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la 
dovedesc iuiUativă 
carele cu provizii (<<,":ah,er,a()al· 

un codice cu 91 f, de 22 X 

la şi mai tîrziu, c.rr.Jh. de lu.i 
au titlurile cu cerneală 

sau Focsani, 
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reuşind să ia 

VERSURI NECUNOSCUTE DESPRE UN EPISOD DIN 
RĂZBOIUL RUSO-AUSTRO-TURC DE L.A 1787-1792 

de la 
fi fi temeinică. padişahului 11-a inteles să 
pe hîrtie, clauzele acestui tratat sperînd cu dirzonie 
bună parte să le nesocotească. conflictul ce pregătea --, 
creşterea dominatiei ruseşti în Orient împărăteasa Eceterine 
mai C1I seamă nerespectarea acestor clauze şi-Şi VIl căuta un aliat a 
rămîne singură în fata fortelor inamicului. Negocierile purtate Între .curtea 
tersburq şi cea din Viena se vor concretiza printr-o înţelegere Încheiată 
Războiul nu Intîrzie să izbucnească puţin timp după aceea, În 1787. 

Cele şase armate de care dispuneau imperiah] de sustlnutj 
extrem .de 1nţins: de la granita Bosniei pînă in Bucovlna, ?Mlol,ImTo 
primise printul de Sexa-Coburq, care începu ofensiva în 
talent militar lui se va răsfringe şi asupra 
pe această fi frontului. Joncţiunea trupelor austriece 
produce mţll 

Un 
vestit cu 

AURORA ILIES 



si cu alte iz 

Austria, Rusia şi 
popoarelor subjugate 

desfăşura în cea mai 

Stamati 
stărostind" .. 

couaendantflor rălţjî;;":i 
neputinţă, 

ihr Gewehr herqeben 
pe unul la Craiova şi pe 

noul Deltbasă puse pe arnăuţi 
său, căpitan, trecuta în 1788 

cu rapoarte oficiale 
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Ni se relatea7. fapte şi nume 
voare ale ePQdi se 

Repetatele 
creau condlţll prielnice 
de . Poartă, dar 
mare 'parte -- 

Pe lîngii încltnările ale volevozrlor ale bolerimil din cele două 
Tiir! . Româneşti pentru una sau alta din puterile se adăuga actiunea 
directă şi independentă a maselor populare, care să sprijine pe creştini, 
indiferent de hotărîrile de oblăduirea Ura rezistenta Împotriva 
,păglnului". şi a modului său crunt de diferite de a tie 
manifesta, dar principala şi cea mai sigură o ridicarea la arme, prilejuită 
tocmai de aceste "răzmeriţe", cînd participarea în număr mare a populaţiei nu mai 
ptltea fi StăVmtă,. Se formau astfel cete de .voltntirt" din elemente orăşenesti sau 
rurale, care luptau fie alături de ruşi, fie alături de austrieci 3. Caracterul de masă 
almÎşcării ."volintirilor" poate contesta. Inseşi fortele aliate se bizuiau mult 
pe ajutorul nepreţuit ce se oferea de "volintirii" localnici, ei constituind 
cele mai bune călăuze, mult şi actele lor de bravură şi eroism: 

In ultima vreme au. apărut unele studii închinate "volintiriJor" pe baza docu- 
mentelor şia izvoarelor naretive de tot felul 

Tocmai în aceasta privinţă rezidă importanţa stihurilor ce publicăm. Ele se 
datoresc unui martor ocular, poate din acei "volintiri il care a luat parte in 
mod efectiv la bătăliile imperlulilor cu turcii de pe Valea Trotusului şi a Siretului. 
Autorul - moldovean rămîne deocamdată 1JJ1Qnim, O serie de amănunte in- 
discutebilă prezenţa lui în mijlocul vo'lintiri lor aflati în rindurile austriccllor In 
cursul povestirti apar numele unor. tovarăşi de ai săi necunoscute din alte iz- 
voare. Pe Hnnă Delibasa. 6, sint mentionati aHi citiva ca : Toma, Sălboc, 

2 FI. Sulzer, in partea inedită a sale Geschicbte des transalpinisctten 
Dactens, arată suferită de la satul Bîlca, pe Trotusului : 
"o luptă dintre cele cu care nu ne putem, nici nu voim să ne mîndrim, ci putem 
-doer pretinde ,- ca tot unde lucrurile nil foarte bine că nu s-au 
tras toate iwantajf,o'l.e la pozitu . mă refer la 1(1 satul Bilca, nu departe 
de Adjud .. , Colonelul Horvat.vin loc Înainteze. . atacat de 3000 de turci .. 
a Ios] silit să se retragă spre Ocna şi Acad. . Socia- liste România, ms, german nr. 477, de Horvath 
lui Metzburq acopăr cu care de alte 

Hutrmizachi, XIX, confir mar ee 10rg<1, 
fragmente, II, p. supl, 1, 2, p. 56 

Mitropolitul Dos.itci blagoslovit în aprilie 1788 un corp de volun- 
tari români, Infiinl at după intrarea lui Moldova, N. Docan, 
O povestire in despre domnia lui Bucureşti, 
1911, p, 40. umblau mai ales în port ; fiecare 

turcească şi o ghioagă Ierecată. primeau 
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unui bun 
printului 
la Înalte 

cu 

direct la' bătălîa de 
Focşani in scris .. 

ros. 17, f. 294, v . 
bătălii sînt pline 

şi urm. 

mai 1788 că a trimis spre 
XIX, p. 462) Relatarea fugii 

constată ci ruşii aveau cu 

acest izvor. De fapt succesele tur- 
tot oştilor volevodului muntean: 

Socialiste România, Cab, Sta.mpe,G. S. Trattner 

este subliniată 
se datoresc 

NOTE 

şi căpitanul Pavel. 
ruşilor a. Insusi Mavroqheni, 

turci, 
şi 

la 
că., . 

de 

că n-fI participl!t 
( ştire) de 
.. " .Arh. SI. 

de ·colonelul Horvath privitoare la 
de l1IUdă pentru trupele sale. Hurmuzachi, XIX, p. 461 

Docan, op. cit., 47. 
15 Biblioteca Acad. Republicii 

10 (vezi anexa). 

la austriacit cu 100 de oameni. Căpitanul iu aşezat la Trotuş". N. Iorga, Ceva despre 
ocupatia austriacă .in anii 1789-.1791. Bucureşti, 19J 1. p. 8. 

1 Stamatc originar din Focsen! era spion în slujba Irnperialilor. El primea 
Il 'i' piastr! trei luni. Mih. Popescu, Moldova şi Muntenia in tiraput oeupaţiei uus- 
t tiace, în literare", 1930, (epr, l, p. 365. 

Colonelul Horvath arntă într-un raport din 30 
400 voluntari cu Pavel căpitenul (Huttraizachi, 

muscali se dovedeşte exactă, pentru că N. 
ei pe căpitanul de arnăuţi Pavel. tbid. 

9 Voievodul muntean trimite "Cărţi dăschise ce s-au scris către toţi 1 ăcuitorîi 
din tinutul Moldovii ". auzit la prea Înaltul dăvlet (Poarta) - spune el, - că 
vreo cîţiva volintirr, în pămîntul Moldovii, au rădicat arme asupra.,. 
oştirii puternicii ., în consecinţa tace apel la moldovenit să-I dea 
ajutor prindă volintîrf "socoteala noastră este prăpădească volin- 
tirii. .. să izbiţi acei hainj " Ash. Stai. lluc., ms, 17, L 338 v. 

1Q Numele complet a! Petrichevich Horvath de Szeplak, 
qenerel maior. născut 1753, Docan, op, cii., 44. nota 3. 

11 Maiorul UljOS se face remarcat luptele de pe Buzăului în august 
1788, la fel şi locotenent-colonelul de husari secui, care se distinqe 
in octombrie ale aceluiaşi an. HWIDuzachi. şi Docau, ap. cJI., 

aşa cum am prinţul Coburq 
general nici colonelul. HIW\'Flth nu stralucea 

mai toţi unguri erau oameni destoinici şi 
rang uri militare Il, 

lui Mavrouheni 

Mevroqheni întăleqind 
El Incăs oaste pornind, 
La Odobesti au venit 
Şi pre tr it părţi i-au lovit 12. 

Austrieci! tnfr lntt în încăierăr ile din Moldovei nu încetau să trimită la 
Viena rapoarte în care! se arătau 

Mai mult decit atît, o seamă de ca Artaria Viena, ală- 
turi de din vindeau numeroase planuri şi necolorate 
ale cursul acestui război 14 Episodul cronica în 
stihuri este ilustrat şi el într-unul din planurile imprimate sub titlul: 
"Carte von Fokschanl, Adqlud und 'Tratrusch" (sic 1) 15. Planul prezintă o scb.Hă 
destul de exactă a operaţiunilor de pe Valea Trotuşului şi cea il Siretului. In colţul 
din. stînga, este zuqrăvită în culori o ambuscadă între imperiali şi turcii puşi 
pe fugă din unei mănăstiri, care nu poate fi decît mănăstirea S1. Ioan din Foc- 

p. 



o e10. 
arată, 

Închisă de ziduri inalte 
bîserlcite catolice. 
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sant, închipuită ca o . clădire În stil 
potnită al cărei acoperiş ascutit aminteşte 
bineinţeles, victoria austriecilor, 

Cronica prezentată 11\1 priveşte o bătălie din cele mai importante şi nu 
Unge nici prin calităţi literare. ACE'ste versuri marchează însă ._, în ·molcom şi dulce 
grai moldovenesc -- începuturile româneşti in a doua jumătate li celui de 
al XVIII-lea veac, Umorul este puternică ce le dă farmec şi culoare. pe 
lîngă vioiciunea pasajelor in oretto reda. Autorul, stăpînit de duhul persiftărtl, a 
prins cu uşurinţă şi vervă comenzi sau exclematti de mirare rostite în limba rod, 
ghiară sau germană de ofiteri, pe care uneori le redă cu gravitate, de cele mai 
multe ori Însă, in zeflemea: . 

[L 85, col L} STIH GHlNARAlUULUf NEMŢASC ANUMI ARV.,4T 

Isuse-Marie ! limba maghiara). 
17 Arnăutîi erau do fapt "volintirii" moldoveni, îmbrăcati în costumul lor orien- 

tal (v. mai sus. p. 3. nota 1 l, deci puteau fi confundati cu turcii. 

15 El încăs oaste pornind, 
La Odobeşt! au venit 
Si pre trri părU i-au lovit. 
Ş1 ii tăiară fără milă 
Intr-acel ceas ce sosirii. 

'Z(J Şi ioan aflat pe tot bel, 
Pin crămi si ulit, oqrăz. 
Malur Lses 3 cel vestit 
Cu cătani' au opintit, 
Vrind ca să le de i.mdat 4 

:!5 Celor ce au mai scăpat 
Dar nimic Il-au Iolosît 
Căd acolo au venit. 
Ci patru tunuri dişiîrtind, {> 

lăudat 
gios au plecat 

Intr-o zî di sărbătoert 
:5 Cu o' puteri pre mari. 

tăbărît în Uriehest! 1 
ostasti austresti 

Patroani 2 volintireşti 
Au trimes la Odobesti, 

10 S 5t6 să "ă stră jUÎli5C'ă, 
Dl. oaste ototnăncască. 
Volintiri "ăş şi husari, 
Tot aleşi, şi tari, 
Mavrogheui 

"Şi intr-acel ceas s-au pornit < Arvat ) 
Fiind de Ierusalim gatit. 
Purceqînd cu vesălil, , 

Piste un ceas s-au adunat 
.. CZUs-!\lla'!l(:'· 16 au str iqat 

arnăutii să întord, 
Stînd nemţii buluc prive : 
Sd mira ce Vi! să fii. 
Părîndu-Ic gre urdii, 
Urdii otomănească, 
(;,'itlnd turmii s-o Iovasca. 

Şi cu mîndrii mari 
Prin Ciortojounrl cel teri.. 

Acest episod în versuri al războiului austro-ruso-turc -- fapt subliniat şi mai 
înainte- se înscrie printre putinele surse narative româneşti, ajunse pînă in vre- 
mea noastră, care prezintă atît de clar participarea populară la lupta de eliberare 
de sllb jugul otoman. 

Stih urile oglindesc etmosferă din tabără; povestitorul, mucalit, scep- 
. tic in soarta armelor Cl10ZfiTID-(;rCl.le:ştl. de cîte ori poate, cîte o ironie sau 
caracterizare glurnNlfă : 
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luară, 85 

95 

90 

140 

130 

100 

Urdi i 
CăJind 
[ar arnăutil au 
"Ai, ticăloasă 20 

110 "Cu acest tu 
"Pentru că aqiutat 
El tot nu 
Oi al doiIe 
Şi aşa s-au 

115 Şi spre Ocnă 
Toată noapte au venit, 
Ticălos şi văicărit, 
Vrînd să găsască liman 
In deal la vie lui A51an, 

120 Nici acolo găsÎndrăjmt 
Şi in şanţ ,că s-au băgat, 
Şi au făcut hotărîre 
Să şadă doul-trti zîli. 
Iar intr-o luni, în desar ă, 

din să tădlcara. 

105 

inapoi turuc 
la urdil 
mari frică 

Deci Arvat 
Inapoi, strigînd porniri 
Iar Nerneş 5 fiind palit 

35 Că au InRÎ fost odată roblt. 
înainte an fugit 

în 6 sprijinit 
spăimîntat 

tari au plecat, 
40 Plîngînd cu amar şi Jale, 

Blăstamind pe Arvat tari. 
Nu vremi multă trecînd" 
Di Arvat înţălegînd, 
La, sat la Rîpi 7 s-au Întors, 

45 Cu a sa oesti ci-au fost, 
Făcănd lagăr pre frumos, 
Pe cîmpul Ripilor degios. 
Acele găsind răhat, 
Mincind vad le din sat; 

50 Undi fiind mulţămit 
lată () carti i-au sosit, 
Nu ştiu de undivi-au venit, 
Prin cari i s-au poroncit, 
Şi într-acel ceas s-au pornit, 

55 Fiind de Ierusalim gătit.- 
Gioi fiind la chlndil. 
Purceqînd cu 

cu o mîndrii 
Ciortolomul 8 

60 a lui sfetnici s-au aflat 
85 v , col. Il 
acest sfat mari i-au dat; 

,,0, doamne, mărle-ta, 
"Eu am socotit aşa, 
"Să trllmttem zahereoa 9 

fi5 "Dimpreună şi hezneoa 10 
drumul cel în qios 

locul frumos". 

70 
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GLOSAR ŞI NOTE EXPLICATIVE LA STIHURI 

.1 localitate pe valea Trotuşnlui 
2 flăcăi (dh} Ib, germ. Patron ... vointe, flăcău) 
3 .. maior Lăjos, v. studiul introd., nota 2. 
4: Irndat  ajutor (din lb. turcă) 
5 Nemes, ,11._. colonel v. studiul introd., nota 2, 
\) Grozest], Iocalltate pe valea Oituzului. 
'} Rîpi, localitate valea Trotusului. 
8 Ciortolom, muntos la confluenţa Trotusulul cu Siretul. 
.9 provizf! (din . turcă). 

10 visterie. tezaurul [din lb, turcă). 
11 nume ale "volintirilqr" moldoveni, v. stud. tntrod. 
12 Bilce, localitate pe Trotusului. 
1$ iarba de puşca (din turcă). 
14 Dehbesa, comandantul "voJintîrilor" moldoveni. 
15 tures, năvală. 
16 paitas < camer ad, tovarăş (din lb. magh.). 
17 Ezus-Marie - Isuse-Marie, exclamatie în lb. maqh, 
18 arnăutu ,= .garda voievozilor Ţărilor Române, aici vohntirt moldoveni, imbrăcati 

în .port oriental. 
19 urdie = oaste, armată (din ib. turcă). 
20 ticalos  nenorocit 
21 Ocnă ,, Tîrgul Ocna pe Trotus. 
22 scăpare, 
23 Pavel,că.pitan de volintirf , v. st. Introd. 
24 Şălboc, volintîr moldovean. 
25 păreau  întăritură de gard, palancă, palisadă, 


