VERSURI NECUNOSCUTE DESPRE UN EPISOD DIN
RĂZBOIUL RUSO-AUSTRO-TURC DE L.A 1787-1792
DE
AURORAILIES
de la
fi fi temeinică.
padişahului11-ainteles să
pe hîrtie, clauzeleacestui tratat sperînd cu dirzonie
bună parte să le nesocotească. conflictulce pregătea--,
creştereadominatieiruseşti în Orient împărăteasaEceterine
mai C1Iseamănerespectareaacestorclauzeşi-ŞiVIlcăuta un aliat
a
rămînesingurăîn fata fortelorinamicului.Negocierilepurtate Între .curtea
tersburqşi cea din Viena se vor concretizaprintr-oînţelegereÎncheiată
Războiulnu Intîrziesă izbucneascăpuţin timp după aceea,În 1787.
Cele şase armate de care dispuneauimperiah]
de sustlnutj
extrem.de 1nţins:de la granita Bosnieipînă in Bucovlna,
?Mlol,ImTo
primiseprintul de Sexa-Coburq,
care începu ofensivaîn
talent militar lui
se va răsfringeşi asupra
pe această
fi frontului.Joncţiuneatrupeloraustriece
producemţll
Un
vestit cu

la
sau Focsani,
dovedesciuiUativă
moldoveni.alăturat! im'p'm:iaJ:i1or,
reuşind să ia
carele cu provizii(<<,":ah,er,a()al·
un codicecu 91 f, de 22X
la
şi mai tîrziu,
de
c.rr.Jh.
lu.i
au titlurilecu cerneală
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Ni se relatea7. fapte şi nume
cu rapoarteoficiale si cu alte iz
voare ale ePQdi se
Repetatele
Austria,Rusiaşi
creau condlţllprielnice
popoarelorsubjugate
de.Poartă,dar
desfăşura în cea mai
mare'parte -Pe lîngii încltnările
ale volevozrlor ale bolerimildin cele două
Tiir!.Româneştipentru una sau alta din puterile
se adăuga actiunea
directăşi independentăa maselorpopulare,care
să sprijinepe creştini,
indiferentde hotărîrile
de oblăduirea
Ura rezistentaÎmpotriva
,păglnului".şi a moduluisău crunt de
diferite de a tie
manifesta,dar principalaşi cea mai sigură o
ridicareala arme,prilejuită
tocmaide aceste "răzmeriţe",cînd participareaîn numărmarea populaţieinu mai
ptltea fi StăVmtă,.
Se formauastfel cete de .voltntirt"din elementeorăşenestisau
rurale,care luptau fie alăturide ruşi, fie alături de austrieci3. Caracterulde masă
almÎşcării ."volintirilor"
poate contesta.Inseşi fortelealiate se bizuiaumult
pe ajutorul nepreţuit ce se oferea de
"volintirii"localnici,ei constituind
cele mai bune călăuze,mult
şi
actele lor de bravurăşi eroism:
In ultima vreme au. apărut unele studii închinate"volintiriJor"pe bazadocumentelorşia izvoarelornaretive de tot felul
Tocmaiîn aceasta privinţărezidă importanţastihurilorce publicăm.Ele se
datorescunui martor ocular, poate
din acei "volintiri
il care a luat parte in
modefectivla bătăliileimperlulilorcu turcii de pe Valea Trotusuluişi a Siretului.
Autorul- moldovean rămîne deocamdată1JJ1Qnim,
O serie de amănunte indiscutebilăprezenţalui în mijloculvo'lintiri
lor aflati în rindurileaustriccllor In
cursul
apar numele unor.6,tovarăşi
de ai săiaHi citiva
necunoscute
din alte
izvoare.povestirti
Pe Hnnă Delibasa.
sint mentionati
ca : Toma,
Sălboc,
2 FI. Sulzer,in partea inedită a
sale Geschicbtedes transalpinisctten
Dactens,arată
suferităde
la satul Bîlca,pe
Trotusului
:
"o luptă dintre cele cu care nu ne putem,nici nu voim să ne mîndrim,ci putem
-doerpretinde,- ca
tot unde lucrurilenil
foarte bine că nu s-au
tras toate iwantajf,o'l.ela pozitu. mă refer la
1(1satul Bilca,nu departe
de Adjud.. , ColonelulHorvat.vinloc Înainteze.
.
atacat de 3000de turci..
aliste
Ios]România,
silitsă se
retragă
spre
Ocna
şi
Acad.
. Sociams, germannr.
477,
de
Horvath
lui Metzburqacopăr cu
care
de alte
Hutrmizachi,
XIX,
confirmaree
10rg<1,
fragmente,II, p.
supl,1, 2, p. 56
Mitropolitul
Dos.itci
blagoslovitîn aprilie 1788un corp de voluntari români,Infiinlat
după intrarea lui Moldova,N. Docan,
O povestirein
despre domnialui
Bucureşti,
1911,p, 40.
umblaumai ales în port
; fiecare
turceascăşi o ghioagăIerecată.primeau

Stamati
stărostind"
..
couaendantflor
rălţjî;;":i
neputinţă,
ihr Gewehrherqeben
pe unul la Craiovaşi pe
noul Deltbasăpuse pe arnăuţi
său, căpitan,trecuta în 1788
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şi căpitanulPavel.
ruşilora. Insusi Mavroqheni,
turci,
şi
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cu

unui bun
aşa cum am
prinţulCoburq
general nici colonelul.HIW\'Flth
nu stralucea
printului
la Înalte
mai toţi unguri erau oamenidestoinicişi
ranguri militareIl,
lui Mavrouhenieste subliniată
acest izvor.De fapt succeseleturse datoresc
tot oştilorvolevoduluimuntean:
Mevroqheniîntăleqind
El Incăs oaste pornind,
La Odobestiau venit
Şi pre trit părţi i-au lovit12.
Austrieci!tnfrlntt în încăierăr
ile din
Moldoveinu încetausă trimităla
Vienarapoarteîn care!se arătau
Mai mult decit atît, o seamă de
ca Artaria
Viena,alături de
din
vindeaunumeroaseplanurişi
necolorate
ale
cursul acestui război14 Episodul
cronica în
stihurieste ilustrat şi el într-unuldin planurileimprimate
sub titlul:
"Carte von Fokschanl,Adqlud und 'Tratrusch"(sic1)15. Planul prezintăo scb.Hă
destulde exactă a operaţiunilor
de pe ValeaTrotuşuluişi cea il Siretului.In colţul
din. stînga,
este zuqrăvităîn culorio ambuscadăîntre imperialişi turciipuşi
pe fugă din
unei mănăstiri,care nu poate fi decît mănăstireaS1.Ioan din Focla austriacitcu 100de oameni.Căpitanuliu aşezatla Trotuş".N. Iorga,Cevadespre
ocupatiaaustriacă.in anii 1789-.1791.
Bucureşti,19J1. p. 8.
1 Stamatc originardin Focsen! era spionîn slujba Irnperialilor.
El primea
Il 'i' piastr! trei luni. Mih.Popescu,Moldovaşi Munteniain tiraputoeupaţieiuusttiace, în
literare",1930,(epr,l, p. 365.
ColonelulHorvath arntă într-un raport din 30 mai 1788că a trimis spre
400voluntaricu Pavel căpitenul(Huttraizachi,
XIX,p. 462) Relatareafugii
constatăci ruşii aveau cu
muscalise dovedeşteexactă,pentru că N.
ei pe căpitanulde arnăuţiPavel.tbid.
9 Voievodulmunteantrimite "Cărţi dăschisece s-au scriscătre toţi 1ăcuitorîi
din tinutulMoldovii
".
auzit la prea Înaltuldăvlet (Poarta)- spuneel, - că
vreo cîţiva volintirr,
în pămîntulMoldovii,au rădicat arme asupra.,.
oştirii
puternicii
., în consecinţatace apel la
moldovenitsă-I dea
ajutor prindă
volintîrf"socotealanoastrăeste
prăpădeascăvolintirii... să izbiţi acei hainj
" Ash. Stai. lluc.,ms, 17, L 338v.
1QNumelecompleta!
PetrichevichHorvathde Szeplak,
qenerelmaior.născut1753,
Docan,op, cii., 44.nota 3.
11MaiorulUljOSse face remarcat luptele de pe
Buzăuluiîn august
1788,la fel şi locotenent-colonelul
de husarisecui,
care se distinqe
in
octombrieale aceluiaşian. HWIDuzachi.
şi Docau,ap. cJI.,
p.
că n-fIparticipl!tdirect la' bătălîade
la
( ştire) de Focşaniin scris..
că., .
.." .Arh.SI.
ros.17,f. 294,v.
bătălii sînt pline
de ·colonelul
Horvathprivitoarela
de
de l1IUdă
pentrutrupelesale. Hurmuzachi,
XIX,p. 461şi urm.
Docan,op. cit., 47.
15BibliotecaAcad.RepubliciiSocialisteRomânia,Cab,Sta.mpe,G.S. Trattner
10 (vezianexa).
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Închisăde ziduri inalte
o e10.
sant, închipuităca o .clădire În stil
arată,
potnită al cărei acoperişascutit aminteşte bîserlcitecatolice.
bineinţeles,victoriaaustriecilor,
Cronicaprezentată11\1
priveşteo bătălie din cele mai importanteşi nu
Ungenici prin calităţiliterare.ACE'ste
versurimarcheazăînsă ._, în ·molcomşi dulce
grai moldovenesc
-- începuturile
româneştiin a doua jumătate li celui de
al XVIII-leaveac, Umoruleste
puternicăce le dă farmecşi culoare.pe
lîngă vioiciuneapasajelor in oretto reda. Autorul,stăpînit de duhul persiftărtl,a
prins cu uşurinţă şi vervă comenzisau exclemattide mirarerostite în limbarod,
ghiară sau germanăde ofiteri,pe care uneorile redă cu gravitate,de cele mai
multe ori Însă, in zeflemea: .
Pisteun ceas s-au adunat
..CZUs-!\lla'!l(:'·
16au striqat
arnăutii să întord,
Stîndnemţiibulucprive:
Sd mira ce Vi!să fii.
Părîndu-Icgre urdii,
Urdiiotomănească,
(;,'itlndturmiis-o Iovasca.
Stihurile oglindesc
etmosferădin tabără; povestitorul,mucalit,scep. tic in soarta armelorCl10ZfiTID-(;rCl.le:ştl.de cîte ori poate, cîte o ironie sau
caracterizareglurnNlfă
:
"Şi intr-acelceas s-au pornit <Arvat)
Fiindde Ierusalimgatit.
Purceqîndcu vesălil, ,
Şi cu mîndriimari
Prin Ciortojounrl
cel teri..
Acest episodîn versuri al războiuluiaustro-ruso-turc
-- fapt subliniatşi mai
înainte- se înscrie printreputinelesurse narativeromâneşti,ajunse pînă in vremea noastră,care prezintăatît de clar participareapopularăla lupta de eliberare
de sllb jugul otoman.
[L 85,colL} STIH GHlNARAlUULUf
NEMŢASC
ANUMIARV.,4T
lăudat
15El încăs oaste pornind,
La Odobeşt!au venit
gios au plecat
Si pre trri părUi-au lovit.
Intr-o zî di sărbătoert
Ş1ii tăiară fără milă
:5Cu o' puteripre mari.
Intr-acelceas ce sosirii.
tăbărît în Uriehest!1
'Z(JŞi ioanaflat pe tot bel,
ostastiaustresti
Pin crămisi ulit, oqrăz.
Patroani2 volintireşti
MalurLses3 cel vestit
Au trimesla Odobesti,
Cu cătani'au opintit,
10S 5t6să "ă străjUÎli5C'ă,
Vrindca să le de i.mdat4
Dl. oaste ototnăncască.
:!5Celorce au mai scăpat
Volintiri"ăş şi husari,
Dar nimicIl-au Iolosît
Căd acoloau venit.
Tot aleşi,
şi tari,
Ci patrutunuridişiîrtind,{>
Mavrogheui
Isuse-Marie
!
limbamaghiara).
17Arnăutîierau do fapt "volintirii"moldoveni,
îmbrăcatiîn costumullor oriental (v. mai sus. p. 3. nota 1l, deci puteaufi confundaticu turcii.
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inapoi turuc
la urdil
marifrică
DeciArvat
Inapoi,strigînd porniri
Iar Nerneş5 fiindpalit
35 Că au InRÎfost odată roblt.
înainte an fugit
în
6 sprijinit
spăimîntat
tari au plecat,
40 Plîngîndcu amar şi Jale,
Blăstamindpe Arvat tari.
Nu vremimultătrecînd"
Di Arvatînţălegînd,
La,sat la Rîpi7 s-au Întors,
45 Cu a sa oesti ci-aufost,
Făcănd lagăr pre frumos,
Pe cîmpulRipilordegios.
Acelegăsindrăhat,
Mincindvadle din sat;
50 Undifiind mulţămit
lată () carti i-au sosit,
Nu ştiu de undivi-auvenit,
Prin cari i s-au poroncit,
Şi într-acelceas s-au pornit,
55 Fiindde Ierusalimgătit.Gioi fiind la chlndil.
Purceqîndcu
cu o mîndrii
Ciortolomul
8
60 a lui sfetnicis-au aflat
85v, col. Il
acest sfat mari i-au dat;
,,0, doamne,mărle-ta,
"Eu am socotitaşa,
"Să trllmttemzahereoa9
fi5"Dimpreună
şi hezneoa10
drumulcel
în qios
locul
frumos".

85

luară,

90

95

100

105
Urdii
CăJind
[ar arnăutilau
"Ai, ticăloasă20
110"Cu acest
tu
"Pentru
că
aqiutat
El tot nu
Oi al doiIe
Şi aşa s-au
115Şi spre Ocnă
Toatănoapte au venit,
Ticălosşi văicărit,
Vrînd să găsascăliman
In deal la vie lui A51an,
120Nici
Şi inacolo
şanţ găsÎndrăjmt
,că s-au băgat,
Şi au făcut hotărîre
Să şadă doul-trtizîli.
Iar intr-oluni,în desară,
din
să tădlcara.

70
130

25
140
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GLOSAR
ŞI NOTEEXPLICATIVE
LASTIHURI
.1localitatepe valea Trotuşnlui
2 flăcăi (dh}Ib, germ. Patron...vointe,flăcău)
3..maiorLăjos,v. studiulintrod.,nota 2.
4:Irndat ajutor (din lb. turcă)
5 Nemes,,11._.
colonelv. studiulintrod.,nota 2,
\) Grozest],Iocalltatepe valea Oituzului.
'}Rîpi,localitate valea Trotusului.
8 Ciortolom,
muntosla confluenţaTrotusululcu Siretul.
.9provizf!(din . turcă).
10visterie.tezaurul[din lb, turcă).
11numeale "volintirilqr"moldoveni,v. stud. tntrod.
12Bilce,localitatepe
Trotusului.
1$iarba de puşca(din turcă).
14Dehbesa,comandantul"voJintîrilor"moldoveni.
15tures,năvală.
16paitas< camerad, tovarăş (din lb. magh.).
17Ezus-Marie
- Isuse-Marie,exclamatieîn lb. maqh,
18 arnăutu,=.gardavoievozilorŢărilor Române,aici vohntirt moldoveni,imbrăcati
în .port oriental.
19urdie= oaste, armată (din ib. turcă).
20 ticalos nenorocit
21 Ocnă,, TîrgulOcnape Trotus.
22 scăpare,
23Pavel,că.pitande volintirf
, v. st. Introd.
24 Şălboc,volintîrmoldovean.
25 păreau întăriturăde gard, palancă,palisadă,

BDD-A1581 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.89.157 (2023-01-09 16:52:49 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

