugi la 
hanul tătăresc. Acesta însă îl prinse şi-l trimise la Con- 
stantinopol, unde Vasile Lupul fu aruncat în închisoarea 
numită Şapte Turnuri.



PRINCIPATUL ŢARII MOLDOVEI

II.



I.

BOGDAN I

Fondatorul statului Moldovei şi învingătorul regelui 
Ludovic cel Mare din Ungaria

(Intre anii 1342 şi 1349).

Bogdan I  este creatorul statului naţional politic 
al Moldovei, un nou cuceritor şi colonizator al teri
toriului român dintre Carpaţi şi Nistru, un domn 
cu merite mari şi nepieritoare în istoria poporului român.

Despre acest Bogdan, cronica ungurească din Dub- 
nicu scrie următoarele:

« Tot în timpul regelui Ludovic, Bogdan, voivodul 
Românilor din Maramureş, adunând pe lângă sme 
pe Românii din districtul acela, a trecut pe ascuns 
în ţara Moldovei, ce eră supusă coroanei Regatului 
unguresc, însă care, de mai mult timp, eră lipsită de 
locuitori, din cauza vecinătăţii Tătarilor şi, cu toate 
că armata regelui plecă mai de multe ori asupra lui 
Bogdan şi s ’a luptat cu dânsul, totuşi, înmulţinduse 
acolo Românii în număr foarte mare, ţara a- 
ceasta ajunse la mărimea unui regat» (1).

In alt loc, aceeaş cronică, ne spune următoarele:

(i) Chronicon Dubnicense, cap. 214. — Tot asemenea la Thwrocz,
lib. III, cap. 49.



«Regele Ludovic, aproape în fiecare an sau la fie
care al treilea an, a plecat cu resbel asupra adversa
rilor şi rebelilor săi, însă mai adesea ori în contra Sâr
bilor şi Moldovenilor» (1).

Alte date, mult mai precise, cu privire la trecerea lui 
Bogdan din Maramureş în Moldova, aflăm în diferite 
acte publice din timpul lui Ludovic cel Mare.

Astfel, într’un act de donaţiune, pe care regele Lu
dovic îl dase în a. 1365 lui Bale, fiul voivodului Sas 
din Moldova, dânsul ne spune următoarele: că Bogdan, 
voivodul Moldovei, dimpreună cu fiii săi, a trecut în mod 
clandestin (adecă fără ştirea regelui) din Maramureş în 
ţara Moldovei, pe care a ocupat-o şi voia să o stăpâ
nească, nerecunoscând autoritatea regelui unguresc; că 
în una din expediţiunile întreprinse de regele Ludovic 
asupra lui Bogdan, Bale, fiul voivodului Sas din Mol
dova, s’a luptat cu multă bravură de partea regelui în 
contra lui Bogdan şi a oamenilor săi ; că în acest răz- 
boiu Bale a fost rănit de moarte, a pierdut pe maj 
mulţi oameni şi pe unii din fraţii săi; că în urmă Bale a 
fost silit să părăsească Moldova, să-şi lase acolo părinţii, 
rudele şi averile sale şi să se retragă sub protecţiunea 
regelui Ludovic în Maramureş ; că, din această cauză, re
gele confiscă, pentru nota de infidelitate, moşiile lui 
Bogdan şi ale fiilor săi din Maramureş, anume sa
tele Cuhnia, Bacica, Vişu, Moise, Bors şi Selişte şi le 
dărueşte, pentru totdeauna, lui Bale şi fraţilor săi, lui 
Drag, Dragomir şi Ştefan (2). 1 2

_ 9 4

(1) C hronicon Dubnicense, cap. 203. — Thivrocz, lib.III, cap. 39.
(2) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag. 94. — 

W agner, De Cumania Vetere, Appendix Documentorum, n. IV.
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Din cronicele ungureşti menţionate mai sus, precum 
şi din documentele contimporane ale regelui Ludovic I, 
rezultă aşa dar următoarele fapte constante istorice: 
că Bogdan, voivodul Românilor din Maramureş, a cărui 
reşedinţă se afla în satul numit Cuhnia, luând cu sine pe 
fiii săi şi o parte însemnată din Românii Maramureşului, 
au trecut cu dânşii in ţara Moldovei, care de mai mult 
timp era lipsită de locuitori, din cauza incursiunilor con
tinue ale Tătarilor; că Bogdan a ocupat ţara aceasta 
şi a întemeiat aici un stat politic român; că regele Lu
dovic a plecat în mai multe rânduri cu resbel asupra 
lui Bogdan, ca să supună Moldova Regatului unguresc, 
însă toate expediţiunile acestea au rămas fără rezultat, 
armatele regelui au fost învinse de Bogdan şi de fiii săi 
şi regele n’a putut să apere în Moldova nici chiar pe 
oamenii ce-i era devotaţi dânsului, ci a trebuit să-i ia 
cu sine în Ungaria şi să le dăruiască moşii în Mara
mureş; în fine, că Bogdan a rămas şi mai departe domn 
independent al Moldovei, populaţiunea ţării s’a înmul
ţit foarte repede şi Moldova a ajuns, în scurt timp, la 
extensiunea unui regat.

Tot astfel ne înfăţişează întemeierea principatului Mol
dovei şi cronicele româneşti.

In această privinţă, vornicul Grigorie Ureche scrie 
următoatele :

«Scriu  alţi istorici pentru ţara noastră, Moldova, 
cum au stătut pustie peste 600 de ani . . . până când 
au vrut milostivul Dumnezeu a nu lăsă ßcest pă
mânt fără de oameni, care cu voia sfinţiei sale, 
indemnându-se o seamă de feciori de domni.... şi cu 
oamenii lor den Marmureş, venind peste munţii un-
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gureşii şi peste munţii ţării Moldovei, vânând hiere 
sălbatice.... şi eşindla locuri Jrumoase şi deschise, au 
socotit cu toţii că e loc bun de hrană şi, plăcândde 
tuturor, s’au întors iarăşi în Maramureş şi au scos 
oamenii toţi într această ţară . . . .  Ş i  au descălecat 
întăiu sub munte, apoi, înmulţindu-se, mai crescând 
înainte, nu numai apa Moldovei sau Şiretul le-au fost 
hotar, ce până la Nistru şi până la Mare s’au lăţit» (1).

In istoria română se prezintă acum o cestiune de 
mare importanţă şi adecă: în ce an anume a descălecat 
Bogdan din Maramureş în Moldova şi a pus funda
mentul noului stat politic şi militar de acolo?.

Cronica ungurească din Dubniciu precum şi docu
mentele contemporane ungureşti ne spun că Bogdan 
a părăsit Maramureşul sub domnia regelui Ludovic 
cel Mare. Acest rege însă a început a domni în Ţara 
ungurească la a. 1342. Avem aşa dar anul 1342 ca 
punctul cei mai depărtat al descălecării lui Bogdan în 
Moldova.

Să cercetăm acum un al doilea punct cronologic: 
până când anume a domnit voivodul Bogdan în Mol
dova ?

într’un document, cu data de 14 Septemvrie 1349, 
regele Ludovic cel Mare aminteşte despre Bogdan, des
călecătorul Moldovei, cu cuvintele că dânsul încetase 
din viaţă (2). 1 2

(1) V ornicul G rig or ie  U reche, Pentru descălecatul ţării Moldovei, 
la K ogăln iceanu , Cronice, tom. I, pag. 131, 132.

(2) Tocilescu, Revista de istorie, a. III, vol. V, par. 1, pag. 167, 
a. i 349j quod Stanus filius eiusdem Ige . . . .  fráter tuiis qui nuper- 
rime în notam infidelitatis B og d an o  quondam  v o jv od ae  . . . .  nostro 
et regni noştri infideli notorio adhaerente inci dit.
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Avem aşâ dar ziua de 14 Septemvrie 1349 ca dată 
extremă a domniei lui Bogdan în Moldova. Prin ur
mare, descăiecarea lui Bogdan şi întemeierea statului 
politic al Moldovei s ’a întâmplat, cu toată certitudinea 
istorică, între anii 1342— 1343.

Din documentele contemporane autentice ce le avem 
despre viaţa şi faptele de războiu ale lui Bogdan I, re
zultă aşâ dar că dânsul a fost un voivod român cu 
calităţi foarte mari, un căpitan întreprinzător şi 
cuceritor, care a avut curajul să-şi părăsească frumoa
sele sale moşii din Maramurnş, să ocupe din nou o 
ţară română cu totul dezolată, de pe care aproape în
treaga populaţiune română fugise de frica Tătarilor (Cu
manilor), că a fost nu numai un căpitan războinic şi 
foarte viteaz, care a bătut în mai multe rânduri ar
matele puternicului său inimic, ale lui Ludovic cel Mare, 
dar a fost totodată un bărbat cu mare autoritate la 
Români, fiindcă, dimpreună cu dânsul, după cum ne 
spun cronicele ungureşti şi româneşti, au trecut aproape 
toţi Românii din Maramureş în Moldova şi au colonizat 
din nou ţara aceasta.

Bogdan I  este unul din domnii cei mai mari în 
istoria poporului român şi lui Bogdan naţiunea ro
mână are să-i mulţămească în parte existenţa sa 
politică şi întinderea sa teritorială.

Densuşianu. — D o m n ii G lorioşi. 7



II.

DRAGOŞ FIUL LUI BOGDAN I

Învingătorul Tătarilor, Noul colonizator şi organizator 
militar al ţării Moldovei.

(Pe la a. 1349) *

Istoria lui Dragoş-Vodă este numai tradiţională.
Despre dânsul vornicul Grigorie Ureche scrie ur

mătoarele :
«Intre acei feciori de domni, ce au nemerit locul 

acesta, a fost şi Dragoş-Vodă, feciorul lui Bogdan 
Vodă . . . .  ce venise delà Maramureş, şi se vedeâ 
mai de cinste şi mai de folos decât toţi, pe carele 
cu toţii l-au ales şi l-au pus domn, mai mare lor 
şi purtătoriu de grijă . . . . Ş i  întru această înce
pătură a fost domnia ca o căpitănie» (1).

Iar logofătul Miron Costin, care, întocmai ca şi vor
nicul Ureche, adunase delà bătrânii moldoveni tra- 
diţiunile istorice despre Dragoş-Vodă, ne înfăţişează astfel 
evenimentele şi faptele petrecute în Moldova în timpul 
acesta :

* V ornicu l G rig or ie  U reche p an e  domnia lui Dragoş la a. 1359, 
C ron ica de la  P a tn a  la a. I352. Mai probabil este însă că Dragoş a 
urmat în domnie îndată dupe tatăl său Bogdan I, care la a. 134.9 
eră mort.

(1) G rig or ie  U reche, cap. 1, la K ogăln iceanu , Cronicele României, 
tom. I, pag. 133.
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Vladislav, regele Ungariei, împins de dorinţa faptelor 
mari, adună o oaste puternică în contra Tătarilor, cari 
făceau incursiuni continue în Transilvania. Dânsul înpinse 
totodată la războiu şi pe Românii din munţii Oltu
lui şi pe cei din Maramureş. Ungurii şi Românii res
pinseră mai întâiu vitejeşte pe Tătari din cuibul munţilor 
şi apoi îi goniră fără preget peste câmpuri şi ajunseră 
la Şiret, unde se află astăzi oraşul Roman. Aci urmă 
o nouă bătaie. Tătarii, înfrânţi, se aruncară în undele Şire
tului, iar Românii, măcelărindu-i fără cruţare, astupară flu
viul cu cadavrele duşmanilor. După învingerea cea mare 
în bătaia delà Roman, ordele tătăreşti se retraseră 
din toate părţile şi ţara rămase liberă de devastările lor. 
Acum se începu colonizarea a doua. In Maramureş se 
află un sat numit Culma, în care locuia Dragoş, pul 
lui Bogdan, din neamul vechilor domni. Dragoş, cu o 
ceată din oamenii săi, vine şi se aşează în Moldova 
şi hotăreşte să colonizeze din nou ţara aceasta. Apoi 
cutreeră ţinuturile Moldovei în toate părţile, stabileşte 
aici noua sa reşedinţă şi îndemnă pe locuitorii vecini 
să treacă la dânsul, să se aşeze aici. Acestora le dă- 
rueşte moşii ereditare în jurul râuleţului Moldova. Dra
goş aşeză pe Români în câmpie, unde eră trebuinţă 
de braţe mai vitejeşti, iar pe Rutenii ce-i chemase din 
Pocuţia şi din Polonia ii coloniză în locuri mai mun
toase, dându-le: Cernăuţii, Hotinul, tot ţărmul Nistrului 
până la Orheiu, Soroca şi, pe lângă Prut, jumătate din 
judeţele Iaşilor şi Sucevei.

In epoca aceasta, continuă Miron Costin, vecini (sau 
clăcaşi) nu existau în ţara de jos a Moldovei, toţi R o
mânii erau militari, arcaşi sau călăraşi, cei mai să-
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raci lucrau ei însuşi pământul, iar cei mai bogaţi 
se serviau cu munca robilor (1).

Pe lângă aceste tradiţiuni istorice, culese delà bătrânii 
Moldovei de vornicul Grigorie Ureche în sec. al XVI-lea 
şi de Miron Costin în secolul al XVII-lea, noi mai adău
găm aici încă o nouă tradiţiune poporală despre Dra- 
goş-Vodă, culeasă în zilele noastre delà Românii din 
Bucovina.

Această tradiţiune este, din punctul de vedere istoric, 
cu atât mai importantă, cu cât ea consună pe deplin, 
în punctele esenţiale, cu naraţiunile bătrânilor moldoveni 
din sec. al XVI-lea şi al XVII-lea.

Tradiţiunea din Bucovina vorbeşte astfel despre Dra- 
goş-Vodă:

«Intrând Tătarii chiar şi în Ungaria, strânse viteazul 
Dragoş, domnitorul Maramureşului, ostăşimea sa şi-i a- 
lungă peste Carpaţi. In apropierea oraşului Şiret, într’o 
vale, îi prinse şi-i bătu Dragoş aşa de cumplit, în cât 
numai foarte puţini Tătari scăpară cu viaţă. Locul acesta, 
unde fură Tătarii bătuti, îl numiâ ostăsimea Dragosanca, 
întru aducerea aminte de învingătorul Tătarilor» (2).

Din aceste vechi reminiscenţe istorice, rezultă că Dragoş 
a continuat cu mult zel, cu multă activitatea si înte- 
lepciune, opera cea mare a părintelui său Bogdan I. 
Dânsul întinse şi mai departe hotarele Moldovei, aduse 
şi stabili în ţară colonii noi şi purtă mai multe resbele 
fericite cu Tătarii. * 2

(x) Opisanie ziemi Molda wskiej i Multanskiej przez Mirona Kostyna. 
H asdeu , Arhiva istorică, tom. I, pag. 159 seq. — K ogăln iceam i, Cro
nice, tom. III, pag. 487 seq.

(2) Ş ez ă to a rea ,  Fălticeni, a. III, pag. 171.
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Cu dosebire în istoria faptelor lui Dragoş-Vodâ ne 
apare, ca un punct esenţial, organizarea militară a ţării.

Vornicul Grigorie Ureche, vorbind despre domnia lui 
Dragoş-Vodă, ne spune că în timpul acesta domnia 
eră ca o căpitănie.

De asemenea logofătul Miron Costin scrie că la înce
putul înfinţării noului stat al Moldovei, sub Dragoş- 
Vodă, nu existau în ţară vecini său clăcaşi, nu erau 
raporturi feudale, ci toţi erau militari, arcaşi şi călăraşi, 
că Dragoş aşeză pe Români în câmpie, unde era tre
buinţă de braţe mai vitejeşti, iar pe Ruteni în locurile 
mai muntoase sau mai retrase.

Această organizaţiune militară a Moldovei, care de 
cronicari se atribue lui Dragoş-Vodă, era de altmintrelea 
întru toate conformă cu vechia constituţiune naţională 
a poporului român.

fn evul de mijloc, atât dincoace cât şi dincolo de 
Dunăre, administraţiunea ţinuturilor româneşti erâ mi
litară.

In fruntea districtelor şi a provinciilor româneşti, gă
sim peste tot locul numai duci, voivozi, bani, căpi
tani şi cnezi, tot căpitenii militare. Societatea în
treagă erâ organizată milităreşte şi poporul român în
treg, ţăranul cât şi marele proprietar, obligaţi să apere 
frontierele, să construească fortificaţiuni şi să ia parte 
la expediţiuni în timp de necesitate.

Astfel a fost vechia constituţiune naţională a Ro
mânilor din Ţara Românească, din Transilvania, Banat 
şi Maramureş, şi tot astfel a organizat noul stat al Mol
dovei şi Dragoş, fiul lui Bogdan I.



III.

PETRU I
învingătorul Polonilor.

închiderea şi capitularea armatei polone în codrul
Sepenicului.

(A. 1359)

In a. 1359, Românii din Moldova repurtară o glori
oasă învingere asupra Polonilor.

O armată întreagă polonă, care voia să pună un domn 
vasal în Moldova, fu închisă în codrul Sepenicului, bă
tută şi silită să capituleze până la cel din urmă soldat.

Iată cum descriu istoricii poloni resbelul întâmplat în 
anul acesta cu Moldovenii:

«Murind Ştefan, voivodul Moldovei, . . . .  se născu 
mare ceartă între cei doi fii ai săi, între Stefan si între 
Petru, în privinţa domniei Moldovei, şi anume cine să ur
meze pe tron. Petru, deşi erà mai tânăr de etate, însă 
fiindcă erà mai îndrăzneţ şi avea un caracter mai no
bil, aveâ pe lângă sine partea cea mai mare a Româ
nilor. Prin activitatea sa cea mare şi ajutat de simpa
tiile ţăranilor ungureni (1), îi succese să alunge din ţară

(i) Is quoque et industria qua pollebat, et P rov in cia liu m  H unga- 
roru m  favore, pulso Stephano et Boiaris, quos in sua parte pellicere 
non poterat, solus occupât Moldáviáé Principatum.
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pe Ştefan şi pe boierii pe care nu-i putuse pleca în par
tea sa şi astfel ocupă singur domnia Moldovei. Iar Şte
fan, care era de etate mai mare, neputând suferi nedrep
tăţile ce i se făceau, iar de altă parte temându-se ca nu 
cumva fratele său Petru, după ce va ajunge în domnie, 
să cerce a se arătă şi mai crud faţă de dânsul, fugi cu bo- 
erii, cari erau în partea sa, la regele Casimir al Poloniei, 
care dispunea în abundenţă şi de bani şi de trupe şi-l rugă 
ca să-l restabilească în domnia Moldovei şi, în lipsele lui, 
să-l ajute şi cu bani. El promise şi se obligă că, atât 
dânsul, cât şi voivozii ce-i vor urmă, precum şi ţara 
Moldovei, vor rămâne totdeauna în clientela, ascultarea 
şi supunerea regelui Casimir şi a regilor Poloniei ce-i 
vor succedă. Regele Casimir, la recomandarea consilie
rilor săi, acceptă această condiţiune şi trimise cu 
Ştefan o oaste compusă din trupele din ţinutul Craco
viei, Sandomirului şi din provincia Rusiei, ca să-l 
restabilească în scaunul Moldovei. Ostaşii aceştia ple
cam după sărbătoarea Sf. Apstoli Petru şi Pavel 
delà căminurile lor, intrară în ţară inimică (Moldova), 
obţinură mai multe succese favorabile si avură si

> j ’

câteva lupte mai mari însă fericite cu inimicul, care nu 
voiă să se dimită la o luptă decisivă şi generală. Anu
me Petru, care eră mai tânăr de etate, cugetă că e 
periculos a se dimite la o luptă deschisă cu Ştefan şi cu oa
stea Polonilor, de acea dânsul cercă să învingă pe Poloni

Acest pasagiu este foarte important. Cine erau aceşti provinciali un
gureni din Moldova peia 1359 ? —  Desigur nu erau alţii decât Românii 
emigraţi din Maramureş. Fapt foarte caracteristic şi care se confirmă ş 
prin alte evenimente: că dânşii ajunseseră partidul cel mai puternic 
din Moldova.
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prin astuţie şi prin înşelăciune. In ţinutul Sepenicului erau 
nişte păduri pustii şi întinse, pe cari Românii, din cauza 
lipsei lor de oameni, le numiau Plonyni (1), şi fiindcă 
nu aduceau nici un folos, nu erau de loc cultivate 
şi nici nu se puteau ara. Prin pădurile acestea, pe cari, 
după cum am amintit, Românii le numesc Plonyni, avea 
să treacă oastea polonă, ca să poată străbate în inte
riorul ţării şi să iasă la locuri mai deschise. Insă Ro
mânii, cari erau pe partea inimicului, tăiară cu ferestraele 
arborii ce erau atât din partea dreaptă cât şi din partea 
stângă a drumului, lăsând-i numai rezemaţi, ca apoi, împin- 
gându-i, să poată cădea uşor. Intrând astfel Polonii 
în pădure, Românii împinseră de pe la margine copacii 
tăiaţi şi aceştia, căzând şi doborându-se unul pe altul, 
zdrobiră şi înmormântară acolo oameni, cai şi arme, şi ast
fel îi învinseră pe Poloni fără de bătaie. Trupurile ar
borilor ce cădeau şi ramurile lor frângându-se, turtiră 
şi nimiciră aci pe cei mai distinşi ostaşi poloni. La unii 
le rupseră picioarele, la alţii mâinile, ori alte părţi ale 
corpului. Iar cealaltă mulţime, înspăimântându-se de 
această catrastofâ neaşteptată, trebui să se supună şi să 
treacă pe sub jugul capitulării, aşă că numai cu puţin 
numărul celor căzuţi în captivitate a fost mai mare de 
cât numărul celor ucişi (2). 1 2

(1) Plonyni a solitudine.
(2) P olon is  itaque saltum intrantibus, V alach i extrema arbora m 

succisarum impellunt, aliam in aliam caientem et mentem, atque 
viciniorem praecipitantem, et strage ancipiti viros, equos. armaque 
sine bello obrnunt et devincunt . . . Caetera omnis multitudo in- 
opinato malo perculsa, sub iugum et deditionem venit: maiorque 
aliquanto captorum, qaam caesorum numerus fuit. D lu goss, H istó
riáé Polonicae =  libri, tom. I (ed. 1771), col. 1123.
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«Inimicul ajunsese acum stăpân pe prada întreagă, pe 
lucruri şi pe arme. Şi această pradă i-a fost cu atât 
mai plăcută cu cât eră întreagă. Cu toate că partea 
cea mai mare din cai a fost turtită de arborii ce cădeau, 
însă armele, vestmintele şi celelalte lucruri căzură in mâi
nile învingătorilor, fiindcă nime nu mai putea să scape 
de aci şi nici să mai iee cevâ cu dânsul.

«Armata polonă căzii în cursa aceasta mai mult prin 
trădarea Românilor, în al cărora ajutor mergea dânsa, 
decât prin negrija ori ticăloşia proprie, fiindcă Românii 
aceştia (aliaţi cu Polonii), împăcându-se şi înţelegându-se 
cu Românii din cealaltă parte, făcură cu înşelăciune ca 
Polonii, ce le mergeau în ajutor, să cază în cursele şi 
în laţurile acestea. Regele Çasimir, auzind de catastrofa 
aceasta, trimise îndată oameni, ca să rescumpere pe cei 
căzuţi în captivitate, şi Românii înlesniră Polonilor po
sibilitatea ca să-i rescumpere pe uşor, şi astfel toţi os
taşii precum şi ceilalţi oameni din poporul de jos, cari 
luaseră parte la această expediţiune, fură rescumpăraţi cu 
bani (1). In această catastrofă a fost prins şi ostaşul 
Sbigneu de Oleschnicza, moşul lui Sbigneu, a cardina
lului şi episcopului din Cracovia. Dânsul, până în ziua 
morţii sale, rămăsese şchiop, fiindcă în catastrofa aceasta 
i se vătămase fluerile picioarelor. Iar Navogiu de Tha- 
cin, fiul lui Andrei de Thacin, a palatinului din Cracovia, 
care în timpul acestei catastrofe scăpase cu fuga din 
mâinile Românilor si, fiindcă-i era ruşine să mai dea faţă

(i) Ea clade C asim iro  Regi nunciata, illico misit, qui omnes 
captivos redimerent. Et V alach is  potestatem redimendi captivos 
facile facientibus, om nes m ilites, et om ne vu lgus p er  m ise uum , f a c i l i  
aere  redem ptum  est. D lugosz, ibidem, col. 1123. ■
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cu tatăl său şi cu amicii săi, plecă din locul catastrofei 
drept la Roma şi acolo se făcii preot, iar mai târziu, 
întorcându-se în patria sa, fu numit decan al Craco
viei. Pădurile cele întunecoase ale codrului acestuia 
fură mai târziu tăiate şi prefăcute în câmpuri de cultură. 
In această înfrângere, Românii luară delà Poloni 12 
steaguri, dintre cari trei erau steaguri regale, anume 
ale districtelor Cracoviei, Sandomirului şi Leopolei, iar 
nouă erau steaguri militare, anume al Bipenilor (sau 
al oamenilor înarmaţi cu săcuri de războiu), al Lelivi- 
lor, al Lissilor (sau Vulpilor), al Raviţilor, al Grifonilor, al 
Streniavilor, Habdancilor, Polucosilor şi Stremenilor» (1).

Acest războiu, după cum scriu istoricii poloni Dlugosz 
şi Cromer, s’a întâmplat la anul 1359, după Calvisie 
la a. 1360, iar după Hofmann la a. 1369 (2).

Astfel statul Moldovei, în curs nu mai mult ca de 
20 de ani de la înfiinţarea sa, susţinu, cu o glorie ex
celentă, botezul de sânge sau introducerea sa în 
familia cea mare a statelor europene, învingând, sub 
Bogdan I, armatele regelui Ludovic cel Mare, sub 
Dragoş, ordele Tătarilor, iar sub Petru I, făcând  
să capituleze o armată întreagă a Polonilor. 1 2

(1) U ndecim  s ig n a  ea clade capta, quorum tria Regia sive terres- 
tria, C racoviense, S an dom irien se  et Leopoliense, novem militaria, vi- 
delicet : B ipenn ium  ■ . . alterum de L eliw a , tertium Vulpium , quar- 
tum R av itaru m , quintum G ryphonum , sextum S rzen iav ita ram , sep- 
timum H abdan coru m , octavrm P olucosarum  et nonum S treparu m . 
D lu g osz , ibidem, col. 1124.

(2) D lugosz, Históriáé Polonicae= libri, tom. I (ed. 1711), lib. IX, 
col. 1122, seq. — C rom er, Polonia sive de origine et rebus gestis 
Polonorum, ed. 1589, lib. XI, pag. 216—7.— Ş in ca i, Cronica, a. 1359.
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ŞTEFAN al IIMea.
(A. 1390—1392)

Luptele în munţii Carpaţilor cu armata regelui 
Sigismund din Ungaria.

Statul Moldovei de abia se înfiinţase între Carpaţi şi 
Nistru şi la a. 1390 avii să susţină un nou războiu 
greu cu regatul Ungariei, pentru apărarea existenţii 
şi independenţii sale politice.

Anume regele Sigismund din Ungaria, întocmai ca 
şi predecesorul său, regele Ludovic cel Mare, îşi propuse 
la a. 1390 să cucerească ţara Moldovei cu armele.

Despre decursul acestei expediţiuni, noi nu avem de 
cât relatările unilaterale, scurte şi foarte parţiale, ale 
însuşi regelui Sigismund.

Iată cum descrie insuşi regele Sigismund expediţiunea 
sa asupra Moldovei.

«Apoi am plecat cu armata noastră puternică 
asupra ţinuturilor ţării Moldovei, care se răsvrătiă 
cu neobosire în contra noastră şi ni se opuneă în mod 
vrăjmăşesc. In această expediţiune, am trimis înaintea 
noastră pe magnificul Ştefan de Canişa cu oamenii săi, 
cu trupele sale şi cu Secuii noştri, ca să ne fie de
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avangarda sigură şi să ne facă posibilă înaintarea. Iar 
noi, însoţiţi de arhiepiscopul din Strigon şi de trupa sa 
armată, mergeam în urmă, tot pe aceeaş cale. Dar de 
odată, magnificul Ştefan de Canişa se întoarce repede 
înapoi din drumul pe care dânsul mergea şi ne arătă 
o cale mult mai sigură, pe care am putea să străbatem 
în Moldova. A ici apoi, în munţii Carpaţilor, noi am 
avut să susţinem diferite lupte cu Românii şi cu Şte
fan, voivodul lor, care închise se toate trecătorile cu tă
ieturi mari de lemne. In urmă însă, ajutându-ne Dumne
zeu, am ajuns în ţara Moldovei şi ne-am pus castrele 
noastre chiar lângă reşedinţa voivodului Ştefan. Atunci 
Ştefan, dimpreună cu boierii săi şi cu toţi Românii, ne 
au cerut iertare şi graţie pentru neascultarea lor faţă 
de noi, cum şi pentru neplătirea tributului. Şi noi l-am 
iertat cu toată buna voinţă, iar dânsul ne-a promis că va 
fi totdeauna cu credinţă la serviciile noastre, de asemenea 
ne va plăti la timpul său în vistieria noastră dările 
obicinuite, în semn de recunoaştere a domniei noastre 
naturale, apoi ni s’a închinat nouă şi ne-a dat în pri
vinţa aceasta şi o scrisoare valabilă, întărită cu jură
mânt» (1).

Iar în altă diplomă, din anul 1395, regele Sigismund 
ne mai dă câteva detaliuri foarte importante din lupta 
avută cu Ştefan, voivodul Moldovei. Anume regele, în 
diploma aceasta, aminteşte, ca un merit deosebit şi foarte 
mare al lui Ştefan de Canişa, că în lupta personală 
ce a avut-o însuşi regele Sigismund cu voivodul Mol
dovei, dânsul a stat încontinuu lângă rege, pentru si-

(1 ) Densuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag.*383.
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garanta şi apărarea persoanei sale, că nu a părăsit 
de loc pe rege şi s’a expus cu bravură în contra coloa
nei lui Ştefan-Vodă (1).

Din aceste cuvinte ale regelui Sigismund, se constată 
aşa dar, cu deplină credinţă, că prima încercare a re
gelui Sigismund de a trece Carpaţii în Moldova a fost 
respinsă. Corpul de armată al lui Ştefan de Canişa şi 
cu el, întreagă armata regelui Sigismund a trebuit să 
se întoarcă înapoi şi să caute un nou drum peste cul
mile Carpaţilor, pentru a străbate în Moldova. Insă şi 
aici pasul eră ocupat. Românii închiseseră cu tăieturi mar 
de arbori toate potecile şi slrâmtorile munţilor, armata 
ungurească a trebuit să susţină în munţi un resbel 
foarte crâncen, însuşi regele Sigismund se află în 
mare pericol, încât a trebuit ca cel mai mare coman
dant al său din expediţiunea aceasta, corniţele Ştefan  
de Canişa, să stee încontinuu lângă rege, pentru ca 
să-i apere viaţa.

Armata ungurească' suferise aşa dar în războiul de 
munte pierderi însemnate, regele Sigismund însuşi se în
spăimântase de curagiul şi energia Românilor şi a fost 
bun bucuros să încheie pace cu Ştefan, ca să se poată 
întoarce înapoi din ţara Moldovei.

(i) Densuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. I, par. 2, pag. 362.
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ALEXANDRU CEL BUN
(A. 1401— 1432)

Alexandra cel B un  a fost un domn mare şi un 
bărbat cu înalte calităţi de stat. Sub lunga sa domnie, 
Moldova, care mai înainte avuse să sufere foarte multe 
în urma războaielor grele cu regii Ungariei, cu Tătarii 
şi cu Polonii, ajunse acum în o stare de linişte internă, 
de prosperitate morală şi economică. Ţara putù să se 
consolideze în lăuntru, să-şi reculeagă de nou puterile 
sale, spre a suţine cu vitejie şi în viitor luptele uriaşe, 
multe şi foarte grele, la cari a fost expus acest stat în 
curs de mai multe secole.

Alexandru cel Bun începu şi duse la îndeplinire o 
mulţime de reforme salutare, destinate a da Moldovei 
condiţiunile interne de viaţă ale unui stat politic. Dânsul 
organiză biserică română, dede o formă nouă administra- 
ţiunii politice şi judiciare a ţării, întemeie mănăstiri,
zidi biserici si înfiintă scoale.} ) )

O cronică românească scrie despre acest domn al 
Moldovei :

«Acest Alexandru-Vodă multe lucruri bune au făcut 
în domnia sa aici în ţară, pentru care ţara i-a zis Ale
xandru-Vodă cel Mare» (1).

(1 ) Istoria Moido-Romăniei, ed. Ioanid, vol. I, pag. 1 1 8  —1 19.
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i .  Lupta cavaleriei române cu Cavalerii teutoni, 
lângă Marienburg.

Sub domnia iui Alexandru cel Bun, vitejia armelor 
române se făcu cunoscută şi pe ţărmarii mării B a l
tice.

In a. 1423, Vladislav Jagelló, regele Poloniei, rugă 
pe Alexandru cel Bun să-i dee ajutor în contra Cava
lerilor teutoni, cari, încă din secuiul al XllI-lea, con- 
stituiseră un stat puternic pe ţărmurii mării Baltice, stă
pânind Prusia, Estonia, Livonia şi Curlandia.

Alexandru cel Bun îi trimise în ajutor o trupă din 
cavaleria română moldoveană, sub comanda spătarului 
Coman.

Acestă trupă română, prin vitejia şi prin tactica sa 
de războiu, puse în uimire nu numai pe aliaţii lor, pe 
Poloni, dar mai mult pe Cavalerii teutoni (pe Prusieni).

Istoricul polon Cromer ne descrise ast-fel frumoasa 
învingere, ce a repurtat-o cavaleria română asupra Ca
valerilor teutoni, chiar sub zidurile oraşului Marien
burg, a reşedinţă lor:

«O trupă de cavalerie română, în număr cam de 
400 ostaşi, pe care-i trimisese voivodul Moldovei in 
ajutor lui Jagelló, începù să prădeze ţinutul de sub 
zidurile cetăţii Marienburg. In contra acestora ieşi din 
cetate un număr mare de Cavaleri teutoni şi făcură 
un atac asupra lor. Românii, văzând mulţimea inimicilor 
ce veniau asupra dânşilor, se retraseră în pădurea din 
apropiere şi descălecară de pe cai, ca să se apere în 
desimea arborilor ca pedeştrii, obiceiu ce adese ori 
eră întrebuinţat la ei.



112

«Acum descălecară şi Germanii, ca să prindă pe Ro
mâni, crezând că dânşii s’au ascuns. Insă de odată Ca
valerii fură acoperiţi de o ploaie de săgeţi. Românii taie 
şi prind pe cei dintâi Cavaleri, iar ceilalţi o iau la fugă 
şi chiar în fuga lor suferiră pierderi mari din partea 
Românilor, care-i urmăriau. Iar Românii se întoarseră 
cu prada şi cu prizonierii ce-i făcuseră la castrele lor» (1).

2. Alexandru cel B un ocupă Pocuţia şi o parte 
însemnată din Podolia.

Domnii Moldovei, încă din cele mai vechi timpuri, 
făceau încontinuu pretenţiuni asupra Pocutiei şi Podo- 
liei, teritorii vaste, situate în partea meridională a Po
loniei.

In a. 1411, scrie istoricul polon Cromer, că Vladis- 
lav, regele Poloniei, făcând un tractat de alianţă cu 
Alexandru, domnul Moldovei, în contra lui Sigismund, 
regele Ungariei, i-a zălogit lui Alexandru cel Bun, pentru 
suma de 1000 ruble, toată Pocuţia, adică întreg teri
toriul din nordul Bucovinei, situat dintre Carpaţi şi cursul 
de sus al Nistrului (2).

Insă acest act de zălogire se vede a fi în realitate 
numai un tractat internaţional, prin care Polonia cedează 
de fapt teritoriul Pocuţiei în posesiunea Moldovei, ră
mânând ca cesiunea de drept să se amâne şi rezolve 
în timpii viitori.

Mai târziu găsim pe Alexandru cel Bun întinzând şi 
mai departe hotarele Moldovei, anume luând de la Po * 2

ţi) C rom er, Polonia (ed. 1589), lib. XIX, pag. 290.
(2) C rom er, ibidem, lib. XVII, pag. 278.— Şir.cai, a. 1411.
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ionia o parte însemnată din Podolia, din teritoriul 
acel vast şi fertil, ce se extinde între Volinia, Chiev, Ba
sarabia şi Galiţia, al cărui oraş principal era Cameneţul 
şi pe care astăzi se află o populaţiune de 1 .500 .000  
de locuitori.

D lugosz , istoricul Polonilor, spune că cetăţile Podoliei: 
Ceczmi, Chmyelow şi Niempcz au fost date de către 

regele Vladislav lui Alexandru cel Bun ca feud , pentru 
ca să fie şi mai credincios Poloniei (1).

In realitate însă, şi acestă cesiune nu era de cât o 
recunoaştere din partea Poloniei a drepturilor istorice 
ce aveâ statul Moldovei asupra Podoliei.

Din domnia lui Alexandru cel Bun merită în fine să 
amintim aici încă un important fapt istoric. Atât cro
nicele româneşti, cât şi scrierile bisericeşti ne spun că 
împăratul Ion Paleologu din Constantinopol conferise 
lui Alexandru cel Bun titlul de rege şi coroana re gală (2).

Considerând starea de prosperitate şi întinderea mare 
teritorială a Moldovei in epoca aceasta, relatarea cro
nicelor româneşti merită deplină credinţă.

Dacă însă Alexandru cel Bun, în actele sale, nu a făcut 
uz public de titlul aceasta, cauza nu poate fi alta 
de cât situaţiunea politică externă, foarte grea, în care 
se află tânărul stat al Moldovei, expus fără încetare 
incursiunilor şi războaielor din partea Ungurilor, Polonilor 
Turcilor şi Tătarilor, cari toţi voiau să slăbească şi să 
cotropească statul Moldovei.

(x) D lu goss, ibidem, lib. XI, col. 595, a. 1431.—Şincai, Cronica, ai 

* 431' . . .
(2) C ântem ir, Descriptio Moldáviáé, pars II, cap. 6. — Mineiul de' 

pe luna lui Decemvrie, publicat de Mitropolitul Veniamin, în 1836̂  
pe ultimele pagine.

Densuşianu.— D o m n ii  G lo r io ş i . 8



BOGDAN AL IlI-lea
(A. 1450-1453)

Bogdan învinge armata polonă în pădurea 
delà Crasna.

Bogdan al IlI-lea a fost un domn viteaz, cu a- 
dânci cunoştinţe de războiu şi un apărător energic a l 
independenţii politice a Moldovei.

El se ilustră în istoria Moldovei prin o glorioasă în
vingere asupra Polonilor în pădurea Crasna.

Istoria acestui războiu, după Dlugosz, este următoarea :
«Pe timpul acesta (a. 1450) domnia în Moldova Bogdan, 

un fiu natural al lui Alezandru cel Bun. Insă, în contra 
dânsului, se ridică, ca pretendent, un anumit Alexandru, 
fiu al fostului voivod Ilie, care, prin soli şi prin scrisori, 
ceruse ajutor delà regele Poloniei, ca să alunge pe 
Bogdan din Moldova şi să-l introducă pe dânsul în 
domnia acestei ţări. Regele Casimir ţinu sfat cu ba
ronii şi cu prelaţii regatului, apoi strânse oaste din 
provinciiele Rusiei şi Podoliei, puse de comandant peste 
aceste trupe pe Ion Olieski de Sienno şi-l trimise în 
Moldova, ca să alunge din domnie pe Bogdan şi să

V I.
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instititue pe Alexandru, care se declarase de vasal al 
Poloniei.

«Erà asă dar un amestec al Polonei în afacerile in-j
terne ale Moldovei, lipsit de orice motiv just.

«Ion Olieski, plecând cu oastea polonă, intră, cu cea 
mai mare repeziciune, în Moldova, iar Bogdan, surprins, 
se retrase în munţi. Ion Olieski se mulţumi ca să ocupe 
cetăţile mai de frunte: Neamţul, Suceava şi Hotinul, pe 
cari le predete lui Alexandru, fiul lui Ilie voivodul, şi 
apoi se întoarse cu oastea sa în Polonia. Insă, îndată 
ce ieşi armata polonă din Moldova, Bogdan se întoarse 
din munţi la reşedinţa sa, ocupă din nou domnia ţării 
şi sili pe Alexandru şi pe mama sa să fugă în Po- 
dolia.

«Acesta fu primul succes al lui Bogdan în contra 
încercărilor nejustifiicate ale Poloniei de a face din 
Moldova o ţară vasală.

«Regele Casimir, auzind despre aceasta, eră la înce
put de părere să plece în persoană cu o oaste nouă 
asupra Moldovei, să prindă ori să alunge de aci pe 
Bogdan, să delăture totodată şi pe Alexandru, fiul voi
vodului Ilie, dându-i ca despăgubire oarecari domenii 
în provincia Rusiei, iar Moldova să o încorporeze pentru 
totdeauna cu Polonia, fiindcă eră o ţară fecundă în 
toate privinţele şi se bucură de venituri mari, din cauza 
portului însemnat ce-1 avea la Cetatea Albă.

«Insă, fiindcă realizarea acestui plan i se părea di
ficilă (1), regele Casimir luă o altă hotărîre, anume puse

(1) Această dificultate o exprimă mai clar C rom er, cu următoarele 
cuvinte: Sed res magnae difficultatis visa in f e r o c i  popu lo  et extern i 
dom inatus im patiente. Polonia, lib. XXII, p. 339.
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în arme pe toţi locuitorii din provincia Rusiei, dându-le 
ordin să meargă în ajutorul lui Alexandru şi să alunge 
pe Bogdan din Moldova. Iar ca duci şi căpitani peste 
această oştire, regele numi pe Petru Odrowasch, palatinul 
Leopolei, şi pe Przedboriu de Konyeczpolye, castelanul 
Sandomirului.

«Această nouă armată a regelui Casimir, trimisă în 
contra lui Bogdan, ajunse în ziua de Sf. Ioan la Leopole. 
Din Leopole, oastea, înaintând încet şi cu toată precau- 
ţiunea, ajunse la Cameneţ. Aici se uni cu trupele adu
nate în Podolia şi cu trupele române ale lui Alexandru, 
cari se aflau lângă Cameneţ. Apoi, plecând delà Came
neţ, oştirea aceasta se împărţi în trei coloane (1). In 
coloana întâia mergeau Românii şi Petru Odrowasch, pa
latinul Leopolei, cu trupele din ţinutul Leopolei. In coloana 
a douamergeă Przedboriu de Konyeczpolye, castelanul 
Sandomirului, cu trupele din ţinulul Przemislului. Iar în 
coloana a treia era Teodoric Buczaczki, castelanul şi că
pitanul Podoliei, cu trupele din Podolia (2). Coloanele 
acestea ajunseră la cetatea Hotinului, care ţinea partea 
lui Alexandru. Aci rămaseră câteva zile şi apoi inaintără 
şi sosiră la râul Prutul ui. ̂ Ajungând aici, cele trei coloane 
se puseră în ordine de bătaie, fiindcă, după ştirile ce le 
sosise, trupele lui Bogdan nu mai erau departe, şi apoi 
trecură peste Prut. Trupele polone şi ale lui Alexandru 
ajunseră la oraşul Lipowyecz, în credinţă că aci vor întâm-

(1) Tripartito exercitu.
(2) C rom er  (Polonia, lib. XXII, pag. 339) ne înfăţişază compu

nerea acestor trei coloane în modul următor : Alexander enim Mol- 
davos, Theodoricus Buciacius Podolios, caeteros vero Russos Odro- 
vanzus et Conespolius ducebant.
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pinà pe Bogdan cu oamenii săi. Insă Bogdan, punându-şi 
încrederea, nu în tăria oştii sale, ci în astuţii şi înşelăciuni, 
se retrase delà Lipowyecz cu toată oastea sa în păduri 
şi de aci trimise soli şi scrisori la căpitanii regelui, ru- 
gându-i să facă pace. Comandanţii poloni crezură că mai 
bine să încheie pace cu un om deprins a purta răz- 
boiu din ascunsuri şi din păduri (cum homine latebris et 
sylvis asueto). Armata polonă stete 7 zile lângă râul 
Lipowyecz, până se urmară tratările de pace. In fine 
pacea se încheie cu condiţiunile următoate: Bogdan să 
rămână în domnia ţării, până când Alexandru va ajunge 
în etate de 15 ani, însă având să plătească regelui 
polon pe fiecare an un tribut de 70.000 galbeni tur
ceşti. Această pace fu subscrisă şi confirmată Sâmbătă 
înainte de sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. Am
bele părţi deteră mâinile şi se îmbrăţişară unii ca alţii, 
în semn de împăcăciune. In aceeaş zi, în care se încheie pa
cea, armata polonă plecă delà Lipowyecz, ca să se întoarcă 
în patrie. Insă Bogdan cugetă că acum e timpul ca să 
pună în executare planul său astut şi dete ordin tuturor 
oamenilor săi să se gătească şi să ocupe pădurea din do
sul satului Crasna, prin care trecea numai o singură cale 
îngustă, şi învăţând ca să năvălească mai întăiu asu
pra carelor şi bagagiei de războiu a oastei polone, fi
indcă, după aceia, va fi uşor să se arunce şi asupra oa
stei polone................................................ ....................................

«Astfel, Duminecă înainte de sărbătoarea Naşterii Maicii 
Domnului, adecă în 6 Septemvrie, dimineaţa, pe la ră
săritul soarelui, Bogdan, cu câteva mii de Români şi cu o 
mare mulţime de trupe auxiliare, ajunse la pădurea Crasnei. 
Oastea polonă se puse numai decât în arme. Palatinul
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Petru Odrowasch ţinu Polonilor o cuvântare de încu
rajare şi-i rugă să-şi aducă aminte de nobilitatea lor, să 
se arate demni de faptele vitejeşti ale bătrânilor şi locul pe 
care-1 călca cu picioarele să-l sfinţească sau cu învingerea 
sau cu mormintele lor. Insă armata polonă era consternată, 
fiindcă o mare parte din oamenii săi, în contra or
dinelor comandanţilor, se duseseră după carele cari tre
cuseră mai înainte, iar trupele române ale lui Alexandru, 
deşi erau aliate cu Polonii, însă văzând mulţimea 
cea mare a óastei lui Bogdan şi înspăimântându-se, se 
pregătiau acum mai mult de fugă decât de luptă. In 
astfel de situaţiune grea, Polonilor nu le rămase alt
ceva de făcut, decât să se expună cu curagiu la toate 
şi să cerce ce le va aduce norocul. Astfel trupele 
polone fură puse în ordine de bătaie. O aripă fu în
credinţată lui Nicolae Porawa, căpitanul din Haliciu, 
cealaltă aripă lui Mihai Buczaczki, şi apoi se dete or
din ca trâmbiţele să sune pe câmpul numit Kraszne- 
polye de lângă râul Crasnei, aproape foarte de oraşul 
Vaslui. Trupele polone, cari erau distribuite sub 4 stea
guri, sub steagul Przemisliei, al Haliciului, Sanocului şi 
Podoliei, şi aveau 8 excadroane cavalerie şi 9 batalioa- 
ne(l)de pedestraşi, începură lupta. Pedestrimeainimicului 
erâ acoperită dinainte de un escadron de cavalerie (2) 
şi, când armata polonă făcu un asalt asupra acestui 
escadron, el, întorcându-se înapoi, ne lasă în faţă pe 
pedestrimea română, aşa că armata polonă, luptându-se 
cu aceştia, pierdu mulţi ostaşi. O luptă crâncenă se in ii)

ii)  Octo turmas equitum, nonam peditum. 
(2) Una turma equitum hostilium.



119

cinse între amândouă părţile şi nici o parte neputând 
să respingă una pe alta, măcelul ţinii toată ziua. Mulţi 
căzură dintre Poloni, dar mai mulţi dintre inimici şi 
câmpurile rămân acoperite de cadavre . . . . Puterea 
armatei române stă mai mult în pedestrime decât în 
cavalerie. După ce armata polonă nimici aproape cu 
totul cavaleria română, comandanţii oştilor polone, 
Palatinul Petru Odrowasch, Nicolae Porawa si Mihai 
Buczaczki, se aruncă acum cu trupele lor asupra pedes- 
trimii române, ucid, culcă la pământ şi slăbesc foarte 
mult puterea pedestrimii, însă, în urmă, ei cad ucişi de 
pedeştrii români. O întristare imensă cuprinse întreaga 
armată polonă, când aude de căderea unor căpitani 
si militari atât de iluştri. Si dezordinea ar fi fost si5 > >
mai mare, şi armata polonă ar fi trebuit să capituleze, 
dacă nu ar fi venit repede în ajutorul Polonilor pâr
călabul lui Alexandru, care mergea înainte cu trupele 
sale, pentru siguranţa carelor, şi care, în timpul acesta, 
ieşise din pădure.

«Dânsul, înştiinţat repede despre cele ce se petreceau, 
se întoarse înapoi cu trupele sale, umplu de frică pe 
Români, cari săltau de bucurie pentru catastrofa ostaşilor 
noştri, şi sili pe Români să se retragă. Şi astfel lupta, 
care se începuse la răsăritul soarelui, încetă acum pe la 
apusul soarelui (1 ) . . .  Corpul lui Petru Odrowasch, al

(i) Este de notat ca Dlugosz, care ne dă această relatare minuţioasă 
despre decursul acestei lupte,condus de un sentiment patriotic, care 
în cazul de faţă nu poate fi deloc justificat, trage concluziunea că pâr
călabul lui Alexandru, venind în ajutorul Polonilor (acum când lupta 
şi soartajrăzboiului eră decisă), ar fi alungat pe Români şi că armata 
polonă ar fi câştigat, ce e drept, o învingere, însă crâncenă pentru dânsa, 
pierzând pe mai mulţi distinşi militari ai săi; însă oastea polonă n’a 
mai putut să persecute pe Români, fiindcă eră obosită.
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palatinului Leopolei, fu înmormântat cu mare jale în Clara 
tumba, iar al lui Nicolae Porawa şi al lui Mihai Buczaczki 
în Leopole. Afară de aceştia periră în această luptă 
Niculae Klusz, Ion Nyezwoiowski, Ion Bieskowski, Sta- 
nislau Davidowski.

«Ion Odrowasch, arhiepiscopul Leopolei, auzind de 
uciderea fratelui său Petru de către Români, cuprins 
de adâncă durere, muri şi dânsul» (1).

(i) D lu goss, Históriáé Polonicae,= libri tom. II (ed. 1712), lib. XIII, 
pag.59. seq. — C rom er, Polonia (ed. 1589), lib. XXII, pag. 339 seq.



V II

ŞTEFAN CEL MARE

învingătorul Ungurilor, Turcilor, Tătarilor şi Polonilor.
(A. 1458-1504).

Despre Ştefan cel Mare, Dlugosz, istoricul contempo
ran, scrie ast-fel:

«Bărbat minunat, care nu e mai puţin decât au 
fost vitejii cei de de mult, de care atâta ne mirăm 
şi carele pe vremea noastră aşă de tare a înfrânt 
pe Turci, cât se poate zice a fii cel dintâiu între toţi 
prinţii câţi sunt pe lume. După cum judec eu, prea 
vrednic este ca lui să i se încredinţeze oblăduirea 
lumei toate şi, mai vârtos, povăţuirea oştilor cre
ştineşti asupra Turcilor lui să i se încredinţeze de 
toţi creştinii, până când oblăduitorii lor îşi petrec 
viaţa în leneviri şi diesmierdări sau în războaiele 
dintre dânşii» (1).

i .  Lupta de noapte a lui Ştefan cel Mare cu Matia 
regele Ungariei, la oraşul Baia, în Moldova.

In a. 1467, regele Matia din Ungaria, aprins de do
rinţa meritelor mari şi voind să imiteze faptele glo-

(1) D lu gosz , ibidem, lib. XIII, a. 1475.—Şuteai, Cronica, a. 1475.
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rioase ale părintelui său, ale eroului român Ioan Corvinul, 
îşi propuse să cucerească Moldova şi să o facă ţară 
vasală a Regatului unguresc.

Pentru scopul acesta, regele Matia făcu preparative 
mari de războiu, strânse o armată puternică şi plecă 
asupra Moldovei.

Vornicul Grigorie Ureche ne înfăţişează ast-fel de
cursul acestei expediţiuni:

«Mateiaş, craiul unguresc, bizuindu-se în puterea sa, 
însă neavând nici o pricină dreaptă de războiu asupra 
lui Ştefan-Vodă, ci numai ca să-l pună sub ascultarea 
sa, a trimis soli la Ştefan-Vodă, cerând ca să i se în
chine. Insă Ştefan n’a primit. Deci, văzând Mateiaş 
craiul, că nu poate să supună voinicia lui Ştefan-Vodă, 
au strâns multă oaste a sa şi, luând ajutor şi delà ‘alţii, 
au purces în anul 1467 şi au ieşit în Moldova, la Trotuş, 
în 19 Noemvrie, de acolo au mers la Roman, în 29 
Noemvrie, şi acolo s’au odihnit o zi, prădând şi jefuind 
ţara pe unde treceă, iar a opta zi, 7 Decemvrie, au 
aprins târgul delà Roman şi au purces spre Suceava, 
ca să apuce scaunul. In urmă însă, socotind să nu ră
mână nici un unghiu din ţară nepipăit de dânsul, a 
lăsat calea despre Suceava, unde-1 aşteptă Ştefan-Vodă, 
şi au plecat spre Bae, unde au sosit Luni în 14 De
cemvrie. Şi aici la Bae îşi lăsă oastea sa fără pază, la 
băuturi şi la jafuri. De care lucru, înştiinţat fiind Ştefan- 
Vodă şi prinzând limbă, au aprins Marţi, i j  Decemvrie, 
târgul asupra lor, când ei erau fără  de nici o gri je , 
şi, beţi fiind, i-a lovit Ştefan-Vodă cu oaste tocmită, în 
revărsatul zorilor, încât a făcut multă moarte şi pe
rire în Unguri, pentru că, nefiind ei tocmiţi de răz-
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boiu, nici armele nu şi le-au mai putut luâ, ci numai 
de fuga s’au gândit.

«Iar cei cari puteau să scape, nici urma n’o mai ştiau 
lua, că, fiind noapte, nu ştiau încotro să apuce, ci ră- 
tăciau în toate părţile. Deci îi vârau ţăranii în zăvoaie 
şi prin munţi, unde s’au aflat pieriţi vr’o 12.000. Mai 
apoi însuşi craiul Mateiaş, rănit de săgeată foarte rău, 
de abia a putut hălădui prin poteci, de a ieşit la Ardeal. 
Aşa noroceşte Dumnezeu pe cei mândri şi falnici . . .  că 
Dumnezeu nu în mulţi, ci în puţini îşi arată puterea 
sa» (1).

Iar istoricul unguresc Petru Ranzan  scrie astfel: 
«Se răzvrătise şi Moldova, ai cărei locuitori erau su
puşi mai înainte la ordinele regilor Ungariei. Regele 
Matia, ca să cucerească această ţară, adună armata şi 
trecu dincolo, peste Alpi, unde se afla ţara aceasta. După 
ce regele trecu Alpii, duse legiunile sale la oraşul numit 
Baia şi puse castrele sale pe teritoriul acestui oraş; 
apoi regele, cu o mare parte din magnaţii şi din oştenii 
săi, se duse în oraş, unde hotărîră să se odihnească 
câteva zile. In timpul acesta, peste ţara aceasta în
treagă domniâ un om de o audacie extraordinară, al 
cărui nume eră Ştefan.

«Acesta, adunând o mulţime mare de oaste din poporul 
Moldovei, hotărî ca pe la miezul nopţii cu prietenii săi 
să dea foc oraşului din mai multe părţi şi astfel 
să ardă în flăcări atât pe rege cât şi pe toţi oş
tenii regali, morţi de somn şi beţi de vin, iar dân-

(i) K ogăln i:ean u , Cronicele României, tom. I, pag. 153.—Istoria  
M oldo-R om ăniei, ed. Ioanid, vol. I, pag. 134. seq.
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sul să atace în timpul acesta castrele regelui şi astfel, 
câştigând învingerea, să fie liber de domnia Ungurilor. 
Insă, pe când începu a se ivi cele dintâiu raze ale focurilor 
ce puseseră Românii, regele se deşteptă îndată din somn 
şi, observând cursa ce i se pusese, dete ordin să sune 
trâmbiţele, sculă repede din paturile lor pe oamenii 
săi şi ordonă să apuce armele asupra trădătorului. De 
asemenea se dete semnalul de alarmă şi în castre. Oa
menii regelui, văzând astfel cursa ce le-o pusese Ştefan, 
năvălesc asupra armatei sale şi, la lumina flăcărilor 
în care ardeă oraşul, dar şi ajutaţi mai cu seamă de 
lumina lunii, uciseră pe mulţi din inimicii lor şi li se 
opuseră nu cu lenevie. Lupta aceasta ţinti patru ore 
cu rezultate îndoioase... Apoi regelese întoarse laBuda» (1).

Iar cronicarul polon Matei Miechowski, de asemenea 
contemporan al lui Ştefan cel Mare, scrie astfel despre 
această expediţiune a regelui Matia:

«In a. 1467, Matiaş, regele Ungariei, venind în con
tra lui Ştefan şi aducând ca domn al Moldovei pe un 
anumit Berindei, fu bătut de Stefan-Vodă în oraşul 
Baia şi scăpă din bătaie dus în leagăn, căci căpătase 
trei rane. Multe mii de Unguri au pierit acolo. Acesta 
este adevărul, cu toate că Ungurii povestesc altfel lu
crurile, linguşind pe regele lor Matia» (2).

Aşa dar stratagema lui Ştefan cel Mare, atacul de

(1) P etr i R a n sa n i, Epitome rerum ungaricarum., Index XXXIV. 
Tot asemenea aminteşte şi regele Matia, într’un document din a. 
1467, că lupta sa cu Ştefan, voivodul Moldovei, a fost noaptea  şi că 
de astă dată oamenii săi de curte, pe cât au putut (pro posse suo)» 
s’au luptat cu curagiu. — D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, voi- 
II, par. 2, pag. 175.

(2) H asdeu , Arhiva istorică, tom. I, par. 2, pag. 35.
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noapte asupra lagărului regelui Matia, reuşise pe de
plin. Armata ungurească a fost întreagă tăiată şi risi
pită. însuşi regele Matia a primit trei rane de săgeţi 
în spate, împrejurare prin care se constată că dânsul 
scăpase din Baia numai cu fuga.

Istoricul Engel ne spune că regele Matia, întorcân- 
du-se din acest războiu, rămase cu o săgeată înfiptă 
în spate, care numai dupăpatru ani şi după grele suferinţe 
i s’a putut scoate (1).

In urma acestei memorabile învingere şi pentru ca 
înfrângerea armatei ungureşti să fie şi mai simţită în 
Ungaria, Ştefan se ridică cu toată puterea sa, trece 
Carpaţii în Transilvania, prădează în lung şi în lat teri
toriul Secuilor, fără să fie cineva care să-i poată stă 
înainte, apoi ia o mulţime de oameni, pe care-i aduce 
ca robi în Moldova (2).

2. Ştefan cel Mare învinge ordele tătăreşti ale ha
nului Maniac de peste Volga.

In a. 1468, ordele Tătarilor de peste Volga, sub 
comanda hanului Maniac, trecură peste fluviul Boristene, 
se împărţiră în trei coloane şi năvăliră asupra Lituaniei, 
Podoliei şi Moldovei.

In Lituania şi în Podolia prădară tot, fără nici o îm
potrivire.

Auzind acum că Tătarii vin şi asupra Moldovei, Şte
fan le iese înainte la dumbrava ce se numeşte Lipinţi, 
în apropiere de Nistru. Aci Tătarii fură bătuţi şi risipiţi

(1) E n g el, Geschichte der Moldau, pag. 135.
(2) K ogăln icenu , Cronice, tom. I, pag. 155.
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în trei rânduri. Mulţime mare din ei căzură pe câmpul 
de luptă. Mulţi fură prinşi şi oastea lui Ştefan le luă 
tot pleanul. Intre acei cari căzuseră in captivitate se afla 
şi fiul hanului Maniac. Auzind despre aceasta, hanul 
Maniac trimise o legaţiune de 100 de persoane la Şte- 
fan-Vodă, cerând să-i libereze din robie pe fiul său şi 
totodată ameninţând pe Ştefan, în caz dacă dânsul 
nu ar satisface această dorinţă a sa. Ştefan-Vodă, în- 
furiindu-se adânc pentru cuvintele necuviincioase ale 
hanului, dete numai decât ordin să taie pe fiul ha
nului chiar înaintea solilor, pe cari-i trimise tatăl său, 
apoi trage în ţeapă pe toţi trimişii hanului şi, din toată 
oarda aceasta, lăsă singur numai pe unul, fără nas 
şi fă ră  urechi, ca să ducă veste lui Maniac (i).

După această învingere strălucită, Ştefan se întoarce 
la Suceava, cu mare laudă şi triumf. Iar în semn de 
mulţumire lui Dumnezeu, pentru înalta sa protecţiune, 
sfinţi şi dedică în a. 1469 mănăstirea delà Putna în 
onoarea prea curatei Fecioare, a Maicii Domnului.

Iată cum enarează Cromer (2) această luptă cu Tă
tarii :

Tătarii Zovolgeni, adecă aceia cari locuesc dincolo 
de râul Volga, trecură sub comanda ducelui Maniac peste 
Boristene, apoi se împărţiră în trei coloane şi năvăliră 
asupra Lituaniei, Podoliei şi Moldovei.

In partea Podoliei, care se ţine de Lituania, şi în Voli- 
nia, dânşii prădară şi devastară toate ţinuturile de lângă 
Cremenea, Zithomir, Cusmin, Zudovia şi Vladimir, fără

(1) Ş in cai, Cronica, a. 1468. — K ogăln iceanu, Cronice, tom. I, pag. 
156.— E ngel, Geschichte der Moldau, pag. 136.

(2) C rom er, Polonia, lib. XXVIII, pag. 403.
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să întâmpine vre-o rezistenţă şi luară şi duseră în cap
tivitate la 10 .000 de oameni.

Lituanii, din cauza numărului puţin de luptători ce-1 
aveau, nu îndrăzniră să le reziste. Despre sosirea 
lor, regele Poloniei fu informat cevà mai dinainte 
de Mengligere, ducele de Taurio, care-i eră amic şi 
federat, însă regele (Poloniei) dase ordin Lituanilor, ci 
fiind puţini nu cutezară să le iasă înainte.

Iar în partea Podoliei, care se ţine de Polonia, Tă
tarii nu făcură nici o devastare, ci se retraseră.

In Moldova însă, Românii, sub conducerea lui Ştefan 
voivodul, folosindu-se de locurile lor favorabile, Tăta
rii fură alungaţi de trei ori şi aci fu prins şi fiul duce
lui Maniac. Pe acesta prinzând-1 Românii, tatăl său tri
mise o legaţiune la Ştefan voivodul, cerăndu-l cu ame
ninţări. Insă Stefan dete ordin ca în fata celor 100 » ) >
de soli să despice pe fiul ducelui Maniac, apoi trase 
în ţeapă pe toţi solii, lăsând numai pe unul singur cu 
viaţă, cu nasul şi urechile tăiate, pe care-1 trimise îna
poi ca să ducă ştire lui Maniac despre îndeplinirea 
misiunii sale.

3. Ştefan cel Mare învinge la Podiu înalt armata 
lui Suleiman paşa de 120.000 oameni.

In a. 1475, sultanul turcesc Mahomet al Il-lea, su- 
meţindu-se pentru succesele şi gloria ce o câştigase cu 
luarea Constantinopolului, ceru delà Ştefan-Vodă să-i 
cedeze de bună voie Cetatea Albă şi Chilia şi totodată 
Ştefan să-t închine şi ţara : Moldova să se recunoască 
de ţară vasală a sultanului şi să-i plătească tribut.
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Ştefan nu voi să sacrifice nici independenţa ţării, dar 
nici să-i cedeze cetăţile pe cari le cereâ. Acum sul
tanul Mahomet trimite asupra Moldovei o armată for
midabilă de 120.000 oameni, sub comanda lui Suleiman 
paşa. Ştefan-Vodă strânge şi dânsul repede oastea sa de 
40 .000  oameni si iese înaintea Turcilor din sus de Vaslui, 
la locul numit Podul înalt. Apoi pârjoleşte iarba pe 
toate câmpurile, pe unde aveâ să treacă armata Tur
cilor, ca astfel caii lor să sufere de foame si să-i slă- 
bească. In ziua de 17 Ianuarie 1475, o negură deasă 
se lasă şi învălueşte întreaga armată turcească, încât 
nu se mai vedeau unii pe alţii. Atunci Ştefan trimite 
pe câţiva din oamenii săi cu bucine şi cu trâmbiţe în 
partea despre lunca Bârladului, ca să amăgească pe 
Turci, dând din partea aceia semnalul de războiu. Tur
cii, învăluiţi în negură, auzind sunetul bucinelor, aleargă 
repede peste lunca Bârladului, ca să treacă în partea 
de unde sunau bucinele şi trâmbiţele. In momentul acela, 
Ştefan loveşte pe Turci din dos cu oastea sa, pusă în 
rând de bătaie. Acum Turcii, ne mai putând nici să 
fugă înainte, împiedecaţi fiind de apa Bârladului, 
nici să se întoarcă înapoi, nici să se pună în rând 
de bătaie, ajung în mare con fuziune, încât se tăiau 
unii pe alţii. Mulţime mare pier loviţi de Români. Tur
cii sunt învinşi. Astfel armata lui Suleiman paşa fu dis
trusă cu totul şi numai puţini putură să fugă spre D i
náré. Ştefan cu oastea sa urmăreşte acum pe Turcii 
cari fug. Românii, având cai mai iuţi, ajung pe Turci 
la Dunăre, ii tăie mai pe toţi şi-i îneacă în valuri. In 
această luptă sângeroasă au căzut 4 paşi turceşti. Ro
mânii au luat peste ioo de steaguri şi au făcut o mul
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ţime de captivi şi au luat o pradă enormă. Istoricul 
polon Dhigosz, scrie că toată oastea lui Ştefan s’a îm
bogăţit cu aur, cu argint, cu porfire şi cu cai din prada 
imensă ce o făcuse aici.

Trupurile celor căzuţi în lupta delà Podul înalt au 
fost arse, dar, după cum scrie vornicul Grigorie Ureche, 
au rămas grămezi mari de oase, cari mărturisesc mă
rimea învingerii şi la cei viitori.

Pentru această biruinţă, scrie Dlugosz, Ştefan nu s’a 
sumeţit, ci a postit 4 zile cu apă şi cu pâine şi a po
runcit în toată ţara ca nimeni să nu-i atribue lui, ci 
numai lui Dumnezeu această învingere. -După această 
strălucită învingere, Ştefan a trimis 36 de steaguri tur
ceşti ca trofee regelui Casimir din Polonia. De asemenea 
a trimis câţiva robi de frunte şi steaguri turceşti papei. 
S ix t a l IV-lea din Roma, rugându-1 pentru ajutor în 
contra Turcilor.

învingerea lui Ştefan asupra Turcilor fu  salu
tată cu nespusă bucurie în toată lumea creştină. 
Acum singur Ştefan eră considerat capabil de a se 
puteâ luptă cu Turcii, singur el merită să fie pus 
în fruntea oştilor creştine asupra Turcilor.

Spre eternă mulţumire lui Dumnezeu pentru această 
mare învingere, Ştefan-Vodă a zidit şi a consacrat bi
serica Sfântului Ioan Predetici din târgul Vaslui.

Ştefan învinge la satul Grumăzeşti ordele Ca
zacilor.

De abia Ştefan terminase victorios războiul cu armata 
lui Suleiman paşa, când dânsul primeşte delà Soroca

Densuşianu.— Domnii Glorioşi. 9
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o nouă ştire de războiu: că o ordă puternică de Cazaci, 
condusă de hatmanul Lobodă , a intrat în ţara Moldovei.

Ştefan plecă repede, cu trupele ce le aveâ gata, îna
intea Cazacilor, îi întâlneşte la satul Griwiăzeşti, îi 
loveşte noaptea, fără de veste, îi învinge şi prinde pe 
căpitanul lor Lobodă. O parte din Cazaci, cari putură 
să scape, fug spre Nistru, conduşi de hatmanul Nalivaicu, 
iar Ştefan îi urmăreşte şi îneacă o mare mulţime în 
undele Nistrului.

Apoi Ştefan se întoarce cu mare triumf, mai întâiu 
la Iaşi şi de aici la Suceava, unde ii iese înainte Mitro
politul cu toţi-preoţii şi-l binecuvânta, ca pe un împă
rat care a  învins limbi păgâne ( i) .

Iar în semn de eternă mulţumire lui Dumnezeu 
pentru această nouă învingere, dânsul zideşte şi dedică 
biserica St. Nicolae din Iaşi  şi începe să construiască 
frumoasa mănăstire a Sfântului Dumitru din Suceava , 
situată înaintea curţilor domneşti.

j .  B ă ta ia  delà Valea A lbă sau R ăzboeni cu sul
tanul Mahomet a l Il-lea (1476).

In a. 1476, sultanul Mahomet al II-lea, adânc întri
stat şi turburat, fiindcă Ştefan-Vodă îi tăiase şi nimicise 
în a. 1475 puternica sa oaste de 120.000 oameni, se 
hotărăşte acum să plece însuşi în persoană cu războiu 
asupra lui Ştefan, să supună ţara Moldovei şi s’o facă 
tributară Turciei. Totodată sultanul dă ordine coră
biilor de pe marea Neagră să transporte în grabă la

(1) K ogăln iceanu, Cronicele României, tom. I, pag. 162— 163.
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Dunăre proviziunile şi toate lucrurile necesare pentru 
oastea musulmană.

Armata turcească, în frunte cu sultanul Mahomet, 
soseşte la Dunăre şi începe să construiască aici cinci 
poduri, pentru ca să treacă în Moldova. Ştefan-Vodă 
adună repede oastea sa, pleacă la Dunăre şi cearcă să 
împiedice trecerea Turcilor. Insă, în acelaş timp, o oaste 
mare tătărească vine în ajutorul Turcilor, năvăleşte în 
Moldova şi ameninţă pe Ştefan delà spate. Acum Şte
fan se retrage delà Dunăre, însă, dupe cum scrie ana
listul turcesc Hodja Efendi, dânsul dă foc tuturor 
câmpiilor lucrate ale ţării, fără  să lase măcar urme 
de grâne, de roduri, de ierburi, aprinzând chiar sa
tele şi pârjolind munţii. Această flacără duşmană, con
tinuă analistul turcesc, produse o aşa lipsă de hrană, 
încât o mare parte a oastei musulmane s’ar fi stins 
de foame, ar fi pierit caii şi alte animale, dacă n’ar fi 
sosit vasele cu proviziuni la Dunăre (1).

Apoi Ştefan-Vodă plecă îndată asupra Tătarilor, 
îi loveşte, îi învinge şi îi goneşte până la Nistru, cu a- 
tâta râvnă, încât pe mai mulţi i-a tăiat în fugă decât 
in bătaie şi, după cum scrie Dlugosz, istoricul polon, 
atâta groază intrase în Tătari în timpul acestei per- 
secuţiuni, încât dânşii, ca să poată fu g i mai uşor, 
aruncară jos armele, arcurile, faretrele cu săgeţile, 
hainele, şeile depe cai şi, ca nişte turbaţi, săriau goi 
în apa Nistrului, unde aproape toţi se înecară.

După înfrângerea şi risipirea Tătarilor, Ştefan se în
toarce repede asupra Turcilor. Loveşte pe neaşteptate

(i) H asdeu , Arhiva istorică, tom. I, par. 2, pag 34.



în mai multe rânduri diferitele corpuri ale armatei tur
ceşti, ce rătăciau ori se resfirau prin ţară după hrană 
şi după pradă, şi, în modul acesta, cauzează Turcilor 
pierderi însemnate.

In fine, Ştefan-Vodă, văzând mulţimea cea mare a oas- 
tei inimice, ţine cu oamenii şi cu căpitanii săi un 
consiliu de războiu şi cu toţii decid a se retrage la 
o strâmtoare oarecare, încât, dacă nu vor puteâ învinge 
pe Turci, dar cel puţin să se poată apăra. Astfel Şte
fan alege locul de apărare în codrul numit Valea A l
bă sau Pârâul Alb  din judeţul Neamţului.

Apoi închide cu arbori colosali toate intrările 
pădurii.

Sultanul Mahomet cutreeră ţara, cercă şi căută oas
tea lui Ştefan în toate părţile, fără s’o poată aflâ. In 
fine, succede Turcilor să prindă un om, care ştiâ locul 
unde se află retrasă armata lui Ştefan. Acum sultanul 
Mahomet pune în mişcare toate trupele sale spre co
drul delà Valea Albă. Insă aici Turcii găsiră toate in
trările închise cu arbori uriaşi. Românii se încon
juraseră în pădure totdeodată cu şanţuri, se barica
daseră cu diferite obstacole, aşezară tunurile şi pândiau 
sosirea inimicului cu armele în mână. Sultanul Mahomet 
înconjură numai decât cu trupele sale întreg codrul delà 
Valea Âlbă___Apoi, în 26 Iulie, dă ordin oastei mu
sulmane să facă asaltul asupra întăriturilor române. 
Soldaţii turceşti însă, şi chiar ienicerii, alt cum atât de 
viteji, la început nu avură curagiul să intre în codru. 
Atunci sultanul, înfuriat, apucă buzduganul cel cu j  
aripe, dă pinteni calului şi se avântă înaintea tru
pelor sale. Acum soldaţii pretoriani, ienicerii, soldaţii
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turci din Peninsula balcanică şi din Asia, văzând înfier- 
bântarea sultanului, se aruncară cu toţii furioşi asupra 
artileriei şi muschetăriei române. O luptă înverşunată 
şi crâncenă între amândouă oştirile se încinge acum în 
codrul delà Valea Albă. Mult timp soarta războiului ră
mase nedecisă. Insă trupe turceşti sosesc mereu. In fine 
Românii, puţini la număr, înconjuraţi şi atacaţi din toate 
părţile, fură învinşi. Vornicul Grigorie Ureche scrie 
că Românii se apărară în această luptă până la 
moarte şi au căzut, nu biruiţi de arme, ci copleşiţi 
de mulţimea Turcilor. Ş i  au rămas izbânda la Turci, 
dar au pierit atât de mulţi, încât au albit poiana 
de trupurile celor căzuţi în acest războiu. După is
toricul Dlugosz, numărul Turcilor căzuţi în această luptă 
a fost de 30.000 de oameni.

In urma acestui dezastru, Ştefan-Vodă, cu puţina oaste 
ce-i mai rămase, iese prin o ascunzătoare a pădurii şi 
se retrage în munţi.

Acum sultanul Mahomet al Ii-lea cutreeră furios Mol
dova, prădează şi arde ţara cu trupele sale în timp 
de două luni, cearcă să cucerească cetatea delà Suceava 
şi delà Hotin, însă pierde în amândouă locurrile o 
mulţime mare de ostaşi, fără să le poată luă.

Intru aceia, ciuma şi foametea intrase în oastea 
musulmană şi mulţime mare de Turci piere pe fiecare 
zi. Acum sultanul, văzând situaţiunea disperată a ar
matei sale, hotărăşte a se retrage peste Dunăre. Ştefan 
insă, cu toate că fusese învins la Valea Albă, nu pierde 
curagiul, strânge oaste nouă şi pleacă după Turci, îi 
ajunge, pe când aceştia treceau Dunărea, îl loveşte 
fără veste pe la amiază şi-i sili să lase toată prada ce



134

o făcuseră în Moldova şi să treacă repede pe celait ţărm. 
Apoi Ştefan curăţă cu totul ţara de Turci şi se în
toarce cu izbândă la Suceava (1).

Astfel, pe lângă tot succesul armelor ce-1 obţinuse 
sultanul Mahomet al 11-lea în lupta delà Valea Albă, 
războită rămase pierdut pentru Mahomet al Ildea, 
armata turcească se întoarse înapoi slăbită, înfrântă 
şi demoralizată peste Dunăre, iar Moldova rămase 
şi mai departe ţară necucerită de Turci.

In anul 1496, Ştefan-Vodă ridică apoi, pe locul unde 
s’a întâmplat această luptă, biserica şi mănăstirea nu
mită Războieni, întru vecinica memorie a tuturor vi
tejilor Români, cari, luptând pentru ţară, au pierit în 
acest mare şi sângeros războiu.

6. Stefan cel Mare alungă din Moldova oastea 
sultanului Baiazet al Ildea.

(a. 1484)

In a. 1484, sultanul Baiazet al Ildea, fiul lui Ma
homet al II-lea, îşi propuse să-şi răzbune asupra Mol
dovei pentru înfrângerea şi pierderile enorme ce le su
ferise tatăl său în expediţiunea delà 1476.

De astădată, planul lui Baiazet al II-lea erâ să cu
cerească cu armele ţara Moldovei şi s’o încorporeze 
la Turcia, astfel ca Imperiul otoman să fie în atingere 
nemijlocită cu Tătarii delà Crim şi de la Volga.

In vara anului 1484, sultanul Baiazet trece Dunărea 
cu toată puterea sa, intră în Moldova, cucereşte Chilia

(x) V ornicul U reche, la Kogălniceanu, Cronice, vol. I, pag. 164— 165.— 
Ş in ca i, Cronica, a. 1476.—H asdeu , Arhiva istorică, tom. I, par. 2, pag. 
3 4 -3 5 -
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şi Cetatea Albă. Dar sufere pierderi enorme. Apoi în
cepe să devasteze Moldova.

Ştefan strânge repede oastea sa şi, văzând că trupele 
sultanului sunt mult mai numeroase ca ale sale, în
cepu vechea sa tactică de războiu , prin care dânsul 
obţinuse atâtea succese strălucite asupra armatelor tur
ceşti. Ştefan  se retrage cu oastea sa  prin  codrii, 
prin strâmtori şi prin  locuri ascunse şi de aici sur
prinde şi atacă cu perzistenţă trupele turceşti ce se 
resfirau după pradă prin ţară. Sultanul Baiezet, în fine, 
constrâns de iarnă, de foame şi de luptele neîncetate 
prin surprindere ale lui Ştefan, se întoarce repede cu 
armata sa demoralizată peste Dunăre.

Astfel Ş tefan , prin  înţelepciunea ş i energia sa, tri
u m f ează  şi de astă dată asupra puternicei armate 
a lui B a iazet 11-lea. Trei expediţiuni mari ale Turcilor, 
întreprinse asupra Moldovei în timpul delà 1475— 1484, 
rămaseră zadarnice. Independenţa politică a  statului 
Moldovei fu  salvată şi de astă dată.

7 . Ş tefan  cel Mare învinge pe regele Poloniei Ion 
Albert în codrul Cosminului.

(a. 1497).

In a. 1495, regele Poloniei, Ion Albert, un om cu 
ambiţiuni mari, însă lipsit de prudenţa politică şi de 
alte calităţi militare ce trebue să le aibă un căpitan 
de războiu, propuse să facă din Moldova o provincie 
polonă, să alunge pe Ştefan-Vodă din scaun, iar în

(1) K ogăln icean u , Cronice, tom. I, pag, 167.— E ngel, Geschichte der 
Moldau, pag. 144.—Ş in cai, Cronica, a. 1484.



fruntea ţării Moldovei să pună ca voivod pe fratele său 
Sigismund.

Regele Ion Albert insă, temându-se de energia Ro
mânilor, voi să înşele pe Ştefan-Vodă, să ocupe Mol
dova prin surprindere.

Astfel, pe când dânsul face preparaţiuni mari de răz- 
boiu asupra Moldovei şi cheamă la arme toată Polonia, 
Galiţia şi Mazovia, pe magistrul Prusiei şi pe marele duce 
al Lituaniei, trimite pe de altă parte soli la Ştefan-Vodă, 
cercând să ascundă intenţiunile sale şi să amăgească pe 
Ştefan-Vodă, inştiinţându-1 că expediţiunea ce voieşte 
să o întreprindă este îndreptată exclusiv numai asupra 
Turcilor, fiindcă dânsul doreşte să cucerească Chilia şi 
Cetatea Albă, pe cari le luase din posesiunea Moldo
vei sultanul Baiazet al II-lea.

Apoi, în luna lui Mai din a. 1497, regele Ion Albert 
se pune în mişcare cu armata sa de 80.000 oameni 
şi cu 30.000 care încărcate cu pro vizi uni; si material de 
războiu.

Dar, încă delà începutul acestei expediţiuni, armata 
regelui Ion Albert fu cuprinsă de nişte presimţiri foarte 
rele şi neîncredere în ce priviâ succesul acestei expe
diţiuni. Diferite accidente şi prodigii, ce le întâmpină 
armata polonă în drumul său delà Lemberg spre Mol
dova, fură interpretate de soldaţii poloni ca semne 
foarte rele pentru reuşirea acestei expediţiuni. Intre 
alte, o mare nelinişte şi descurajare aduse în spiritele 
Polonilor furia profetică a unui nobil polon din Lem
berg, care, în faţa armatei polone, aleargă pe stradele 
Lembergului, strigând în gura mare în toate părţile: 
«duceţi-vă, duceţi-vă, că acolo au să vă rămână oa
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sele». Tot asemenea o mare spaimă şi o presimţire si
nistră cuprinse armata polonă, când văzu că o cireada 
de 2 0 0  boi, ce erau minaţi după oaste, fu apucată de 
un vârtej înfricoşat şi împrăştiată prin şanţurile şi pe 
câmpurile oraşului Lemberg."

Ştefan-Vodă, văzând acum că regele Ion Albert cu 
oastea sa nu apucă drumul câtre pustietăţile tătăreşti, 
ca să meargă asupra Akermanului şi Chiliei, ci dânsul 
se apropie de frontierele Moldovei, trimise repede pe 
oamenii săi prin ţară, ca să strângă oaste. Acum regele 
Ion Albert înaintează cu toată puterea sa şi intră în 
Moldova. Asediază cetatea Sucevei şi o bate în curs 
de trei săptămâni, fără să o poată luâ. Tot ce dărâmau 
Polonii peste zi cu maşinele lor de războia, Românii 
reparau peste noapte.

Ştefan-Vodă, bărbat cu mari experienţe de războiu, 
începe şi de astă dată luptele parţiale asupra trupe
lor regelui Ion Albert. Dânsul pândeşte, surprinde şi 
atacă în lupte mai mici trupele Polonilor, ce se răspân
diau prin ţară după hrană şi după pradă. Prinde şi 
taie fără milă o mulţime mare din ostaşii regelui Albert. 
In fine, Polonii, văzând că nu pot să obţină nici un suc
ces asupra lui Ştefan-Vodă, iar de altă parte că sufăr pe 
fiecare zi pierderi însemnate, pătimesc de foame, de boale 
şi de alte nevoi, începură a se descurajă şi, mai mult, 
a vorbi rău de rege, mai întâiu în secret, apoi pe faţă, 
inculpându-1 că i-a adus în Moldova, ca să-i pieardă pe 
toţi.

Regele Ion Albert, văzând acum că spiritul de răz
boiu al armatei sale este cu totul deprimat şi, temân- 
duse-se ca oastea sa să nu-1 părăsească cumva în Moi-
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dova şi să fugă înapoi în Polonia, cerii mijlocirea pen
tru pace a voivodului din Transilvania, care venise cu 
trupe în ajutorul Moldovenilor.

Insă Ştefan-Vodă refuză orice pace formală şi acor
dă Polonilor numai un simplu armistiţiu, sub condi- 
ţiune ca oastea polonă să se întoarcă înapoi pe ace
laşi drum pe unde venise; aceasta din cauza ca să nu 
mai prădeze şi devasteze ţara şi în alte părţi. In 19 Oc- 
tomvrie, regele Ion Albert dete apoi ordin trupelor sale 
spre a se întoarce înapoi în Polonia. Insă, plecând delà 
Suceava, regele şi trupele sale nu voiră a se întoarce 
pe unde venise şi după cum se stabilise anume în trac
tatul de armistiţiu, ci dânşii luară calea spre codrul 
Cosminului, pe unde ţara nu eră devastată. Ştefan tri
mise repede soli la regele Ion Albert şi-l pofti să se 
întoarcă pe unde a venit. Insă regele nu voi să asculte, 
ci continuă drumul către codrul Cosminului. Acum Ste-j
fan cugetă că a sosit timpul să dea lupta decisivă cu 
Polonii, să-şi răzbune asupra lor pentru devastarea ţării 
şi călcarea tractatelor. Astfel trimise îndată o parte 
din oastea sa, ca să iasă înaintea Polonilor, să le 
ocupe drumul din codrul Cosminului, să taie pădurea 
şi s’o lase întinată, ca de odată s’o poată porni asu
pra oastei polone, când va intră în pădure. Apoi Şte
fan, cu partea cea mai mare a oastei sale, se luă pe 
urma Polonilor. Avangarda armatei polone, ajungând 
în codrul Cosminului, trecù fără împiedicare. Când sosi 
însă central armatei polone, în care se află regele cu 
suita sa, oamenii lui Ştefan deteră drumul copacilor 
întinaţi. In acelaş moment Stefan, cu toată puterea sa 
şi cu ţăranii români, îi loveşte din toate părţile. Polonii,
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prinşi acum ca într’o mreajă, fură siliţi a se retrage intre 
carele lor, de unde începură să urle de frică. A ci 
căzu mulţime mare de Poloni, unii ucişi de oştenii 
lui Ştefan-Vodă, iar alţii de ţăranii şi de copacii în
tinaţi. In fine, regele Ion Albert, cu corpul său de gar
dă şi o parte din trupele sale, fugiră în cete mai mici 
şi se împreunară [cu avangarda polonă, care trecuse cu 
puţin mai înainte pădurea. Insă Ştefan îi urmăreşte ne
încetat, bătându-i şi tăindu-i. In tot parcursul drumului, 
delà codrul Cosminului şi până la frontiera Polonieb 
trupele regelui Ion Albert fură lovite, tăiate şi risipite 
în mai multe locuri de oastea Iui Ştefan, în cât au pierit 
mai cu toţii şi regele numai cu mare greutate a scăpat 
la Sniatin.

Ajungând în Polonia, regele Ion Albert făcîi apoi o 
revistă peste resturile trupelor sale şi văzîi, cu adâncă 
întristare, că o mulţime mare de nobili din Polonia şi 
din provincia Rusiei pierise ori căzuse în captivitate.

Acum frica de Ştefan cel Mare se lăţeşte ca un 
fulger în toată Polonia. Locuitorii Poloniei mari se 
pregătiră să fugă cu toţii şi toţi strigau în toate părţile 
că regele însuşi voieşte să fugă pe sub ascuns şi să-şi 
părăsească armata.

După această învingere glorioasă, spun cronicele, că 
Ştefan s’a întors înapoi la Suceava, cu mare laudă şi 
triumf, ca un biruitor, iar drept mulţumire lui Dumnezeu 
pentru acest succes fericit, dânsul a sfinţit şi dedicat 
marelui mucenic Dimitrie biserica ce eră înaintea cur
ţilor domneşti.

Apoi Ştefan dete ordin în toată ţara şi strânse pe 
toţi oştenii săi la Plârlău, în ziua de Sfântul Nicolae.
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Aci dete un oaspăţ mare tuturor boierilor şi vitejilor 
şi le împărţi daruri scumpe.

8. Ştefan cel Mare învinge pe regele Poloniei la 
Botoşani în a. ijoo.

In a. 1498, Ştefan, domnul Moldovei, strânge din nou 
oastea sa, apoi, mai luând cu sine câteva trupe de Turci 
şi de Tătari, intră în Podolia şi în provincia Rusiei, 
trece peste Lemberg, înainteâză până la oraşul Can- 
ciug şi la apa Visloca, prădează şi arde în drumul său 
toate satele polone. De asemenea preface în cenuşe o- 
raşele Premisl, Radzinim, Provorsco, Iaroslavul, Lanţut 
şi Terebul, ia averi enorme din oraşele acestea, apoi 
strânge şi duce cu sine ca robi ioo.ooo de oameni, 
bărbaţi, femei şi copii, şi pe toţi aceştia îi colonizează 
în Moldova.

Cu această ocazie, luară şi Turcii o mulţime imensă 
de robi din Polonia, în cât, după cum scrie istoricul 
Engel, Tracia, Macedonia, Crimul, Grecia şi Asia  
mică erau pline de sclavi poloni.

Acum regele Ion Albert, ca să-şi răzbune asupra lui 
Ştefan-Vodă pentru prada enormă şi devastările imense 
ce le făcuse în Polonia, strânse în a. 1500 o oaste pu
ternică, intră în Moldova şi începù a prăda şi devasta 
ţara până la Botoşani.

Ştefan iese cu oastea înaintea Polonilor şi-i întâmpină 
la târgul Botoşani. Aci dă un războiu crâncen. Mulţi 
dintre Poloni rămân pe câmpul de luptă şi mulţi cad 
în captivitate.

Principele Dimitrie Cantemir, în «Istoria Imperiului
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Otoman» şi în «Descrierea Moldovei», ne spune că Ştefan 
a prins în acest războiu la 15— 20.000 de Poloni, pe 
cari i-a pus în jug, a arat cu dânşii câmpul de bătaie, 
peste care a semănat ghindă şi din care apoi a cres
cut pădurea numită Dumbrava roşie (1 ).

(j. Moartea lui Ştefan cel Mare.

In a. 1504 reposă Ştefan cel Mare.
Despre moartea sa scrie vornicul Grigorie Ureche 

astfel :
«In a. 7012 (1504), nu multă vreme dacă s’au întors 

Ştefan-Vodă delà Pocuţia la scaunul său, la Suceava, 
fiind bolnav şi slab de ani, ca un om care era . . .  tot 
în războiu şi ostenele şi neodihnă . . . .  cu mare 
jale a răposat . . . .  Iulie în 2 . . . Eră acest Şte
fan-Vodă . . . .  la lucruri de războaie meşter, unde 
eră nevoie însuşi se vâră, ca, văzându-l ai săi, să 
nu înderepteze. Ş i  pentru aceia rar războiu de nu 
biruiâ. Aşişderea şi unde-l biruiâ alţii, nu pierdeâ 
nădejdea, că, ştiindu-se căzut jos, se ridică deasupra 
biruitorilor . . . .  Ingropat-au pe Ştefan-Vodă în mă
năstirea Putna, cu multă jale şi plângere a tuturor lo
cuitorilor ţării, cât plângeau toţi, ca după un părinte 
al lor, că cunoşteau toţi că s’au scăpat de mult bine 
şi apărare. Ce după moartea lui, îi ziceau s/ânul Şte
fan-Vodă, nu pentru suflet, că este în mâna lui Dum
nezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lu-

(i) Tot asemenea şi Eustratie Logofătul, la Kogălniceanu, Cronice,
vol. I, pag. 175.
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crurile sale cele vitejeşti, carele nimeni din domni, 
nici mai nainte nici după aceia, nu l-au ajuns» (i). 

Iar istoricul polon Cromer astfel:
«Fost-au Ştefan bărbat ca acela, carele pentru ini

ma sa cea mare, înţelepciunea militărească, ştiinţa 
lucrurilor de războiu şi faptele sale cele norocoase 
asupra Turcilor, Ungurilor, Polonilor şi Tătarilor 
în veci trebuie să se pomenească» (2).

In fine, principele Dimitrie Cânte mir, în «Istoria Im
periului Otoman»( scrie astfel:

€ Ştefan, principele Moldovei, a fost viteazul cel 
mai mare de pe vremea sa. El a învins pe Mafia, 
regele cel lăudat al Ungariei, şi au luat delà dânsul 
munţii Ardealului. El, după multe biruinţe, a supus şi 
Pocuţia şi Podolia, toate cetăţile dintre Moldova şi 
Lemberg au fost cucerite de el. A susţinut două bătăi 
cu Baiazet şi întru amândouă l-a bătut, şi după bătaie 
a făcut-7 movile mari din trupurile celor tăiaţi. E l a 
supus şi Ţara Românească până la Bucureşti şi a 
pus pe Vintilă cârmuitor peste această parte de ţară. 
El a stăpânit Basarabia, ce se numeşte astăzi Bugeac, 
cu un cuvânt el a întins hotarele Moldovei în toate 
părţile. In această stare glorioasă a lăsat el lucrurile, 
murind după ce a domnit 47 ani şi cinci luni» (3).

10. Vornicul Boldur, general vestit al lui Ştefan
cel Mare.

Vornicul Boldur a fost un general al lui Ştefan cel 
Mare, foarte viteaz şi foarte versat In arta militară.

(1) K ogăln iceanu , Cronice, tom. I, pag. 178.
(2) C rom er, op. cit., lib III, pag. 452.
(3) Is to r ia  Im periu lu i O tom an , Bucureşti 1876, tom. I, pag. 62.
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Dânsul se distinse în războiul delà 1497 prin două 
învingeri strălucite asupra Polonilor, una la satul Len- 
ţeşti şi alta la satul Lipinţi.

Vornicul Grigorie Ureche scrie următoarele:
«După ce Ion Albert, regele Poloniei, a scăpat cu 

puţină oaste din codrul Cosminului, au venit veste lui 
Ştefan-Vodă, că vine şi altă oaste leşească întru aju
torul lui crai. Şi atunci a chiemat pe Boldur vorni
cul şi i-a dat oaste şi l-au trimis în potriva acelei oşti 
si a zis să le dea râzboiu. Si asâ Boldur vornicul, Iu- 
ând oaste de ajuns, au trecut Prutul în potriva acestei 
oşti şi Duminecă dimineaţa, în 29 Octomvrie, le-au dat 
războiu şi îndată i-au risipit, cu ajutoriul lui Dumnezeu 
şi cu norocul lui Ştefan-Vodă, şi multă vărsare de sânge 
au făcut atunci în oastea leşească, la satul Lenţeşti.

«Şi apoi, trecând craiul spre ţara sa, prin multe lo
curi au lovit Moldovenii, ales pe craiul şi pe cei scă
paţi dintr’acel pojar, de-au pierit mai toţi. Că Mazurii, 
întorcându-se să dea războiu şi să apere pe crai şi pe 
cei scăpaţi, dat-au asupra lui Boldur vornicul, de care 
s’a pomenit mai sus, că era trimis cu oaste in potriva 
oastei leşeşti ce veniâ ajutor lui crai, şi mare pe
rire au făcut într’inşii, la sat la Lipinţi, cât puţini au 
scăpat în oastea ce era strânsă lângă crai» (X).

(i) Kogălniceanu, Cronice, tom. I, pag. 172 — 173.



Ş T E F A N  AL V I-L E A
Numit Ştefan-Vodă cel Tânăr

învingătorul Tătarilor delà Precop.
(A. 1517—1531)

Ştefan cel Tânăr a fost un domn viteaz şi fericit 
în războaie.

Despre dânsul scrie astfel vornicul Grigorie Ureche:
«Acest Ştefan-Vodă întru toate semăna cu firea mo

şului său Ştefan-Vodă cel Bun, că la războaie îi mer- 
geà cu noroc, că tot izbăndiâ şi lucrul său îl ştia pur
ta» (1 ).

Din faptele mai mari de războiu ale acestui domn 
român, cronicele menţionează strălucita învingere ce a 
repurtat-o la satul Şerb anca asupra ordelor tătăreşti 
conduse de Abdul sultanul.

In 18 August 1518, sultanul Abdul din Precop, cu 
o oaste de 50.000 de Tătari, trece fără de veste Ni
strul, frontiera Moldovei, şi înaintează către Prut, ca să 
prădeze ţara Moldovei. Ştefan-Vodă strânge numai de
cât oastea sa şi, dimpreună cu vornicul Carabeţ, un 
general al său foarte brav, pleacă înaintea Tătarilor. Ro

V I I I .

ţi) Kogălniceanu, Cronice, tom. I, pag. 189.
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mânii trec peste Prut şi, in revărsatul zorilor, într’o zi 
de Luni dimineaţa, lovesc fără veste pe Tătari, cari 
tăbărîseră la satul Şerbanca. O mulţime mare de Tă
tari cade în luptă, mulţi se îneacă în Prut şi mulţi se 
înglodează în nişte bălţi. Apoi Românii urmăresc pe 
câmpuri pe Tătarii cari fugeau, îi taie şi-i săgeată până 
la Nistru. Aci iarăşi o parte mare din ei se înecară în 
valurile râului. In această luptă, Românii făcură o mul
ţime de captivi, între cari se aflau şi doi mârzaci mari 
de ai Tătarilor. însuşi sultanul Abdul fu rănit la cap 
şi de abia putu scăpa peste Nistru cu puţini de ai săi.

Iar Ştefan-Vodă se întoarse înapoi la Suceava cu 
mare laudă, dete ordin tuturor boierilor să se strângă 
la Hărlău, în ziua sfântului mucenic Dimitrie. Aci ce
lebrează această strălucită victorie prin rugăciuni către 
Dumnezeu, prin ospeţe şi bucurie mare şi dărueşte 
pe toţi vitejii cari s’au distins în acest războiu.

Densuşianu.— Domnii Glorioşi. 10



PETRU RARES

învingătorul oştilor ardelene
(A. 1527-1538, 1541-1546)

Despre Petru Rares, domnul Moldovei, scrie vor
nicul Grigorie Ureche: că dânsul erâ ca un păstor 
bun, care străjuiâ şi priveghiâ în toate părţile, care 
se nevoiă să lăţească ce a apucat, că la războaie îi 
mergeă cu noroc, fiindcă tot izbândiă şi multe lucruri 
bune şi dumnezeeşti apucase de făcea (1 ).

Iar istoricul Papiu Ilarian ne înfăţişează astfel pe 
acest viteaz domn al Moldovei:

«Petru Rares este unul din acei mari domni ai 
Românilor, cari, atât prin puterea braţului, cât şi 
prin înţelepciunea politicei lor, ştiă să facă de odată 
pe Poloni şi pe Unguri şi pe Nemţi şi pe Turci să 
respecte suveranitatea ţărilor noastre.

«Petru Rareş domni 16 ani, în două rânduri, şi 
domni cu severitate, ca toţi domnii noştri cei buni, cei 
nemuritori, iubit de popor ca Alexandru cel Bun, erou 
ca Ştefan cel Mare, vast în planuri ca Mihai Viteazul. 
De zece ori vizită Ardealul, spre a pedepsi acum pe

I X .

(1) Kogălniceamt, Cronice, tom, I, pag. 190.
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Secui şi Unguri, acum pe Saşi şi Nemţi şi spre a aduce 
aminte Românilor că această ţară nu e nici ungu
rească, nici nemţească, ci ţară românească (1)».

i .  Prima expediţiune a lui Petru Rares 
în Transilvania la a. 1528.

Ţara Moldovei avuse încă din cele mai vechi tim
puri să sufere foarte multe incursiuni şi călcări de te
ritoriu din partea Secuilor Transilvaniei.

Petru Rares, un domn foarte energic, îndată ce ajun
se la domnia Moldovei, îşi propuse să asigure pacea 
şi liniştea locuitorilor Moldovei din partea această, să 
pedepsească pe Secui şi să-i facă a fi totdeuna supuşi 
la ordinele domnilor Moldovei.

Astfel, pe la începutul anului 1528, Petru Rareş strân-' 
se o oaste puternică şi plecă asupra Secuilor din Tran
silvania.

Armata română trecu Carpaţii, împărţită în două pâl
curi. O coloană pe la pasul Gurghiului şi a doua 
coloană pe la pasul Oituzului. Petru Rareş supuse 
districtele secuieşti Sepsi, Kezdi, Orbai, Cic şi Ger- 
gyo, sparse şi risipi pe Secui în toate părţile, le jefui 
oraşele, încât şi Braşovenii se îngroziră de severitatea 
lui. ’

Apoi Petru Rareş, în prima jumătate a lunei lui Fe- 
vruarie, trece cu oastea sa victorioasă peste districtul 
Bistriţei din Transilvania şi se întoarce cu pradă 
enormă la Suceava.

Vornicul Grigorie Ureche, vorbind despre această

fi) T esauru l d e  m onum ente istorice, tom. III, pag. 7—8.
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expediţiune a lui Petru Rares în Transilvania, zice că 
dânsul a supus pe toţi Secuii şi i-a plecat sie, şi 
că le-a luat cetăţile şi oraşele şi le-a supus sub pu
terea sa şi apoi cu pace s’au întors la scaunul său 
din Suceava (1).

Acest fapt important, şi anume că Secuii din Tran
silvania ajunseseră în această epocă ca un fel de supuşi 
ai domnului Moldovei, se confirmă prin mai multe 
acte autentice contemporane.

Astfel, în anul 1541, Petru Rares, la cererea locui
torilor din Vaşarheiu (oraşul principal al Secuilor din 
Transilvania), le liberează acestora un document public, 
prin care face cunoscut tuturor că dânsul i-a luat sub 
protecţiunea sa (accepimus oppidum Wassarhel in tu-, 
tellam nostram) (2 ).

Iar în anul 1542, Petru Rares trimite din Suceava 
un ordin către toate autorităţile secuieşti din distric
tele Sepsi, Orbai şi Kezdi, prin care le invită să se 
ridice cu toate şi să-i direagă şi repareze drumul până 
în mijlocul pasului Oituz, delăturând din cale pietrile 
mai mari şi trunchiurile de lemn (3).

2. A  doua expediţiune a lui Petru Rares în 
Transilvania.

După moartea regelui Ludovic al II-lea din Ungaria, 
întâmplată în lupta delà Mohaciu, la 1526, Ungurii 
se divizară în două partide mari: unii voiau să aleagă 
de rege pe Ion Zapolia, voivodul Transilvaniei, iar alţii

(1) K ogălnicem tu, Cronice, tom. I, pag. 190, 205.
(2) Densuşiam t, Documente Hurmuzaki, vol. II, par. 4, pag. 282.
(3) Ibidem , pag. 286.
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pe Ferdinand I, arhiducele Austriei. In acelaş timp, 
se începu totodată şi războiul pentru domnia Ungariei 
între aceşti doi pretendenţi, între Ferdinand I şi Ion 
Zapolia.

In fine insă, regele Ion Zapolia, strâmtorat de trupele 
regelui Ferdinand I, cerii ajutorul lui Petru Rareş din 
Moldova, promiţându-i că, în cazul acesta, nu numai că-i 
va lăsa- în stăpânire districtul Ciceului şi al Cetăţii 
de Baltă, dar îi va dărui totodată şi districtul B is
triţei din Transilvania, învecinat cu Moldova.

Petru Rareş, om foarte rezolut în ce priviâ afacerile 
Transilvaniei, se pregăteşte îndată de războiu, împăr- 
ţeşte oastea sa în două coloane : o parte o pune sub 
comanda marelui vornic Grozea, ca să pătrundă în 
Transilvania pe drumul Braşovului, iar altă parte, sub 
comanda hătmanulm Barbovski, să treacă Oarpaţii 
în Transilvania pe drumul Sucevei.

In luna lui Iunie 1529, oastea română întră în Transil
vania.

Corpul de armată, care trecu Carpaţii pe la pasul 
Oituzului, întâmpină, la satul Feldioara, lângă Braşov, 
pe generalii regelui Ferdinand, pe Valentin Török şi 
pe Ştefan Mailat, având cu dânşii o armată puterni
că, compusă în mare parte din nobilimea şi iobagii 
Transilvaniei, din Secui şi din Saşi. In 22 Iunie 1529, 
se întâmplă apoi, pe câmpul delà Feldioara, o luptă 
sângeroasă, în care armata ungurească a regelui 
Ferdinand fu  risipită şi nimicită cu totul. Ungurii 
pierdură toate tunurile, aruncară toate armele şi puş
tile şi o mare parte se înecară în apa Bârsei.

Apoi trupele române se întoarseră cu mare pradă
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şi cu mare laudă înapoi. Iar Petru-Vodă, în semn de 
mulţumire lui Dumnezeu pentru această învingere stră
lucită, începu să edifice mănăstirea Probota din jude
ţul Suceava.

j .  A  treia expediţiune a lui Petru Rareş 
In Tra nsilva nia

Regele Ion Zapolia dăruise lui Petru Rareş în a. 
1529 cetatea şi districtul Bistriţei din Transilvania, 
în semn de mulţumire pentru ajutorul puternic ce i-1 
dase dânsul în contra partizanilor regelui Ferdinand.

Insă locuitorii saşi din districtul Bistriţei, aderenţi ai 
regelui Ferdinand I, nu voiră să recunoască pe Petru 
Rareş de domn al lor.

Astfel Petru Rareş, în luna lui Octomvrte 1529, in
tră din nou cu oastea sa în Transilvania, supuse de 
nou pe Saşii din ţara Bârsei, cari nu voiau să recu
noască pe Ion Zapolia ca rege, arde oraşul săsesc Preş- 
mirul, cucereşte Braşovul şi dă foc cetăţuii de acolo. 
Apoi oastea sa, încărcată cu pradă, înaintează victorioasă 
prin Transilvania asupra oraşului şi districtului săsesc 
Bistriţa, pe care i-1 dăruise regele Ion Zapolia (1).

«Bistriţenii, scrie vornicul Grigorie Ureche, nu voiau 
să recunoască pe Petru-Vodă de mai mare al lor, însă 
Petru, mergând cu mare urgie asupra lor şi îngrozindu-i 
cu foc, ei s’au supus (2 ) şi au primit să le pună 
dânsul pe mai marele lor».

(1) Densuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. Il, par. 3, pag. 639—640.
(2) Ib idem , pag. 653.
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4- Intenţiunea lui Petru Rares ca să cucerească 
Transilvania pentru Moldova.

In urma luptei nefericite delà Mohaciu, întâmplată în 
a. 1526, regatul Ungariei îşi pierdu independenţa sa şi 
ajunse în deplină disoluţiune.

O mare parte a ţării o ocupase sultanul Soliman 
a l 1 1 -lea, iar pentru celelalte părţi ale Ungariei se 
începu războiul între Ion Zapolia, fostul voivod al Tran
silvaniei, si între Ferdinand 1  de Austria , cari amân- 
doi se proclamaseră de regi ai Ungariei.

In faţa acestor complicaţiuni, sfâşieri şi turburări in
terne, a căror pradă eră Ungaria, Petru Rareş, domn 
viteaz şi iubitor de acţiuni mari, începu a se ocupă 
cu ideia ca sä cucerească Transilvania pentru ţara 
Moldovei.

Petru Rareş, încă în timpul primei sale expediţiuni in 
Transilvania, ce o făcuse la a. 1528, asupra Săcuilor, 
ne arată învederat intenţiunea sa de a se face păr
taş în succesiunea Regatului unguresc.

De altă parte, istoricul contemporan P aul Jovius 
ne spune, foarte clar, că Petru Rareş, după ce învinse 
la Feldioara, lângă Braşov, armata regelui Ferdinand 
in a. 1529, îşi propuse, ca pe viitor, să nu mai lupte 
pentru interesele politice ale altora, ci să cuprindă 
Ardealul pentru Moldova, mai ales, zice Jovius, după 
ce dânsul luase tunurile delà oastea lai Ferdinand, fiindcă 
mai înainte Petru Rareş nu avusese tunuri de cioae, ca să 
poată sparge zidurile, ci numai tunuri de fer, ce le luase 
delà corăbiaşii ce umblau pe marea Neagră (1).

(i) Ş in ca i, Cronica, a. 1528.
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Tot asemenea ne spune şi istoricul Engel că regele 
Ion Zapolia, pe la finele anului 1529, rugase, în mod 
amical, pe Petru Rareş, ca să retragă garnizoana sa din 
districtul Bistriţei şi să nu devasteze oraşele Transilvaniei. 
Insă Petru Rareş îi răspunse categoric că districtul 
Bistriţei îi este necesar, fiindcă e mărginaş cu Mol
dova şi cu districtul Ciceului din Transilvania, care 
se află în posesiunea sa, şi că de almintrelea sul
tanul Soliman al Il-lea i-a dăruit dânsului (lui Petru 
Rareş) întreg regatul Ungariei (1).

Această mare ideie, de a cuceri Transilvania şi de 
a o încorporă la ţările româneşti, o urmăreşte cu re
zol uţiune Petru Rareş până la moartea sa.

In a. 1542, dieta feudală a Transilvaniei, înspăimân
tată de planurile politice ale lui Petru Rareş, informează, 
în mod oficial, pe locotenentul regal al acestei ţări, pe 
George Martinusiu, că voivodul din Moldova (Petru Ra
reş) şi voivodul Ţării Româneşti (Radul Călugărul) vo- 
iesc să ocupe Transilvania şi s’o încorporeze la ţările 
lor (2 ).

Insă o acţiune mai energică din partea domnilor 
români pentru cucerirea Transilvaniei de astă dată nu 
se făcii, fie poate din cauza situaţiunii interne a ţărilor 
române, fie pentru dificultăţile ce le făcea poate sul
tanul Soliman al II-lea, suzeranul Transilvaniei.

j .  Petru Rareş cucereşte din nou Pocuţia.

încă din timpul lui Alexandru cel Bun, domnii Mol
dovei considerau Pocuţia, sau teritoriul situat în nor-

(1) E n gel, Geschichte der Moldau, pag. 172.
(2) D ensuşianu, Documente Hurmuzaki, vol. II, par. 4, pag. 295.
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dul Bucovinei, între Carpaţi şi cursul de sus al Nistru
lui, ca parte integrantă din ţara Moldovei.

Petru Rares, om războinic, care voiă să recucerească 
toate teritoriile vechi ale Moldovei, ceru în a. 1529 ca 
Polonii să-i restitue Pocuţia. Polonii însă nu voiră să-i 
împlinească această cerere.

Astfel Petru Rares se pregăti ca să o ia cu sabia. 
Dânsul strânse îndată oaste de războiu, intră in a. 1530 
în Polonia şi cuceri oraşele Sniatin, Colomea, Tyfeme- 
niez şi întreagă Pocuţia până la Haliciu. Apoi lăsă 
garnizoane române în cetăţile principale, iar dânsul se 
întoarse cu izbândă în Moldova.

Sigismund al II-lea, regele Poloniei, trimise îndată pe 
hatmanul Ion Tarnowski, cu oaste, ca să alunge auto
rităţile şi garnizoanele române din Pocuţia. Garnizoa
nele române, deşi erau mici, susţinură însă cu multă 
bravură 12 lupte cu Polonii (1).

(i) V apovius , Fragmentum, pag. 605, a. 1530: milleducenti équités 
Poloni . . . .  Nestrum amnem transeuntes, M oldavos qu i in Pokuce 
p ro  p ra es id io  erant, aggressi, posteaquam duodecies diversis locis 
cum hostibus decertassent. . . .  Pokuce provinciám ad Regnum Polo- 
niae retraxerunt. Post eam victoriam Ioannes Tarnovius omnium co- 
piarum Dux cum exercitu Pokuce ingressus, haud procul a Gwos- 
decia arce cum sex millibus Valachorum conflixit . . . .  Gwosde- 
ciamque arcem . . . .  Polonorum praesidio firmavait. Paucos hic Ioan
nes Tarnovius dies immoratus... cum nunciatum est Petrum palati- 
num Moldáviáé cum ingenti duorum  et viginti milliun 1 'texercitu tor- 
mentisque bellicis magna celeritate adventare . . . .  Polono duci qu 
atu or  duntaxat erant hominum millia equitum et peditum . . . .  Petrus 
Moldáviáé palatínus terribili belli apparatu et cum ingentibus copiis 
appropinquare coepit, castraque sua ex adverso :collocavit, bombar
das circiter quinquaginta longo ordine plantavit. . . .  Stetit pugna 
per sesquialteram ferme horam ancipiti fortuna et aequo Marte . . . .  
Moldavorum castra capta et direpta sunt . . . .  Contigit haec apud 
Obertinum vicum die vigesimo secundo Augusti. — Ib id em , pag.
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In fine, Petru Rares fu silit de astă dată să evacu
eze Pocuţia.

Insă în a. 1535, dânsul intră a doua oară în Po
lonia şi cuceri din nou Pocuţia (1 ), iar în anul 1538 
trecù în Podolia şi ocupă oraşele Czervone, Jagielniţa 
şi Czarnokojinţi (2 ).

De astă dată, Polonii ieşiră înaintea Românilor la apa 
Şiretului. Aci se încinge o luptă crânceă între amân
două oştirile. Românii se luptară cu mare vitejie. Polo
nii fură învinşi, mulţi au fost tăiaţi, mulţi se înecară în 
Şiret, mulţi fură robiţi şi răniţi:

Astfel, în timp de p ani, Petrei Rares, prin diferite 
expediţiuni, incursiuni şi lupte mai mici, nu suferi 
de loc ca trupele şi autorităţile polone să se mai sta
bilească în Pocuţia.

In fine, la anul 1539, Petru Rareş încheie un tratat 
de pace cu Sigismund, regele Poloniei, tratat al cărui 
punct principal eră ca Pocuţia să rămână în posesiu
nea Poloniei.

Această concesiune neaşteptată a lui Petru Rareş, 
zice istoricul Engel, nu-şi are cauzele sale în puterea 
de războiu a Poloniei, ci cu totul in alte împrejurări (3).

Intr’adevăr, în timpul acesta, cestiunea cea mare şi 
ardentă pentru Moldova eră soarta Transilvaniei, pe 
care regele Ferdinand I voià s’o smulgă de sub suze-

607. Anni növi initio, qui fuit humanae salutis tricesimus secundus 
supra quindecies centesimum (1532), mille équités Poloni ex Pocuce 
Moldáviám sub signis ingressi, dum hostilem terram vrerent vasta- 
rentque, subito et insperato  a V alach is apu d  T irasovce p ro flig a ti sunt. 
Ducenti circiter ex eis perempti et capti sunt, alii fuga salvaţi.

(1) E n gel, Geschichte der Moldau, pag. 175.
(2) Vezi Engel, 1. c.
(3) E n gel, Geschichte der Moldau, pag. 179.
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ranitatea sultanului şi pe care Petru Rareş ar fi dorit 
foarte mult s’o poată cuceri şi încorpora la Moldova.

6. A  cincia expediţiune a lui Petru Rares 
în Transilvania la anul 1541 (1). 

învingerea şi prinderea voivodului Ştefan Mailat.

In a. 1541, Petru Rareş intră cu oastea Moldovei 
pentru a cincia oară în Transilvania

In timpul acesta, voivod al Transilvaniei eră Ştefan 
Mailat, român din ţara Făgăraşului, un om cu am
biţiuni mari, foarte activ, energic şi viteaz şi care, 
numai prin talentele sale militare, ajunse, în această epocă 
turburată, la înalta demnitate de voivod al Transilvaniei.

In speranţă să ajungă dânsul domn al Transilvaniei, 
voivodul Ştefan Mailat se însoţise cu regele Ferdinand de 
Austria, ca să desfacă Transilvania din legăturile sale de 
vasalitate faţă de Turcia.

Sultanul Soliman, aflând despre intenţiunile şi planu
rile secrete ce le pregătiâ Ştefan Mailat, însărcină pe 
Radu, domnul Ţării Româneşti, şi pe Petru Rareş, 
domnul Moldovei, să prindă sau să delăture pe Ştefan 
Mailat delà guvernul Transilvaniei.

In anul 1541, amândoi voivozii români intrară cu 
ostile lor în Transilvania şi înaintară până la Făgă
raş, unde-i aştepta Ştefan Mailat (2). Apoi, în 20 Iunie

(x) A  p a tr a  expediţiune a lui Petru Rares în Transilvania se întâm
plase la a. 1534, când dânsul fusese chemat pentru ca să-i scape de 
Ludovic Gritti, care voiâ să se facă domn în Transilvania. E n g el, Ge
schichte der Moldau, pag. 174— 175- 

(2) Ostile Ţării Româneşti şi ale Moldovei, cari intrară cu această 
ocaziune in Transilvania, erau în număr de 60.000 oameni. După Ca- 
tona, tom. II, in Ferdinandum I, pag. 94 (la Ş in cai, a. 1541), Pe
tru Rareş a mers în persoană, iar Radu şi-a trimis pe generalii s ă i .
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1541, se dete aci o luptă crâncenă. Oastea lui Ştefan 
Mailat fu învinsă. El însuşi căzii prizonier în mâinile 
lui Petru Rares, care-1 trimise la Constantinopol şi unde 
apoi muri în închisoare la a. 1551.

iar sultanul Soliman Il-lea, în semn de mulţumire pen
tru amiciţia şi serviciile importante ce i le făcuse vi
teazul domn al Moldovei Petru Rareş, dete ordin re
ginei Izabela să-i restitue districtele sale din Transilva
nia, Ciceul şi Cetatea de Baltă (1 ).

In a. 1546, repausă Petru Rareş, acest glorios domn 
al Moldovei.

Despre moartea sa, scrie vornicul Grigorie Ureche: 
«Petru-Vodă, fiind bătrăn de zile si sezănd în boală 
grea, a plătit datoria sa, cu care eră dator lumei, 
şi s’a sfârşit la a. 7055 (1546) în 4 Septemvrie, şi cu 
cinste l-au îngropat la mănăstirea Pobrata, ce este zidită 
de dânsul, cu multă jale şi plângere despre toţi, ca după 
un părinte al lor, care n’a fost mai jo s  decât alţii, 
ce au lăţit hotarul ţării, că pe Secui de multe ori i-au 
ars şi i-au prădat şi atâta groază le-au dat, cât la vreme 
de primejdie, când eră pribeag şi-şi pierduse domnia, lă- 
sându-şi doamna şi cuconii in Ciceu, — Ungurii, necum 
să-i jefuiească, dar i-au şi păzit (2 ). Asemenea şi cu Leşii 
de multe ori s’au bătut şi au luat Pocuţia sub stăpâ
nirea sa» (3). _________

(1) K ogăln iceanu , Cronicele României, tom. I, pag. 204. — E n g el, 
Geschichte der Moldau, pag. 185 seq.

(2) H u rm u sak i, Documente, supl. II, vol. I, pag. 162. Petru Porembski 
scrie în 2 Octomvrie 1542 arhiepiscopului din Gnezna: Si w ayw oda  
M oldavicus ingredietur regnum (Transilvaniae),plerique omnes suspi- 
cantur, quod habeat intelligentiam cum S im lis , qui sunt homines 
versuti, callidi, inconstantes.

(3) K ogăln iceanu , Cronice, tom. I, pag. 205—206.



ALEXANDRU LÄPUSNEANU
(A. 1552-1561, 1564-1566)

i .  Prima expediţiune a lui Alexandru Lăpuşneanu 
în Transilvania la 1556.

După desfiinţarea Regatului unguresc, în urma luptei 
delà Mohaciu, întâmplată în a. 1526, Transilvania 
ajunse a fi un principat tributar a l Turciei.

Regele Ion Zapolia, domnul Transilvaniei, care se 
recunoscuse de vasal al Turciei, muri în anul 1540.

îndată după moartea sa, Ferdinand I  de Austria , 
care se proclamase de rege peste o parte din Unga
ria, cercă să ocupe dânsul Transilvania.

Insă sultanul Soliman al Il-lea înştiinţă în a. 1552 
pe naţiunile privilegiate ale Transilvaniei că voinţa sa 
firmă este, ca in domnia Transilvaniei să urmeze S i
gismund, fiul decedatului rege Ion Zapolia, şi că toto
dată, cu executarea acestei voinţe nestrămutate a sale, 
dânsul a însărcinat pe voivozii români din Moldova şi 
din Ţara Românească.

In această epocă, Ţara Românească şi Moldova 
erau statele sau puterile pe cari le însărcină sul
tanul turcesc să restabilească ordinea în Transit-

X .
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vania, să supună pe Ungurii rebeli, cari voiau să pre
dea ţara în mâinile regelui Ferdinand I şi să facă a se 
respectă drepturile de suveranitate ale Turciei.

Această frumoasă misiune, statele -române au înde
plinit-o totdeauna cu cel mai strălucit succes, spre 
cea mai mare mulţămire a sultanului şi spre gloria 
eternă a armelor române.

In cursul sec. al XVI-lea şi al XVII-lea, Transilvania, 
în numele or dinei, a fost cucerită în repedte râttduri 
de armatele române.

Cu deosebire în această epocă, naţiunile privilegiate 
din Transilvania, Ungurii, Saşii şi Secuii, purtau o 
politică de stat cu două feţe. Pe de o parte, dânşii 
chemaseră în ţară trupele regelui Ferdinand, ca să ocupe 
cetăţile şi oraşele, iar pe de altă parte, temându-se de
mânia sultanului Soliman si de intrarea oştilor române) }
în Transilvania, trimeseră în a. ijJ 4  o legaţiune la 
Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldovei, cu ru- 
garea ca să mijlocească la sultanul Soliman să pri
mească delà dânşii tributul Transilvaniei.

Istoria ne-a păstrat, în mod cât se poate mai fidel, 
răspunsul energic şi demn, ce l-a dat Alexandru, 
domnul Moldovei, acestei legaţiuni ungureşti.

„Voi, zice Alexandru Lăpuşneanu către legaţii dietei 
transilvane, mă rugaţi pe mine, în numele naţiunilor 
privilegiate din Transilvania, ca să intervin la paşii tur
ceşti, precum şi la Poarta împăratului turcesc, ca să 
primească delà voi tributul Transilvaniei. Din partea 
mea, eu vă doresc tot binele, atât vouă cât şi întregii 
creştinătăţi, însă numai astfel dacă voi veţi ascultă de 
poruncile prea puternicului împărat turcesc şi de do-
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jenele care vi le dau eu. Voi vă încredeţi şi aveţi spe
ranţa că vă puteţi apără în cetăţile şi întăriturile voastre 
din Transilvania, însă eu vă declar : că, dacă nu veţi 
aduce înapoi pe fiul regelui Ioan Zapolia şi nu-1 veţi 
recunoaşte de domn al vostru, nu veţi putea scăpă nici 
în cetăţile, nici în fortificaţiunile, nici în oraşele voastre. 
Ce credeţi, cine sunteţi voi, de nu vă supuneţi la po
runcile împăratului turcesc, voi cari nu sunteţi nimic 
nici chiar faţă de mine, fiindcă vă puteţi foarte bine 
aduce aminte ce au păţit generalii voştri, Ştefan Mai- 
lat şi Valentin Török, în lupta ce s’a întâmplat în Tran
silvania, lângă Feldioara, când voi aţi fost risipiţi în toate 
părţile, iar Moldovenii s’au întors în ţara lor încărcaţi 
cu prăzi enorme.

«Voivodul vostru din Transilvania, Ştefan Kendy,'  
m’a înştiinţat: că înţelegând dânsul că intenţiunea mea 
este să intru în Transilvania, voieşte să mă aştepte pe 
un câmp de războiu mai întins. Spuneţi-i aşâ dară 
lui Kendy şi naţiunilor privilegiate din Transilvania: 
că eu mă pregătesc de războiu şi că în scurt timp 
voiupune în mişcare toate trupele mele şt voiu intră în 
Transilvania, nu noaptea ca hoţii, ciziua, în sunetul 
trâmbiţelor, al tunurilor şi instrumentelor de răz
boiu. Ş i  de oarece ştiu bine că în Transilvania un 
câmp mai larg de războiu nu este altul decât lângă 
Braşov, astfel voiu vedeâ în scurt timp, dacă el este 
în stare să mă aştepte acolo, iar dacă nud voiu găsi 
acolo, voiu cercă să-l găseasc pe toate câmpurile 
Transilvaniei şi chiar în cetăţile noastre» (1).

(i) Monumenta comitialiaRegni Transylvaniae, tom. I,pag. 508—513.
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Apest răspuns războinic al lui Alexandru Lăpuşneanu 
umplu de groază întreaga Transilvanie.

Cu toţii vedeau că momentul când trupele române 
aveau să intre în Transilvania nu mai er à departe.

In fine, în anul următor 1555, sultanul Soliman al
Il-lea însărcină din nou pe voivozii români din Moldova
si din Tara Românească să intre cu oştirile lor în > ' »
Transilvania, să facă ordine în această ţară, să alunge 
de aici trupele regelui Ferdinand I şi să introducă în 
domnia ţării pe Sigismund (sau Ştefan), fiul regelui 
decedat Ion Zapolia.

In primăvara anului 1556, oştirile române trecură 
Carpaţii. Pătraşcu, domnul Ţării Româneşti, cu 12.000 
de oameni, iar Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldovei, 

' trimise la început numai pe vornicul Motoc cu 8 .0 0 0  
de oşteni. Moldovenii plecară să cucerească Alba-Iulia, 
iar Muntenii se duseră la Gherla, să bată şi să ia 
cetatea de acolo din mâinile trupelor regelui Ferdinand.

In scurt timp, în luna lui August 1556, intră în Tran
silvania pe la Rodna şi Alexandru Lăpuşneanu, în 
fruntea unei armate puternice.

Ostile române, dupăce cuceriră Transilvania, tre
cură în Ţara ungurească, se împreunară la Satmar, îm
presurară Oradea-mare şi arseră în drumul lor peste 
300 de sate ungureşti, apoi amândouă armatele române 
înaintară victorioase prin Maramureş până la H ust, 
unde întâmpinară pe regina Izabela, văduva lui Ion Za
polia, pe care o chemaseră din Polonia, şi, în 2 2  Octomvrie 
1566, amândoi voivozii români introduseră, în mod 
solemn, la Cluj, pe regina Izabela şi pe fiu l dânsei 
în domnia Transilvaniei.
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Regina Izabela, cu aceasta ocaziune, făcu o mulţime 
de daruri voivozilor români, apoi trupele lor, încărcate 
cu pradă enormă din oraşele ungureşti, se întoarseră 

acasă.

2. A  doua expediţiune a lui Alexandru Lăpuşneanu 
în Transilvania la /g/7.

In a 1557, sultanul Soliman II-lea însărcină din 
nou pe Alexandru Lăpuşneanu să intre cu oştirea 
sa în Transilvania şi să alunge din ţara aceasta 
resturile trupelor lui Ferdinand I.

Oştile moldovene înaintară până în Maramureş, 
bătură şi alungară garnizoana regelui Ferdinand din 
Muncaci, cuceriră cetatea şi o predară reginei Izabela.

In anul următor 1558, aflăm trupele moldovene în 
număr mare luptându-se în comitatul Zabolt de lângă 
Tisa, unde împresurară şi bătură cetatea Kisvarda şi 
alungară trupele regelui Ferdinand dincolo de Tisa(l), 
care era în epoca aceasta frontiera Transilvaniei.

Astfel oştile române se întoarseră şi de astă dată 
cu mare glorie de pe câmpurile Transilvaniei şi ale 
Ungariei. Cetăţile ungureşti delà Braşov şi până 

la Tisa nu putură să reziste bravúréi şi artei de 
războiu a Românilor, iar regele Ferdinand, din cauza 
acestei acţiuni energice a domnilor români, nu putu să 
cucerească nici de astă dată Transilvania.

(x) D ensuşiatm , Documente Hurmuzaki, vol. II, par.5, pag. 450.— 
L au rian , Istoria Românilor, pag. 380.

Densuşianu.— Domnii G lorioşi. 11



ION-VODÄ
Numit şi Ion-Vodă cel Cumplit

(A. 1572— 1574).

Ion-Vodă este unul din domnii şi eroii mari ai 
Moldovei, care a luptat cu o admirabilă virtute de 
războiu şi cu un devotament extraordinar, pentru ca 
Moldova să nu fie cucerită de Turci.

Istoricul Leonard Goreciu, scriind istoria războaielor 
ce le-a purtat Ion-Vodă uc Turcii, dedică această carte 
a sa unui nobil june german, pentru ca «minuna
tele planuri» şi «.maestria de războiu», cele-a între
buinţat Ion-Vodă, «acest cutezătoriu erou», în contra 
Turcilor, să-i fie de învăţătură şi urmare.

Aceste memorabile evenimente se petrecură ast-fel:

1. Prima învingere asupra Turcilor.

In a. 1574, sultanul Se Hm al Il-lea trimise la Ion- 
Vodă, domnul Moldovei, un ciauş turcesc, cu urmă
torul ordin: că dacă Ion-Vodă doreşte să rămână şi 
mai departe domn în Moldova, atunci să-i plătească 
pe viitor un tribut îndoit, adică 29 .000 de galbeni pe 
an, iar altcum, să ştie că Sultanul va trimite în ţară

X I .
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pe altul, care-i va plăti tributul acesta; iar dacă dân
sul va refuză tributul acesta, atunci să cedeze domnia 
ţărei altuia, iar el să meargă la Constantinopole, spre 
a se justifică. Şi dacă nu va face nici aceasta, sultanul 
va trimite o oaste puternică, ca să ocupe ţara Moldovei, 
şi dacă dânsul se va opune, are să-l strâmtoreze până 
la cele din urmă şi atunci îi va fi in pericol nu numai 
domnia dar şi viaţa sa (1).

In urma acestei solii neaşteptate, Ion-Vodă strânse 
pe boierii ţării, ţinti sfat cu dânşii şi, văzând că Tur
cii cearcă din z i  în- z i  să scufunde ţara Moldovei 
în servitute tot mai grea hotărîră că mai bucuroşi 
sunt să moară cu toţii, decât să sufere o astfel de 
umilire. Apoi Ion-Vodă chiemă la palat pe ceauşul 
turcesc şi, în faţa consiliului său de stat, îi răspunde: 
că ţara Moldovei nu va plăti nici tributul îndoit, pe 
care-l cere sultanul Selim, dar nici chiar tributul 
de până acuma, ci banii îi vor întrebuinţă pentru 
strângerea oastei şi pentru arme.

Zicând acestea, Ion-Vodă pofti numai decât pe so
lul turcesc ca, fără cea mai mică întârziere, să pără
sească ţara Moldovei, iar dânsul apoi începu a se pre
găti de războiu.

Sultanul Selim, aprins de mânie, în urma acestui cu
tezător răspuns al lui Ion-Vodă, trimise îndată o oaste 
puternică de Turci asupra Moldovei, ca împreună cu 
trupele lui Alexandru, domnul Ţării Româneşti, să 
prindă pe Ion-Vodă şi să-l trimită la Constantinopol,

(i) G oreciu, Bellum Ivoniae, în Tesaurul de monumente istorice, 
tom III, pag. 217—218.
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iar în domnia Moldovei să pună pe Petru Şchiopul, 
fratele voivodului Alexandru din Ţara Românească.

Armata inimică, ce plecă acum asupra Moldovei, 
eră în număr de 102.000 oameni, între aceştia 40 .000  
oameni din oastea Ţării Româneşti şi 2.000 Secui din 
Transilvania.

Trupele turceşti şi trupele Ţării Româneşti trecură 
peste B uzău, apoi peste Şiret şi tăbărîră, fără nici o 
grije, în ţinutul Brăilei. Aici însă ostaşii, osteniţi de 
drum, fiindcă veniseră zi şi noapte fără repaus, nete- 
mându-se că Ion-Vodă are să fie în apropiere, îşi lă
sară caii lor liberi la păşune, pe câmpurile ce se întind 
in partea de sus a râului.

Ion-Vodă, informat numai decât, prin speculatorii săi, 
despre locul unde sunt tăbărîţi inimicii şi că dânşii se 
află în stare cu totul nepregătită de războiu, se hotărî 
să-i suprindă şi atace îndată.

Spre scopul acesta, dânsul împărţi armata sa în trei 
coloane şi execută atacul din trei părţi de o dată.

Sviercevscki, comandantul Cazacilor, care venise în 
ajutorul lui Ion-Vodă, făcu primul atac din faţă, arun- 
cându-se cu mare sgomot asupra castrelor inimice, iar 
de celelalte două părţi, năvăli asupra Turcilor şi a 
Muntenilor Ion-Vodă cu oastea sa.

Din toată armata inimică, aproape nici imul nu 
se află călare, caii lor fiind împrăştiaţi pe câmpuri 
departe la păşune, iar castrele lor lipsite de senti
nele şi de corpuri de siguranţă.

La strigătele înfiorătoare ale celor ce năvăliau, ini
micii lui Ion-Vodă se înspăimântară astfel, încât nici 
nu mai puteau să apuce armele, nici să fugă, dar nici



165

nu ştiau ce să mai facă. Acum ostaşii lui Ion-Vodă 
începură a măcelări înfricoşat pe inimici. Castrele răsu
nau de plânsete şi de gemete (1). Turcii, Muntenii şi 
Ungurii fură ucişi cu toţii până la unul. Pe toată în
tinderea câmpului erau numai cadavre de oameni mort 
şi răniţi, totul era acoperit de arme. Ostaşii lui Ion- 
Vodă găsiră averi enorme în castrele inimicului şi ră
maseră pe locul de războiu 4 zile, ca să-şi restaureze 
puterile ostenite prin groaznicul măcel ce-1 făcuseră.

Din toată oastea inimică, de abia putu scăpa domnul 
muntenesc cu fratele său Petru, pe cared aducea ca să-l 
aşeze în domnia Moldovei. Dânşii fugiră repede la Brăila.

2 . A  doua învingere asupra Turcilor.

Ion-Vodă, aflând că rivalul său Petru Şchiopul fugise 
în cetatea Brăilei, cerii delà comandantul turcesc al 
fortăreţei să-i extrădeie pe Petru, declarându-i că alt 
cum dânsul nu se va depărta de lângă cetate, până 
nu o va supune şi va pune mâna pe toţi. Comandan
tul turcesc, înfuriat asupra lui Ion-Vodă, care nimicise 
atâta oaste turcească, îi trimite drept răspuns: io  glon- 
ţuri mari de tun, alte glonţuri mai mici şi două 
săgeţi, spunându-i totodată că, dacă nu se va ridica 
numai decât cu trupele sale de aci, cu astfel de bu
cate are să-l ospăteze.

Acest răspuns umplu de mânie pe Ion-Vodă. Dânsul 
puse numai decât în fiare pe solii comandantului turcesc, 
le tăie urechile, nările şi buzele, apoi porunci să-i bată

(i) G oreciu, Bellum Ivoniae, ibidem, pag. 226—227.
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cu cuie de fer pe o bârnă înaltă de lemn şi să-i arunce 
înaintea porţilor Brăilei.

Apoi Ion-Vodă împresură îndată, cu trupele sale, 
oraşul Brăilei, care eră înconjurat cu zid , şi dete 
ordin infanteriei sale să facă asaltul asupra oraşului. 
Ostaşii săi puseră numai decât scările ce le aveau gata, 
se suiră pe ziduri încă mai înainte de a sosi orăşenii 
întru apărare, le sfărâmară şi irupseră în oraş. Apoi 
un înfricoşat măcel începù aci asupra Turcilor, care 
ţinu patru zile. Iar după măcel şi pradă, Ion-Vodă 
dete foc oraşului, încât, după cum scrie istoricul Goreciu, 
necum fiinţă omenească, dar nici câine nu a mai putut 
scăpa din mijlocul flăcărilor şi ruinelor.

Apoi Ion-Vodă împresură fortăreţa Brăilei şi începù 
s’o bată.

Pe când acum Ion-Vodă era ocupat cu asediul ce
tăţii de aici, îi veni deodată ştirea că o nouă armată 
turcească de 15.000 oameni vine delà Tighina în ajutorul 
garnizoanei turceşti delà Brăila.

In contra acestei trupe, Ion-Vodă trimise numai decât 
pe comandantul său Sviercesvki cu 8.000 de călăreţi 
români.

Sviercevski alergă îndată înaintea Turcilor cu cavaleria 
română şi-i lovi cu atâta furie, încât toţi fură ucişi şi 
numai 1.000 de călăreţi putură scăpă cu fuga, pe cari 
apoi îi luă la goană şi parte-i risipi, parte-i ucise.

j .  A  treia şi a patra învingere asupra Turcilor.

Ion-Vodă, aflând că la Tighina se adunase un nou 
corp de oaste turcească, care se împreunase cu cetele
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Tătarilor ce veniau în ajutor, ridică asediul fortăreţei 
Brăila, care vedeâ că are să ţină prea mult timp, şi 
plecă îndată cu toată oastea sa asupra Tighinei.

Ajungând aci, se aruncă deodată cu vehemenţă asupra 
lagărului inimic, risipeşte pe Turci şi pe Tătari, cucereşte 
cu asalt oraşul Tighinei, ucide pe toţi orăşenii dimpreună 
cu mueri cu tot, în urmă prădează şi dă foc oraşului.

Apoi Ion-Vodă trimete un corp de 600 de Cazaci 
asupra Cetăţii Albe, care se afla în mâinile Turcilor. 
Cazacii cuceresc îndată cu asalt oraşul, îi dau foc şi-l 
prefac în cenuşe mai mult de jumătate. Garnizoana 
turcească însă, care se află aici, ieşi acum afară 
din cetate, ca să susţină la câmp lupta cu Cazacii.

Sviercevski, comandantul Cazacilor, ceru îndată aju
torul lui Ion-Vodă, care îi trimite 3.000 de ostaşi mol
doveni.

Sviercevski se pune acum în ordine de bătaie. Pe 
cei 1.200 de Cazaci ce-i avea cu dânsul îi împărţeşte 
în trei cete. In linia primă pune pe Cazacii cari aveau 
scuturi şi suliţe, la aripa dreaptă pe arcaşi, la aripa 
stângă pe lănceri, iar pe Români îi aşeză la spatele 
Cazacilor. Turcii, văzându-i puţini, se gătiră de bătaie. 
La început, în timp de o oră, lupta era îndoioasă. 
Cazacii de abia puteau să mai reziste. Atunci Svier
cevski chiamă în luptă pe Români, cari se aflau la 
spatele Cazacilor. Românii aceştia, zice istoriculGoreciu, 
oameni plini de vigoare în trup şi în suflet, întărâtaţi 
întocmai ca şi fiarele îndelung reţinute, se aruncară 
cu strigăte înfricoşate în ajutorul Cazacilor.

Călăreţii şi pedeştrii se repeziră, cu multă vehemenţă, 
asupra gloatelor turceşti. Turcii dau dosul, însă infan
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teria română, stându-le în cale, le taie picioarele şi spin
tecă pântecele cailor. De altă parte, Cazacii, aruncân- 
du-se în goană după Turci, îi culcă la pământ. Castrele 
inimice şi aparatele belice fură ocupate şi prădate. Acea
sta fu a patra învingere asupra Turcilor.

4. Lupta lui Ion-Vodă cu Turcii la Calmi în ///«/.

Acum Turcii, cuprinşi de mare groază, jpentru mă
celurile înfiorătoare jc e  le făcuse Ion-Vodă asupra tru
pelor şi locuitorilor turceşti nu departe de Dunăre, în
cepură să facă rugăciuni publice prin moscheie, ca 
Dumnezeu să abată de asupra lor această mare ne
fericire.

Iar sultanul Selim al II-lea, ad'ânc întristat şi turbu
rat totodată pentru înfrângerile şi pierderile enorme 
ce le suferise trupele sale şi temându-se acum să nu 
fie gonit şi din provinciile Imperiului bizantin, trimise 
asupra Moldovei o nouă armată de 200.000 oameni 
cu 120 tunuri.

Ion-Vodă, îndată ce află că armata turcească se 
apropie de Dunăre, chiemă pe pârcălabul său Irivnia 
Ciarnetzki, îi dete o parte din oastea sa şi-l trimise 
la Dunăre, lângă Obluciţa, ca să împiedice trecerea 
Turcilor în Moldova.

Comandantul turcesc, pe lângă toată puterea formi
dabilă de care dispunea în această expediţiune, nu cu
teză însă să treacă numai decât Dunărea, ci trimise în 
secret soli la pârcălabul Irimie Ciarnetzki, cu o sumă 
de 30.000 galbeni ungureşti, ca să-l câştige pentru in
teresele turceşti, anume ca să ridice tabăra sa delà
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Dunăre, până vor trece Turcii în Moldova, apoi să se 
desfacă cu totul de Ion-Vodă, a cărui soartă, spuneă 
dânsul, este pierdută şi pe care Sultanul nu-1 poate 
suferi mai mult în domnia ţării şi nu se va stâmpără 
până nu-i va vedea capul tăiat.

Ademenit prin darurile acestea mari şi prin promi
siunile ce i le mai făcea Petru Şchiopul, rivalul lui 
Ion-Vodă, Irimie Ciarnetzki primi condiţiunile Turcilor, 
se retrase cu trupele sale delà Dunăre, lăsându-le li
beră trecerea pe pământul Moldovei. Apoi acest Irimie 
se întoarse îndată la Ion-Vodă şi-l informează cu to
tul falş, spunându-i că întreagă putere a armatei tur
ceşti nu este mai mare de~10— 12.000 de oameni.

Ion-Vodă, încredinţându-se pe deplin în cuvintele pâr
călabului Ciarnetzki, fără să mai strângă toate trupele 
sale, plecă repede înaintea armatei turceşti, pe care o 
întâmpină la Cahul.

De astă dată oastea lui Ion-Vodă eră compusă din
30.000 oameni, partea cea mai mare numai gloate de 
ţărani, armaţi cu arcuri, cu coase, cu săbii strâmbe şi 
cu măciuci, însă devotaţi cu multă credinţă lui Ion-Vodă, 
atât din sentiment naţional cât şi pentru ura lor secu
lară ce o aveau asupra Turcilor.

Ion-Vodă împărţeste oastea sa în jo  de pâlcuri 
si aşeză înaintea fie-cărei cete tunuri de o mărime ex-
J î

traordinară. Peste tot, dânsul dispunea în această luptă 
de 80 tunuri, iar pârcălabul Ciarnetzki avea sub con
ducerea sa întreaga cavalerie română, compusă din
13.000 de' călăreţi viteji. Ion-Vodă însă se convinse 
îndată că armata turcească eră mult mai numeroasă 
de cum îl informase pârcălabul său Ciarnetzki. Astfel îl
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chiemă numai decât Ia sine. Insă Ciarnetzki îi răspunse 
că acumTnu mai e timp de discutat, ci trebue să în
ceapă numai decât lupta şi că, de almintrelea, nici nu-i 
eră posibil să afle numărul exact al armatei turceşti. 
Apoi se dete semnalul de războiu. Irimie Ciarnetzki tre
cu pe dinaintea cavaleriei sale şi, în loc de a comandă 
începerea atacului, dânsul, după cum era înţeles cu 
Turcii, dete îndată ordin să închine steagurile, să plece 
capetele şi să-şi ridice pălăriile în suliţe şi în săbii. Turcii, 
văzând această închinare, înaintară până lângă dânşii şi 
cerură să treacă acum în partea lor şi să întoarcă ar
mele asupra lui Ion-Vodă. Cavaleria română, uimită de 
această faptă a comandantului său, stete câtva timp ne- 
decisă. Insă Ion-Vodă, aflând despre trădarea lui Ciar
netzki, nu-şi pierdît de loc curajul şi dete ordin celor
lalte trupe ale sale să întoarcă tunurile asupra propriei 
sale cavalerii. Turcii de altă parte, văzând că cetele cava
leriei lui Ciarnetzki stau la îndoială ce să facă, înaintară 
cu armele asupra lor. Acum cavaleria română, ajunsă între 
două focuri şi ea, căzu întreagă pe câmpul de războiu. 
Peste cadavrele acestei frumoase trupe de cavalerie tre
cură Turcii asupra infanteriei lui Ion-Vodă şi asupra 
Cazacilor. Insă Turcii fură primiţi cu bubuitul tunurilor 
şi atacaţi cu multă vigoare la amândouă aripele, din 
partea Românilor şi a Cazacilor. Văzând Turci că Ro
mânii se luptă cu un curaj extrem şi că voiesc să 
învingă cu orice preţ, cercară îndată să le întindă o 
cursă şi să-i atragă în locul unde erau aşezate tunurile 
lor. Românii însă observară frauda şi nu-i goniră mai 
departe. Acum Turcii, primind noi ajutoare, făcură un 
a l doilea atac asupra oastei lui Ion-Vodă. Românii se
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retraseră între tunurile lor, iar Turcii, osteniţi de luptă, 
se retraseră şi dânşii a doua oară. Âcum amândouă 
părţile încetară puţin din arme, ca şi cum s’ar fi înţeles 
între sine. Spre nefericire însă, o ploaie mare căzu peste 
amândouă oştirile, le muie cu totul praful de puşcă şi 
făcu astfel imposibilă întrebuinţarea mai departe a tu
nurilor, atât la Români cât şi la Turci. R ăul cel mai 
mare însă îl aduse această ploaie Românilor, a că
ror pvitere în contra mulţimii turceşti stă cu deose
bire în tunuri şi de cari acum nu se mai puteau servi. 
In fine, Turcii mai aduseră în luptă încă 20.000 ostaşi. 
Pe lângă Turci, păşiră pe teatrul de războiu şi Tătarii, 
cari, văzând că tunurile Iuilon-Vodă nu mai răspund, ieşiră 
din văile în care stau ascunşi şi, împreună cu Turcii, se re
peziră asupra aripei stânge, unde erau aşezate tunurile 
Românilor, cari însă, de astă dată, nu se mai puteau slo
bozi, pulberea fiind muiată şi stricată de ploaie. Astfel 
Românii fură respinşi delà tunuri. Cazacii fură tăiaţi până 
la 250 oameni. Ion-Vodă aleargă repede în ajutorul 
aripei stângi, recuceri delà Turci cele 60  de tunuri ce 
i le luase şi el însuşi trase cu mâine le sale un tun 
după sine. Apoi Ion-Vodă, puind în ordine pedestrimea 
sa, care eră în număr de 20.000, începù a se retrage 
şi, după mari sforţări, ajunse în seara de 10 Iunie Ia 
ruinele unui sat ars, la Roşcani.

Aci dânsul aşeză castrele sale şi le întări repede cu şan
ţuri împrejur, fără să bage de seamă în pripă că în 
acest loc nu aveâ apă. In aceeaş zi, pela apusul soa
relui, Turcii împresurară lagărul lui Ion-Vodă de toate 
părţile.

«Erau Turcii, scrie Goreciu, în număr atât de mare,
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încât mulţimea lor nu seputeàvedeà cu ochii». Trei zile 
întregi se apără cu bărbăţie Ion-Vodăîn acest lagăr închis, 
ucizândo mare mulţime de Turci. In fine, Turcii, observând 
că ocuparea castrelor luilon-Vodă are să fie foarte dificilă, 
trimiseră soli la dânsul si-1 invitară să se închine de 
bună voie, că mai multă speranţă poate aveâ dânsul 
în misericordia Turcilor, decât în rezistenţa sa zadarnică. 
Căci, închis de toate părţile şi lipsit de orice ajutor, 
va trebui în urmă să se supună. Românii, cari sufe- 
riau în mod îngrozitor din lipsa apei, încât erau 
siliţi să-şi întindă cârpele pe rouă, ca să poată stoarce 
câteva picături, fură de părere ca Ion-Vodă să accep- 
teze pacea, dacă va putea dobândi nişte condiţiuni fa
vorabile şi sigure. Ion-Vodă, văzând că oamenii săi flă
mânzesc şi mor de sete, cerii astfel ca toţi comandanţii 
armatei turceşti să-i depună un jurământ solemn, fie 
care de şapte ori: că vor acordă liberă retragere tru
pelor sale, atât Românilor cât şi Cazacilor, iar pe dân
sul îl vor duce, viu şi neatins, la sultanul Selim al II-lea.

Comandanţii turceşti primiră aceste condiţiuni şi de- 
puseră cu toţii jurământul, după cum îl cerea Ion-Vodă. 
Apoi Ion-Vodă, cu lacrămi în ochi, îşi luă rămas bun 
delà Români şi delà Cazaci şi se predete în mâinele 
Turcilor în ziua de 14 Iunie 1574. Sosind în tabăra 
turcească, Ion-Vodă se întreţinu cu paşii şi comandanţii 
turceşti timp de 4 ore întregi. Când deodată Capigi 
basa prinse o frază din vorbele sale şi, declarându-se 
ofensat, trase sabia, lovi pe Ion-Vodă în faţă şi-i stră
punse pântecele. Apoi chemă pe ieniceri, îi tăiară ca
pul până încă eră viu, iar corpul îl legară de picioarele 
a două cămile şi-l despicară. Infipseră în o suliţă capul
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lui Ion-Vodă, îşi muiară săbiile în sângele lui încă cald, 
iar oasele sale le împărţiră între dânşii ca suvenire.

După ce Turcii uciseră pe Ion-Vodă cu atâta necre
dinţă şi cruzime, se aruncară apoi asupra lagărului Ro
mânilor şi-i măcelăriră pe toţi în mod înfricoşat (1).

Aşa finit avu Ion-Vodă, zice istoricul Goreciu, băr
bat memorabil, care fu omorît prin perfidia Turcilor 
cu atâta cruzime şi fără de lege, lăsând întristarea şi pă
rerea de rău în inimile tuturor (2).

(x) G oreciu , Descriptio belii Ivoniae voivodae, în Tesaurul de monu
mente istorice, tom. III, pag. 209 seq.

(2) Ib id em ,pag. 240.



PETRU AL IX-LEA
Numit şi Petru Şchiopul.

învingătorul Cazacilor.
(A. 1574- 1577; 1577-1580 1584-1591).

Vornicul Grigorie Ureche scrie despre Petru Şchio
pul, domnul Moldovei, că dânsul a fost un domn cu toate 
podoabele câte trebuie unui om de cinste, boierilor le 
eră ca un părinte, «ţării eră apărare», milostiv pentru 
săraci, miluiâ mănăstirile şi le confirma posesiunile (1).

Petru Şchiopul, în cursul domniei sale, se ilustră prin 
o serie întreagă de învingeri strălucite asupra Caza
cilor, cari, în timpul acesta, năvăliau neîncetat peste 
Nistru, prădau şi devastau Moldova.

încă din secolul al XlV-lea, Cazacii, o populaţiune 
nomadă, se stabiliseră in nordul mării Negre, pe şesurile 
dintre Tătari şi Slavii Rusiei. Oameni cu totul nedisci
plinaţi, însă foarte războinici, jefuitori de profesiune, 
călăreţi buni, de o statură mijlocie, cu o fisiomonie mai 
mult tătară şi de o constituţiune robustă, ei formau în 
această epocă teroarea populaţiunilor vecine.

In a 1577, o ordă de Cazaci năvăli pe neaşteptate

X I I .

(1) K ogăln icean u , Cronice, tom. I, pag. 238.
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asupra Moldovei ín frunte cu un anumit Ion Potcoavă (1), 
pentru ca să-l aşeze pe acesta în domnia Moldovei.

Petru-Vodă strânse îndată oştirea sa şi ieşi înaintea 
Cazacilor. De astă dată însă, Cazacii, informaţi că Petru 
vine asupra lor cu oaste puternică şi cu tunuri, nu mai 
cutezară să-l aştepte, ci fugiră repede înapoi.

In scurt timp după aceasta primă încercare, fon Pot
coavă năvăleşte a doua oară cu Cazacii asnpra Mol
dovei şi înaintează de astă dată până la laşi.

Petru-Vodă le iese înainte cu oastea sa, mai având 
pe lângă sine şi o altă trupă mică de Turci. Când Petru- 
Vodă fulgeră cu tunurile sale asupra Cazacilor, aceştia 
se aruncară cu toţii la pământ. Turcii, crezând că inimicii 
sunt ucişi, alergară îndată asupra lor. insă Cazacii se 
ridică repede în picioare, deschid focul asupra Turcilor 
şi oastea lui Petru fu risipită întreagă.

Acum Petru-Vodă fuge în Ţara Românească, la fratele 
său Alexandru, ca să strângă aici oastea nouă.

Insă, după o lună de zile, Ion Potcoavă, văzând că 
poziţiunea sa în Moldova e foarte dificilă, părăseşte 
ţara şi Petru Şchiopul se întoarce iarăşi în domnie.

In luna lui Fevruarie 1578, Cazacii năvăliră, pentru 
a treia oară, asupra Moldovei, de astă dată având cu 
sine pe Alexandru, fratele lui Ion Potcoavă, pe care 
voiau să-l pună domn In Moldova. Cazacii însă fură bătuţi.

Petru-Vodă prinse pe Alexandru, pe care-1 trase în 
ţeapă, şi o mulţime mare de Cazaci, pe cari-i trimise 
ca robi la Constantinopol.

(i) El a fost numit astfel, fiindcă, după cum spun cronicele, eră aşâ 
de tare, încât f r ă n g e ă  potcoavele cu m âinile.
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Apoi, în semn de mulţumire lui Dumnezeu pentru 
această frumoasă învingere, Petru-Vodă întemeie şi sfinţi 
mănăstirea delà Galata.

In 20 Iulie 1578, Cazacii intrară a patra oară în 
Moldova, iar în anul următoru 1579 pentru a cincia 
oară. Insă, în amândouă rândurile, ei fură bătuţi şi risipiţi.

In 1584, Cazacii năvăliră pentru a şeasea oară 
asupra Moldovei. Petru-Vodă le ieşi înainte la satul 
numit Bogdăneşti de lângă Prut. înconjură pe Cazaci 
de toate părţile şi-i sili să capituleze până la cel din urmă.

In 8 Ianuarie 1587, Cazacii, pururea neastâmpăraţi şi 
dedaţi la pradă, se aruncară pentru a şeaptea. oară asupra 
Moldovei şi o jefuiră în mai multe părţi.

Petru Şchiopul trimise asupra lor pe Pârvu, pârcă
labul delà Soroca, cu o parte din oastea Moldovei. 
Pârvu aleargă repede după Cazaci, îi ajunge la satul 
Periaslav. Aici dă un războiu crâncen asupra Cazacilor, 
care ţinu două zile. In urmă. Cazacii fură învinşi, tăiaţi 
şi, după cum se spune, numai singur unul a scăpat din ei 
cu viaţă.

In anul 1588, Cazacii făcură a opta incursiune în 
Moldova, sub conducerea unui aşa numit Ivan. Petru 
le ieşi înainte cu oastea sa din sus de Ţuţora. Aici dete 
războiu asupra lor, îi bătu, prinse pe Ivan şi-l pedepsi, 
iar ceilalţi fură risipiţi prin păduri şi goniţi până la apa 
Ceri musului, încât numai puţini au scăpat în ţara lor, 
însă mai toţi răniţi şi săgetaţi.

In anul 1591, sultanul Amurat al IlI-lea cerù delà 
Petru-Vodă să-i mărească tributul ţării, anume să-i 
plătească în viitor pe fiecare an câte 15.000 de gal
beni.



177

Petru, văzând starea tristă de dezolare în care se 
află în timpul acesta Moldova, se hotărî ca mai bine 
să renunţe la domnie, decât să sufere de o parte a- 
ceastă umilire (1), iar de altă parte să contribue însuşi 
la apăsarea şi ruina ţării sale. Boierii îl rugară să ră
mână în domnie şi să nu părăsească ţara. Insă Petru 
rămase firm în hotărîrea sa, încredinţă guvernul ţării 
unei locotenenţe domneşti şi apoi se retrase în Ger
mania.

Vornicul Grigorie Ureche, în cronica sa, încheie ast
fel domnia lui Petru-Vodă:

«Lui Petru-Vodă putem să-i zicem cel milostiv, că 
binele au lepădat pentru ţară şi altul nimeni ca dân
sul aşâ nu s’a mai aflat. Eră domn blând, ca o matcă 
fără ac, la judeţ drept. . . şi putem să zicem că toate 
pe izvod le-a ţinut, ca să nu se smintească» (2).

(1) Despre starea de dezolare în care se afla Moldova în această 
epocă, se exprimă astfel un raport din 20 Decemvrie 1594: Intendesi 
anco, ehe li C osach i habbiano inferito g ra n d iss im o  danno nella Va- 
lachia suddetta . . .  ehe Turchi hora siano invitaţi a far impeto 
contro la Valachia, perché è molestata et lacerata dall’altro lato per li 
Cosachi sopra nominati. H urm uzach i, Documente, vol. III, par. 2, 
pag. 67.

(2) K ogăln iceanu , Cronice, tom. 1, pag. 238.
Densuşianu.—Dom nii G lorioşi, 12



X I I I .

ŞTEFAN TOMŞA
(A. 1612 — 1618; 1621 — 1623)

Învingerea şi capitularea armatei polone la Cornul 
lui Sas în a. 1612.

In timpul domniei lui Ştefan Tomşa, oastea Moldo
vei repurta o nouă învingere strălucită asupra Polo
nilor.

Istoria acestui războiu este următoarea:
In luna lui Noemvrie 1611 (1), sultanul Turcilor, 

Ahmed L nemulţumit cu Constantin Movilă, domnul 
Moldovei, care era foarte mult devotat Polonilor, tri
mise în locul său, ca domn în ţară, pe boierul Ştefan 
Tomşa, care, în timpul acesta, se afla ca reprezentant 
al Moldovei la Constantinopol şi care făcuse Turcilor 
multe servicii în războaiele cu Perşii (2) şi câştigase fa
voarea marelui vizir, a lui Mehmet Giorgianul.

Constantin Movilă, surprins de intrarea lui Ştefan 
Tomşa în Moldova, se retrage la Hotin, cere ajutorul 
Polonilor şi începe a aduna oaste în contra noului 
domn (3).

(1) H u rm u sak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 81.
(2) H u rm u zaki, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 329.
(3) H u rm u zak i, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 332.
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Generalul polon, principele Ştefan Potocki, care ţi
nea în căsătorie pe doamna Maria, sora lui Constan
tin Movilă, văzând că senatul Poloniei întârzie prea 
mult cu ajutorul ce-1 solicita fostul domn Constantin 
Movilă, strânse repede, pe socoteala sa proprie, o oaste 
de vre-o 10.000 oameni pedeştri şi călări şi apoi, îm
preună cu Constantin Movilă şi cu fratele acestuia Ale
xandru, plecă asupra lui Tomşa, intră în Moldova şi 
trecu peste Prut.

Ştefan Tomşa, auzind de venirea Polonilor, strânse 
îndată toată oastea ţării. De asemenea chemă in aju
tor şi pe Tătarii delà Crim.

In timpul acesta, în oastea lui Ştefan Tomşa se mai 
aflau câţiva căpitani vestiţi de ai lui Mi hai Viteazul 
anume Mărza, Gheţea şi Racea, cari, după moartea 
domnului lor, intrară în serviciul militar al Moldovei.

Ştefan Potocki înaintă cu oastea polonă până la locul 
unde se coteşte Prutul, numit Cornul lui Sas. Oastea 
lui Ştefan Tomşa însă fu aşa de bine condusă şi Ro
mânii se luptară cu atâta vitejie şi ştiinţă de războiu, 
încât înconjurară pe Poloni de toate părţile, parte 
mare îi măcelăriră, pate îi înecară în Prut, iar restul fu 
silit să capituleze.

Lupta aceasta se întâmplă la Ştefăneşti. Generalul 
Potocki şi alţi Poloni de frunte fură făcuţi prizonieri 
de Tătari (1).

In această luptă, Ştefan Tomşa prinse pe principele 
Potocki şi pe Alexandru Movilă, pe cari îi trimise la 
Constantinopol.

(i) H u rm u m ki, Documente, vol. IV, par. 2, pag. 82.
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Iar Constantin Movilă, fostul domn al Moldovei, ca 
să poată scăpă cu viaţă, se amestecă între soldaţii de 
rând ai Polonilor şi căzii în captivitatea unui Tătar. 
Acesta, înţelegând cine este şi vrând să-şi facă cinste 
la hanul, fugi cu Constantin către Crim.

Insă, când Tătarii voiau să-l treacă în o luntre mică 
peste apa Niprului, se ridică o furtună şi umplu luntrea 
cu apă şi Constantin se înecă acolo.

Ast-fel se termină această expediţiune a Polonilor 
în Moldova. Oastea polonă întreagă, parte fu nimicită, 
parte căzii în captivitatea Românilor şi a Tătarilor şi, 
după cum spun cronicele, de abia au scăpat cine să 
ducă veste în Polonia (1).

(i) A  se vedea şi B aret, Histoire des derniers troubles de Molda
vie, în T esaurul d e  m onum ente istorice, tom. II, pag. 18 seq.



CONSTANTIN CANTEMIR
(A. 1685— 1693)

Despre Constantin Cantemir scrie astfel cronicarul 
Nicolae Muşte.

«Constantin Cantemir-Vodă, careerâ chiar pământean 
din părinţii lui, . . .  a arătat din tinereţele lui vitejie 
şi a arătat în domnia lui semne de bună chiverniseală, 
căci şi ţara a chivernisit-o întru bună stare» (1).

In tinereţele sale, Constantin Cantemir servise în ar
mata polonă, unde se distinsese, prin talentele sale mi
litare şi prin curagiul său, cu deosebire în luptele ce 
le avuseseră Polonii cu Svedianii (2).

Iar sub domnia lui Petriceicu-Vodă (1672— 1673), 
Constantin Cantemir ocupase demnitatea de serdar, 
adecă general peste cavaleria delà Lăpuşna, Orheiu şi 
Soroca, având însărcinarea să apere districtele orientale 
ale Moldovei de incursiunile Tătarilor din Crim şi din 
Bugeac (3).

XIV.

(1) K ogăln icean u , Cronice, tom III, pag. 24.
(2) C antem ir, Istoria Imperiului Otoman, tom. II (Bucureşti 1876), 

pag. 536.
(3) C antem ir, Descriptio Moldáviáé, Bucureşti r872, pag. 80.
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i .  învingerea delà B oian  în 1685.

In anul 1685 se începu războiul între Poloni şi Turci 
pentru Ucraina.

Oastea polonă, condusă, de regele Sobieski, intră prin 
PoOuţia în Moldova, şi de astă dată teatrul operaţiunilor 
de războiu eră în ţinuturile Nistrului şi ale Bucovinei.

In acest războiu, după cum scrie principele Dimitrie 
Cantemir, generalii poloni deciseră să atace mai întâiu 
pe Moldoveni, crezând că, odată aceştia delăturaţi din 
cale, vor întâmpină rezistenţă mai puţină din partea 
Turcilor (I). Pentru scopul acesta, Polonii atacară imediat 
castrele Moldovenilor, cari erau numai la o distanţă de 
o oră depărtare de Turci. Domnul Moldovei, Constantin 
Cantemir, văzând că Polonii vin cu mers accelerat 
asupra castrelor sale, dete ordin tuturor trupelor sale să 
prindă armele şi să respingă cu forţa pe Poloni. Mol
dovenii susţinură cu vigoare atacul anteposturilor polone, 
cari erau în număr de 6000 oameni şi, văzând că 
inimicii încep a se retrage, se aruncară asupra lor cu 
atâta virtute eroică, încât îi puseră pe toţi pe fuga. La 
sunetul armelor, se alarmară îndată şi Turcii, plecară 
şi dânşii asupra Polonilor şi începură să-i atace delà 
spate. Lupta a fost atât de vehementă, încât, în timp 
de o oră, au căzut la 6000 de Poloni, iar 5000  de Ca
zaci, încunjuraţi de toate părţile, au fost siliţi să capi
tuleze. Celelalte trupe polone, văzând că victoria în-

(x) H u rm u eak i, Documente, vol. V , par. i, pag. xn .L ettera  scritta 
dai R. P. Bonesana a Monsig. Nuntio Apostolico in Polonia : e giâ 
(li Turchi) havevano scritto alli Principi di Valacchia e Moldávia, 
che venissero con la loro gente.
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cepe a se pleca în partea inimicului, se grăbiră numai 
decât a se retrage în castrele lor. Insă mai înainte de 
a ajunge aci, Tătarii le tăiară drumul şi nu le rămase 
Polonilor decât să-şi caute scăparea în fuga, lăsând ca
strele şi întregul material de războiu în mâinile cuceri
torilor (1).

Această luptă s’a întâmplat la satul numit Boian 
din Moldova. Armata română, care participase în acest 
războiu, după cum scrie principele Dimitrie Cantemir, 
era în număr de 5000 oameni.

2 . Luptele cu Polonii din a. 1686.

In a. 1686, regele Poloniei Sobieski întreprinse o 
nouă expediţiune asupra Românilor şi a Turcilor. De 
astă dată, intenţiunea regelui polon era să cucerească 
atât Moldova cât şi Ţara Românească, cu toate că ţă
rile acestea secule întregi fuseseră zidurile cele mai pu
ternice de apărare ale Poloniei în contra Imperiului oto
man.

Regele Sobieski, cu armata sa de 60.000 oameni» 
înaintează acum spre Moldova, trece Prutul pe lângă 
satul numit Valea Strâm bă  şi începe a-şi vărsa toată 
mânia asupra Moldovenilor, dând libertate soldaţilor săi 
să prădeze şi să devasteze ţara. Aceasta din cauză fi- 
ind-că domnul Moldovei nu primise propunerile sale de 
alianţă în contra Turcilor. Sosind la Iaşi, regele Sobi
eski dă foc la două mănăstiri, răpeşte toate vasele sacre, 
ia relicviile Sf. Ion din Suceava, dimpreună cu multe

( i )  C a n te m ir , Is to r ia  Im p e riu lu i O to m a n , tom . II, B u c u re şti i 8 7 6 , 

p a g . 5 19  seq .
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alte odoare preţioase, ridică pe mitropolitul Moldovei 
Dositeiu şi-l duce în capitivitate, fiindcă acesta nu voise 
să-i extrădeie lucrurile sfinte.

Iar soldaţii săi spoliează oraşele şi satele în toate păr
ţile pe unde ajung.

Constantin Cantemir, auzind de atrocităţile şi sacri- 
egiile ce le comiteau Polonii, trimese repede trupele 
sale prin toată ţara. Aceste surprind şi atacă pe Poloni, 
pe când erau împrăştiaţi după prăzi, prind din ei mai 
bine de 4.000 de oameni, pe cari parte-i spânzură, 
parte îi trag în ţeapă.

Totodată Turcii şi Tătarii infestează încontinuu cas- 
trele şi trupele Polonilor şi le aduc pierderi însemnate.

In scurt timp, trupele polone, lipsite de proviziuni, în
cepură să sufere de foame, încât nu se mai puteau 
mişca cu castrele lor dintr’un loc în altul, fără să lase 
în urmă câte 3 — 4000 de morţi.

Regele Sobieski, în faţa acestei situaţiuni nefavora
bile, hotărăşte a se întoarce cu armata sa în Polonia. 
Ca să nu aibă însă aparenţa că dânsul a consumat 
ajutoarele băneşti de războiu ce i le dase Papa delà 
Roma, fără ca să facă nimic, hotărăşte să bată şi să 
ocupe cetatea Neamţului. Pe lângă toate că cetatea 
aceasta erâ părăsită de locuitori şi de trupe, rămăsese 
însă acolo, din întâmplare, încă ig  vânători moldoveni. 
Aceştia închid porţile şi trag podurile. Regele, neştiind 
câtă garnisoană se află în cetate, o bate 4 zile dea- 
rândul. Vânătorii români se luptă cu bravură, ucid 50 
de Poloni şi pe comandantul artileriei. In fine, dânşii, 
văzând că zece din camarazii lor căzuseră, hotărîră să 
capituleze şi să predea cetatea, sub condiţiune ca gar
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nizoana să se poată retrage liberă, unde va voi. Re
gele Sobieski primeşte condiţiunea. Când însă vede 
că din cetate nu ies mai mulţi ca 6 vânători, ducând 
în spate pe trei camarazi ai lor răniţi, regele se înfu- 
riează de ruşine şi dă ordin ca să-i spânzure pe toţi. 
Insă generalul polon Iablonovski se interpune şi amin
teşte regelui că dânsul le-a promis libera retragere.

Ast-fel aceşti bravi soldaţi români fură lăsaţi să meargă 
unde le va place (1).

La întoarcerea spre Polonia, armata regelui Sobieski 
avu să sufere necontenit pierderi însemnate din partea 
Tătarilor şi a ţăranilor români.

In fine, regele Sobieski, cuprins şi dânsul de frică 
ca să nu cază în mânile Românilor, Turcilor sau Tă
tarilor, părăseşte armata şi fuge noaptea, pe sub ascuns, 
în Polonia, luând de călăuză pe un colonel moldovean 
cu numele Turculeţ, iar restul armatei sale se întoarce 
în Polonia, sub conducerea generalului Iablonovski.

In anii următori 1688, 1689 şi 1692, Constantin Can- 
temir luă parte încontinuu cu oastea Moldovei la res- 
belele ce le avură Polonii cu Turcii. Prin măsurile sale 
înţelepte de apărare şi prin alianţele sale cu Turcii, Con
stantin Cantemir împiedecă, în mod puternic şi cu de
plin succes, ca regele Sobieski să-şi realizeze plan
urile sale de a cuceri Moldova şi Ţara Românească.

Iar în a. 1696, regele Sobieski muri, după ce des
perase cu totul de viitorul Poloniei.

(i) C antem ir, Istoria Imperiului Otoman, tom. II, pag. 536, 541.



III .

ROMANIA c a  r e g a t



CAROL I
domnul şi regele României.

(Pe tron delà 1866).

I.

Carol 1 consolidează unirea ţărilor române. 
Luptă victorios şi recucereşte vechia independenţă a 

ţării. Întemeiază regatul român.

Ca domn, ca rege şi ca învingător pe câmpul de 
războiu, Carol I  este o figură mare a timpurilor 
moderne.

Istoria domniei sale este istoria regenerării politice 
a poporului român, Începutul unei noi ere de progrese 
continue şi imense pe toate terenurile.

Sub fericita sa domnie, s’a schimbat cu totul situa- 
ţiunea politică a ţărilor române. S ’a ridicat numele 
şi demnitatea statului român, iar elementul român de 
peste tot locul ajunse la o deosebită importanţă po
litică în cercul naţiunilor europene.

Unirea celor două ţări surori, visul de aur al po
porului român, la care tindeâ Ştefan cel Mare şi Mi- 
hai Viteazul, s’a consolidat astăzi pentru totdeauna.

România, sub glorioasa domnie a lui Carol I, scu
tură pentru totdeauna ultimele legături ale suzeranităţii
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turceşti, nedemne de poporul român şi de nobilul său 
domn, şi îşi recuceri, prin vitalitatea şi prin propriile 
sale virtuţivechia independenţă politică, pentru care 
luptase aţâţi căpitani iluştri şi pentru care naţiunea ro
mână făcuse atâtea sacrificii enorme de sânge şi avere.

Cu deosebire, poziţiunea politică a statului român se 
întări din nou prin marele act de stat îndeplinit în 14 
Martie 1881, prin voinţa unanimă a naţiunii şi prin vir
tuţile cele mari ale domnului său, prin înălţarea R o
mâniei la rangul de regat.

Ţările române, cari încă pe la a. 1866 purtau nu
mele modest de Principatele-unite, ajunseră astfel, în 
cursul domniei lui Carol I, să fie un stat liber şi inde
pendent, un regat consolidat, jericit, respectat şi im
portant în Europa.

Aceste două acte mari, câştigarea independenţii 
politice sau recucerirea suveranităţii externe a statului, 
prin propriile noastre virtuţi militare şi civice, precum 
şi înălţarea României la rangul de regat, sunt o- 
perele glorioase şi nemuritoare ale domnului Români
lor Carol I, cari aduseră o nouă mărire şi tărie ţării 
şi făcură din România statul cel mai însemnat şi mai 
cu greutate din statele Orientului european.

II.

Carol l ca organizator politic şi militar al ţării.

Ca domn şi ca rege, sau cap suprem al statului, 
Carol I este totodată un mare organizator politic 
şi militar al ţării.

Neobosit în cugetele, în grijile şi în lucrările sale pen
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tru binele şi înălţarea statului român, Carol I aduse şi 
puse România pe calea reformelor mari politice.

Sub strălucita sa domnie, se introduse în ţară o ad- 
ministraţiune modernă în toate ramurile vieţii politice, 
se creară, fără încetare, o mulţime de instituţiuni pentru 
cultura poporului român precum şi pentru dezvolta
rea economică şi financiană a ţării.

Statul român ajunse repede în o stare de civilizaţiune, 
la o mărime morală şi economică, pe care alte ţări 
abia numai după sute de ani au putut-o câştiga.

Cu deosebire, geniul organizator al lui Carol I s’a 
manifestat prin reînfiinţarea, organizarea şi dezvoltarea 
puterii armate a ţării.

Carol I  este creatorul şi organizatorul armatei 
române de astăzi.

Sub îndemnurile, îngrijirile şi privigherile sale continue, 
s’a format armata română, care astăzi este mândria, 
puterea şi gloria ţării. încă delà începutul domniei sale, 
Carol I a stâruit necontenit să aibă o România tare, 
amintind totdaunaRomânilor: că vitorulţării este strâns 
legat de oaste, că armata este scutul puternic al patriei 
şi al tronului, că singură armata chizeşueşte mărirea şi 
înălţarea patriei (1).

(i) In anul i866, când Carol I fu chemat ca să conducă destinele 
acestui popor, ţara nu aveâ decât 7 regimente de infanterie, 1 re
giment de artilerie şi 3 regimente de cavalerie. Astăzi însă România 
are o adevărată armată, bine instruită, bine organizată, însufleţită 
de un spirit ostăşesc viteaz şi gata totdeauna a-şi îndeplini cu sfinţenie 
datoria. F orţele armate ale ţării numără astăzi (când scriă autorul: 
înainte de 1895. N. ed.): 34 regimente de infanterie, 4 batalioane vă- 
nătări, 12 regimente de artlierie de câmp, 2 regimente de artilerie 
de cetate, ix regimente de călăraşi, 6 regimente roşiori, 2 regimente 
de geniu şi 1 corp al flotilei, România devenind astfel o putere mili
tară importantă la Dunărea de jos.
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In înalta sa poziţiune de cap suprem al armatei 
române, Carol I  n’a încetat un moment de a aminti 
soldaţilor: că dânşii sunt fala  în trecut şi mândria 
în viitor a ţării; că disciplina este temelia armatei; 
că devotamentul către patrie, către tron, către onoarea 
şi sfinţenia steagului, precum şi împlinirea datoriei 
sunt cele mai frumoase virtuţi ale soldatului. Dânsul 
s’a interesat totdeauna şi-a asigurat incontinuu pe sol
daţi de îngrijirea şi iubirea sa.

Carol I a redeşteptat totodată în inimile ostaşilor 
vechile virtuţi militare ale naţiunii române, amintind 
totdauna soldaţilor precum şi poporului român trecutul 
glorios de arme al acestei ţări, învingerile strălucite ale 
armatelor române, virtuţile şi faptele mari de războiu ale 
domnilor şi oştenilor vechi.

«In ora luptei-», zice Carol I către armata română 
în ziua proclamării independenţii, la 10 Mai 1877, «voi 
aveţi înaintea voastră faptele bătrânilor oşteni români, 
aduceţi-vă aminte că sunteţi urmaşii eroilor delà 
Racova şi delà Călugăreni» (1).

Iar în ziua când Carol I, domnul ţării, trecu Du
nărea în fruntea armatelor române, adresându-se devo
taţilor săi soldaţi, se exprima astfel :

« Reîncepem astăzi luptele glorioase ale străbunilor.
. . . Armata română, deşi mică, se va distinge, sunt 

sigur, prin bravura şi disciplina ei. Ea va redă astfel 
României rangul ce l-a avut altă dată şi care i se cuvine 
între naţiunile europene.

«Faceţi dar să fâlfâe cu glorie drapelul românesc

(i) Văcărescu, Luptele Românilor în resbelul din 1877—1878, tom. I,
pag. 77.
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pe câmpul de bătaie, unde strămoşii noştri au fost se- 
cule întregi apărătorii legii şi ai libertăţii» (1).

Apoi, în ziua de 27 August 1877, Carol I adresă, 
din Bulgaria, naţiunii române următoarele cuvinte:

«Pentru apropiata dobândire a păcii mult dorite, 
pentru întemeierea solidă a drepturilor noastre ca 
naţiune liberă şi de sine stătătoare, pentru întărirea 
stimei şi încrederii către noi a naţiunilor străine, in
vocând numele m arilor noştri domni, luând exemple 
delà bătrânele noastre oştiri, cari în timpurile de 
glorie au preumblat triumfătoare drapelele române delà 
marea Neagră până la ţărmurile mării Baltice, noi am 
trecut Dunărea, invocând pe Dumnezeu, în mâna căruia 
este soarta bătăilor. Bătrâni si tineri, osteni ai României, 
noi ştim ce naţiunea aşteaptă delà braţul nostru— domn, 
ofiţeri, soldaţi, noi ne vom face datoria» (2).

Pe lângă grijile sale continue pentru formarea şi or
ganizarea armatei române, pentru instruirea şi ridicarea 
calităţilor militare ale soldatului român, Carol I a lucrat 
neobosit spre a da dezvoltarea cea mai întinsă şi celor
lalte mijloace necesare pentru apărarea ţării.

Sub domnia lui Carol I, s’au înfiinţat în România cele 
dintâi drumuri de fer .

Şi astăzi aceste linii ferate, precum şi mulţimea cea 
mare de căi naţionale, cari traversează ţara în toate 
direcţiunile, de asemenea şi giganticul pod  de peste 
D unăre , sunt, pe lângă importanţa lor economică, tot 
atâtea mijloace necesare intereselor armatei în timp de 
pace şi în timp de războiu.

(1) V ăcărescu , Luptele Românilor, vol. I, pag. 25- 26.
(2) Ibidem, pag. 31.

Dermişiani'.— Domnii G lorioşi. 13
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De altă parte, o deosebită solicitudinea avutCarol I, 
domnul Românilor, pentru începerea şi realizarea unui 
sistem modern de fortificaţiuni ce erau cu totul in
dispensabile pentru apărarea naţională, mai ales în 
partea aceia în care ţara eră lipsită de fortificaţiuni şi 
obstacule naturale.

Până în timpul domniéi lui Carol I, Carpaţu erau 
singurele fortificaţiuni puternice de apărare ale ţărilor 
române în contra invaziunilor străine. Astăzi însă, mul
ţumită înţelepciunii acestui mare căpitan, o nouă serie 
de Car păţi se ridică în fortificaţiunile cele mari 
delà Focşani-Galaţi şi din ju ru l Bucureştilor.

III.

Carol 1 ca apărător al ţării, comandant de căpetenie 
al oştirii şi învingător pe câmpul de războiu.

(A. 1877—1878)

1 .

Domnul Românilor face a se respectă suveranitatea 
ţării din partea armatei ruseşti şi apără cu deplin 
succes teritoriul român de invaziunea oştilor turceşti.

Privit ca om de războiu în conducerea generală a 
operaţiunilor defensive şi ofensive, Carol I ocupă locut 
cel dintâiu între marii căpitani ai Europei moderne.

încă delà începutul războiului ce izbucni în anul 1877 
între Rusia şi Turcia, Carol I, domnul Românilor, avii 
deosebita şi marea îngrijire ca intrarea armatei ruseşti 
pe teritoriul României, să nu aibă caracterul unei invaziuni
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violente, să nu aducă nici o perturbaţiune în adminis- 
traţiunea şi ordinea internă a statului, peste tot ca 
instituţiunile, legile, drepturile şi întregitatea teritoriului 
român să rămână neatinse, menţinute şi garantate.

împăratul Alexandru al 1 1 -lea, văzând că domnul 
Românilor cere, cu o demnă energie, respectarea necon
diţionată şi completă a personalităţii statului român, se 
învoi, în fine, la convenţiunea din 4/16 Aprilie 1877, 
în urma căreia suveranitatea naţională a statului 
român, legile şi instituţiunile noastre rămaseră res
pectate şi neturburate în tot cursul războiului. Autori
tăţile ţării funcţionară pretutindenea fără împiedecare.

Nu mai puţin dificilă erâ situaţiunea României faţă 
de Imperiul otoman.

Turcia, după declararea războiului din partea Rusiei, 
nu se arătă de loc dispusă ca să respecteze teritoriul 
şi poziţiunea neutrală a statului român. Din contră, erau 
temeri foarte întemeiate că Imperiul otoman, din motive 
strategice şi politice, va cercă, la un moment oportun, 
să facă o invaziune cu armatele sale pe teritoriul român 
şi să strămute aici teatrul operaţiunilor şi luptelor de 
războiu.

In acelaş timp, diferite cete din trupele neregulate 
ale Turciei şi bande de jefuitori ameninţau încontinuu 
să treacă pe ţărmurele român, spre a comite aici acte 
de devastare şi de fanatism.

Intr’adevăr, actele de agresiune ale Turciei asupra 
teritoriului român se începură încă în luna lui Aprilie 
1877, îndată după declararea războiului din partea Rusiei.

Atât Poarta, cât si comandanţii armatelor turceşti din 
Bulgaria, permiteau şi încurajau totodată ca diferite
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bande de Cerchezi şi de Turci armaţi să treacă peste 
Dunăre şi să exerciteze aici acte de jefuire, de omoruri,, 
de aprinderi şi de teroare.

Armata şi flotila otomană delà Dunăre nu se sfiau 
de a participă, pe faţă, la astfel de fapte, în sine mai 
mult hoţeşti decât militare. Vapoarele turceşti de resbel 
intrau în porturile române, luau cu sila vase şi şlepuri 
încărcate cu grâne sub pavilion român. Soldaţii turceşti 
debarcau, prădau şi ardeau pichetele române. Incur
siunile turceşti erau împinse până la 5 — 6 chilometri 
dincoace de ţărmure. Locuitorii pacinici ai oraşelor şi 
satelor de lângă Dunăre erau siliţi să-şi părăsească casele, 
averile şi produselor muncei lor şi să se retragă în inte
riorul ţării, numai ca să-şi poată scăpă viaţa.

In faţa acestei situaţiuni grele şi care putea să se 
complice pe fiecare zi tot mai mult, războiul, odată 
fiind deslănţuit, domnul Românilor, Carol I, în patriotica 
sa îngrijire, spre a apără ţara în contra oricărei even
tualităţi, decretă, in ziua de 6 Aprilie 1876, mobilizarea 
completă a armatelor române şi, întocmai precum făceau 
domnii noştrii cei vechi şi viteji în zilele de mare pericol, 
luă singur comandamentul suprem peste forţele mo
bilizate.

Cu deosebire, grija cea mare ce o avu de astă dată 
domnul Românilor eră de a împiedecă cu armele în mână 
orice trecere a trupelor otomane pe teritoriul român.

Pentru scopul acesta, Carol I, domnul şi comandantul 
suprem de războiu, dispuse imediat ca trupele române 
să ocupe poziţiuni strategice dealungul Dunării, începând 
delà Turnu-Severin şi până la gura Argeşului, lângă 
Olteniţa.
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Forţele armatei române fură distribuite astfel, ca ele 
să poată face faţă unui atac eventual asupra Calafatului 
din partea numeroaselor trupe turceşti, ce erau con
centrate în jurul Vidinului, de asemenea să poată res
pinge cu deplin succes orice ameninţări sau înaintări 
ale armatei turceşti pe drumurile delà Olteniţa şi Giurgiu 
către capitala ţării.

Aceste măsuri înţelepte şi energice de apărare, luate 
de domnul Românilor la ţărmurele Dunărei, împiedicară 
într’adevăr orice debarcare a trupelor turceşti pe teri
toriul român. Turcii, în urma bombardărilor generale şi 
intensive ale artileriei române delà Calafat, Olteniţa, 
Islaz, Bechet, Corabia şi de lângă Florentin, se văzură 
în fine siliţi a renunţa la orice acţiune de războiu pe 
teritoriul României.

Peste tot Carol I, în cursul acestui războiu, a făcut 
tot ce a stat în putinţă unui om pentru apărarea dem
nităţii ţării şi a intereselor naţionale politice şi eco
nomice ale poporului român.

Ţara trecù prin un mare războiu, fără să sufere umi
lirea, calamităţile şi excesele trupelor străine, la cari 
ea fusese expusă în războaiele precedente dintre Ruşi 
şi Turci.

2.

Carol I  pe câmpul de războiu.

Evenimentele de războiu ce se dezvoltară în scurt 
timp pe teritoriul Bulgariei, îndată după trecerea armatei 
ruseşti peste Dunăre, făcură necesară participarea dom
nului român la acţiuni şi mai mari şi de o impor-
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tanţă deosebită pentru interesele politice şi morale ale 
statului român.

Armata rusească, îndată după primele lupte ce le 
avu cu Turcii pe teritoriul Bulgariei, simţi imperioasa 
necesitate ca trupele române să-i vină într’ajutor.

In urma dezastrelor atât de simţitoare ce le suferi 
armata rusească în luptele delà Plevna, întâmplate în 
zilele de 8 şi 18 Iulie 1877, marele duce Nicolae, din 
ordinul împăratului Alexandru al ILlea, adresă dom
nului Carol I următoarea telegramă:

Alteţei Sale Carol I, la Poiana.

Vino în ajutorul nostru. Treci Dunărea pe unde 
vei voi, sub orice condiţiuni vei voi, dar vino grab
nic în ajutorul nostru. Turcii ne prăpădesc. Cauza 
creştină este pierdută.

Nicolae (i).

Apelul desperat ce-1 adresă în aceste momente grele 
împăratul Rusiei domnului Românilor Carol I şi, prin 
dânsul, României, eră fără îndoială o mare umilire din 
partea vastului imperiu rusesc, însă de altă parte era 
o mare onoare pentru micul stat român, în fruntea 
căruia Rusia ştia că se află un domn cu calităţi atât 
de eminente, având pe lângă sine o armată atât de 
bine instruită şi bine organizată şi care totodată ardea 
de dorul faptelor vitejeşti.

Carol I, domnul Românilor, având fierbintea dorinţă 
ca statul român să-si câştige independenţa sa absolută

(x) V ăcărescu, Luptele Românilor, tom I, pag. 208.
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prin meritele şi puterile sale proprii de viaţă, dar nu 
prin armele altora, ce ar fi constituit pentru noi numai o 
nouă vasalitate, o nouă egemonie politică streină, iar de 
altă parte, mai având în vedere că interesele cele mari 
ale ţării cereau necondiţionat a se pune cât mai în 
grabă în evidenţă valoarea militară a statului român 
şi, în fine, considerând că este imperios necesar ca acest 
resbel să se termine cât mai în grabă, fu de părere 
de a primi alianţa de arme, pentru care Rusia făceă 
Românilor rugăciuni atât de fierbinţi.

in urma acestei hotărîri, armata română s’a împărţit 
în două: armata de operaţiune, destinată a trece Du
nărea, a cărei comandă se dete generalului Cernât 
Alexandru, având ca şef de stat major pe colonelul 
Barozzi Constantin, şi corpul de observaţiune, care tre- 
buiâ să rămâie pe malul stâng al Dunării.

In urma acestei hotărîri, în ziua de 20 August 1877, 
oastea română termină trecerea Dunării pe la Corabia- 
Seliscioara, iar în ziua de 21 August Carol I luă co
manda superioară peste întreaga armată româno- 
rusă de Vest, compusă din -35.000 ostaşi români, cu 
108 tunuri, şi 30 .000 ruşi, cu 282 de tunuri, şi care ar
mată avea misiunea cea mai grea şi totodată princi
pală în acest războiu: ca să cucerească tabăra for
tificată turcească delà Plevna, unde Rusia, pe lângă 
toate sforţările sale, suferise nişte înfrângeri atât de 
umilitoare.

Trecut acum pe teatru de războiu, în faţa unei po- 
ziţiuni atât de formididabile, cum eră Plevna, fortificată 
prin o mulţime de obstacule naturale şi prin lucrări 
imense de apărare de cel mai viteaz general turcesc,
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geniul militar al lui Carol Iprecum şi înaltele sale 
calităţi de comandant suprem al operaţiunilor ofen
sive şi defensive se arătară aici în toată mărimea lor.

Pe când statul-major rusesc era de părere ca ar
mata aliată româno-rasă să înceapă imediat o acţiune 
energică ofensivă asupra tuturor poziţiunilor turceşti de 
la Plevna, să le cucerească prin un asalt general şi 
astfel să delăture numai decât acest obstacul neaşteptat 
dinaintea armatei imperiale, —  Carol I, prin adâncimea 
geniului său şi prin puterea sa de combinaţi une, pre- 
văzîi îndată în ce fel de mod trebue să se desfăşure 
acţiunea ofensivă asupra Plevnei şi ce fel de curs 
trebue să iee operaţiunile militare, spre a putea ajunge 
la rezultatul dorit.

In special domnul Românilor nu împărtăşiâ de 
loc vederile statului major rusesc cu privire la o 
acţiune energică imediată şi prin un asalt general 
asupra poziţiunilor fortificate delà Plevna.

In marele consiliu de războiu, la care participase îm
păratul Alexandru al II-lea dimpreună cu toţi şefii sta
telor majoare ruseşti, Carôl I, domnul Românilor, des
făşură vederile sale deosebite şi anume că tabăra tur- 

* ceaşcă delà Plevna, prin obstacolele sale naturale şi 
prin o serie întinsă de lucrări de pământ, de şanţuri, 
retranşamente, redute, cum şi prin forţele numerice de 
luptători, de cari puteâ să dispună Osman paşa, ajun
sese să fie o poziţiune de mare valoare defensivă, 
care nu se puteâ lua în o zi, în două sau trei zile 
prin lupte de asalturi, oricât de îndrăzneţe să fie ace
lea; că din contra, acesta vastă cetate de pământ se 
poate cuceri numai prin un atac sistematic şi pro-
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gresiv asupra redutelor, înaintându-se încet, prin lu
crări de apropiere, prin paralele întăriri şi contra- 
tabere, asigurând în modul acesta retragerea delà 
spate, prin nişte poziţiuni solide şi, în fine, închiză id 
întreaga tabără turcească într’un cerc de împresu- 
rare şi tăind inimicului orice posibilitate de a-şi puteâ 
procură victuale şi muniţiuni.

Evenimentele de războia, ce se dezvoltară mai în urmă 
dinaintea Plevnei, au confirmat pe deplin că aceasta 
eră singura modalitate corectă de a puteâ aduce la 
cădere această cetate improvizată a lui Osman paşa, 
şi în consecinţă că domnul Românilor, cu adâncile sale 
cunoştinţe şi experienţe de războia, pătrunsese şi apre
ciase foarte just întreagă tărie defensivă a fortifica-
tiunilor delà Plevna.
>

Insă starea de descurajare generală, în care se 
află împăratul Rusiei şi întreaga sa armată, cereâ o 
faptă grabnică şi strălucită de arme, care să ridice 
însufleţirea şi întreg moralul trupelor ruseşti, deprimate 
foarte mult în urma unor înfrângeri atât de repezi şi 
atât de simţitoare din zilele 8 şi 18 Iulie.

Pe lângă partea morală însă, pe care o aveă in vedere 
comandanţii armatelor ruseşti, mai erau în fine şi consi- 
deraţiuni politice şi militare, cari siliau pe Rusia să 
facă o nouă opintire. Timpul era înaintat şi iarna eră 
aproape. Comunicaţiunile pe drumurile grele şi noroioase 
ale Bulgariei aveau să devină şi mai grele. Ruşii se te
meau că vor trebui să se întoarcă înapoi peste Dunăre 

, şi întreaga campania anului 1877 să rămână fără rezultate 
practice.
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De altă parte, depresiune morală în toată Rusia eră 
simţitoare.

Aceste erau cauzele pentru cari Ruşii considerau o 
acţiune imediată, un atac general şi energic asupra 
poziţiunilor delà Plevna, ca singurul mijloc care ar putea 
să aducă o îmbunătăţire în această situaţiune disperată.

Domnul Românilor, Carol I, cu toate că, după apre
cierile sale militare, nu erâ de loc convins de eficacitatea 
planului de operaţiune rusesc, primi însă să aplice 
planul rusesc, însă fără să răspundă, ca comandant, de 
succesul acestui mod de acţiune.

Spre a puteă însă obţine, cu toate aceste, rezultatele 
cele mai sigure şi spre a nu expune prea mult trupele 
aliate la asalturile ce aveau să se facă, domnul R o
mânilor cerii ca atacul general să se execute numai 
după o pregătire prealabilă şi îndestulătoare a luptei, 
în special ca rolul artileriei să nu fie restrâns numai 
la o acţiune preliminară de câteva ore, cum se făcuse 
în luptele delà 8 şi 18 Iulie, întâmplate între R uşi 
şi Turci, ci din contră, atacul general să fie pre
cedat de un bobardament energic şi intensiv, care să 
ţină mai multe zile dearândul, trupele să se retranşeze 
repede, cum făceau trupele române pe întreg terenul 
de luptă pe care înaintau, bateriile să se aproprie treptat 
de întăririle inimice, infanteria să înainteze cât mai 
mult, acoperită cu tranşee, şanţuri şi gropi ocrotitoare, 
către poziţiunile şi redutele inimice, spre a scurtă astfel 
distanţele ce aveă să le percurgă în timpul asaltului 
şi în modul acesta să se micşoreze, pe cât se poate, 
pierderile enorme ce pot să le aducă armele moderne 
asupra asalturilor.
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Aceste cereri, atât de serioase şi temeinice, ale 
înaltului comandant român de războiu fură pe deplin 
acceptate din partea statului major rusesc şi astfel se 
hotărî ca o bombardare energică de trei zile să preceadă 
atacul general, care aveâ să înceapă în 29 August.

Acum domnul Românilor, Carol I, având frumoasa 
misiune să cucerească puternica cetate de pământ, înaintea 
căreia se opintiseră până aci forţele armatei ruseşti, 
conduse operaţiunile de împresurare şi de atac asupra 
Plevnei cu atâta ştiinţă de războiu, cu atâta activitate, 
pătrundere şi putere de combinaţiune, încât obţinu cele 
mai strălucite rezultate, atât la asaltele generale, cât şi 
în ziua de 28 Noemvrie, când aduse la cădere defi
nitivă acest lagăr întărit al lui Osman paşa.

In tot timpul ce decurse delà luarea comandei supreme 
asupra armatei româno-ruse de vest şi până la căde
rea Plevnei, domnul Românilor era desdedimineaţă pe 
câmp, alergă neobosit delà un corp la altul, inspecta 
cu toată minuţiozitatea trupele, poziţiunile, bateriile, lu
crările defensive şi de apropriere ale soldaţilor, da pretu- 
tindenea ordinele cuvenite, petreceâ noaptea pe câmp 
în rândurile armatei sale şi alăturea cu oştenii săi, luă 
parte la toate fatigiile, la toate greutăţile şi la toate 
periculele rezboiului.

Iar în zilele de lupte, Carol I, cu încredere deplină 
in reuşită, percurgeă incontinuu câmpul de războiu, 
îmbărbătă în persoană pe soldaţi cu cuvintele «înainte 
cu vitejie şi a  noastră va fii învingerea», vizită ambu
lanţele, da ordin pentru strângerea şi transportarea răni
ţilor, adresându-le cuvinte de laudă si de consolare si 
spunându-le că dânşii sunt vitejii cari au luptat pentru
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neatârnarea şi mărirea patriei, că ţara le va fi recu
noscătoare şi va îngriji de dânşii şi de familiile lor.

Trupele române erau cu deosebire animate şi aprinse 
de dorul învingerii, văzând pe domnul Românilor tot
deauna în mijlocul lor pe câmpul de bătaie, dând peste 
tot locul exemple strălucite de curagiu şi de fermă cre
dinţă în succesul luptelor.

3.

Luptele delà Plevna din zilele de 27— y o 
August i 8j j .

Învingerea delà Griviţa.

Zilele ce le petrecu armata română pe câmpul de 
războiu dincolo de Dunăre, au fost zile de mare glorie 
pentru domnul Românilor Carol I şi pentru întreaga 
naţiune română.

In ziua de 27 August, dorobanţii români luară prin 
asalt, cu o falnică vitejie, un redan turcesc, ce eră situat 
în dreptul redutei Griviţa. Aceeaş virtute vechie de 
războiu o arătară trupele române şi în zilele următoare.

In 28 August, cavaleria română respinse, cu un 
eroism admirabil, un corp al armatei lui Osman paşa, 
care cerca să facă o ieşire din Plevna. Iar în ziua 
de 30 August, ce fu destinată pentru asaltul general 
asupra întăririlor delà Plevna, Românii, sub conducerea 
domnului lor, repurtară o strălucită şi în veci 
memorabilă învingere, aruncându-se, ca un vârtej, asu
pra inimicului şi luând, cu baioneta în mână, marea şi 
puternica redută turcească delà Griviţa.
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Trapele române se repeziau la asalt cu entusiasmul 
unor vechi eroi.

Mulţimea înfiorătoare a gloanţelor de tunuri şi de 
puşti şi toate dificultăţile terenului nu puteau să-i oprea
scă din avântul lor războinic.

Despreţuind moartea, soldaţii români urcau cu repe
ziciune dealurile. «înainte!» strigau ofiţerii. Batalioanele 
române se avântau cu nepăsare, şiruri întregi cădeau 
sub focul nimicitor al artileriei turceşti, însă trupele ro
mâne nu dau înapoi, ele ardeau de o nobilă şi sfântă 
dorinţă : să intre cu orice preţ în redutele inimicului şi 
să învingă.

Tunarii români, cari nu avuse încă timpul necesar 
spre a-şi pregăti apărările, nesocotind pericolul, trăgeau 
descoperiţi şi veseli asupra inimicului, iar cavaleria ro
mână se aruncă asupra vrăşmaşului cu un avânt şi 
cutezanţă uimitoare.

Aceste mari virtuţi militare ale Românilor, cu deo
sebire entusiasmul, tenacitatea şi focul lor de războiu, 
au uimit pe reprezentanţii puterilor străine şi chiar pe 
soţii lor de luptă, pe ostaşii ruseşti.

Domnul şi trupele române primiau încontinuu felicită
rile şi laudele cele mai onorifice.

împăratul Alexandru al Rusiei numi armata română 
viteaza aliata a armatei ruseşti şi felicită, prin o scri
soare deosebită, pe domnul Românilor pentru «eroica 
vitejie» ce a dovedit-o trupele române în zilele delà 
30 şi 31 August, «luptând sub cel mai omorîtor 
foc al inimicului» (1). Totodată suveranul Rusiei, în

(i) V ăcărescu, Luptele Românilor, vol. II, pag. 86, 143.
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amintirea acestor eroice acţiuni, conferi domnului ro
mân ordinul Sfântului George pentru învingeri stră
lucite.

Apoi, în ziua de 5 Septemvrie, domnul Carol I a- 
dresă vitejilor săi ostaşi următorul ordin de zi:

«In bătălia delà 30 August, ca în luptele cari au 
precedat şi urmat această memorabilă zi, voi aţi dovedit 
că virtuţile străbune n’au pierit din rândurile oşte
nilor români. Sub focul cel mai viu al inimicului, voi 
aţi înfruntat moartea cu bărbăţie, aţi luat o redută, un 
drapel şi trei tunuri.

«Tara vă va fi recunoscătoare de devotamentul si abne- > )
gaţiunea voastră, iar Eu, domnul şi comandantul vostru, 
sunt mândru de voi şi vă mulţumesc.

«Deşi am avut simţitoare pierderi, deşi deplâng 
împreună cu voi vitejii camarazi căzuţi pe câmpul de 
onoare, dar sângele vărsat nu va fi în zadar : dintr’însul 
va rodi mărirea şi independenţa ţării» (1).

Iar istoricul unguresc Ludovic Lakos, care luase şi 
dânsul parte activă în acest războiu, ca voluntar în ar
mata turcească, admirând vitejia armatei române, scrie 
astfel despre luptele întâmplate la Plevna:

«Intre cei căzuţi la Plevna se aflau mai mulţi gene
rali ruşi şi aceasta se explică numai prin împrejurarea 
că ostaşii ruseşti, în urma dezastrelor continue ce le 
suferiră, ajunseseră foarte deprimaţi, îşi pierduseră cu- 
ragiul şi nu mai aveau încredere în sine.

«Spre a le inspira totuşi oare-care curagiu şi îndrăz
neală, a trebuit ca în timpul atacurilor însuşi generalii

(i) V ăcărescu , Luptele Românilor, vol. II, pag. i66.
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să se pună în fruntea trupelor şi să le conducă la asalt.
«In ce priveşte însă tânăra armată română, ea nu 

aveâ lipsă de încuragiarea generalilor.
«Coloanele române se aruncau cu o cutezanţă te

merară la fiecare ocaziune în gura periculului, ca şi 
când ar fi voit prin aceasta să dee un exemplu de imi
tat pentru Ruşi. Ba ce e mai mult, s’a întâmplat încă 
că regimentul al 7-lea, întocmai ca şi garda lui N a
poleon I, a făcut, cu puşca în mână, mai multe asal
turi asupra redutei Griviţa, fără  să dea un singur 
foc, ci aruncându-se numai cu strigăte de «ura!» în 
mulţimea de baionete ale trupelor turceşti şi în gu
rile tunurilor, ce împrăştiau moartea în toate părţile.

«Este adevărat că trupele române au plătit această 
cutezanţă temerară a lor cu viaţa mai multor camarazi 
viteji, dar, prin luarea Griviţei, ele a satisfăcut virtutea 
şi onoarea militară şi, prin aceste acte de vitejie, ele 
au împletit o coroană neveştejită de lauri pe fruntea 
tinerei armate române» (1).

4.

Învingerea delà Rahova şi Opanes. Căderea Plevnei 
şi capitularea armatei lui Osman paşa.

In 7 Noemvrie 1877, Românii repurtară o nouă în
vingere strălucită, luând prin asalt redutele delà Rahova 
şi cucerind cu armele acest oraş întărit.

Aici Românii, după cum recunoaşte însuşi generalul

(1) L a k o s , Vissraemlekezés Törökországra, Nagy-Várad, pag. 146.
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rus Meyendorf, se luptară cu un curaj mai presus 
de orice laudă (1).

Marele duce Nicolae felicită din nou pe domnul Ro
mânilor pentru acest eroism al armatei române, cu cu
vintele: că învingerea delà Rahova aparţine întreagă 
oştirii româneşti (2).

Iar Carol I, domnul Românilor, adânc mişcat şi 
mândru de această nouă învingere, adresă armatei ro
mâne următorul ordin de zi:

« Ostaşi,
«Vitejia armatei noastre a avut o nouă izbândă de 

mare însemnătate. Luarea Rahovei va f i  scrisă cu 
litere neşterse în analele noastre, alături cu luarea 
redutei Griviţa. Dea Dumnezeu ca încă şi prin alte 
fapte strălucite, bravura oştenilor români să rămână 
deapururea neuitată» (3).

In 28 Noemvrie 1877, urmară apoi ultimele lupte 
eroice dinaintea Plevnei şi cucerirea acestei poziţiuni 
formidabile precum şi capitularea întregii armate a Iui 
Osman paşa, învingere prin care Carol I, domnul 
Românilor, şi armata română câştigară o glorie în 
veci neperitoare.

Pe la finele lunei lui Noemvrie 1877, Osman paşa, 
comandantul armatei turceşti delà Plevna, terminându-şi 
aproape toate pro viziunile şi muniţiile sale de război u, 
se hotărî ca în ziua de 28 Noemvrie să părăsească 
Plevna, să frângă cordonul de împresurare şi să se 1 2 3

(1) V ăcărescu , Luptele Românilor, tom. II, pag. 277.
(2) Ibidem, pag. 286.
(3) Ibidem, pag. 288.
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împreune cu trupele turceşti din linia de apărare a Bal
canilor.

Spre a putea operă cu succes această ieşire, coman
dantul turcesc împărţise întreaga sa armată în două 
părţi egale. O trupă, în număr de 20 .000 oameni, cu 
Osman paşa în frunte, avea să se arunce asupra liniilor 
de împresurare delà Vid şi să le frângă.

Iar a doua parte a armatei sale, compusă din 20.000 
de luptători, avea să-l apere delà spate, să menţină 
câtva timp redutele delà Opanes şi Krisia şi apoi, după 
două ore delà începerea atacului pe linia Vidului, să 
părăsească şi dânsa poziţiunile sale şi să-l urmeze.

Pe la 7 1/i ore dimineaţa, corpul lui Osman paşa trece 
peste podul delà Vid şi se aruncă, ca un vârtej, asupra 
şanţurilor şi fortificaţiunilor ocupate de trupele inimice 
şi aproape eră ca dânsul să frângă linia de apărare 
rusească.

Totul depindea acum numai delà sosirea la timp a 
corpului al doilea turcesc de 20,000, lăsat Ia Opanes
si Krisia.
>

Trupele române, observând această încercare de 
retragere a inimicului, ocupară îndată, conform ordi
nelor ce  le aveau, reduta Griviţa N-r. 2, precum şi 
înălţimile delà Bucova, iar pe la 10 ore intrară victo
rioase, cele dintâi, în oraşul Plevna, aclamate cu bu
curie de întreaga populaţiune creştină de acolo.

Apoi trupele române începură numai decât atacul 
asupra ultimei linii de rezistenţă a Turcilor de pe muchile 
Opanesului. Coloanele române se aruncară cu bravură 
asupra acestei redute, înfruntând focul cel violent al 
inimicului, pătrunseră în redută, respinseră cu baionetele

Densuşianu.— Domnii Glorioşi. 14
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pe Turci, făcură aci peste 2 .000  prizoneri, între cari 
eră şi un paşă, luară mulţime de arme, de muniţiuni 
si trei tunuri.
j

Corpul al II-lea turcesc, fiind acum scos din întă
ririle sale delà Bucova şi Opanes, iar de altă parte tăiat 
şi împiedecat de a se putea retrage în Plevna, fu în
ghesuit şi împresurat de trupele române în valea dintre 
oraş şi ţărmurele drept al Vidului. Cinci tabere turceşti, 
înconjurate de trupele române, depuseră armele şi se 
predară dimpreună cu trei tunuri ce Ie aveau.

Osman paşa, aflând despre soarta corpului său al 
doilea, care se află împresurat şi bătut de Români, şi 
văzându-se acum lipsit de orice ajutor, spre a putea 
înfrânge linia de apărare rusească, începe a se retrage 
înapoi, însă bateriile române de pe muchea Opanesului 
şi de pe malul drept al Vidului trag cu vehemenţă 
asupra gloatelor sale.

In acelaş timp, trupele române despre Plevna înain
tează asupra inimicului în retragere şi încunjurară, din 
partea aceasta, toate gloatele sale, cari îndată ridicară 
steag alb şi începură să lapede armele. Calul lui Osman 
paşa este ucis de sfărâmiturile unui obuz, însuşi musirul 
turcesc este rănit şi transportat într’o modestă căsuţă 
de pe malul drept al Vidului. In fine, Osman paşa, vă
zând că orice încercare de ieşire sau retragere înapoi 
spre Plevna este absolut imposibilă, că armata sa este 
împresurată, declară colonelului român Cerchez voinţa 
sa de a capitula şi, după puţine minute, întreaga sa 
armată depuse armele.

Apoi, domnul Românilor, care în tot timpul acestor 
lupte erà pas cu pas lângă trupele sale şi dirigiâ toate
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mişcările şi acţiunile corpurilor, intră a doua zi, dimpre
ună cu împăratul Alexandru al Rusiei, cu mare triumf 
în Plevna, aclamaţi cu nespusă bucurie de locuitorii 
de aici ca liberatori ai întregii populaţiuni creştine.

împăratul Alexandru al II-lea, recunoscând că succesele 
strălucite delà Plevna se datoresc în prima linie înal
telor calităţi de comandant ale domnului român, pre
cum şi vitejiei armatei sale, îi conferi, în amintirea ace
stei glorioase învingeri, cea mai înaltă decoraţiune mili
tară rusească şi care se dă numai comandanţilor oş
tilor învingătoare, anume ordinul Sfântului Andrem 
cu spade.

Aceste excelente calităţi de comandant, ce le dovedi 
domnul Românilor pe câmpul de războiu, aflară răsunet 
şi întâmpinară laude în toată Europa.

Preşedintele Republicei franceze şi împăratul Ger
maniei conferiră de asemenea domnului român înalte 
decoraţiuni militare, cari se dau numai comandanţilor 
de oşti învingătoare.

Iar marele duce Nicolae, în o scrisoare adresată 
domnului Carol în ziua de 12 Decemvrie, se exprimă 
astfel :

«Rezultatele strălucite, cari s’au obţinut înaintea 
Plevnei, sunt datorite, în mare parte, operaţiunii vi
tezei armate româneşti, precum şi impuiziunii ce 
trupele aliate pruneau delà comandantul lor imediat, 
al cărui curagiu şi devotament către datoria de oş
tean, ele le admirau şi se siliau a le imită. . . . .

«Fericit că am fost în măsură a preţui cu această 
împrejurare însuşirele eminente, cari disting pe Înăl
ţimea Voastră şi pe viteaza oştire românească, eu
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voiu păstra totdeuna despre dânsele o adâncă şi ne- 
ştearsă amintire» (1).

îndată după căderea Plevnei, domnul Românilor adre
să vitezei armate române următorul ordin de zi:

« Ostaşi !
«Străduinţele voastre, nobilele şi eroicele suferinţe ce 

aţi Îngăduit, sacrificiile generoase ce aţi făcut cu sângele 
şi cu viaţa voastră, toate aceste au fost răsplătite şi 
încununate in ziua in care îngrozitoarea Plevnă a căzut 
înaintea vitejiei voastre, în ziua în care cea mai f r u 
m oasă oaste a  sultanului, cel mai ilustru şi brav ge
neral al său, Osman biruitorul, au fo st  biruiţi şi au 
depus armele înaintea voastră şi a  fra ţ ilo r  voştri 
de glorie, soldaţii M. S. Imperatorele Rusiei.

«Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi aţi îm
bogăţit-o cu povestea faptelor nu mai puţin mari ce aţi 
săvârşit şi cartea veacurilor va păstră pe neştersele 
ei f o i  numele acestor fapte alături de numele vostru.

«In numele ţării, domnul şi căpetenia voastră vă 
mulţumeşte şi vă dă fiecărui din voi sufleteasca îm - 
brăţişare a  vitejilor» (2).

Apoi în 15 Decemvrie, viteazul apărător a l  ţării 
şi învingătorul delà Plevna, Carol 1, se întoarse, cu 
mare laudă şi cu trium f, la Bucureşti. Cu această 
ocaziune, preşedintele Adunării Deputaţilor bineventă pe 
domnul Românilor cu următoarele memorabile cuvinte:

«Căpitanul şi oştirea arătară celor cari nu mai credeau: 
că din vultur vultur naşte, din stejar stejar răsare. Cu 1 2

(1) V ăcărescu , Luptele Românilor, tom. 11, pag. 343.
(2) Ibidem, pag. 333~ 334 '
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spada ai împrospătat în graniţele Balcanilor scri
soarea neştearsă a independenţei române.

«Istoria va înregistra încă, ca glorie Măriei tale, şi 
faptul ce oferă România, aproape unic în analele po
poarelor, de a trece zilele grele ale unui mare războiu 
şi ale unei mari treceri de oştiri străine, cu toate liber
tăţile constituţionale neatinse. Fie bine venit în capitala 
Românilor, căpitanul şi domnul constituţional, care 
ştiu din vitejie să facă scut hotarelor şi neatârnării 
ţării,iar din virtuţile sale temelia neclintită a legilor».

Căderea taberii întărite delà Plevna şi capitularea 
armatei lui Osman paşa decise, in mod definitiv, soarta 
războiului din 1877— 78.

Acum puterea de rezistenţă a Turciei era înfrântă. 
Drumul Balcanilor era de aci înainte deschis pentru 
armata imperială rusească şi eră cestiune numai de 
câteva lupte neînsemnate, de a doua ordine, pentru ca 
trupele ruseşti să poată înainta până lângă Constantinopol.

împăratul Rusiei, adânc mulţumit de noua fază a 
operaţiunilor de războiu, în urma ajutorului atât de 
efectiv dat din partea Românilor, consideră şi dânsul 
soarta războiului ca decisă şi se întoarse în Rusia.

5.

Invigerea delà Smârdan şi ocuparea Vidinului.

Operaţiunile de războiu ale armatei române şi seria 
învingerilor sale glorioase pe teritoriul Bulgariei încă 
nu se terminară cu cucerirea Plevnei.

(i) V ăcărescu , Luptele Românilor, tom. II, pag. 352—353.
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Domnul Românilor, spre a asigura pe deplin liniştea ho
tarelor româneşti din partea trupelor turceşti, cari se aflau 
pe ţărmurele drept al Dunării, dete ordin, îndată după 
căderea Plevnei, ca trupele române să înainteze şi să 
ocupe cu armele, toate poziţiunile şi oraşele întărite, câte 
se aflau în mâinile armatei turceşti, delà Turnu-Măgu
rele şi până la hotarele Serbiei.

Cu deosebire, domnul român dispuse ca trupele ro
mâne să împresure, să bată şi aducă la cădere cetatea 
Vidinului, care jucase un rol atât de important în 
războaiele de mai înainte ale Turciei.

La apropierea oastei româneşti, trupele turceşti, câte 
se aflau la Cibru-Palanca, la Lom-Palanca şi la Arcer- 
Palanca, părăsiră repede poziţiunile lor şi se retraseră 
spre cetatea Vidinului.

Apoi, în 29 Decemvrie, armata română atacă cu multă 
energie şi, după o luptă de trei ore, luă întăririle turceşti 
delà Nazir-Mahala şi delà Vitbol, puse pe fugă pe 
Furci şi cuceri aci un însemnat material de războiu.

Iar în ziua de 12 Ianuarie 1878, trupele române 
păşiră la atacul poziţiunii delà Smârdan, întărire im
portantă, pe care o ridicase Turcii pentru apărarea 
Vidinului despre uscat. După o bombardare de trei ore, 
la care luă parte, cu un foc foarte viu, şi arteleria 
română din Calafat, iar în partea de dincolo de Dunăre 
se aflau în acţiune 78 de tunuri, batalioanele române 
începură atacul. Trei redute mimice, cari apărau pozi
ţiunile satelor Smârdan şi Inova, fură luate cu asalt 
din partea trupelor române. Şanţurile redutelor şi 
câmpul dimprejur erau acoperite de cadavre inimice. 
Românii luară 6 tunuri şi un însemnat material de
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războiu. Iar restul trupelor inimice fu pus pe goană şi 
se retrase în cea mai mare dezordine spre Vidin.

Acum cercul de învestire al Vidinului eră cu desă
vârşire restrâns, toate întăririle exterioare ale acestei 
cetăţi se aflau în mâinile trupelor române şi însăşi for
tăreaţa Vidinului sub completa dominaţiune a tunurilor 
române.

Apoi în 15 Ianuarie, artileria română de pe amân
două malurile Dunării începu, cu multă energie, bom
bardarea acestei cetăţi, care tinù 9 zile. Vi dinul ardea 
acum în flăcări şi momentul era aproape când această 
puternică cetate turcească avea să se predea în mâinile 
Românilor.

In acest timp însă sosi la domnul Românilor vestea 
despre încheierea armistiţiului delà Adrianopole. Ope
raţiunile de războiu fură suspendate şi trupele turceşti 
predară, în ziua de 12 Fevruarie 18 j 8, armatei ro
mâne cetatea Vidinului, ultima fortificaţiune ce mai 
rămăsese în stăpânirea armatei turceşti pe malul drept 
al Dunării.

îndată după intrarea trupelor române în Vidin, o de- 
putaţiune de notabili Bulgari se prezintă la generalul 
român, ca să-i exprime recunoştinţa populaţiunii de 
acolo pentru naţiunea română şi viteaza ei armată.

Şi aici se încheie operaţiunile de războiu ale armatei 
române pe teritoriul Bulgariei în anii 1877— 78.

In tot cursul acestor evenimente, vedem pe domnul 
Românilor, Carol I, devotat, cu inima şi sufletul, intere
selor mari naţionale ale ţării.

Prin înţelepciunea şi activitatea sa neobosită, prin ca
racterul său firm şi statornic în toate împrejurările, Carol
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I asigură, în războiul delà 1877 —78, respectarea suve
ranităţii şi demnităţii statului român şi împiedică toto
dată la timp ca România să devină câmpul de ope
raţiuni şi lupte între două puteri mari inimice.

Chemat apoi de forţa evenimentelor pe câmpul de 
războiu, Carol I conduse oastea României din învingere 
în învingere, înalţă din nou numele naţiunii române, re
învie, după 200 de ani, vechia glorie de arme a po
porului român şi decise, prin o armată mică, însă 
tare, prin vitejia sa, soarta unui mare războiu dintre 
două împărăţii puternice.

Şi aici se împliniră acum din nou cuvintele bătrânului 
cronicar, ale vornicului Grigorie Ureche: că «Dumne
zeu nu în mulţi, ci în puţini îşi arată puterea sa» (1).

Nu ne rămâne deci decât să ne bucurăm că re
gele Românilor este unul din suverană cei mai ilu
ştri şi un căpitan mare de războiu, în marile eveni
mente prin care trece astăzi Orientul Europei.

(i) K ogăln iceanu , Cronicele României, tom. I, pag. 153.
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Lissi (armată polonă).— 106. 
Lituani.— 127.
Lituania.— 67. 125. 126. 136. 
L ivonia.— 26. 111.
Lobodă, hatman al Cazacilor.—

130.
L o crid a .— 24.
Lom -P alanca  (Bulgaria).— 214. 
Lucifer, balaurul dracilor.— 64. 
Ludovic I, cel Mare, rege al 

Ungariei.— 15. 17. 21. 93 .94. 
95. 96. 97. 106. 107. 

Ludovic II, rege al Ungariei. 148.

M a ced o n ia .— 23. 140. 
Mahomet, profetul.— 51. 
Mahomet II, sultan turcesc. —  

29. 30. 32. 127. 128. 130.
131. 132. 133. 134. 139. 

Mahomet III, sultan turcesc. —49. 
Mahomet, general al lui Maho

met II.—  32. 33.
Mahomet, paşa de Ia Dunăre.-79. 
Mailat, Ştefan, voivod al Tran

silvaniei.— 40. 149. 155. 156. 
159.

Mako, Grigorie, căpitan al lui 
Mihai Viteazul.— 57.

Maniac, han tătăresc. — 125. 
126. 127.

Manta Banul, sfetnic ş: general 
al lui Mihai Viteazul.— 47. 

M a ra m u reş .— 65. 93. 94. 95. 96. 
97. 98. 99. 100. 101. 160.161.

Densuşianu. — Domnii Glorioşi, 15



226

Marcii C ralievici.-- 2 4 .
M area  B a ltică .— 26.69 .111 .193 . 
M a rea  Ç aspicà . — 67. 69.
M a rea  E g e it .— 69.
M a rea  N e a g ră .— 8. 65. 67. 96.

130. 151. 174. 193.
Maria Doamna, sora iui Con

stantin Movilă, soţia lai Ştefan 
Potocki.— 179.

M a rie n b u rg .— 111.
M a ro sin i.— 47.
Martin, magistru, fiul lui Berend 

(în oastea lui Carol Robert).-13. 
Martinuzzi, George, guvernator 

al Transilvaniei.—  152.
Matias, rege al Ungariei.—  121.

122. 123. 124. 125. 142. 
M azovia.— 136.
Mazuri. —  143.
M ă g a ren i.— 50.
Mârza, căpitan al lui Mihai Vi

teazul.— 179.
Mehmet-beg, pretendent la dom

nia Tării Româneşti. —  35. 
36. 37.

Mehmet Georgianul, mare vizir. 
— 178.

Mehmet, paşa din Silistra.—  70. 
Mengligere, duce de Taurio.—  

127.
Meyendorff, general rus.— 208. 
Miechowski, Mateiu, istoric po

lon. — 124.
M ihadia  (district, Banat). —  19. 
Mihai, arhanghel.—  64.
Mihai, prepozit din Poşoga.— 12. 
Mihai Viteazul. (1593 — 1601.)— 

43, 44. 45. 46. 47. 48. 49. 
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 
58. 59. 61. 62. 63 .64 . 65. 66. 
67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 
76. 77. 78. 79. 81. 146. 179. 
189. !

Mihalcea Banul, sfetnic şi ge
neral al lui Mihai Viteazul.— 
48. 59. 60. 62. 70. 71. 

Mircea cel Mare (recte: cel Bă
trân), domn al Tării Româ
neşti (1386 — 14Í8). — 21. 22. 
23.' 24.

M irislă u .—  60. 61. 66. 
M o h a ciu .— 157.
M oise  (Moiseni, Maramureş).-94. 
Moise-Vodă Basarab, domn al 

Tării Româneşti (1529-1530). 
— 38. 39.

M o ldo va .— 7. 40. 44 53. 54. 55. 
58. 59. 60. 62. 63. 65. 66. 67. 
68. 71. 72. 73. 74. 77. 82. 
83. 85. 88. 89. 90. 94. 95. 
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 
103. 106. 107. 108 .109 .110 . 
111. 112. 114. 115. 116. 121. 
122. 123. 124. 125. 126. 127.
128. 130. 1 3 1 .1 3 3 .1 3 4 . 135. 
136. 137. 138. 140. 142. 144. 
148. 149. 151. 152. 153. 155.
156. 157. 160. 162. 163. 164. 
165. 169. 174. 175. 176. 177.
178. 179. 180. 181.182. 183. 
185.

M oldova  (râu).— 96. 99. 
M oldoveni.-86. 94. 102. 143.

159. 160. 182. 183. 
M o n ca stru .— 78.
Motoc Vornicul.— 160.
Movilă, pretendent la domnia 

Ţării Româneşti.—40.
Movilă, Irimie, domn al Moldo- 

vei(1595 1600; 1600— 1605).
55. 59. 73. 74. 82.

Movilă, Constantin, domn al Mol
dovei (1607 -  1611).— 83. 178.
179. 180.

Movilă, Alexandru, domn al Mol
dovei (1615— 1616).— 179.
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M uncaciu. — 161.
Munteni.— 160. 164. 165.
M u n ten ia .— 28.
M u r e ş —  61.
Muşte, Nicolae, cronicar.—181.
Musulmani.— 51. 54.

/Yali vaicu, hatman al Cazacilor.— 
130.

Napoleon I.— 207.
Navogiu, de Thacin, comandant 

al reg. Casimi r al Poloniei. 105.
N azir-M ahala  (Bulgaria).— 214.
Neagoe Basarab, domn al Ţării 

Româneşti (1512 — 1521). —35.
N eajlo v .— 51.
N eam ţ. -  115. 132. 184.
N eapal. -  49.
Negru-V odă.— 8.
N egru-V od ă  (cetate).—52.
Nemţi.— 146. 147.
N en işo ri.— 86.
Nica Căpitanul.— 75.
Nicolae, prepozit de Alba Iu*- 

lia — 12.
Nicolae, palatin al Ungariei.—

22 .
Nicolae, voivod al Transilvani

ei.— 15 .16. 17.
Nicolae, mare duce rusesc.— 

198. 208. 211.
Nicolae, de Radewitz, ban şi că

pitan al Severinului.— 26.
Nicolae, Gara, ban al Maceului.—  

17.
Nicolae-Pătraşcu, fiu al lui Mihai- 

Viteazul.— 63. 72.
N ico po l.— 49. 78.
N iem pcz  (Polonia!. — 113.
N ip ru .— 125. 126. 180.
N istru .— 7. 77. 93. 96. 99. 107. 

112. 125. 130. 131. 144. 145. 
153. 174. 182.

! Nyezwoiowski, Ion, ostaş al reg.
! Casimir IV al Poloniei. —120.

O bluciţa .— 78. 168.
Odrowasch, Ion, arhiepiscop al 

Leopolei.-—120.
Odrowasch, Petru, palatin al Leo

pold.— 116. 118. 119. 120. 
Oituz (trecătoare). — 59. 147.

148. 149. •
Olieski, Ion, de Sienno. — 114. 

115
O lt.— 6. 7. 71. 99.
O lteniţa .— 196. 197.
Opatiez (Bulgaria).— 207. 209. 

210 .
O ra d ea m a re .— 65. 160.
O r bai (Transilvania) —  147. 148. 
Ördög, Blasie, secui, ucigaş al lui 

Bathori Andrei.— 59.
O reşova.— 78.
O rh eiu .—99. 181.
Osman-pasa. —  200. 201. 203. 

204. 207. 208. 209. 210. 212. 
213.

O şorheiu .— 38.

P a leo lo gu , Ioan, împărat al Bi
zanţului.— 113.

Papistaşi.— 6.
Papiu Ilarian, istoric.—T46. 
Pazata  (munţi).— 21. 22. 
Pătraşcu cel Bun, domn al Ţării 

Româneşti (1553— 1557).—41. 
42. 160.’

P â râ ul A lb .— 132.
Pârvu, pârcălab de Soroca. —  

176.
P eninsula  balcanică. —  43. 65. 

66. 133.
P eriaslav  (Polonia). — 176.. 
Perşi.— 178.
Petriceicu-Vodă, domn al Moldo«
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Racoţi II, George, principe al 
Ardealului.— 87. 88. 90. 

Racova  (v. Podul înalt).
vei (1677— 1674; 1683-1684). 
— 181.

Petru, călugăr din ordinul Pre» 
dicatorilor.— 12.

Petru, vice»voivod al Transilva« 
niei. — 16.

Petru, ostaş,» secu;, al reg. Lu
dovic cel Mare.—  16.

Petru, Rufus, castelan al Cetăţii 
de Baltă.— 16.

Petru I, domn al Moldovei (1375 
- -  1 3 9 1 ) .— 102. 103. 106. 

Petru, Rares, domn al Moldovei 
(1527— 1538 ; 1541— 1546).— 
146. 147. 148. 149. 150.151. 
152. 153. 154. 155. 156. 

Petru, Şchiopul, domn al Mol
dovei (1 5 7 4 -1 5 7 9 ; 1582—  
— 1591).— 1 6 4 .1 6 5 .1 6 9 . 174. 
175. 176. 177.

Petru de la Argeş sau Radu- 
Vodă Paisie, domn al Ţării 
Româneşti (1535 —1545).—40. 
152. 155.

P lev n a .—  198. 199. 200. 201. 
202. 203. 204. 206. 207. 208. 
209. 210. 211. 212. 213. 214. 

P loeşti. — 55. 71.
P lonyni, păduri, în Moldova. 104 
Poarta, otomană (v. Turcia). 
P obrata  (m-re).— 150. 156. 
P o cu ţia .--  99. 112. 141. 142.

152. 153. 154. 156. 182. 
P odolia .— 6 7 .6 8 .1 1 2 . 113.114. 

115. 116. 118. 125. 126. 127. 
140. 142. 154.

P o du l în a lt.— 127. 128. 129. 
192.

P oenari (cetate).— 33.
P oiana.— 198.

Poloni.— 58. 64. 68. 69. 73. 
83. 102. 103. 104. 105. 106. 
110. 113. 118. 119. 121. 136.
137. 138. 139. 140. 141. 142. 
143. 146. 153 .154 . 156. 178. 
179. 180. 181. 182. 183. 184. 
185.

P olonia .—  7. 42. 43. 58. 59. 68. 
69. 74. 99. 103. 112. 113. 
114. 115. 127. 129. 136. 138. 
139. 140. 160. 179. 180. 183. 
184. 185.

Polucosi (armată polonă).— 106. 
P oprican i.—  88.
Porawa, Nicolae, căpitan de 

Haliciu — 118. 119. 120. 
Potcoavă, Alexandru, preten

dent la tronul Moldo vei.— 175. 
Potcoavă, Ion, pretendent la 

tronul Moldovei.— 175. 
Potocki, Stefan, principepolon.—  

179.
P raga  —  62. 71. 81.
P reco p  (recte: Perecop, v. Cri- 

mea).—  144.
P re ş m e r .— 150.
P rin cipa tele R om ân e.—  5 .1 9 0 . 
P robota  (m-re). — v. Pobrata. 
P rovorsco  (Polonia).— 140. 
P ru sia .—  26. 111. 136.
P r u t . - 9 9 . 116. 143. 144. 145. 

176. 179. 183.
Przedboriu de Konyeczpolyie.— 

116.
P rz em isl.— 116. 118. 140. 
P utineiu .— 47. 72. 74. 75. 
Putna  (m-re).— 126. 141. 
Putna  (râu).— 86.

R acea , căpitan al lui Mihai Vi
teazul. — 179.

Racoţi I, George, principe al 
Ardealului.—  86.
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Radu Negru.— 5. 6. 7. 8. 
Radu (zis Praznaglava), domn 

al Tării Româneşti (1421—  
1427).— 28.

Radu-Vodă de la Afumaţi, domn 
al Tării Româneşti (1522—  
1529).— 35. 36. 37.

Radu Călugărul, v. Petru de 
la Argeş.

Radu Paisie, v. Petru de la 
Argeş.

Radu Şerban, domn al Ţării 
Româneşti (1602^1611).— 74.
80. 81. 82. 84.

R adzinim  (Polonia). — 140. 
R ahova.—  207. 208.
Ranzan, Petru, istoric ungur.—

123.
R a s g ra d .— 78.
Raţi, George, general al lui Radu 

Şerban.— 82.
Raviţi (armată polonă). — 106. 
R ăzboeni (m-re).— 134. 
Răzvan-Vodă, domn al Moldo

vei (1595).— 52.
R eg a tu l u n g u resc  (v. Ungaria). 
R ep u b lica  f ra n c e z ă .—  211. 
R odna  (Transilvania).—■ 160. 
R om a.—  26. 106. 129. 184. 
R om an.—  99. 122.
Roman, nepot lui Stanciu Boerul. 

—  27.
R om anaţi.—  73.
Români.— passim.
R om ânia .— 190. 191. 193. 194.

195. 197. 198. 213. 215. 
R oşe ani.— 171.
R ovine.—  23. 24.
Rudolf II, împărat al Austriei. — 

60. 61. 62. 65. 67. 71. 77.
81. 82.

R usia .— 67. 68. 103. 114. 115. 
116. 139. 140. 174. 194. 195.

198. 199. 201. 202. 205. 213. 
Ruşi.— 197. 201. 202. 207. 
Ruteni.—  99. 101.

S a n d o m ir  (Polonia). =  103. 106. 
Sanoc  (Polonia).—  118.
Sas, fiu al lui Dragos.— 94. 
Sasi.— 6. 18. 30. 147. 149.150. 

Í58.
Satm ar (Ungaria). —  41. 160. 
Sân-Petru (lângă Braşov). —83. 
Sârbi. — 66. 94.
Sbigneu, cardinal şi episcop de 

Cracovia.— 105.
Sbigneu, de Oleschnicza, co

mandant al reg. Casmir III al 
Poloniei.— 105.

S eb e ş  (Transilvania).—■ 57. 
Secui. — 16. 38 .42 . 56. 57. 58. 

107. 125. 147. 148. 149. 151. 
156. 158. 164.

S ecu ilo r  (districtul). — 27. 
S e lc a .—  90.
Selim II, sultan turcesc. — 162.

163. 168. 172.
S elişte  (Maramureş). — 94. 
S e liş tio a ra .— 199.
S ep en ic  (codru). —  102. 104.
S ep s i  (Transilvania). — 147.

148.
S erb ia .— 67. 214.
S ev erin  (tinut). — 5. 16. 18. 17. 

19. 20.’ 22. 26.
Sf. Andreiu (ordin rusesc).—211. 
Ş f .  D im itrie  (biserică, în Su

ceava). —  130. 139.
Sf. Gheorghe (ordin rusesc). —  

206.
Sf. Ion (moaştele— din Suceava). 

— 183.
S f .  Ion P red etici  (biserică, în 

Vaslui). — 129.
S f  M aria  (m-re,în Strigon)— 17.
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S f .  N icolae (biserică în Iaşi). —  
130.

Sibiiu . — 57. 72. 77. 84.
Sienna  (Italia). — 26. 
Sigismund, rege al Ungariei. —  

19. 21. 23. 25. 107. 108. 109. 
112.

Sigismund II, rege al Poloniei.—
153. 154.

Sigismund III, rege al Poloniei, 
—  74.

Sigismund, frate al regelui Ion 
Albert al Poloniei. — 136. 

Silistra . —  24. 46. 48. 70. 78. 
Simion, fiu al lui Mauriciu, ostaş 

al reg. Ludoviccel Mare.— 16. 
Sinan-pasa.— 48. 49. 50. 51.

52. 53. 78.
Sinan (Chinan) pasa. — 87. 
Ş ire i  (râu). — 5. 6. 96. 99. 100.

154. 164
Sixt IV, papa.— 129.
Slavi.— 174. '
S  m âr dan  (Bulgaria).—- 213. 214. 
Sniatin . —  139. 153.
Sobieski, Ioan, rege al Poloniei.

— 182. 183. 184. 185.
Socol Vornicul. —  42.
Soliman II, sultan turcesc — 

35. 41. 151. 152. 155. 156.
157. 158. 160. 161.

S o/nocul exterior (comitat, Un
garia). —  65.

S orento  (Italia). — 49.
Soroca. — 99. 129. 181.
Staicu Logofătul. — 60.
Stanciu Slugerul. -  83. 
Stăn eşti. —- 47.
Stavrinos Vistierul, cronicar şi 

poet. — 63. 67.
Stoica, popa din Fărcaş. —  76. 
Stremeni (armată polonă).— 106. 
Streniavi (armată polonă).— 106.

S t rigón  — 108.
S u cea v a .- 5 9 .  9 9 .1 1 5 .1 2 2 .1 2 6 . 

130. 133. 134. 137. 138. 139. 
141. 145. 147. 148. 149. 183. 
150.

Suliman paşa. — 127. 128. 129 
Svedani. — 181.
Sviercewski, comandant căză- 

cesc. —  164. 166. 167. 
Szekely, Mi hai, comisar împă

rătesc . —  60. 67.
Szekely, Moise, general, apoi 

principe al Ardealului — 62. 
80. 81. 82.

Ş a p te  T u rn u ri  (închisoarea de 
la —  ). — 90.

•Se//OTÔra(Schellenberg).—57.77. 
Ş erba n ca . —  144. 145.
Şoptea . —  88.
Ştefan, fiul lui Sas. —  94.
Ştefan (cel Bătrân), tată al lui 

Petru I, domnul Moldovei.—  
102.

Ştefan, frate al lui Petru I, dom
nul Moldovei.— 102. 103. 

Stefan I,domn al Moldovei (1394 
' —  1400.) — 107. 108. 109. 

Stefan cel Mare, domn al Moldo
vei (1457— 1504).— 121. 122. 
123. 124. 125. 126. 127. 128.
129. 130. 131. 132. 133. 134. 
135. 136. 138. 140. 141. 142.
143. 144. 146. 189.

Stefan celTânăr (Stefănită),domn 
al Moldovei (1517— 1527).—
144. 145.

Ştefan, pretendent Ia domnia Ţă
rii Româneşti. — 48. 78. 

Ştefan de Canişa.— 107.108.109. 
I Ştefăneşti. - Í79.

Talm aciu . — 18.
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Tarkany. — 62.
Tarnowski, Ion, hatman polon.

—  153.
Tătari. —  8. 46. 64. 69. 73. 74. 

75. 82. 84. 86. 93. 95. 97. 
98. 99. 100. 106. 110. 113. 
121. 125. 126. 127. 131. 134. 
140. 142. 144. 145. 167. 171. 
174. 179. 180. 181. 183. 184. 
185.

T ârgoviste. —  27. 33. 52. 53.
73. 82. 86. 88. 89.

T elea jen . — 74. 82. 88.
T e re b u l  (Polonia).—  140. 
Tesalia. — 23.
Tighina . — 166. 167.
Tisa. —  42. 60. 66. 161. 
T ism en iecz  (Galiţia). — 153. 
Tokay. —  62.
Toma, voivod al Transilvaniei,

— 9. 10.
Tomsa, Stefan, domn al Moldo- 

vei’(1 6 Í l— 1615; 1621-1623).
— 178. 179.

Török, Valentin, general al reg. 
Ferdinand I al Ungariei.— 149. 
159.

Tracia. — 48. 140. 
T ra nsilva nia .-  5. 7. 12. 16. 18. 

27. 29. 36. 38. 39. 40. 41.
42. 43. 44. 52. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68. 71. 72. 73.
75. 78. 80. 82. 88. 99. 101. 
125. 138. 147. 148. 149. 150. 
151. 152. 154. 156. 157. 158. 
159 .160 .161 .164 .

Trotuş. — 122.
Tugomir (Basarab), domn al Ţă

rii Româneşti, Radu Negru 
(v. ac.) al tradiţiei.- - 1 4 .  

Turci. — 35. 37. 49. 54. 66.
86. 87. 130. 134. 155. 157.

158. 183. 194. 195. 213.
214.

Turcia. —  22. 23. 24. 28. 31. 32. 
33. 35. 36. 37. 40. 43. 44.
45. 46. 47. 48. 50. 51. 52.
53. 54. 55. 57. 60. 61. 64.
66. 67. 69. 70. 73. 74. 77.
87. 113. 121. 128. 131. 132. 
133. 134. 135. 136. 140. 142. 
146. 162 .163 . 164. 165. 166. 
167. 168. 169. 170. 171. 172. 
173. 175. 182. 183. 184. 185. 
196. 197. 198. 202. 209. 210. 
214.

Turculet, colonel moldovean. 
—  185.

T urda . —  63. 71.
T urnu l (numit si Nicopolul mic).

— 21. 22 .
T urnu l M ă g u rele . —■ 214. 
T urnu l R oşiu . — 72.
T urnu l S ev erin . — 196. 
Turtucaia. — 48. 78.

Ţara B â rs e i .— 7. 81. 83. 150. 
Ţara L eş ea sc ă , v. Polonia. 
Tara R om ânească .— 5. 6. 7. 9. 

13. 15. 16. 18. 19. 21. 22.
23. 25. 26. 27. 28. 29. 3 0 .
31. 32. 35. 37. 38. 39. 40.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
54. 55. 59. 60. 62 63. 64.
65. 66. 67. 70. 72. 73. 74. 
76. 80. 81. 82. 83. 86. 87.
88. 101. 142. 152. 157. 160. 
164. 175. 183. 185.

Ţara U ngro-rom ănă , v. Ţara 
Românească.

Ţara U n gu rea scă , v. Ungaria. 
Ţ ările R o m â n e.— 65. 68. 189. 

194.
Ţ ările  T ătăreşti.— 24.
Ţ u ţo ra . —  176.
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U craina. —  182.
Udria Vişoiu Banul. — 71. 72. 
U ngaria . — 6. 7. 9. 15. 17. 19. 

20. 21. 22. 26. 29. 37. 42. 
46. 48. 59. 60. 77. 93. 95 
96. 100. 107. 110. 122. 123. 
125. 149. 151. 152. 157. 
160. 161.

Ungnad, David, comisar împă
rătesc. — 60. 67. 77.

Unguri. — 13. 18. 30. 54. 57. 
64. 69. 81. 83. 99. 113.121. 
122 .124 . 142. 146. 147. 148.
149. 156. 158. 165.

Ureche, Grigorie, cronicar. —
95. 98. 100. 101. 122. 129. 
133. 141. 143. 144. 146. 147
150. 156. 177. 216.

Valea A lbă, v. Răsboieni. —
130. 132. 133. 134.

Valea S trâm bă . — 183.
V arna. — 46.
Vasile Lupul, domn al Moldovei. 

(1634 —  1653).— 85, 86. 87. 
88. 89. 90.

Vasiţa. — 67.
Vaslui. —  118. 128. 129. 
Vaşarhein. —  148.
Văcăreşti. — 87.
V erbia. —  59.
Vid  (rău) —  209. 210.

Vidin.— 46. 197. 213. 214.215.
Viena. —  68.
Vintilă, cârmuitor în Ţara Ro

mânească. —  142.
Visloca  (râu). — 140.
Vistova. —  78.
Visa (Maramureş). —  94.
Vitbol (Bulgaria). — 214.
Vlad (recte Vladislav sau Vlaicu 

Basarab), domn al Ţării Ro
mâneşti (1364— 1374). — 15. 
16. 17. 18.

Vlad I Dracul, domn al Ţării 
Româneşti (1431 — 1446). —  
25. 26. 27. 28.

Vald II Ţepeş, domn al Ţării 
Româneşti (1456 — 1462)'. —  
29. 30. 31. 32.33. 34.

V ladim ir. —  126.
Vladislav, Iagello, rege al Polo

niei. — 111. 112. 113.
Vladislav, rege al Ungariei.— 99.
Volga. —  125. 126. 134.
V olinia .— 113. 126.
Vulcaşin, ţar sârbesc. — 24.

Z a bo lţ  (comitat, Ungaria).— 161.
Zapolia, Ioan, voivod şiprincipe 

al Transilvaniei.—  36. 148.
149. 150. 151. 152. 160.

Zithom ir. — 126.
Zudovia  (Polonia). — 126.
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