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Anul 1440. Elisaveta fata împăratului şi craiului Siţismund, 
- Şi murea lul Albert, remânând împovărată, cum sai dis 

la anul trecut, gândea, că va nasce fată, carea nu ar fi 

avut cădinţă la crăimea Ungariei; drept acâia au îngăduit 

supușilor coronei, ca, săși al6gă crai, carii au şi trimis 

îndată la Vladislav III craiul Poloniei, să le vină craiă: 

Deabea sosisă solil în Polonia la craiul Vladislav, și Eli-: 
saveta ai născut în Comarom cetatea Ungariei în 22 Fe- 

vruarie din anul de acum, nu fată ci un fecioraş, carele 

Sau numit Ladislav VI. Elisaveta ai și trimis după solii 
ungurilor, ca se nu chiame pe .Vladislav III în Ungaria, 

dară ei n'au ascultat, şi Vladislav încă au primit chiemarea. 
Așa, scriu acestea Callimah 1, Turoţie 2, Bonfinie 3 şi Timon £. 
Ci eii nu pociii crede, se fie îngăduit Elisaveta bosrilor de 

supt corona Ungariei, carii pe vremea  acâia era numai 

unguii şi români (pre cum poți vedea din hrisovul lui Sti-. 

borie cel la anul 1399 adus), ca să'și alegă craiu; pentru 

că solii sau trimis în anul 1440 la Vladislav III craiul Po-: 

loniei, şi Elisaveta, după cum arată Cvietanţia ei de la Pray5,. 

“ai luat corona cu tâte clenodiurile de supt paza comilului 

1 Philippus Callimachus derebus |. 4, Timon f. 62. - 
a Vladislao gestis Lib. 3. f.447. | spy ay Spee. Iierarchin. Part, 

:? 'Thuroezius f. 240. _ 
3 Bonfinius f. 415. seq. 1. p. 821. 

Cronica românilor. Tom. II. 
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Gheorghie de Bozin în 9 qile ale lut Noemvrie din anul 1439, 
prin carea faptă ai mărturisit, că densa nu vo6sce vre o 

"alegere de craiu. 

Înţelegend Elisaveta, că Vladislav « au priimit chiemarea 
la crăimea Ungariel, au strâns o parte dintre bo€ri, și 
mergând în Alba crăiască ai făcut, de Sai încoronat pruncul 
Ladislav VI în vârstă de 4 luni, ținându'l dânsa în brațe, 
prin Dionysie arhiepiscopul Strigonului! tocma în dioa de 

" Rusalir?, apol ai iners în Vienna Austriei şi ai dat şi pruncul 
și corona cu tâte clenodiurile supt tutela lui Frideric III 
mp&ratul apusului3. Tocma. când se ţinea pompa încoro- 
nării pruncului Ladislav VI în Alba crăâscă, au .sosit în 

“ Buda Vladislav, carele fu priimit fOrte luminat de palatinul 
Lavrentie, și după puţin timp dus în Alba crăâscă, şi în- 
coronat iarăș prin Dionysie arhiepiscopul Strigonului, nu 
cu obicinuita coronă ci cu alta, (carea luatus'aă de pe ca- 
pul sai icâna Sfântului Stefan, nu se nărăvesc istorici!), 
şi numit Vladislav I, craiă Ungariei £. 

Fiind acuma dol crai încoronați în Ungaria, Ladislav VI 
și Vladislav I, partea lui Ladislav o prindea Nicolae Gara, 
ca mal de îrunte, iară a lui Vladislav loan Huniadi: Și 
Fristachie5, despre carii Cromer 5 scrie, despre Vladislav 1 
vorbind: «Pe Fristachie, şi pre Huniadi forte i-au dăruit, 
Și pre acela lau făcut ban Croaţiei, iar pre acesta voivod 
Ardelului, apol după puţin timp, castellan. Timişorel şi Ze- 
vrinului. De atunci ai început a se vesti Ioann Huniadi, 
pre carele și Corvin Lai chiemat de pe satul în carele s'aă 
născut; căci mail înainte nu era vestit, fiind născut din mumă 
grecică şi tată român. Unil a gândit că sau cioplit de 
Chesariul Silismund. Dic unii, că Hinodora din marginea 

1 'Thuroczius ă 244. Ranzanus | 'Fhnroezius f. 248. Bonfinius 4 148. 
f. 380. Reva f. 34. * Callimachus f. 473. 'Thuroezius 

? Annales Templi Leutschovi- | f. 244. Bonfinius f. 495. 
ensis f. 885. "£ [Lipsesce nota în manuseript.] 

3 Philippus Callimachus f, 465. & Cromerus Lib. 21. p. 325.  
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. Ardelului sar. fi zidit de dânsul, şi de la dânsul siaă :şi nu- 
mit. După acâia .purtându-se vitejâsce asupra turcilor, ge- 
nerariu încă sau făcut de Via dislav.> Până aci Cromer 
despre loann Corvinul sai: Huniadi, dară r&ă să înşală în 
doao lucruri: întăi, că dice a fi fost născut Ioann Huni- 
adi din mumă grecbică și tată român; a doaoa că visază a fi 
chiemată Hinedora, care după ungurie să zice Huniad' (Hu- 
nyad), de pe numele lui Ioann Huniadi; căci-nu oraşul a- 

cela sai numit de la Ioann Huniadi, ci el însuși sai numit 

de pe numele oraşului aceluia. P6te că cetățulca dintr'ânsul 
o ai zidit Ioann Corvinul. — — În cât iaste despre viţa 
și semința lui loann Huniadi, de cât.carele mal vitez .co- 

„rona Ungariei n'a avut supt sine, se scil că: pizmașil n6- 

mului. românesc de.pe timpul lui Ioann Huniadi tot întru 

acâia s'au silit, cum ar putea stinje vestea şi lauda nemului 

nostru celui românesc, Drept acâia numai întru acâia își 
bătea capul, cum ar putea lua pre Ioann Corvinul de la 

români, ca să'şi înalță nâmurile sale, care pe vremea acdia 
mult scădusă, iară acuma întru atâta sai stâns, cât în ţâra 
Ungurâșcă, puţini unguri diaoşi se află, în Ardâl deabia doao 
sau trei familii (dic de cei mai luminaţi şi mal puternici), 
ci stăpânesc acuma în Ungaria mai cu samă Horvaţil, Toţii 

-Şi Nâmţii; în Ard€l românii cel corciţi şi secuii, carii, așa 

Sai lăţit, cât în multe comitaturi, mai ales în Ardei, nu 

se află bo€ri unguri de viţă, fără numai români și secui, 
prăsiți într'ânsele prin căsătoriile lor cu românele şi ungu- 

rolcele. Anume i-aşi putea aci spune t6te familiile și cele 
din Ungaria, şi câle din Ard6l, care nu sânt, ci numai se 

numesc pre sine unguri, dară încunjur perirea, care mi sar 

putea. întâmpla. din spunerea adevărului. Una totuși nu o 
_pociii tăcea, adecă: că ungnrii cei vestiți mai înainte în totă 

lumea, de atunci aii început a merge înapoi! ca racil, de când 
Sati despărțit de români, și sau însoţit cu alte nemură; căci 

nu mal sânt Corvini, nu Dragfi. Ci eu mă întorc la loann 

Huniadi. Acesta cum că au fost dâoș român de viţă, măr-
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turisesc toţi istoricii cei, ce nu pizmuesc românilor, măr- 
turisesce avgustul Ferdinand 1 în diplomatul lui Nicolae 0O- 

„lahul dat în anul 1548, dară ma! apriat mărturisesce fiul” 
lui, Matieş I craiul cel prea vestit al Ungariei, (de cât: ca- 
rele undeți trebue mai mare mărturisire ?), carele cu râvnă 
doria să să potă arăta a fi din familia Corvinilor, cum s'au 
arătat la anul: 105, care lucru cum Par fi făcut Matiaş I 
craiul Ungariei, de nu ar fi fost tată-săi prăsit din coloni! 
lui Traian, adecă din români? Vedi şi acelea, care le-am 
scris la anul 1392. | 

Tot întru acesta an sai ţinut sobor în Țarigrad în be- 
s6rica sântel Sofiei, în carele grecii, aă stricat unirea cea 
în Florenţia făcută în anul trecut. În soborul acesta sa 
iscălit pentru Damian. mitropolitul Moldovei, Macarie mitro- 
politul Nicomidiei, după cum arată Lecvien.. 

„Anul 1441. Ioann Huniadi apărătoriul lui Vladislav [ şi Ni- 
colae Gara apărătoriul lui Ladislav VI, crailor Ungariei la . 
atâta ai ajuns în anul de acum, de sai bătut între sine, 
ci norocul și învinjerea ai r&mas lângă Huniadi voivodul 
Ard6lului, pentru care craiul Vladislav 1 Pat făcut și ban 
Timişărei, şi i-au dat soț în voivodia Ardâlului pre Neco 
lae de Uilak 2. 

„ Mal mare bătaie aă ţinut Huniadi, cât sai făcut ban Ti- 
miș6rei, cu Isac Begul Semendriei, despre care cetesce pre 
Turoţie3, pre Bonfinie £, şi pre Podlușani:5; căci ei voii 
arăta aci războiul, ce Pau avut Huniadi cu Mezit Begul nu 
în anul 1442, cum vrea Haner fără de vre un fundamânt6, 
ci în anul de acum 1441, precum arată Calvisie?, și An- 

1 Lequien in oriente Christiano | . 3 Podlusani p. 224. | 
tom. î. p. 1253. 6 Georgius leremias Haner Reg. - 2 'Thuroczius f. 244. Bonfinius H Period, 14: £:307. £. 429. 'Timon f. 63. ung. Serloc, 4: 3 504. 

3 Phuroezius f. 248. - *. Sethus Calvisius in opere. 
+ Bonfinius f. 430. Chronol. aa 
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nalil turcesci î, despre. care război așa scrie Buholţer2: 

«loann luniadi au tăiat 6stea lurcâscă, carea prin Valahia 

năvălise în Ardâl, dimpreună cu povăţuitoriul ei Mezit Be- 

gul și cu feciorul lui. Dintre turcă ai perit doao-dăci de mil, 

dintre unguri ca la tre! mil». Așişderea scrie Fabrichie? 
și Bonfinie4, numa! cât acesta dice, că în războiul acesta 

ai 'cădut şi Gheorghie Lepeş episcopul Ardâlului cu Simon 
Chemeni, pre carele Vai fost îmbrăcat Huniadi în hainele 

“sale, schimbându-le cu ale lui, ca să nu să cunâscă de 

turci. | 

Despre Moldova, după ce s'aii împărțit între Elia |, şi 

Stefan III, aşa scrie Miron logofătul5; «Iară la al patru- 
lea an de noi au jurat amândoi domni! craiului Vladislav 
(III la poloni, la unguri 1) cu tâtă boerimea (erii, şi acolo 

ai adaos Stefan (scrie Cromer la cartea 21) 5000 de gal- 

beni de aur pe an, şi 400 de cai, când vor trebui .cra- 

iului, scrie Stricovschi. la cartea 17, p. 2. — lată la ce au 

ajuns Moldova pentru sfada fraţilor! 

Anul 1442. Annalii turcesci cel de Leunclavie tălmăciţi la 
anul Hegirei 846, care an iaste de la Hs. după Leuncla- 

vie 1441, iară după Calvisie 1442, așa scrii, iarăș după 

perirea lui Mezit Begul cea la anul trecut adusă, dicând: 

«Inţelegâna pârderea acâia, sultanul Amurat II ai mers în 

cetatea, Sofia, şi tăbărându-se acolo, ai trimis pre șahul A- 

„bedin Begrerbegul Romaniei, cu tâte oștile din Romania 

cu acanzii și cu ianciarii, ca jefuind Valahia, se prade Un- 

“garia. Pre aceia după ce aii străbătut în marginea Unga- 

riei, fără de veste i-au lovit Iancul (Huniadi), i-ai tăiat, 

i-au omorât: omorând şi pe Begrerbegul, și făcând cu dân- 

1 Annales 'Turcici a Leunclavio 1 Bonfinius f. 431. seg. 

editi ad annum Hegirae 845. 5 Constans Miron Logotheta in . 
2 Abrahamus Bucholcerus in In- hronico Ms. Valachi d ann 

dice Chronologico ad ann. 1441. | Chronico Ms. Valachico a 
3 Georgius Fabricius Lib. 2. 1441.
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sul ca și cu Mezit Begul. Sati întâmplat acesta în anul 
(Hegirei) 846. | 

Tot despre bătaia acesta aşa scrie Calvisiet: «In anul 
de la Hs. 1442, sultanul Amurat II, trimite pre Begrerbe- 
gul cu tâte oștile şi; cu ianciarii, ca străbătând Valahia, să 
năvălescă în Ungaria:. se trimite dimpreună cu Begrerbe- 
gul: şi Scanderbeg,.carele să dăduse maj de demult de tată- 
s&ii Castriot chizâș cu trei frați at săi, el s'aii chiemat mal 
'nainte Gheorghie, ci turcir. pentru mari faptele lui Pati numit 
Scanderbeg. Acesta doria de Epir (Albania de acum) pa- 
tria, sa, şi -de crăimea părințâscă, care tă .0o cuprinsese 
Amurat. Drept acâia'în războiul acela ai insciințat pre Hu- 
niadi: despre voia, sa, și tocma în bătae se deşghină de turci, 
prinde pre başii „cel mal aleși turcesci, şi pre secretariul 
(logofătul), și poruncâsce, ca să să serie cărti cu numele 
lui Amvrat și să să. pecetluiască, în care se poruncia, ca 
cetatea cea părințescă Croia şi tot Epirul se i să dea lui 
ca unui mai mare prefect, apoi pre başil acâia, şi pre se- 
cretariu i-ati omorât, pentru ca să nu se vădâscă lucrul. 
Huniadi întru acâia bătuse pre turci, și tăiase ca la 30,000 
de ostași, prinsese 5000. Scanderbeg cu cărțile c6le făcute 
merge în Croia, se primâsce, și prefectul cel mai dinainte 
îl dă deregătoria. Aşa, ati câştigat t6tă crăimea, părințescă 
Scanderbeg, și botezându-se, „Sati gătit de războii în con- 
tra lui Amurat. 

Fabrichie încă dice: «loann Huniadi în anul. de acum 
iarăși mare biruință ati făcut asupra turcilor, tăind. 30,000, 
prindând 4000 de nemici.> Care are mai drept despre nu- 
merul celor prinși, Calvisie sau Fabrichie ? — Turoţie 3, 
Bonfinie şi Timon5 încă scrit despre războiul acesta di- 
cEnd, că s'au întâmplat la porta de ferr în Ardsl, că Hu- 
niadi au avut numa! 15,000 iară Begrerbegul 80,000 cu 

1 Sethus Calvisius, in opere | 5 'Thuroczius f. 951. „Ckronologieo. * Bonfinius f. 440.- seg. 2 Georgius Fabricius Lib. 2, 5 Timon, f. 63,
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sine, şi că Begrerbegul ai scăpat cu puţini, ci iaste în cân- 
tra annalilor turcesc, al cărora scriitorii mal bine ati pu- 
tut seci tot lucrul. Haner! cel învăţat şi la războiul acesta 
greşâsce punându'l cu un an mal târdiă. 

Despre Moldova L. anul de acum atâta scrie Doghiel2: 

<În anul 1442, alleanța lui Elia. palatinului Moldovei cu 
Casimir marele povăţuitoriii, și cu mare ducatul Litvaniel. 
Vedi Tom. 3. Partea 1. la anul 1442.» 

Anul 1443. Elisaveta muma lui Ladislav VI, până acum 

cât au putut, sai sârguit, a apăra cădința fiului său îm- 

protiva lu! Vladislav I, craiului Ungariei, întru acâia încă si- 

lindu-să, ca să/l otrăvâscă precum arată Petru de Reva3; 
ci nemica putând isprăvi, în anul de acum prin mijlocirea 

cardinalului Iulian, s'au făcut pace între dânsa, şi între Vla. 

dislav I.£; dară dânsa ai murit în Iaurin cetatea Ungariei, 

nu fără de prepus, de a fi fost otrăvită, după cum scrie 

Callimah 5. | 

Amurat al doilea punându'şi nădejdea în Begrerbegul A- 

bedin, ai trimis la Vladislav I, craiul Ungariei, cerând Băl- 

gradul Serbiei, sai tribut pe an de la dânsul6;! ci învin- 

gându-se în anul trecut Abedin, Vladislav I, nu tribut saă 

haraciă pre an, dară războii i-au făgăduit, trimițând pre 

Huniadi asupra lui, despre carele așa scrie Halcocondyla 7: 
«oann Huniadi strângând 6ste cât au putut mal mare, ai 

luat cu sine pre Dracula prințul dachilor, şi pre Gheorghie 

prințul triballilor (sirbilor), carele ar&ta calea. — (Împăciu- 

indu-se după acâia Vladislav I, cu Amurat II, prin mijlo- 

cirea despotului Gheorghie) dachilor sai muntenilor sau 
poruncit să fie tributari turcilor, precum ţinea împăciuirea. . 

1 Georgius leremias Haner Reg. 4 'Thuroezius f. 240. 

Hung. Period. 14. $ 310. . 5 Callimachus f. 487. 
2 Matthias Dogiel in cod. Dipl.. 6 Collimachus |. e. Bonfinius f. 

Poloniae tom. 1. p. 601. 445, 
3 Petrus de Reva f. 36. 7 Chalcocondylas p. 167, 168.
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—— Constantin Dragasis,— mal tot Peloponesul (Morea de 
acum) l'a cuprins, — și și Pindul, În muntele acesta ]ă- 
cuesc vlachii, carii tot o limbă ati cu dachil; nici se ose- 
besc de dachil, cel ce lăcuesc lângă Dunăre. Venind așa, 
dară aceștea la povățuitoriul acela, Sai supus lui, şi după 
aceia să, bălea cu turcii cel din Thessalia, luându'și povă- 
țuitoriul de la prințul Peloponesului,» Așișderea, scrie Duca, 
adăogând și acâsta, după ce s'a făcut pacea mal sus a- dusă, despre Gheorghie despotul Serbiei: «Pre feciorii lut - orbi încă i-aă dat îndărăpt, lui Dracula încă i-a întors fe- Coril, pre carii îl ținuse închiși.» Drecsler 2. încă scrie: «Vladislav craiul Poloniel şi a Ungariei dobândind mare biruinţă prin Ioann Huniadi la munții Hemului, pre Amu- rat al doilea Pai adus la condiţi) de pace.» Iară despre împăciuirea acesta cu Amurat II, carea însuși el o au poftit, trebue să scii, că întâi Sai făcut numai încetare de la „arme pe dol ani, apoi sau făcut pace întregă pe dâce ani, pe care, ai jurat âmbe părţile 3; am cetit 6re unde, dară unde nu'mi aduc aminte, cum că unguri pentru mal mare încredere ar fi dat tocma sânta cuminecătură zălog lut A- murat II, ci ei acâsta nu o pociu crede. Despre lucrurile Moldovei acestea regestruri se aduc de Doghiel +: «În anul 1443, omagiul, care Pai făcut conziliari! palatinului Elia cu numele lor, şi al tuturor moldovânilor craiului Vladislav și lui Cazimir fratelui lui, și următorilor lor şi crăimel Po- . lonie!, în 8 Septemvrie.» | | «În anul 1443, cărțile palatinului Elia, cu carele întă- | „ Y6sce omagiul de conziliaril săr făcut în Leopoiii ș. c. şi fă- găduesce craiului Şi crăimel ajutoriii. în contra tuturor ne- micilor. » 

Din hrisovul, carele Pati dat craiul Vladislav I din Buda 

1 Ducas p.192, limachus f. 499. seqq. Bonfinius 2 Drechslerus in Chronicg p. 83. [. 457. Sigler f. 58, 3 - * Dogiel in Cod. dipl. Poloniae "* Thuroezius f. 253, seqq. Cal- | Tom. 1. p. 601,
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jol după Dumineca Florilor din anul 1443, Şi se aduce de Cornides 1, se vede, că Buzaş Bucearde mai înainte ai lost a lui Dionysie de Farnaș, şi o ai schimbat cu Ioann 
Huniadi, pentru doao filpişuri, cel săsesc şi cel romănesc, de uric. - 

Anul 1444. Prea lung aș fi, de aş aduce cuvintele tutu- 
ror istoricilor, cari! ai scris războiul ungurilor cel de la 
Varna: drept acâia numai pre scurt voii a culâge, și a a- 
duna, câte sânt de lipsă. spre înțelâgerea lucrului. Așa dară 
să scii cetitoriule! că Iulian cardinalul n'a încetat a stră- 
mura pre craiul Vladislav 1, până când nu Vaii adus se 
rumpă pacea cu Amurat II făcută. Căci dicea, că nu sau 
putut, nici cuvenit a face pace cu turcii fără de scirea pa- 
pei, (rebuind a. să face pacea pentru folosul tuturor crești- 
nilor2: şi desmântând Vladislav II, domnul Valahiei, pre 
craiul de la mârgerea mai încolo de Nicopoiul Bulgariei, 
il amăja acelaș Iulian, că corăbiile venețianilor, ale bur- 
gundilor şi ale papei, nu vor lăsa pre Amurat II, să trecă 
din Asia în Evropa, Și să vină întru ajutoriu la al s&r3, 
Cu cuvinte şi făgăduinţe ca acâstea amăjit fiind craiul, și-au 
adunat oștile, și mergend până la Nicopoiul Bulgariei, a- 
colo Tai întimpinat Dracula sai Vladislav III, domnul Va- 
lahiei, despre carele aşa, scrie Bonfinie?: <Mal înainte de 

a porni tabăra de la Nicopoiu, aă întimpinat pe craiul Vla- 
dislav Dracula prințul Valahiei cei muntenesci, bărbatul cel 
drept și oblu, carele re ce bătae el au fost cel mai tare 
şi cel mai vitz povățuitorii, pentru că cu puţine oști, dară 
cu mal mare inimă și înțelepciune, şi cu prea mare vâr- 
Lutea ostașilor să, preste nădâjdea tuturor, fără de vre un 
ajutotiă strein, îndelung ati ținut războii cu turcii, care 

“1 Daniel Cornides in Mss. Dipl. 2 Philippus Callimachus de re- 
tom. Î. p. 294. bus gestis a Vladislao I Reg. Hung. 2 Paralipomena rerum memo- Lib. a 
rabilium edita ad calcem Abbalis - 
Urspergensis p. 306. + Bonfinius Decad. 3. Lib, 6.
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război toţi creștinii Ja olaltă luaţi de abia Iar fi ținut, cu 

războiul acesta așa de tare și-au împuţinat lăcuitorii țeril 

sale, cât mal nu r&ămăsâse cine se lucre pământul. Dracula 

acesta, ca să nu cadă supt jugul turcilor, fiind că amu 

forte slăbisă, la pornirea acesta, ca la un liman ai: alergat, 

ci vădând stea craiului şi spăimântându-se de micimea ei, 

ca, cel ce sciea puterea împăratului turcesc, carele la vânat 

încă cu mai mulți eşia, de câți era în 6stea ungurescă, au 

dojenit şi rugat pe craiul şi pe generaril lui, ca să nu mergă 

mai încolo, ci să să înlârne şi 6stea acdia să o țină pre 

atunci când să vor aduna şi alte oști streine, aducându-le 

aminte și asprimea ernel, carea acuși urma, nici se va. putea 

suferi. Unii tilcuia cuvintele lu! Dracula în rea parte, socotind 

că pentru acâia. nu vorbâsce din inimă, pentru că avea legă- 

tură cu turcii, ci lucrul de sine arăta, că tote disele Iul sânt a- 

_devărate şi spre mântuire: dară trăgând ursitele pe craiul şi 

strămurându-l şi cardinalul Iulian, nau ascultat de Dracula. 

Iară Dracula vădând, că nimica isprăvâsce, aii dat craiu- 

lui ajutoriii pe fiiul săi cu 4000 de călăreți şi do! vonici 

care prea bine scia tâte lucrurile: apoi când au plecat 

cralul de acolo, i-ati dăruit doi cal de nespusă iuţime, ca 

de i se va întâmpla vre-o primejdie, de care Dumnedei 

sel ferâscă, să să folosâscă cu dânşii. Mal tare spăimân- 

tasă pe Dracula respunsul unei stirgoi bulgare, carea la 

satul Sullon întrebată fiind de dânsul despre curjerea răz- 

poiului aceluia, i-aii r&spuns: că craiul Vladislav nu bine 

va. petrece, dară rămășițele oştilor celor bătute mai noro- 

c6se vor fi după acâia asupra turcilor.» 

Așișderea scrii Cromer!, Spondan?, Dlugoş3, Palaţief, 

Callimah 5, Petru de Reva, Ioachim Curei 7. Halcoconâyla.8 

1 Cromerus Lib. 21. p. 331. 6 
._ 

2 Spondanus ad ann. 1444 Nr. 6. Petrus de Reva Centuria 5, 
* Dlugossius Lib. 12. ad h. a ? Joachimus Cureus in Annali- 

4 foannes Palatius în aquila A. | busSilesiae edit. Vittebergae p. 140. 

ustriaca Lib. 42. cap. 2. 8 Chalcocondylas Lib. 6.  cirea 
5 Callimachus 1. c. finem,.
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şi Foresti 1, dic că Dracula aii dat 10,000 de călăreți întru 

ajutoriă craiului Vladislav I. Iară Paralipomena 2 pun 20,000 - 

de călăreți; ci eii cred, că numai patru mil-de călăreți i-ai 
dat, despre care iarăș Halcocondyla3 așa serie: c<Dachil 
(Românil) în bătae vă&dând, că fug Albanil (sai arnăuţii) 
Sau întors la visteriile împ&rătesci, şi le-aii prădat. împreună 
cu cortul împăratului, omorând câmilile, şi îndemnând unul 

pre altul, săturându-să de pradă, nu sait întors în bătae, 

ci în tabăra lor.» Mergând craiul Vladislav la unguri, 

III la. poloni, mai încolo de Nicopoiul Bulgariei, la Varna sau 

întâlnit cu Amurat II, şi lovindu-să oștile, aă perdut bătaia 

Vladislav şi sau tăiat el însuși, în dece dile ale lu! Noemvrie 

din anul 1444, în vârstă de an! 20, dile 10£.-Perituui cu el 
împreună afară de Îl6rea tinerilor și voinicilor celor de supt 

corona Ungariei, şi cardinalul Iulian pricina r&utăţii, pre 
carele aflându'! Sanoceii într'o pădure, precum scrie Calli- 

mah 5, gol, rănit, şi v&rsându-şi sufletul, Vaii înfruntat di- 

cându-i: că n'au fost voia lui Dumnedei, să se strice pa- 
cea și să se calce jurămîntul, ci numai bârielele lui ai 
pricinuit acâstea. Ioann Huniadi au scăpat de perirea de la 

Varna, despre carele aşa scrie AlbinS: «Din războiul de la 

Varna în carele aii cădut craiul Vladislav, Ioann Corvinul 

cel din tată român născut, luând cu sine pre. români cu 

cinste ati fugit, şi trecând Dunărea, cât mal tare să grăbea 

în Ungaria prin Valachia, ca nu cumva audindu-să perde- 

rea, să să facă vro răscdlă ; ci sai prins de Dracula voevodul 

românilor celor din "Țara Muntenâscă, — — fără de veste 

şi așteptare. că'l ţinea a fi prâten. Mai pre urmă dăruit 

slobodindu-să, după ce s'au făcut gubernator Ungariei, Sai 

izbândit de pe Dracula şi de pe feciorul lui cel mai mare 

1 Foresti nel tomo 6, del Map- + Haner Reg. Hung. Period. 14. 
: ; IS 314. 

pamondo Istorico Lib, 2, cap. 2 5 Callimachus |. c. circa finem. 
2 Eadem Paralipomena |. c. 6 Petrus Albinus in Commen- 
2 Chalcocondylas Lib. 7. tatiuncula de Valachia p. 161.
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pentru ruşinea acâia » Așișderea scrie și Bonfinie 1. Ci Hal- 
cocondyla?, dă și pricina, pentru care sai prins Huniadi, 
scriind: «loann Huniadi după ce ai venit la Dunăre, şi ai 
trecut 6stea, ostași! sai împrăștiat, și mergend el numai cu 
puţini, sau prins de nemicul său Dracula prințul dachilor. 
Pentru că Huniadi se împrotivisă mat "nainte lui Dracula 
între unguri înaintea, craiului, şi trecând prin Dachia cătră 
Dunăre cu oștile; prădase cetăţile lui, preste acestea îl pâ- 
râsă craiului, că ţine cu lurcil, ajutând pre Amurat, și des- 
coperind sfaturile ungurilor la turci. Pentru acâia măniin- 
du-să Dracula aii sărit asupra lui Huniadi, şi au vrut să'l 
ombră, dară atâta aă făcut banii, de atunci Pai lăsat ne- 
vătămat. Acuma trecând Huniadi prin Dachia, Pai prins, şi 
băgându-să în temniţă, vrea să să isbândâscă. Înturnându- 
se ungurii, şi înțelegând că Ioann Huniadi iaste prins, au 
judecat lucru necuvios, ca. să să prindă un ungurân, carele 
era în deregătorie pus, de Dracula. Drept acâia ai trimis 
soli la dânsul, ca să slobâdă pre loann; almintrelea, să 
scie, că'l vor ţinea protivnic, și cu 6ste să vor rădica a- 
supra lut. De acâsta spăimântându-să Dracula, şi temându-să 
ca nu cum-va venind ungurii, să ia pre loann cu puterea, 
au socotit să'l slobâdă, și pretenâsce lucrând cu el, Pati pe- 
trecut prin muntele Prasovul până în Ardsl.» Unde au Și 
remas Huniadi până în primăvara ce ai urmat, când sai 
dus la adunarea țerei, cea în Peșta tinută pre la Rusalil, 
in care sau facut gubernator Ungariei după cum arată 
Bonfinie3, şi alți istorici. 

Despre Moldova așa scrie Miron logofătul 4 la anul de! 
acum : «După ce sai împărțit Moldova între fraţii Elia I 
și Stefan III, cum s'aii dis, ai aflat vreme Stefan, ca să 
să curățască de frate-său, pre carele cu vicleșug poftindu'l 

1 Bonfinius Decad. 3. Lib. 6. 3 Bonfinius |. e. 
plane in fine. a + Constans Miron in Chronico 

2 Chaleocondylas Lib. 7, Ms. Valachico ad h. a.
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la sine, Pau prins, şi i-au scos ochil în anul 6952. De a- 

câstă orbire a lu! Iliaș l6şii nu scrii, numa! hronica mol- 
dovenâscă scrie; că "după ce au scos Stefan ochii lui Iliașz. 

acesta aii mal trăit un an, iară Stefan după acâia ai mai 

domnit trei (nu cinci) any. Lăsatau lliaş pre urma sa pre 
Roman III și pre Alexandru II. Iară Stefan pe Petru IV.» 

Despre orbirea lui Elia I, bine dice prea vestitul Enghel 1, 

că d6ră sai întâmplat după perirea craiului Vladislav, pen- 

tru că ma! nainte de a peri el, sau făcut un hrisov, al 

căruia regestru așa sună la Doghiel?: «In anul 144%, con- 
ziliarii Moldovei întăresc omagiul lui Elia palatinului, care 

Vai făcut craiului Vladislav, şi crăimei Poloniei, cu 33 de 

peceți.» In unul 1444 Maria, (nu Manca) «musrea lui Elia 

palatinului Moldovei cu căpitanul Choţimului, cetăţile Hoţin, 

Hotin, Ceclori, Hmielov le încredințază lui Ioann de Ciclov 

castelanului şi căpitanului Cracoviei, și lu Petru Odrovaz 

palatinului, şi căpitanului Russiei.» Veqi şi regestrul de la 

anul 1456. 

Tot întru acesta an 1444, în 11 dile ale lui Avgust 

Ioann Huniadi, carele să întitulâsce pre sine: voevod Ar- 

dâlului, comit secuilor, Solnocului și Timișârei, mal mare 

căpitan şi povăţuitoriă oștilor unguresci, ati făcut (răţesc 

preteşug cu Pancratie din Sântmicloş căpitanul Socolţei 

prin mijlocirea -lut Mihail Orsag de Gut și a lul Paul fiiu- 

lui banului de Lindva, jurând că pururea va remânea pri6- 

ten lui Pancraţie cu tstă vița sa, precum arată hrisovul : 

li de la Keller3 

“Anul 1445. Adunându-se mai maril de supt corona Unga- 

riel pre la Rusalele din anul 14:45 la Peşta, cum sai dis 

la anul trecut, pe pruncul Ladislav VI, Va întărit craii 

Ungariei, și nefiind harnic de a ocărmui erile, căci era în 

  

1 E antic. Hist. Mold. 
p. „aebel în antie nis ” __% Godefredus Keller, tom. 1. 

„2 Dogiel in Cod. dipl. Polo- p. 443. 
niae tom. Î.p. 601.
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vârsă numai de 5 ani și 4 luni, pre loann Huniadi Pai 
făcut gubernator Ungariei până va crâsce pruncul, adecă 
craiul. Făcându-se Huniadi gubernator, așa, scrii despre dân- 
sul: Turoţie 1: <După acestea i-ai plăcut domnului guberna- 
tor, ca să tragă la talion pe Dracula voevodul muntenesc, 
pentru închiderea sa, căci încă nu uitasă cu ce păhar i-aii 
fost închinat. Drept acâia cu mare 6ste ai trecut munții a- 
supra lui, şi cuprindându-i ţ6ra, Vaii prins dinpreună cu 
feciorul cel mai mare, şi le-ai tăiat capetele. Iară allui | 
"voevod al părților acelora, adecă filulul răposatului voevo- 
dului Dan, i-au scos ochil. Așa pedepsind pe Dracula pen- 
tru prinderea sa, şi punând în locul lui alt Voevod,  s'aii 
înturnat în Ungaria. | | 

Bonfinie?: <Imprăștiindu-să adunarea țerei sau Seimul, 
întâiași dată i-au venit în cap, ca să izbândeâscă de pe Dra- 
cula. domnul Valahiei, căci îl prinsâse, când să înturna. de 
la Varna : drept acia gătind oștile Și trecând munţii, ca.pro- 
tivnic ai 'aprins multe sate și orașe, și în scurt timp tâtă 

“țera i-aă .cuprins, pe Dracula încă.-Pat prins în 6re-care 
oraș cu amândoi feciorii lui, și Vau tăiat dimpreună cu fe- 
ciorul cel mai mare, feciorului celui mai mie i-au scos ochil 
amândoi, și punând alt voevod, cum să dice, Corvinul sai 
întors în Buda.» Halcocondyla3: «<Panonil (sau. ungurenil) 
supt povăţuirea lui Huniadi 7jovuzvov 705 Nowirov, Sati dus 
în Dachia (sai: Valahia) și pre Dan (IV) Paă făcut povă- 
țuitoriă țerey, şi ai poruncit, ca Dachil se asculte de dân- 
sul. Dan aşa dară, după ce ai fugărit pe Dracula, carele 
ai năzuit la turci, ai cuprins Dachia, şi aii omorât pe tâte 
radeniile lui Dracula, pre câte ai găsit. Povăţuitorii aceștea 
se dic a fi fost fil de după gard lui Mircea, şi pre unil 
dintre dânşii, pentru că să socotea a fi fil Mirce), boeril 
țerii cel mal puternici i-ati înălțat povăţuitori ţerey, ca şi 
cum ar avea ceva folos, de ar oblădui aceștea. Despre carii 

1 Thuroczius part. 4. cap. 44. 3 a 
2 Bonfinius Deead. 3. Lib. 7, Haleocondylas Lib. 5.
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întrebând pre unul şi pre altul, le-am cunoscut n6mul, ȘI | 
părinţii, ci numele lor nu tuturor îl voii spune. Dan fă- 

- cându-se atunci povăţuitoriii Dachior prin mijlocirea ungu- 

rEnilor, ai ținut țâra, şi pre nnguri cu deadinsul i-ai cin- 
stit. Ci vătămându-se când şi când prin povăţuitorii lui 

Amurat Il, cei de lângă Dunăre, caril pre ascuns prăda 
țera luy, aă trimis soll de pace la Amurat, şi lesne ai şi 

dobândit pacea supt condiţie, ca în fiesce-care an se dea 

în loc de tribut trei mil de segeți, și patru mii de paveze 

sai clipeuri. Aşa ocărmuind ț&ra, precum îi plăcea, bine o 

au oblăduit. Trimis'au sol şi la domnul Moldovei (Stefan III) 
zpăs ây Iloyăavizs tis uehaivre îeusva, cu carele au legat pacea . 

şi au făcut cumnăţie, pentru carea osârdie lau şi ajutat pre 

Dan în războiul, care.laă avut cu Dracula (în anul 14:46), 

prinţipatul Valahiei așa saă ocărmut, şi îndreptat de prin- 

țul cel noi.» 
larăş Halcocondyla 1: «Pe Dracula după acâia lau omo- 

rât dinpreună cu feciorul luă, când au mers Huniadi cu 6ste 

pentru Dan, căci vrea se așede iarăş în Dachia pre Dan 

“fitul lui Masaremp răv Advoy 76 Macapauză maia, Și Dracula 

împreună cu feciorul săi să împrotivea nemicilor, gătindu- 

să de războiii, să şi pusâse în rând de bătae, și stând âmbe 

“ oștile gata, de a să lovi, [Dachil] lăsând pre feciorul lui 

Mircea y Mogteo zatda, ai fujit la Dan. Iară Dracula vă- 

dându-să lăsat de ai să, ai prins a fuji. Ci Dan lau ajuns, 

Și prindendu-l Pau tăiat împreună cu feciorul.» 

Dlugoş 2: «loann Huniadi gubernatorul Ungariei stringând 

mare 6ste, s'aii făcut a mârge în contra turcilor, şi întrând 

în Valahia (nu Bessarabia) cu Stanculon (saă Stanciu) pre 

carele vrea să'l pună în locul lui Vlad voevod (almintrelea 
Dracula sai Vladislav III); şi întrând în Valahia fără de 

veste pre luriș, ai aflat pe Vlad vodă fără de grije şi secur, 

ca cel ce nu se nădăia de una ca acâsta, și prindendu-l Yau 

1 Idem Chalcocondylas lib. 7. | 2 Dlugossius Lib. 13.
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omorât împreună cu feciorul;. așa i-ai răsplătit, pentru că 
când fugia de.la Varna din războiul cu turcii, Pau primit, 
Și din închisrea, în carea să băgase de ai sti, Pau slobo- 
dit, și dăruit Pai lăsat să mârgă a casă. Pre Stanculon, 
pre carele vrea să'l pună iarăș vodă, Vaă orbit Și aii cercat, 
ca să. cuprindă el Valahia.» 

Bzovie!: «În anul șase Și cinci dăci preste o mie patru 
“sute loann Huniadi gubernatorul țerei pe. Dracula pentru 
aceia, pentru că ţinea cu turcii, bătendu'l Pati prios, şi lau 
omorât cu unul dintre feciorii lui, punând pre Ladislav să 
oblăduiască preste români. Al doilea fecior al lui Dracula 
loann aă scăpat de mânele. gubernatorului, carele adunân- 
du-și ste după acâia, și omorând pe Ladislav, mare parte 
a moșiei părintesci o aii câştigat îndărăpt, apoi cu amar 
au potopit pe cel, ce să împrotivisă lu! și tătăne-s&u. 

Ioachim Curei încă scrie?: «In Seimul în carele ai nu- 
mit ungurii pe pruncul Ladislav (VI) craiă şie, Ioann Hu- 
niadi din voxul tuturor sai numit viţe-crait Ungariei şi 
după acâia îndată sait bătut cu necredinciosul Dracula, ca- 
rele trăjea pre turci, și biruindu'l Pau prins şi Vai tăiat cu 
unul dintre feciorii lui, iară celuialalt fecior i-au ţinut viaţa 

- Și slobodenia.» Așişderea scrii Cromer 3 şi Foresti £. 
„Veqi cât: de încălcit serii istoricii despre mortea lui Dra- 
cula, Vlad sau Vladislav II, domnului Valahiei : celui prea 

„ ăudat, căci relele, care să povestesc de Dracula, nu de Vla- 
dislav IIL se ţin, ci de filul lui, carele at domnit după 
Dan IV, precum să va arâta la anil viitori. Din tâte 
disele avtorilor aci mai în: sus numiţi, prea vestitul En- 
ghelS aşa scrie: «Spiritul lui Huniadi nai putul răbda 
neizbândită batjocura, carea -i se făcuse mai "nainte, ci în 

! Abrahamus Bzovius in Hi- in Ecel 1 IL * Poresti nel tomo quarto dei 
Sonia cel. ad ann. 1463 N. 27. Mappamondo Lib. 11. * loachimus Curâus in Annali- 5 . ic. Hist. Vala- bus Silesiae p. 144. Engel in antiq. Hist. Vala 

3 Cromerus Lib..22. p. 335, chiae Part. 1. p. 171.
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anul 1445 ai năvălit în Valahia, . și ; fugărind, pe: Dracula. 
din (eră, ai .pus în locul lui: pe Dan (IV). — —. Tocma 

„atunci -poltind,. trebile . Ungariei, ca Iuniadi. să să întârne 
înapoi, au.lăsat pre Dan în Valahia să și apere :norocul, 

„doră lăsându”. şi 6ste. de ajutoriii.. „Dracula fujise. la sulta- 
nul, turcilor, iară .Dan, după varvarâsca „cădință., de. a..se 
izbândi, au, tăiat „pre tote -rudâniile şi priâtenii lui. Dracula, | 
câți au găsit în (6ră, şi sati încumnăţit cu, prinţul. Moldo- 
vel :(Stefan “II]);: Dimprotivă, Dracula ai. dobândit. înapoy de 
la. Amurat. II pre. dol.. feclori al. să.» Până : aci  Enghel, şi 
nu T6u,.:de:n'ar fi smintit în doao; întâiă;. Că, dice, .că.în 
„anul, acesta. ;'aii „dat. înapol fii, lui. Dracula, ; pentru că .a- 
cesta. sai făcut: în: anul 1443,.şi cel .mal..mare al fost tri- 
mis. de tată- săi întru ajutoriu. craiului Vladislav I,la-Varna, 
cum Sau arătat la; anul: trecut; .a: ipaoi ele descâlcâsce, 
pre, cine ai, orbit, Huniadi... ma 
E însumi. deva fi.cu. plăcârea, criticilor, așa. descâlcese 
tetă istoria acâsta: Ioann ;.Huniadi,.; carele. era român ;de 
nem, precum sau arătat. Ja anil: trecuți, şi 'era. din familia 
Dăneştilor,. precum: mărturissce .țimiriul sau stema. luj,. ca- 
rele ai fost un corb cu: cruce, în clonț, adecă; ai fost ţi- 
miriul; erei . Muntenesci,. și pentru batjocura, carea, o.păţisă 
în Valahia; când s'a. înturnat în anul. trecut. de. la; perirea 
de lângă Varna, şi pentru ca să'şI: înalță; familia, adecă. pre 
"Dănesci, au. luat pre, Stanculon, cum. scrie. Dlugoș mal. în 
sus, carele era unul. dintre. fecloril lui Dan . III, cu .sine, Și 
ajungând în Valahia i-aii:scos ochii, cum. dice. Turoţie ; .d6ră 
că :muntânil. nu vrea. să] priimâscă domn, 'apoi. alungând 

pe Dracula sat Vladislav al treilea, din domnie, i-ai. pus 
domn Valahiei pre Dan IV. (cum. serie. Halcocondyla) . filul 
lui Massaremp, adecă iarăş a lui Dan III Bessarab sau Bas- 
sarab, pre carele pentru acâia îl numâsce Massaremp, și 

nu: Bassarab, pentru. că grecii neavând litera B, scrii Alp 

în locul eii, cum poţi vedea la. mal mulţi scriitori grecesci. 

Așa dară Huniadi: n'aii. omorât pe Dracula sai Vladislav III, 

MI SBLIG7, 

9 

Cronica românilor. Tom. II, 
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domnul Valahiei, şi pre feciorul lui cel ma! mare în anul 
de acum, fără numai i-au fugărit in Valahia, şi Dan IV, 
i-au tălat, cum să va arăta la anul îndată următorii; nici a 
orbit Huniadi pre al doilea fecior al lui Dracula, cum vi- 

" sază Bonfinie cu toți acsia, carii dic acâsta;: pentru că al 
doilea fecior ai r&mas citov și nevătămat și ai domnit după 
aceia, cum dice Bzovie mai în sus, şi mai chiar. să va. a- 
răta la locul său. 

Scriitorii nemțăsci cel de supt împeratul Fridiric III şi 
Maximilian I1 încă scrii: <Între români pe vremea n6stră 
era doao deşdinări, una a Danilor, alta a Draculilor : ci 
„nerăzbind Dracula pre Dani, iară Danilor stândule întru a- 
jutoriă Ioan Huniadi cu ungurii, cu atâta i-au înălțat ia- 
răși pre el, cât şi-au câştigat şie nume și bogăţie. Pentru — 
că scoțând ţinutul Danilor de supt turci, și laii făcut şie 
Și familie! sale de uric.» Făcut şi nice prea, căcă “de la Dă- 
nesc) iarăș.au trecut cu vrâme domnia Valahiei la Drăculesci, 

“cum să va ar&ta la anii viitori. 

Despre Moldova la anul de acum însemnă : că scoţin- 
dusă ocil lu! Elia 1 domnului Moldovei prin fratesău Ste- 
fan III, cum s'au dis la anul trecut, Elia aă murit în anul 
acesta 1445, lăsând pre urma sa doi feciori, pre Roman III 
și pre Alexandru II, dintre carii Alexandru era mic de vârsiă, 
pentru că la anul 1449, încă numai prunc să numâsce, 
precum vom vedea acolo. Drept acâia nu trebue să te în- 
şeli, nici să dici cu prea vestitul Enghel?, că Alexandru [] 
au vânat în anul de acum încai Bessarabia de la Poloni, 
ci în regestrul de la Doghiel3, carele sună așa : «În anul 

14445, Alexandru pallatinul Moldovei cu conziliariy st, fă- 
găduesce crăimel. Poloniei ajutoriă în contra tuturor protiv- 
nicilor, şi că el, va merge în persona sa.> În loc de Aleran- 

i Germanicarum rerum scrip- | * Enghel in antig. Hist. Molda- tores sub Friderico III et Maximi- | Vize p. 126. * Dogiel în Cod. Dipl liano Î. Impp. Tom 2. p.42. | tom 00 o pie Pelon,
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dru pune Roman şi așa vei mai nemeri adevărul. Se mat 
aduce şi alt regestru tot acolo de acelaş Doghiel, carele ia- 

răș sună aşa: «In anul 1445, Stefan palatinul Moldovei 

întărâsce legăturile, care le-au făcut mai marii lui cu crail 

"Şi cu crăimea Poloniei, şi făgădusce că va, mârge orl unde 
se va chiema prin craiul, ca iarăș să'ș inoiască omagiul.» 
Din regestrurile acestea poți culâje, că Roman III după 

m6rtea, tătine-său, au ocărmuit o parte a Moldovei, dar 
care? o 

Anul 1446. La anul acesta așa scrie prea. vestitul Enghel 1: 
«In anul 1446, au cercat Dracula cu feciorul săi cel mai 

mare, ca să să pună îndărăpt în scaun prin ajutoriul tur- 

cesc; ci numai vro câteva săptămâni ai ținut nădejdea 

sau speranța lui; căci Huniadi în luna lui luli6 sai gră- 

bit în Ard€l, şi Dan (IV) au dobândit ajutorii şi unguresc, 

Și moldovenesc, apoi lovinduse oștile, cu acâia sai ales 

ucrul că oștile câle românești ale lui Dracula ai trecut 
la Dan. Aşa lăsat Dracula au prins fuga, și ajungândusă 

Sai omorât cu feciorul lui cel mai mare. Annalil 'Țerii 
Muntenesci încă pomenesc, că Vlad cel mai bătrân sai tăiat 

în piațul Târgoveştilor. Ioann Vitez de Zredna ne încredin- 
țază, că Ioann Huniadi atunci ai făcut aleanţă și cu Moldova, 

Rasem quoque sum Moldavia firmam rastus est.» Așa En- 

ghel, și tocma drept; pentru că şi Halcocondyla așa măr- 

turis6sce în cartea. 5, cea la anul trecut adusă. Dară gre- 

şesce Vossie 2, când scrie: «In anul 1446 loann Huniadi 

învingând şi omorând pe Drecula, Valahia o aă adăogat 

Ungariei,» pentru că pe Dracula Dan IV lau tăiat, nu Hu- 
niadi, şi Valahia o au stăpânit acelaşi Dan, nu ungurii. 

Anul 1447. În vara din anul acesta încă trăia Stelan III, 

domnul Moldovei, carele în anul mai de curând trecut a- 

1 oannes Chwvistianus Enghel în > Gerardus Ioannes Vossius in 
antiq. Hist. Valachiae Part. 1. | Epitome Historiae Universalis pe 

p. 171. seg. 105.
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jutasă pre Dan IV, domnul. Valahiei asupra lui Vladislav III 
sai Dracula, 'căci să. află. la Doghiel 2 regestrul acesta :; «În 
anul „1447, unirea și aleanța: lui Stefan .palatinului, ;Moldo- 
vel, cu. Cazimir, marele. duxul, Litvaniei. . Dat: în Iași în 25 
Iunie. ». Ci.nu, îndelung. au trăit Stefan, TI, după: ce, ai. fă- 
cut aleanța. acâsta; pentru că scrie Miron logofătul 2:, «După 
mortea.; lut. Iliaș, vodă. (din. anul 1445) în anul: 6955 (nu 
6956),..neputând răbda Roman, (UD atâta ; „nedumnedeire.. a 
unchiului săi Stefan (III) ce ati făcut cu tată-sti Iliaș, (în 
anul 14), Sai vorbit cu o samă de boâri de curte Şi ai 
prins” pre “unchiul săi Stefan, şi iată tăiat capul, și ai a- 
pucat "Roman domuia țerei, ci nui au putut îngădui Petru 
(IV). fectorul, lui Stefan. Simţinid Petru vodă, că umblă Ro: ae 

în anul” 6956 (nu: 0997). | 
Drept scrie așa dară prea vestita Eoghel 5: ata fe- 

ciorul lui Iliaș (sau Elia D, au domnit ' (singur) numai „un 
an, "de la 1447 până la anul! 144 8. Petru feciorul omori- 
tului Stefan; temendu'şă ' viața, at fajit în Ungaria, și au 
cerut ajutorit de la guberhatorul Toann, 'de Huniad, „carele, 
find el „cuprins cu “gătirea asupra. Tu. Amurat TI, Ri au dat 
Tur Petru 6ste ungiărescă întru” ajutorii, > "des spre carea 6ste 
să va 'vorbi la anul! viitori, la” anul de” acum “aduc, hriso- 
vul cel de Huniadi dat cincişanilor celor de lângă Hinedoră, 
carele să “aduce de Cornidesâ tocma, din orijinal,, Și sună așa: 

. «Nol loann Huniad gubernatorul Ungariei faceta însciin- 
țare; tuturor, cărora se cuvine, „prin rândul acestora, că so- 
cotind nol, şi aducându: -ne aminte de multa, credință,” și 
credincioselb Slujbe “dimpreună cu virtesele” fapte ale no- 
bililor Dan fitulut veposatulut laroţiav din: Cincișt sau: :Clo- 

î Mathias Dogiel in Goa. Dipl. a Engel în aia. int “Moda 
Poloniae tom... pag. 601. : viae p. 126; seq.. 
-2 Constans Miron L.ogotheta in: :4 Daniel Cornides Nes, Dipl. tem. 
Chronico Ms. Valach. i 1 p. 46.
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nocoș, așişderea' ale lui Voic și Petru - Jorbe, ȘI 'ale lui loann 

— fitulut: numitului Iaroţlav din acelaşi Cinciș, cu care ei Sau 

nevoit a.:plăcea S. coronei crăimet: unguresci, apoi noao şi 
în “cea: crăiască. și: întru :a nâstră ste, precum împrotiva 

turcilor : celor “nemilostivi; aşa împrotiva tuturor ” nemicilor 

crăimel unguresci, mal 'de multe! ori nebăgând samă “de 

persânele şi averile! sale; şi cu nemăsurată, vărsare de sânje: 
pentru: care' vrând noi a le argta bună-voinţa n6stră, satul 
Cinciş din: comitatul :Hinedârei,: și ţinutul “Hațegului, întru 
a' căruia "moştenire, ':ca iun “'chenez, mai "nainte ar fi: fost 

numitul! Dan; şi 'tâtă. cădința crăiască;- carea 'o'ar avea 'în- 
W'ânsul imăcar cum" mărirea. crăâscă, aii Sar ţinea de S.'co- 
rona eil:''cu tote! folosurile şi 'pertinsnţiile lui, adecă cu pă- 

miînturile : arătâre: lucrate “ şi: “nelucrute, cu: riturile, pădurile, 

dumbrăvile, munţii, văile, viile, și d6lurile': de vii, cu mo- 

rile si: locurile de mori; 'preste'; itot cu'tâte şi 'întrejă: folo- 

surile, 'măcar 'cum să: numesc, şi să țin de' satul acela, 'saii 

de 'cădința ':crăiască la dânsul supt: cele: adevărate Și bă 

trâne 'înste, aceluia” Dan; și: celor mal sus scriși, şi  moșt6- 

nilor':şi: rămășițelor: lor' tuturor, cu puterea, ' ocărmuirei n6-. 

stre, “și: cu'' 'învoirea' și voia. tuturor: domnilor - prelaţilor ŞI 

baronilor lam dat, ciastit: și dăruit, ba, îl dăm, cinstim şi 

dăruim,. ca. cu'cădință de: purirea, și nechiemăci6să îndă- 

râpt: să! moştenescă, ţină şi aibă nevătămându- -se cădința |. 

altora“ prin puterea: ȘI mărturia acestor cărți a: n6stre. Dat 

în Timișora în dioa de Ispas din- anul domnului: 1447.» 

“Din hrisovul acesta, și din acelea, care le voii aduce: la 

ani viitori, să vâds; că! cincișeanil sau "cionocoşii de: acum 

sânt diaoși români, și au fost frăţi cu Ioann' Huniadi. 

“Anul 1448, Diugoș! după ce ai dis, că Toann Huniadi or- 

bind, pre, Stanculon, cum Sau arătat la. anul 1445, au cercat 

ca să cuprindă el. Valahia, aşa... mână. istoria mai încolG; 

sară ca să! ȘI. potă. dobândi scopul loann Huniadi;, lui. pe- 

e 

si :Dlugossius: Li 13. i
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tru (IV) domnului Moldovei, căruia îi era protivnic Vlad (sai Dracula), fostul domnul Valahiej (nu Bessarabiei), pentru acâia, pentru că cu Roman (III) așișderea domnul Moldo- 
Vel, a căruia soră acelaș Vlad o ave mure, se sfădea pen- tru domnia ţerei, pre sora sa, carea era în vârstă de cinci- deci de ani, I-o ai dat musre, făgăduindu“, că'l va aședa 
în domnia terei, şi ai trimis cu densul vr'o câtă-va ste, să scâtă: pre Roman din Moldova. Iară Roman înțelegând că Petru văru săi de pe tată, merje cu ajutoriul de la Ioann Huniadi dat, și că bărbatul sororel sale, Vlad domnul Va- | lahiei, de la carele dobândea ajutorii, s'aă omorât, și sci- ind că inimile românilor nu sânt plecate spre sine, cru- dindu-se pentru avenire, au fujit în Podolia, unde secur fiind, de acolo pre Cazimir craiul Poloniei, ca pre o rude- nie (căci era, născuţi din doao sorori) și prin cărți și prin sol! Vaii rugat, se dea ajutoriu. Iară Petru cuprindend t6tă Moldova, și pricepând tâte înșelăciunile lui Ioann Huniadi, cu el, şi cu crăimea Ungariei n'aă vrut să țină vre o le- gătură, ci. prin cărți și prin soli at năzuit la poloni.» Câte disă aci Dlugoş, tâte sânt adevărate, numai cât a- mestecă Bessarabia cu. Valahia, pentru acâia am pus pre- dudindenea în loc de Bessarabia, Valahia: în cât iaste des- pre măritișul sororei lui Huniadi după Petru IV, nu e de a se crede; aii dâră murisă fata lut Dan al IV, domnului Valahiei, mucrea lui Petru? despre carea am dis la anul 1445 din Halcocondyla. 

Mârge mai încolo Dlugoș, şi dice: <M 
bătârea sântel Margareta (ce cade în 10 Iunie) Cazimir craiul Poloniei at eşil din Cracovia — Şi — mergea cătră Rossia, când ajungând în Voiniți i-ai venit vâste prin! cărți Şi prin soli, că Roman (III) voevodul Moldovei, fiiul lu! Elia ȘI vărul său de pe mumă, au murit Mercuri în 2 Iulie, otrăvit de niscat bo&ri ay lui, pentru a căruia morte părându” răi, cu atâta mai repede sau grăbit în Russia, ca să împăciuescă lu- crurile Moldovei Și Să le pună în rând, — — —— Duminecă 

arți înainte de săr-
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înainte de sărbătorea Mariei Magdalinei, ai sosit craiul în 

Leopoiii, unde ai zăbovit 11 dile, socotind să mergă cu 

ste în Moldova, căci audisă că Petru vodă bizuindu-să 

în oștile de la loann Huniadi căpătate, îl va sta împrotivă. 

— — — Acolo ai venit la dânsul mătuș&-sa Maria, văduva + 

lui Iliaș vodă, având cu sine 200 de călăreți moldoveni, 

caril urma pre Roman fiiul eil, până când ai trăit, și mu- 

rind el să pleca cătră Cazimir craiul Poloniei. Iară Cazirăir” 

craiul vedând s6rtea mătușel sale, 1-aii dăruit Colomia pentru 

lăcaşul eil, iară pre bosrii moldovenesci k-aii ajutat cu bani, 

poruncindu-le ca săl urmeze, că va avea grije de dânșii.— 

— — — Trimisese craiul din aghielniţa. pe Petru Odrobas 

palatinul Leopoiului, şi. pe Prediborie de Conieţpole caste-. - 

lanul Sandomiriel la Petru voevodul Moldovei, ca prin bune” - 

şi de cinste mijlociri să'l aducă, ca să pună omagiul cra- 

iului Cazimir, şi pre duxul Mihail fiiul lui Siţismund ma- 

relui Duxului Litvaniei, se Vl dea în mână ca pre un pro- 

tivnic, avându'l Petru la sine. Şi măcar că Petru vodă vrea 

să pună omagiul craiului Cazimir după obiciaiul mal marilor 

săi, totuşi sai temut a veni la craiul; pentru că îl în- 

sciințasă unii dintre sitnicii craiului, că de va veni, să va 

prinde. Drept acâia Petru vodă ai trimis soli la Cazimir 

craiul pe Nagon bosriul, şi pe Mihail logofătul cu alți doi 

bo&ri -rugându-să ca să nu” baje vină craiul Cazimir, pentru 

că de trică n'ati venit de faţă, și făgăduindu'i că de va do- 

bândi securitate va veni şi va jura. Iară că pe Mihail duxul 

nu'l pâte, nici vrea, să'l dea craiului în mână, pentru a- 

câia dicea, pentru că ar fi mare batjocură a da afară pre 

un prinţ nevinovat, carele să ruga “de graţie craiului, şi la 

dânsul venisă ca la un prâten cu tstă nădejdea. Tătuși aia 

făgăduit că în butul craiului în' ţinuturile sale nul va ținea, 

iară Cazimir craiul socotindu-să au trimis lui Petru vodă 

larg salv-conduct: assecurandu'l de tâtă frica. Ci mergând 

Petru vodă până în Hotin, ca să mârgă la craiul în Ca- 

meneţ, craiul nul ai așteptat.»
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“Apot scrie: Dlugoș pre lung, care Cromer! pre -scurt aşa: 
Je dice: <lară- craiul nai: așteptat: pe Petru (arăbindu- săi 
la “seimul din: Litvania), ci: trimeţend. patru soli, aceștea ati 
priimit: jurâmintul de la: Petru vodă în Hotin, în care ju- 
rămint : 'acâia-: 'se cuprindea: mal cu samă, -că: tote aleanțele, 
căre “le-ar. fi făcut: Petru "vodă şi moldovânil. cu::măcar ce 
Omen: şi Prinţi, să! fie deşarte, „Prin: care; cuvinte:'s să înţe- 

mint; 'că:i Petru! voda, : în: trei Ina, după: ce 'să..va. chierma,; 
vă! mâige înaintea! craiului; şi: :de față va” înoi: jurămintul. » »! 
Aga au venit iară” tâtă“ Moldovă: supt' un domn: 'Enghel 2 

. totuş :dice;i'că Petru IV domnul Moldovei: pentru mulțămită 
ar fidată'cetatea :Chilia: din! Bessarabia ungurilor, Și disa sa 

- o“întărâsce:din' sfărmitura' analilor: rusesci,: unde::se” scrie: 
His: Petrus -'Urbeni Chelejam Ungris dedit;:'adecă : Petru 
acesla cetatea“: Chilia 'o ati-:dat ungurilor. 'Ci- Miron : '10g0-' 
fătul 5 'să' îndosce: despre ' acâsta scriind: : 'Hronica : Moldo-: 
venâscă scrie:să fie dat: Petru: (IV) vodă cetatea Chilia 'un=: 
gurilor.i Iară 'hronicarii! leșăsci de 'acâsta! nemica însemnâză : 
şi' pentru ce! se'fie dat Petcu: "vodă acea! cetate ungurilor, 
fiind “e: aşa. departe de dânsa? Eu: adaog::şi ne: având mai 
mult Petru al'1V vre o: “amestecare cu ungurii, cum! arată 
jurămintul” Iul, care-l au făcut craiului Cazimir. “Despre jură- 
mintul acesta doao rejesturi să află: la Doghiel 4, despre carele 
cel dintâiiă sună'așa':'«In anul 1448, conziliarit și nobilii mol- 
dovei cu' Petru palatinul -lă Hotin jSră craiului. Cazimir 'şi 
crăimei Poloniei, ȘI pentru cei 'ce nu-era: de: față işi mo- 
Ștenil' lor, tocma' de' Și ar și muta palatinit lor credința sa.» 
Al 'doilea: «În: anul '1448: Petru pălatinul ' Moldovei. cu ju: 
Tămint făgăduâsce.-: că va: fi credincios eraiulul Cazimir și 
crăimel Poloniel:»: a at 

tii a, 

d „Cromerus Libi 22. p. 537, :3:Gonstans Miron. Logotheta i in 
2 Engel in anl. Fist, Moldaviae, Nes. E ei 
p. 127, tome 1.'p. 601; +: : „i
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Despre unguri pre scurt, dară fete pre înțăles, așa:scrie 

Brietie 1:: <În anul de.la.. Hristos 1448, Ioann: Huniadi vrând 

să-ştârgă ruşinea cea de la Varna,: mal. mare pârdere sufere 

de la turci. Căci fiind cl vindut de Gheorghie despotul 'Ser- 

biei,: carele a înșelat. pre . Scanderbeg,. cel ce - făgăduise, 

că întru acelaşi: timp să va. bate: cu turcii, lau întrecut A- 

murat. IL: De bătaie -nu. sai ferit Huniadi în câmpul Merlei, 

măcar. că: avea. mal: puţine oști, ci mai trei dile sai bătut; 

şi mal: pre: urmă: tăindu-să. Secheli nepotul lui Huniadi din 

soră. prefectul..Valahiei- cu mulți nobili, sai învins creștinii ; 

at fujit Huniadi, ci aşa ca să cruţe. mare. povăţuitoriii. la 

al să, căci. nu sânt de a'să ;audil:turcil, când îl-fac fricos, 

pe carii :el adâse-orl:, cu. sabia i-au măsurat. Au fujit. așa 

dară .Ioann: Huniadi: pre un: cal -fârte sir6p,: pre carele l-ai 

căutat: a'1 lăsa dimpreună cu t6te..armele sale, mergând pe 

locuri -neumblate şi -nemăncând trei dile. A: patra di au 

- cădut. în mâna 'a doi tâlhari, carii sfadindu- -se -pentru. cru- 

cea lui cea .de aur, tai dat prilej, de ai: apucat:de la u- 

nul: sabia, cu carea. pre unul au tăiat, pre altul. Pau :lu- 

gărit,:şi s'au. povăţuit de un feran în Semendria, :când vrea 

se: mârgă într'alt'oraș, unde. saii prins din. porunca des- 

potului . Gheorghie, nică s'a :slobodit mal nainte:de a: da, 

“zălog pre: Ladislav fiiul săi cel mai mare (nu .cel mai mic), 

pre. carele după acâia.: lau: răscumpărat. cu. războiă ; sau 

țăiat în bătaia acâsta dintre creştini 8,000, dintre turci 34000, 

Amurat în locul acela. ai serbat Pascile sale, unde au. tăiat 

şi: 8,000 de muntâni,. carii lăsând :pre: Huniadi să: închi- 

nasă lut.» Așișderea scrii Bonfinie?, Fabrichie 3, şi Spondan 4. 

Halcocondyla5 încă scrie, că Dan IV, domnul: Valahiei au 

mers; întru. ajutoriă cu: 8,000 de români, cari! fără de voia 

lui Dan,-.cum dice prea vestitul Enghel€ au. trecut la turci, 

1 Philippus Grielius în Chronieo + Henricus Spondanus ad ann. 
144 E iii 

Universali ad ann. 1448. : E “Chaleoconăşias 1 Lib. și i 

„2 Bonfinius Decad. 3. Lib. 7. |. 6 Enghel.in antiq.: e Hist:: Vala- 

Georgius Fabricius Lib. 2.. - chiae Part. 1.: p.:172,-
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tocma când ferbea bătaia din câmpul Merlei, și toţi s'au 

tăiat din porunca lui Amurat II. Ci annalii turcesci ! nemica 

pomenesc despre trecerea muntânilor la turcă, numa! cât dic : 

« Gălindu-să Amurat (11) asupra lui Huniadi, românii au tre- 

cut Dunărea cu luntrile, ca să prade ţinutul Nicopoiului, 

ci nu li sau sfetit. Pentru că povățuitorii din margini Mehmet 
Begul, Isa Begul și feciorul lui Usgure lovindu-să cu Românii, 

pre mulți ai tăiat dintr'&nşil. Carea înțelegându-o Amurat, sai 
bucurat, şi cu inimă vâselă au mers cătră câmpul Cașovel 

„sau al Meslei, căci avea cu sine la 80,000 de ostaşi călă- 
„rași şi pedestrași, şi c.» 

Prea învățatul Daniil Cornides? incă aduce din original 
Și hrisovul, carele sună din urmarea lu acestea: «Ioann de 
Huniad ocărmuitoriul Ungariei tuturor şi fiesce căruia domn, 
prelat, baron, comit, iară mal ales castelanilor cetățuilor 
din Hined6ră şi Ilaţeg, şi altor Gmeni de măcar ce treptă 
vor fi și vor vedea acestea, sănătate cu iubire! Ne spune 
noao nobilul Voic de Cionoc sai Cinci fratele nostru cel 
înpărțitorii cu noi, în persâna sa, a fiilor să Ladislav Și 
Sandrin, aşişderea și în persâna lul Dan fiului lui Iariţlo 
din acelaș Cinciş, cum sar afla mai mulți bosri şi caste- 
lan, carii pre dânșii cu fâlii de felii de slujbe, dări, a- 
runcări, şi întrarmări i-ar fi asuprit, şi acuma încă i-ar a 
supri împrotiva graţii, carea le o am făcut cu putârea o- 
cărmuirii n6stre. Pentru acâia vă cercăm pe domniile şi 
frăţiile v6stre prin 'rândul acestora, ca pre numiții nobilul 
Voic. de Cionoc şi pre Ladislav și Sandrin feciorii lui, așiş- 
derea pre Dan feciorul lui Iarizlo, și pre toți următorii lor, 
în satele lor, adecă în numitul Cinciş din ţinutul Haţegu- 
lui, şi în Doboca din ținutul Hinedorii, se faceţi bine, să 

nui împedecaţi, nici se lăsați, să să împedece de alții, ci 
pre dânșii şi pre toți următorii lor de tstă întrarmarea, a- 
Tuncarea slujbelor și darea, vrem a avea scutiți, ba îl scu- 

1 Annales 'Turcici a Leonclavio 2 Daniel Cornides Mss. Dipl. editi ad ann. Hegirae 853. tom. 1. p. 45,
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tim, şi! supurtăm, prin putârea acestora. Drept acâia, mă- 

car cine va urma în crăimea Ungariei, prelaţii şi baronii 

crăimel ungurescă, şi mai vârtos castelanil cetățuilor disă 

„Hineddră și Haţeg, de vor îndrăzni a înfrânge. grația n6s- 

tră acâsta, să vină preste ei mânia a tot puternicului Dum- 

nedeu, a Maicel lui, a sânţilor apostoli Petru şi Pavel și a 

tuturor sânților, şi îndată să fie anatema. Dat în Caranse- 

beş, mercuri înaintea tăeri! capului botezătoriului Ioann în 

auul 1448». 

Carol .Feiervari ! la hrisovul acesta însamnă dicând: <Ex- 

țelenţia, sa prea deprinsul în istorii comitul Andreiii Hadic 

de Futac comăndirtul împărătesc din Lodomeria. şi Galiţia, 

și mal nainte gubernatorul Ardâlului vro câţi-va ani, mer- 

gând în Polonia în anul 1772 au zăbăvit în Eperieş câtva 

timp, la â căruia curtenire mergând eu în 25 lunie, mi-au 

spus, că el aa cetit în satul Cinciş de lângă Hinedoră în 

original diplomatul, care Pai dat craiul Matiaș |, satului 

Cinocoş sau Cinciș, în care diplomat pre toţi lăcuitorii îi 

numâsce rudenil șie, şi le dă cădinţă boerescă, scutindu”i 

de t6te dările și greutăţile, care le supurta proşti, cu care 

cădință până astădi trăesc; de unde nu reu să închide, că 

Muma. vitâzului Ioann Huniadi au fost prăsită din satul Cin- 

ciș, căci almintrelea nu sar fi numit lăcuitorii acâia rude- 

niă, nefiind obicâiii, ca. capetele câle încoronate se numescă 

pre proşti saii pre nobil rudenii şie. Acolo sau uitat pre 

ascuns şi gubernatorul loann Huniadi, când vestesce, că 

aceia carii vor vătăma pre Cincişeni în cădințele. sale, nu 

numai graţia lui să o piardă, ci şi în mănia a tot-putârni- 

cului, şi a tuturor sânţilor se cadă. Pentru că în tote pri- 

vileghisnele csle private numai cu plerderea grații acelora, 

carii le-ai dat, se amelințe. Caril vreati să arate, că loann 

Huniadi, nu iaste ungur sau ardelân, numai la argumentul 

acesta ce vor respunde, ei vor vedea!» 

! Carolus Fejervari Mss. Dipl. tom. 3. Nr. 35.
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„Vedea, dei !. şi voiă și răspunde. măcar. cul,::că :Toann 

THuniadi nai: fost ungur, ci diaoş -român,. precum am ar&- 
tat; la,anil, trecuţi, “mal. ales. la: ani. 1392 şi . 1440. În cât 
să alinje, de. învățătura: comilului Andrei „adie, adevărat 

am. a. priceput î în; “anul. 1779, când :m'am; înturnat din Roma 
în. Beciu, și am avut: noroc; de a vorbi. cu: dânsul. ca: cu 
un; president :alcăncelăriel.. cei de .6ste), ci ai :fost' şi forte 
iubitoriă de 6meni procopsiți, și de cărți, mal ales de'căr- 
ţile, câle. netipărite ;. pentru acâia, ocârmuind. Ard6lul, aii cer- 
cat..tote. scrisorile ; avtorilor:. celor: încă . netipăriţi, şi: au: fă- 
cut de i:le-ai.. scris unil. și: alţii; Care, cărţi după: mortea 
comitulul Andreiă. ai ;venit în mânile fiiului său: ale.:comi- 
tului. Ioann ; Hadic: sfetnicului, de la; carele. le-ai: dobândit 
lăudatul; Martin Gheorghie Covacici din. Şencviţ. Ei însumi 
am; făcut extracturile. din tâte cărţile, acelea, mal :nainte de:a 
mă face. diortositoriti în tipografia crăiască- în anul :1804. 
Veţi Şi . anul:1465 pentru ; Chilia E rin i i 

“Anul 1449. Miron logofătul 1, măcar că nu Tâse ca să fie 
dat Petru IV; ! domnul Moldovei cetatea Chilieă” ungurilor 
(cum ” Sat ar&tat la anul” trecut), totuși urmână hronicilor 
îh0ldoven6sc așă scrie: «lar Petru vodă, după c ce ai dat 
cetitea' Chiliey' ungurilor, cum scriă unii hronicl mnoldove- 
nescl, au domnit un an, iară peste, tot: cât a au domnit: nu 

moldovenescă , şi ai murit. "După Stefan IV, să “fie don. 
mit: unul aniune "Ciubăr vodă doao luni, scriă dintro ! “hro- 
nică lătinâscă, "dară eă' n'am aflat în „hronicile leşesci, se 
fie! adaose' Şi acestea: 'doao domnii, ci precum au fost scurtă 
domnia acestor dor domni, așa şi pomenirea lor e scurtă. » 
Aga” scrie Miron"! nu: cum Sati tălmăcit eă lătinie de” 6re 
cine din porunca prea” luminatului și “prea 'osfinţitulut epis: 

1 Constans Miron: Logotheta in' Mss: Chronico Valachieo::::: ! 

+
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copului celui românesc din: Oradea :mare::a domnului Chir 

Samoil :Vulcan,carele 'atunci» când: sai tălmăcit: hronica 

logofătului -Miron,:'adecă: în: anul :1803, când am mersila 

Buda, era numai: generarii: Vicariă: Pentru acâia e nu mă 

mir, de ai greșit «preavestitul: canonic Enghel! socotind că 

Ciubăr 'vodă aii împreunat iarăși + Bessarabia cu. Moldova, 

căci tăbmăcirea at fost smintită; ci-:de acesta mă mir, :cum 

pati străbătut acelaș Enghel, că : Petru IV, au: unit: iarăș Bes- 

sarabia,' cu iMoldova:- cum: sai:arătat la anul: trecut..: E 

:: Acești :doi: domni” al Moldovei, -adecă Stefan IV iși Ciupăr, 

cine şi“ de: unde ai fost, alţii,: încât: ştiu “ei: nu: scrii, fără 

numai :prea. vestitul: Eoghel?: dice: «Pre: Căubăr îl pome- | 

nâsce: sfârmitura' annalilor: rusesci: fără; de: a:spune'cine, şi 

de: unde .aii: fost. Eu: îndrăznesc; aci a''gâci, că dorăiau lost 

gencrariul:unguresc:Ciupor: carele se fi ajutat lui Petru: (IV) 

când ai: cuprins Moldova: ŞI: după - -mârtea “lut Petruise fie 

apucat: domnia Moldovei, carea: pentru: poloni nu''0:aă pu- . 

tut: ţinea mal: mult, fără numa! doao lunt:>: De 'găcitura a- 

cesta::ei: încă. nu “ME: prea feresc;:pentru că! iNicolae Ciupor; 

carele: după: acâia ai fost: voivod. în: Ard6l;: cum să va: arăla 

la -anii:.viitori, tocmai atunci trăia. Dară” Stefan” IV, „cine $ și 

de:unde ali fost?! iii viii ati At i 

:-Cum că pre: Ciubăr: vodă Vaii alungat din: Moldovă Ale- 

xandru: IL. vodă, :culeg ei din disa. lut: "Dlugoş;'c carea:0 'voiu 

aduce la: anul îndată următoriă::+ pate Cd bt ut 

| “Anul 1450. Tată așa “scrie "Diugoş?. a anul” de 'acuni: 

«Cazimir craiul Poloniel, rugat “fiind de “Alexandru oeyo- 

dul Moldover dinpreună cu bosril, cari! ținea cu "densul, prin 

mai Taulți sol şi cării: pentru, a ajutoriă,, craiul, “carele. sârba 

nascerea “domnului Hs. în Sandomiria, “'stătuindu- se cu pre: 

laţit Și baroail săi, au cules 6ste din, Russia şi "Podolia, Și 

punend generarii pre oann. Olieschi din. Sienn;, 0, a trimes 
atit 

ee 
i lidize 

i Joannes Christian Engel in'| - 2 jdem Engel |. e . 

atiq, hist.. Mold. p.; 128. | 3 Dlugossius: Lib. 13.
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asupra lui Bogdan (II) carele răpisă domnia Moldovei, di- 
când că el iaste fecior firesc al lui Alexandru I, şi că mu- 
rind feciori! lui Alexandru I, domnia Moldovei să cade lui. 

“Toann Olieschi sau Sinevschi priimind stea, tte cu grabă 
le-ai făcut, şi întrând în Moldova, pe Bogdan Tai fugărit, 
cuprindând orașele câle mai de frunte de la dânsul, adecă 
Nemţul, Suceva şi Hotinul, şi după ce le-ai dat lui Ale- 
Xxandru feciorului lui Iliaș vodă, sau înturnat cu t6tă 6stea 
a casă. Cât au eșit 6stea crăiască din Moldova, Bogdan sai 
pogorât din munți, unde scăpasă, şi culegend mulțime de tăl- hari şi furi, cărora le-ati făgăduit moşiile, celor ce nu ținea cu el, pre Alexandru cu mumă-sa. lau fugărit în Podolia. Așa dară mal nainte de a eși craiul Cazimir din Cracovia “mai multe dile san sfătuit, Gre trebuire-ar se apere pre Alexandru împrotiva lui Bogdan, : carele lăgăduia, că să va supune și va fi ascultătoriă; și unii sfătuia pre Cazi- mir craiul, ca să nu lasă prilejul, ci însuș în pers6na sa se între în Moldova, care e forte roditâre, Și are limanul de la cetatea Albă, și alungând dintr'Ensa pre Bogdan, și lui Alexandru dându” moșii în Russia se cuprindă el ţ&ra, Şi se o unâscă Poloniei. Ci fiind sfatul acesta primejdios, ati mai plăcut craiului, ca să trimită pre ruși în ajutoriul lui Alexandru, ca să scotă pre Bogdan din Moldova. Preste stea ce se culegea din Russia Sai pus povățuitoriii Petru Odrovas — și Predivorie Coneţpolschi, — — —_ caril pe Sân- i 

poiă. Din Leopoiă ai trecut la Ca- meneţ, unde sai may Şi întărit cu stea din Poa cea românâscă ce era cu Alexandru lân meneț pornind, ai purces cu ste i Venescă, Petru Odrovas palatinul Leo opoii şi Primislia Prediborie Caneţp Miriel, şi cu cea din Podolia Theodo căpitanul Podoliei. Venisă la Hotin, xandru vodă, şi acolo Zăbovind yr 
Sit la Prut, unde punându-se în + 

olia, şi cu 
Să Cameneţ. Din Ca- 

ntreită: cu cea moldo- 
poiului, cu cea din-Le- 

olschi castelanul Sando- 
ric BucGțki castelanul Şi 
care se ținea pentru Ale- 
e-o cale-va dile, ai so- 
ând, (căci se dicea a fi
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aprâpe nemicii) și trecând Prutul, ai ajuns la orașul Lipo- 

veţ, găndind că acolo vor găsi pre Bogdan cu stea. Iară 

el nu în vărtutea ostașilor, -ci în înșelăciuni punenduși 

tâtă nădâjdea, ai lăsat Lipoviţul, şi trăgendu-se la munți, 

ai început a se ruga de pace. Tuturor le-au mai plăcut 

pacea, mal vârtos cu omul, carele era dedat cu pădurile. 

Drept acâia încetându-se de la arme șpte dile, sau vorbit 

de pace, stând oștile la riul Liboviţului, și sămbătă înaintea 

Sântămăriei cei mici sau făcut pace, ca Bogdan se ocâr- 

muiscă ţara, până când va fi Alexandru de cinci-spre-dece 

any, şi se dea pe sama Iul Alexandru în mânile craiului 

70000 (Vapovie dice numai 7000) de galbeni turcesci pe 

fiesce-care an. Despre pacea acâia măcar că dicea părcăla- 

bul de Hotin, că este cu înșelăciune făcută, şi primejdidsă, 

totuşi nu i s'a credut. Drept acâia în dioa în carea s'au 

făcut pacea, stea crăiască ai pornit de la Lipoviţ - cătră 

casă. Iară Bogdan ai poruncit la ai să, ca în pădurea 

care iaste după satul Crazna, şi numai o cale îngustă are, 

sa lovâscă întâii carele cu bogajia, ca apol mal lesne vor 

lovi 6slea c6ia-laltă. După ce au înţeles generarii crăesci în- 

şelăciunea din părcălabul Hotinulul — şi din notariul, carele 

în n6ptea treculă fujisă de la Bogdan la ei, mal: întâi au 

socotit se stea pe loc, și să se bată din carre, dară apol au 

trecut carele prin pădure, ca cu atâta mai lesne să se potă 

bate. Spuuându-le părcălabul, că pădurea este tâtă tăiată, 

și dicându-le ca se trecă carele pe șes, nu Vai ascultat, 

ci totuși grija carrelor și a lui Alexandru lui S'ait încredin- 

“țat, ca.să” trecă pădurea, precum i-au şi trecut la câmp, 

avend cu sine o aripă dintre Podolsni, cu carea adâse ori 

Sau apărat de ostașii lui Bogdan până ce au trecut pădu- 

rea la câmp. Intracâia Duminecă dimin6ţa înaintea Sântă- 

_măriei mică, adecă în şâse dile ale lui Septemvrie, în T&- 

săritul s6relui ai sosit Bogdan cu vr'o câte-va mii de mMoOl- 

dovâni, carii îl urma pre el, şi cu mare mulţime de aju- 

toriu, iară G6stea crăiască îndată Sai întrarmat, pre carea
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“Petru: Odrovas. cu ; form6să dicere o aă inimat; — — — Așa 
dară orănduind.:tâtă stea, o aripă.o-aii. încredințat lui Ni- 
colae: Porava, căpitanului din Halici, 'câia-laltă lui Mihail Bu- 
„ciaţchi,: în câmpul, ce se chiamă Crasnipole, la rîul: Crasni- 
„potoc, aprâpe- de orașu Vasni, “supt patru stâguri 'aii înce- 
put.bătaia, adecă supt al -Premisliei, al Haliciului,: al: Sono- 
ciulul :şi -al. Podoliei, avend opt turme: de : călăreți şi: una 
;de: pedestrași. O turmă. de “călăreți a. prolivnicilor acoperâa 
-pedestrimea.. lor, asupra căreia năvăliud. 6stea "crăiască, ea 
Sau. tras iîndărăpt;. Și: au descoperit: pe pedestrași, : cu':ca- 
rea: bătându-se: Gstea:: crăiască, :pre: mulți -ait perdut: dintru 
al să. Au ținut bătaia: tâtă:diua nedându-se unit: altora.— 
Ostea -protivnică era “mal tare în: pedestrime de cât în că- 
lărime:: Mai stângând: pe călăreți, palatinul - Pelru : Odrovas „cu Nicolae Porava, cu Mihail Bucăaţchi, Și cu alţii mat mulți să'apucă de pedestrași, şi pre “mulți :taie,:ci mal- pre urmă cad și el. Mare întristare sau. făcut în: stea. crăiască pentru piarderea': vitâjilor acestora; și: ar. fi şi: perdut: bătaia, de nu ar'fi sosit întru''ajutoriu părcălabul Hotinului cu oștile. mol- dovenescl,. cu care trecuse: carrele. -:Acesta 'sosind ai fugă- rit “pre 6stea--lui: Bogdan, şi așa! au fost: biruința-a oștilor crăesci;' dară: cu fârte : mare perdere. — — —:Au incetat bătaia: la apusul: s6relui' începându-se. la răsăritul lui, după carea. 6stea: crăiască Sai înturnat. cătră casă, Trupurile. câle morte ale lor: Petru : Odrovas; : Nicolae | Porava: şi Mihail Buclățchi le-ati”: dus --cu: sine Polonil, "de. le-aă' astrucat în Leopoită' cu - mare  jâle “(din :carea.. cum  scire Miron! au şi murit fratele lui Petru Odrovas arhiepiscopul Leopoiului). — 
— — Iară Bogdan au fujit în oraşul : Bărlad.» Așișderea scriu! Cromer 1, Stricovschi?, și Miron: logofătul 3 'carele to- luși greșesce scriind că “Alexandru II, eva acuma de 15 anţ: 
„Amul 451. Dlugoși dupa ce au scris Că Cazinir ctaiul 

"1 Cromerus: Lib, 22. p. 339. ..| 3 Constans, Miron Logotheta. in a. vai si pa. | Chronico Ms. Valachico. Strykovski “lib. 40. șia... „* DlugossiusLib. 13.adann. 1454.



33 . 

  

Poloniei, au mers în Șambor pe 24%: Avgust, ca să petrecă 

acolo 13 dile, aşa mână istoria Moldovei mai: încolo: «În 

vrâmea 'acâia venise în Şambor văduva lu! Elia, Maria, mă- 

tuşa craiului Cazimir, cu toţi bosril caril ţinea cu Alexan- 
dru (II) fiiul ei. Aceştea tare se ruga, cu să să milostivescă 

al ajuta în contra lui Bogdan (II), şi sei apere de prădile 

ce făcea Bogdan cu al sel în bunurile lor: cărora s'au r&s-. 

puns, că va avea craiul grije de tâte, după ce se va sfătui 

cu prelații și cu baronii să; drept acâia unii dintre dânșii 

se mârgă la adunarea (erei, ce se va ţinea în Parciov, și 
de acolo vor lua r&spuns mai deplin. Intru acâia craiul: 

aii orănduit pre Andreiu Odrovas se! apere de “Bogdan. 

Cu r&spunsul acesta aii dăruit pe fiesce carele, căci aşa 

poltea. sârlea lor cea sdrănț6să. —- — — Lucrurile Moldovei, 
unde sau și trimis din Parciov soli castelanii saii părcă- 
labil din Cracovia, Posnania şi San domiria, nu Sau putut 

mai bine lecui de cât ca Bogdan se să primâscă în grație, 
şi din porunca craiului (fiind că făgăduisă, că va mârje în 

Cracovia, se se îndrepte pre sine, şi seşI ia judecata) se 

oblăduiască în Moldova pentru direptatea şi sârguinţa sa, 

dând în mânile craiului pe tot anul pe sama lui Alexan- 

dru fiului lui Elia, a moştianului celui adevărat, cinci-dăci de 

mil de florinţi, şi se se lase de domnie, când va fi Alexan- 

dru în vârstă de a putea domni. Venise acuma. solii până 

în Cameneţ, și sar fi și făcut pacea, că Bogdan audind de 

venirea lor fârte se bucurase, ci 6re-care Petru, carele dicea, 

că el are cădință la domnia Moldovei, îrtocmindu-se cu 

Alexandru, ca se domnâscă împreună, şi-aii găsit vreme când 

Bogdan.la unchiul de pe: mumă al aceluia. Petru în 6re- 

care sat sau îmbătat de vin, şi mergând n6ptea numai cu 

o sută de moldoveni, şi înşelând străjile, au prins pe 

Bogdan, şi Y-aă tăiat capul. Alexandru credea că Petru va 

lucra, după cum se făgăduise; după acâia şi mersese până 

în Sucâva cu mumă-sa şi cu bosrii să!, și pre bosril le- 

şesci prin rugăciunile sale încă! adusese până în Sniatin. 

Cronica românilor. Tom. II. 3
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Dară Petru din sfatul acelora, carii se lipise de dânsul după 

mârtea lui Bogdan, și-au uitat de făgăduinţă şi au răpit 

singur domnia Moldovei, și Alexandru ar fi păţit ca şi Bogdan, 

de nu ar fi cu graba fujit din Moldova. Lui Alexandru to- 

tuş Y-aii ajutat bosril leșesci când fuja, cu al cărora aju- 

torii sati mai împrotivit lul Petru, ci Petru sai tras mal 

în. lăuntru, şi bosril leşesci, fiind-că era iarnă, sau înturnat 

a casă, făgăduind lui Alexandru, căl vor ajuta în primă- 

vară: Pârcălabul Hotinului după uciderea lui Bogdan (Il) 
totuşi ai cuprins Cetatea Albă, și Nemţul laă ţinut pre 
sama lu! Alexandru (Il). Așișderea scrie Cromer 1. Iară Miron 
logofătul scrie?: | 

" «Bogdan (II) vădendu-se curățit de vrășmaşii ser, s'au a- 
ședat la scaun, şi după do! ani al domniei sale (scrie hro- 
nicariul leșesc) precum unul din cel ce era cu Alexandru II, 
anume Petru V, fecior de după gard al lu! Alexandru vodă 
celui bătrân, vădând că craiul leşesc Cazimir gătâsce oști 
asupra lui Bogdan al II, fiind îndemnat şi de Alexandru, 

„acel Petrii fără de scire au întrat în ț6ră, şi făcându-se fe- 
cior de domn, cum sai mal dis, au aflat pe Bogdan II 
bet, şi Lai omorât, şi cu vicleșug despre Alexandru II, au 
apucat scaunul țerel silindu-se să omre şi pre Alexandru IL. 
Acâsta povâste o scrie hronicariul lezesc, iară hronica mol- 
dovenâscă scrie,. precum „după ce au domnit Bogdan II 
doi ani, aii venit fără de vâste Petru al V, ce Pat poreclit 
Aron, și aflând -pre Bogdan vodă la satul Rușânii de jos, 
tau lovit Vineri în 17 Octomvrie în revărsatul dorilor, şi 
I-au tăiat capul. Apoi ai stătul la domnie Petru V Aron, fiind 
anii de la Hs. 1451, iară de la plăsmuirea lumil 6959.» Apoi 
mal în jos dice Miron: «Petru V Aron ati domnit dor ani, nu 
mal mult.» Tu înţelege până când ai trăit Alexandru II. 

Anul 1452. împ&ratul „apusului,, Frideric III, după mal 
1 i | a. . 

. . su Cromerus Liber 22. pagina * Constans Miron in" Chronico 
Ms.  Valachico. :
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multă gâlclavă ce ai avut cu ungurii pentru ţinerea la sine 
a pruncului Ladislav VI craiului Ungariei, în anul de acum 

lau slobodit se mârgă în Beciă, la a căruie curtenire mer- 

gând în anul viitori 1443, loann Huniadi, ai mers cu dânsu 

între mal mulţi boâri unguresc! și Vlad sau Vladislav IV, 

domuul Valahiel 1, despre carele dice Anonymul românesc 2: 

«Vladislav voaă lât 1451, după hrisovul lui, ce sau găsit 
la satul Băişâră de la Lovişte ot sud Argis, la I6t 1455, iaste 
vălâtul petril lu! de pe morimint la mânăstirea Dslulul. Iară 

la hronologia. veche cu greşală sai pus l&tul 1427. Acesta au 

domnit 4 ani.» Petru Albin3 scrie: «Pre la anul 1450 se 

pomenâsce în istorii Vlada prinţul Valahiei sau al erei Mun- 

tenesc].> Ci prea vestitul Enghel dice: «Dan (IV) se vede a 

(i murit pre la anul 1452. El au lăsat după sine un prunc 

„anume Dan, — — dară acesta nu i-ai urmat, căcl loann 

Hauniadi lau orbit în anul 1452, şi ai orânduit domn Va- 

lahiei pe Vlad; cum se vede, [ratele lui Dan. Pagubă de 

Haniadi cel vitez, că aii fost când şi când crud, şi de ca- 

pul săă.» Ci prea vestitul Enghel mult grâzâsce aci, pen- 

tru că acela, pre carele lau orbit Huniadi, nau fost fecio-" 

rul lui Dan 1V, ci al lui Dan III, nici Pau orbit în anul 

de acum, ci în anul 1445, cum sau arătat acolo. Vlad sau 

Vladislav IV, fostaii frate cu Dan 1V, ai feckor i-aă fost, 

judece alţii: mie toluși mai paremi-se că au fost fecior; 

căci întrânsul sau stâns vila lui Dan IV, cum vom vedea 

la anul 1456. 

Anul 1453. Ladislav VI, craiul Ungariei, carele în anul 

trecut venise în Beciă, în anul de acum sai pogorât în 

Pojon, unde ai ținut adunare de țară, la carea mergând 

Ioann Huniadi sau lăsat de gubernătoria (erei, ci craiul 

totuşi nu i-au luat putârea preste oști, şi laii dăruit şi cu 

! 'Phuroezius f. 266. Ranzanus 3 Petrus Albinus in Commenla- 
i tiuncula de Valachia p. 162. 

f. 382. seq. Bonfiuius t. 480. seqq. + Engel in antiq. Historia Vala- 

2 Anonymus Valachicus cap. 4%. | chiae Part. 1. p. 172.
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comitatul. Bistriţei 1. Între cei ce au petrecut pe Huniadi, 
când ai mers la seim, au fost şi Vlad sai Vladislav IV, 

domnul Valahiei 2, despre carele aşa scrie prea vestitul En- 

ghel*: «Vlad au trebuit să fie dintre rudeniile lui Huniadi, 
pentru că scrie Turoţie la anul 1453 cu securitatea salv- 
conductului Ioann Huniadi și măriţi! bărbaţi Thoma Secheli, 
priorul Auraniei, Vlad voevodul "erei Muntenesci, Ladislav 
de Canisa şi Sevastian de Rozgon cu mulţi boâ unguresci, 
venise la, craiul;» Aşa dară până când au trâit Ioann Hu- 
niadi, Vlad acesta încă au domnit în pace; totuși se apro- 
pia perirea. Valahiei, căci în anul 1453 Mahomet II, ai luat 
Ţarigradul, pentru acâia în Ardel sau întărit Sibiiul, Tur- 
nul roşu şi Brașăul.» Până aci Enghel, și bine dice, că Vlad 

„sau Vladislav IV, au fost rudenie cu Huniadi; fostaii el 
frate au fecior lui Dan IV? pentru că Huniadi ad fost din 
semința lui Dan I, cum Sai ar&tat la anul 1445. Ce at 
scris Miron Logofătul la anul 1451, că Petru V Aron, după 
ce aii ucis pe Bogdan II, numa! dor ani ati domnit de acea 
„dată în Moldova, s'a plinit în anul de acum, alungat fiind 
Petru din Moldova prin Poloni. Căci serie Cromer4 dicând: 

„<Pe vremea acâsta Alexandru (II) palatinul Moldovei, căști- 
gându'și iarăşi domnia părintescă prin ajutoriul polonilor, 
aă jurat, dând şi înscris, că va remânea credincios craiu: lui și polonilor dimpreună cu conziliariy Să, şi au făgăduit însoţire de arme asupra tătarilor și asupra tuturor protiv- 
nicilor,» Rejestrul jurămîntului acestuia, aşa sună la Do- Shiel3: «În anul 1453 Alexandru palatinul Moldovei îna- a Solo id a măriților de Coneţpole castelanulut 

domiria si Premisia. de Vișniţ Cmita căpitanului din San- 14, pune omagiul şi făgăduâsce, că acela 

' 'Thuroczius f. 267. Ranzanus 
Î. 383. Bonfinius f. 482, 

2 Thuroczius, et Bonfinius. 11. ce. * Ioan. Christ. Engel in antiq. Hi- 

storia Valachiae Part. 1.p. 172 seg. 
* Cromerus Lib. 22, p. 845. 
5 Mathias Dogiel in Codice Di- 

plomatico Poloniae tom. î. p. 601.
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omagiii îl va face și înaintea craiului, după obiciaiul cel 

vechii, când va veni în Russia şi se va chiema macar 

unde, mai ales în Cameneţ și Sniatin.> Iară Dlugoș! scrie: 

«Marți înainte de s&rbătârea S. Margarete, adecă în 9 Iu- 

lie, întrând craiul în Cracovia — — slabă veste sau adus 

prin cărțile și solil lui Alexandru voevodului Moldovei, că 

Ţarigradul, mitropolia grecilor Sai luat prin împăratul tur- 

 cilor, > 

Şi eu încă die: Slabă veste! pentru că prin luarea Ța- 

rigradului de turci, sai stins cu totul împărăția strămoşi- 

lor nostri, carea ei cu multă vărsare de sânge, dară cu 

mal multă dreptate o căstigasă pre sama n6stră a români- 

lor, ca pre sama unor nepoți, nu pre sama grecilor, caril 

fără vre o cădință și numai cu vicleșug ai răpştit împ&- 

răția, ba încă şi numele de la noi: căci grecii nu sânt ro- 

mâni de viță, precum .sânt românii, pre caril acuma încă 

i-ar batjocori greciy, numai de i-ar putea, după cum am 

v&dut cu ochil şi am audit cu urechile, în anul trecut 1808 

în Peşta, când se sfădea cu românii de acolo pentru adu- 

cerea de preot românesc. Mie totuşi răi îm! pare, că bom- 

bardariul carele ati făcut armele pre sama turcilor, când 

au luat 'Ţarigradul, au fost român, precum au fost: căci 

"scrie Halcocondyla? aşa: + Bombardariul împăratului Maho- 

met (Il), Urban numit 'Opfawis de nem era dac (adecă ro- 

mân), şi mai nainte slujise la. greci, apoi pentru sărăcia 

lui lăsând pe greci trecuse la porta turcâscă. Acesta .bine 

plătindu-se de Mahomet II, făcea arme şi unâlte de stri- 

cat ziduri,» 

Îns&mnă aci, o cetitoriule! că precum au fost Roma veche 

domnitârea lumii, zidită de Romul, şi împărăţia ei urzită 

de Avgust Chesariul, iară perdută de Romul Avgustul, tocma 

așa Sai. zidit Roma noao sai Țarigradul, de Constantin 

1 Joannes Dlugossius Lib. 13. ad. 2 Laonicus Chalcoconăylas Li- 

' ann 14583. ber. 8.
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cel Mare, și sai perdut de Constantin Paleologul, (după 
ce au stat în mare cinste și vălvă ani 1123) ca se se pli- 
nescă, că de aceiaș nume ai fost şi urzitoril cetăților a- 
cestora. | 

Anul 1455. Doghiel! aduce regestrul acesta: <În anul 1455, 
Alexandru voevodul Moldovei cu conziliarit să! înaintea lui 
Andrei Odrovas, și a altor boâri lezăsci jSră credinţă cra- 
iului Cazimir, şi făgădusce că jurămintul acesta îl va înoi 
Și înaintea craiulniy, ori unde se va chiema, în 8 dile ale lu! 
Octomvrie.> Din care regestru lesne poți vedea, că acslea, 
care le vo) scrie îndată despre Alexandru II, domnul Moldovei, 
Sai întâmplat după opt dile ale lu! Octomvrie din anul de 
acum. Iară despre Alexandru II, aşa scrie Dlugoş2: < Alexan- 
dru filul lui Elia (nu a lui Stefan) cât au căpătat domnia 
Moldove! prin ajutoriul lu! Cazimir craiului! Poloniei, îndată 
s'aă dat spre curvie Şi beţie, drept acâia sau otrăvit de acâia ale căror mueri și fâte le mâsgălisă. Întru al căruia loc sai pus dre-care Roman, a'nume Petru, carele se dicea a fi fiii „firesc al lui Alexandru vodă celui mal de demult, pre carele măcar că Cazimir craiul nu'l voia, ci vrea se pună vodă în Moldova pre un Litvan, totuşi fiind craiul cuprins cu răz- boiul din Prussia și mult rugat şi de același Petru, Vai întărit în domnie.» | | 
Cromer3 încă dice: «In Moldova pe vrâmea acia otră- Vindu-se Alexandru vodă 'de aj sel din voința norodului au urmat Petru, de carele Sau făcut pomenire mal sus, Şi trimeţind de vre-o câte-va ori la craiu! Cazimir, fiind acesta cu multe grijl învăluit, ma! pre urmă au dobândit şi în- 'YVoirea lui. Așa scrie Dlugoș despre Petru acesta : ci no! din diplomatul moldovenesc carele e scris cu littere.şi vorbe Tusesci sai bulgăresci, și se află în arhivul cel crăesc din Cracovia, am găsit, . că în anul după numerarea ruși- 

1 Dogiel in Codice Dipl.  Polo- pg WBossius Lib. 13. ad ann. 
me tom, L p. 602. o 3 Cromerus Lib. 23 p. 357, 4
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lor 6963, de la plăsmuirea lumii, carele este de la Hr. 1455, 

Petru palatinul românilor ai jurat craiului înaintea lui An- 

dreiii Odrovas palatinului Russiei, şi înaintea vr'o câtl-va 

pori leşesci, şi că craiului şi crăimel, le-ati făgădut aju- 

torii împrotiva tuturor 'vrăjmasșilor. lară măne-sa Mariei, 

“mătușei craiului, i-a întărit moștenirea târgului Sirstiului, 

până la altă întocmire cu craiul. De unde se vâde, că alt 

Petru este: acesta, adecă fiiul lui Elia, și fratele lui Ale- 

xandru celui atunci mort.> Așa vorbâsce Cromer, carele a- 

meâstecă diplomatul lui Alexandru II, al căruia regestru Yam 

adus ma! în sus, cu diplomatul lui Petru V Aron, al că- 

ruia regestru ol aduce la anul îndată următorii 1456, 

când sau și dat, în carele Maria văduva lui Elia I, nu se 

dice a fi fost mumă lui Petru V vodă, căci Elia | vodă, 

numai doi feciori ai avut pre Roman III și pre Alexan- 

dru II. Aşa dară greşâsce Cromer când dice, că Petru V 

au fost feciorul lui Elia 1, fiind el feciorul lui Alexandru PI 

ci de după gard. 

In Cluș, unde este besgrica. și colegiul calvinilor era mâ- 

_măstirea dominicanilor, pre sama aceștia, și pre sama fra- 

ților dintr'6nsa loann Huniadi comitul Bistriţei prin hriso- 

vul dat din Cluş în 28 Dechemvrie din anul 1455 carele 

se aduce de Madacil, în pers6na craiului Ladislav. VI, le 

ai dăruit pe tot anul din ocna de la Sec sare de 50 de 

florini de aur în cinste saă dar. 

Mandria grecilor, bine că cu doi ani mal "nainte căduse 

„supt jugul turcilor, supt carele încă gem, tot nau încetat, 

ci-în anul de acum sau strămutat în Simonia, ce până 

astădi domnâsce între ej, căci serie Lecvien 2: «In anul 1455,- 

măzălindu-se Ioasal patriarhul Țarigradului de sultanul tur- 

„cilor Mahomet II, în locul lui sau pus ieromonahul cel în- 

v &țat Marco Csilocarav, ci Simeon patriarhul din Trapezonia, 

  

1 Madaesi in sua Collectione 2 Lequiei in Oriente Christiano 

Diplomatica. | tom. 2. p. 298, :
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dând o mie de galbeni ai cumpărat patriarcia, de la tyranul, 
De unde -ai început tributul: acela, care se dă de fiesce- 
care patriarh până acum. Maşteha sultanului Maria (fata 
craiului Serbiei) ai dat. doao mil de galbeni pentru Diony- 
sie mitropolitul Filippopoiului, ca sfădindu-se Simeon cu 
Marco pentru patriarcie, acela se o dobândâscă. Au şi prii- 
mit sultanul, și băgând pre Simeon în mânăstire, pre Marco 
Vai dăruit cu arhiepiscopia Ahridei. Cartea Ia lurco-gre- 
ciei, pagina 22, 23 și cart. 2. p. 127. | 

Anul 1456. Regestru diplomatului lui Petru V Aron, când 
au domnit a doao ră în Moldova, despre carele am fă- 
cut cuvint în anul trecut, la Doghiel! sună aşa: «In anul 
1456, omagiul lui Petru palatinului Moldovei, care Pai 
făcut craiului Cazimir Și crăimei Poloniei, în. contra vrăj- 
mașilor țerey leşesci va fi întru ajutoriu craiului în per- 
sona sa și cu t6tă putârea, sa. Legăturile care le-au făcut ante- 
cesoril lui cu crăimea Poloniei, le va ţinea, și cu alt cine-va 
aleanță nu va face, omagiul în persâna sa îl va face craiului, 
când va fi acesta de faţă în Colomia sati în Cameneţ, şi-l va da pre an, până când se va oști cu Pruşil, câte 400 de bol, „Pre fiii lut Sahmet hanului tătărese îl va da în mâna craiului. In tot anul va trimite sol cu daruri vrâdnice:de craiă, ca se înoiască omagiul. Pre Maria văduva. lui Elia palatinului celui de demult o va ținea în stăpânirea, orașului Sirgtiu, a satului Olcoveţ, şi a altor sate. Despre Hotin ȘI Cecioni, şi alte sate, care sănt Supuse Mariei, se va întocmi cu craiul. Pre: Anastasia fata sa, după acela o va mărita, după ca- rele va voi craiul să o. mărite, ș. c. Dat în Suclava în 29 Iunie.» Iată că Maria n'au fost mumă lu! Petru V. Ba. ce e mai mult, nici au putut fi, pentru că Alexandru II ai murit tînăr, și Petru V avea fată de măritat. Se ade- Vereză așa dară, ce am scris la anul trecut despre Cro- mer. Și acâia încă se adevereză, că Maria văduva lui E- 

1 Dogiel in Cod. Dipl. Poloniae 'Tom. I. p. 602,
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lia I, au fost Ringala, despre carea sau vorbit la anul 1421 

şi 1444, almintrelea ce ar fi avut dânsa cu Sirdtiul sai Si- 
retul şi cu Olcoviețul sai Rotcovieţul? și așa Ringala ai 
fost nuoră, nu mure lui Alexandru I, domnului Moldovei, 

cum se înșală prea vestitul Enghel. 

Tot din regestrul aci adus, şi din acela, care lam adus 

la anul trecut, culeg eu, că Petru V Aron, în anul acesta 

1456 at urmat lu Alexandru II în Moldova, despre carele 

scrie Cromer! «Iară am găsit că Petru palatinul Moldo- 

vel cu consiliaril săi au trimis în anul 1456, sol la sulta- 

nul turcilor Mahomet Ii, de ai făcut pace cu dânsul, cu 

tribut de 2000 de galbeni pre an. Pentru că Mahomet, 

după ce aă luat Țarigradul, prea năcăjea Moldova, și po- 

lonii pentru războiul cu prușii, nu putea ajuta pe soţii și 

cleenţii săi.» Greşasce aşa dară Turoţie ?, când scrie că pacea 

acesta o au rescumpărat Petru V în anui 1455, adecă cu 

un an maj nainte. 

Despre 'Ţara Munten6scă sai Valahia așa scrie prea ve- 

stitul Enghel3: «Unguri! mau avut grije de Valahia, și în 

anul 1456 sultanul Mahomet Ii, aă trimis 6ste ca se pună 

într'ensa pre Vlad. Vlad sau Vladislav (V nu VI) fiiul lui 

Dracula, carele şi el Sau numit Dracula, şi şi Țepeș, grâza 

Gmenilor, au domnit de la anul 1456 până la anul 1462. 

Halcocondyla chiar dice, că Vlad acesta au fost al doilea fe- 

cior, a lui Dracula celui tăiat (la anul 1446). Pre Radul IV, al 

treilea. fecior a lui Dracula, Pau ţinut la sine Mahomet II,. 

pentru desmerdarea trupescă. înc&perea domnie! lui Via-. 

dislav V că ai fost în anul 1456, se arată dintro scris6re 

nemțască tipărită. Din aceiaş scris6re se dovedesce că Vla-: 

dislav IV (nu III) cel mai dinainte domn al Valahiei sau 

prins în războiii de Vladislav V şi sau omorit: «Îndată au 

omorit pe Laslav, carele ai domnit acolo. » Cât ai început 

1 Cromerus Lib. 23 p. 357. 3 Joannes Christianus Engel in 

2 Leonhardus Gorecius in Des- | antig. Hist. Valachiae Part. 1. 

criptione belli Ivoniae p. 15. pagina 173.
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a domni Vladislav V, îndată au prins pre Dan, pre carele 

lau fost orbit Huniadi, cum saă dis mat "nainte (la anul 
1452) şi săpându'l- grâpă de viă lau prohodit, apoi tăin- 

dul capul Lai astrucat. într'ânsa.» Acâstea bine le-aă ne- 
merit prea vestitul Enghel, că așa scrie şi Halcocondyla!, 
cu Bzovie?: numa! încătul despre nvmele Vladilor sau Vla- 
dislavilor ai greșit, căci carele saă tăiat în anul 1446, a- 
cela au fost Vlad sai Vladislav III. Pre carele Pai proho- 
dit înainte deal omori, încă nu sau chiemat Dan, ci Stan- 
ciu sau Stanculcn, precum sau arătat la anii 1445 și 1452. 

Anonymul românesc & începând de la anul 1445, până 
la anul 1477, fârte amestecă istoria domnilor Valahiei, şi 
multe scrie, care nu se pot crâde, împrolivindu-se cu qi- 
sele avtorilor -celor mal vrâdnici de credință ; drept acdia 
ei carele numa! adevărul îl cerc, disele lui le las de o parte. 

Mahomet II, nu sau îndestulit cu acia, că pre beţii 
moldoveni i-ai silit, se! dea tribut pe an, şi cu Valahia 
aă lucrat, cum aă vrut, şi cum s'a dis mai în sus, ci tot 
întru acesta an sai apucat şi de Bălgradul din Serbia, 
cum scrie Bocșa! + cu 400,000 de ostași, dar în zădar; pen- 
tru că Bălgradul. fa apărat de Huniadi ce] vitez, carele a- devărat iaste, că au fost vrâdnic de tâtă lauda, dară și mat 
vrednic ar fi fost de nu ar fi pătrat acâlea care le scrie Ladislav VI craiul Ungariei în hrisovul săi cel întăia di a lui Aprilie din anul 1457 dat, carele se află la Prai5, di- când: «Pre voivodil nostri ay Valahiei şi 
noao0 şi crăimei n6stre au fost credin 
morit, pre alţii. i-au măzălit 
lor, ca se! fie lui obligați. » 

După ce au învins loann Huniadi 
Bălgradul din Serbia nu mult 

1  Chalcocondylas Lib. 9, 
„2 Abrahamus. Brut. î Hist. Bakschay.p. 983, Ecel. ad ann. 1463. No. 27. *. Pray în Hist. Reg. Hung. tom. 3 Anonymus Valuchicus cap. 44. | 2. p. Bat. 

al Moldovei, carik 
CIOȘĂ, pre unil i-au o- 

» Și aă pus pre alţii în locul 

pre Mahomet II, la 
au trăit, ci au murit în Zem-
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lin în 10 Septemvrie din anul de acum 1456, de unde sai: 

dus în Bălgradul din Ard€l, și s'aii astrucat în besgrica cea 

de el zidită acolo. 

Lăsatau loann Huniadi doi ficiori după sine, pre Ladis-. 

lav şi pre Matia, apoi craiul Ungariei, cel ma! vestit mal. 

vârtos între unguri. Lui Ladislav nu bine i sai întâmplat 

sfârșitul vieții, pentru că mergând craiul Ladislav al VI să 

vadă Bălgradul din Serbia, ati dus cu sine .pre Ulric co- 

mitul Țiliei, carele îl era unchii de pe mumă (căci era văr 

primare 2 cu mumă-sa Elisaveta) și pre craiul la tâte. relele 

il îndemna, împrotivindu-se pururea lui loann Huniadi. Ul- 

ric acesta vrea se potâpă şi pre fii! luî Ioann Huniadi, ca- 

rea simţindu-o Ladislav filul lui Ioann Huniadi cel mai mare: 

mai aşteptat seși plinescă voia Ulric, ci Pau tăiat în Băl- 

gradul din Serbia în luna lui Noemvrie din anul acesta 14563. 

Podluşani 4 dice: «Mathias quoque assiliens jam pene exa- 

nimem Ulricum confodil, Matia încă sărind când trăjea de 

morte Ulric Vaii străpuns.» Ce sai întâmplat apol cu fiil 

lui Huniadi, voii arta de aci înainte. 

Anul 1457. Craiul Ladislav VI în luna lui Noemvrie din 

anul trecut supt jurămînt făgăduise Elisavetei văduvel luk 

loann Huniadi, că va ierta pre Ladislav fiul cil pentru: 

uciderea unchiului s&ă Ulric comitului Țiliei; drept aceia 

Ladislav cu frate-săa Matia fără de frică aă petrecut pe 

craiul până în Buda, unde ajungând craiul şi-au uitat fă- 

găduința, şi prindând pre amândoi Corvinil i-au pus la în- 

chisâre, şi lui Ladislav i-au tăiat capul după trel- dile 5. Des-. 

pre care trageţi aşa scrie Cromer$: «În anul 1457 La- 

dislav fiul lui Huniadi pentru: uciderea lui Ulric comitul - 

1 'Thuroezius f. 274. Bonfinius | zanus [.390. seq. Bonfinius f.49ă 

f. 495. Bakschay |. e. seg. Sigler f. 60. “Timon f. 67. 
1 . 

2 Haner Reg. Hung. Period. 290. |  ; Fodlusani p. e seq. Ban- 

No. 14. nola g- | | zanus f. 392. Bonfinius f. 497. seqq.. 

3 Thuroeziuș f. 275. 'seqq. Ran- 6 Cromerus Lib. 23, p. 358.



44 

Țiliei vrășmașului săă sai pedepsit cu tăcrea. Matiaș fra- 
tele lui, carele era mail mic de vârstă, prindânduse dinpre- 

ună cu loann episcopul Orăqii Mari, şi. cu mai mulţi boâri 

de frunte sai dus în Becii de craiul Ladislav (VI), şi sai 

aruncat în temniţă. Muma lui Ladislav şi a lui Matiaș musre 
inim6să fiind, nu sau dat la plâns și la vaete, ci ai prins 

arme asupra craiului, şi din mânie şi mai mare ar îi cer- 

cat, că ar fi chiemat pre Turci întru ajutoriii, de nu o ar 

fi aşedat uni! dintre bosril cei mal de frunte.» Ranzan! 
scrie, că în puţin au stat lucrul, de nu sau sculat toți 

bosrii, dară mai ales 'Ardelânii asupra craiului Ladislav, 
pentru feciori! lui Huniadi, pentru acâia sau şi cărat craiul 
la Becii. După ce s'au dus craiul Ladislav VI la Beciu, Eli- 
saveta văduva lui Ioann. Huniadi cu frate-său Mihail Silagil 
de Horonseg, comitul Timizsrei, banul Macovului şi căpi- 
tanul Bălgradului din Serbia, au şi: început șie a'şi căștigă 

„preten. Drept acâia. Silagi! prin hrisovul său carele Pau dat 
din Sinavereș, a treia di de Rusalele din anul 14. :57, şi se 
află la Cornides?, ai înturnat lui Ladislav de Natţiveulgeş 
magistrului culcârilor crăesci, și lu Benedict Vereş de ka- 
ranș satele Bucerdea, Onuca, Filipişul unguresc și Filipişul 
sesesc, care le schimbase cu Ioann Huniadi. Acelaș Silagi 
cu soru-sa Elisaveta prin hrisovul: lor, care Vai dat din Ti- 
mMiş6ră în 13 Iulie din anul 1457, şi se află la Fiervari 3, 
Iarăş au înnoit aleanţa cu Pancratie din Sânt Micloş, pre- 
cum 0 făcuse loann Huniadi în anul 1444. Pentru alean- 
țele acâstea şi altele, care nu le Sci, gândesc că, că s'au 
pornit mal tare craiul Ungariei Ladislav VI, sat Posthumul, 
de ai dat românilor din Banat privilegionul, care se află în diplomaturile Ungariei î, şi sună aşa, : 

<Noi Ladislav din mila lui Dumnedei craiul Ungari 

  

lei, 

! Ranzanus £, 393. - 3 Carolus Fejârvari in Analec- 
2 Cornides Mss. Dipl. Tom. 2. tis. tom 1. Nro. 18. 

4 Diplormiateiue: Bibliothecae p. 187. 
Regnicolaris. tom..13.
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Bohemiei, Dalmației, Croaţiei ş. c. duxul Austriei şi Sti- 

ziel,- marhionul Moraviei ş. e. facem însciințare prin rân- 

dul acestora, luturor, cărora se cuvine, cum că noi şi 

pentru umilită rugarea credincioșilor nostri a lu! Mihail 

numitului de Temesheli şi. a lui Stefan fiului lui Sipman 

din Boziaș, cea in persânele şi cu numele lor, şi ale ce- 

lora-lalti tuturor nobililor, chenezilor şi ale altor români 

din ţinuturile Logogi, Şebeş, Mihald, Halmaş, Crastopir, 

Borza, Comiati şi Illica numite, mărire! (sai maiestatel) 

nâstre dată, şi socotind credincioşirile şi vredniciile cre- 

dinci&selor slubelor tuturor “nobililor, chenezilor şi româ- 

nilor acelora, cu care eil nu numai crailor Ungariei celor. 

de din naintea n6stră, ci şi noao pre sine sau făcut plă- 

cuți, și mal ales pentru acâia, pentru că fiind ei puși în 

mariinile crăimel n6stre spre păzirea şi apărarea vadurilor 

Dunăre! în contra dâselor năvălirilor turcilor (carii aă obici- 

nuit în partea acâia sai a prăda crăimea n6stră, sau a 

robi pre lăcuitoril țerel nostre, neosebind virsta sau partea 

părbătâscă de la cea f&mă6scă) nu se întricoșaze aşi su- 

pune întâmplărilor norocului persânele, bunurile şi tote a-- 

verile sale, vrând și no! a le răsplăti, tote privelegi6nele 

numiţilor nobili românesci şi chenezi, despre ori-ce slobo- 

denii, prerogative și cădinţe sau dat lor, ca şi cum sar 

cuprinde în acâstea cărți ale nostre din cuvint în cuvint le 

primim și întărim (dară supt condiţiile, greutăţile şi sluj- 

bele supt care sai dat.lor de la antecesoril nostrii crail 

Ungariel) cu puterea crăiască pentru numiții nobili româ-: 

nesci, chenezi și ceia-lulii români cel de acum, și cel ur- 

mători de pururea şi făgăduim, că pre el pre toți şi pre 

fiesce-carele dintre denșii, precum pre cel mal mari, așa 

pre cel mai mici, îl vom scuti şi ţinea în tote slobodeniile, 

prerogativele și cădințele acâlea ale lor. Și ca acâiaş no- 

bilt românesci şi chenezi unindu-se înire sine cu atâta mal 

bine se potă face și de aci înainte slujbele n6stre și ale crăi- 

mel n6stre, am orânduil, ca de aci înainte întru acâlea opt
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ținuturi nici o moșie se dăruim cuiva, fără numai acelora 
cari se vor vedea a fi vrednici pentru slujbele sale, şi a- 
c6lea opt ţinuturi nu' le vom despărţi de la olaltă, nick 
vom dărui vrunul dintr'ânsele culva, ci le vom linea la 
olaltă nedespărţite pre sama S. Coronel crăimei n6stre, 
precum le-au ţinut şi crail cel dinaintea nâstră. Ba ţinutul 
Comiati, carele s'au fost zălojit lu! loann Huniadi (carele 
au fost după acâia gubernator Ungariei) prin prea înseri- 
natul prinţul domnul Siţismund împăratul romanilor Și craiul 
Ungariei, şi se' dice â fi fost rescumpărar prin lăcuitoril din- 
tr'&nsul, iarăş îl împreunăm cu câle-alalte şepte ţinuturi o- 
rânduind, ca se fie ținutul Comiati dintre c6le-lalte, şi se 
aibă un privilegion cu densele. Preste acestea îngăduim nu- 
miţilor nobililor românesci şi chenezilor, ca pre dânşii altul 
să nu! judece, fără numai comitul lor, carele se va pune 
din timp în timp, cu a căruia judecată de nu se vor în- 
destuli, se pâtă mâna causele satu pârile sale la judele curţii 
nostre, sai şi înaintea nâstră. Mai voim preste câle dise, 
ca comitil sai vițe-comitii lor, caril vor fi 
în șugubini și birșaguri sau pedepse, “se 
de la ce! învinși cal, arme şi alte lucruri 
de va fi de faţă Și solgăbirăul (judele boeresc) românilor acelora. Mai pre urmă pre numiții nobili românesel îl pri- „mim Și socotim în -numerul nobililor celor adevăraţi din crăimea n6stră, scutindu'! pre «i, și tâte bunurile lor de 6tă darea şi tributul și al nostru Și al altora, nici se potă cine-va — — ori unde al pune !a arişte, sau a'1 ju- deca pre ei, sai pre supușii lor, sat 
tea altor judecători, ci de cumva 
protiva numiţilor 
Supușilor lor, ace 
bililor şi a chene 

din timp în timp, 
nu cuieze a "lua 

almintrelea, fără 

a! sili se stea înain- 
ar avea cineva ceva în 

Sci şi a chenezilor sau a 
rce asupra supușilor no- 
mitilor lor, care de vor fi 
mâne causa înainlea ju- (il n6stre, şi de va fi leneș şi acesta, înain- nstre se vină lucrul, și i se va face destul 

nobililor române 
la acâia se o câ 
zilor înaintea co 

IEneși în facerea dreptăţii, se 'se 
decătoriului cur 
tea maiestatel
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după leji. Intru a cărue lucru pomenire şi tărime de pu- 

rurea am dat cartea acâsta, pecetiuită cu cel secret pecâtnic 

al nostru, cu carele ne folosim ca craiul Ungariei. Dat în 

Vienna în dioa .tăerei capului Botezătoriului loann, în anul 

domnului 1457, iară al crăimilor n6stre a Ungariel 18, a 

Bohemiei! 4.» SE 

Frumos privilegion este acesta, dară ținese, au ba, spună 

români! cei din Banat. Eu sciu că domniile din Banat, care 

mal 'nainte au fost numai ale românilor, pe vremea mea 

le-ai cumpătat cu bani. gata ungurii, car ad şi avut că- 

dinţă, nemţii, talianii, armenii, grecii şi alte nemuri streine, 

carii apoi mată domnit ci ai tyrănit preste mişei români!!! 

In Buda lăcuind ei, mulți men! învățați m'au întrebat 

ce fâlia de bidiganie au fost mai de demult chenezi! roMâ- 

nilor? Eu le-am răspuns, că numele acesta chenez Tau luat 

românii nostrii de la paţinachi și de la comani, despre carii 

am vorbit la anii trecută, şi cum mi se vede, au fost. che- 

nezii, căpăteniile satelor şi ale ținuturilor. Dintr'un diplo- 

mat al sântului Stefan întâiului craiului Ungariei, carele se 

pomenâsce în hrisovul lui Chendereș de Malomviz, cel în 

anul 1445 din Sighetul Maramureşului dat, și de Cornides! 

adus, am învățat că sântul Stefan I, au dăruit de uric sa- 

tul Vişo din Maramurăș cu întreg otarul şi t6te iolosurile 

chenezilor românesc lui Necvile şi lut Radomer. Iară din 

diplomatul crâiului Ungariei Ludovic |, cel din anul 1366, 

carele iarăș de 'Cornides se aduce ? se vede că chenezil au 

fost de doao f6liuri, unii se punea chenezi de craiui prin 

cărți, şi aceştea se priimea mărturii ca şi nobilii, alţii se 

alegea de norod, sai urma părinţilor. să, şi aceștea dacă 

nu 'se întărea prin cărți de la craiul, patru făcea cât face 

un nobil sat bosriii, căci proștil opt făcea un nobil. 

" Carele scie mai multe despre chenezi, învâţeme și pre 

1 Cornides Mss. Dipl. tom. 7. | . 2 Idem Cornides ipidem. tome 

p. 203. 2. p. 62.
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mine, căci bucuros îl voii asculta. Acuma mă întorc la is-. 
toria din anul de acum, care așa merge mal încolo. 

Ladislav VI sau Posthumul din Beciu sau dus în Praga, 
se țină nuntă cu o prințipesse din Gallia, ci fără de noroc 
au fost; pentru că aă murit în Noemvrie din anul 1497, 
tocma atunci când se făcea nunta, și întru accia di, în care 
jurase în anul trecut, că va erta pre Ladislav feciorul lu Huniadi, adecă în 22 sau 23 de dile ale lui Noemvrie, în virstă de 18 anil. 

Anul 1458. După ce ai murit craiul Ungarie! Ladislav VI, Mihail Silagi cu soru-sa Elisaveta văduva luy Ioann Hu- niadi şi mal tare au vânat preteşugul bogrilor celor mal puternici din Ungaria, numa! ca se p6tă. face craiii pe Matiaş Corvinul, fiul cel mal mie al lui Ioann Huniaai, pre carele din porunca craiului, până încă nai fost murit, îl dusese rob în Praga, supt comanda şi grijea lui Gheorghie Podie- brad gubernatorului Bohemiel 2. Și ca să'ȘI dobândâscă sco- pul cel dorit, întâlași dată au făcut pace şi aleanță deplin cu Ladislav Gara palatinul Ungarie) Și cu Alexandrina mu- ârea lu supt condițiile acestea: ca palaţinul, cu cel, ce ţin de densul, se stea întru ajutoriă, ca M aleiaş Corvinul se se alegă crai, iară Silagi şi Elisaveta dinpreună cu Ma- 
N şi pre Alexandrina, că ai fost pricină, de sat tăiat Ladislav Corvinul; şi Ma- tiaş, după ce se va, alâje craiu Ungariei, se ta pre fata lor mucre șie, precum tâte se cuprind în hrisovul lui Mihail : Silagii, şi al Elisavetel văduvei lui Ioann Huniadi, care Pau pecetluit cu doao pecell în Seghedin pre la Boboteză din anul 1458 şi se află la Gheorghie Lachici 3, In sfârsitul hrisovului aci adus maj mulți se numesc, caril au fost una cu Ladislav Gara în uciderea lui Ladislav Corvinul, pre : 

2 ! Bonfinius f. 500. Thuroezius * Ranzanus f.395. seg. Bonfi- f. 282. Rauzanus f. 393. Ens. | Nius f. 504. $ : - . pr 146. Pistorius f. 769, seqq. | sii pia eius [akits în Adversa-
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cari! toți i-ai ertat Silagi, cu soru-sa Elisaveta, numai ca 

se fie pentru alegerea lui Matiaş Corvinul. Între cei, ce sai 

„numit în sfârşitul hrisovului ma! sus dis, au fost şi Stefan 

fiul lui P6se de Zeer, încă d6ră cel ma! lotru, cu carele 
acelaşi Silagi ai făcut osebită aleanţă în Peșta, Marţi în- 
nainte de 25 de dile“ale lu! Ianuarie din anul 1458, adecă 

tocma supt adunarea, în carea sai ales craii Matiaş Cor- 
vinul, precum arată hrisovul lul Silagi cel de la Caprina! 2. 

Lesne i-au fost aşa dară lui Mihail Silagi a face, ca pre 

nepotul s&i Matiaş să'l al6gă craiui împrotiva comitilor Ţi- 
liei, şi împăratului Frideric. III, carii aşişderea râvnea crăi- 

mea Ungariei 2 Pentru că pre bodrii cel mal put6rnici i-au 

îmblândit cu alleanțele cum s'au dis, iară pre cei ma! slabi 
i-ati înfricoșşat cu câle 20,000 de ostași, care le adusese 

cu sine din Ardl, și cu furcile, care le rădicase în câm- 

pul Racoş de lângă Peşta 3. | 

Alegându-se crai Matiaş Corvinul în luna lui Ianuarie 
din anul de acum, în virstă de 15 ani, saii în “vârstă 

de 17 ani6, Mihail Silagi îndată ai însciințat pe Gheor- 

ghie Podiebrad acuma craiul Bohemiei! ? despre alegerea lui, 

carele îndată ai scos pre Matiaş din prinsore, şi punân- 

du-l cu sine la masă, i-aă spus vestea, și lau rugat, ca se 

se căsător&scă cu Ecatarina fata. sa, pre carea o au şi luat 

Matiaş musre şie în anul viitoriu 1459; ci după mortea. 

(stil palatinului Ladislav Gara, precum mărturisâsce Bonfi- 

nie8, și ţine hrisovul lui Silagi cel de la Lachici, -ce. sai 

seg. Han. par. 192 Timon f. 68. 

5 Ranzanus î. 396. Timon t. 64. 

6 Boufinius f. 509. Pistorius 

f. 771. Author Vitarum Regum in 

corpore juris Hung. Part. 2. f. 118. 

! Caprinai in Historia Diploma- 

tica Part. 2. p. 118. 

2 Forosti nel tomo quarto del 

Mappamondo Istorico Libr. 11. 

3 Idem Foresti |. e. 

4 Deer. Mihaelis Szilagyi in | 7 Haner Reg. Hung. Period. 15. 

Corp. juris Hung. part. 2. f..115. | $ 337. 

'Thuroezius f. 283. Pistorius f. 770. 5 Bonfinius f, 524. 

Cronica românilor. Tom. II.
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adus mal în sus. Hrisovul acesta de Par fi cetit Haner!, nu 
sar fi mirat, ce însamnă cuvintele lu! Bonfinie din locul 
la numărul 10 adus. quum post mortem  prioris sponsae, 
filiae Georgii Bohemiae Regis, nuptiae instarent, adecă după 
mrtea logodnicei cei dintâii, apropiindu-se nunta fâter lur 
Gheorghie craiului Bohemiei. | 

Cetitoriule bune, d6ră nu te vei scârbi, deți voiă spune 
aci un lucru despre carele tac alți avtori. Istoricil ungu- 
resci mult vorbesc despre Ioann Corvinul fiul craiului Ma- 
tiaş I, despre carele şi eu voiă cuvinta la locul sti, Și 
scrii, că ai fost fecior de după gard craiului Matiaş, năs- 
cut dintro ungurdică; ungurdica acâia 6re n'a lost fata 
palatinului Ladislav Gara? al căruia fecior, bine că dânsa 
au putut fi pe lege cununată cu craiul Matiaş, nai putut 
urma tătăne-s&i, pentru că acesta încă n'au fost încoronat 
craiu Ungariei, când Pau făcut, şi la unguri orml-ce face craiul mal "nainte de încoronarea Sa, nemica ajunje. Pildă ca acesta pociit aduce și din Avgustă casa Avstriel ; căci al doilea fecior al împărătâsil Mariei 'Theresiel Carol, ca- rele ai murit în tinără vîrstă, obicinuise a arunca frate-sti celui mai mare lui Iosif II, celui lăudat, că el Iosif II iaste născut mal 'nainte de-a se încorona mumă-sa crălasă Un- gariei, şi drept acsia lu nu i se cade crăimea Ungariei. Dară ei mă întore la firul istoriei. 

Fiind că Matiaş craiul, precum Sati ar&tat mail sus, era încă tinăr, (6ra i-ai dat tutor pre unchiul s&u Mihail Si- lagi, carele Pau: și r&scumpărat de la craiul Gheo diebrad, şi Pai dus în Buda 2, 
trupul lui Ladislav Corvinul încă 
cile din Buda, şi ăucându 
strucat lângă tată- 
nu bine at r&splă 

rghie Po- 
întru acdia acelaș Silagi 
ai desgropat de la far- 

1 în Bălgradal din ArdEl, Pau a- 
s&u Ioann Huniaqi3, Dară M 
tit lui Mihail Silagi pentru 4 

1 Haner |. c. $ 341. nota y. >gBonfinius f. 510. “Thuroezius |  - Thuroczius f. 285, Bonfinius f. 286. Ranzanus f. 396, f. 510. 

atiaș craiul 

Gte acestea,
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precum arată hrisovul lui, care se aduce de Cornides , din 
arhivul Sibiiului de supt numărul 192 şi sună așa: 

«Matiaş din mila lui Dumnedeii craiul Ungariei, Dal, 
maţie', Croaţiei, ş. c. Băgători de samă şi înțelepți bărbaţi 

credincioși noao, adevărat plăcuţi, că noi pentru cuvi6se 

pricini, care cu vrâme vi le vom spune, am prins pe îra- 

tele nostru măritul Mihail Silagi comitul Bistriţei și Pam pus 

la închisăre, credincloşirea vâstră se scie, că din bună şi 

direptă pricină sau făcut î6te. Iară no! povăţuindu-ne Dum- 

nedei marjinile acâstea ale crăimey n6stre le vom orândui. 

Ci vol întru acâia se aveți bună grije de cetăţile nostre. 

Dat în Nandor alba Dominecă după 4 Octomvrie 1458.» şi 

iaste titulul din afară : «Tuturor şi fiesce-căruia sas din şepte 

şi doao scaune săsesc din Ardsl Șeica și Mediaș, credin- 

cioşilor noao adevăraţi plăcuţi.» Iată ce ai lucrat Matiaș 

craiul Ungariei tocma la începutul domniei cu tutarul, un- 

chiul şi făcătorul său de bine, Mihail Silagi, ci aşa iaste 

firea românilor acelora, caril din nemica apucă la ceva. 

Acelaş Mihail Silagi ma! înainte de a se prinde, ba doră 

mal "nainte de a aduce pre Matia craiul în Buda, așa scrie 

sibiânilor întru al cărora arhiv. se ține epistola lul: <Am 

înțeles, cum aţi dat vot pricină prin zavistiile vostre lumi- 

natului prințului Vlad vodă, domnului erei Muntenesci, de 

ati venit voao prea multe râle, şi pagube, care voao vi le îm- 

putăm. Ci fiind că noi am scris şi numitului vodă prin alte 

cării ale n6stre, ca el se vă dea pace, şi odihnă: pentru 

acâia voao încă vă poruncim, tare şi vârtos prin rândul a- 

cestora, ca, de cum-va aţi facut vro strâmbătate şi pagubă 

Omenilor sau supușilor lui, se O îndreptați, şi cu el se că 

împăcaţi, şi de aci înainte, cu el. şi cu Gmenii, ce se țin 

de dânsul, se trăiţi lin şi pacinici; almintrelea se sciți, câ 

de veti mal îndrăzni a face ceva lucru noă în contra lui, 

nu vom ajuta mai mult, nici vom mulcumi mal mult lu- 

! Daniel Cornides Mss. Dipl. Tom. 3. p. 66.
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crul, şi apăra pre vol. Dat în Buda Marţi în a patra sep- 

tămână a părâsemei din anul Domnului 1458.» Din cuvin- 
tele. acestea ale lui Siiagi poți cul6je, că sasit din Sibiu aă 

fost pricina, de Vladislav V, domnul Valahiei au făcut a- 

câlea în anul de acum, care le scrie despre dânsul Bzo- 

vie 1. dicând: «Acesta întrând în ținutul Sibilului multe sate 
pline de 6menr au ars, şi ducând mulţime de rob! în Va- 
lahia, i-aă tras în ţapă.» 

Despre Moldova scrie Miron logofătul 2 dicând: <După doi 

ani a domnii lui Petru V Aron, (când au domnit a doao 

Gră după Alexandru Îl) rădicatu-sau din Țera Muntenescă 
Stefan V vodă, feciorul lui Bogdan II vodă cu mulţime de 
ste munteniască, şi din (6ră adunată, şi silind pre scaunul 
Sucevei, i-au eşit înainte Petru V Aron pe Sirâtiu la Dol- 
jescl la Tina, şi sau lovit în dioa de Joi mari Aprilie 12 (din 
anul 1458), şi au înfrânt Stefan V pe Petru V Aron, ci 
acesta, nu sau lăsat cu atâta, ci de noă s'au bulucit Şi sau 
lovit cu Stejan V la Orbic, şi iarăș au izbândit Stefan V, 
măcar că scrii hronicile moldovenesci, că au prins pe Petru V 
Aron şi laă omorât Stefan V, dară nu e adevărat, căci 
hronicaril leșesci apriat scriu, „că Petru V Aron, at scăpat 
în tera leșască. —— După ce au învins Stefan V, pe Petru V 
Aron, sau strins bodril ţerii mart Şi Mici, și altă curte 
măruntă dinpreună cu Theoctist mitropolitul Și cu mulți că- 
lugări la locul ce se chiamă Dreptate, şi cu voia tuturor 
au rădicat domn ţerei pe Stefan V, şi ungându'l pe domnie 
Theoctist mitropolitul, acolo au luat Stefan V stegul erei, 
ŞI au mers la scaunul țerei în Sucâva, Cunoscutu-s'ai în- dată la începutul domniei Stefan V, că mai mult va fi ple- 
cat spre răzbâe de cât spre pace, pentru că îndată aă dat 
oștilor sale stâguri, hodnogi şi căpitani.» Așisderea. serie 
prea vestitul Enghel2, carele şi acâia încă o mărturisâsce, 
1 Par Hist. Ecel. ad an. * loannes Christianus Engel in | 

: Constans Miron în Mss, Chto- antiq. Historia Moldaviae pagina nico Valachico cap. 24. 131, 132. 
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că Stefan V domnind de la anul acesta 458 până la a- 

nul 1504, Moldova la atâta o ai adus, de singură au stă- 

pânit fără de clientele culva. 

Anul 1459. Murind fata palatinului Ladislav Gara cum 

Sai dis la anul trecut, Matiaş craiul Ungariei, în anul de 

acum Sau căsătorit, precum mărturisâsce Bonfiniel, a: 

doao 6ră cu Ecatarina fata tur Gheorghie Podiebrad craiului 

Bohemiei, carea încă n'au trăit fără numai 4-ani cu dânsul, 

și ali murit sterpă mai "nainte de a se încorona el. 

Matiaş craiul Ungariei Mercuri de după Rusalile din a- 

nul 1459, prin diplomatul din Buda dat, carele se află la 

- Heveneşi 2, au îngăduit, ca în Mânăşturul Clujului, şi în 

Bac se se facă târg de ţară în tot anul; în Mânăștur la 

Sântămăria mare, iară în Baci la Sânziane, unde au în- 

găduit se se facă și târg de săptemână în (tă Marţa. 

In qioa de Sânvăzii din anul 1459, acelaş Matiaș craiul 

prin diplomatul din Seghedin dat, carele se aduce de Cor- 

nides3; dăruise lui Petru Plebanulur din Martonfalău, şi gu- 

bernatorului Abbaţiei din Cherţ sororel lui Elisabetei, şi ne- 

poţilor Petru, şi Elia Galtiul din comitatul Albei Ardâlului. 

lară Stefan al V, domnul “Moldovel, carele pentru vitejia 

“si faptele lui nu în zadar sau numit după aceia cel mare 

sai bun, în anul de acum ai dat diplomatul care se află 

da Doghiel+ şi sună aşa: - 

«Nol. Stefan vodă din mila: lut Dumnedei domnul MOl- 

dovel cunscem prin rândul acestora înaintea tuturor, că- 

zora se cuvine, celor de acum, şi celor viitori, că măriţii 

domni 'Andreii Odrovas palatinul şi căpitanul Russiel gene- 

rariu şi Hriţco de Pomorzani palatinul Podoliei şi căpita- 

nul Trembovilului, fiind trimişi cu deplinită -putere, cu cărţi 

de credință scrise pe pergament, şi pecetluite cu acățată 

1 Bonfinius f 594. E 3 Cornides Mss. Dipl. tom. 7. 

i „up. 131. 
2 Heven&ssi Mss. suorum tom. o + Dogiel în Codice Diplomatico 

p. 169. “ Poloniae tom. î. p. 602.-
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pecâtea, prea înserinatului craiului Poloniei domnului nostru 

celui prea slăvit ca ambaşatori cu noi pentru tote răzbdele, 

sfădile, prădzile, aprinsurile și vărsările de sânge, care sau 
făcut între ţerile Podolia, Russia 'și Moldova, aşa sai împă- 
cat şi tocmit, ca tote sfădzile, războele, prădzile, furtuşagu- 

rile, aprinsurile și vă&rsările de sânge de tot se încete şi mat 
“mult se nu se patre.nlară de se -va întâmpla, ca 6re-carele 
dintre domnii saă lăcuitori! numitei țeril n6stre moldo- 
venesci se facă ceva rei în Podolia şi Russia cu furtul, 
prada și altă faptă rea, pentru acâia se nu se înoiască răz- 
boiul, ci la otar se se facă direptate de pe stricătoriul păcii 
după obicsiul cel vechii. Jară câte saă pătrat în sfada şi 
războiul de acuma, se se lase până la venirea domnului - 
nostru craiă, sat în fața domnilor, carii se vor trimite, 
la acâia prin serenitatea sa, fiind Și noY de față, judecân- 
du-se, se va face destulă direptate fiesce-căruia. Făgăduim 
mal încolo, că cetatea Hotinului (carea se ținea de Maria 
văduva lu! Elia I, precum s'a dis la anii trecuţi, mal a-' 
les la anul 1456) nu o vom zărvi, ci o vom lăsa în pace 
cu vama, ce se ține de dânsa din dilele cele vechi, cu o- 
rașul şi cu pescuitul în apa Nistrului, şi vor putea eşi lă- 
cuitorii la trebile sale, și vom îngădui se se ducă în oraș 
lemne, câte vor fi de lipsă, fen, şi altele de care -vor avea 
op, nefăcând vre-o silă, şi neluând ceva de la cineva cu putârea. Pre neguțători, soli şi ori ce fâliu de Gmeni îi vom lăsa se mârgă și se trecă cu luntrile, numa! vama cea 0- bicinuilă luând de la dânșii. Iară de va vătăma cineva. din- tre cel din cetatea Hotinului pre vre un supus al nostru 
din ț6ra Moldovel, vom însciința pre numitul palatinul Heiţco prin solul nostru, se facă direptate, precum îl iaste porun- cit, până ce vom însciința pe preaslăvitul craiul nostru. Ci întru aceia, saă stănq acesta așa, Petru, vodă se nu-zăbă- vescă în Hotin, nici se călărescă, sai se'l sa, nici se lăcuiască mai aprope de cât în dova, până la însciinţ 

cârce în persâna 
Smotrici, de Mol- 

area domnului craiului nostru. Făgă-
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duim şi domnilor românilor, carii din învoirea rmaiestatei 

crăesci slujesc lui Petru vodă, că le vom întârce bunurile 

câe părintesci și drepte, şil! vom cinsti după vredniciile 

lor. Făgăduim, că pre neguțători îi vom lăsa se mergă, trecă, : 

zăbăvâscă şi isprăvescă tote trebile sale în tot ţinutul Mol-: 

dovei, plătind vama cea obicinuilă. Păgăduim mai pre urmă 

că nu ne vom lipi de alte părti, nici vom avea împreună 

cu țâra Moldovei alt domn, fără numai domnului craiă, şi: 

crăimei Poloniei vom sluji, şi vom. mârge întru ajutorii în 

contra păgânilor, de ce se ferescă Dumnedeu, când va fi: 

op, şi venind domnul craiul: în părțile Russiel, precum ne 

vom întocmi, la olaltă tâte nevătămat le vom ţinea supt 

„credinţa, cinstea și jurămîntul nostru, și domnul cralul tre- 

bue se ne. iubâscă şi apere pre noi, ca pre supusul săil 

după obicâlul cel vechii. Prin putrea acestora, care sau 

întărit cu pecetile, a n6stre, a domnului Valah, a domnu-" 

lui Dobroci, cancellariulu! „(sau logofătului) nostru, a D. Alb 

spătariului, a D. Lazar Magn, a Dom. Thoma .Lohinda, a 

D. Cuşmă, a D. Bohtă, a D. Sahes spătariului nostru, a 

D. stolnic, a D. Boeran commisului, a D. Lusco Godițchi, - 

şi a domnului Olenet. Dat în râpa Nistrulul lângă satul O- 

verchieloviţe în anul 1459, joi după Paști».. 

Din diplomatul acesta. poţi culege, că pe Petru V Aron, 

polonii încă Tau fost ajutat asupra lui Stefan V; şi că Mi- 

ron logofătul, mai adevărat scrie la anul trecut despre Pe- 

tru V Acon, decât hronicile moldovenesci. 

Anul 1460. Mihail Silagi unchiul craiului Ungariei Matiaş I, 

măcar că nepotul i-aă fost nemulțămitoriă, după cum 

Sau arătat la anul 1458, şi n'au primit se fie supt tutela. | 

lui, totuşi nau uitat facerile de bine ale acelora, caril au 

rădicat la crăime pre Matiaş 1. şi mal ales ale lui Ladis- 

lav Gara, pentru ai căruia următori ai dat hrisovul ce se 

află la Lachici!, şi sună așa: 

„1 Georgius Lakits in Adversariis Diplomaticis.
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«Noi Mihail Silagi de Horogseg comitul de pururea al 
Bistriţei guvernatorul Ardâlului, banul Mahovului, și. căpi- 
tanul cel ma! mare al părților Ungariei celor de jos, ş. c. 
facem însciințare prin acestea, că aducându-ne aminte de 
pretenșugul şi alleanța, care le-am făcut cu măritul r&po- 
satul domnul Ladislav Gara palatinul Ungariei, şi socotind, 
că după mârtea lu! luminata demna Alexandrina ducissa 
din Tessen văduva, și Iob fiiul, şi Anna fata lu! cu bunu- 
rile și cădințele sale sânt în multe primejăi! şi lipse, por- 
niți de evlavia şi legăturile nâstre cele mal dinainte am ju- 
decat, ne-am pus în inimă, şi fără de vre o îndoială am 
fâgăduit, că vrem fără de înșelăciune ax apăra pre ei, cin- 
stea, bunurile şi cădinţile lor, şi ale prâtenilor lor, până 
cănd vom trăi, după putsrea n6stră, împrotiva tuturor ne- 
micilor lor, de orl-ce stat şi teeptă, și deregătorie vor fi, 
fie ei din ţâră, fie streini, repunându-ne, de va fi op, și 
capul şi bunurile n6stre, şi că contractul acesta pururea îl 
vom ținea frățâsce, neluând în 'samă clevetele 6menilor ce- 
lor rel, şi încredințăm pre dânșii, că pot veni fără de frică în bunurile sau curţile şi cetăţile n6stre, a remânea într'en- 
sele, cât le va plăcea, și a se duce dintr'6nsele câna vor vrea: şi prâtenil și supușii notsril se asculte de ei ca şi de noi, care tote că le vom plini precum sai scris, am făgăduit şi făgăduim, jurând supt cea mal mare credință creştinescă, și dând acâstea pecetluite cu pecâtea nâstră Și pentru mărturie cu peceţile cinstiţilor în Hs. părinților și domnilor Ioann episcopului Orădil mari, Şi iarâș Ioann a- lesului și întăritului din Peci sau Cinci bessric, Dat în So- cloş, Marţi înainte qe 7 Aprilie 1460». 

Vedi inima cea bună a lui Mihal Silagi! carele tot întru acesta an, nu în anul 1466 cum vrea Bacșui, sau prins “e turci; căci die annalil bes6ricei din Brașău 1: <În anu] 460 Dracula vodă în 924 Avgust au prădat Omlașul, ora- 

1 Annales Templi Coronensis.
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şul cel de peste pădure, Antesilvanum, şi Mihail Silagi se 

prinde de turci». | 

Prea vestitul Enghel! la anul de acum scrie aşa: «În a- 

nul 1460 mai vine înainte, că Vlad (V) la Vârtolomeiiă, în. 

4 Avgust ai prăat dominiul Omlaşul din ţinutul Făgăra- 

şului, dicând: <Omlaşul este un sat desfătat în ţinutul dintre 

păduri între Sibiiă şi Mercurea». Simon Massa 3, carele tocma 

pe vremea acesta au trăit, căcă au murit în anul 1465, încă 

scrie: <Dracula, carele cu puţin mal nainte trăsese în (apă 

pre neguțătorii din Braş&i, ai prădat orașul Omlașului în qioa 

de S. Vârtolomeii». 

Anul 1461. La anul acesta aşa scrie Podesta £: «În anul ur- 

mătorii 1441, sultanul Mahomet II, cu oștile din ţerile gre- 

cescl ati trecut în Anatolia, şi ai supus şie Castamona, Senava 

şi Trabisonda sati Trapezuntul. De acolo înturnându-se au 

zăbăvit cât-va în Odriii, după aceia ai mers în Valahia (în 

anul 1462) şi poftind se se bată cu prinţul Dracula, prințul 

"au fujit nâptea în Ungaria, pre carele prindându'l Matiaş 

craiul Ungariei Vai omorât, iară sultanul ai cuprins totă 

Valahia.» Dară greşesce aci Podesta, pentru că pe Dracula 

acesta sati Vladislav V nu Pai omorât Matiaş craiul, fără 

numai Vaii ţinut prins mai multă vreme, cum se vă arăta 

la anii viitori. Foresti5 încă aşa au vrut a scrie Ja anul 

de acum, ci aşa amestecă tâte, cât cuvintele lui nu sânt 

vrednice de a le aduce înainte Petru V Aron, precum mi 

se vâde, încă în anul de acum ai trecut din Polonia în 

Ungaria, căci scrie Matiaș craiul 6 cătră Gre-cine: «Am în- 

țeles că Petru 'voevodul Moldovei este la voi. Drept aceia 

1 Engel in antiq. Hist. Vala- nalibus 'Tareicis ab ipso editis 

chiae Part. 1. p. 174. Part. î. cap. Li. | 

* Haner Reg. Hung. Period. 15. 5 Foresti nel tomo sesto del 

$ 348. nota ce. [Semnul de notă | Mappamondo lIstorico Lib 2. Cap. 

lipsesce în text.] 3-tio. A 

Simon E Chronico Ms. |. 6 Matthias Rex in Epistola ad 

apnd Engel |. e. A incertum, quae est Part. 2. Ep. 

4 Joannes Bapt. Podesta in An- | 37. inter editas.
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fiind că noi pentru cuvi6se pricini bucurozi lam avea pre 

dânsul în curtea n6stră, pre credincioşirea vâstră vă. cercăm 

şi îndemnăm, ca pe numitul Petru vodă cât mai curând sel 
trimiteţi la nol. Va. fi acesta la noi voao spre bine, şi lui 
spre merjere înainte. 1462.» Nu pentru altă ceia vrea Ma- 
tiaș craiul se albă pre Petru V Aron la sine, fără numai 
ca se turbure printr'ânsul Moldova, şi el se pâtă pescui 
în turbure. Nu te mira drept acâia că Stefan V domnul 
Moldovei după acesta ai prădat Ardslul, cum se va arta 
la locul s&i. 

Anul 1462. Războiul care lau avut Mahomet II, în anul 
de acum cu Vladislav V domnul Valahiei, singur Halcocon- 
dyla laă scris de amăruntul, dară el încă meâstecă lucruri 

"de mai mulţi ani la olaltă. Eu drept acdia între semnul o- 
sebirei () voii pune anul, în care Sai întâmplat la fi- 
esce care lucru, apoi la sfârşit voiă spune ce dic și alți 
avtori despre lucrurile de el scrise. Asa dară dice Halco-" 
condyla |: «Iară în iarna, care urma (din anul 1461/) în 
Odriă _r&mâind _Mahomet II, chiema _la_sine pe Vlad fiiul 
Iul Dracula. (sai Vladislây iIl) povaţuitoriul Dachiei Bxatov | 26 Aparobhew zaida Aaxiae îentva, “pentru că pe  frătele lui cel mal tinăr (pe Radul IV cel frumos) îl avea la sine 
(doră din anul 1445), şi! folosia în fapte de rușine; țihendu'l , N , Teen ee oi ri a ni taiii la o masă cu sine. Ci „Mare price au fost întru început mare mn me _ PTR me a nempete re raait y me m ae re a a e ta intre Împăratul și „Pruncul acesta, când aă vrut întâiasi dala — N rari zen iba 2 editia se iacă_ cu el după năravul tarelor. Do 

turnat în curtea împărătâscă Pau 
pentru că mai omorâse 
dul cu sabi 

Că după ce sau în 
sirgunit la Caramanul, 

pre împăratul —.— — împungân- 
a; dară după acâia sati făcut concubin împ&- vatului, —— — ci după scurtă vreme (în anul 1456) îm- peratul au dat domnia Valahiei lui Vlad fratelui pruncului acestuia, — —— — carele cât sai făcut domn, îndată au a- e ? na pm : 2 a hd ? ” 

S voinici într armaţi cu sulițe, ȘI l-au orânduit păzitori 
! Laonicus Chaleocondylas in Hist. de rebus Pureicis lib. 9.
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lângă sine. După acsia ai chiemat pre bosrii. cei mai de 

frunte din ţ6ră, de carii se temea, ca nu cumva se se scâle 

asupra, de sar muta domnia, ci pre toți t-ai omorât şi 

tras în apă, nici pruncilor, nici muerilor, nici şerbilor lor 

părtinindule. Atâta ucidere ai pătrat bărbatul acela, câtă nu 

Sai mal audit între 6meni. Pentru că, ca se se întărâscă 

prințipatul Valahiei, se dice despre dânsul, că în scurt timp 

ca la 20,000 de bărbaţi, mueri și prunci ai omorât, şi pre 

ostaşi cei frumoşi şi buni, pre carii îl alesâse, se fie lângă 

sine, Y-au îmbogăţit din bunurile acelora, pre cari! îl omorâse. 

Așa dară în scurt timp biirbatul acela, forte mare înoire ail 

făcut: în Valahia. Preste acestea pre mulți unguri, despre 

carii gândea, că întru acâia vor lucra, ca trebile Valahiei se 

cură bine, cu prea mare dare sat tribut l-ati încârcat ne- 

părlinind vrunuia. Gândind acuma, că prinţipatul Valahiei 

destul de tare iaste, sai sfătuit cum sar putea deșdina de 

împăratul : ci se temea de românii din Valahia, ca nu 

cum-va pricepână, că vrea, se se deşdine de turci, se aducă 

pre unguri împrotiva sa. Acestea aşa se lucra. ară în iarna 

acâia (din anul 1461/2) cât ai audit acestea împăratul Ma- 

homet II. fârte saă mâniat, şi au trimis pre Catavolin scri- 

itoriul curţei, KzaBohvăv pamuarta, ră 3opâ, bărbat de cinste” 

şi grec, ca sel îndâmne se mârgă la Portă, că de va mârje, 

va dobândi mare grație, şi mal multe daruri şi bunătăli 

cu care nu va întrece pre împăratul, numal de va rămânea 

credincios. Iară lui Hamuza ce sai numit leracofor, Hapovbă 

23 so lepazopbprp Erou, carele era prefect Vidinului, i-au 

poruncit, ca pre ascuns de ar putea cu înșelăciune face, 

se ducă pre! Vlad la sine, căl va face Jucru prea plăcut. 

Drept acâia Hamuza înțelegându-se cu scriitoriul, sau nă- 

căvit Intru acâia, ca seriitoriul se facă de scire când se va 

înturna,  Și'l va petrece Vlad; şi aşa sel prindă din leșul 

pus în ţ6ra lui. Ai și însciințat Catavolin pre Hamuza despre 

timpul când va porni înapoi, şi Hamuza au pus 163 lul 

Vlad; ci Vlad aă petrecul pre Catavolin cu Smeni bine în-
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W'armaţi, şi cădând în laţ au biruit pre ostașii lui Hamuza, 

şi prindând pre mulţi încă şi pre Hamuza, întâiă le-au tăiat 

mănile şi piclbrele, apol l-au tras în ţapă, şi pre Hamuza 

Vai tras în cea mai înaltă ţapă. — — După acestea strân- 

gându'și stea, şi trecând Dunărea, în ţinutul împăratului, au 

omorât fârte multe mueri şi prunci: şi ardând tâte câte l-au 

venit înainte, sat înturnat în Valahia. — — Audind acestea 
împăratul Mahomet II, şi-au strâns totă Gstea, şi în primă- 

vară (din anul 1462) aă purces asupra Valahiei. Se dice 

că 6stea acesta a împăratului ai fost forte mare, şi a doao : 

cu mărimea după acâia, carea o adusese asupra Ţarigra- 

dului împăratul acesta. — — Ostea acâstea sau împărtit 

la Filippopoiă şi o parte aii mers pre pământ, alta pre Marea. 
Negră până la sbocotura -Dunărei cu 25 de corăbit mari, 
şi cu 150 de luntri; de acii pre Dunăre în sus până la Vidin, 
şi unde eşia din lunteii t6le le ardea. Arsau atunci și Brăila 
târgul cel prea vestit al Valahiel. Bpathafov z6hv roy Aarâv. 
„Mar tte olatele ţerei aceştia sânt de lemn, pentru acâia 
lesne se aprind. | | | 

«Dachil sau muntenii audind că împăratul mârje asupra 
» pruncii și muerile le-ai ascuns, pre unele în muntele 

Praşov, pre altele întrun oraş cel încunjura şi întăria un loc, 
pre cele-lalte în păduri ; — — iară bărbaţii urma pre povăţui- 
toriul Vlad: carele ai despărţit 6stea în doao, şi o parte o at 
tinut cu sine, câia-laltă o ai trimis în contra povățuitoriului 
Pogdaniel cei! ngre zzi sv Tiis pehatms Iloyăaviac djţeuva (adecă 
a lui Stefan V domnul Moldovei), ca se'i stea împrotivă de 
cumva ar năvăli acesta în Valahia. Pentru că se sfădise 
domnul „Moldovei cu Vlad; și drept acâia er 
denşii: 

lor 

a războiu între 
prințul Moldovei prin solii sei îndemnase pre îm- 

peratul Mahomet II, se se bată cu Vlad, e 
juta unindu'şi oștile, şi plăcendu' împăra 
l-au poruncit se se unâscă cu navarhul Ss 
se bată cetatea Chiliei, carea era în mar 
era a lui Vlad. Au plinit voia împ&ratului 

â el încă va a- 

tului făgăduinţa, 
au admirariul, şi 
ginea Dunării, şi 
prințul Moldova 
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si împreună cu navarcul, bătând Chilia mai multe dile, nu 

o au putut lua, ci sau fugărit amândoi de la. dânsa. Deci 

prințul Moldovei merjea se prade Valahia, ci sai oprit de 

partea ce era trimisă se apere ț6ra de dânsul. 

Vlad cu cea mai mare parte a oștilor sale merjea prin 

păduri, privind încătrăi purcâde 6stea împăratului. După 

ce ai trecut împăratul în Valahia, întăiu nu o au ars, ci 

merjea fără de griie şi fără de pază cătră cetatea în carea 

aşedase românii muerile cu pruncil; pentru că niminea îl 

sta împrotivă; numai pre cel ce se depărta de tabără, îl 

tăia românii. De la unguri încă nu venise ajutoriă ; drept 

acâia Vlad ai trimis la dânșii! qicându-le: ş. c. |. — == Un- 

gurii audind vorba solului, ai ascultat şi au strîns 6ste, 

întru a căreia strânjere cuprindându-se ungurii, împăratul 

ai purces mal înlăuntru şi acuma. tâte le ardea. şi le prăda, 

câte le venea înainte. Călăreții împărătescl ducea în tabără 

câte puţini robi, dară mal mulți peria dintre dânşii, când 

se depărta de tabără. Dic uni! că Vlad în persâna sa au 

mers în tabăra turcâscă, de ai cercat şi v&dut, cum stau 

t6te; ci nu se vâde a fi adevărat, ca Vlad se se fie pus. 

pre sine întru atâta primejdie, având el destui, prin caril 

au putut face acesta. Doră numai pentru acâia au scornit 

acesta, ca cu atâta mal îndrăzneţ se se arste Vlad. Totuşi 

Vlad se apropia dioa de tabăra împărătâscă, şi însemna 

cu ochit corturile ostașilor şi ale împăratului, şi piaţul ta- 

berel, Vlad avea călăreți mai puţini de qâce mil: sânt caril 

dic, că numai șâpte mii au avut. Cu aceştea întro n6pte 

ati năvălit în stea împărătescă, şi mare frică au băgat în 

ture, carii credea, că nu scii ce 6ste mare străină ui ve- 

__ — Când ati întrat Vlad în tabăra cea tur- 

data Paă întimpinat ostea din Asia, dară bă- 

taia mat tinut îndelung, căci fugărindu-se asianii, sai tras. 

înapoi. Tară Vlad. având cu sine Jampade şi faclil aprinse” 

în rând merjea cătră cortul împăratului, ci ostaşii lul ai 

greşit, şi ati mers la corturile povățuitorilor  Mahornet şi, 

nit asupră-le. 

câscă, întâiași
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Isac, unde vitejâsce sau purtat omorând cămilele şi dobi- 

„tâcele, şi stând în rând la bătaie fârte puţini au perit, dară 

caril Sau depărtat de la rând, îndată sau tăiat priu turci. 

Pedestraşii carii era lângă Mahomet başa, fiind tari voinici 
vitejâsce sai bătut. Mai pre urmă toți turcii sau suit pe 

caj, şi bătaia îndelung ai ţinut acolo. Deci înturnându-se 

muntenii, se grăbia cătră cortul împăratului, ci găsind gata 

pre păzitori, nu îndelung sai oșştit. După acdia s'au întur- 

nat spre piaţul taberei, şi prădându'l, ai omorit pre câţi 
aa aflat acolo, şi în reversatul dorilor au eşit din tabără, 
tocma puţini perdând în n6ptea acâia. Din stea împeră- 
tescă, precum dic încă puţini ai perit. 

«După ce sau făcut dio împăratul ati ales ostașii cel mal 
buni, şi trimețend cu dânșii pre Ali Begul (nu Haliem) fi- 

„dul lui Mihail, i-ati poruncit se gonâscă pre munteni, carele 
ajungendut, sau lovit cu Vlad, şi Mulţi aii tăiat din stea 
lui, iară ca la doao mil ai prins vil, pre cari! ducândul. 
la împăratul pre toți i-au tăiat. — — — De aci împăratul 
au pornit cătr& cetatea, în carea Vlad avea scaunul stu, 
(în Târgovesci sau în Argis, nu în Brăilea, cum se pune în 
marjine, căci Brăila se arsese ma! nainte), şi unde remă- 
nea tot-deuna avea bună grije de 6ste. —— Ţara sosind la ce. 
tatea acâia munteni! aă deşchis porțile. fiind e imi 

„împeratul; ci împăratul tepe ind a aa pruni pre 
. gă cetate, și nu 

o au bătut, gândind că este deşartă, Drept acâia mergând 
mal încolo, ai ajuns la o vale, carea se lungia stadiuri 17 
ŞI se lăţia stadiuri 7; întrânsa se 2 . vedea furci și țape în- 
cărcate de bărbați, mueri și prunci pre carii îl omorise a- colo, numerul. lor era ca la doao-deci de mil. Grâznic lucru adevărat! — — — Căci se vedea în furci și țape şi prunci trași din pântecele mamelor lor, întru ale cărora coşuri se încuibase paserile. Așa călătorind împeratul cu 6stea sa, Vlad cât de colo îl petrecea prindend și tăind pre călăreți și azapidzi, caril se depărta de Gstea impărătscă. <Ci inima lu! Vlaq sta împrotiva prinţului Moldovei, ca-
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rele precum se vestise iarăşi bătea cetatea Chilia, ce era a 

lui Vlad. Drept acâia au lăsat ca la șese mil de ostaşi, ca 

să sprijinâscă pre turcii, caril se vor depărta de. 63tea lor, 

şi el au purces asupra prințului Moldovei. lară stea cea 

lăsată, după ce aii purces Vlad, bucurându-se şi vrând se'și 

facă nume, îndată ai năvălit preste stea turcâscă. Ce v&- 

dând împăratul -Mahomet II, şi-a într'armat t6tă stea și 

pre Iosif başa Vau trimis să tragă pre muntâni la războiii; 

de abea ai ajuns Iosif la munteni şi sai fugărit de dânşii. 

Când fugia Iosif, Pai întimpinat Omar fitul lui Turahan, 

carele şi el era trimis de împ&ratul asupra muntenilor, și 

înfruntându'l, şi spăriindul cu mânia împăratului, Lai întors 

din fugă, şi amândoi ai biruit pre munteni, tăind dintr'enșii 

ca la doao mii, ale cărora. capete luându-le în sulițe, le 

ai dus în tabără la împăratul; pentru carea faptă pre 0O- 

mar Pati dăruit împăratul cu prinţipatul Thessaliei. Mazale 

urma pre împăratul, povăţuind tari bărbaţi. Așa Sau sfâr- 

şi! îndrăznirea muntânilor, când ai năvălit a doao 6ră 

preste tabăra turcescă. 

«împăratul mulţi robi ai dus din Valahia, — — şi ostea 

lut au mănat mal bine de 200,000 de cai şi boi, — — fi 

trecând Dunărea, ai lăsat în țeră pe Dracula (Radul IV cel 

frumos) fratele prințului Vlad, poruncindu'i ca. să vorbâscă 

cu muntenii: şi să cuprindă ţera, şi: se ajute pre turci din 

vecinătate. Iară împăratul Mahomet Il, sau înturnat oblu 

în Odrii. Vlad vădead că munteni! ai trecut la frate-scă, 

şi sciind că nu va isprăvi ceva bine, pentru că pe prea 

mulți omorise. mal nainte, au fujit la unguri.» 

Aşa scrie Halcocondyla destul de lung, dară mal de a- 

năruntul de cât toţi alţii. Ei mal adaog acii şi cuvintele 

lui Duca! carele scrie aşa: «În anul de la. plăsmuirea lu- 

mil 6970, Mahomet II, au poruncit voevodului Valahiei prin 

apocrisariul său se mârgă la el, sei facă cinstea obicnuită, 

1 Ducas in Hist. Byzantina cap. 45 sive ullimo.
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sex ducă 500 de prunci, şi tributul de 10,000 de galbeni 

pe an, l-ai r&spuns românul, că banil îl are gata, dară 

pruncii nu 1 pote da, şi cu mult ma! cu neputinţă este se 

mârgă el de față. Audind acâsta tyranul sau mâniat, şi aă 

trimis pre unul dintre cei ma! de frunte cu secretariul, se 
aducă tributul, că de câle alte va griji el. Aceştea mergend 

în Valahia au spus porunca, iară voevodul prindându' i-au 

omorit cu neomenesc amar şi ruşinos f6liii de mârte, tră- 

gândul în țapă. După acsia au trecut în ţinutul Drăştiorului, 

și au robit mulți Gmeni, pre cari! aşişderea i-au tras în 
țapă. Pre povăţuitoriul Hamzam, carele trecuse în Valahia 
cu qâce mil de ostași. ca seşi arate vitejia, încă lau în- 
vins, tăind pre unii şi prindând pre ceialalți, pre caril ia- 
răș i-au tras în ţapă dinpreună cu Hamzam. Înţelegând a- 
cestea tyranul ai strîns preste 150000 de ostași, bzip zăs pw 
joeăsas, Şi primăvara pornind din Odriă au venit la Dunăre, 
unde sai tăbărât, până ce sau adunat tâte oștile. Valahul 
întru aceia au poruncit supușilor săi, de sau tras la locuri 
strimte și în păduri; şi arqând țsrinile, dobitâcele le-ai mâ- 
nat la munți spre unguri și alani, iară el sau aşedat, cu 
Gstea în desimea codrilor, şi venind tyranul cale de ş6pte 
dile, nici Gmeni, nici dobitâce, nică de mâncat, nici de 
beut at aflat, iară după ce au sosit la un loc cu apă şi 
desfătat, vâde pari nenums&raţi şi împlântați, carii în loc de 
pome să atărna de trupuri, și in mijloc vede pre Ham- 
zam îmbrăcat în vyson mohorât şi înțăpat. Spălmântân- 
du-se de vedenia acesta tyranul, în n6ptea când sai tă- 
bărât, şi-au ocolit 6stea cu șanț şi au rămas în ocol; ci 
valahul de cu nspte aă năvălit în cornul cel drept al.ta- 
beril fără de veste şi până ce sai luminat, prea mare ucidere 
de turci au făcut, tăind nenumărați; turcil pe 'ntunârec ne 
cunoscând pre nemici, pre sine să tăia, După ce sau fă- 
cut dioa, Românii sat înturnat în tabăra sa; iară iyranu 
cu rușine sau înturnat în Odrit.» Până aci Duca, ci eu 
nu pricep cu ce ruşine Sar fi înturnat Mahomet II, din Va- 
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Jachia, când el şi-aii dobândit scopul, punând în locul lui 

Vladislav V, domn. Valachiei pre Radul IV cel frumos." 

Mal cu ruşine ai fost ce ai Incrat Matia I Corvinul 

craiul Ungariei, despre carele aşa scrie Bonfinie 1: «Se dicea 

că craiul mârje în Valahia se scotă pre Dracula din mâ. 

nile 'turcilor, după carele măritase o frăție a sa. Într'acolo 

mergend, nu sciă pentru ce pricină, nefiind ac6sta cunos- 

cută cuva, pe Dracula lau prins în Arddl, şi ducându'l 

rob în Buda, dâce ani lau ţinut în temnițe : Iară pre cela- 

lalt Dracula, pre carele îl pusâse turcul în Valahia, Pai în- 

tărit şi el preste așteptarea tuturor». e 

Pricina pentru care au prins Matiaş craiul pe Dracula 

sati Vladislav V;- de n'au şi fost cunoscută lui Bonfinie, o 

spune Halcocondyla?, dicând : «Vlad. după ce au venit fra- 

te-s&i Dracula, şi au supus șie Valahia, au fujit la unguri. 

Iară Ungurii, pre ale cărora rudenil le omorise Vlad în Va- 

lahia, Pau pârit înaintea craiului sâă, a lui Matiaş fiiulul 

lui Huniadi, se-și pârdă capul, şi grea judecată. făcându-i 

pentru atâta. vârsare, de 'sânje nevinovat fără vre o cădință. 

Tau prins şi ducându!l în Bălgrad (mai bine în Buda) lau a- 

runcat în temniţă.> Pricina pentru carea mau alungat Maliaş 

craiul pre Radul IV din domnia Valahiei, Halcocondyla încă - 

nu o spane; ci acâia se vede de sine, pentru că Matiaş craiul . 

în anul de acum, n'au cutezat a se apuca de Români. Almin- 

trelea ar fi pus el în locul lui Radul IV pre Stefan talal lui Ni- - 

colae Olahul (şi fratele Stanciului pre carele Vai orbit Ioann Hu- 

niadi în anul 1445 şi Pau tăiat Vladislav V în anul 1456) ca- 

rele venise la. el, precum mărturisesce însuş Nicolae Olahul la 

Engel3, qicând: «Făcându-se domn Dracula pre Stanciul 

unchiăl meu de pe tată Pau tăiat, iară Stefan (fratele Stan- 

ciulu!) prunc fiind, cu ajutoriul lui Dumnedeu ai scăpat de 

tvrănia lui şi au fugit la Matiaș craiul.» Nu în auul de acum 

1 Bonfinius Decad. 3. Lib. 10 2 Nicolaus Olahus apud Engel 

circa, finem. in antiq. Hist. Valachiae Part. 1. 

2 [dem Chalcoconâylas Lib 10. | p: 179. 
5 

Cronica românilor. Tom. II.
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ci mai nainte, nici de supt Radul IV cum vrea Engel, ci 
de supt Vladislav V, supt carele au încetat domnia Dânesci- 

lor, cum sait mal dis la anul 1452. Cur că Vladislav 
domnul Valahiei. și al doilea fecior al lui Dracula celui 

bătrân sai Vladislav IN, au fost f6rte mare tyran, nu se 

pote tăgădui, dară se fie pătrat atâtea şi aşa, câte și cum 

scriu despre dânsul, încă nu pociă crâde. Adecă: se fie 

„țintuit șalmele de capetele solilor turcesci cu câte trel cuie 
de ferr, pentru că nu le-ai pus jos când au întrat la dânsul; 

„că se fie ospătat cu prâtenii între turcii cel trași în ţapă; 
se fie ospătat şi îmbătat pre cerșitori, şi apol se"! fie ars 

„de vil, se fie belit şi sărat tălpile turcilor, apol se fie adus 
capre, ca se le lingă, cum scrie Bonfinie 1; se fie dus din 

„țEra Bârsei 400 de prunci, şi în loc de a învăța limba 
românescă cum  făgăduise părinţilor, se fie aprins palestra 
preste el; se fie îngropat pre casnicil sei până în brâu, şi 
aşa sel fie sejetat prin ostașii sei; se fie chiemat pre ro- 
„mănii din Ardl ca pre nisce prâteni la sine, apol se” fie tă- 
iat precum dice Bzovie?; și altele mar multe, care tâte mi 
se vede a fi numai scornituri, ca cu aiâta mal groznic sel 
arâte lumii. | Sa 3 

Cărţile care se aduc de acelaşi Bzovie3 
şi de Spondan, încă nu sânt ale lui, ci sânt iscodite de 
alții, ca se înarâpte pe Matiaş craiul] Ungariei, căci Pai prins fără de vină, când el au năzuit la dânsul, 
pristen şi cumnat, pentru că, când au avut V] 
timp de a. scrie unele ca acslea î 
doilea ? | 

Scrie Bonfinie5 despre Vladislav V, domnul Valahiei, că dece an! s'au ținut rob de Matiaș craiul Ungariei, zându-se, apoi iarăș Sat făcut domn Valahiei pri 

, Şi se pomenesc 

ca la un 

adislav V 
mperatului Mahomet al 

şi Dote- 
n acelaş 

! Bonfinius L.'e. nius 3 dem Bzovius 1. e. 2 Bzovius în Hist, Eccl. adan- | + Spondanus ad ann, 1462 Nr. 9. num 1463 Nr. 27, 5 Bonfinius 1. e.
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-Matiaş, ci mai bine însemnă: prea vestitul Enghel 1, că Via- 

dislav V, în anul 1477, au dobândit iarăş domnia Vala- 
hiel. Eă adaog, că nu ai dobândito prin Matiaș, ci prin 

„Stefan V domnul Moldovei, cum se va arta la numitul an. 

Ce scrie Tritemie? despre Vladislav V, adecă, că după 

„ce sai prins, sai trimis în Roma de Matiaș craiul, şi bo- 

tezându-se acolo, după acâia tocma creştinesce. au viețuit, 

numal de ris sânt vrednice. De mai mare ris sânt vrâd- 

nice cuvintele notatoriului lui Cantenir3, care sună aşa: 

«Dragoş se dice a fi fost cel dintâiu domn: al Moldovei, 

dară Dracula au fost cu mult înaintea lui. Tătuş despre a- 

cesta ma! multe airilea.» Barem de le-ar fi spus aci, sei 

văd zglobia, căci când au trăit Dragoș şi când Dracula ?. 

Doghiel + la.anul de acum aduce tre! rejâstruri care sună 

așa: cel dintăiă : «În anul 1462, Stefan palatinul Moldo- 
vel făgăduâsce că va fi credincios craiului Cazimir şi crăimei 

Poloniei, nici va înstrăina ceva din Moldova fără de sci- 

rea lul.» 7 doilea: «Acelaş aceluiaș făgăduâsce credinclo- 
şire, şi că pre tătarii cel robiți nu'l va slobodi, nică altuia 

îi va da, fără numa! craiului, dacă va vrea.» Al treilea: 

<Omajul carele sau făcut craiului Cazimir şi crăimei Po- 

loniei de mitropolitul și alți trimiși ai Moldovei cu palati- 

.nul Stefan, despre carele întăresc ei, că va r&mănea cre- 

dincios în deregătoria sa.> 

Anul 4463. Ali Begul fiiul lui Mihail, despre carele am 

cuvîntat la anul trecut, după ce s'aii aședat Radul 1V, în 

domnia Valahiei, sau gătit se între pre ascuns în Ardel; 

ci pricepend cugetul lui Ali Ioann Pongraţ voivodul Ard6- 

lului, au luat pre secul cu sine, şi eșindul înainte la Ti- 

miş6ră Pau învins, şi Pau fugărit până la Dunăre 5, 

  

ngel, |]. c. ” Nr. 16. in notis ad Casziklii Voda. 

2 Joann6s Tritemius in Annal. + Dogiel in Codice Diplomat. Po- 

Hirsaugiensibus tom. 2. p. 420. loniae tom. 1. p. 603. 

3 Princeps Demetrius Cantemir 5 Bonfinius f. 531. Ortelius f. 

in Hist. Osm. Regni Lib. 3. cap. 1. | 50. Brentanius ad ann. 1463.
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Iară Stefan V, domnul Moldovei înțelegând, că secuii sau 

dus de acasă, în butul craiului Matiaş, le-ai prădat țâra; 

căci scrie Miron logofătul !:' «Stefan Vodă fiind om puru- 

rea poftitorii de răzbâe, şi inima lu fiind plecată spre văr- 

sare de sânje, nu preste multă vreme, după ce sau aşe- 

dat la domnie, al cincilea an al domniei sale sau rădicat 

cu tâtă putârea sa, şi au trecut în Ardâl de ai prădat țera 

secuiască, nici ai avut cine săi stea în contră, ci după 

multă pradă ce ai făcut, cu pace sau înturnat înapoi tără 

nici o smintâlă.» 

_ Matiaş craiul Ungariei după mai multe sfeqi, ce aă avut 

cu împăratul Frideric III, pentru corona Ungariei, în anul 

de acum saii împăcat cu dânsul, şi aii răscumpărat corona 

de la el cu mulți bani, dară cu câți, nu se nărăvese isto- 

ricil între sine; pentru că Ciatari 2 pune 50, 000; Bonfinie3, 

Revaâ şi Timon5 60,000. Pistorie6 şi Nadani 70,000. 

Parșitie? 80,000 de galbeni, iară scriitoriul vieții craiului 

Matiaş I, în lejile ţării unguresci$ pune 60,000 de florintți, 

nu galbeni. Care are mai drept nu pocii dice, ci sciă din 

hrisovul craiului Matiaş cel dat din Seghedin vineri după 
dioa S. Lavrentie din anul 1462 de la Gheorghie Lachici ? 
cu care au trimis pre loann Gherib din Vingrada la sasil 

din Ard6i, că pentru plătirea sumei carea o făgăduise im- 

p&ratului Frideric III, de la fiesce care gazdă au cules câte 

[un] florint de aur, pentru care stârcere sau şi “turburat 
Ardelul după acâia asupra craiului Matiaș, cum se.va arăta 

„18 locul stu, 

Anul 1464. După ce ai răscunipărat Matiaş craiul. corona 
țării de la împăratul Frideric III, cum - sai dis la anul tre- 

1 Constans Miron Logotheta in : 'Nadan ip 
Ms. Chronico Valachico. - 8 Parschiti is a 88 2 'Tsatari p. 307. " o CAIIUS p- 99, 2 Bonfinius f. 533. ? Corpus Juris: Hung. Part. 2. 

4 Reva f. 43. f. 118. 
5 Timon f.74. 1 Georgius Lakits, in adversa- e Di 

Pistorius f. 771, riis Diplomaticis.
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cut, în anul acesta 1464, ab străns (era în Alba crăiască, 

şi în dioa de joi mare cum serie Turoţie! și Ranzan 2, sai 

vineri înaintea Paştilor cum .dice Bonfinie? și Bocşalt în 

vârstă de doa-deci şi doi de ani, s'au încoronat, întru al 

şeptelea an al crăimel sale, cum mărturisesc diplomaturile 

lui, care acuş le voiu aduce, prin Dionisie de Sici arhie- 

piscopul Strigonuluiy, carele încoronase şi pre Ladislav VI 

tot cu acâiași coronă, cum sau arătat la anul 1440. 

După ce sai încoronat îndată au întărit decreturile crai- 

lor celor mai dinainte, cum poți vedea în legile țărei un- 

gurescl6, apoi ai dăruit pre românii din Cinciş cu diplo- 

matul acesta, care se află. la Cornides 7 şi în limba n6s- 

tră sună aşa: | | _ 

«Noi Matiaș din mila lu! Dumnedeă craiul Ungariei, Dal- 

maţiei, Croaţiei, ş. c. facem însciinţare prin rândul acestora, 

tuturor cărora se cuvine, că noi socotind credincioşirea și 

credincibsele şerbiri ale credincioșilor nostri Ladislav şi San- 

drin fraţilor de un trup, din Clonocoși sali Cinciș, care le-au 

făcut ei, precum am înţeles, întâiu S. coronel crăimei n6stre- 

cel unguresc după putsrea lor, apoi maestatei n6stre necurmat 

în mai multe vremi și locuri, satele ce să chiamă Cinciş, 0- 

habă şi Dăbâcă, și sânt în comitatul Hinidoril, întru a cărora 

stăpânire pacinică, cum că ar fi fost părinţii lor, şi el încă sânt, . 

întăresc aceiaş Ladislav şi Sandrin, cu tâte folosurile și per- 

tinenţiile lor, adecă cu pămînturile arătore, lucrate şi ne- 

lucrate, cu râturile, păşunile, finaţele, câmpurile," pădurile, 

codri), delurile, munţii, apele, riurile, bălțile, pescuiturile, 

cursurile apelor, morile, locurile de i face mori, şi peste 

tot cu întregimile tuturor folosurilor şi pertinentiilor acelor 

sate ori cum să numesc, supt metele câlea adeverate şi 

1 Thuroczius f. 287. . - - c Corpus Juris Hung. Part. 2. 

 Ranzanus f. 396. | 

3 Bonfinius f. 536. f. 120 seqq. 

1 Baksai f. 924. : Cornides Mss. Dipl. tom. î. 

3 Haner Reg. Hang. Periodi 15. | 

$ 347... p. 47.
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bătrâne, fiind adevărat ce sai dis ma! în sus, numiţilor - 
Ladislav și Sandrin, și printr'ânşil lut Dan şi Ioanan fraților 
lor din disul Cinciș, şi. moștânilor și rămășițelor acelora tu- 
turor, supt titul de noaă donaţie le-am dat, dăruit şi cinstit, 
ba le dăm, dăruim şi cinstim, ca cu cădință de pururea 
și nechiemăci6să înapoi, să le țină, moşteniască şi aibă ne- 
vătămată rămâind cădința altora, prin putârea şi mărturi- 
sirea cărţilor acestora, care le vom preface în formă de 
privelegion, când ni se -vor aduce îndărăpt. Dat în Buda 
Sâmbătă după înălțarea Domnului din anul 1464, în anul 
crăimel nostre 7, iară al încoronării 1.» 

Acelaş Matiaș craiul prin alt diplomat, care laă dat iarăş 
din Buda în ajunul Sântărnării mici, cel din anul 1464, 
în anul crăime) sale al şâptelea, iară al încoronăril cel din- 
tâiu, au dăruit lu Ioann Pongraț din Didilei satul Sa- 
vatca din comitatul Clongradului, despre care sat așa vor- 
bâsce Matiaş în diplomatul s6u, ce să află la Ioann de - 
Radvan !: care sat Sabatea Vad ţinut şi moştenit, până câna 
au trăit r&posatul credinciosul nostru măritul Mihail Silagi 
din Horogseg comitul Bistriţei, fratele nostru cel prea iubit, și murind fratele. nostru acesta, fără de moșteni, după cum ai plăcut lui Dumnedei, nu numai din cel vechiă şi primit - obicei al țerei nâstre, ci și din cădința moştenirii. fr au venit la mânile nâstre.> Cu cuvintele aceste Matiaș 1, mă voiă folosi şi la anul 1466. | 

  

ăţesci, 

ale craiului 

Anul 1465. La anul de acum așa scrie Dlugoș?: După ce ai prins Matiaş craiul Ungariei (în anul 1462) pre Vlad prințul Moldove cei mai din sus, vinătuindu'| că ţine cu turcul împrotiva sa, şi pre ascuns îl ajută în contra un- gurilor, şi în anii ma! din nainte Pai săcat cu temnița. alt : frate dulce al aceluiaș Vlad, anume Radul mergend la Ma- homet împăratul turcilor, sai făcut feudariă și tributariă 
! Ioannes de Ratvan in sua 2 i Dlugossius. Lib. 43. | collectione Diplomatica. "1465. Soooe 1ib, 18. ad „ane
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lui, şi au dobândit de la. dânsul Moldova cea mai mare 

(adecă Valahia) supt haraciu, şi oraşul Chilia cu cetatea. 

lui, carele s'aii dis de Greci Lycostom, şi iaste din firea. 

sa, din aşeqămiîntul săi și meșteşugul omenesc, tare, carele: 

prin voinţa lăcuitorilor sau luat de la unguri, îl cuprinsese: 

Radul, şil ţinea pentru turc. (vedi anul 1462). | 

«Stefan palatinul Moldovei (nu al Valahiei) temându'șt, 

(âra de prada turcului pentru o vecinătate așa de aprâpe, 

Sau supus haraciului turcesc, (măcar că era vasalul şi feu- 

dariul craiului şi al crăimei. Poloniei, şi în zădar îl oprise 

Cazimir craiul de la o faptă ca acâsta), şi da haraciu tur- 

“eului în tot anul. Iară. atunci (în anul de acum 1465) în- 

țelegând acelaș Stefan că inimile cetălânilor din Chilia-sânt. 

plecate spre Cazimir craiul Poloniei, ai dobândit de la craiul 

cărți cătr& cetățânii acâia, şi înțelegându-se cu dânșii în. 

vrâme de opt dile, cu mare 6ste au mers la Chilia,. şi din 

îngăduința cetăţenilor ca să nu să vadă vindători, deschi- 

dând o psriă ai cuprins orașul pe la. miadă nopte, dintre. 

doi părcălabi al Chiliei, carii se ospătasă d6ră mal binișor 

la nunta la care fus6se chiemaţi, pre unul Pai prins, iară 

celalalt măcar că scăpase în cetate, temându-se de msrte,: 

după ce sar cuprinde şi cetatea, şi nădăjduind: şi daruri. 

de la Stefan. s'a dat şi cetatea. Audind acesta împăratul 

turcesc, forte tare sau mâniat şi mânia lui mai tare o a- 

prindea Radul,. fiind de faţă la împăratul și ațitândul ca 

să izbândâscă necredinţa lui Stefan, carele supt pretestul 

haraciului slujâsce craiului leșesc, cu -al căruia sfat şi în-. 

demn ati cuprins şi Chilia. Drept acsia turcul sau într'armat. 

asupra. Moldovei, iară--Stefaa străngendu'şi nu numai tâte ,. 

oștile, ci şi pe proștil din țară aşa, cât numai femeile şi 

pruncii rămăsâse a casă, merge înaintea lut gata fiind a muri. 

cu toti al lui, sau a învinje- Aşa dară împăratul turcesc, 

carele pusâse la prins6re pre solul lui Stefan cel cel du- 

“sâse tributul, şi mântuia pre domnul sei, căci ai cuprins 

Chilia temându-se de puterea. craiului leșesc, şi îngrozindu-se:.
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a se bate cu un om carele era gata a muri, aii dăruit solul, 

pre carele îl prinsâse, şi lau slobodit primind mântuin!ele, 

căci ai cuprins Chilia» | 

Prea vestitul Enghel! după ce ai scris acâle despre 

Stefan V, domnul Moldovei, şi Vlad sai Vladislav V domnul 
Valahiei, care le-am însemnat la anul 1462 din Halcocon- 
dyla, așa mână istoria mal încolo: <După ce s'aii dus Vlad 
în persona sa asupra lui Stefan, şi numai puţini ostași au. 
lăsat împrotiva turcilor, după -vo câte-va bătăi fără de 
noroc cu turcii, sai desdinat de cătră Vlad ai lui, şi Stefan 
în r&splătirea stătorniciel sale, au dobândit ţinutul Putnii 
şi Chilia, care mai 'nainte să. ţinea de Valahia. Pentru a- 
câia să dice și în sfărmitura Annalilor rusesc! (tătuşi nu 
bine să pune anul: 1482, în loc de 1462) Urbem Kilejam | 
ab Ungris recepit, cetatea Chiliel o at luat înapoi de la un- 
guri. De acolo saă dus la Alba sat Bialogrod, și o ai luat : 
cu mare vărsare de sânje. În Chilia aă pus părcălab pre 
un Isaia, în Bialogrod, pre un Buhta.» 

Așișderea scrisese şi Miron logofătul 2, pentru “că din- 
trânsul ai scris acestea, despre Chilia. şi Bialogrod, şi En- 

 ghel, barem de ar fi ținut şi timpul de Miron însemnat, 
adecă anul de la plăsmuire 6973, iară de la Hs. 1465. 

Din cuvintele lui Dlugoș câlea mal sus aduse şi dintru 
ale lui Halcocondyla, care le-am adus la anul 1462, mi se 
vede a fi adevărat ce scrie prea vestitul Enghel la a- 
nul 1448, despre cetatea Chiliei, adecă : că Petru IV domnul 
Moldovei o ai dat ungurilor, despre carea m'am îndoit la 
anul acela. Isaia părcălabul Chiliey cine au fost, nu sciu; 
dară Buhta părcălabul cetăţii Albe se vede a fi fost Bohta, 
carele se numesce în hrisovul lui Stefan V cel la anul 1459, adus prin mine. 

Tot la anul acesta 1465, serie prea vestitul Enghel2 din 
' Ioannes Christianus Engel in | _ ? Constans Miron Logotheta in antiq. Hist. Moldaviae pagina 134, Ms, gropico Valachico,.
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Miron logofătul, precum urmeză : «În al şeptelea an al dom- 

nii sale, s'au căsătorit Stefan (V) cu Evdoxia prințesa din 

Bizantiu, Miron dice că după unii, ai fost fata împăratului 

Simeon, după alţii soră.» Adevărat iaste, că aşa dice Mi- 

“ronl, dară o numâsce Evdochia de la -Chiov, nu Evdoxia 

din Bizantiă; căci ce împărat era atunci în Bizantiu, sau 

Țarigrad. 

Anul 1466. Stârcerile de bani, care le făcea Matiaş JI, 

craiul cel lăudat al Ungariei, cum am dis la anul 1463 

atâta au năcăjit pre supuşi coronsi unguresci, şi mal vâr- 

tos pre ardeleni, cât aceştea. în anul de acum sai desdinat 

de cătr& Matiaş craiul şi din îndemnul lui Benedict Vereş 

de. Farnaș, despre carele sau făcut pomenire la anul 1457, 

şi-au ales craiii pre loann comitul cetăţii Sântului Gheor- 

ghie, şi voivodul Ardelului fără de voia lui?, despre ca- 

„rea resmiriţă aşa scrie Bacşal3: «Matiaş Corvinul în a- 

nul 1466, au pornit asupră ardelânilor, carii din îndemnul 

lui Benedict Ruful (ce atâta însamnă cât Vereş ungurt- 

sce, Roşu românâsce) pre Ioann comitul Sântului Gheor- 

ghie fără de voia lui îl pusâse craiu, — şi lăsând în ţară, 

“ca se 6 apere de turci, pre Mihail Silagi unchiul săi de 

pe mumă (carele nefiind craiul de faţă, pătendu-se. fără de 

“noroc cu turcii, sai prins şi din porunca împăratului tur- 

cesc i s'a tăiat capul în Țarigrad) şi pre Nicolae Uilachi 

cu mulți ostași, el ducând cu sine 8000 de călăreți şi 4000 

de pedestrași au mers în Ard6l, pre carele laii întimpinat 

loann comitul şi volvodul cu toţi ardelânii, şi cădend în 

jenunchi sau rugat de ertare, şi cralul i-au ertat pre toți, 

numai pre căpeteniile resmiriţii nu i-au ertat.> Ci pre Mi- 

hail Silagi nu Pai putul lăsa spre paza. ţeril, că acesta, 

sau prins de turci în anul 1460, cum sau arătat acolo 

! Constans Miron |. c. | f. 542. seqg. Nadanyi P: 182. Ti- 

2 “Thuroezius f. 288. Ranzanus, | Mon f. 72. seg. | 

£. 397. seg. Sigler f. 60. Bonfinius 3 Abrahamus Baksai p. 924%.
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din annalil bessrecii Brașăului, cari! cum că bine însamnă 

anul prinderii lui Mihail Silagi, se dovedâsce din doao hri- . 

s6ve ale craiului Matiaş, dintre care unul sai dat din Buda 

în anul 1462, Margaritei- văduvei lui Silagi, ca părcălabit îi 
Bistriţii. Mihail Sechâli şi Stefan Hederfai, se nu asuprescă 
pre iobajil Margaritei, pentru pagubele de răposatul Mihail 
Silagi lor făcute, care hrisov să află la Cornides *; cela- 
lalt hrisov lam adus la anul 1464. .Merjerea craiului Ma- 
tiaş asupra ardelânilor încă nu în anul de acum, ci în cel 
viitoriă sau întâmplat, pentru că până în luna lui Avgust 
din anul de acum ardelânil încă nu să r&svrălisă, precum 
poţi culâje din hrisovul comitului loann, carele iarăș la 
Cornides să află 2 şi sună aşa: | 

«loann comitul din Sântul Gheorghie, şi Bozin voivodul 
Ardslului şi comitul secuilor, nobililor bărbați, castellanilor 
Și viţe-castellanilor din Unguraș, sânătate cu dragoste! Din 
jalba nobililor Marcu şi Antonie de Betlen şi a lul Mihail 
Apafi de Nogifalăui, am înţeles că vor o parte de pămin- 
buri arătore, de finaţe şi de râturi, care sânt între metele 
cele adevărate ale satelor lor Malim şi Decea, şi care le aă 
moștenit cu pace părinţii lor, şi er încă le moștenesc, v'ați . 
silit să o luați de la «i, și ați împedecat fără dreptate nu- 
mal cu pulârea vâstră pre Gmenil Şi iobagii lor de la a- c6lea cu mare scădâre și paguba lor; deci fiind că no! în pers6na crăiască nu voim, ca numiții jăluitori, și şi alții să să năpăstuiască. fără de cale în cădinţile sale, boerimej v6stre în persâna prea înserinatului domnului craiului no- Stru tare şi vârtos vă poruncim, ca vădend acestea, să nu VE atinjeui de pămînturile, finațele, râturile și bunurile a- celora, şi pre Gmenil vostril sa” înțărcață de la d6nsele, nice să mai îndrăzniți a face vre o supărare lor, sau 6me- Nilor lor; şi de aveți ceva de a cerca de la numiții jălui- tori, acâia o cercați cu legea înaintea nâstră Și înaintea 

1 Cornides Mss, Dipl. tom, 2, 
p. 76. 2 Idem Daniel Cornides 1. e. pagina 74, : . a
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"universităţii nobililor, și a lăcuitorilor țării, după cum poite- 

sce dreptatea, almintrelea să nu faceţi, şi acâstea după ce 

le veţi ceti, să le dați îndărăpt arătătoriului. Dat în Aiod . 

în dumineca cea 'dintâiă din Avgust, în anul D. 1466.» 

Miron logofătul încă dice!: «La anul al optulea a dom- 
nii sale, 6974 de la plăzmuirea lumii Iulie 10, ai început. 

Stefan (V): vodă a zidi mânăstirea Putnei întru mărirea 

lui Dumnedei, şi cinstea prea curatei Maicii sale feci6- 

rei Mariei.» | 

Anul 1467. Deşdinărea ardelenilor, despre care am cu- 

vîntat la anul trecut, ai silit pre Matiaș craiul Ungariei, de 

întru al dâcelea an al crăimii, al patrulea al încoronării. 

sale, după cum arată hrisovele lui, adecă în anul acesta 

1467, au mers asupra lor cu 12,000 de ostaşi, dară ar 

delânii n'aii stat la bătaie, ci cu craiul lor cel noă Joann: | 

comilul, au cădut la picidrele lui și Sai rugat de graţie, 

"carea au şi dobândit?, ci pre Ioana comitul lau măzălit 

din volvodie, şi în locul lui ai pus voivod Ardtlului pre 

Sicismund fratele lui, căruia i-au dat collegă pre Bertold 

din Moniocherec3. După acâia au strins seim în Turda, şi 

în adunarea aceia a Ardâlului, at aşedat ca căpeteniile r&s- 

câlei să nu'şi pârdă viata, fără numal bunurile, și €i pu- . 

rurea să să sârgunâscă din țară, drept acâia carii au fost. 

mal înţelepţi din căpetenii sau şi dus întralte ţări, precum 

: Benedict Vereş vătavul în Polonia, iară caril au nădăjduit 

graţia, şi nau scăpat, nu bine aii petrecut. Despre unik 

dintre aceștea voiu cuvinta la sfârşitul anului, după înt6r-. 

cerea craiului din Moldova, a cărue mârjere acolo aşa sai 

întâmplat după Dlugoș*. | 

1 Conslans Miron in Chronico | 4 Bonfinius £.546. | | 

As Valachico f. 548. seg. | 5 Bonfinius et Faschingius Il. ce... 

s 'Timon in Epit. Chronol. f. 73, 6 Dlugossius Lib. 13. ad: ann.. 

Faschingius Nov. Daciae Part. 3, _ 

p. 150. . „11467.
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Sfădindu-se trei bărbați întră sine pentru domnia Moldovei, 

adecă Stefan (V), Petru (V) Aron, şi Berendeiu, caril tustrel 

dicea, că sânt din s&minţa. prinților Moldovei, tocma din să- 

mînța lui Alexandru. (celui dintâiu), Stefan carele întrecea pre 

cei doi cu înțelepciunea, mintea şi sirguinţa, lesne i-ai fu- 

“gărit pre el, şi singur ai moştenit prinţipatul la Românii 

din Moldova, pre cari! cu asprimea . şi dreptatea sa nelă- 

sând vre o r&utate nepedepsită, la atâta i-au adus, cât în 

t6te îl asculta, şi nu numai pre ostaşi şi pre bocri, ci şi 

pe proşti încă îl deprinsâse în arme, învățând pre fiesce- 

carele cum să'ş apere patria sa. Dacă afla că vrun prost 

nu are săjeți, arc şi sabie, sai merjea la tabără fârâ de 

pinasni, aceluia fără de milă îl tăia capul, -pre acesta Ca- 

zimir craiul Poloniei încă Yau întărit în domnia Moldovei, 

nebăgând în samă pre cel dol, pre Petru şi pre Berendeiu 
carii năzuise la dânsul, cum am dis mai sus, făgăduindu” 

f6rte multe de! va aședa în scaunul Moldovel. 
Așa dară Matiaș craiul Ungariei, carele primise pre Be- 

rendeiii cănd sai dus din Polonia, şi! făgăduise că'l va 
aședa în prinţipatul Moldovei, nesuferind, ca de Stetan, ca- 
rele era în partea craiului Cazimir, să să batjocorâscă, ai 
adunat mare 6ste, şi având pe Berendeiu cu sine, ca să'l 

"aşede în scaunul Moldovei, alungând pe Stefan, şi cădința 
prinţipatului eil, să o ia de la craiul şi crăimea Poloniei, 
pre la medul lunei lui Octomvrie (Unguri! dic: pe la dioa 
Ecatarinel) cu a sa ste, şi cu 6ste pe plată eşind din Ardel 
ŞI -pun€nd povățuitori preste 6ste pre Ioann Ghiscra de Bran- 
dis Bohemul, a întrat în Moldova, şi trecând munţii și 
plaiurile, ai sosit în Totruş (au Hotruș) pre care ardându'l 
rnergea pre lângă munţi . până în Bacov, în târgul Roman 
și în am Care tâte dimpreună cu satele de prin pre- 
Mciaort neuro gPăminul lăcuit şi lucrat lau umplut de 
și mac N : era de ce Stat sau j€liu ar fi fost, 

sa, totus mult fincnd de sat ie Stefan Voda cu Ostea ) stea [lui] Matiaş (căci avea cu
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sine ca la 40000 de ostaşi), şi tem6nduse și de al s€l 

pentru tirănia făcută, când aă omorit pre cel de frunte 

mal pre toți, n'ai îndrăznit a se lovi cu tâtă 6stea, ci din 

leșuri pre Matiaş craiul forte Vaii năcăjit în patru-deci de 

dile, oprind şi de la jeluirea cea mal depărtată. Iară după 

ce ati sosit Matiaş craiul la orașul Baia, și au întărit o- 

rașul (căci se temea de năvălirea moldovânilor) cu șanțuri 

şi cu carre, Stefan vodă, carele să aşedasă cu 6stea sa între 

riurile Moldova. şi Someşul, gândind că au venit timpul, 

când cu puţin să bată pre mulţi, lăsând caii şi sarcinile în 

locul taberii, numai pedestru şi uşor au venit în Baia, 

şi aprindând oraşul de vro câteva laturi în 15 Dechemvrie 

nâptea ai năvălit preste unguri, şi ai ţinut bătaia. ameste- 

cată până în r&vărsatul dorilor. lară  cădând mulți dintre 

unguri, şi mai mulți sodomindu-se de flacără, craiul Ma- 

tiaş rănit pe trei locuri, ci nu de mârte, ca să nu vină în 

mânele românilor, cu 0 lâctică sai scos din locul bătăil. 

Partea cea mail mare a oştilor unguresci venind la. munți, şi 

aflând drumurile îndsite cu arburi, ce să tăiase de Mol- 

doveni, ai ars carrele şi bogagia, şi ingropând în lut 500 

de bombarde, ca să nu. se pâtă folosi moldovenii cu dân- 

sele, at scăpat cu fuga în Ardâl. Prin facerea de bine a 

unul român ai scăpat craiul Ungariei, de nu Sail prins sau 

nu sai tăiat, pre care român Stefan vodă lau pedepsit cu 

mârte, după ce aii înteles înşelăciunea. Spun că 10000 de unguri 

au perit în bătaia acâia. Steguri milităresci vro câteva sai 

prins, care le-ai trimis Stefan vodă prin solil s&i în s&mn de 

biruinţă craiului Cazimir, carele atunci era. în Vilna, Stefan 

vodă şi 6stea Iul mare pradă, corturi, carre, Şi bombarde, au 

dobândit. — — înturnânduse Matiaş craiul în Ungaria sai 

împăcat cu aubernatorul Henric Diac, iară pe Ardelâni, 

pentru că sai fost Hpit de loann comitul de Bazin. i-ai 

globit [cu] 400,000 de fjorinți bani gata, cu caril bani aă 

început a aduna noao şi mare 6ste, mal mult din streini, 

de cât din al săi, la care ste mau vrut să mârgă Polonii,
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„căci să credea că o strinje asupra lui Stefan vodă, ca 
săși ştergă ocara : precum și Stefan: vodă prin deşil sol, 
şi mai multe cărți se ruga de Cazimir craiul ca să'i tri- 
mită ajutoriă asubra craiului Matiaş». 

Azișderea scrii toți istoricii leșesci şi cel streini : Cro- 
„mer !, Mihovie 2, Albinei 2, Bossie 4, Fabrichie5, Curei €: 
ba încă şi dintre unguri: Iştvanfi 7, Podluşani 8 și Bor- 
şai Pal 9, Miron încă 10, carele adaogă, că Berendeiă ab 
căqut în bătaia de la Baia, iară Petru V Aron, după ce s'au 
biruit Matiaș craiul Ungariei, au fujit în Polonia ; numai 
„Bocşai!!, Turoţie!?, Ranzan 13 şi Bonfinie 14, scriu că Ma- 
tiaş craiul au biruit pe Stefan V domnul Moldovei, despre 

„carii dice Spondan 15. «Tocma de ruşine întunecare a isto- 
riel este acesta, fie de unguri sau de poluni stârnită ! Cum 

„că Bonfinie nu să nărăvâsce cu sine insuş în multe cuvinte, 
n'ar fi grei a arăta aşa, așa de încâlcit scrie  avtorul a- 
cesta, și numal din pizmă, tâtuşi cu lrumseţea cuvintelor 
“ace destul cetitorilor săi.» 

Nici te mira că Turoţie, Ranzan şi Bonfinie, pre carii 
apol i-au urmat istoricii cel ce nau sciut critica, așa de -orbâsce sau lingărit craiului Matiaș, pentru că după cum “arată acelaş Spondan cu puţini mal în sus de cuvintele aici -aduse, tustrei era prâtenil lui, şi Bonfinie tocma de el a- dus, să scrie istoria, ungurâscă; ; iară Matiaş craiul era din creștet până în tâlpi fală g6lă, precum îl arată tâte faptele 

1! Cromerus Lib. 27. p. 398 ” Borsai Pâl în Ms, Chronico 2 Michovius Lib. 4. e. 64. Hung. ubi de bellis Matiae Cor- % Petrus Albinus in comm, de | vini. 
Valachia p. 162. 

4 
19 Miron in Ms, Chronico Vala- Gerardus  loann. Vossius | chico. 

p. 105, | 
2 Georgius Fabricius Lib. 3. 
S loachimus Cureus p. 173. 
* Istvanfius Lib. 4 p. 51. 
% Podlusani p. 846. 

'! Baksai p. 995. 
"1: 'Thuroczius Part, 4-a c. 66. 
13 Petrus Ranzanus Indice 33. 
1 Bonfinius Decad, 4 Lib, 1. 
'5 Spondanus ad ann. 1467 No.7.  
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şi cuvintele lui, dintre: care aduc aci epistola „lui, carea 

au scris cătr& Poloni şi sună așa: 
«Doao sânt care ne împutați noao prin cărţile vostre, 

năvălirea asupra Moldovei, şi a unei ţări, ce să ţine de 

“crăimea vâstră, şi pagubele sau buturile, ce sai făcut voao 

şi la al vostrii, din Ungaria prin al nostrii, şi ne cercați 

pre noi, ca. se ţinem legăturile, câle bătrâne, ce Sau făcut 

întră âmbe crăimile, și poftiți, ca să slobodim la judecată 

de obşte câle pătrate. Intâii, în cât este pentru Moldova, 

no! n'am fost de altul îndemnați, să ne apucăm de dânsa, 

fără numa! de Stefan tyranul ţ&rey aceia, carele neţiindu-și 

făgăduinţa, şi primind pre sârguniţii nostrii, apoi prădând 

şi robind din crăimea n6stră ca şi turcii neîncetat lucruri 

şi Gmeni, şi cercăndu-se, nevrând se îndrepte faptele câle 

râle; au nau fost vrednic ca de noi să se . pedepsâscă ? 

nonne digne a nobis meruii castigari ? pentru care dei ! 

împotriva măcar cărui străin. pre lege ne-am fi putut scula 

cu harțu. Ci noi pre el din mărturisirea, lui îl scim că iaste 

supusul nostru. De cum-va și voao se lingăresce cu nu- 

mele acela, face după obicâiul său; pentru că la turci şi la, 

tătari încă aşa să lingușâsce, pentru acâia ca întratâța 

domni necredința lui mai îndelung să remână nepedepsită. 

Dară cum că țara acâia să ţine de cădinţa -n6stră, arată 

titulul cel prea de demult, şi necurmat a predecesorilor 

nostri crailor Ungariei, care titul nu Paă -purtat în zădar, 

-ci cu moştenire necurmată ; căci să tăcem câle mai de de- 

mult, de când să moştensesce de 6meni, voivodii Moldovei 

tot-deauna crailor unguresc! ai slujit, și ţara aceia nau avut 

alt povăţuitoriu, fără numai pre acela carele sai întărit, . 

sati sau trimes de aicea, întru atâta, cât tatăl nostru măcar 

că era numai gubernator, mai mulţi: voivodi ai pus acolo 

pe rând şi fără de vre o împrotivire. Care tote ma; tari 

şi mal de folos sântde cât inscripţiile (de cum-va sar putea 

1 Epistola Mathiae Corvini ad Polonos inter' impressas part. 3. 

i p. 56.
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vrunele aduce) câlea fălse, ci noi pentru cuvi6se pricini 

ma! pre alund despre acâstea nu vrem a vorbi ș. c. |. în 

anul 1468.» 

Lâ cuvintele ce sânt puse şi lătinesce, însamnă re cine 

dicând: «Din epistola acâsta chiar să vede, că Matiaş craiul 

atunci. ai învins, şi supus pre români: drept acdia greşesc 
| polonii, carii scriă că prea mulți unguri s'au tăiat, şi ceia-lalți 

cu fuga gi scăpat în Arddl. Nici e de a se crede, că Ma- 
tiaş ar fi fost așa fără de ruşine, ca să să fălescă că el 
ati biruit, sciindu-să pretutindenea perderea lui.> Frumos 
silojism ! dară de necritic făcut, căci Matiaş craiul cel lăudat 
al Ungariei (pagubă că fiind român, au fost şi tiran, îm-. 
preună cu tatăl său, pentru carea până astă-dl jemem nu 
numai noi românii, ci și ungurii!!! ci despre acâsta ma! 
mult a scrie nu pocii), prin cuvintele: nonne digne a nobis 
meruit castigari ? nu dice că au învins, şi supus pre Stefan V 
cu moldovânii lui, ci numai că ati vrut să facă acâsta dară 
nu i Sau lovit, pentru pricinile de istorici! leşesci aduse, 
pentru că de ar fi învins el, ar fi pus domn Moldovei pre 
“Petru V Aron, perind Berendeiii, cum disă mal nainte Miron 
logof&tul. În cât este pentru câlea-lalte dise ale craiului 
Matiaş, răspund eu, că crail unguresci n'au avut titulul Mol- 
dovel vre odată, măcar că Moldova sai numit re când 
Comania mare, ei s'au numit craii comanilor cer mari şi cel 
Mici, ce sânt în Ungaria de acum, cum Sai ar&tat la a- nul 1239. loann Huniadi tatăl lut Matiaş I, încă nu ai dat domni moldovenilor saă Muntenilor după plăcerea sa, fară numai cât ai ajutat pre vro câţă-va, de şi-au apărat că- dințele lor: adecă pe Petru IV, de ai fugărit în anul 1448, pre Roman III din Moldova, şi pre Dan IV, de au scos în anul 1445, pre Vladislav III din Valahia, dară .cu Crubăr vodă din Moldova în anul 1449, nui sau afetit aşa, căci nici au avut Clubăr sat Clupor vre o cădință în Moldova. Sigismund împăratul şi craiul încă în zădar sau silit în
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anii 1412 şi 1429 să se împartă Moldova, ca să'şi facă 
cădinţă într'6nsa. 

Pretensia polonilor la Moldova şi.a ungurilor şi la Mol- 
dova şi la Valahia, dintru acâia s'au stârnit, că românii din 

amândoao ţârile acestea adese orl nu s'aii nărăvit între sine 

în punerea domnilor: drept acâia partea cea mai slabă tot- 

deauna aă năzuit sau la poloni, sai la unguri, și au fă- 

găduit tâtă supunerea şi ascultarea numai să se ajute îm- 

protiva părţii cel mai tari: de unde ai urmat, de partea 

cea mal tare încă tote le-au făgăduit, numai să nu se a- 

jute partea, cea mai slabă. Așa au lucrat după acâia mol- 

dovenii şi muntenii și la turci, până când au cădut supt 

jugul lor, cum. vei vedea: la anil viitori. Iară polonil, un- 

gurii și turcii s'au bucurat de sfedile românilor, și pururea 

ai căutat prilej de a putea surpa pre bieţii români, cum 

"poți culâje din epistola craiului Matiaș, cea către fiscul sau 

voivodul din Ardel în anul de acum 1467, trimisă, carea 

se aduce de Catonai, şi sună aşa: <Într& celea-lalte care 

cu înțelepciunea și folos sai înnoit şi orânduit în adu- 

narea cea mai de curând trecută a prelaţilor, baronilor și 

nobililor nostri. despre bunurile crăesci, şi veniturile fis- 

cului nostru, acâia încă sau orânduit, ca de aci încolo 

_ întru avenire, nici noi nică craii caril ne vor urma, să putem; 

sau se pâtă ori-cum înstrăina ţinuturile Făgăraşului, Omla- 

şului şi Rodnei cu pertinenţiile, ci numitele ţinuturi pu- 

rurea se fie gata în mânile crailor, ca de cum-va va fi op, 

să se potă da 6re-cărul voivod muntenesc sau moldovenesc 

de lăcaş, spre îngrozirea şi căştigarea părţilor acelora. Și 

fiind că acâstea şi altele din voinţa nâstră, sai orânduit 

prin prelații numiți, şi baronii nostrii, și care să cunâsce, 

că sânt spre folosul nostru şi al crăimei, drept acâia cre- 

dincioşirei vâstre tare vă poruncim, ca almintrelea să ru 

faceţi, şi _disele ținuturi Făgăraş, Omlaș şi Rodna, cu per- 

1 Stephanus Chatona Hist. Crit. tom. 15. p. 240. 

Cronica românilor. Tom IL. 6



82 

tinențiile lor, măcar întru a cui mâni vor fi, cât velă vedea 
acâstea, îndată să le -cuprindeți și sc le ţineţi în mânile 

vostre, până când ne va plăcea noao, apărându-le, ca și 
cum apă&raţi celealalte bunuri ale n6stre,- almintrelea a lucra 
nice de cum îndrăznind, 1467.» Vedi cu ce meșteșuguri să 
silea nmurile de prin prejur se surpe pre români! adecă 
ținea dominiuri și bunuri întregi pre sama acelora, caril 
să nevoia săși mânce n6mul. Aşa ai lucrat şi polonii, cum 
Sau ar&tat la anil trecuți, ci prin meșteșugurile acestea ce 
au dobândit și ungurii și poloni? de nu scil tu, ÎN voia 
spune ei, ascultă-m&: Polonil pentru fala lor, ati roşit şi 
îngrăşat pămintul Moldovei cu sângele, și pre moldovâni 
I-ai îmbogăţi! cu prădzile din ținutul lor; ungurii ai dat 
Ardelul de jaf, şi moldovenilor şi muntenilor, până când 
au cădut aceștea supt jugul turcilor. Fericit! au fost un- 
guril până a nu se osebi de Români! Ci eu mă întorc la 
firul istoriei. | | 

Matiaș I craiul Ungariei, după ce ai aședat r&scâla din 
Ardl cea în Anul trecut începută pentru nespuse stârce- 
rile de bani, și a perdut în Moldova 10,000 de ostaşi, 
el încă de abia au scăpat rănit pe trei locuri, ai numai 
în spinare? şi au ajuns p& Crăciun în Brașei, aşa au pe- 
depsit pe vrăşmașii să! cei din Ard6l, prin hrisovul dat din 
Brașei în 13 Dechemvrie din anul lui Hristos 1467, al 
crăimei lui 10, încoronării 4, care hrisov se află în arhi- 
vul mânăstiri! din Cluş Mânăştur 1, aii luat de la Ladislav 
Și Sigismund fil banului Deșei din Loşonţ, pentru că 
stătusă lângă Ioann comitul, satele Nemstii, Peterhaza si 
Prediul Silageul, în jumătate Gherpa,. Sas Nireșul, Varolia, 
Cebotul, Batinul, Țobtelecul, Fizeşul şi Sămbenedicul din - 
comitatul Solnocului din lăuntru; Viţa, Sântmărtinul, Chet- 
chea, Giombottalchea, Oşorhsiul, Micula, Sâiacobul, Chirale- 
Şul cu curtea dintr'ânsul, Chenteleacul, Araclia, Roșii, almin- trelea Zerat, și Șomfaltul din comitatul Dăbâcil; așișderea 

  

1 Archiv. Conventus Colos-Monostoriensis tom. 2. p. 281.
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Pusta, “Cămăraşul Ş ȘI Sâmbotelecul. din comitatul Clujului, 
şi le-ai dăruit lui Ioann episcopului, carele fusese în a- 
nul 1457, cu el-prins, și episcopiei Orădii mari. Luatai mal 
nainte de a msrje în Moldovă, mai multe bunuri de la alții 
vrednici, și le-ai dăruit la alţii nevrednic, „despre care vedi 
cul&gerea mea, cea, mare, saii annalil românilor 'la anul a- 
cesta 1467. 

„Anul 1468. Bonfinie! scrie, că după ce sai înturnat Ma- 
tiaş craiul din Moldova în Braşei, tocma pe Crăciunul din 
anul 1467, acolo au poruncit, se spânzure pre'un român, 
carele era prăsil din. s&mința voivodâscă; dară numele ro- 
mânului nu'l spune. Ore n'a fost Berendeiii? despre ca- 
rele am cuvîntat la anul trecut. | 

Cazimir craiul Poloniei, după cum scrie Dlugoş2, încă 

au trimis soli în anul de acum la Stefan V domnul 'Mol- 

„_dovei, ca sel îmbucure, făgăduindu'” ajutorii în cântra cra- 

iului Matiaș, şi împrotiva fiesce-cărui vrăjmaş, numai să” 

facă omagiul; ci Stefan V precum scrie Bonfinie?, și din 

Bonfinie Fașing î, cu Miron logofătuls, făcuse pace cu Ma- 
tiaş craiul Ungariei, carea pace totuşi nu îndelung ai fi-. 

nut, cum vom vedea la anul viitorii. 

Mihail de Juc în anul 1466, se plecase comitulul de 
„Bazin împrotiva craiului  Matiaş, drept acâia i saă tăiat 

„capul şi iosagul lu! ai cădut în mâna fiscului. Iosagul a- 

cesta. carele sta din Juc, Vişa, Calianul unguresc, Calianul 

românesc, Șermașul ung., Şermașul rom., Asonfalăi și Bă- 
răi, şi din jimătățile Sovatului, Gădălanului, şi Ombuzului, 
lau dăruit Matiaș craiul prin hrisovul dat din Strigon joi 
a treia săptămână a părâsimil, din anul lui Hs. 1468, al 
crăimei lui 11, încoronării 4, lui Nicolae Ciupor volvodului 

Ardâlului, și pentru alte virtuţi, dară mai vârtos pentru că 

: Bonfinius f. 549. + Faschingius Nov. Dac. Part. 
2 Dlugossius Lib 13. ad ann. | 3. f. 152. 

1468. | ! 5 Constans Miron logotheta, in 

3 Bonfinius |. ce. Mss. Valachico. 
a :
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în bătaia de la Baia sai purtat tocma vitezesce, căci dice 
craiul în hrisovul acelat: «Nicolae Ciupor volvodul când 
am întrat în dilele mai de sus cu 6stea n6stră în părţile 

Moldovei, şi acolo ne-am lovit într'o n6pte cu Stefan vol- 

vodul moldovenesc, așa de vitezesce s'au purtat, întră ostaşil 

curţii nostre, pentru cinstea statului nostru, cât pe loți i-aă 

întrecut, căpătând şi şâpte rane de mârte.> După tâte a- 
cestea Matiaş, craiul Ungariei, după cum arată epistola lui 
cătr& poloni cea la anul trecut adusă, sau apucat de răz- 
boiul cu Bohemii, care războiti cum Paă mânat, vegi pre 
Turoţie 2 și pre Bonfinie 3. 

Anul 1469. Fala polonilor şi mândria ungurilor asupra 
românilor nu mal înceta, căci scrie Cromert precum ur- 
meză: «În anul ce ati urmat 1469, supt sfârșitul Iul Ia- 
nuarie : Cazimir craiul Poloniei pornind din Cracovia ai 
mers în Russia, și ai zăbovit în Leopoiii o lună și o ju- 
mătate, așteptând pe Stefan V palatinul Moldove! „ ca ser 
jore. Ci el aducând mal multe pricini, între care era frica 
năvălirii turcilor şi a ungurilor în ţara lui, dară întru a-. 
devăr îl era frică, ca să nu'l prindă. craiul, (precum r&ă 
“lat fost însciințat unii dintre conziliaril crăesci), atunci 
nai venit să jâre; tătuș au jurat în mânile lu Ioann Mi- zicon palatinului Podoliei şi în ale lut Spitcon de Iaroslav 
sub-camerariului din Premislia, carii se. trimesâse la dân- 
sul, că va mârge în Cameneţ, sai în Colomia, sai în Sniatin, numai să se însciințeze cu doao luni mal 'nainte, şi va jura şi înaintea craiulul.» Aşișderea scriă Dlugoş 5 şi Miron logofătul 6. De mândria ungurilor încă nu și-ai uitat Ste- fan V, domnul Moldovei, pentru că scrie Dlugoş?. «Stefan V 

1 Archivum Conventus Kolos- 
mon. tom.3. p. 201. 

2 Thuroczius f. 288. 
„..2*Penfinius f. 557, seqgg. 
..+ (tomerus lib. 27. p. 402, 

= "5 Dlugossius Lib. 13. 'aa ann. 
1469. 

6 Constans Miron in Chronico 
Ms. Valachico. 

? Dlugossius |. e.
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volvodul Moldovei, vrând să se izbândâscă pentru strâm- 
bătatea şie făcută, până când era Matiaș craiul la Vratis- 

lavia, ai întrat în Ardel numai cu 1800 de călăreți, și 
curând ca fuljerul, ma! multe rele ai făcut, apoi încărcat 

de pradă sau înturnat acasă. Trimisau și lui Petru (V, Aron) 
carele omorâse pre tată-săi, și lul încă să împotrivia în 

domnie, ajutorit fiind de Matiaș craiul Ungariei, cărți şi da- 
ruri supt numele boerilor din Moldova, de Vai chiemat să | 

vină, să 'le fie domn, iară după ceai venit, Vai prins vii 

și i-au tăiat capul.» 

Despre prada, Ardâlului cea prin Stefan V făcută, scrii 

şi Cromeri cu Miron?, numai cât adaogă Miron dicând: 
«Nu după multă vreme aii încetat vrajba întră Matiaş craiul 
unguresc, şi întră “Stefan vodă, că v&dând ei, precum.vrăş- 

mașul lor şi a tâtă creștinătatea turcul le stă în spate, și 
asupra volnicil tuturor întinde mrejile sale, ca sei cuprindă, 

— — — Matiaş craiul ungurilor sau împăcat cu Stefan 

vodă, dăruindu' și doao cetăți lui Stefan, adecă Balta și 

Ciceul.» 

Tot întru acesta an sau întâmplat şi năvălirea tătarilor î în 

Polonia şi Moldova despre care aşa scrie Cromer 3; Pre acâia 

vr&me tătarii cel de preste Volga sai Rha, după ce au trecut 

supt povăţuirea lui Maniak Boristenul, împărțindu-se în tre 

laturi, aă năvălit în Litvania, Podolia și Moldova. În Lit- 

vania. sat Podolia cea litvănescă — — tâte le-au prădat 

fără de împrotivire, şi ai robit ca la 10,000 de omeni.—— 

În Podolia cea leșâscă nu multă pagubă sau făcut, — — — 

iară în Moldova de trei ori biruindu-se de Stefan V vodă, 

tătarii Sai tras îndărăpt, perdând pre fiiul împăratului lor, 

pre carele cerânduil tată-stii Maniac din robie prin o sută 

de soli şi cu aspră ameninţătură, ai mâniat pre Stefan vodă, 

de pre feclorui Hanului lau împătrit înaintea trimișilor, 

“apoi pre toți solii i-au tras în țapă, numai unul sai lăsat 

1 Cromerus p. 403. — 2 Miron 1. e. — 3 Cromerus |. e.
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viă, dară cu nasul și cu urechile -tăiale, ca să ducă veste 
la Maniac.» Așișderea scriă Dlugoş1, Curei?, Brietie și 
Spondan 3. E 
Ci Miron logofătul 4 scrie: «Stefan V, vodă, cunoscând 

„că izbândele nu de aiurea lără numai de la Dumnedei 
i să pogâră, înturnându-se la scaunul stă la Sucâva, au 
sfințit mănăstirea, Putna în 3 Septemvrie, — — la care 
sfințire. multă adunare de călugări ai fost, cu caril și în- 
suşi Theoctis mitropolitul şi Tarasie episcopul cu Iosif ar- 
himandritul şi egumenul Putnei era. Să scrie, că au fost 
supt Iyturghie arhiepiscopi, episcopi şi preoți cu diaconi 64% 
la jertvenic. a - | 

„Anul 70. Lui Stefan V, domnului Moldovei nui era 
destul câte pătimise în ani! trecuţi, mal de la părtânil lui 
Petru V Aron, mai de la Matiaş craiul Ungariei, ajutătoriul 
lui Berendeiă, şi mai de la tătariy despre Volga, ci după 
ce ai învins pre toți acâia cum Sai argtat la ani! trecuți, 
în anul de acum saă apucat cu războiti şi de Radul IV, 
domnul ţărey muntenesci, căci dice Cromer5: «Cazimir IV 
craiul Poloniei după ce ai zăbovit în Corcin 11 s&pt&mâni şi au lăsat acolo pre solul papei de la Roma 
Russia cu trei mii de ostași, ca se primesc 
găduit de Stefan moldovânul; dară acesta, ar&tând că are 
războiu cu Radul (IV cel frumos) domnul Valahiei, n'aă 
venit, ci ai trimis solii, şi cărți pecetluite cu pecâtea sa 
și a bosrilor săi, prin care au făgăduit că va mârge în luna lu! Maiă din anul viitorii. Întracâia să ruga de Ca- zimir craiul, ca prin mijlocirea sa se așze războiul dintră dânsul și Radul, despre carea ati şi avut grije craiul, temân- du-să ca nu cum-va aducând Radul pe turei intru ajutoriă, să stropșâscă ttă Moldova. Despre Stefan V încă s'au o- 

» au venit în 
ă jurămintul fă- 

! Dlugossius 1. e. 2 Brietius et Spondanus ad ann. 
„* Toachimus Cureus in Anna- 14€ de nstans Miron |. e Jibus Silesiae p. 178, 5 Cromerus Lib, 27. p. 403,
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tărât, ca a ş6sa lună, după ce se va chiema de craiul, se 

mârgă: fără de vre-o mântuinţă la jurămînt.» Aşişderea 

scrii Dlugoş!, Miron logofătul ? şi regestrul de la. Doghiel 3; 

ci ei m& mir ce avea polonil cu atâtea jurămiînturi, când 

bine scia, că nu să ţin? N 

Matiaş craiul Ungariei încă ai dat o poruncă din Buda 

Duminecă înaintea sântei Vârvarel din anul 14:70, cătră vol- 

vodiy Ardâlulul loann Pongraţ, din Dendeleg şi Nicolae 

Clapor de Monoslo, ca se stătuescă pre şamșodâni, cul- 

piâni şi mădărăşâni în Lechinţa, ca într'o tescuitură, care 

hrisov să află la Cornidest, și eu lam adus pentru pome- 

nivea, că în Şamșud sânt îngropaţi și tată-meii loann și 

“mumă-mea Anna și fratele mei Pantelimon. - 

„Anul 1471. Matiaș craiul Ungariei, după ce sau împăcat 

cu Stefan V domnul Moldovei, cum sai dis la anul 1469, 

lezne ai cuprins” Moravia, nu cea mare, țara. cea de acum 

şi Silezia. sai Luzaţia și cu o parte a Bohemiei, a căreia 

crăime mult vîndându-o o ai și dobândit în anul 1469, 

precum mărturisesce Turoţie 5 cu Ranzan 6, şi arată Timon ?. 

Ci crăimea Bohemiei nu ai fos spre odihnă pentru mor- 

năiturile ungurilor. Drept acâia în anul de acum 1471, în 

Septemvrie au adunat seim în Buda, în care seim tâte le-au 

îngăduit, cum ai poftit ungurii, precum arată, al treilea 

decret al lui$; [totuși ungurii nu saă îndestulit cu atâta, 

ci după ce sait dus el în Bohemia, sau desdinat de cătră 

dânsul, și în luna luk Octomvrie aii ales craiii în locul lui 

pre Cazimir feclorul lui Cazimir craiului Poloniei, carele au 

și venit întâia di a lui Noemvrie în Ungaria cu 20,000 de 

1 Diugossius Lib. 13. ad ann. | * Daniel Cornides Ms. Dipl: 
1470. tom. î. p. 276. 

2 PPE _ 5 'Thuroczius f 288. 
Constans Miron in Ms. Chro * Ranzanus f. 399. 

nico Valachico. 7 "Timon £. 75. seg. 

3 Mathias Dogiel in Codice Di- 2 Corpus juris Hung. Part. 2. 

plomatico Poloniae tom.:1. p. 603. | p. 126. seq.
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poloni; ci grăbindu-să Matiaș craiul din Bohemia cătră 

„ casă, până la sfârşitul anului au și fugărit pre prinţul Ca- 

zimir_din: Ungaria 1.    
i KA . a. . .. :Y 

anul de acum:  «lară Stefan -V ai strins țâra şi slujitorii, 

și întrând în Ţâra Muntenescă au prădat marginea, Fevrua- 

rie 27, şi ati ars Brăila, marți în s&pt&mâna albă. „Hronica 
țării scrie despre perirea a o samă de boâri prin Stefan V, 
vodă făcută, adecă despre Isaia vornicul, Negrea păharni- 
cul şi Alexa stolnicul în târg în Vașlui, dară ce pricină de 
morte ai avut acei boer, nu pomenâsre, pâte că sau a: 

, | juns cu Radul IV domnul muntenesc, iară Radul IV strin: 
gându'şi 6stea sa, şi vecinâscă, au venit asupra lui Stefan V, 
carele aflându-se gata, de sârg ai pornit şi întâlnindu-se 
âmbe oștile, la Soci, cu mare îndrăznire sau lovit la olaltă, 
în şepte dile ale lui Martie din anul 6979 dela plăzmuirea 
lumii, ci ai învins Stefan V luând tâte stegurile de la ha- 
dul IV şi mare morte făcând întră ostașii lui, căci pre caril 
i-ai prins vii încă i-ati omorât, numai pe Stan logofătul şi 
pe Mircea comisul i-ati lăsat vil.»' 

Anul 1472, 1473 și 1474. Matiaş craiul Ungariel nu sau 
îndestulit cu atâta că în anul trecut 1471, au alungat pre 
Cazimir prinţul din Ungaria, ci în anul acesta 1472 au 
"prădat Polonia. Scrie Cromer 3 la anul 14 dicând: «Iară 
când așa să năcăja Polonia de supt munte de unguri, și craiul cu senatul în orașul Visliții să sfătui 
rile ț&rel, ai venit soli de la Stefan V, palatinul Moldove! 
cu bună vâste, că domnul lor Stefan V, în. dilele trecute au învins pre Radul al IV . palatinul Valahiei, şi întră cele-lalte tărimi au cuprins Dumbrăviţa cetatea cea may de frunte a lui Radul IV, în care avea tâtă visteria Și musrea cu doao '[âte, pre care le-ai purtat de acolo; şi aii.adus 

1 Thuroezius  f, 289. Petrus * Constans Miron in Chronico Ranzanus f, 399. sed. Bonfinius | Ms. Valachico Cap. 26. 564. seg. 
2 Cromerus Lib. 28, p. 413. 

a despre lucru- 

Despre Moldova. și Valahia aşa scrie Miron logofătul? la
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solii aceia craiului doao-deci şi opt de steguri milităresci, 

ce Je luase de la nemici. Iară preste trei dile aii sosit alt 

sol, carele poltea ajutorii de la craiul cât mal curând, di- 

când: că Radul ajutat de turci ai căştigat înapoi tărimile 

cele perdute, şi intrând în Moldova tote le strică cu sabia 

şi cu foc. Drept acsia îndată Sau trimis la Radul IV, Do- 

beslav Bisovie castelanul Belzului şi Egidie Suhodochie ca 

se facă saii pace saii încetare de la arme întră dânșii. > 

lară Dlugoş! tot despre acesta lucru scrie așa: «Când 

zăbăvia Cazimir craiul Poloniei in orașul Visliţiei, ai ve- 

nit la el Sâmbătă după Bobotâză de la Stefan -voivodul 

Moldovei (nu Valahiei) zdraveni soli Stefan Turculet, și alţii 

prin carii însciința pe craiul că el ai învins pre Radul voi- 

vodul Valahiei (nu Bessarabie) proiivnicul să&ii cel de turci 

ajutat, şi pre musrea lui cu doao fâte, și cu t6tă avuţia 

le-ai dus din cetatea Dobroviţa, unde scăpasă, și de unde 

iarăș fugisă Radul, și ai cuprins cea mal mare parte a ță&- 

_rel, întru a cărora adeverire au trimis craiului Cazimir 28 

de stâguri luate de la protivnicul, care i le-ai şi dat Du- 

minecă în 16 Ianuarie (din anul 1474). Ci bucuria care o 

dobândise din vestea. acesta o ai turburat după trei dile 

altă veste mal slabă, ce spunea că Radul ajutat de turci 

ai câștigat înapoi Valahia, şi cuprindând cetăţile el, pre 

părcălabii de Stefan puşi i-au tăiat până întrunul și acuma 

prăpădâsce Moldova cu: sabia și cu foc, rugându-se Stefan 

de ajutoriii craiului împrotiva lui Radul, saii şi orânduit 

îndată întru ajutoriă 6stea din Podolia supt povăţuirea lui 

Mihail Bucăațehi căpitanului din Sniatin, trimeţendu-se și 

alții din soli Dobeslav. Vissoveca. castellanul Belzului, şi E- 

- gidie Suhodolechi, carii să împace pre amândoi voivodii, 

sai să facă încetare de la arme întră, dânșii, ca cu atâta 

ma) lezne se pstă ajuta Stefan oo. pre: Ca- 

zimir craiul Poloniei în contra” craiului “Ahguresc. Dar. a- 

, - pp, 
! + , ” .€ 

A a: - 
. se $, 

+ 
- 

p. 

1 Diugosius Lib. 13 ad ann. 1474
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„cestea aflând pre Stefan la curtea din Vaslui, şi spunându” 
poruncile crăesci, care i-ai fost de bucurie, ai priceput că 
mintea lui Stefan nu stă întru acâia, ca să se împace cu ., 
Radul, nu că dâră n'ar primi condiţii cuvidse, ci pentru 
că Radul dăduse tote cetăţile în mânile turcilor, şi acuma 
de sine tocma nimica putea, isprăvi fiind supt cădinţă străină. - 
lară Stefan vodă cu murea, feciorul, fata și tâte oștile 
sale rămânând la numita curte din Vaslui, care nici din 
fire, nici cu meșteșug era întărită, tare apăra țera sa de 
turci, și de Radul, pre a căruia musre şi fată le ţinea în 

“prinsdre la Sucâva.» 
Miron logofătul 2 încă dice: «Stefan V vodă, fiind a- 

prins pururea de 'lucruri vitejesci, strinsat ste, şi au luat 
„cu sine pre Bessarab, ca să! ducă în Ţera Muntensscă şi 
săl pună domn. — — Așa Stefan rădicându-se de nou a- 
supra Radului IV, celui frumos, cu Gste, Noemvrie în opt 
au venit la marjine, şi au împărţit tote stegurile pe Mil- 
cov. Deci s'au întimpinat cu Radul IV, Joi în 18 Noem-. 
vrie la locul ce se chiamă cursul ape, și dând războiu de 
âmbe părţile, vitejâsce sat bătut până sura, aşișderea și 
Vineri și Sămbătă iarăș totă dioa până sâra sau bătut, iară 
nGptea spre Duminecă au lăsat Radul IV vodă, tâte ale 
sale în tabără, şi ai fujit cu tâtă stea sa la scaunul săi 
la Dâmboviţa (nu Bucuresci). Vedi pre Enghel 3. Iară, Ste- 
fan V sai pornit după ei cu tâtă tabăra sa, şi în 23 No- emvrie ai încunjurat cetatea Dâmboviţii, iară Radul IV în nOptea. acâia, ai fujit, lăsând în cetate pre dâmna sa. Maria, ȘI pre fie-sa Voichiţa, cu tot ce avea, şi Saă dus la Ture. lară Stefan V, Miercuri in 24 Noemvrie (din anul 1473), au dobândit cetatea şi ati întrat într'&nsa, şi ai luat pre dâmna Radului vodă, și pre Voichiţa, fata: lut au luato șie dOmnă, că murise dâmna ce ai avut. Luatai Stefan vodă LOtă averea şi hainele c6le scumpe, și tâte st&gurile Radu- 
27 Constans Miron logotheta Cap. ? Engel in antiq. Hist. Vala- 

chiae Part. 1, pag. 180. .



91 

lu! vodă, şi desfătându-se în trel dile, sai întors înapoi la 

scaunul săi la Sucâva, lăsând pre Bessarab domn Terel 
Muntenesci, carele ai domnit o lună, iară Radul vodă nă- 

zuise la turci pentru ajutorii. 

Apoi după ce ai scris despre solii, carii i-au trimis Ste- 

fan V, la. Cazimir craiul Poloniei, şi despre orânduiala lu! 

Cazimir, ca şi cum au scris Dlugoș ma! în sus, așa cu- 

vîintă may încolo. 

«lară Radul al patrulea vodă, năzuind la sultanul Ma- 

homet ÎI, în anul de la Hristos 1473, după ce ai luat a- 
jutoriu, ai întrat în Țara Muntenâscă cu. 1500 de turci, 

fără de alți lefegii, ce adunase, şi ai dat războiă lui Bes- 

sarab vodă Joi în 25 Dechemvrie, şi ai înfrânt pre Bes- 

Sarab cu tâtă stea lui, carele vădendu-se. împrejurat de 

vrăjmași, ai fujit drept la Moldova la Stefan V vodă. Iară 

turcii sa pornit în gână după Bessarab vodă, şi aii venit 

- până la Bărlad, şi prădând ţ6ra sau înturnat înapol spre 

Ţera Muntenescă. 
«In anul de la Adam 6982, iară de la Hristos 1474, ai 

luat Stefan V vodă cetatea Teleţina, şi tăind capetele păr- 

călabilor, ai robit muerile; atunci ai scos mulți ţigani din 

Valahia in Moldova la noi. | 

«Intru acâstaş lună, în 5 dile ai fost războiă în Ţâra 

Muntenâscă cu ungurii, şi cu 'Țăpăluş vodă, şi at biruit 

Stefan V vodă pre unguri.» Până aci Miron, pagubă că nu 

mai chiar! Cine ai fost Bessarab acela, pre carele au pus 

Stefan V, domnul Moldovei în locul lui Radul IV nu rană 

pricep, de n'aii fost Vladislav V saă Tăpăluş vodă, despre 

carele ami dis la anul 1462, că saii prins de Matiaș craiul 

Ungariei, şi ma! multe voii cuvinta la anul 1477. In cât 

este pentru Voichiţa fata Radului, pre acesta nu acum, ci 

“în anul viitoriă 1475 o ai luat musre șie Stefan V, căci în a- 

nul acesta 1474 îl trăia murea cea mal dinainte, precum 

poți vedea din Dlugoș, carele iarăși nu sciă pentru ce pune
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mai pre urmă numai o fată a Radului IV, când mat înainte 
dis6se, că doao fete sai prins. 

Într& unguri și poloni precum arată Sommerberg |, în a- 
nul acesta 1474, sau făcut încetare de arme pe doi ani 
în carea s'a închis și moldovânii cu muntânil; ci Radul 
al patrulea domnul Valahiei nu s'au ținut de dânsa, cum 
vom vedea de aci înainte. 

Anul 1475. «Mahomet II, împăratul turcesc, dice Dlugoș 2, 
"după ce aii cuprins şi luat supt putârea sa t6t& cetățile şi 
„tărimile din Bessarabia și Muntenia sau Valahia, dândui-le 
de bună voie Radul (IV) voivodul Valahiel (nu Bessarabie) 
atâta sai sumeţit, cât cu mândrie at poruncit lui Stefan V 
voivodului Moldovei (nu Valahiei) ca să” dea Cetatea Albă 
și Chilia de bună voe, şi să plătâscă tributul sau hara- 
ciul cel nedat până acuma, şi de aci înainte; almintrelea 
de va lucra, să scie că el cât mat curând va veni, și tâte 
le va lua fără de voia lut.» 

Nică ai minţit Mahomet II, pentru că cătră Sfârşitul a- 
nului 1474 ai și trimis pre Soleiman başa asupra Moldo- 
vei, despre carele așa scriu Annalil turcesel cel de Leun- 
clavie tălmăciți?: «Iară Soleiman bașa neputând lua Sco- 
dra. (cetatea Epirului celui vechiu, sai a Albaniei de acum) 
au trecut cu totă Gstea sa asupra Moldovei, .pre carele în- dată Tai întimpinat voivodul Moldovei cu stea n&mului sei, şi întâlnindu-se, cu inimă Sai lovit la o laltă âmbe părțile, dară fiind turciy osteniți de la baterea Scodrei, și ” lovindu” şi frig forte mare, cât au întraţ în Moldova, şl-ai perdut cutaja, și fără de îndrăznire bătându-se, sai biruit, tăiat şi înfrânt de moldovânul.» Așişderea scrit Podesta î, Calvisie5, Buholcer€, Brentan? Şi Drecsler 8. 

, Sommerberg II. Mantissa 88. 
ugossius Lib. 13. aq . 1474, e smn 

5 Annales Turciei Leunclaviani ad ann. Hegirae 879. 
+ Podesta Part. 1. cap. 11. 

Despre biru- 
5 Calvisius in opere Chronolog. 
S Bucholcerus in indice Chro- 

Nol. p, 435, a 
“ Brentanus in Epitome Chro- 

nol. ad ann. 1475, 
*.Drechslerus in Chronico p. 85. 

a
a
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ința acesta a lui Stefan V domnului Moldovei din anul 1475, 
asupra turcilor, aşa scrie iarăș Dlugoși: «Marţi în 17 Ia- 

nuarie (din anul 1475) Stefan voivodul Moldovei pre ostea . 

lui Mahomet Il împăratului turcesc, carea avea în sine 120,000 

de ostaşi, și era .ajutată şi de munteni, a cărora ţâră o cu- 

prins6se turcii, când prăda acesta Moldova, la locul Raco- 

veţi lângă riul Barladului, cu singură “puterea sa, numai 

cinci mii de secui având cu sine, a cărora ţeră o zmulsese 

de supt crăimea | ungurâscă, cu mare perire o ai biruit, ci 

fără de vărsare de sânje și despre partea alor săi, pentru: că 

stropşindu-se de mulțimea turcilor cel ce era în frunte, unde 

era, și secuil, în mare primejdie de a peri venise 6slea, și 

ar fi şi perit: de n'ar fi sărit însuşi Stefan în mijlocul tur- 

cilor, carii acuma să sumeţisă cu biruința, şi nar fi dără- - 

mat aripile lor prin minunată puterea lui. Dumnedei, căci 

el de abia avea 40,000 de ostaşi, şi aceștea încă mal toți 

era proști și lucrători de pămînt. Pentru carea biruință Ste- 

fan nu S'aii mândrit, ci ati postit patru dile cu apă și pâne, 

și aii poruncit în t6tă țera sa, ca nimenea să îndrăznescă 

ai da lui, fără numai lui Dumnedei biruința acâia; măcar 

că sciut lucru este că biruinţa din dioa aceia, din el sin- 

gur au stătut 'Tâtă stea lui din prada turcilor sau f6rte 

îmbogăţit cu aur, cu arjint, cu poriyre, cu cal, şi cu alte 

scule de mare preţ, şi cetățile Valahiei, care se deșdinase 

- de la el cătră ture, tte i sau dat îndărăpt. Prea mulți proști” 

„Sau boerit, turcii tocma puţini ad scăpat cu fuga, pentru 

că şi caril ai scăpat cu fuga până la Dunăre, acolo i-ai 

ajuns românii cei cu cai: mai buni, şi mai pre toți sau i-ati 

tăiat sau i-au înecat în undă; caii turcilor, ba şi turcii slă- 

bise de f6me, pentru că Stefan cu mult mal nainte tote 

le arsâse în locurile acâlea, prin care trebue să trâcă tur- 

cil; carea încă f6rte mult Pai ajutat la învinjere. Pre ro- 

bi turcesci (luând aiară pre cei mai de frunte, pre | carii 

  

"1 Toannes Dlugossius Lib. 13. ad ann. 1475.
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i-ai ținut) may pre toți i-au tras în țapă. Trupurile celor 
omorâţi le-ai ars, totuși custă vr'o câte-va grămădi de 6se 
de mărturisesc mărimea biruinței şi la cel viitori. | 
«Pre patru bași turcesci cu 36 de steguri milităresci și 
alte scule i-aă trimis Stefan voivodul Moldovei lut Cazimir 

“craiului Poloniei în Litvania prin solii săi, rugându-se de 
ajutoriă craiului, de cum-va sar mai rădica” turcul asupra 
lui pentru perderea acâsta. — — 'Trimisati acelaş Stefan vr'o 
câ-va robi, și stâguri de la turci luate şi patriarhului Ro- 

„MEL. lui Sixt IV, sfinției sale așișderea rugându-se pentru 
ajutoriii asupra turcilor; aşișderea ai făcut Şi lui Matiaş> 
craiului Ungarier, ci acesta trăgând la sine t6tă lauda, ai 
scris papei de la Roma: și împăratului şi celoralalți crai și 
prinți din Evropa cu înaltă trufă fălindu-se, că el prin 6- meni! săi, al cărora, povățuitorii aă fost Stefan voivodul Moldovei, mare 6ste turcescă ati șters de pre lața pămin- tului. Dară acestea numai din răi obicâii de a se făli cu laudele altora, le făcea Matiaș craiul Ungariei, căci sciut, Și întru amândoao țerile, adecă și în Ungaria şi în Polo- nia, vestit lucru era, că acelaş Stefan voivodul Moldovei, pre carele Matiaș craiul în zădar îl numâsce povăţuitoriul s&u, și al 6menilor să, cu puţin mai nainte aă tăiat qe- Plin 6000 'de ungurâni din Ostea, care o povățuise Blazie Magiar (voivodul Ardslului) din porunca craiului Matiaş a- Supra Valahiei, de carea perire Blasie Magiar de abia Sau mântuit cu fuga. 

| (Aci însemnă că Blasie Magiar s'ati trimis în anul trecut - să pună domn Valahiej iarăși pre Vladislav V, precum poți culâje din Miron la acelaș an, ci de astă dată nu Sau pli- nit voia craiului Matiaş), _ 
<Nici sai îndestulat (dice may încolo Dlugoş) Stefan voi- | vodul Moldovei, cu soliile care le-au trimis la prâteni, ci la cel mai mare dujman al săi, Mahomet II împăratul tur- ncă au trimic frumâse solie cu mari daruri jeluin- du-se, că nisce tâlhari şi Sârguniţi din țerile lurcesci, fără
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de scirea şi voia împăratului ai năvălit se prade Moldova 

pre „care el i-au potopit cu ajutoriul lui Dumnedei, dară 

unit .din tâlhari! aceia totuși ai scăpat în ţinutul turcesc; 
pre aceșiea aşa dară i-ai cerut de la împăratul ca să” dea 
în mână săi pâtă pedepsi, ca și cum ai pedepsit pre câia-. 

lalţi. Cu solia. acesta mai tare întărâtându-se. împăratul, au 

călcat cădința nemurilor, și pre soli i-ai pus la închis6re 

până la o vreme, iară după acâia i-au despuat de tote și 

mal goli şi pedestri i-au slobodit a casă. Prin caril sai 
însciinţat acelaş Stefan vodă despre mânia împăratului, şi 

că împăratul să gată asupra lu! pre apă şi pre uscat în 

persona lui, pre carele lau și aştepiat necutremurăndu-se, 

și numai ajutoriului de sus încredințându-se.. 
«Oh ce bărbat minunat! carele nu e ma! puţin, de cât 
aii fost vitâji! cei de demult, de carii atâta ne mirăm, și - 

carele pe vrâmea n6stră așa de tare ai înfrânt pre turci, 

cât se pâte dice a [i cel dintâii întră toți prinții câţi sânt 
pe lume. După cum judec eii, prea vrednic este, caJul să , 

se încredințeze oblăduirea lumei tote, și mai vatos Aa) 
_ţuirea oșhlor creştinesci asupra turcilor, lui să i se încre. 
"dințeze de toți creștinii, până când oblăduitorii lor își pe- 
trec viala în leneviri, și desmerdări, sai în răzbele cele 
dintre denşil.» De vei lua afară strigarea acâsta de pe urmă 

a lui Dlugoș, : aşișderea seziii Cromer 1, Paralipomenele ?, 

Fabrichie 3, Genebrard î, Petia-.de-Rovert! Brietie 6, ş. c. 

Laudele care să dai aci lul Stefan V domnului Moldo- 

vei cu “mult mal mari sânt de- cât tâte laudele Corvinilor 

celor noi, drept acâia ea nu mă mir de ai âmblat Ma- 

tiaș Corvinul craiul cel lăudat de unguri să le întunece; 

dară m& mir de Bonfinie?”, că uitând a să lingări craiului 

1 Cromerus Lib. 28, p. 418. 5 Petrus de Reva Centuria 5. 

-2 Paralipomena rerum memora- 6 Philippus Brielius ad ann. 

bilium p. 328. 1475, 

3 Georgius Fabricius lib. 2. ? Bonfinius Decad. 4 Lib. 3in 

+ Genebrandus Lib. 4. p. 702. | fine.
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Matiaş preste năravul s&u, numai atâta scrie la anul de 

acum: «În anul acesta 1475, turcii după ce trecusă mai 

n2inte Dunărea, fără de noroc au năvălit în Valahia; pentru 

că mai întâiu ostenindu-se, apoi înșelându-se de protivnici“ 

sau tăiat de tot; şi cu puţin după acâia întrând în Mesia 

„de jos, iarăş s'au tăiat.» Aşişderea scriu Albin 1, și annalii 

bessrecii din Braşeă, carii ai urmat pre Bonfinie. Iară Bon- 
finie numai pentru acâia ai tăcut aci numele lui Stefan V 
domnului Moldovei, pentru că acesta au întrecut cu vitejia 
nu numai pe Matiaş craiul, ci pre loann Huniadi tatăl lui 
Matiaș, cum arată tote bătăile lor a tustrer. 

Scrie Ioachim Cureui?: «Să bagă vină craiului Matiaş 
de istoricii leşesci,: că scriind în tâtă Evropa, şi mai ales 
în Italia pretutindenea sau fălit, că din orânduiala luk ŞI 
de supusul lui sai biruit turcii; totuş să scie, că în 6stea 
românescă partea cea mal mare ai fost din unguri, şi pen- 
tru Stefan să sfădea polonul cu Matiaş, a căruia supus să 
fie.» Incăt este despre sfada crailor Cazimir și Matiaş pen- 
tru Stelan V, Curei are drept, pentru că crail aceştea se 
sfădea între sine, ci Stefan mai mult ținând despre Cazi- 
mir şi mal mult şi lingărindu-se lui, nici asculta de unul, 
nici de altul ca un domn şi sîngur oblăduitoriii, căruia nu” 
era frică de ei, precum cu faptele ai arătat, și Matiaş craiul 
încă mărturisâsce în epistola cătră poloni, carea o am adus 

“la anul 1467. Dară întru acâia, că întăresce că în stea 
lui Stefan V, partea cea mai mare ai fost din unguri, gre- 
şesce acelaș Cureii, ca unul carele numai din Iingăritura 
către unguri ai scris acâia; căci de ar fi fost adevărat ce 
scrie el, au tăcut-ar fi despre un lucru ca acela istoricii 
unguresci, şi mai vârtos Bonfinie? carele supt boi încă 
cercă vitel, numai ca să potă înălța pre Matiaş craiul pa- 
tronul săi. - 

1 Petrus Albinus in Commenta- 
| 

2 Ioachimus Cureus in Anna- tiuncula de Valahia p. 162. libus Silesiae p. 194.
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Mai bine au nemerit adevărul acelaș Curei, tot la locui 
mal sus însemnat, așa scriind despre Crimel, după p&rde- 
rea cea mare din Moldova: <Tiranul turcesc nu ŞI-au per- 
dut inima pentru pârderea din Moldova, ci cu începutul 
verei pre apă şi pre uscat at încunjurat cetatea Cafa 
din Crimea, carea se stăpânea atunci de jenovezi; și mai 
nainte sai chemat Theodosia, şi ajutat fiind şi de tătari 

„0 aă luat în 6 Iunie din anul de acum dându-o tălianil, 
și așa Sai stins numele gothilor din. Crimea de acuni. O 
corabie de celea mai mari din Cafa, carea o pornisă tyra- 
nul cătr& Țarigrad, sai mântuit prin minunată pronia Dum- 
nedeiască. Ducea corabia acia 150 de prunci robiți din 
Cafa ca să! jugănescă, sau să folosască pentru spurcăciu- 
nea turcescă, și alte scumpeturi pre sama tyranului. Pre 
corabia acâia corăbi6șil după ce ai omorât pre turcii din- 
irensa, o ai: îndreptat la cetatea Chiliei Şi sau închinat 
cu toții lui Stefan vodă.» Diseiă mai înainte că mai bine 
au nimerit aci adevărul Cureii, pentru că Dlugoş! încă 
aşa scrie, mai adăogând și acestea: «Toti trimișii lu Ste- 
an vodă şi 160 de neguţători românesci, carii sai aflat 
în Cafa, când s'au luat, sai omorât din porunca lui Mahomet». 

Miron logofătul? după ce ai scris despre „perireă turci- 
lor ca şi Dlugoș, (de vei lua afară că Miron dice că pre 
cele 5000 de secul Matiaș craiul le-au trimis întru aju- 
torii lui Stefan V, şi că şi Cazimir i-au fost trimis 2000. 
de l6şi, care nu sânt adevărate), cu cuvintele acestea mână 
istoria mai încolo: «Iară turcii cari! ai scăpat, ai luat-o 
prin păduri, și ai eşit unde cură apa Simliei la ţinutul Tu- 
tovei, acolo în l6gea lor ati dat laudă lul Dumnedeu că ati 
eşit la lume. Iară Stetan V vodă sai pornit după «i, cu 

moldovenii sti, şi cu 2000 de ste leşască, ce i-ati fost 
venit întru ajutoriii, și au gonit pre turci, până ce i-au. tre- 
cut Siretiul la lonășesci, unde se pomenesce astădi vadul 

2 Constantin: Miron in Chronico 
E Ioannes Dlugosius |. e Mss. Valahico cap. 28, 

  
Cronica românilor. Zom. II, 7
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turcilor, şi acolo deasupra Siretiului la o movilă mate a 

Tecuciului odihnind trei dile, i-au venit vâste de la staro- 

stele de Crăciuna (Crăciuna era o cetate la Putna deasupra 

Milcovului) cum Radul IV domnul muntenesc vine cu ste 

asupra. lui, şi întristându-se Stefan V, ai repedit la ostașii 

săi de i-au strâns de sârg. Atunci au sosit şi Ș6ndrea hătma- 

nul cumnatul lui Stefan V, cu o samă de oşti ce ai fost rămas 

înapoi, sositaă îndată şi Costea păharnicul, cu altă samă de 

6ste ce au fost gonit pre turci preste Sirgtiă. Daci pre Şen- 

drea Pau trimis Stefan V cu puțintel ostaşi în iyp de strajă 

înaintea oştei muntenesci, cu carea lovindu-se, aii învins 

munteni! cei mal mulți pre moldovânii cel ma! puţini, şi 
Șendrea hătmanul încă au perit acolo mai jos de Râmnic, unde 

Sau şi pomenit multă vreme movila Ş6ândrei, de unde ducân- 

dul în satul Dolhescii Pau îngropat lângă tată-s&ă. Întâlnin- 

du-se amândoao oștile, adecă cea moldovenâscă-cu cea mun- 
tenescă la olaltă din sus de Râmnic, şi vitejâsce bătendu-se, 
ai învins Stefan V pre Radul IV, şi ai dat voe oștilor sale 

de trei dile ai prădat în Ţara Muntensscă. 
«Zăbăvind Stefan V până ce i sat adunat oștile câlea îm-. 

prăştiate la pradă, au strâns o samă de boâri din Valahia 
şi din Moldova, şi vorbindu-se la olaltă sau tocmit de ai 
despărţit din Milcovul cel mare o parte de părău ce vine 
pre lângă Odobesci şi trâce de dă în apa Putnei, şi până 
astădi este otarul Țărei Moldovei, și a Tărei Românesti, a- 
cel părâu ce se desparte din Milcovul cel mare. lară mal 
nainte ai fost având ţerile amândoao price pentru otar, căci 
Tera Muntenescă vrea să fie otarul săi până în apa Totru- 
şului; iară moldovânii nu lăsa, până ai vrut Dumnedei de 
Sai tocmit aşa. Şi ai luat Stefan V, cetatea Crăciuna cu 
do aia să ii Putnei, Şi lau lipit de Mol- 

Lai s&i, pre Vâlcea şi pre Ioann. 
«Întorcându-se Stefan V, cu oștile sale şi mergând pre 

apa Bărladului în sus, i-aii plăcut locul întră Bărlad și 
Vasluiă; drept acâia pentru mulţămita că au biruit pre
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turăă şi pre munteni, aii început a zidi beserica sântului 
loann mergătoriului înainte în târg în Vasluii, şi pre urmă 
şi case domnesci ai făcut, cum să cunâsce şi până acuma. 

« Aflându-se Stefan V vodă la Vaslui, i-ai venit vâste” 
de sârg cu olăcarii de la Soroca, cum Lobodă şi Nelivaico 
hătmanii căzăcesci au întrat în țâră şi pradă. Deci Stefan V 
vodă îndată aii şi mers asupră-le și bătându-se n6ptea' cu 
cozacii la Grumaăzesci, cozacii s'au biruit, și prindându-se 
Lobodă, Nelivaico sau alungat spre Nistru cu o samă de 
cozaci, dintr& cari! bine mulți sai înecat când trecea Ni- 
strul. Înecatu-s'ai acolo şi Iora polcovnicul cel vestit âl 
cozacilor, de la carele până astădi să chiamă locul acela 
vadul orei. Iară Stefan V vodă, după ce s'aii înturnat de 
la gonirea cozacilor, ai descălecat tărgul Iașilor, şi ai în- 
ceput a zidi besrica sântului Nicolae carea custă şi până 
astădi în orașul Iaşilor lângă curtea domnâscă. Deci s'au 
înturnat la scaunul săi în Sucâva, unde cu fârte mare 
pompă sau primit de mitropolitul şi -alţi preoți, și după ce 
Sai aședat ai început a' zidi mânăstirea sântului Dimitrie 
din  Suceva de lângă curtea domnâscă, apoi atunci s'aă cu- 
nunat cu dâmna Voichiţa: fata Radului al' patrulea domnu- 
lui muntenesc, iară pre mumă-sa cu mare cinste o ai tri- 
mis a casă la bărbatul ei Radul IV.» 

După atâtea învinjeri-pre Stefan V domnul Moldove! din- 

tre crail de prin prejur, care de care se bătea, ca să! tragă 

în partea sa, precum arată Dlugoș! scriind aşa: «Trimis'ait 

și Matiaș craiul Ungariei trei soli aleși la Stefan volvodul 
Moldovei, pre Dominic prepositul din Alba; pre Caspar de 

Otvan şi 'pre Mihail de Peştea, ca săl tragă spre unguri, 

desbărându'l de craiul Poloniei, şi deal eii crăime, căci îl 

făgăduia tare ajutoriui asupra. turcilor. Da ajutoriii asupra 

turcilor, măcar că avea, mare op Stefan voivodul Moldovei, 
la atâta totuși nu sai putut aduce prin Matiaș craiul: Un- 

1 Ioannes Dlugossius |. c.
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gariei, ca să se lase de Poloni, sai să se scâle asupra 

lor, precum forte dorea ungurii. Deci Cazimir craiul încă 

îngrijindu-se, și temându-se de nestătornicia lui Stefan, ca 

şi mai tare se'l lâge şie pre Stefan, au trimis la densul 

pre Sântămăria mică din anul de acum pre Stanislav Va- 

trobea de Stregilțe palatinul Belzului, şi pre Andreiu de 

Borşovița.. prepositul din Lancicia şi canonicul din Cracovia, 

de Pai jurat de nou.» Vedi mândria, se nu dic nebunia 

amânduror. n&murilor acestora, care credea că cu multe 

stârceri de jurămînturi, şi cu apărările unora asupra altora 

vor supune şi pre toti românii! 

Mai pre urmă în 21 Septemvrie din anul de acum, aşa 

scrie Matiaş craiul Ungariei, cătr& Thoma magistrul: sibic- 

nilor: «Înţelâpte şi luătoriule de samă noao iubite credin- 
closule! îți poruncim, ca îndată cât vei lua acestea, să dai 

lul Dracula credinciosului nostru din banii hărminţiei, sau 
din veniturile cămărei din Olenbaia 200 de florinți întru 

ajutorință pre contul nostru; almintrelea să nu faci supt 

mal mare mânie a n6stră. Iară acestea care le-am iscălit 

cu mâna n6stră, după ce vei plăti acelea 200 de florinţi 

să le ţii la tine pentru îndreptarea ta. Dat în Buda în dioa 

S. Matheu Apost. şi Evang. în anul domnului 1475, al crăi- 

milor n6stre cei unguresci ş. c. 18, iară a Bohemiei 7. 

Matiaş craiul cu mâna sa.» Dracula acesta ai fost Vladis- 
lav V despre carele am vorbit la anii trecuţi, şi vom mai 
vorbi la anii viitori. 

Anul 1476. Despre acelea care s'au întâmplat în anul de 
acum lui Stefan “V domnului Moldovei, iarăș așa cuvintă 

„Dlugoș?: «Mahomet II împăratul turcilor de nestâmpărată 
ură pornit asupra lui Stefan voivodului Moldovei, pentru 
că nici tributul făgăduit i Pau plătit, Chilia încă o ati cu- 

1 Mathias Corvinus Rex apud 
Engel in antig. Hist. Valachiae 5 
Part. 1. p. 180. - 1416. 

2 Dlugossius Lib. 13. ad ann.
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prins cu putârea, și în anul trecut au tăiat 120,000 de 

ostaşi turcesci, şi-aii strâns totă putârea la cetatea Sofiei 

(sati Sardicel de' demult), şi ai purces în cântra lui, ca 

supjugând Moldova, se o dea pe tribut Gre-cărui român, 

anume Alexandru, carele se dicea pre sine a fi-frate cu 

Stefan V, când merjea împăratul turcesc cu prea' mare 

gătire de Gmeni, de cămile şi bombarde, la războiul a- . 
“cela, și acuma ajunsese la Varna cetatea Bulgariei, lau 

întimpinat fără de veste Martin Haraziţ de Vroțimoviţe 
solul lu! Cazimir craiului Poloniei, carele mat de mult se 
trimisese la turc, ci zăbăvise. pentru ma! multe pricini, dară 

ma! vârtos pentru că Stefan vodă nu judeca a fi de folos 

solia. Martin acesta având râgaz în 22 Maiu de a vorbi cu 

Mahomet II. se ruga se dea pacea lui Stefan vodă.——— 

Ci Mahomet X-a răspuns că-pentru pretenşugul polonilor 

ar fi făcut, de ce se ruga Martin, de ar fi grăit mal nainte 

de a porni din Odriu: ci fiind că acuma este mal în mar- 

ginea Moldovei nu pâte călca făgăduinţa, carea o ai făcul 

voivodului Valahiei, și Chesariului tătăresc, prin ale cărora 

solil şi rugăciuni sai şi plecat spre războiul acesta; totuş 

că nu se va împetri și să va lăsa de harţ, de să va lega 

Stefan V vodă, că'i va plăti tot tributul, și cel trecut şi cel 

viitorii, va întârce Chilia la prinţipatul Valahiei şi va slo- 

bodi toţi robii. Condiţiile acestea neplăcând solului aă în- 

sciințat pre Stelan vodă despre tote, și el sai. . înturnat la 

craiul în Mariemburg. 

«Tot de o dată mare ste tătărescă, ad venit întru a- 

jutoriă turcului, și întrând în Moldova mai "nainte de turci, 

ai început a o năcăji cu sabia şi cu foc, şi pradă; ci Stefan 

vodă de doi nemici așa de putârnici, adecă de tătari și de 

turcă, carii pe o vrâme, dară de ma! multe: părți năvălise, ne- 

spăriindu-se, ci neînfricoşată inimă purtând, mal întâiă a ars 

tâte pre unde era se trecă vrăjmașii, apoi întâiaș dată s'au a- 

pucat de tătari, de carii mal tare se temea de cât de turci, și 
cu ajutoriul lui Dumnedeii pre acâia tare i-au învins, și mai



102 

  

Y-au stins; și cu atâta râvnă au gonit pre cel ce lugea, cât 

pre mai mulți au tăiat în fugă de cât în bătae. Deci spăl- 

mântându-se tătarii, ca să -pâtă fuji mai lezne, şi pre ușor, 

nu numai armele, ci şi arcurile, şi faretrele cu săgețile, şeile 

şi hainele -le lepăda, şi ca nisce turbaţi, goli sărea în apa 

Nistrului (nu a Dniperului saii Boristenulul) de să îneca. 
«Întorcându-se Stefan V vodă de la gâna tătarilor mai! 

cu inimă sau apucat de turci, dintre cari! pre mai mulți 

au tăiat, când trecea Dunărea, cu luntrile. După acsia din 

păduri, unde se trăsâse cu al săi, lovindu-se cu turcii, mal 

ales cu cel ce să răsipea după zăhărea, mai tot-deauna 
remânea el biruitoriii, și pre turcii cel robiți nefăcend vre 
o al6gere întră dânșii, sau de vii îi belia, sai îl trăjea 
în ţapă; până când au împărţit turcul mulţimea oștilor sale, 
și au încunjurat de tte părţile pre Stefan V vodă. Aşa tur- 
cul aii învins atunci pre Stefan V vodă tăind ca la 200 de 
moldoveni, dară lui încă nu at fost necruntată biruinţa, tă- 
indu-se de Stefan și ostașii lui, precum spun, mai la 30 „000 

„de turci. Pentru perderea acesta moldovânil să clătisă de că- 
tră domnul său, ci Stefan V vodă nebăgâd sama de tste, 
sai gătil de noao bătaie, şi sai rugat şi de Cazimir craiui 
Poloniei, ca să trimită întru ajutorit 12000 de ostaşi, căci 
cu ajutoriul acela va lucra, de turcul cu rușine va eși din 
Moldova. 

<Întru acsia ciuma Şi fOmetea, doao rele nesuferici6se, 
intrase în stea turcului, și mulți turei peria de dânsele 
în tote dilele, numai o mângâiare avea turcul şi stea 
lui, că Bessarab voivodul Valahiei, pentru carele se și slo- 
bodise turcul la războiul acesta, cu 6meni, cu hrană, şi 
cu tote ce era de lipsă ajuta pre turci în t6te lipsele lor, 
şi 6stea muntenescă, ca câia ce era deo limbă, de un 
nărav, și scia tâte ascunsurile moldovenilor, ma! mult nă- 
căja pre acestia de cât turcii, Împăratul Mahomet II, încă 
ne mal sciind de ce'să se apuce, tote le pustia cu: foc şi 
cu sabie in Moldova, de unde fmetea din di în di tot
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crescea. Deci ne mai având ce mânca în Moldova, ai nă- 
pădit şi în Podolia, unde iarăș ai ars vro câle-va oraşe 

mai rmnici şi vro câte-va sate. După acâia vrând Mahomet II 
să ia Sucâva, şi Hotinul, mulți ostași ai perdut supt a- 
mândouo cetăţile acâstea, şi cu ruşine I-ai căutat a să în- . 

turna. de la iale și a să apuca de altele.» Așişderea scriu 

Cromer ! Ioachim Curei2 Mihovie3 şi Spondan €. 

Iară Miron logofătul scrie aşa 5: «În anul de la plăzmu- 
irea lumii 6984, v&dendu-se împăratul turcesc sultan Ma- 
homet II într'atâta pagubă desvre Stefan V vodă, şi cetățile 

[Chilia] și Alba ner&scumpărate, fiind. încă supt stăpânirea 

lui Stefan V vodă, gândi singur cu capul stă să mergă se în- 

tre în ț6ră, se o stropşâscă și se, o prade. Drept aceia s'au și 

apropiat de Dunăre, unde Stefan mult saii nevoit se nu 

las& pre turci să trecă Dunărea; ci în zădar l-au fost a- 

cea. nevoință, căci venind tătarii de o parte, turcii de altă 

parte, cu ste fără număr, au dat cale turcilor. și sau a- 
pucat de tătari, pre cari! lezne biruindu” I-au .gonit până 

la Nistru. Vrea da războii și turcilor, ci v&dând atâta tă- 

rime cu împăratul și mulţime de ste cu mulţi pedestri, 

din sfatul și al bosrilor, căci sfătuia bosrii să se dea la 

strâmtore, ca de se vor birui de turci să se pâtă mal lezne 

apăra la loc strâmt, și așa sai dat Stefan vodă cu oștile 

sale spre munți, unde şi-a ales loc de războiu la Valea 

Albă la strâmtâre,. unde este acuma satul Războâni chiemat 

despre acela războiii ce ati avut acolo moldovânii cu tur- 

cil, şi pedestrindu-se stea ca se nu nădăjduiască în fugă 

ci. în arme, datu'și ai războia Lun! lulie. 26, care războiu 

trăind mult tîmp neales, de âmbe părţile ostenise, până când 

s'au biruit Stefan V de mulțimea turcilor. Peritaă de ai 

nostri atunci atâţa cât sau înălbit locul de trupurile .celor 

1 Cromerus Lib. 28. p. 492. + Spondanus ad ann. 1476. 

2 Ioachimus Cureus in Anna- | Nr, 14, | 

libus Silesiae p. 195. 5 Constans Miron in Chronico 

3 Michovius Lib. 4. cap. 71. Ms. Valachico cap. 29
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periţi, şi mulți ai picat şi din bogril cel mari ş. c. 1. (Căci 

alţii scriă că 200 de moldoveni au picat). Întru acesta răz- 
boii au cădut Stefan V vodă jos de pre cal, ci Dumnedei 
Pau ferit de nu sau vătâmat. Turcii de la Valea Albă sait 
întors spre Sucâva, şi ardând târgul sau înturnat înapoi 
prădând şi ardend țsra. Iară Stefau V vodă după ce ait eşit 
turcii din țâră, ai poruncit de ai strâns trupurile celor 
tăiați, și făcendu-le movilă, de asupra el au zidit bisârica 
care până astă-di custă. 

«Am celit la o hronică, că Stefan V vodă, după ce ai 
perdut războiul cu turcii la Valea Albă, de noi sau în- 
tarnat, și gonind pre turci până la Dunăre, atâta l-ai spe- 
riat, cât le-aă căutat a lăsa tâtă prada, cât culesâse din 
Moldova. Ci acâsta istorici! streini nu scriii, totuşi se pâte 
crede, sciindu-se cine era Stefan V voda, iară domnul mun- 
tenesc Bessarab vodă (sau Radul IV cel frumos numit) 
mare ocară și. rea cuvintare ai avut la toți domnii me- 
giaș creștini.» | 

Calvisie 1 despre istoria acâsta pre scurt, dară și pre în- 
țeles așa scrie: «În anul de la Hs. 1476, Mahomet II, vrând 
se strice cu totul pre Stefan V prinţul Moldovei şi al Va-: 
lahiei, carele în anul mal din nainte tare zdrobise pre turci, . 
au ziderit pre tătari, ca trecând apa Tanaidului, să vină 
să prade Moldova, că el încă trecând Dunărea o va prăda 
de altă parte. Stefan părăsit de toţi, numai! în ajutoriul de. 
sus nădăjduind, întâiaşi dată sau apucat de tătari, pre ca- 
ri! învingendu'i până la Nistra (nu Boristen), i-aă întirit. 
De acolo întornânduse în cntea lui Mahomet, fiind-că nu avea atăta putere, cât ar fi trebuit să alb 
a se bate aiavea cu dânsul, ci num 
năcăjit, ardend Și cetăţile sale înain 
hrană, cât i-au căutat a lăsa 
pre turci şi ciuma), 

ă, nau cutezat 
al din I6șuri atâta Pau 
tea lui, ca se nu afle 

Moldova (mai ales năcăjind 
şi a mântui Sinderovia de unguri, pre 

"1 Selhus Calvisius in opere Chronol. ad. h. a -
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carea de mult o încunjurase stea. craiului Matiaş. > Așiş- 
derea şcrii Annalil turcesci cei de Leunclavie tălmăciți 1, 
Podesta 2, Fabrichie 3, Vossie + și Brentan 5. 

Dlugoş$ la câlea ce le-am scris la începutul anului aces- 
tuia dintr'ânsul, adaogă şi acâstea.: « Matiaș craiul Ungariei 
poltind laudă și din întârcerea acâsta a lul Mahomet II, 
din Moldova, pretutindenea sai fălit prin cărți, că Maho- 
met II simțind pornirea sa, nu sai înturnat, ci aă fujit din 
Moldova. Drept acâia şi papa Sixt IV şi Ferdinand craiul 
Neapoiului, şi toţi prinții şi comunităţile din Italia, afară 
de povățuitoriul Mediolanului, carele nu sau -putut înşela, 
aii cules şi pus la olaltă 200,000 de galbeni sau ducați, 
și i-au trimis craiului Matiaș, ;ca se strice pre turc, căci 

 făgăduia Matiaş craiul că cu bani! acâia nu numal va în-. 
vinje pre turc, ci de tot încă '] va, sodomi.» Așa . scrie 
Dlugoş, - ci Matiaş craiul banii aceia nu i-ati cheltuit asupra 
turcilor, ci asupra creştinilor, căci dice Ioachim Curei 7, a- 
părătoriul craiului Matiaș, precum urmeză : «Italia prin 
mijlocirea lu Ferdinand craiului din Neapol, au trimis:luy 
Matiaş craiului Ungariei 200,000 de galbeni, ca se se bată 
cu lurcii, ci el banii aceia în anul ce ati urmat; i-ati ră- 
sipit în războiul care lau făcut asupra Austriek.> Nici te - 
mira că Ferdinand craiul Neapolului ai: lucrat, ca se ca- 
pete Matiaș craiul Ungariei de la stăpânii Italiei acele doao 

sute de mil de galbeni; pentru că tocma în anul acesta | 

1476, sau căsăloril a treia Gră Matiaș craiul cu Beatrice 
fata, lui, despre a cărora nuntă vorbind așa scrie Bonfinie8: 

<Turcul vădând că ai îngheţat Dunărea, și înțelegând din 

spioni, că ardelenii și românii ai mers la nunta craiului 

” A Ă 4 ; 
' Annales Turciei a Leunclavio 1 Gerardus Ioannes  Vossiu. 

p. 101. editi ad ann. Hegirae 881. 5 Brentanus ad ann. 1476. 
* loannes Bapt. Podesta Part. 5 Dlugossius 1. e. 

1..cap. Îl. ? Cureus l.c.p.19%6. . 
3 Georgius Fabricius Lib, 2. - 3 Bonfinius Decad. 4. Lib. &.
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Matiaş (carea Saii ținut în sfârșitul anului 1476), cu dste 

de 30,000 de călăreți au năpădit în Dachia (Moldova) și 

prădându-o forte r&ui, 40,000 de suflete au robit, şi mal 'na- 

inte de a se desgheţa Dunărea, iarăș sau înturnat în Me- 

sia, de jos sati - Bulgaria.» 

'La care cuvinte ale lui Bonfinie, doao însemnă Gheorghie 

Eremie Haner]. Întâiii despre Beatrice dicând: <Acâsta ai 

fost a doao musre a lui Matiaş, și au trăit mal mult de 
cât el, precum se va ar&ta de aci înainte. Drept acâia eu 

nu sciii cum scrie Bonfinie în pagina 586, că doao mueri 

ale craiului: Matiaş ai murit mai 'nainte de a să căsători 

el cu Beatrice.» La carea. îndoială a lui Haner am răspuns 

la anul 1458. A doao: Îndoindu-se despre năpădirea turci- 
lor în Dachia, pentru că despre acesta nu scrie cineva din- 

tre ardeleni, ci eă voiu artta la anul îndată următoriu, 

că și năpădirea acesta ati făcut'o turcii cătră sfârşitul anul 
lui 1476. 

Anul 1477, Năpădirea carea o aii făcut turcii cătr& sfârşi- 
tul anului trecut în Moldova, şi despre carea în zădar se 
îndoesce Haner cel înțelept, cum sai dis la anul trecut, 
mai bine nu se pâte arăta, de cât din diplomatul craiului! 
Matiaș cel din Buda dat în sărbătorea. trupului lu Hristos 
din anul 1477. Prin care diplomat dăruâsce craiul tote bu- 
nurile familiei de Marot comitului Stefan de Bator judecă- 
toriului curţii crăesci. 

Diplomatul acesta se află la Carol Vagner?, şi Matiaş 
craiul întră altele acâstea dice într'ânsul: «Ca să tăcem sluj- 
bele câlea prea mari, multe, şi mai de demult ale comitulu! 
Stefan de Bator, am socotit că câlea mai prâspete vredni- 
cil ale lui, să nu le trecem [cu] vorba, pentru că în anul 
trecut, după ce am: luat Sabaciul cu ajutoriul Dumnadeesc 

! Georg. Ter. Haner Reg. Hung. | 2 Carolus Vagner in .Diss. de Periodi.15. $ 366. nott; o et p. i Cumania.
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de la turci (la a căruia luare numitul comitul Stefan nu 
numai aii fost de față, ci și vitezesce sai purtat) şi ne-am 
înturnat cu fericire în Buda, — —— — pre prea înserinata 
crăiasa. Beatrice de Arragonia. logodnica n6stră o ati adus 
în' Ungaria. Apoi după ce sau rădicat (până a fi.noi cu- 
prinşi cu nunta, carea din mila lui Dumnedei cu fericire 
o am isprăvit) împăratul turcilor, carele nu să ma! satură 
de sângele creştinesc, cu tâte oștile sale asupra crăimei 
n6stre, și a Moldovei (aţiţat fiind și de necredinciosul Bes- 
sarab voivodul 'Țerei Muntenesci, carele se desdinase de ma- 
iestatea şi sântă corona n6stră) şi mai ttă țara Moldovei 

„o ai cuprins și supus șie, şi noi pentru disele trebi în per- 
sona nostră nu lam putut opri, în locul nostru din tâtă - 

c6ta credincioşilor nostri pre numitul comitul Stefan Pam 
ales la războiul acesta, carele întărit cu vârtutea şi. sârgu- 

ința sa, şi ajutat și de ceialalți credincioşi al nostri pre nu- 
mitul împeratul turcesc în așa de rușin6să fugă Pai luat, 

de țera acâia ni o ai lăsat slobodă și în pace. Iară mal 
pre urmă fugărind pre împăratul turcesc din Moldova, din o- 

sebită porunca n6stră ait mers cu oștile sale asupra numitului 
necredinciosulu! voivodului Bessarab, și asupra Țărei Mun- 

tenesci, și acolo pre Bessarab dimpreună cu turci!, pre caril 

îl lăsase împăratul spre paza țărei, Pai bătut, şi după ce 
la ruşinsă [ugă lau silit, şi lau alungat din (6ră, au a- 
şedat acolo alt voivod pre carele lam fost ales noi.» 

Din cuvintele acestea chiar se vâde, că până când sai 

ținut nunta craiului Matiaş I, cu Beatrice fata cea de după 

gard a lui Ferdinand craiului Neapoiului1, Mahomet II ai 
prădat Moldova, şi d6ră şi Ardâlul, precum mărturisesce 
Bonfinie la anul trecut, ci pre Mahomet II mai mult lai 

fugărit din Moldova Ștefan V domnul Moldovei, de cât co- 
mitul Stefan de Bator; pe Vladislav V, încă mai mult lau 

ajutat Stefan V, de cât Stefan de Bator, se capete iarăș dom- 

1 Timon in Epitome: Chronol. p. 80.
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nia Valahiei, pentru că dice Dlugoşi: «Stefan voivodul 

Moldovei bărbatul cel inimos după ce şi-au cârpit stea 

cea de turci sfârticată prin noi, şi de la cârnele plugului 

luați voinici, ca să nuși petrecă timpul fără folos, pre la 

dioa sântului Martin au întrat cu stea sa în Valahia, şi 

pre Radul IV, fiiul. lui Viad sau Vladislav (III) Dracula ca- 
rele era pus domn Valahiei de împăratul turcesc, dândui-se 
acesta prin cetățânii din Brașei, Lai prins, şi după ce ai 
cuprins t6tă Valahia, și au tăiat sai alungat pre turcil cel 
înțr'&nsa aflați, pre 'Țipuliţa Pau pus domn Valahiei, apoi 
întrând în ținutul Totrușului, Pau luat de la turci împreună 
cu veniturile, care le avea turcii din ocnele de acolo.> 
Cromer 2 încă scrie: «Stefan palatinul Moldovei, într'armân- 
du-se numai din sine ai prădat Țara Muntenâscă, Şi ai 
prins pre Radul sau . Dracula palatinul țerei acestia, vin- 
dendu'l cetățânii din Braşeu, Apoi alungând pre străjarii 
turcesc din Valahia, ai pus într'ensa domn pre Țipulissa, 
carele era unul dintre bosril săi. Ba şi ţinutul 'Totruşului 
încă lau năcăjit cu sabia şi cu foc, şi ocnele câle de sare 
dintr'ânsul le-ai ars cu foc.» | | 

Din disele acestea ale craiului Matiaş I, ale lui Dlugoș, 
și ale lui Cromer, care le adustiă aci, așa scrie şi închide 
prea vestitul Enghel3: -<Spre iarna din anul 147%, au 
venit iarăş turcii, şi at robit din Moldova, până când ai 
ținut nunta craiului Matiaş 1, 40,000 de ment cu ajuto- 
riul şi din sfatul lui Dracula (Radului IV voivodul munte- 
nesc celui plecat spre partea turcilor, pre carele aci, după cum arată Prait și Vagner5, hrisâvele unguresci îl numesc 
Bazarad). În sfârşitul anului 1476, au trimis craiul Matiaș 
pre generariul săi Stefan Batdri cu Gste, carele înţelegân- 

"+ Dlugossius Lib. 13. aa ann. | antiq. Hist. Valahiae. part. 1. p. 1477. | | 0 seg. 
2 Cromerus Lib. 28. p. 495, ; Pray Diss p. 148. _* Ioannes Christianus Engel in 1802 pene” ooleet sist. Geneal,
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du-se cu voivodul din Moldova (Stefan V)-au scos pre 
turci din Moldova, după acâia de grabă au trecut în Va- 
lahia, și pre Radul cel poreclit Dracula, precum îl numesc 
Dlugoș și Stricovschi, la atata Pau adus, de n'a avut unde 

“scăpa, fără numa! în Brașei, precum arată epistola lui 

Stelun: Batori, cea cătră sibiiani scrisă din tabăra oștilor 

crăesci, de lângă Bucuresci în 11 Noemvrie din anul 1476 

de la Edert. Iară cetățânii din Brașei ai dat pre Radul 
protivniculuy său lui Stelan V domnului Moldovei, de i-ai 

stins viaţa. Radul acesta se vede a fi [ost Radul cel fru- 
mos, numit în hronica erei Muntenesci, carele ai făcut 
mănăstirea Tânganul.» 

Tot acelaş Enghei la locul însemnat cu ceva mal în jos, 

„aşa mână istoria mal încolo: <Vlad Țăpăluș a doao ră 
în anul 1477, sau omorât de şerbul s&ă,-precum să vede 

în anul 1479. Stricovschi2 gice: că Stefan voivodul Mol- 
dovei aii pus voevod muntenesc (Woiwoda Multanschin po- 

slavii) pre un bosriii al săi a nume Țipulissa. ——— 
«Sfârşitul lui Vlad aşa îl spune Dlugoş: că îmblând o-. 

dinădră Vlad călare pe câmp i sau tăiat capul cu vicleșug 

de un șerb al lui. Dâră din îndemnul turcilor, pentru că 
aceştea au dobândit capul lui, şi prin mai multe cetăţi laă 

purtat tras într'o ţapă, ca de toți să se vadă.. Mi se pare 

că: muntânii n'au putut suferi pre Vlad Ţăpăluş, rnăcar că. 

după annalil lui Filștih ai zidit mânăstire Znegovului, și 

după scrisorea cea tipărită de supt numărul LĂXII, după 

ce iarăş ai dobândit domnia, cu mult mai bine şi creștin6sce 

Sai purtat, ci ai mai voit a se da pre sine supt stăpă- 

nirea turcilor, de cât a remânea supt domnia lul. Ucide- 

rea acâsta se vâde a se fi întâmplat la anul 1479.» 

: Aşa Enghel; dară eu voii arăta la anul 1481 că Vladis- 
lav V, sau Țăpăluş vodă domnul erei Muntenesci încă 

__1 Eder 'Obss. Crit. et Pragm. * Sirikovski edit. Cânigsberg 

p. 157. | p. 657.
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trăia în anul acela. Anonymul românesci mi se vede a 
scrie mal acurat despre dânsul, când așa cuvintă: <Vlâd vodă 

„Ţepeluș a doao Gră la l6t 1477. Acest domn este tată Ra- 
dului vodă celui mare, acest domn ai făcut mânăstirea 
Glavaciocul, şi murind ai isprăvit fiul săă Radul vodă 
după pisania mânăstirii la lt 1496. Acest domn avend 
război cu Stefan: vodă V, domnul Moldovei la Râmnicul 
sărat, aă perit în Gste, după ce ai domnit a doao ră 
ani 16.» Adică au peri! Vladislav V domnul muntenesc în 
anul 1493, după mârtea lui Maliaş I craiului Ungariei, că- 
ruia cum că i-ai fost protivnic, cât au apucat a doao 6ră 
domnia, arată epistola. comitului Stefan de Bator, care o 
voii aduce la anul 1481, şi aşa smintâsce prea. vestitul 
Enghel şi aci în hronologiă. De ai adus capul lui Vladis- 
lav V lasturei, și aceștea Tau purtat înțăpat din oraş în o- 
raș ca săl vadă, nui de a te mira, că prea mult năcăjise 
mai "nainte pre turci, și întratăta îl spăriasă, cât, când 
era rob în Ungaria, încă se temea de dânsul, căci scrie 
'Bonfinie?: «Ceaiul Matiaş pre soli turcesci nu'! slobodia 

„se vină înaintea lui, mai "nainte de a le arăta pre Dracula, 
protivnicul cel mai mare și mai grâznic al turcilor, pre 
carele îl avea rob. Iară solil turcesci .v&dând omul, de la 
carele aşa de grâznice chinuri suferise turcii, şi de atâtea ori 
se învins6se și [ugărise, mal lezne se aduce 
„pacea şi făcea (revgele.» | | 

Dlugoș3 încă așa. serie despre a doao domnie a lui Vla- dislav V domnului Valahiei: «Acelaș Matiaş craiul Ungariei 
pre Vladislav Dracula voevodul Valahiei (nu al Bessarabie!) 
după ce Vai ţinut rob mai doi-spre-dece ani, cu Stefan voe- vodul Moldovei împreunându'şi oștile laolaltă, iarăș Pa „pus domn în Valahia, și i-au poruncit, se ţină războiă a. supra. Valahiei şi asupra lui Totruş prefectului eil, celui de 

a de îndelunga 

1 Anonymus Valachicus in Mss. * Bonfinius Decad. 4. Lib. 2. cap. 44. 
2 Dlugossius Lib. 13. ad an 1476.
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împăratul turcesc într'ânsa pus, ca cu atâta mai tare să 
"tragă pre Stefan vodă în partea: sa, în contra craiului Cazi- 
mir. Carii măcar că în bătaia dintâi au învins pre muntâni 

şi ai cuprins tâte cetăţile sai oraşele Valahiei, întru a doao 

bătae totuşi muntânil ajutoriți de turci pre amândoi k-aă 

învins, şi Y-au înterit din Valahia, şi ma! pre urmă Totruș 

prefectul împăratului turcesc înturnându-se, ai cuprins Va- 

lahia, ci Dracula au perit în bătaia acsia prin vicleşugul 

șerbului săi.» Aci: destul de încălcit scrie Dlugoș, şi eă nu 

mă pricep cine ar.fi fost Totruş acela, pre carele îl dice a 

fi fos prefect Valahiei, dâră prin Totruş înteleje pre Ra- 

dul IV. sau cel frumos, domnul Valahiei, ci sau tăiat de 
Stefan V domnul Moldovei, cum sai arătat mai "nainte; 
Hronologia încă o prea încâlcâsce aci Dlugoș. 

lară Gheorghie Franţes 1 la anul de acum scrie: <În luna: 
lui Septemvrie din anul de la zidirea lumei 6985, iară de 
la Hs. 1477, Mahomet II mai mult biruit de cât biruitoriu 

Sau înturnat din Valahia, şi pre Beglerbegul Pai lăsat în' 

cetatea Sofiei, iară el sau dus în Odriu.» 

* Matiaș craiul Ungariei prin hrisovul său cel dat. din Buda 

în ajunul Ispasulul din anul acesta 1477, carele se află la 

Cornides 2 ai stricat Abbăţia din Cherţ, şi veniturile eil le-ai 

dăruit prepositurii din Sibiiă. 

Mai pre urmă la anul acesta scrie Miron logofătul 3 di- 

când: «În anul 6985 Noemvrie 8, au r&posat Theotist mi- 

tropolitul de la Sucâva. Aci m& mir cum pote se fie cu 

cale da aă scris şi Urâche vornicul, că întru acestaş an ai 

r&posat dâmna: Maria, ce era de la Magoa. Dară Stefan 

vodă avea dâmnă pre Voichila fata Radului vodă; ci pote 

se fie murit Voichiţa mai "nainte, şi pre urmă se fie luat 

Stefan vodă pre dâmna acesta de la Magoa. > 

1 Georgius Phranzes in Chro- 3 f: in Chronico 

nico Lib. 3. cap. 30 et ultimo. Constans Miron i 

2 Daniel Cornides Mss. Dipl. | Mss. Valachico cap. 29. 
Tom. 3. p. 23.
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Anul: 1478. În anul trecut 1477, Matiaş 1 craiul Ungariei 
iarăşi se sculase cu războiă asupra Austriei 1; “drept acâia 
turcil în anul de acum 1478, mare gătire au făcut asupra 
românilor, și asupra Ardâlului, precum arată hrisovul lul 
Petru Ghereb, carele se află la Cornides?, şi sună aşa: «Petru 
Ghereb de Vizocna voivodul Ardeluluy și comitul secuilor, 
tuturor și fiesce-cărui nobil şi altor Gmeni cu moșii din 
comitatul Dăbâciy, sânătate! fără de spunerea n6stră mai 
pie larg toţi și fiesce-carele dintre 'voi trebue se scit pri- 
mejdiile, în care este tâtă (era Ardelului; primejdiile a- 
cestea ca se le lecuim la vremea sa, am otărât să ne a- 
dunăm, și să ne sfătuim la olaltă, pentru aceia voao, şi 
fiesce-căruia dintră vol tare și vârtos v& poruncim, în nu- 
mele craiului, ca pe a doao Duminecă din păresima acum 
viitre, fiesce-carele în persâna. sa (luându-se afară nobili! 
cel mai mișei de a casă) se vă aflați în Mediaș supt obi-. 
cinuita pepepsă, unde şi noi vom merje, ca împreună cu „Vol să ne sfătuim despre lucrurile țerii, ca se nu cădem pentru lEnea n6stră supt robie vecinică, Dat în Şilindul mare, în 2 Făurariă din anul 1478.» | 

Anul 1479. Gătirea cea mare a. turcilor din anul trecut asupra românilor și asupr a Ard6lului sau ivit în anul de acum 1479, pentru că împăratul turcesc Mahomet II au trimis pre Alibegul asupra lor, cum scriă : Tubero 3, cu 40000, Bontinie4, Nadani5, şi Buholţers, cu 60,000. sereci! de Braşeu? cu 6 
cu 100,000, carele prăd 

Annalil .be- 
5,000, Ens8, Brietie? şi Eoresti 10 
ând mai nainte Valahia, au întra 

" Bonfinius f. 596. Seq. Timon. î Annales in Epit. Chronol. f. 81. seq. ad. h. a * Daniel Cornides 'Mss. Dipl. o Tom. 2. p. 157, * Ens. p. 158. 3 'Tubero p. 149. 

templi  Coronensis 

* Bonfinius f. 612. 
5 Nadanyi p. 191. 
S Bucholzerus in indice Chro- no]. p. 439. 

? Brietius in. Chronico Univer- 
sali ad ann. 1479. 

19 Yoresti nel Mappamondo Isto- 
rico Lib. 2. eap. 3.
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în Ard€l, ci nu bine i s'aă întâmplat eșirea dintr'ânsul pentru 
că Îu încunjurat în șesul Jibetului de comitul Stefan de 
Bator voivodul Ardslului și de Paul de Canica comitul Ti: 
miș6rel , și așa de tare frânt, cât în bătaia acsia au că- 
dut 30,000 de turci, numai 8000 de ungurâni picând, şi 
Ali Begul încă de abia au scăpat, precum scrii tot ace- 

iaşi istorici, din Bonfinie! şi acâia se răschiră, că în bă- 

taia acâia mal mult ai făcut românii și sasii din Ard6l. 
Precum mi se pare moldovânii în anul acesta. 14:79, n'aii 

avut vre-o bântuială despre turci, căci dice Miron logofătul 2 . 

<Urcche vornicul scrie, că în anul 6987 au început a zidi 

Stefan V vodă cetatea Chiliei şi o au sfârșit întru acesta 
an Iulie 16, care lucru nu să pâte crede, întrun an săo 

fie isprăvit, ci sau adaos o cetățuică mică cătră cea mare 

cetate, cum am înteles de o samă de bogri de eră, mal 

ales din Panante, ce a fost postelnic mare, sai dires și 

Sai Sati. mal întărit cetatea Chilia, trăgendu'i și alte pănze 

— — — sai niscari turnuri, adăogând și întărind baştele 

Și șanțurile. Întru acestaş an şi lună în 25 aă murit și Bog- 

dan vodă feciorul lui Stefau vodă; : aci vEd că iarăș au murit 

dâmna, ci numele nu il scrie.» 

Ce scrie prea vestitul Enghel? la anul acesta. despre 

Vladislav V sau Vlad Țăpăluș domnul Valahiei, şi despre 

Vlad fiul lui Radul IV, numai bărfelă este, precum voii 

arăta la anul 1481. 

Polonii încă nu şk-au uitat de obicinuita. lor mândrie, 

ci în anul de-acum iarăși au pollit, ca Stefan V, domnul. 

Moldovei se le idre de noi; căci se află la Doghieli re- 

gestrul acesta: «În anul 1479, cărţile omagiului făcut luă 

Cazimir craiului de Stefan palatinul Moldovei, : că el ânsuși | 

în pers6na sa va jura craiului în Colomia, când se va chiema | 

după șese luni.» 
- i 

189, 

E 4. Lib. 6. antic. ist. Valach. Part. |. p. 18 

„2 rii Dia text.] + Dogiel in cod. Dipl. Dania 

3 Joannes Christianus Engel in tom. 1. p. 603. 

8 
Cronica românilor. Tom, II.
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Anul 1480. Perderea turcilor cea din anul trecut de la 
şesul Jibetului, precum scrie Haner! ai .dat inimă comi- 

tului Stefan de Baâtor voivodului 'Ardelului, de aii trecut 
și el în Valahia asupra lor. Căci dic annalil besericil din 
Brașeu 2: c1480 ciumă grâznică au fost în tâlă țera Bârsei, 

„iară Stefan de Bator ai întrat în 'Ţâra Muntenâscă, se bată 
Nicopoiul.» Dară ce au isprăvit Stefan de Bator la Nico- 
poiu, nu se scie. | 

Miron logofătul încă dice3 la anul de acum: «Iară în 
anul 6988 au murit Petru vodă al doilea feclor al lui Ste- 
fan vodă.» | . ă 

  

„Anul 1481. Matiaş I craiul 'Ungariei măcar că nu înceta 
de a se bate în Austria cu împăratul Frideric III, după 
cum scrie Bonfinief, totuşi de turci încă apăra Ungaria 
prin comilul Stefan de Bator voivodul Ard6lului, al căruia 
hrisov cătr& Thoma Altembergher magistrul cetățenilor din 
Sibiiu, ce să află la Cornidess, așa sună: «De frunte pre&- 
tene, noao adevărat iubite! lucrurile câlea. N0a0, cari ni 
le-aţi fost scris mal de demult despre Hador, și calea turcilor 
spre Rușava, ai fost adevărate, iară cum Şi când s'au în- 
tâmplat, şi cu ce rând le-ati slujit lor norocul în Ruşava, 
din cărţile părcălabilor nostrii din cetățulca Devei, 'care vi 
le trimitem cu cărţile acestea, chiar veli putea înţelege. 
Iară acum ne-aă însciinţat brașovânii, că măcar că Țăpă- 
luș, Ocypelles, voivodul părților muntenesci (sai al Vala- hiel); 6stea şi Gmenil ţerei sale pentru acâia i-ati rădicat, 
ca se mârgă, se bată cetatea Chiliei, întru acâia totuşi a- celaș Țăpăluş cu toţi Gmenii Şi Gstea sa sar fi tras supt munţi, așteplând venirea turcilor, cari turci, după ce vor sosi îndată vrâu. se între în Arde], a cărora năvălire, cu 

. . - „d 
Ă 

” 
! Georgius,leremias Haner Reg. * Constans Miron in Chronico Hung. Periodi 15. $ 870. Ms, Valachico cap. 29. | > Annales Templi Coronensis : Bonfinius f. 592. sega. ad h. a. | Daniel Cornides Mss. Dipl. “tom. 3. p. 67.
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ajutoriul lui Dumnedeii vrem să o împedecăm. Drept acâia 
vE însciințăm prin acestea, şi în pers6na. crăiască prea 
vârtos v& poruncim, ca cât veţi vedea acâstea, îndată ŞI 
fără zăbavă atâța ostași şi călăreți, căți ostaşi plătiți tre- 
hue să dați şi să trimiteţi, se trimiteţi din sasii vostrii la 
no! în Cohalic, unde vom fi şi noi în dilele acestea, și ce- 
loralalți sasi să le porunciţi, ca în t6tă vrâmea se fie gata 

și cu grije, scaunelor Mercurei, Şebeșului şi celoralalte sca- 

une ce sânt de cătră Haţeg, încă să le poruncit, ca acâle 

se fie gata şi când se vor chiema prin părcălabil nostrii din 

cetățulca Devei, îndată să le mârgă întru ajutoriii. Drept a- 
câia poftim ca almintrelea să nu faceți. Dat din Bogata 
Marţi înaintea SS. Apostoli Filip și Iacob, (caril cad în 24 | 

Noemvrie după cărindariul vechii) din anul 1481. Comitul 

Stefan de Bator voivodul Ard6lului.» 

Hrisovul acesta, carele să ţine în original în arhivul sa- 
silor din Sibiiă supt numărul 401, de Var fi socotit prea 

veslilul Enghel, nu ar fi scris acdlea despre Vladislav V 
sau Vlad 'Țăpăluş vodă domnul erei Muntenesci, care le- 

am adus la anul 14:77, nici ar fi scris la anul 14:79, aşa! | 

«Vlad V unul dintre feciorii lui Radul Dracula (adecă al 

lui Radul al patrulea) sai pus de turci domn Valahiei în 

anul 1479 şi tocma de dânşii sau și măzălit în anul 1492 

pentru prepusul, că se înțeleje cu ungurii ș. c.> Ci ari 

lăsat disele anonymului românesc care le-am adus la a 

nul 1477 se fie adevărate. 

Din hrisovul craiului Vladislav Îl cel trimis «măritului 

Vlad voivodului fiului reposatului Dracula,» adecă filului 

răposatului Radului IV, căci Radul IV ar fi; domnit în Va | 

lahia, precum dice prea vestitul Eughel; dară atunci Vlad 

acesta nai fost al cincilea, ci al şeselea, după cum arată 

sir6oa domnilor mintenesci cea în hronica acesta întărită : 

nică ai putut înc6pe a domni în anul 1479, pentru că Vlad 

1 Engel în antiq. Hist. Valachiae Part. 1. p. 182. 

„
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saii Vladislav V, în anul acesta 1481 încă trăia, după cum 

arată hrisovul aci adus. Așa dară mie mi se vede, că lurcil 
ai vrut se pună domn Valahiei pe Vlad VI, dară Vlad sai 

Vladislav V acesta n'au îngăduit'o, ci ral bine el s'au ple- 
cat în partea turcilor, ţinând pre ascuns și cu ungurii, cum 
să va arta la anul 1492, numai ca să'și țină domnia, și 
așa Vlad VI, aă trecut în partea ungurilor şi ati cercat 
mai adese-ori ca se potă apuca domnia, ci nu ati pulut a- 
puca de Vladislav V. | 

Miron logofătul! încă așa scrie: «În anul 6989, în luna 
lui Iulie, qile 8 sai făcut războiă în Ţara .Muntenescă ; 
sau bătut Stefan vodă cu Țăpăluş vodă la Râmnic, şi cu 
ajutoriul lui Dumnedei au biruit Stefan vodă pre munteni, 
perit'ab “mulță munteni : luataii Stefan vodă t6te stâgurile 
lor şi mulți bogri muntenesci ai picat întru acest războii, 
şi pre Țăpăluș vodă Pai prins viu și i-au tăiat capul. Des-, 
pre partea lu! Stefan vodă încă au perit multi Gmeni şi 
boâri de frunte. Pusau Stefan vodă muntenilor domn pe 
Vlad vodă călugărul, carele mai pre urmă au făcut vicleşug 
asupra lul Stefan vodă, pentru că ai dat ajutoriii turcilor, 

"când aii mers -turcil de'aă luat cetătile şi au prădat (6ra. 
lară Stefan vodă după bătaia cu Țăpăluș vodă cu mare 
laudă sai întors lă Sucâva. 
„Dic unil întru alt typ de Țăpăluș vodă, cum atunci ai 

lost prins Stefan vodă pre Radul vodă, carele ai fost aţi- 
țătoriă de păgâni asupra creștinilor, şi i-ai ajutat Şi bra- 
Şovenii, tăind pre turci și luând Ţâra Muntenâscă, au lăsat pre Țăpăluş în locul săi; ci ori cum ar fi fost, izbânda 
tot au fost a lui Stefan vodă.>: | | 
„_«Acâsta încă o dic unil, se se fie aretat lui Stefan vodă la acest război sântul Martor Procopie âmblând asupra războiului calare şi întrarmat . ca un vil6z; și e de a se crede, că dacă sai înturnat Stefan vodă la Sucâva, ai şi 

! Constans Miron in Chronico Ms. Valachico cap. 29,
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zidit besârica sântului Procopie, de la satul Bădeuții, carea 
și până astădi custă.» Până aci Miron destul de încâlcit, ci 
tu le descurcă după câlea ce am dis mal sus. 

Anul 1482. La anul de acum am aflat hrisovul acesta, ce 
se găsesce la prea învățatul r&posalul Daniil Cornides 1, 
6re când iubit prâtenul mei, și sună așa: 

«Noi: Maliaș din mila lux Dumnedeii craiul Ungariei, 
Bohemiei ș. c. 1. facem însciințare prin rândul acestora tu- 
turor cărora se cuvine, că măcar că din deregătoria crăi- 
m, Și presosința dărniciei n6stre am obicinuit a dărui pre 

„cel vrednici, totuș mal mult sântem detori a artta bonă- 
latea și dărnicia nostră cătră acela carele sau născut din 
sângele nostru. Drept acâia precum am cunoscut din ple- 
carea fivel, că trebue să iubim pre unul născut fiiul nostru 
luminatul Ioann duxul Liptovei și comitul de Huniad, așa 
Și voind,. ca pre dânsul din cea ma! din lăuntru dragoste 
a inimi! n6stre, cu carea mai ales îl iubim, să'l înălțăm 
cu mulțimea bunătăţilor Și darurilor crăesci, precum se cu- 
vine unul fiiă de craiii, şi ca se strălucâscă în numitul 
[iiul nostru și după acâia în remășițele lui focul dragostei 
nostre, cetățulca Socloş dinpreună cu orașul iarăș Socloş 
numit din comitatul de Barania. (care au fost may nainte 
ale 'măritului Iob de Gara, dară prin mortea, şi stinjerea 
semiînţei aceluia, cu care ai fost venit la sântă corona nu- 
mite crăimei n6stre unguresci, și așa la maiestatea n6stră 
după cea veche şi primită l6ge, şi obicâiul crăimei ungu- 
resci) şi dinpreună cu alte 'orașe, sate, moșii, prediuri, 
vămi, ce să ţin și sai ţinut mal de demult de numita ce- 
tăţuică și numitul oraș; așișderea t6lă cădința crăiască, de 
cumva o am avut în numitele cetățuică, oraș, sate, moșii, 

prediuri, vămi și altele, sau s'ar ţinea de maiestatea n6stră 

în re ce typ, şi așișderea cu tâte folosurile şi tâte perti- 
nenţiile, adecă cu pământurile arătore cele lucrate și cele 

1 Daniel Cornides Mss. Dipl. 'Tom. 3. p. 123.
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nelucrate, cu râturile, pășunile, câmpii, fânațele, pădurile, 

dumbrăvile, delurile, văile, viile, şi ddlurile de vii, apele, 

riurile, peșterile, pescuiturile, cursurile apelor cu morile şi 

cu locurile de m6ră, iară preste tot cu întrejimile tuturor 

folosurilor și pertinenţiilor lor, ori cum să chiamă supt 
metele câle adeverate și bătrâne numitului: duxului Ioann, 
fiului nostru celui prea iubit, moștenelor, şi remășițelor 
lui tuturor, (de. vor fi așa precum se dice, cele mal sus 
dise), cu socotâlă -din neclătită sciința n6stră și din bună- 
voința și a prea înserinatei dâmnei Beatricel ' crăsei mu- 

“Gri! m6stre cel. prea iubite, din mânile nostre câle crăescl 
i le-am dat, cinstit și dăruit, ba i le dăm, cinstim și dă-! 
ruim, cu cădință de pururea, și nechemăciosă îndărăpt,. ca 
să le ţină, moştenesca şi aibă, neclătită remânând cădinţa 
altora, prin rândul și mărturisirea cărților acestora, care 
le vom preface în formă de privilegion, când ni se vor a- 
duce îndărăpt. Dat în Buda în Dumineca Quasimodo din 
anul 1482, în anul crăimilor n6stre al Ungariei Ş. c. 25, 
al Bohemiei 13.5 

lată că din hrisovul acesta chiar se dovedesce ce am 
scris la anul 1458 despre Ioann Corvinul feciorul craiului 
Matiaş 1, adecă că pre el Vai avut Matiaş craiul Ungariei, 
din fata lui Ladislav de Gara murea sa cea dintâi: şi 
pentru acâia i-ati dăruit Socloşul bunul lui Iob de Gara 
ratelul mumânei luj. 

Anul 1483. Miron logofătul: la anul de acum scrie di- 
cnd: «In anul 6991 au început. Stefan vodă a zidi ceta- 
tea la tirgul Romanului, ce se chiamă Smeredova. 

Iară prea învățatul Daniil Cornides 2 
lui Urban alesuluy Și întăritului episcopului Iaurinului și the- 
Saurariului crăesc, carea epistolă o ai trimis Urban catră Sasil din şâpte Și doao scaune: săsesci, și din țera Bârsei, 

aduce o epistolă a 

1 Constans Miron in Chronico Daniel Cornides Mss, Dipl, Ms, _Valachico cap. 29, Tom. 3. p. 34,
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și sună așa: «Intelepţi bosri? noao cinstiți preteni! Am - 
primit cărţile şi scrisorile vostre, pentru acâia se sciți, că 
după cum vaţi fost rugat de no!, așa am arătat prea în- 
serinatului domnului craiului nostru sârguinţa şi înțelepciu- 
nea vostră, care o âţi purtat în tote trebile numitului prea 

înserinatului domnului craiului nostru, și acuma încă necur- | 

mat o purtaţi, şi drept acâia mărimea sa încă cu plăcre vai 

dăruit voao ţinutul Făgărașului, carele sau ținut până a- 

cum de bosriul Udrista. Cărţile prea înserinatului domnu- 

lui craiului nostru, despre ţinutul acela "vi le trimitem, cu | 

putârea cărora îl puteți cuprinde şi ținea pre sama vâstră, 

numal v& rugăm pre iubirile şi pretenşugurile vâstre, ca 

ajutorința. şi veniturile crăesci din mijlocul vostru cât ma! 

curînd să le plătiți, ca și mărimea crăiască se simtă, că 
sânteți sârguitori. Dat în Buda, Duminecă înaintea sărbă- 

târei sântei văduvei Elisavetei din anul D. 1483. Urban, ş. e.» 

Aşa dară Matiaş craiul au stricat în anul de acum acâia 
ce s'aii fost aședat în anul 1467 despre Făgăraș, Omlaș şi 

Rodna împreună cu t6tă adunarea ţerei, adecă:: ca ținutu- 
rile aceste tus-trele să le ţină pre sama domnilor acelora 

cari! se vor măzăli din Moldova sai din Valahia. 

Prea, vestitul Enghel! încă așa scrie: «În anul 1483, 

Matiaş craiul prin Petru de Varda arhiepiscopul din Colo- 

cea, au făcut cu turci! pace pe cinci ani în carea in con- 

ditionibus induciarum per oblivionem nequaquam de infe- 

rioris Mysiae tyranno cautum erat, adecă: despre Moldova 

și Valahia nu se făcuse pomenire în tractatul acela cu ti- 

ranul (nu cum tâlcu6sce Enghel cuvintele cele lătinescl) din 

uitare. După acâia. ajungând Matiaş craiul la sultanul tur- 

cesc pentru Stefan -voivodul Moldovei (în anul 1484) şi a- 

runcând turcilor că scularea lor asupra Moldovei este stri- 

carea păcii, cu sumeţie i-aii răspuns Baiazet II, că el nu 

1 Ioannes Christianus Engel in antiq. Hist. Valachiae Part, 1. p. 

182. seq.
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se teme mai r&ă de morte, de cât de stricarea păcii, ci 
Matiaș craiul se cârce cartea despre pace scrisă, şi însuși 
va vedea, că întru acâia nu se cuprinde vre un cuvint 
despre Moldova. sai Valahia.» Deci ai luat prilej craiul, de 
pre Petru de Varda, pre carele mai nainte încă nu'l putea 
suferi, Pai trimis la prinsâre în Arva. 

Anul 1484. La anul acesta așa scrie secretariul la Mala- 
testa la Leunclavie !: «Baiazet 1 ai petecut trei ani fără de 
grijă, după ce au învins $i alungat pre ratele săi Zeme, 
apol însoţindu-se cu tătarii a gătit 350 de corăbil și altă 
6ste mare pre uscat, ca se mârgă cu războit asupra voi- 
vodului din Carabogdania și se” înfrângă. putârea. Întrând . 
în ț6ra acestuia t6tă o auă stricat cu foe și cu sabie și au 
luat orașul Chiliey, dându'l Mamilac castellanul sai părcă- 
labul, şi vindătoriul patriei şi cetatea. Ai purces deci 
turcii și tătarii cu prea mare ste la cetatea Moncastrului, ŞI 
supunendulise cetatea; ca cetăjâni! se'Și țină viata și averile, 
nu Şi-au ţinut făgăduinţa, ci Baiazet IL ca la 500 de fa- milil au dus din Moncastru în Țarigrad.>. | 

Cromer încă dice?: «Baiazet II avend linisce a casă, ca se izbândâscă ruşinea şi perderea, care o suferise tatăl s&u de la Stefan (V domnul Moldovei) în anul de la Hs. 1484 au pornit asupra Bessarabiel și a Moldove! pre apă și pre uscat, și. nu fără mare vărsare de sânge au luat cetățile 
3 c6lea prea tari Chilia de lângă sbocatura Dunăre, și Mon- castrul de lângă sbocatura Nistrului în Marea Negră, și au prădat t6tă Moldova în anul de acum, Şi în cel viitoriă, precum se va vedea îndată. Sai tras în laturi atunci Ste- fan, v&dendu-se mai slab de cât turcii, şi ținându-se în lo- curi pădurâse, sălbatice și strămte aă năzuit la Cazimir craiul Poloniei pentru 'ajulorii, făgăduindui că numai ce îi va jura, credință.» 

! Leunclavius in Pană is Hi 2 is Li 
, eclis Hi- * Cromerus 'Lib Storiae 'Turcicae cap. 159, | 

i 
9. pagi- 

na. 439; „PAG!
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Despre luarea. cetăților Chiliel și Moncastrulul prin turcă 
Miron logofătul 1 așa scrie: «În anul 6992, sultanul Ba- 
iazet II, cu mare 6ste ai întrat în (eră şi aă bătut Chilia 
și cetatea. Albă, însă acolo ai fost şi domnul muntenesc 

Vlad vodă călugărul cu muntâni! întru ajutorii, cum mai 
sus Sai dis, că aii făcut vicleşug asupra lui Stefan vodă, 
de ai dat ajutorii turcilor, și în 14: dile ale lui Iulie au 
luat cetatea Chiliei în dilele părcălabilor Ivașco și Maxim. 
Așișderea întru acesta an în 5 Avgust ai luat şi Cetatea 

Albă, fiind părcălabi German şi loann, și ar fi luat și alle 
cetăţi, că Slefan vodă nu eșia la gol, fără numai la strâm- 

„t6re făcea sminlelă turcilor, de nu ar îi venit ajutorii de 

la ţâra leşâcă lui Stefan vodă.» 
Anonymul grecesc? scrie: «(Nu al doilea) an al împ&- 

răţiei sale sultanul Baiazet II, aă purces asupra Moldovla- 

hiei şi ati luat cetăţile Chilia și Asprocastrul.» La care cu- 
vinte însamnă Martin Crusie3 dicând: «Întru al treilea an 
al împărăției sale, dice Andrei din Lacuna, mergând a- 

supra. Valahiei, ai bătut Litostomul de la -sboccatura Du- 

năril, Drecsler scrie: că în anul 1484, Saşovin dice că sau 

bătut Baiazet II cu voivodul Carabogdaniei, şi după multe 

biruințe au cuprins Chilia, apoi Moncastrul, carele sau 

chiemat mai de demult Hermonassa, Pai luat supt condiţii, 

care neținâhdu-le, cinci sute de familii aii dus din cetatea 

acâia în Țarigrad.» 
Aanalii turcesci cei de Leunclavie tălmăcițit încă aşa 

scriă despre Baiazet II, împtratul turcesc: «După ce sau 
pornit cu stea din Odrii, ai trecut în Moldova, şi ai cu- 

prins celatea Chilici. Nici multă vreme ai trecut şi ai luat 

și cetatea Chermen din părţile acelea, şi luând tot. ținutul 

acela S'aii înturnat în Odrii în anul 889.» Aşişderea scrii 

1 Constans Miron in Ms. Chro- | .* Marlinus Crusius in notis ad. 

“mico Valachico cap. 29. Bist.: Politic. p. 63. | 

2 Anonymus Graecus in Histo: + Annales Turcici a Leunclavio 

pia Politica Lib. î. pag. 31, . editi ad ann. Hegyrac 889.
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Podesta !, Leunclavie 2, Brentan 3, annali! bescreci! din Bra- 

şei 4, Fabrichie 5, Calvisie6 şi Drecsler7. Iară Bonfinie8 

scrie, că Matiaș craiul Ungariei ai fost trimis ajutoriă Iul 
Stefan V din legătura carea o avea cu dânsul, ci mal na-. 

inte de a sosi ajutoriul de la unguri, Baiazet II ai cuprins 

Bessarabia de la Stefan V, nici smintâsce Bonfinie; pentru 

că Matiaş craiul prin hrisovul ce se află la Cornides?, așa 

scrie cătr& judele, juraţii şi cetățenii din Pojon: 

«Matiaş din mila lu! Dumnedeii craiul Ungariei, Bohe- 
miei, ș. c. înţelepţilor și luătorilor de samă, credincioşilor 
noao iubiți! Nu ne îndoim, că ați audit și venirea turcilor 
în Moldova, și gătirea n6stră carea o facem asupra lor,.pen- 
iru cea de lipsă apărare a crăimei n6stre; ci fiind că la 
gălirea acâsta prea mare op avem, într& cele-lalte de bom- 
barde sai tunuri, şi de 6meni procopsiţi, drept acâia pre 
credincioşirile vâstre vă şi cercăm, dară vă și poruncim 
cu prea deadinsul, ca socotind lipsa crăimei nostre şi mân- 
tuirea cea publică, îndată cât veţi lua. acâstea, în mijlocul 
vostru, şi în cetatea acâia a nâstră sau măcar unde, unde 
veți putea, patru bombarde uș6re și întocmite spre războiii, 
Și pentru fiesce-carea o sută de bolovani, do! tunari cu câte 
un șerb, și preste acestea dece măji de prav sau iarbă de 
pușcă, cât mai curând se căștigați, şi pre cinci-spră-dece 
dile, după ce veţi primi acestea, cu tâte câte vor fi de lipsă, 
cu carrăle v6stre să le trimiteţi în Oradea Mare, unde și 
noi ne vom afla de față cu ajutoriul lui Dumnedei. Iară 
credinciosului nostru Sigismund Snapec, ş. c. i-am porun- 
cit ca din darea de acum cea de un florint din comitatul 

! Toann Baptist. Podesta in An- 5 Georgius Fabricius Lib. 2, nalibus Turc. a se ipso eâitis Part, 5 rieius Lib, 2, 8 Î. . 1. cap. 12, | a Sethus Calvisius in opere 
a cLeonelavius in praecit. Pan- Di en ] 26 ectis, rechslerus p. 86. | 

: Brentanus ad ann. 1484. |  * Bonfinius Decad. 4. Lib. 6. 
2 , Annales templi Coronensis |  * Daniel Cornides Mss, Diplo- „a. 

matum tom. 7. p. 369.
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Poşonului, numiţilor tunari să le dea câte dece florinți, iară 

şerbilor lor câte cinci galbeni. Drept acâia almintrelea a 

lucra să nu cutezaţi supt pârderea capetelor şi a tuturor 

averilor voslre. Dat în Buda sâmbătă înainte de Avgust din 

anul domnului 1484.» Din hrisovul acesta poți. culege, că 

„Matiaş craiul Ungariei sai gătit asupra turcilor în anul de 
acum precum mărturisâsce Bonfinie, dară nu atâta se ajute 

moldovânilor, cât seşi apere crăimea sa, căci el era mal 

mult învăluit cu războiul din Austria, precum voii arăta 

la anul următorii. 

Anul 1455. Am dis la anul trecut, că Matiaş craiul Un- 

garici mai mult era învăluit cu războiul asupra împ&ratului 

Frideric IU, de cât vrea sai putea să ajute pe Stefan V 

domnul Moldovei, când ai luat turcii Bessarabia de la dân- 
sul pentru că aşa scrie Bucolceri: «În anul de la Hs. 

1485, Vienna sau Beciul sai luat prin Matiaş craiul Unga- 

pică cu  nespusă fâmete,' când un modiă saii o gălâtă de 

fărină se vindea în cetatea acâia cu o sută şi şepte de 

florini.» 

Polonii încă în loc de a ajuta pre Stefan V domnul 

Moldovei asupra. turcilor, după obicinuilă fala lor cea de- 

seră numal întru acâia sau silit, cum ar putea aduce pre 

Stefan să le j6re; care poftă a loro aii şi dobândit în a- 

nul acesta 1485, după ce perduse Stefan V în anul trecut 

cetatea Albă și Chilia, şi împreună cu cetăţile acâstea. î6tă 

Bessarabia, căci dice Cureii 2: «În anul următoriu 1485 Ste- 

fan prinţul Moldovei (nu Valahiei) neputându-se apăra de 

puterea turcâscă, aii jurat craiului Cazimir în tabără, iară 

cortul după pilda împăratului Rudolf, carele aşa lucrase cu 

Otlocar craiul cel sumeţ a Bohemiei, din întocmirea. lui cea 

de poloni făcută, tocma când jura, ad cădut, şi Stefan cel 

ce învins6se mai nainte pre atâța crai, sau. vădut înge- 

1 Abrahamus Bucholcerus in 2 Toachimus Cureus in Annali- 

Indice Chronologico p. 442. . | bus Silesiaep. 204-
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nunchind înaintea lui Cazimir. Stefan totuși pentru acâia 

nu sai mâcnit, năd&jduind că va căpăta ajutoriă de la 

Cazimir, ca să-şi potă răscumpăra țera cea perdută din mâ- 

nile turcilor. Şi ai şi căpătat ajutoriii de, la poloni, pre 

carea 6ste „o ati povăţuit Ioann,/Pingul „cel vestit pentru 
porunca ce o ai făcut după aci (Dutu Glogoviel; 
dară ajutoriul acela nu t-au fost de vre un folos, și lui 
Stefan tărdii X-a părul reă, pentru că sai plecat lul Ca- 
zimir. Moldova tot o aă ţinut după pârderea. Bessarabiel.» 

Așișderea scrie Cromer!, iară Calvisie? dice: «În a- 
nul 14$4%, Baiazet împăratul turcilor s'aă sculat asupra Mol- 
dovei, iară Stefan vodă înfricoșindu-se de turei sai plecat 
supt clientela polonilor, carii X-a Şi mers întru ajulorii, 
ci nu mal puţin ai prădat Moldova şi. Valahia de cât lurcil.>. 

Încât este despre jurămiîntul lui Stefan V, așa scrie Do- 
ghiel3: <În anul 1485, omagiul care Pati făcut Stefan pa- 
latinul Moldovei craiului Cazimir, următorilor lui, Și crăimel 
Poloniei în Colomia, în 15 Septemvrie din nul 1485.» 

«Prea milostive craiule! Eu fac omagiu? și jor cu cre- 
dinţă, și fără de înșelăciune făgăduind înserinăre) v6slre, 
următorilor crai, și sântei coronel crăimel leșesci, că voii 
fi credincios şi ascultătorii de înserinarea vOstră, de ur- 
mătoril vostri, și de corona crăimel leșesci, cu tâte țerile 
mele, cu toți bogrir miel și cu toți Gmenii miel, așa să'mi 
ajute Dumnedeu și sânta cruce a lui Hristos. Cuvintele cra- 
iului : Nol te primim pre tine, și tote țerile tale supt a- 
părarea nâstră, şi în tote deregătoriile şi cădințele terilor 
tale te lăsăm, ca pre un palatin al nostru.» 

Mai pre urmă la, acesta an Miron logăfătul 4 scrie: «Până a face sfat Stefan vodă cu craiul: Cazimir, Croiot cu turcii în- trară în (6ră până la Sucâva, și arseră târgul în 19 Sep- 
1 Cromerus Lib. 29..p. 433. 

seg. ” | 
2 Calvisins in opere Chronol. 

ad h.a, 

3 Dogiel in Codice Diplomat 
Poloniae tom. 1. p. 603. 
„+ Constans Miron in Chronico 
Ms. Valachico cap. 29, i
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temvrie, deci s'au întors şi prădând țera.» Iarăș acel Miron 1 
dice: «În anul acesta 6993, mai apoi, dacă at scos Stefan 
vodă pe vrăşmaşii săi din țară, şi sau râcit vremea și 
cail turcilor aă. slăbit, ai lovit pre Malcoii la Catlaguba 
în 16 Noemvrie de au potopit tâtă stea turcâscă. Întru 
acâstă bucurie dacă sati întors Stefan vodă de la acest 
războii cu izbândă la scaunul s&ă la Sucâva, au pus al 
doilea arhimandrit mânăstirei Putnei, că cel mai din na- 
inte murise în 9 Octomvrie.» 

Anul 1486. La anul acesta Miron logof&tul2 scrie precum 

urmeză: «În anul 6994, venita Croiot cu 6ste de la un- 

guri asupra lui Stefan vodă înainte pre Siret la Schee, și 

dându'! războiu viiejesce într'o Luni Martie 6, ai perdul 

Croiot războiul şi 6stea, mal apoi și capul, însă cu mare 

primejdie a lui Slefan vodă, că sau pornit calul cu dânsul 

de au dat jos, cât puţin de n'a cădut în mânile vrăjma- 

şilor să; iară pe Croiot prindendu'l viă Stefan vodă i-ai 

tăiat capul.» : 
Ci istoria acesta nu mi se vâde a fi adevărată, pentru 

că același Miron la anul lrecut ai scris, că Croiot au lost 
povățuitoriul turcilor când ai ars târgul Sucâvei şi așa în 

anul de acum nai putut avea ste de unguri. Apoi an- 

nalii turcesci3 se împrotivesc lul Miron când dice: «După 
acâia Ali Begul cunuhul, carele era și Beglerbeg, cu mare 

6ste ati mers în Valahia, şi trăgând în partea sa pre vol- 

vodul Valahiei, cu oștile sale, şi cu ale acestuia au năvă- 

lit în Moldova, și cu răpiri, sabie şi foc tâte le-au stricat, 

mai pre urmă încărcat cu prăzi sau înturnat în Odrii 

în anul ([egirei) 890. <Aşişderea scrie Calvisie 4. Iară Can- 

1 Idem Miron ibidem cap. 30. vio editi ad an. Hegirae 890. qui 

2 Constans Miron in Chronico | est Choisti 1486. 

Ms. Valachico cap. 30. 4 Calvisius in Opere Chronol. 

“3 Annales Turcici a Leuncla- | ad ann. 1485.
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temir i dice: «În anul 890, aă trimis Baiazet II, stea în 
Moldova, de la care lăcuitorii ţerii mult ai pătimit.» Așa 
dară n'a tăiat Stefan V domnul Moldovei în anul de acum 

pe Croiot. | 
Încât este pentru Ardel, doao sau întâmplat într'ânsul 

în anul de acum vrednice de pomenire. Întâiă că Medi- 

azul în anul acesta sat început a se înlări cu zid împre- 
jur, precum arată hrisovul craiului Matiaş cel din Vienna 
dat împrotiva celor ce să împotrivea lucrului, care se află 

„scris la Haner?; a doao, că senatul Clujului în anul acesta 
au dat loc minoriţilor de ai zidit besârica din ulița lu- 
pului, precum arată hrisovul aceluiaşi senat cel ce se află 
la Heveneși 3. | 

Carol Feiervari £ încă acesta hrisov aduce despre prea lu- 
minata familia comitilor Vaș de Țega: 

«Noi. comitul Stefan de Bator voivodul Ardelului și ju- 
decătoriul curţii prea înserinatului prinţului domnului Ma- 
tiaş craiului. Ungariei ş. c. |., facem însciințare că nobila 
domna Potenţiana văduva răposatului Vladislav Vaș de Țâga 
venind înaintea n6stră, ai mărturisit așa: că pentru no- 
bilil Sigismund şi Stefan. fiii reposatului Vitvaș de Sucu- 
tară, pre densa o ar fi plătit afară pentru zâstrea si bu- 
nurile mişcătâre ale ei din tâte bunurile și cădinţele nu- 
mitului eposatului Ladislav Vaș câlea din părţile Ardâlulăi 
după. obicâiul ţerii cu 66 de ilorinţi de aur, dânsa încă de- 
spre plata diselor zestrei şi a bunurilor mişcătore, pre a- ceiaş Sigismund și Stefan t-ar fi hodihnit și dezlegat, ba în pi pn esce Și deslegă. Dat în orașul-Dâjului 

â vetei din anul Domnului 14.86.» 
Anul 1487. Vitejia lux Stefan V, domnului Moldovey, carea 

, 1 Princeps Demetrius Cantemir 3 Hi E: in Hist. Osmanici Regnii Lib. 8, Hevenesi tom. 5. p. 168, cap. 2. Nr. 17. . 
4 Carolus Fejârvâri i i 

, 
Ar 2 > Georgius Ierem. Haner în | Jovi in Analectis suis Mss. tom 2. f. 48, tom. 2. Nro. 873,
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scotea ochii altora, nebunia lui Vlad sai Vladislav V dom- 
nului Valahiei, carele cu prinsorea sa cea mal de mulți ani 
încă nu se învățase destul, fala gâlă a polonilor, şi -nebu- 
n6sca şi deşarta măndrie a lu! Matiaș | craiului Ungariei, 
celui din n€mul nostru cel românesc, prin carea el îndată 
după mârtea sa ai și prăpădit pre unguri (caril tot nu în- 
cetă al lăuda, va! și mişea priceperea lor!) la atâta au a- 
dus pre beţii moldovânii fraţii nostri, de și în anul de a- 
cum fură prădaţi de turci. Pentru că scrie Fabrichie 1: <În 
anul 1487 Scanderbeg unindu-se cu Alibeg, de noi au a- 
dus fârte mari jafuri din Moldova.» Analil turcesci încă 
așa dic?: «Intru acia sultanul Baiazet odihnindu-se a casă, 
au. trimis pre povăţuitorii 'săl pre Scanderbeg şi pre Ba- 
limbeg feciorul lui Marcozie, ca de noă să între în Vala- 
hia. şi îndemnând pre voivodul ei.să'și unâscă armele de 
noă să năvălâscă în Moldova. Pre carii ascultându'. dom- 
nul Valahiei (Vladislav V). acum ai și năvălit, şi prădând 
tGtă l€ra, cu mare dobândă sai înturnat». | 

Anul 1488. Ce sar ţinea de anul acesta, numai atâta, aflu 
la prea vestitul Enghel3: întâiă,. că Stefan al cincilea dom- 

nul Moldovei prin hrisovul săi cel dat în 15 Martie din 
anul de la plăsmuirea lumei 6996, carele este de la Hs. 

"1488, au cumpărat satul Vicșani, și Pai dăruit mânăstirei 
de la Putna; a doao, că acelaș prinţ prin hrisovul săi cel 
dat în 3 Aprilie din acestaş an, aii dăruit iarăş imânăsti- 

rei de la Putna și satul Cosminului, în care hrisov se în- 
samnă și marjinile otarului Cosminului. 

Anul 1489. În anul 1487, Matiaş craiul Ungariei dăduse 
hrisovul, ce se ţine în arhivul Sibiiuluif, şi sună aşa: 

«Matiaș din mila lui Dumnedei craiul Ungariei, Bohe- 

! Georgius Fabricius Lib. 2. | antiq. Hist. Moldaviae Part. 1. 
2 Annales Turciei a Leunclavio p. 75. 

editi ad ann. Hegirae 891. „o: - 
3 Ioannes Christianus Engel in * Arhivum Cibiniense Nr. 445.
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miei, ş. c. şi povățuitoriul Austriei, credinciosului nostru 
zdravănului Martin Tarţan comitului cămărilor sărilor n6s- 
tre celor din părțile Ardâlului şi hărmințașilor dintru ace- 

leași părți sânătate şi grație! Precum în anil trecuţi din 
osebită poruncă a n6stră s'au dat și plătit înțelepţilor şi 

luătorilor de s6mă, magistrilor, cetățenilor, judecătorilor şi 

juraţilor cetății n6stre a Sibiiului și șepte scaune săsesci, 
pentru zidirea. a doao turnuri roșii, care ei trebue să le 
țină pentru paza și frica turcilor din veniturile a doao de- 
cimel în fiesce care an până acuma câte 200 de florinţi, 

așa. vrem, şi credincioşirei tale prin rândul acestora prea 

strâns îți poruncim, ca de aci înainte tu încă acele 200 de 

florini să le dai și plătesci în tot anul fără de zăbavă din 
veniturile a doao qecimel n6stre, nici se îndrăznesci al- 
mintrelea a face. Iară acâstea după ce le ver ceti, să le în- 
torci arătătoriului lor. Dat supt pecâtea făcută cu inelul din 
dejelul nostru din baterea cetăţii cei noao din Austria în 
Dumineca Florilor din anul 1487.» Iară în anul de acum 

hrisovul acesta ab trimis cătr& Sibieni, întru al cărora 
arhiv se şi află. şi sună așa: 

<Matiaş din mila lui Dumnedeii craiul Ungariel Bohe- 
miel ş. c. şi povăţuitoriul Austriei, înţelepţilor şi luătorilor de 
samă credincioși noao adevărat iubiţi! Inţelegem că celățuica - 
Tălmaciului, cea de lângă cetatea acâia a Sibiiului e forte stri- 
cată, şi fiind că este mare, se dice că nu se pole dircje. 
Drept acâia ca nu cumva cu vrâme, fiind că este în mar- 
jinea, (eri), se se întâmple ceva primejdie din stricarea a- 
câia, orănduim ca prin voi cât” „Mal curând se se strice 
Pentru acâia credincioşirei vâstre prin rândul acestora forte 
strâns v& poruncim, ca primind acestea, celățuica aceia din 
pământ să o stricaţi, nici almintrelea a lucra să îndrăzniți, 
ținând acestea, de va fi op, pentru mântuința vâstră. Dat 
în Vienna în serbătârea fericitului mucenicului Valentin din 
anul Domnului 1489.» 

1 Idem Archivum Nro. 466.
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Anul 1490. Anul acesta se însemnă cu mârtea lui Matiaș | 
craiului Ungariei, carele aă fost al doilea născut fiiă al lui 
loann Huniadi şi al Elisavetei Silagi, precum s'au arătat 
Ja anii trecuți, şi drept acâia unişorul craiul românesc preste 
unguri, dară bun, şi nică prea. Pentru că românii (m& iartă 
n6mul mei căci scrii adevărul), după ce apucă la ceva, 
(dic despre aceia a cărora viţă nai fost numărată între fa- 
miliile câlea ce au fost stâlpii românilor), mai toți își uită. 
de sine, îşi uită de sângele din care sânt prăsiți, şi numa! 

pre cei mişei înalţă, pre aceia îl rădică din gunoiă, iară 

pre cei vrednici îl urjisesc, îi strică unde pot, ca el sîn- 

guri să se vadă a fi temeiurile n&mului românesc, pre ca- 

rele. îl sugrumă, şil împâdecă de la sporirea înainte; căci 

ce putem noi români! aştepta de la actia, carii nici sânt 

de viţă, nici au învățătură, nici alte virtuți sau vrednicii, 
fără numai prin orb norocul unuia să rădică din balegă 

şi se fac mari înaintea altora, carii nu pricep binele n6- 

mului românesc. Pilde vii ţaș putea aduce aici, Qară a- 

câlea. să vor tipări după reposarea mea, ca nu cumva să 

mă& goneâscă iarăși taurii cel grași din cucuruz și să mă stră- 

pungă iarăşi țapil cu cârnele sale câle ascuțite. 
Tocma așa sau întâmplat şi ungurilor cu Matiaş craiul 

lor, cel pentru acâia lăudat, pentru că trăind, la atâta au 

adus crăimea ungurescă cu nebună mândria lui, cu st6r- 

cerile cele multe, cu stînjerea familiilor celor luminate şi 

putârnice, cu rădicarea familiilor celor slabe, şi cu sfada 

cu oblăduitoril de prin prejur (precum tote acestea s'au a- 

r&tat la anii trecuți), de cât ai murit el, crăimea. acâsta n'au 

mai vă&dut dile bune până atunci, până când cu totul sau 

aşedat supt lină ocărmuirea avgustei Căser Austriei, cum 

“se va vedea la anil viitori, şi de aci vine, de şi până as- 

tădi pomenesc unguri! pre Matiaş craiul, dicând: Megholt 

Mâtyâs Kirâly, oda vagyon az igazsâg; au murit Matiaş cra- 

iul, au perit şi dreptatea; ci eu mă întorc cu scrisul la 

mârtea. lui. 

Cronica românilor. Tom, II. 9
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Aşa. dară Matiaș I craiul Ungariei după ce ati poruncit din 

Visegrad Duminecă după Boboteza din anul! 1490, lu! Martin 

Tarţal, despre carele sai cuvintat și la anul trecut, ca se 
zidscă bissrica. din Cluş pre sama minoriţilor cu cheltuiale 

crăesci, cum mărturisesce hrisovul de la Heveneşi!, sai 

dus în Vienna Austriei, şi acolo ai murit marţi după Floriile 

din anul acesta 1490, ce au cădut în 5 Aprilie, cum scrii 

Bonfinie?, şi mai toți istoricii unguresci, înainte de ameqă 

di între șâpte şi opt câsuri în vârstă de 48 de an!ă, în 

anul crăimei sale cei unguresci 33, cum arată Sigler 4 lovit 

de guttă, cum scriu Bonfinie 5, -Pistorie € și -Reva 7, saii din 

prea imare mânie, cum dice Ortelie 5 iară nu din otrăvite 

smochine, care i le-ar fi dat crăiasa Beatrice, cum serii Sam- 

buc?, și Ens10: pentru că disa acestora nu se nărăvâsce 
cu purtarea Beatricel, când îi trăgea bărbatul de morte, des- 
pre: carea scrie Bonfinie 1. 

După ce ai murit craiul Matiaș, ungurii carii era în Vienna, 
sau strins la olaltă și au jurat. credință Beatricel și lui 
Ioann .fiiului craiului Matiaș, apoi pre mortul Vai dus în 
Alba-crăiască, și acolo Vaii astrucat cu mare fârte pompă 
şi cheltuială, precum arată Bonfinie (carele atunci viețuia 
în curtea craiului Matiaş şi mai bine ati sciut lucrurile de 
cât alți istorici) la locul îndată mai sus numit. Din pricina 
acâsta, că uni! dintre unguri şi jurasă credinţă crăâsel Be- 
atricei, și lui Ioann Corvinul, ai şi trimis aceștea cătră toți 
sasi! din Ardâl epistola care urmeză, se ţine în arhivul din 
Sibiiu supt numărul 473, Și sună aşa: 

«Beatrice din mila lui Dumnedeii ctăiasa Ungariei şi 

1 Hevenesi Mss. suorum Tom. 5, Pistorius f.'770, 
p. 168. | Reva f.53. 

2 Bonfinius f. 650. „ri Ortelius f. 34. 
aner Reg. Hung Period. 15, Sambucus in 'Appendice ad Ş e 

Ranzanum. 
igler f. 60. 10. Ens p. 160 

5 Bonfinius |. e. i Bontfinius ţ 651 

9%
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Toann: Corvinul duxul Opaviei, înțelepților, credincioșilor şi 

prâtenilor noao adevărat iubiți! Sciţi cum vaţi făgăduit în 

dilele de curănd trecute prin solil vostril din sfatul vostru 

“tuturor, că veți da din bună voia vâstră prea înserinatului 

prinţului: domnului r&posatului Matiaş din mila lut Dumne- 

dei craiului Ungariei şi Bohemiei, şi duxului Austriei domnu- 

lui nostru celul prea iubit, întru ajutoriti 20,000 de flo- 

rinți de aur, iară fiind că maiestalea sa cea : crăiască, cu 

așa de grabnică morte Sati stins de pre lume, de nică ai 

putut trimite pre cine-va după banil aceia, şi nici pre solii 

vostri i-ati putut slobodi'a casă; și fiind că acuma nu mail 

mici, ci cu mult mal mari lucruri de ale țerei se fac prin. 

noi, de cât era până când au viețuit domnul nostru craiul, 

am trimis la voi pentru banii aceia, ca se: cheltuim în 

lipsele ţerii, şi ale părților Ard6lului, pe zăravănul magi- 

sirul. Paul, mai nainte vreme curtenul numitului r&posatu- 

lut domnului craiului nostru prea tare rugându-vă, ca în- 

dată cât veți primi acestea, se socotiți lipsele..țerei câlea 

mai pe pre urmă, și acelea 20,000 de ilorinţi de aur, fără 

de îndoială, în grabă şi cât mal curând să. le dați în mâ- 

nile aceluiaș magistru Paul; adecă purtătoriului acestora. Va 

spune. și altele cu numele nostru acelaş magistru Paul; 

credeți fără de îndoială, de vă veți traje de la darea banilor, 

sai ori cum ve vei silit a ve traje, am poruncit măritului dom- 

nului comilui Stefan de Bator voivodului părţilor” Ard6lului, 

ca el pre vol şi pre fiesce care dintre vol, să vă silâscă la a- 

câia. în tot typul, dăndu” puterea n6stră spre acâia. Almin- 

trelea. așa dară să nu faceţi. Dat în Buda în diua de Sânjorz 

din anul Domnului 1490.» Și prelaţii cu baronil numite! 

crăimi unguresci toți s'au aflat în Buda, ş. c. apol sau pe- 

cetluit cu șâpte peceţi de prelați și baronii caril ai fost 

de [aţă în Buda. | 

Așa strângea loann Corvinul bogății preste bogății, nu- 

mai ca se potă fi craiii Ungariei în locul tătâne-său al lui 

Matiaş, ci mai era. trel afară 'de el, caril se bătea după
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corona Ungariei, adecă : Maximilian I, feclorul lui Frideric III, 
carele poltea corona Ungariei din legătura care o făcuse 

Matiaș craiul 'în anul 1464, cu împăratul Frideric III, ca 
de va muri Matiaș . craiul fără de prunci (căci pre loann 

Corvinul, cum Sail dis la anii 1458 şi 1482, pentru că 
era născut mai nainte de încoronarea tălâne-săi, nu'l soco- 
tea moşten) se vină corona la Frideric III, sai la moş- 
tEnii lui; cum arată Bonfinie !, Vladislav II şi frate-stit 
Ioann: Albert feciorii lui Cazimir craiului Poloniei, carii pen- 
tru acâia vrea se apuce aceiaş coronă, pentru că ținea a 
fi moştânii eil, fiind ei născuţi din Elisaveta a doao fată 
a lui Albert craiului Ungariei, după cum arată iarăşi Bon- 
finie?. Dară adunându-se tâtă ţera ungurescă la olaltă, 
dintru acești patru pretendenți aii ales craiu .pre Vladis- 
lav II, atunci craiă Bohemiei, în 15 Iulie, din anul de a- 
cum 1490, precum arată Pastorie 3, si Timon, 

După ce sai ales craiu Ungariei Vladislav II, pretendenți! 
coronel unguresci mari rescâle ai făcut, dară tâte sati a- 
şedat cu vrâme, şi de cât toți mai curând sau aşedat Ioann 
Corvinul, despre carele așa scrie Brentan 5: «loann fiiul 
(dară nu de după gard) craiului Matiaş sumețindu-se in a- 
jutoriul românilor, și .râvnind crăimea ungurescă, se bate 
de Vladislav II, şi perde visteriile de Matiaș lui lăsate.» 
Despre Ioann Corvinul vedi mai mult la Bonfinie 6 Și Ișt- vanfi”, Ci Gre adevărat este ce scrie Bucolcer, că lei carii se ţinea în Buda, toţi ai crepat întru ace a di în care 
au murit. Matiaș craiul. 

Anul 1491. Pre Vladislav II craiul Ungariei pentru r&sc6- lele ce să pornisă asupra lui, nu îndată cât lau ales, Vai 

1 Idem f.655. seqq, 
nol. Mundi Christiani ad ann. 1490 2 Idem f.661 seaa, ; ” 

2 Pistorius £.77AT : Bonfinius f.666. seg. : grimon in Epitome Chrongl. Istvanfius f. 4, p. 90. 
8 Bucholcerus in Indice Chro- 5 Brentanus in Epitome Chro- nelogico p. 446.
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încoronat ungurii, ci în anul acesta 1491, în 21 Septem- 

vrie i-au ţinut pompa încoronării în Alba crăiască, precum 

mărturisesc Bonfinie 1, Sambuc2 si Reva 3, cu alţi mai mulți, 

după ce învinsese în anu! trecut pre Ioann Corvinul şi în 

anul de acum se întocmise cu Maximilian I, ca de nu va 

avea Vladislav II moştâni, săi urmeze Maximilian cu mMo- 

ştenil lui precum arată Sambuc£ şi Istvanfi5. Mal multă gâl- 

câvă au avut Vladislav IL -cu frate-săi loann Albert pen- 

tru crăimea Ungariei, precum poţi vedea din hrisovul luy 

ce se ţine în arhivul Sibiiului supt numărul 488, şi sună așa: 

' «Vladislav din mila lui Dumnedei craiul Ungariel, Bohe- 

miel ş, e. 1., credincioşilor nostri, înţelepților şi luătorilor de 

samă magistrilor, cetățenilor, judecătorilor, juraţilor, şi bă- 

irânilor a şepte şi doao scaune săsesci, a Bistriţei şi a țărel 

Bârsei, sănătate şi graţie! Nu ne îndoimn, că sciți de câtă 

vr&me se sfâriică crăimea acâsta prin fratele nostru Albert. 

Ci să sciți, că noi cu tâte oștile și 6menil nostrii am sosit în 

Agria, şi mergem cătră Caşovia, ca se ne batem cu ace- 

Jaşi fratele nostru Albert, şi în puţine dile, cu ajutoriul lui 

Dumnedei vom săvârşi trebile n6stre cu dânsul, şi crăimea 

acâsta o vom mântui de asuprirea lui. Iară fiind că voi 

încă sânteți mădulările crăimel aceslia şi coronel e€il, pre- 

cum înţelegem, aţi slujit mal de demult, şi acumă încă slu- 

jiti cu mare credință. Drept aceia pe credincioşirea vostră 

prin rândul acestora ve rugăm, cercăm şi poruncim, că se 

remânet! nemişcaţi. în credința şi credincioşirea vostră cătră 

moi și cătră sântă corona n6stră, şi pre alţii încă, de cum-va 

“Punii ar fi rătăcit, săi răduceli la aceiaș statornicie. Apol 

socotind deamăruntul lipsa. de acum, cu cât mai mare gă- 

tire, şi cât mai multă oste, se vă rădicați la aperarea cră- 

imel acestia, după înformarea viţe-volvodului. părților. Ar- 

1 Bonfinius f. 677. "4 Sambucus în . Appendice ad 

2 Sambucus în Appendice ad | ponfinium f. 742. seqq. 

tanz f. 408. 
! a eval, 56. 5 Istvanfi f. 12.. seq.



13% 

  

delului, și.se porniţi întru șerbirea nâstră, de va fi lipsă. 
Pentru că veţi vedea cu adevărat, că cu ajutoriul may în- 
tâiu al lui Dumnedei, apol al vostru şi al celora-lalți cre- 

- dincioși al nostri, pre protivnicii nostri din crăimea acâsla 
îi vom prăpădi, şi p& voi cu tâtă crăimaa vă vom ținea 
nevătămaţi în munităţile câlea bătrâne. Preste acâstea ne 
vom sili, ca se cunbsceți, că spre -vol vom fi pururea cu 
iotă grația și bună-voinţa .n6stră. Iarăşi vă rugăm, ca al- 
mintrelea se nu faceți. Dat în Agria Joi după Bobotâză din 
anul Domnului 1491. (L. S.)» 

Mai nainte de a primi sasii hrisovul acesta, precum mi 
se pare, sau fost jeluit craiului pentru nedreptatea şi pa- 
gubele lor facute prin săcuil din Ardel, căci după puţin 
timp, așa le scrie craiul în hrisovul ce se ține iarăși în 
arhivul Sibiiului, şi sună precum urmâză : 

«Vladislav din mila. lui Dumnegei craiul Ungariei, Bo- 
hemiei ş. c.l., înțelepţilor şi luătorilor de samă credincioși, 
noao adevărat iubiți! Am înțeleş tote despre câte ne-aţi în- 
sciințat, pentru pagubele şi dosădzile, ce vi sau făcut acum 
de curând voao prin secul, la care dicem : după ce vom 
isprăvi trebile nâstre Şi ale crăimei, carele avem cu duxul 
Albert fratele nostru, carele acum jelu6sce ţara acesta, şi cu carele numai ce ne vom bate, și după ce vom mântui țara acâsta de vrășmășia lu! îndată vom trimite pe credin- 
ciosul nostru măritul comitul Stefan de Bator -vorvodul Ar- delului, carele acuma necurmat petrâce lângă noi, la păr- țile acelea ale Ard6lului, căruia I-am Şi dat înformatie și totă puterea nstră, ca se vă facă destul pentru tâte pa- gubele şi dosădzile ce vi Sau făcut prin numitiy secuy, așa 
câi să vă îndestuliți, și noao mat mult să nu ni ve pu- 
teți jelui : Și de va fi cu putință, după ce vom isprăvi tre- bile nostre, d6ră Și nol în persâna nostră ne vom repadi 

lect pagabele e € dosădbile. e o id . sul 
ca mal bine; tata oi 5 zile, și pre voi vom îndestuli 

Io : rugăm, ca până atunci se fil cu
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răbdare şi să nu vă scârbii. Dat în orașu Mohi Mercuri 

înaintea s&rbătârei S. mucenicului Vinchentie din anul Dom- 

nului 1491. (L. S.)» o 

Comitul Stefan de Bator încă aşa scrie cătr& sasii din 

Sibiiui, al căruia hrisov să află la Cornides 1, şi sună aşa: 

«Înţelepţilor şi luătorilor de.samă barbați prâtenilor noştrii 

cer iubiți! să sciți că noi pre omul vostru pentru acâia 

Yam ţinut așa de lungă vreme Ja noi, ca să vă însciinţăm 

de buna sporire a maiestatei sale. a n6stră şi a crăimei a- 

ceştia. Drept acâia acum vă însciințăm, că maiestatea cră- 

iască, cu fratele săi duxul Albert sai împăciuit, şi are bună 

înțel6jere cu dânsul, căci va mârge cu maiestatea sa în 

contra ori cărora protivnici, şi mâne diminâţă vom întra 

în Caşovia; şi noi in tote bucuroşi vom lucra şi înaintea 

maiestatei sale, şi airilea pentru YoI, şi ne vom sili să 

vă fim de folos. Dat din tabăra maiestatei sale de lângă Ca- 

şovia, Duminecă înaintea s&rbătârel catedrei S. Petru din 

anul 1491. Comitul Stefan de Bator voivodul Ardâlului ş. c.> 

_ Cadedra, S. Petru cade în 22 Fevruarie, aşa dară nu mai 

în delung ai ţinut şi sfada între Vladislav Îl şi frate-s&ă 

oann Albert. Greșesc dară toți, carii die, că sfada acesta 

ar fi ţinut mal îndulung de dioa prin comitul Stefan de 

Bator însemnată. | | | 

Cum că în anul acesta 1491, sai încoronat Vladislav II 

craiul Ungariei, de aci încă poţi culeje, că în anul acesta 

Duminecă înaintea lunei lui Avgust, petrecea tîmpul în oște- 

zele Albei cel crăesci, de unde precum arată Basilovici 2, 

ai dat doao hrisâve în partea episcopului Muncaciului a 

lui Ioann, care hrisâve, fiind că au fost cu înșelăciune scose . 

de la craiul, sai şi stricat în anul 14:98, cum se va arăta 

acolo. În hrisovul cel dintâii poruncâsce craiul preoților 

rusesci, să fie ascultători de episcopul Ioann şi să! plă- 

1 Daniel Cornides Mss. Dipl. Fundatione Coriathovitsiana Mo- 

tom. 3. p. 15 nasterii Munkatsiensis Part. 1. 

2" Joannicius Busilovits de | cap. 5.
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tescă birul cel obicinuit; întru al doilea iarăş poruncâsce, «tu- 

turor :prelaţilor, baronilor, comitilor, castelanilor, nobililor, 

şi deregătorilor lor, aşișderea cetăților, oraşelor, satelor, și 

îndreptătorilor acestora din î6tă Ungaria ca acestea să silescă 

_pe preoţii rusesci, şă p& lăcuitoril. de lâge grecescă cel din 

bunurile lor, să plătsscă birul obicinuit. Cinstitului Ioann 
episcopului rușilor sau rutenilor lăcuitoriului, în mănăstirea, 

S. Mihail arhanghelului în Maramurăș zidită.» Şi amân- 
doao hrisvele aceste sânt date în Dumineca mai sus disă 
din anul 1491, al crăimei lui Vladislav II, în Ungaria 2, 
în Bohemia 21. De unde poți închide cu Haneri, că Vla- 
dislav II, ai numărat ani crăimei sale de la alegerea, nu: 
de la încoronarea sa. Basilovici dice, că mânăstirea S. Mi- 
hail arhanghelului din Maramurăş au fost zidită în Cort- 
velyes; eă dic, că măcar unde au fost zidită, ai trebuit 
să fie românescă, pentru că dintru început tot Maramurăşul 
să stăpânâsce de români până astădi, iară nu de ruteni 
sail ruși, carii ca nisce venetici, acolo nici într& nobilii co- 
mitatului aceluia să numără până acum. Ci despre acesta 
mai multe airilea şi nu din pizmă. 

Anul 1492. La anul acesta dice prea vestitul Enghel2 dintr'o 
scris6re din cul6jerea domnului Eder directorului șc6lelor 
celor lătinesci naţionalnice din ţara Ardlului, că <Vlad 
voivodul Valahiei atâta grije at avut qe crăimea ungurescă 
de au însciințat pre sibiân! despre pornirile de harți ale 
turcilor, şi anume, că împăratul turcese ai dat voivodatul 
Semendriei pretenului său lui Ali Beg, iară voivodatul Vi- 
dinului re cărui Malcovici, şi se vede, că tot hartul vrea 

"sel pornâscă asupra Ardâlului, câre ca însciințarea acâsta 
să se ţină întru ascuns, și numa! lui Stefan de Bator să să spună, pentru ca nu cumva să o pricepă turcii, şi el pentru aceia să albă vr'o scârbă. Dat în Bucuresci duminecă înaintea sărbătârei S. patriarhului Silvestru din anul Dom- 
_1 Georgius leremias Haner Reg. L 2 Engel i tiq. Hi i Hung. Period. 16. $ 380. nota h. | Part. 1. p. 188. | dist. Valachiae



137 

  

nului 1492.» Dioa S. Silvestru după latini au cădut tocma 

în sfârşitul anului, așa dară în Dumineca cea mai de pre 

urmă a anului de acum ai scris Vladislav V nu VI (cum 

am ar&tat la anii 1477 şi 1481) cătră sibieni, şi așea să 

adeverâză, ce am scris la numiții ani, că Vladislav V sau 

Țăpăluş vodă sait plecat. cătr& tura, numal ca săși pâtă 

ținea domnia, și apăra de Vladislav VI, fitul lut Radul IV 

sau al Radului celui formos, Vladislav V, totuș se lingă- 

rea şi ungurilor de frica lui Vladislav VI, carele cum sai 

dis şi se va mai dice la anul 1495, trecusă în Ardl, ci 

lingăritura acesta au prăpădit pre Vladislav V, cum vom 

vedea la anul viitoriă. 

Dice acelaş Enghel! mai încolo: «Încă în anul 1492 ai 

poruncit Baiazet II turcilor, ca se încunjure Severinui, la 

a căruia apărare grăbindu-se Chinisie (comitul Timiş6rel)» 

au prins muliă turci, pre caril cu nespusă tyrănie i-au o- 

“morit în Timiș6ra, adecă pre unii i-a legat de petri de 

moră, pre alţi! -i-au cusut în saci, și așa. i-ail aruncat în 

apă; pre alții i-ai belit de vil și i-ati fript,.pre alţii i-au 

dat porcilor celor flămândiţi, de i-ai mâncat ş. e.» 

Chinisie acesta d6ră au avut dascal pre Vladislav V sai 

Vlad Ţăpăluş domnul Ţerei Muntenesci, când. ai fost ace- 

sta în robie la unguri, de ai lucrat aşa cu turcii. 

Anul 1493. Baiazet II împăratul turcesc audind de tyră- . 

nia carea o făcuse Chinisie comitul Timişorei cu turcii în 

anul trecut, ai chiemat înaintea sa pre obor solul ungu- 

resc, şi şi-au deschis cugetul, că el nu va ținea pace cu 

Vladislav II craiul Ungariei, de nu se va lega acesta, că 

nu se va amesteca mai mult în trebile Valahiei, şi ale Al- 

baniei, şi de nui va îngădui, ca turcil se potă trece prin 

- Dalmația şi Croaţia în contra Germaniei, precum scrie prea 

vestitul Enghel 3. 

1 Joannes Christianus Engel loco 2 Engel in antiq. Hist. Vala- 

citat. . chiae Part. 1. p. 183.
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Înţelegând acâsta Stefan V domnul Moldovei, și vădând că 

Vladislav V domnul Valahiei âmblă cu curul în doao luntri, 

Sau socotit și mal întâiu au [scris] la craiul Vladislav II 
de i-au făgăduit ajutoriu asupra turcilor, precum scrie ia- 

răş Enghel. Apol ânsuș sau r&dicat cu ste asupra lui 

Vladislav V domnului Muntenesc, pre carele lai și învins 

şi tăiat în războiul de la Rimnicul Sărat, precum am ar6- 

tat la anul 1477 din Anonymul românesc, carele şi la a- 
nul de acum aşa scrie2: «Radul vodă cel mare, l6t 1493, 

fectorul lui Vlad - vodă, după pisania mânăstirii Glavacio- 

gului ce era începută de tată-săi Vlad vodă ai săvârşit-o 
el la it 1496. Acest domn ai făcut şi mânăstirea Delului 
după pisania la I6t 1500, în locul bessricii cei vechi ce 
era făcută de Vlad vodă ș. c.> Care pentru acâia nu le 
scrii aci, pentru că Anonymul acest. românesc iarăş ame- 
stecă bâri6lele sale despre care am cuvintat la anul 1456, 
şi apol am și ar&tat că sânt bârfele, pentru acâia totuș lui 
îi putem crâde că Vladislav V domnul Valahiei a doao 6ră 
în anul acesta s'au tăiat de Stefan V domnul Moldovei Și 
că i-au urmat în domnie feciorul lui, Radul V sati cel mare; 
căci acesta se dovedesce şi din alți avtori, cum să va a 
răta la anil viitori. Greșesce așa dară prea vestitul Enghel 3 
când scrie: <Radul filul călugărului Ioann, adecă al unui 

„_bosriă, carele după acdia s'au făcut călugăr, mai "nainte ai 
ținut cu turcii, apol cu ungurii, şi au domnit în Valahia 
de la anul 1493 până ia anul 1508. El au îndreptat. lu- 
crurile beserecesci în Valahia şi pentru acsi | 
în annalil lui Filștic Radul cel mare.» 

Diseit că greşesce Enghel, nu întru altele, ci întru acsia, 
că dice că Radul V, au tost feciorul călugărului Ioann, ca- 
rele aii fost numay bosriă, iară nu domn Valahiei,. căci sciut 
lucru este, că domnit Valahiei, începând de la anul 1207, 

a să numâsce 

1 Idem Engel 1] e. — 2 Anonymus Valachicus in Ms. cap. 44. — 3 Engel |. ce. 'p. 185. Ms. cap. 4
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în care an ai răposat Ioannichie sau loann 1 craiul Bul- 

gariei, toții sai numit şi să numesc până astădi Ioanni, 

de pe numele lui Ioann celui dintâiu, şi aşa Vladislav V 

încă Sai dis Ioann, iară călugăr sau poreclit, precum mi 

se vâde pentru robia, ce o au suferit în Ungaria după în- 

tâia domnie. Aşa dară Radul V saii cel mare mai fost fe- 

ciorul vre unui bosriii, ci al lui Vladislav V sau 'Țăpăluș 

vodă, şi pentru acâia au ţinut mal întâia cu turcii, pentru 

"că turcii Pau.și aşedat în thronul: Valahiei, după ce-au. 

(ăiat Stefan V, domnul Moldovei pre tată-săiă Vladislav V ; 

ci ta mal celesce acâlea care le-am scris la anil 1477, 

1481 şi la cel trecut, vedi şi anul 1507. 

Cum că turcii încă în anul cel trecut 1492, sau bătut cu 

„ungurii în banatul Craiovei, Sati arătat la anul acela, iară 

cum că în anul de acum 1493, ai năvălit şi în Ard6l, mărtu- 

risesc annalil besricil din Brașei 1, când dic: «în anul 1493 

turci! se taie la Turnul Roşu.» Ci despre pârderea acssta 

a turcilor, carea. sai întâmplat în luna lui Fevruarie din 

anul 1493, după cum scrie Haner?, ma! pre lung scrie 

Sigler 3, Trester 4 și Bonfinie 5, pre carii tu .îl cetesce, că 

eu aduc aci epistola, lui Stefan de Tâlegă, cea scrisă cătr& 

sasil din Sibiiu, ce să ţine în arhivul Sibiiului supt numerul . 

522 şi sună așa: «Înţelepților şi luătorilor de samă noao 

„adevărat iubiți! Fiind că voi șcrieți, că turcil cu mare mul- 

țime “vrei să năvălscă în Ardel de cătră Haţeg, v& rugăm 

şi vă şi poruncim cu deadinsul în numele crăesc, și al voi- 

vodului ca îndată cât veţi lua acestea, nemal așteptând altă 

pornncă, să rădicaţi stegurile vâstre după obicâiu, şi să gră- 

biti după nol cu stipendiaril vostri spre Haţeg, pentru că 

şi noi vrem să eșim mâne din cetatea Clujului, şi se mâr- 

gem cătră părţile acelea. Tară cu călăreţii şi cu pedestrași 

1 Annales 'Templi Coronensis 3 Sigler f. 63. seg. 

ad h. a. + 'Froest „389. 

2 Haner Reg. Hung. Periodi 16. |: , roesIer p 0 
Ş 384. . Bonfinius f. 706.
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vostri să fiți gata, ca îndată cât vom porunci voao prin 

alte cărți ale n6stre, se puteți porni. după nol. Almintrelea 

să nu îndrăzniți a lucra. Dat în Cluş, miercuri după Bobo- 
teză din anul D. 1493, Stefan de Telegd vițe-voivodul Ar- 
delului.» Din hrisovul acesta să vede că sasil din Ardâla- 

fară de călăreţii şi pedestrașii cei din  nâmul lor, era. da- 

tori să ţină şi stipendiari sau ostași plătiţi. 
La războiul acesta cu turcii, Stefan de Bator n'au fost 

de faţă, căci tocma atunci s'a măzălit din voivodatul Ar- 
d6lului, cum arată hrisovul craiului Vladislav II, carele ia- 

„TăȘI în arhivul Sibiiului se ţine, supt numerul 521, şi sună 
așa: «Vladislav din mila lui Dumnedeii craiul Ungariei, Bo- 
hemiei ş. c., credinciozilor nostri, înțelepților şi luătorilor 
de samă magistrilor cetățenesci, judecătorilor, juraţilor și 
celora-lalți cetățeni din şâpte scaune săsesci din părțile Ar- 
delului, sânătate şi graţiă! Fiind că no! aşa am luat voi- 
vodatul părţilor acelora, şi comitatul secuilor de la credin- 
ciosul nostru măritul comilul Stefan de Bator judecătoriul 
curţii nâstre. ca grația și bună-voința nostră se remână 
cu dânsul, acâleaş deregătoria cu tâte cădințele lor le-am 
dat și dăruit credincioșilor nostrii măriţilor magistrilor lui 
Ladislav de Loșonţ Tavernicului Şi lui - Vârtolomeiă Dragfi 
Cubiculariului, despre a cărora credință şi credincioşire tocma 
nu ne îndoim. Drept acâia credincioşiril v6stre vârtos v& 
poruncim, ca de aci înainte pre numiții Ladislav de Lo- 
șonț, și Vârtolomeiu Dragii, săi cunGscem voao voivodzi, 
şi lor în celea obicinuite şi cuvi6se să le fi supuşi, şi să! 
ascultați, şi tâte câte vor porunci cu numele nostru să le 
pliniți, nici să, îndrăzniți a lucra almintrelea. Iară acâstea, 
cetindu-le să le dați iarăși arătătorilor. Dat în Buda sâm- 
bătă înainte de sărbătârea SS. mucenicilor Fabian și Se- 
vastian din anul D. 1493. (L. S)» 

Comitul Stefan de Bator după măzălirea sa cea cu cinste 
făcută, nu mult aă trăit, ci ad murit încă în anul de a-
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cum 1493; precum mărturisesce Bonfinie 1. carele tocma 

atunci vieţuia în curtea. craiului Vladislav ÎI, şi Iştvanfi?, 

și şi mai chiar să va vedea din hrisovul cel voitaduce. la 

anul viitoriu, pentru banil cei de dânsul răpiii de la Spă- 

lătorii de aur. Greşesce așa dară Petru de Heva 3, când 

dice, că ai murit comitul Stefan „de Bator în anul viito- 

rii 1494. 

Anul 1494. Sasil din Iad cuprins6se o parte din otarul 

Bârgăului de la Franţisc Leonard, şi Nicolae Apafi, din 

Noşifalăi, drept aceia craiul Ungariei Vladislav II porun- 

câsce din Buda miercuri după Boboteză din anul 1494, prin 

hrisovul ce se aduce de Cornides, voivodzilor -Ardelulul 

lul Ladislav de Lozoaţi, şi lui Vartholomeiii Dragii, ca se 

facă dreptate Apafiescilor, carii ai fost tot de o săminţă cu . 

Betlenescii, cum am mai dis la anil trecuti, pentru acâia. 

ai moştenit și Bârgăul. 

La anul trecut am fost făgăduit, că voii aduce hrisovul 

din carele să arată timpul reposării comitului Stefan de Ba- - 

tor la anul de acum: hrisovul acela să află iarăși la Cor- 

nides5, şi iată sună așa: «Pretinilor săi cinstiţilor conven- 

tului din Cluş-Mânăştur Ladislav de Loşonţ şi Vârtholo- 

mei Dragfi de Beltevc voivodzii Ardslului şi comitil secui- 

lor, pretenzug gata cu cinste poftesc! Se sciți că zdravănul 

magistrul Benedict Borşval de Sgheul directoriul cauzelor 

crăescl venind înaintea. n6stră în persona prea înserinatu- 

lui prinţului domnului craiului Ungariei, Bohemiel ș. c., Vla- 

dislav domnului nostru celui prea milostiv în typ de mare 

jalbă noao aşa ai făcut să ne spună, că cu trel ani mai 

nainte 6re carii spălători de aur în părţile acestea ale Ar- 

dâlului lângă crăiasca cetate a Sas-Şebeşului în locul unei 

cetăți bătrâne și stricate mare sumă de galbeni amestecați 

-1 Bonfinius |. e. | 4 Daniel „Comnides Mss. Dip. 

| tom. l. p. , 

2 Istvanfi î. 18. 5 Jdcma Cornides ibidem tom. 1» 
3 Petrus de Reva f. 59. p. 533.
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mai mari și mal mici cu csră învăluiți şi îngropați, ar fi 

găsit din întâmplare, carea. vistierie, măcar că din lgea cea 

bătrână şi primită şi din obicâiul crăimeli unguresci, ar fi 

trebuit să vină în mânile domnului craiului nostru şi ale 
fiscului săi, tătuși măritul r&posatul comitul Stefan de Ba- 

tor judecătoriul curţii uumitului domnului nostru craiu, şi 

voivodul Ardslului, trăind încă, vistieria ackasta așa aflată 

de la, cel ce o ai găsito, o ar fi luato preste voia dom: 

nului craiului nostru, lăsând găsitorilor numa! câra, şi până 
când aă.trăit, o ar fi. ţinut la sine pre sama sa; iară mu- 
rind comitul Stefan de Bator vistieria acâia ar [i venit în 
mânele măritului Andreiii de aceiaşi Bator, fratelui de un 
trup al numitului r&posatului comitului Stefan, carele vis- 
tieria aceia o ar ţinea la sine iarăș preste voia numitului 
d. craiulu! nostru, şi cu putârea, întru prea mare pagubă 
Şi bajocura deregătorii crăesci. Pentru care pre pretenşu- 
gurile vostre v& cercăm cu osârdie prin acestea ca se tri- 
miteţi: omul vostru pentru mărturie vrâdnică de: cedinţă, 
în faţa căruia Sigismund de Drag, sati Paul de Indal, sai 
Gheorghie Șandorhazi de Nadoşd, sai Valentin Pelbert de 
Buda noao, sau Franţisc Micula de Samoșfalsă, sau Mihail 
de Budoc, saii Samuil Jersufi de Jereușorheiă, nefiind alți 
de faţă, omul nostru pre numitul Andreii: de Bator să'l so- 
rocescă împolriva numitului domnului craiului nostru, pe 
octavele fericitului apostolului Iacov acum viit6re, înaintea 
nostră, ca să răspundă pentru acelea maj sus cise, spuin- 
du! aceluia, că aii va veni la octavele puse, înaintea n6s- 
tră, ai ba, nol la inștanția părții, carea va veni, vom sluji 
totă dreptatea, şi apot sirâoa sorocelej aceştia, cu numele 
sorocitului să ni o scrieți pretenâsce la octavele acâlea. 
Dat în cetatea Clujului vineri înaintea sântei Margaretei 
din anul Domnului 1494.» — Din hrisovul acesta poți 
culege, că comitul Stefan de Bator murise în anul tre- 
cut 1493, şi că mâzga familiei. Bătoresci, carea după a- cola mulți ani ai stăpânit Ardelul, cum vom vedea la anil
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viitori, din vistieria acesta s'aii tras, d6ră şi pentru a acâia 

at fost măzălit din voivodatul Ardâlului. 

După luna lui lulie din anul acesta 1494, în carea au 

cădut octavele sântului Iacob,. Ladislav de Loșonţ şi Var- 

tholomeiă Dragfi voivodzii Ardelului ai început a se sfădi între 

sine, precum scrie Haner!: drept acâia Vladislav II craiul 

Ungariei at mers în Ard], de i-au împăcat, precum ur- 

mâză: adecă pre Ladislav de Loşonţi Vai făcut judecătorii - 

curţi! sale, iară pe Xartholomeiu Dragfi, carele sai prăsit 

din Drag fiiul lui Sas vodă domnului Moldovei (cum sau a 

r&tat la anii trecuți, și drept acâia au fost diaoș român) Lai - 

lăsat sîngur voivod până la anul 14972 Cu prilegiul mer- 

jerii în Ardel au 'stors craiul Vladislav II, de la beţi ar- 

delâni, după disa lui Miles3 60,000 de .florinți; iară după 

disa luk Fașing + 60,000 de galbeni saii ducați. 

În cât este.despre Valahia sau Țara Muntenâscă, mă mir 

că acum odată şi prea vestitul Enghel5 scrie adevărul, di- 

când: «Pretenţia coronei unguresci la Valahia numai din ! 

cetatea şi banatul Severinului custa. Aci sai plătit doi bani 

în luna lui Maiă din anul 1494, Gheorghie More de Ciula 

şi Franţisc Balașa de Gyarmat; iară din Noemvrie al anu” 

lul 1494, ati fost Petru. Tornoc şi Jacob Ghelesteni, plata 

“sau simbria lor era 6000 de florinți, din carii trebuia se 

plătâscă şi o samă de ostași..> Disăiu că mă& mir, căci nu 

tăgăduesc ei că ungurii acuș acuș cuprindea banatul Cra- 

iovei, ci iarăș îl perdea; dară. î6tă Ţara Munten6scă nu 0 

ai cuprins vre o dată, cum Sati arătat la anii cel mai din 

"nainte. 

Despre Moldova încă așa scrie tot acelaș “Enghel6 «In 

1 Haner Reg. Hung. Period 16. 4 Fasching Novae Daciaepaut. 3. 

Ş 887. p. 161. 

2 Bonfinius f 717. Tubero p- 5 Engel in antic Hist. Valahiae 

119. Timon in Epitome Chronol. | Part. 1. p. 185. 

f. 94 seq. s 1dem Engelin antic. Hist. Mold. 

3 Miles p. 4. oa p. 17&.:
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anii 1494, 1495 să află mal adâse ori solul moldovenesc 

la curtea. ungurâscă. Aclasta să arată din darea de samă 

a cămărei despre amândoi anil aceştia, că pe Stefan din 

Moldova Vaă ajutat cu bani asupra turcilor, pentru că se- 

natul unguresc f6rte îl prindea partea. Să dice în aclasta, 

dare de samă pe anul 1494, în pagina 47, măritulai dom- 

nului Stefan 'voivodului moldovenesc i sau dat din darea 
Ardslului ilor. 1000; în pagina 48, Avgust 30, pentru cuhnă 
(bucătărie) peniru cai, şi pentru vin pe sama a doi soli 
al voivodului moldovenesc, carii aui venit în Sibiiu la maie- 
statea crăiască, s'ai dat preste tot fior. 111; Septemvrie 2, 
am cumpărat pel tărcate pentru berlişul bundei solului vo- 
ivodului moldovenesc cu flor. 18.» Din -acrasta dare de 
samă încă poți vedea că Vladislav II craiul Ungariei în 
Avgust și Septemvrie din anul de acum aii fost în Ardei, 
nai avut așa dară Milesi, pentru ce întârdia mergerea 
craiului Vladislav II în Ardei, până la anul 1501. 

Anul 1495. Annali bessricii din Brașei 2, numar atâta dic 
la anul.de acum: «In anul 1495, ciumă f6rte mare ai 
fost în Braşăi şi țâra Bârsel.» Iară prea, vestitul Enghel3 
aduce darea de samă a cămării crăesel din Arde! şi pe a- 
nul 1495, în carea se scrie în pagina 149, «bunurile dom- 
nului Stefan voivodului moldovenesc din Ciceii şi Cetatea 
de Baltă, de la care sau ertat darea, fac flor. 151 
gina 178, in Îi Dechemvrie, iarăș sau cumpărat doao 
buti de vin pre sama solilor voivodului moldovenesc prin 

* Blazie Zacaci cu 17 florinți. Aceloraşi soli moldovenesci, ca 
săși cumpere câle de lipsă pentru bucătărie, saă trimis din 
porunca thesaurariului flor. 64.» Din darea acâsta de samă poli vedea, că dominiul Ciceului Şi al Cetăţii de baltă era date pe vrâmea aclasta lui Stelan V, domnului Moldovei, 

1 Miles |. ce. 
i > Annales templi coronensis ad 
.a, 

15; în pa- 

* Engel in antiqua Hist. Molda- 
viae p. 148.
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şi nici darea poltea de la dânsul ungurii, numai ca să ţină 

cu ei împrotiva turcilor, carii vrea să înghită Ungaria. 

Vladislav II craiul Ungariei încă aă trimis un hrisov 
cătr& Vladislav al VI fostul domnul muntenesc, care hrisov 

îl aduce prea vestitul Enghel!, ca căpătat de la Eder, şi 

sună aşa: <Vladislav. din mila lui Dumnedeă craiul Un- - 

gariei, Bohemiei, ş. c., măritului voivodului Vlad fiiulu! repo- 

satului Dracula credinciosului noao iubit! Ne aducem. a- 

minte, că pânâ acum de vre o câte-va ori ţi-am scris, ca 

din părţile câle ardelenesc! ale crăimel nâstre să eşi; iară 
acuma cu neplăcâre am înțeles, că încă în părțile acelea 

zăbovesci, şi forte multe pagube şi râle ai făcut, mai ales 

sasilor nostri: preste acestea de părțilem untenesci (sai Va- 

„lahia) încă te-a! apucat de vro câte va ori împrotiva păcii; 

ci: adevărat cu greii ne-au cădut, şi tare te şi vinătuim. 

Drept acâia voim și credincioşirei tale prin rândul acestora 

cu deadinsul îţi poruncim, ca îndată cât vei primi acestea, 

fără de zăbavă şi tămândare să eşi din părţile acelea. şi 

în tot typul să merg! la credinciosul nostru 'măritul loșa 

de Şom comitul Timişârei. Căci să scil, că am dat tot f6- 

liul de putâre numiţilor sasilor nostri, ca se se.apere îm- 

protiva ta şi alor tăi cum vor putea. Almintrelea drept a- 

ceia să nu faci. Dat în Cinade în dioa tuturor sfinţilor 

(Noemvrie 1 di), din anul 1495.» —Ca se înţelegi ceti- . 

toriule bune! hrisovul acesta, pre carele prea vestiul En- 

ghel nu lau socotit, cetesce acâlea care le-am scris la a- 

nul 1481, şi vei vedea, că eii am dirept, iară nu Enghel, 

carele numa! cât au încâlcit istoria Valachiei, nu o au 

luminat. 

“Anul 1496. La anul acesta dice Miron logofătul 2: «În 

anul de la plăzmuirea” lume 700% au murit Alexandru fe- 

ciorul lui Stefan V, şi lau îngropat în mânăstirea Bistriţa» 

| : Jdem Engel in antiq Hist. Va- | -? Constans Miron in Ms. Chro- 

lahiae part. 1. p. 185. seq. nico -Valahico cap. 30. 

Cronica vomânilor. Tom II. 
10
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lângă strămoșul său Alexandru vodă.> Așşișderea scrie şi 

prea vestitul Enghel]1, ci greşâsce în an, căci anul de la 
plăzmuirea lumei 7004, nu r&spunde anului de la Hs. 1492 

cum vrea dânsul, ci răspunde anului 1496. De anul dea- 

cum se vede 'a să ţinea -și acelea, care le scrie generariul 

Bauer ? dicând: «Până la Radul cel mare (sai ul cincilea) 

carele au început a domni în anul 1496, n'a fost fără 
numal un prelat sati episcop în tâtă Valahia, dară domnul 

"acesta primind sfatul patriarhului Nifon, ai ma! făcut doao 
episcopil, adecă cea de la Râmnic, şi cea de la Buzei.» 
Apol mergând mai încolo în pag. 41, scrie: « Episcopia 
Râmnicului cuprinde cinci judâţe din banatul Craiovei, cea 
de la Buzeiă trei judeţe din (6ră şi raiia Brăilei, prin de- 
cretul Radului fiiului Radului celui Mare, ce sau dat în a- 
nul 1544.» Până aci generariul Bauer, carele greşâsce, di- 
când că Radul V sai cel mare au început a domni în anul 
de acum, pentru că am arâtat la anul 1493, că atunci au 
început a domni; ci d6ră în anul acesta 1496 au așezat 
mitropolia şi doao episcopii ale Valahiei, despre care .vor- 
besce Bauer. În cât este pentru Radul fiiul Radului celui 
mare, carele de cât-va au domnit în Valahia, ar fi al ş6- 
selea, așa scrie Anonymul românesc 3: <Radul vodă sin 
Radului vodă celui mare. Acest domn la l6topiseţ şi la 
hronologia vâche nu: se vede scris; de acâia nici numer îl 
punem. lară după pisania mânăstirii Delulu să vâde,. că 
la l6t 1512, au săvârşit mânăstirea Delului. De Radul vodă 

„feciorul Radului vodă celul mare, ca se nu se strice si-: 
reoa l€topiseţului, nu punem v&let, 
hrisovul lui cu I6t 154 
Brăila sau trecut supt 
nymul românesc, că 

măcar că să găsâsce 
4, la episcopia Buzeului, prin care 
episcopia. Buzeului.> Bine face Ano- 
Radului al VI, feciorului Radulu V 

Ji Engel in antiq. Hist. Molda- 
a viae p. 146. * Anonymus Valachicus în Ms. * Generalis Bauer în Prome- 

moria p. 39, cap. 44.
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sai -celul mare, nul pune statornică domnie în Valahia, 

pentru că d6ră și el tocma aşa ai pâţit, ca Vladislav VI, 

“adecă au domnit câtva în Valahia, dară nu statornicesce, 

şi atunci, când au încăput în domnii cât-va, au dat şi hri- 

săvele de Bauer. şi Anonymul românesc aduse. Vedi şi a- 

edlea care le voiă scrie la anul 1544, despre Radul IX. 

Ghebhardi 1 scrie, că orândudlele besericesci în Valahia, 

totuși la trepta cea cuviinci6să până astădi n'aii venit, pen- 

tru că unele mânăstiri şi astădi sânt supt ocărmuirea mal- 

celor sale celor din Sfetagoră, altele supt patriarcit din A- 

lexandria, Antiohia şi Ierusalim, şi bine dice. 

Fiind că în anul viitorii s'a întâmplat războiul întră 

loann Albert, craiul Poloniei și într& Stefan V, domnul 

Moldovei, 6re nu de anul acesta să ţine, care le scrie Ișt- 

vanfi 2? dicând: «Pe dioa pusă Albert cu Sigismund, şi cu 
cardinalul Frideric fraţii săi cei ma! tineri, și cu Frideric 
-marhionul din Brandeburg, feciorul sororei sale au venit 

“în Leuciovia la craiul Vladislav II, şi acolo sau făcut de 

noi legături cu polonil. — — Totuşi preste voia crailor, ati 

eşit veste, că Vladislav în tălnirea acâia pre ascuns ai în- 

găduit lui Albert fratelui săi, ca supt pretest de a se bate 

cu turcii, se cuprindă şi se țină supt stăpânirea sa cetăţile 

Ahilea şi Moncastrul, care sânt în Bessarabia (nu în Mol- 

-dova), unde cură Tyras acum Nistrul, în Duuăre şi sau 

cuprins de Baiazet împăratul turcilor în vreme de pace până 

a trai încă Matiaş craiul: şi cu sfatul acesta dintr'adins Tai 

ascuns de unguri, pentru că aceștea n'ar fi îngăduit orân- 

dudlii aceia, căci ar fi dis, că t6tă Moldova, şi ma! ales 

"cetăţile acelea, care Sau dires şi întărit de crail Carol, Lu- 

dovic şi Sigismund (precum arată şi în dioa' de astădi in- 

scripţiile câle tăiate în petri) s'ar ţinea de ei şi de crăimea, 

Ungariei. Şi Albert după aceia cu mari oști au Şi Mrs, Ș.C.> 

1 Gebhardi apud Engel..in antiq. Hist. Valahiae part. 1. p. 191. — 

2 Istvanfi p. 33.
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precum se va arta la anul viitorii. Iară tu cetitoriule în- 

semnă, că ungurii mult să întemeiază în cuvintele acestea 

ale lui Iștvanfi: «precum arată şi în qioa de astădi insctrip- 

țiile cele tăiate în .petri.» Ci cuvintele acestea. atâta plătesc 

înaintea mea, și inaintea celor ce iubesc adevărul, cât 

este adevărat că Nistrul să varsă în Dunăre și nu în ma- 

rea Negră. De unde poţi ințelâge, că istorici) şi cel ungu- 

resci şi cel polonesci, unde ai putut încă și preste adevăr 
tot la 6la sa ai tras jarul, ci nu să cuvine istoricilor, a 

cărora deregătorie este a scrie numai! dirept, nepărtinind 

vr'unuia, neasuprind pre vrunul. 

Auul 1497. Câte sau scris la anul acesta de mai mulți 
istorici, lung aş fi de le-ași scrie în hronica acâsta. Drept 
aceia câte am însemnate în anali! mei, o parte, și numai 
măduva o voiii aduce aci, ca ție să'ți daii prilej, ca ze ce- 
tesci pre Cromeri, pre Miron logof&tul?, pre Sarnichie 3, 
pre Tuberon£ și Foresti5; carii toţi scriii, ca şi Cureu, cel 
ce scrie aşa: |eÎn anul următoriu -1497, aă fost războiul 
cel nenorocit al polonilor cu românii (moldovenil). Avea 
Ioann Albert craiul inimă de a pătra lucruri mari, ci nu 
avea. putcre și minte, cu vicleșug se sfătuia să gonâscă pre 
Stefan (V domnul Moldovei) din scaunul s&u, carele nu era 
credincios polonilor, şi vrea să pună domn în Moldova pre. 
Sigismund fratele săi, ca apoi din Moldova mal lezne să 
se p6tă bate cu turcii, cărora li se lăuda cu harţu. Şi mă- 
Car că nu era în stat de a ţinea lung războii pentru prea 
marea neînfrânare a nobililor leșesci, totuși nu s'au lăsat 
de scopul s6u. Sau vorbit în comun și S'aii crequt, că Ca- 
limah Florentinul, carele singur scia inima craiulul şi nu- 
mal în anul de curînd trecut murise, ar fi fost sfătuit pă 

! Cromerus Lib. 30. et ullimo. 4 'Tubero Lib. 6. $2et3.: 2 Constans Miron in Ms. Chro- | : * Foresti Lib. (1. 
nico Valachico cap. 31, e] :- 5 Ioachimus Cureus in Annali- * Sarnicius Lib. 7. cap. 8. bus Silesiae p. 217.
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fraiul, ca pe șlecta cea neînfrânată a polonilor să o în- 

crângă cu Gre-ce perdere. Au purces cu 80,000 de poloni 

carii ducea cu sine 30,000 de carte, să făcea că mârge a- 
supra turcilor, ci Stefan au prins de vâste, că lui i se în- 

tinde cursa, şi au strîns unguri (mai bine secu!) neîmpro- 

tivindu-se craiul Vladislav, căruia nu” plăcea sfatul frate-săă, 

și ostaşi turcesci încă aii tras la sine. Ostea polonâscă 

drept acâia. mal întâii din l€şuri ai păţit [6rte mare per-: 

dere, apoi bătendu-se după obicâiul războelor, fl6rea călă- 

reților polonesci sau tăiat, prins şi fugărit. Și de nu ar fi 

ajutat Sigismund fratele craiului Ioann Albert cu - vârtutea 

sa tabăra polonâscă, cu mult mai mare perdere ar fi păţit 

polonii.» 

Cum că Stefan V domnul Moldovei în anul de acum ati 

mai stins stea craiului Ioann Albert, afară de avtorii aci 

din sus aduşi, mal scrii Mihoviel, Calvisie?, Brietie? și 

alţii mai: mulți, pre carii şi prâjet ai mai pomeni, pentru 

că: tot întrun typ scriu: singur Cantemirt să osebâsce de 

alții şi scrie aşa: «Stefan V prinţul Moldovei ——— bă 

tând stea leşâscă la Cotnar, unde crâsce vinul cel lăudat, 

cu totul o aă stins, numai 15,000 ai prins .vii, pre carii 

i-au prins în jug, şi t-aui silit de au arat în lung doao miluri 

în lat'o milă de pămînt, în care arătură tot prin IEȘI a- 

“câia at s&mănat doao păduri, ce şi până astă-di să numesc 

de poloni Bucovina, iară de moldovâni Dumbrava Roşie sau 

păduri roşii, pentru că sau s&mănat şi sădit cu sânge le- 

şese.» Așa Cantemir vodă, căruia atâta îl crede, cât vel vrea. 

Anul 1498. Despre loann Albert craiul polonilor după ce 

Sai înturnat de la bătaia din Moldova, cea la anul trecut 

disă, aşa scrie Cromer5: <Înturnându-se, nici un lucru bun 

1 Michovius Lib. 4. cap. 75.. + Princeps Demelrius Cantemir 

2 Calvisius in opere Chronol. | in ia Osmanici Regni Lib 1. 

ad h. a. cap. 5. Nr. 2. 

3 Brietius ad h. a. 5 Camera Lib. 30. p. Ah
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au făcut pentru folosul erei, ci nebăgând în sâmă rușinea 
şi perderea, care le suferise în Moldova, nu ȘI-au. adus a 
minte că au întăritat pe Stefan bărbatul cel inimos și vi- 
tez; care lucru grâle nevoi şi mare jâle au pricinuit după 
aceia polonilor şi rușilor. Pentru că Stefen vrând se'și iz- 
bândâscă strâmbătatea de el făcută, şi bătaia cea cu ne- 
dreptul pornită asupra sa, în primă-vara din anul a- 

* cesta 1498, cu oștile sale, cu oști turcescă și tătăresci aă 
întrat în Podolia şi Russia, și trecând Leopoiul cetatea cea 
tare, ai ajuns până la târgul Canciuga şi riul Visloc, în 
lung și în lat prădând tte, şi nespusă gr6ză şi frică punând 
peste t6lă crăimea. lezescă, întru atâta, cât niminea putea 
sau îndreznea să” stea asupră, ci toți era gata de fugă nu 
numa! pe la oraşe şi pe la cetăți, ci la munţi şi prin codrii 
mari şi deși fugea. De unde forțe: mulți bărbaţi, muieri, 
prunci şi Gmeni de frunte s'au tras la robie prin nemicit 
caril îl gonea. şi cerca pretutindenea aşa, cât Thrachia, Ma- 
chidonia, Schythia şi Asia s'au âmplut de robi rusesci. Mat 
bine de o sută de mil de meni Sau robit atunci, cu ne- 
numerată pradă de turme şi ciurzi de dobitâce. Premislia, 
Radimnul, laroslavia, Prevoscul cu mal multe târguri mai 
TNiCI, și nenumărate sate încă atunel Sau jefuit şi: ars.» 
Aşişderea scriu despre războiul al lut Stefan V- domnului Mol- 
dovel cu polonii toți istoricii, pre Câţi am adus la anul 
trecut, numai Miron logofătul scrie așa 1: «Scosai Stefan 
vodă multe turme de dobitâce din țara leșască, şi ca lao 
sută de mil de robi au aşezat în ț6ră de şi până astă-dt 
trăiasce limba rusască în Moldova,» 

Spondan? încă scrie: «La sfârşitul lui Noemvrie din a- nul 1498 (precum scrii Mihovie cartea IV, cap 75, şi Cromer cartea 30) turcii, cari! ca la 70,000 trecusă prin Valahia în Russia, tâle le prădase cu sabie și cu foc, ne- 

' Constans Miron in Ms. Chro- EL: Spondanus ad ann. 1498. nico Valachico cap. 31. Nro. 11.
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stându-le cine-va împrotivă, şi forte mare dobândă culesese, 

- cuprindându-se de mare frig, îngeț şi zăpadă fără. de veste 

“mal. mulţi de 40,000 au înghețat și perit, cela-lalți cu ane- 

:voe scăpând în Moldova aşa sau tăiat: de Stefan vodă şi 

de români cât de abia au rămas 10,000, ca să se întârne 

a casă,» Aşișderea scrii Brentan 1 și Brietie 2. Drept are aşa 

dară Miron logofătul 3, când scrie: «Iară după Stefan vodă 

turcii şi tătarii întrând în ţera rusâscă, r&ă ai prădat Podolia, 

Galliţia şi alte părți.» Nu pste fi adevărat drept acâia ce 

scrie Ureche vornicul, adecă, că craiul Ioann Albert după 

prada de Stefan V vodă făcută, au trimis 6ste asupra Mol- 

“dovel până la Botoşâni, pre carea iarăş o ar fi tăiat Stefan 

vodă, ci d6ră pre turcii cel scăpați din Russia l-au tăiat 

Stefan vodă la Botoşâni. 

Hrisovul craiului Vladislav. II, despre care am fost scris 

la anul 1491, că'l voii aduce la anul de acum, iată așa. 

sună la Basilovici5: «Vladislav din mila lui Dumnedeui 

craiul Ungariei, Bohemiei ş. c. ]., credincioşilor nostri co- 

mitului sai viţe-comitului și judecătorilor nobililor din Ma- 

ramurăş, celor de acum şi celor viitori, sânătate şi grațiă! 

Să spune maiestatei nostre în pers6na cucârnicului fratelui 

Gelasie priorului saii- egumenului mânăstirii fericitului Mi- 

hail arhanghelului cel.de lege grecescă din Maramurăş, că 

măcar că nol după csrerea numitului jeluitoriu am întărit 

nisce cărți ale prea cinstitului în Hs. părintelui fratelui An- 

tonie patriarhului Țarigradului, ce sau dat, mânăstire! aceia 

despre Gre-care slobodenii şi îngăduinte, totuş cinstitul fra- 

tele Ioann episcopul de Muncacii cel de l6ge grecâscă în 

vara de curând trecută, împrotiva privilegionului prin nu- 

mitul patriarh îngăduit, pe toţi -lăcuitorii din pertinenţiile 

1 Brentanus in Epitome Chro- 4 Ureke Vornicus apud Miro- 

noi. ad h. a. nem |. c. 

2 DBrietius in Chronico Uni vers. 5 Toannicius Basilovits de Fun- 

ad h. a. dalione Coriatovitsiana Part, 1. 

3 Miron |. e. cap. 5.
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numitei mânăstiri cu putârea unor cărți ce le-ati căpătat 
de la noi, precum să dice cu vicleşug, ar vrea se'i taşte, 

şi el să ia tote veniturile mânăstire! aceia fără cădinţă, şi 
măcar că noi am sorocit âmbe părțile înaintea maiestalel 
n6stre, ca să ţinem judecată, tătuz pentru că numitul e- 

piscopul din Muncaciă pe terminul pus naă venit de faţă, 

drept acâia no! pre jeluitoriul voindu'l al ţinea în cădințele 

sale, până când se va îndrepta tot lucrul întră părți, cre- 

dincioşirilor v6stre prin rândul acestora tare vă poruncim, 
ca primind acestea pre jeluitoriul aşa să-l apărați în că- 
dințele și privilegisnele mânăstirei sale, cât episcopul din 
Muncaciu să nu'l pâtă silii, să! dea: vre-o parte din veni- 
turile mânăstirii, până când nu vom judeca noi. Dându-vă 
la acesta tâtă puterea n6stră, almintrelea să nu lucraţi, şi 
acestea după ce le veţi ceti, să le dați iarăş arătătoriului. Dat 
în Buda în ajunul S$. apostolului Andreiă din anul D. 1498, 
al crăimilor n6stre al Ungariei 9, al Bohemiei 29.» Așa 
se aduce hrisovul acesta de Basilovicr proto-egumenul călu- 
gărilor de supt episcopia Muncaciului; ci tu mai cetâsce 
acâlea, care le-am scris la anul 1491. | 

Anul 1499. Vitegia lui Stefan V, domnului Moldovei, carea 
o au arătat el în anul. trecut întâiă asupra polonilor, apol 
asupra turcilor, la atâta ab adus pre Vladislav II, craiul 
Ungariei, de în anul de acum 1499, au făcut întâlnire cu 
rail se loann Albert craiul. Poloniei, Alexandru marele 
povățuitoriul Litvaniei, și Sigismund duxul, ca să! împace 
cu numitul Stefan V, domnul Moldovei, precum i-ati şi îm- 
păcat, căci scrie Iştvanfi.!: «Iară despre Moldova a căruia 
prinți Stefan, fiind că era vestit vitez, ci de fire. şi de cre- 
dință nestatornică, lăsând pre Matiaş craiul Ungariei, tre- 
„Cuse în partea polonilor, şi dăduse prilej acestora, de a'si face cădinţă la ţara acâia, așa s'au nărăvit frati la olaltă: 
ca Moldova de aci înainte să r&mână supt clientela. crailor 

1 Istvanfius Lib. 3. seu pag. 45.
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unguresci, și numitului prinţului Moldovei, aşișderea și Ra- 

dului (V, sai celui mare) prințului Valahiei, de cumva sar 

scula turcii cu războiă asupra lor, amândoi crai! să le stea 

întru ajutoriu. Și legăturile .acâstea sai ţinut până la mor- 

tea crailor acestora, iară după mortea lor împuternicindu-se 

turcii, ţările acelea încă aii cădut supt jugul turcilor, cu 

destulă de mare pagubă a creştinătăţi.» 

Crumer! încă scrie: «Cu Stefan palatinul Moldovei și 

cu Bogdan feciorul lui încă Sai făcut alunci pace, şi cu 

numele craiului Ioann Albert, și-al prinților Alexandru şi 

Sigismund, sati legat confederație, în carea Stefan ai măr- 

turisit că craiul milostivâsce i-ai ertat t6tă greşala şi strâm- 

bătăţile, și i-au lăsat domnia Moldovei; şi ai făgăduit cra- 

iului că îl va fi întru ajutorii asupra tuturor duşmanilor. 

Tot în confederaţia acâia. s'au aședat și acesta: Fugiţii şi 

sârguniţi! unora de alți să nu să primâscă; iară Stelan 

de cumva sar măzăli, să potă.. fără vre o primegidie -scăpa. 

în Polonia şi Litvania, şi întârcerea, de acolo să” fie slobodă, 

ba. și ajutoriii să i se dea, când va poiti, să'şi câștije în- 

dărăpt domnia. Dimpotrivă şi Stefan să fie datorii a ajuta 

pe craiul unguresc, ca şi pe cel leșesc, în contra turcilor, 

sai de.nu vor putea merge 6nsuși întru ajutorii, se fie 

detoriiui, a trimite pre fiul său cu oşii, iară turcilor să nu.le 

dea ajutoriă, fără numai atunci când va fi silit la acâia cu 

cea mal de pre urmă putâre. Dară confederaţii se fie de- 

tori a ajuta pe Stefan asupra turcilor. Despre protivnici și 

despre primejdii încă să să însciinţeze prinții la olaltă mal 

_ înainte. Despre pacostele ce sar putea nasce între supușii 

leșesci și moldovenesci să judece părcălabil din: Cameneţ, 

Cernăuţi şi Hotin adunaţi la olaltă; dară de să vor întâm- 

pla pricini may grele, de cât dea să putea judeca prin 

numiţit părcălabi, atunci prinții să trimită judecătorii. din- 

tră sfâtnici! săl. Neguţătoriile să fie slobode întră l6şI sait 

1 Cromerus Lib. 3. p. 445.
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poloni şi într& moldoveni. Ac6stea precum sau aşedat a- 

tunci, aşa sânt scrise în arhivul din Cracovia.» Așișderea 

scrie şi Miron logofătul 1. 
Iară Doghiel? aduce tocma hrisovul confederaţii, care sună 

aşa: «In numele Domnului Amin. 

«Nol Ioann Albert din mila lut Dumnedei craiul Polo- 
niel cel mal înalt dux al Litvaniei, domnul şi moștânul 
Russiei şi al Prusiei, facem însciințare prin rândul ace- 
stora, tuturor cărora să cuvine, că după ce în vrâmea mal 

dinainte şi lreculă sar fi lost stârnit orl ce nepretenșug, 
însemnată sfadă. și harţi de toți sciut între maiestatea n6- 
stră şi măritul Stefan voivodul, din mila Iul Dumnedeă 
domnul țerei Moldovei, prâtenul noao adevărat iubit, nok 
prin mijlocirea prea înserinatului prinţului şi domnului Vla- . 
dislav, din acâiaş milă dumnedeiască craiului Ungarie! și 
Bohemiei, fratelui nostru celui prea iubit, numitului Ste- 
fan voivodului, prâtenului nostru celui adevărat iubit, şi 
feciorilor lui şi fiilor fecxorilor luY, boilor și supușilor lor 
din Moldova le-am eitat şi le ertăm tâte scârbele, strâm- 
bătăţile şi pagubele câte ne-au fost făcut noao în vremile 
trecute, şi lui pace și trevgă de pururea îl îngăduim şi lă- 
săm pentru l6te câlea mai sus dise, și alte orl-ce trecute 
pagube, scârbe şi Strâmbătăți, câte au făcut noao şi supu- 
şilor nostri până acuma; şi aşisderea trebue să fie pace 
de pururea întră maiestatea nâstră și într& prea luminaţii 
prinți domnil din acdiași milă (adecă Dumnedeiască) ma- 
rele duxul Litvaniei, şi duxul Sigismund fraţii nostril cet prea iubiți, și într& voivodul Stefan noao adevărat iubitul 
pretenul nostru, şi într& următori nostrii al âmbe părților. 
Drept: acdia, de aci înainte voivodului Stefan, fecior 
"mătorilor și supuşilor lui, slobod şi ge 
țuiască și se domnâscă în (era 

ilor, ur- 
cur le va fi se vie- 

Moldovei fără de vre o îm- 

! Constans Miron in Ms. Chro- ! 
| 

? Dogiel in codice Dipl. Poloniae nico Valachico cap. 31. 
a tom. 1. p. 603.
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pedecare a n6stră și așișderea fără de împedecarea nuini- 

ților printi -duxilor Alexandru şi Sigismund, şi a feciorilor, 

următorilor şi supușilor nostri. Noi craiul mai sus dis cu 

numiții fraţii nostri, şi cu toti arhiepiscopii, episcopil, pre- 

laţii sufletesci, şi cu toți conziliaril şi supușii nostri, jurăm 

şi făgăduim voivodului Stefan adevărat iubitului prâtenului 

nostru, feciorilor lui şi supușilor săi din țâra Moldovei, pe 

un Dumnedeu. şi Născătorea lui supt creştinâscă credința 

n6stră, a [raţilor nostri celor mal sus diŞI, şi a tuturor 

arhiepiscopilor, episcopilor, prelaţilor şi conziliarilor nostri, 

că de aci înainte, cu voivodul Stefan adevărat iubitul prâ- 

tenul nostru, cu fiii lul, şi cu fil fiilor, și cu bosrii, şi cu 

tot supuşii lor din ţâra moldovenâscă pentru ma! înainte 

disele tote scârbele şi pagubele, şi ori care alte pagube, 

strâmbătăţi şi scârbe, măcar când ni s'au făcut până astădi, 

trebue se avem şi ţinem pace şi linisce de pururea nevă- 

tâmată şi nefrântă; şi azișderea pre voivodul Stefan, pre 

fii lui, pre fir fiilor lor şi pre supușii săi din ț6ra sa cea 

moldovenâscă, noi trebuim şi următorii nostri vor trebui 

să! păzască şi apere. despre t6tă partea de toţi duzma- 

nil lui cu sabia, cu sfatul, cu Gmenii, și cu t6tă putâ- 

rea n6stră tot-deauna după putinţa nâstră: şi aşişderea 

voivodul Stefan şi următorii să, cu tâtă puterea lui tre- 

bue să fie de sfat, şi întru ajutoriu totdeauna noao, craiu- 

lui, crăimel Poloniei și următorilor * nostri, după putinta lor. 

Tarăşi făgăduim și noi, cu mal sus scrişil trațil nostri, şi 

cu toți conziliatil, mai sus disului voivodului Stefan, fecio- 

rilor lu, şi fiilor feciorilor lui, bosrilor lor, şi supușilor ce- 

lor din ţ6ra lor a Moldovei, că trebue să fim prâtenilor lor 

prâlen! şi dujmanilor lor duşmani. și asemenea trebue voi- 

vodul Stefan şi feciorii - lui, și fil feciorilor lor şi supușii 

lor să fie prstenilor nostri şi prâtenilor fraţilor nostri şi Su- 

puşilor şi prâtenilor ţerilor nâstre prâteni, * și dujmanilor 

nostri şi dujmanilor fraţilor nostri, tot- deauna duşmani. la- 

răş că pre nici un duşman al voivodulul Stefan, măcar



156 

cine ar vrea să se numâscă pre sine domn ţerei lui cei 
moldovenesci, carele ar veni la noi, la ţerile nâstre şi la 
supușii nostri, saii la măcar cine altul, carele se ține de 
crăimea Poloniei, no! nu trebue pre un om ca acela săl 
primim, nici trebue să! dăm loc sat hrană undeva în țe- 
rile n6stre, sau la vre unul dintre supușii nostri; ci pre 
un om ca acela ori unde lam audi sai Pam găsi în țerile 
nostre, sai la măcar care supus al nostru, no! trebue să! 
trimitem din (crile nâstre aşa, ca mai îndelung întru act- 
lea să nu rămână. Iarăş de se va întâmpla ca să fugă vr'un 
supus al numitului voivodului Stefan la no!, sau la 6re- 
care supus al nostru din țerile n6stre, atunci acela, carele 
va fi la noi, trebue să'și c6ră graţiă de la domnul săi voi- 
vodul Stefan, prin sine, sat prin "mijlocirea nostră, atunci 
de la erta voivodul Stefan, aceluia să” fie slobod şi să aibă 
securitate a să înturna la voivodul Stefan; și de nu lar 
erta voivodul Stefan, atunci noi pre unul ca acela nu tre- 
bue să sprijinim în țerile n6stre, nici pre ascuns nici a- 
iavea. Iarăş făgăduim voivodului Stefan, că de sar întâm- 

“pla din pronia Dumnedeiască (de ce Dumnedeu să'l ferescă), 
ca voivodul Stefan alungat fiind de Gre-care vrăjmaş pu- 
ternic, căruia nu ar putea sta împotrivă, să iasă din țara 
sa saii în Ungaria saă în crăimea nostră a Poloniei, atunci 
ţerile nâstre trebue să fie deschise voivodului Stefan şi Cnie- 
Chinei muerei lui, şi fiilor lor și bodrilor luj, cu muerile 
sale, cu supușii, cu şerbiy şi cu averile lor, și cu tâte câte 
se ţin de dânșii, şi ei să vină la Nol şi la țerile n6sire, 
sau la cetăţile și orașele nâstre ori unde le va plăcea lor 
a zăbăvi în numila crăimea n6stră, atunci no) trebue pre 
voivodul Stefan şi pre Cniechina şi pre fiil lut, pre bosril, supuşi! şi șerbil lor, să” iubim și în grațiă şi cinste să” ținem, și! va fi lut secur, bine-voit şi deschis din ţerile. n6s- tre a'și câștiga inapol țâra sa cea moldovenâscă. Intr'o în- tâmplare ca acâsta nor craiul cel mal sus scris trebue să'l 
ajutăm cu tstă puterea n6stră, şi “pre dânsul să'l răducem 
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și aşedăm în patria sa, mal sus numita țara Moldovei, şi 

când îl va da Dumnedei să'și căştige îndărăpt patria sa, 

(era Moldovei, atunci aceluiași prâtenului nostru voivodu- 

lu! Stefan dimprotivă trebue să” fie secur, bine-voit şi des- 

chis fără vre-o pagubă a eşi din ţerile n6stre cu Gniechina 

sa, cu feciorii și cu toți bosrii lui, și cu muerile şi cu şer- 

bi, şi cu tâte averile lor, și cu tote lucrurile acâlea care 

le vor avea pre lângă sine, iarăș în patria sa, ț6ra Mol- 

dovel. larăş am făgăduit și făgăduim, că voivodului Ste- 

lan şi feciorilor lui, şi fiilor feciorilor lor, și Moldovei ţe- 

ret lut nu vom face vre o dată pagubă, vătămare sau duș- 

mânie, nici cu fapta, nici cu sfatul, nici aiavea, nici pre 

ascuns, și de am întelege despre vre o parte 6re ce râu, 

saii pagubă, sai impedecare de câtre dre „carii protivnici . 

al lui, atunci not trebuim voivodului Stefan, și feciorilor 

lui, şi Moldovei ţerel lui, tâte acestea a le însciința, des- 

coperi şi spune. Şi aşișderea. voivodul Stefan nu trebue să 

ne lacă noao şi ț&rilor n6stre pici pagubă, nici împedecare, 

nici cu fapta nici cu sfatul, nici aiavea nici pre ascuns, 

și de ar înțelege ânsuș ceva .pagubă, răi sau împedecare, 

de cătr& ori cari! protivnici al nostri, atunci 6nsuş voivodul 

Stetan trebue noao. aşișderea se le deşcopere, spune, ves- 

lescă şi însciințeze. 

larăş orl când dimpreună vom vrea, cu prea. înserina- 

tul prințul domnul Vladislav craiul Ungariei, fratele nostru, 

a porni bătae şi a face harți, sau ajutăndu-ne domnul a- 

cesta a o. face, vom judeca și la acâia vom merge în per- 

sânele n6stre cu tâte puterile şi oștile n6stre în contra îm- 

păratului tureilor. şi a ţerilor lui, şi atunci fratele nostru 

domnul Vladislav, craiul Ungariei, încă ar mârge, şi ar trece 

prin târa Bessarabiel, și acolo ar trece şi luntri prin Du- 

năre în ț6ra. împăratului turcilor, atunci şi nol trebue să 

trecem şi să luntrim prin Dunăre, așișderea în ţera împe- 

ratului turcilor, .ci în liman, almintrelea przevoz, carele în 

comun se. numesce Oblicicea, sai unde .se va vedea mal
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pre. uşor, înțelegându-ne cu prea înserinatul domnul craiul 
Ungariei, şi cu voivodul Stefan, cum se va vedea mal bine, 
şi mal pre uşor, și utunci trebue și voivodul Stefan ânsu; 
în propria sa personă, și cu (6tă putârea sa a țerei mol- 
dovenesci, şi următorii lui vor fi detori a mârge dimpreună 
cu noi în contra împăratului turcilor. Iarăş de sar întâm- 
pla, de ce să ferâscă Dumnedei, ca atuncia aşa să fie de 
bolnav, cât n'ar putea Ensuș în propria sa personă mârgs 
dimpreună cu noi, atunce trebue să mergă dimpreună. cu 
noi fiiul lul în propria sa personă, sau acela pe carele il 
va trimite &nsuşi voivodul Stefan cu tstă putârea țerei Mol- 
dovel. Iarâș până la timpul oștirii aceia no! cei mai în 
sus scriși, prea înserinaţii domnii craii Vladislav al Unga- 
riei și Bohemiei şi loann Albert al Poloniei, fâgăduim voi- 
vodului Stefan că totdeauna îl vom ap&ra pre dânsul și ț€ra 
lui a Moldovei de imp&ratul turcilor, şi totdeauna vom sta 
cu el și lângă el, şi vom da lu! ajutoriu în contra numitului 
împăratului turcilor. larăş ânsuz voivodul Stefan, şi până 
atuuci, măcar cum de va înței6je trecerea turcilor, cât va putea mal curând, trebue să ne însciinţeze pre noi amândoi 
crail despre turci, cărora împrotiva n6stră, nici ajutoriă nici sfat le va da, ci după putinţa sa. le va fi nemic. 

<Neguţătorilor voivodului Stefan celor din țâra Moldovei, încă le va fi, şi trebue să le fie secur, și deschis prin eri a merge, a călătorii şi a neguțătorii, tătuşi plătind vămile c6lea trebuinci6se după l&gea cea bătrână, şi după locurile câle obicinuite, așişderea trebue Şi voivodul Stefan, să lase prin țara Moldove) pre neguţătorii din țerile nâstre să trecă cu securitate şi bună voință şi să se neguţătorâscă, plătind totuși vămile câlea trebuinciâse după lege cea bătrână şi locurile câle obicinuite. 
<larăş în cât este pentru margini, de âmbe părţile, noi trebue să poruncim căpitanului din Camenej şi căpitanilor carii vor fi în Cameneţ, așa, adecă de sar întâmpla dre- cul dintră Supușii, sai măcar. cul din (era cea moldoven€-
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scă a voivodului Stelan, ori ce pagubă saă oră ce strâm- 

bătate de la supușii, sau de la măcar cine din ţerile n6stre, 

acela, cul i sau făcut strâmbătatea, trebue să c6ră dreptate 

de la căpitanul din Cameneţ, și căpitanul din Camene! tre- 

bue să aibă putere despre fiesce care supus al nostru, de 

a face dreptate și de al silii pre acela, carele va fi vino- 

vat, ca să facă destul păgubaşului, supusului şi omului 

din țâra Moldovei; şi aşişderea când se va întâmpla vro 

strâmbătate 6re cărul supus al nostru de lă supușii voivo- 

dului Stefan din Moldova, atunci acela cui i Sah făcut strâm- 

bătatea, trebue să câră direptate de la căpitanul din Hotin 

sati din Cernăuţi, şi căpitanul din Hotin sau din Cernăuţi, 

carele va fi, trebue să aibă putere despre fiesce-care supus 

al voivodului Stefan de a face direptate supuşilor nostri, 

având pre Dumnedei înainte ochilor. Iarăş când sar în- 

tâmpla vro strâmbătate ma! însemnată sai r&svrătire între 

„căpitanii, sai supușii nostri. despre âmbe părţile, atunci noi 

trebue să însciințăm pre voivodul Stefan despre acâia prin 

Gre-care om al nostru, și așişderea trebue să ne însciințeze 

voivodul Stefan. Atunci de âmbe părţile trebue să trimitem 

conziliarii (sfâtnicil) ca acâsta se o cerce, şi îndată să facă 

direptatea trebuinci6să, şi totuși pentru unele r&svrătini și 

neîntocmiri ca acestea ale supuşilor nostri de âmbe păr- 

ţile, măcar cum Sar stărni, pacea şi întocmirea mal sus 

disă înfrântă să nu se înțelegă. | 

«Care tâte şi câte una dintre celea inal sus scrise, nol 

oann Albert din mila lui Dumnedei craiul Poloniei, cumcă 

în tâte punturile, condiţiile şi închieturile sale le vom avea 

primite şi plăcute, pe credința nstră cea crăiască făgă- 

duim dimpreună cu prea luminaţii domni! marele duxul 

Litvaniei, şi cu Sigismund, iarăși duxul, mal sus numiţi prea 

iubiții fraţii nostri, şi cu toți arhiepiscopii, episoopil și băr- 

baţii besericesci şi cu toți baronii supușii nostri, şi cu toți 

caril se. țin de noi, cum că aceluiași voivodului Stefan, fe- 

ciorilor lui, şi fiilor feciorilor lor, şi moştânilor şi următo-
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rilor lor, tare, nemișcat şi nevătămat le vom păzi, ţinea şi 
plini, şi că: vom face să se păzescă, ţină şi plinâscă, fără 
de aruncare de sorte, şi vre o mântuinţă înșelătâre. . Prin. 
pulcrea şi mărturia cărţilor n6stre acestora, care pentru 
mai mare securitate, și mal mare stătornicie, a tuturor ce- 
lor mai sus qise, am făcut să se întărâscă cu pecâtea n6- 
stră şi a prelaţilor şi a baronilor nostri câți sânt acuma 
cu n0ol. Dat în Cracovia, marți în mânecarea serbătoril fe- 
riciţilor: muceni Tiburtie şi Valerian (13 Aprilie după lă- 
tin) din anul D. 1499.» 

Din hrisovul acesta lezne poți vedea că bârfese şi Îşt- 
vanfi şi Cromer în câlea. mai sus aduse cuvintele lor, adecă 
Iștvanfi bârfâsce dicend: că Moldova până la craiul Matiaș |, 
au iost supt corona Ungariej, Şi în confederaţia .acesta ia- 
răș sau dat supt clientela eil. Iară Cromer întru accia bâr- 
lesce, că dice: că Stefan V au mărturisit în confederaţia 
acesta, că craiul Poloniei milostivâsce Pati erlat şi i-au lă- 
sat domnia Moldovei; pentru că în hrisov unele ca ac6- 
ste nu să află, ci să află că Stefan V din mila lui Dum- 
nedeu ai fost domn Moldovei ca şi loann Albert craiul 
Poloniei și Vladislav [1 craiul Ungariei. Miron logofătul au 
scris din Cromer şi pre el Pau și urmat. 

| Anul 1500. Ce sar ţinea de anul acesta, şi ar fi vrâdnie 
să între în hronica acesta, numai atâta am găsit la prea vestitul Enghel!: «În anul 1500, craiul Vladislav II, aă po- runcit, să se întărescă cetatea Severinului Şi să se âmple de zăhărea, căci au poruncit sibiânilor, ca lui Petru Tarnoc. de Macicaş banului Severinnlul să'1 trimită cărăuş tăetori+ de petri şi zidari, precum să vâde din diplomaturile de domnul Eder culâse.> Dâră Radul V sati cel mare domnul Valahiei pentru frica de turef au fost dat Severinul ungurilor? 

+ Toannes Christianus Eng el in antiqu. FHistoria Valachiae Part. 1. p. 187. | m: 
<



161 

  

Anul 1501. Am ar&tat la anul 1467, că după ce au per- 

dut Matiaş I sau Corvinul craiul Ungariei bătaia cu Stefan V 

domnul Moldovei, Petru V Aron, carele au domnit mai 'na- 

inte de Stefan V în Moldova, din bătaia acsia au fugit la 

poloni de unde Pau chiemat Stefan V cu înşelăciune, cum 

Sati arâtat la anul 1469, şi prindândul Pa tăiat. De Pe- 

tra V Aron ai rămas un fecior anum Elia. Despre Elia a- 

cesta, carele n'au domnit în Moldova, căci de ar fi dom- 

nit, ar fi fost al doilea în sir6oa domnilor cu acesta nume, 

așa scrie Cromer! la anul de acum: «Adunându-se seim 

în Petricovia la începutul anului 1501, din porunca; craiu- 

lui Ioann Albert aă venit acolo soli de la Stetan palatinul 

moldovenilor, acri după aşedămiîntul (în anul 1499) legat, 

cerea pre Elia feciorul lui Petru, carele fusese palatin mai 

nainte de Stefan, pentru că să dicea: că poftâsce domnia 

Moldovei. — — — Iară la cererea lut Stefan a da pre nevi- 

novatul Elia, carele -se ruga să nu'l dea, după multă sfătuire 

să vedea a fi lucru tyrănesc, a linea iarăş pe rivalul s0- 

țului celui necredincios, de carele ar trebui să se temă şi 

să se ferâscă, măcar că polonilor le-ar fi fost de folos, to- 

tuşi să împrotivea. aședămiîntului mai 'nainte făcut, şi să ju- 

"deca, că Stelan îl va lua cu războiă, căci solii încă aşa 

să lăuda. ară craiul gătindu-se cu ostea în Prussia, nu vrea 

să lasă pe Stefan protivnicul din dărâpt. Despre acesta aşa 

slătuindu-se Elia (nu Petru) nu sau dat Iul Stefan, ci I-au 

tăiat capul înaintea solilor. Şi ca să nu se vadă a fi făcut 

acâia tără vină, preste direptate, au scornit, că Elia aia făcut 

cărți vicl&ne supt numele craiului.» Așisderea scrii Miho- 

vie 2, şi Sarnichie?. Miron logolătul+ grezesce qicând: că 

tâtă tragedia acesta. sau întâmplat cu Petru V A'on. şi nu 

cu Elia feciorul lui, căci istoricii leşescl mal bine uă sciut 

_1 Cromerus Liber 30. pa- 3 Stanislaus Surnicius in Anna- 

gina 448. : “ Jibus Polonicis Lib. 7. cap. 8. 

“2 Michovius-Lib. &. cap. 79. 4 Constans Miron în Ms. Chro- 

_seq. 
-nico Valachico cap. 31. 

11 
“Cronica românilor. Tom. II.
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acesta de cât Miron, carele cu mult ma! târdiă au trăit. 
Nici ar fi putut trăit Petru V Aron, carele aii început a doao 
Gră a domni în Moldova în anul 14:56, până la anul de acum. 

„Anul 1502. La anul acesta așa scie Miron logofătuli: «În 
anul: 7010 ai r&posat Paiţie arhimandritul şi egumenul 
mânăstirei Putnei. Întru acelaş an au reposal şi Athanasie 
Bolșul, în 4 Avgust, curând după Paiţie. Amândol lăudaţi 
de viață bună și curată. | 

Iară Daniil Cornides2 aduce hrisovul ce sună aşa: «Nol 
conventul mânăstire fericitei Mariei Vergure! din Cluş-Mâ- 
năștur, facem însciinţare, că nobilul Mihail de Comlod ve- 
nind inaintea. nostră de față, de voia sa, și ne'nteţit aşa au 
inărturisit : că el pentru că vădutul şi măritul domnul Stefan, 
inoștenul, domnul şi voivodul țerei Moldovei, pentru t6te 
bătăile, răniturile, strâmbătăţile, pagubele, stricările, şi alte 
f6liuri de râle, care le-au pătimit, şi suferit de la nisce bosn, 
și Omenil numitului domnului. voivodului Stefan — -—-— 
supt celățuica Ciceului, i-au făcut în tot typul destul cu bani, 
drept acâia pre numitul domnul voivodul Stefan, și pe 
Bogdan vodă fiiul lui şi pe toti moștenii şi r&mășiţele lor, 
şi pe toți bosrii și Gmenii lor, adecă de la caril at pătimit 
Și suferit bătăile şi ranele, i-au ertat şi deslegat de tot, 
ba îl iartă şi deslâgă deplin înaintea nsstră, prin pulârea 
și mărturia. cărţilor acestora. Dat Mercuri după Dumineca 
a treia din păresimea în anul Domnului. 1502.» Din hri- 
sovul acesta să cul6ge, că bosrii Şi Gmenii luk Stefan V carii 
lăcuia în Ciceu, şi bătuse pre Mihail de Comlod, s'ar îi 
pedepsit după legile unguresci de nu Sar fi împăcat Stefan 
pentru dânşii, măcar că Stefan V era singur oblăduitoriă. 

Assemani 2 încă scrie că: «Mânăstirea Zugrafului din mun- 
tele Atho s'au făcut în cinstea marelui mucenic Gheorghie 

1 Constans Miron in Ms. Chro- 
nico Valachico cap. 31. : i anaaa | 2 Daniel Corniiies Ms. Dipl. Kalendariis Eccl. Universae tom. 
tom. î. p. 84, 1. Part, 1. cap. 4. 

* Ioseph. Simonius Assemani in
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în timpul împăratului Leon celui înțelept de trei frați .din 

Ohrida, Moisi, Aron și loann, caril era din semința îm-. 

păratului Ivstinian. » Iară loann Comnenul la Mont Faucon! 

dice: «Ci mânăstirea. acâia o au dires oblăduitoriul Moldo- 

Valahiei voivodul Stefan în anul de la plăsmuirea lumil 7010, 

carele sau şi zngrăvit pentru pomenire din afară de bis6- 

rică.» larăș Assemani? scris6se că şi mânăstirea S. Gri- 

gorie din Atho încă voivodul Stefan o au dires în anul 1497. 

De unde se vâde că Stefan V domnul Moldovei, cu t6tă văr- 

sarea, de sânge, de câlea sufletesc nu-și uita. 

Anul 1503. Despre anul acesta vorbind Cromer? dice: «În 

vara acâia tătarii din Crim iarăș au năcăjit Podolia şi Russia, 

de Stefan palatinul moldovenilor, precum sau credut, în- 

demnaţi. Însuşi Stefan slobodindu-și 6stea în Russia cea din 

vecini ati cuprins lot ţinutul, cât este între Nislru şi munţii 

Carpatului, pre carele noi îl. chiemăm Pocuția, nestându'! 

cine-va împrotivă, ba nici așteptând cine-va un lucru ca 

acela: sai după cum dicea el, Vaii luat îndărăpt ca pre un 

_ ţinut ce cu nedreptate sai fost luat mai nainte de la dânsul. 

De vestea acâsta şi prin multe cărți, şi sol ale polonilor 

strămutat fiind craiul Alexandru pre la sfârşitul lui Octom- 

yrie Gin Litvania au venit în Lublin şi acolo au avut seim. 

At plăcut Seimului ca în vara următâre, cu 6ste plătită să 

se apuce de moldoveni și să se căştije înapoi Pocuția.» 

Mai pre scurt serie Sarnichie $, dicând: «Valahul (sau ro- 

mânul adecă moldovânul) cuprinde ţera de supt munţii Sar- 

maticesci, qicând că cu nedireptate Sati luat mai nainte de 

la el.» 

Prea -vestitul Enghel în istoria cea mai bătrână despre 

Moldova$ scrie: «O părâche de estracturi diplomalicesci, 

1 Joannes  Comnenus apud 3 Cromerus Lib. 30 p. 451. 

Monifauconium in Paleographia + Sarnicius Lib. 7 cap. 9. 

p. 487. 5 Joannes Christianus Engel in 

2 Jdem Assemani ibidem cap. 5. antiq. Historia Moldaviae p. 156,



164 

  

care mi s'au dat de la domnul Eder, pentru ca să se arate 
custarea şi întâmplările Moldovei din anul 1503, pot avea 

aci loc; cel dintâiă estract este: «Voivodului s&ă celui mol- 
dovenesc luiş Stefan, și feciorului lui, voivodului Bogdan, des- 

pre fassia (aşedarea) carea o făcuse Nicolae Betlen în partea 

lor, pentru cetățuica Ciceului, craiul Vladislav le dă invo- 

irea sa, şi (6tă cădință crăiască în anul 1503.» Al doilea 
estract este: «Cărţile lui Vladislav la capitulul din Alba: 
Se spune maieslatei nostre în persona credinciosului nostru 
zdravănului Franţisc Balasşa de Germat, că atunci când ai 
fost el prin maiestatea n6stră la credinciosul nostru măritul 

„ Stefan voivodul moldovenesc în solie -trimis Ş. C. l.2 Ce vrea 
prea vestitul Enghel să închidă din estracturile acestea ? ai nu 
că Stefan V domnul Moldovei au fost supus lui Vladislav II 
craiului Ungariei? pentru că în cel dintâiii îl numssce vi 
vodul săi, întru al doilea credinciosul sei: ci eu îl r&spund, 
că la supuși nu se trimit soli, ci porunci. Iară tu mal ce- 
t&sce hrisovul confetieraţii care Yam adus la anul 14:99, şi 
vel vedea că Stefan V, de carele să cutremura toți oblă- 
duitori! din vecini, nau fost supus, fără numai prâten cra- 
iului unguresc. În zădar se lingăresce aşa dară prea vestitul 
Enghel și aci ungurilor, căci scopul său nwl va dobândi 
pururea. 

Anul 1504. Stefan V domnul Moldovei - Lt | corona vitâjilor, 
în anu se . [: ilicit 

recul luase . Pocuția de la poloni, ci bătrân şi 
bolnav fiind şi apropiinduse de mOrle, iarăs o at dat în- 
dărăpt în anul de acum; căci scrie Cromer 1: «În vrâmea acâia Moldova s'au prigonit şi năcăjit de polonii nostri, așa cât Stefan aă trebuit Să'ȘI Scotă stea din tarimile Po- cuţii, mai vârtos, că el avea prea mare durcre de picidre, în carea mal pre urmă nu mult tîmp după acâia au şi mart e aă bărbat ca acela, carele pentru inima cea are, ințelepciunea militărâscă, Sciința lucrurilor de răz- 

! Cromerus Lib. 3. p. 459.
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boii: şi faptele câle norocâse asupra turcilor, ungurilor, 

polonilor, şi a tătarilor în vâci trebue să se pomenescă. 

Căruia i-ai urmat în domnie fiiul său Bogdan (al treilea) 

Luscul (adecă ponihosul, nu orbul de un ochii); la ai nos- 

„iri destul le-au fost că ai căştigat 'înapol Pocuția.» Aşiş- 

derea. scrie Mixovie |. o 

Ioachim Cureii? scrie : «În anul 150%, ai murit şi Ste- 

fan românul ostașul cel vrednic de vecinică pomenire, ca- 

rele cu mărimea şi tărimea sufletului, şi cu norocul 'cel 

“bun, au spriginit tote năvălirile turcilor, ale tătarilor, ale un- 

gurilor şi ale polonilor, pre carii toți i-au învins cu mari 

bătăi.» Așişderea serii Iştvanfi 3 Brietiet, şi Spondan5, ca- 

rele vaieră pre Stefan V că nai fost unit cu Bescrica 

Romei. | 

Miron logofătul, carele mal bine au sciut lucrurile, și O-. 

biesiurile Moldovei cslea din lăuntru de cât streini, aşa 

serie 6 despre Stefan V. «În anul 7012 nu mult tîmp dacă 

Sai întors Stefan Vodă de la Pocuția la Sucâva, fiind bă- 

trân, bolnav şi slab, ca un om, carele aii fost întru atâtea 

răzbâie şi ostendle, şi neodihne în 47 de ani şi mal bine, 

în tâte părţile de să bătea cu toţi, și după multe răz- 

boie cu noroc, ce aii făcut cu mare laudă, ai r&posat 

marți Iunie 2. Fostau acest Stefan vodă om nu mare la 

stat, “mănios şi grabnic a versa sânge nevinovat; de multe 

ori la ospeţă omorea lără de judecată ; iară de alta, era om 

întreg la fire, nu leneș, şi lucrul săi îl scia apăra forte 

bine, şi unde nu gândea! acolo îl afla. La lucrurile de 

xăzboiu era meşter, şi unde era greii, se nevoia de ân- 

suş se vârea, ca vădendu'l al săi, să nu se îndărătnicâze; 

şi pentru ăcâia rar războiii era de nu învingea, şi unde 

Al învingea alții, nu perdea nădejdea, că sciinduse cădut 

1 Michovius Lib. &. cap. 8%. | 4 Brietius ad. h. a. 

2 Toachimus Cureus in Annalibus > Spondanus ad. ann. 150%. 

Silesiae p. 223. 6 Constans Miron în Ms. Chro- 

3 Istvanfius Lib. 4 p. Bl. . nico Valachico cap. 32.
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„jos, să rădică deasupra biruitoriului.—— Iară pe Stefan vodă , 

Vaii îngropat țara cu multă jâle și plângere la mânăstirea Put. 

nei, carea este de dânsul făcută. După mârtea lu! până 

astădi îi qic Sântul Stefan cel Bun, nu pentru suflet, 

că este în mâna lui Dumnedei căci el âncă ai fost om 
păcătos, ci pentru lucruriie vitegii lui, ca care niminea 
din domnil nici cel mal 'nainte de el, nici după el au fă- 
cut, nici pre el Pai ajuns. —— Domnitaui acest Stefan 
Vodă patru-deci şi şâpte de an! şi doao luni și trei săptă- 

„mâni. Apol a stătut la domnie fiiul săii Bogdan (al trei- 
lea) vodă, căruia îl dic orb, şi grozay. Stelan vodă aprope 

„de mortea sa ab chiemat Vlădicii şi toți sfetnicii să, bos- 
ri! cel mai mari, şi pre alţii câţi sau tâmplat aprâpe, şi 
le-ai ar&tat că nu. vor putea el să ţină țâra, cum o ai 
ţinut el, ci socotind din toți mai putârnic pre turc, ati dat 
învețătură să se închine turcilor. 

Dimitrie Cantemir vodă! despre acelaş Stefan V scrie 
precum urmeză. <Stefag “prinţul”'Moldovei, ai fost vitâzul 
cel mai mare de. pe yremea si. E? au învins pre Maliaş 
craiul cel” lăudat âl Ungariei, și ai luat de la dânsul 
munţi! Ard6luiui, carii până astădi sânt otarăle Moldo- 
vei de cătră apus. El după mal multe biruințe aă supus 
șie Pocuția şi Podolia, şi mergând in rând de bălae, cum 
să cuvine asupra polonilor, aă bătut stea leșescă la Cot- 
nar $. €. (precum am scris la anul 1497, după care a- 
colo aduse ale lui cuvinte, mârge mai încolo şi dice) : tote 
cetăţile dintre Leopoii şi Moldova le-au luat d2 la poloni. 
Cu Baiazet Gilderim at ţinut doao bătăi, în cea dintâiă 
Sau invins, întru a doao au bătut, şi după bătaie au fă- 
cut şepte mogili mari din trupurile turcilor celor tăiați, ca-. rea și Hesarfen, ce sar talcui: o mie de viclenşuguri, is- toricul cel nelingușitoriă al turcilor încă o mărturisâsce. EI 

"+ Princeps Demetrius Cantemir i n Hist. Osmanici Reeni Lib. 1. cap. 5 No.2,. - ” -
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_au supus şie Valahia până în Bucuresci și ai pus pe Vin- 

Ulae ocărmuitoriii preste acest dărab de țâră. El au stăpâ- 

niţ Bessarabia ce să numâsce acuma Bugc. Cu un cu- 

vint el ai prea lăţit otargle Moldovei, precum voii arăta 

mai cu deadinsul, de voii trăi să “pocă sfârşi istoria des- 

pre Moldova cea vâche şi cea noao, în statul acesta ai 

lăsat lucrurile, când sai chiemat de pre lume, după ce ati 

„domnit patru-deci şi şâpte de anl şi cinci lunk. Fiiul lui, 

Bogdan III, aă supus Moldova turcilor. De aci se numesc 

moldovenii —— — de turci Bogdanil.» 

în cartea 3, capul 4, numărul 17, despre împărăţia tur- 

câscă în notele la cuvintul Bogdan acelaş Dimitrie Cante- 

mir vodă din xronicile moldovenesci aduce cuvintarea lui 

Stefan V câtr& Bogdan III fiul său, și cătră moldovâni fă- 

cută mat 'nainte de mortea sa, cu carea i-au îndemnat, 

ca din bună voia lor să se supună turcilor, apoi scrie : 

«Ca se urmeze voie! ceil mai de apola tătâne-săui Bogdan 

întru al şâptelea an al domnie! sele au trimis sol la Baiazet Il 

(nu la Soliman ÎI, cum să va arăta la anul 1511) şi i-au 

supus Moldova.» Mai “nainte scrisse acelaș Cantemir 1 aşa: 

«Nu ce pâte tăgădui, că pre muntâni i-au supus turcil cu 

armele: pentru acâia aii fost, că mai dedemult, ocnele 2] 

_vămile să cumpăra de la cămara împărătescă până la Ma- 

(heiă vodă, când înălținduse tributul saă haraciul până la | 

50,000 de taleri, iarăși stai dat îndărăpt ţărel. Iară moldove- 

ni, caril din bună voinţa lor, Sau dat pre sine turcilor 

supt apărare, până la Petru (VI) Rareş, numa! Bairam-Piş- 

chieş, adecă cinste de Paşti plătea împeratului” turcesc 

1000 de galbeni, 20 de şoimy şi 40 de cal rnoldovenesci. 

Pe vrâmea acestuia aă poftit turcil mal mare sumă de bani 

supt nume de haraciu; ci Petru. Rares au răspuns: că el 

își pote da domnia, dară nu pote cinstea sau daiul să'l 

mule în haracii, sai să adauge la suma carea obicinuise 

: jdem Cantemir |. e Lib. 2. cap. 3. No. 8.



168 

  

a o trimite împăratului, că acâsta nu stă în pulerea lui. 
Totuși după ce Vaii strâmtorit la câlea mal de pre urmă, 
şi el aii scăpat în Arddl, turcil nu saă lăsat de pofta sa, 
Şi punând următorii lui Petru Rares, atâta ai suit plata, 
cât nefericiţil moldovâni peste haraciul cel de 75,000 de 
taleri sai îndatorit a plăti şi pentru cinstea de la Paşti 
50,000 de lej.» a | 

Stricovschi ! âmblând el prin țările românilor scrie că 
au audit el cântarea acâsta despre Stefan V:' domnul Mol- 
dovel : «Stefan, Stefan voivoda biol turcov, bil tatarov, 

"biial vugrov, rus i polacov, adecă : Stefan, Stefan voivo- 
dul bătu pre ture, bătu pre tătari, bătu pre unguri, pre 
ruși și pre poloni.» 

După sfărmitura annalilor rusesci scrie prea vestitul En- 
ghel?: «Stefan at avut 4 feciori, pe Petru, Alexandru și 
doi Bogdani, după cum am vădit din mat multe mueri, 
Dintru acestea au murit Petru, Alexandru şi un Bogdan.» 
„E dic: dacă au avut Stetan V dor Bogdan! pentru ce n'ai 
putut avea şi doi Petri? precum ai şi avut, că în hrisovul 

| confederație! care Pam adus la anul 1499 să vorbâsce de 
mal mulți feciori ai lu! Stefan V, si la anul 1527 să va 

„areta, că Petru VI Rareş domnul Moldovei au fost feciorul 
cel mal tin&r al lu Stefan V. E 

larăş Enghel scrie3: «Bogdan cel cu un ochii, carele să 
poreclâsce de istoricii lezescI Luscus, feciorul lu! Stefan ce- 
lu! mare după însămnarea din lași au domnit ani 12, lun! 9, 
adecă de la 1504.» Dar Luscus nu însemnâză cu un ochiă, ci ponihos. | 

Mihail Chenderfi de Malomviz încă în anul acesta 1504 în 19 .Noemvrie au căpătat slobodenie de la Vladislav II craiul Ungariei, . ca să potă aduce din Țera Muntenâscă doao-spr&-dâce corturi de țigani, şi să le aşede în bunurile 

! Strikovski apua Engel in an- | 
* loan. Christ. Engel. e. pag. 157. tiq. Hist. Moldaviae p. 154. - 8 Tdem: Engel ibidem.
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sale câle din Ardel, precum arată hrisovul de la Cornides . 

“Anul 1505. Alexandru craiul Poloniei zăcea bolnav în târ- 

gul Radom, unde Vai cercat solil !ui Bogdan III, domnului 

Moldovei, despre care așa scrie Cromer?: «Alexandru din 

Radom, după jimătatea lui Iunie sai purtat în Cracoviay- 

unde Pai urmat soli lui Bogdan palatinului moldovenilor, 

cari venise atunci la el în Radom. Iară Bogdan poftea. şie 

mure pre Elisaveta sora craiului, şi ca, mal lezne săi 

potă dobândi polta, făgăduia craiului, căi va da îndărăpt 

Tismenichia şi Cessibiezul. Ci el au fost cuprins ținuturile 

acâlea de la poloni după msrtea tătâne-său, precum scrie 

Vapovie, sai le ţinuse ca de tată-stu luaie, cum vrea Mi- 

hovie, sai care nu le avea, încă în mână, dară le putea 

avea ca pre ale sale, acâlea le dăruia, nu să scie : ci dă- 

ruia ţinuturile, care el nu le putea ţinea ca cu o facere de 

bine ca aceia, carea lui nu în mult îl sta, cu atâta mal 

tare să tragă inimile l€şilor și a craiului spre sine. Se feria 

fata şi mumă-sa (iarăşi Elisaveta) de căsătoria cu omul ponihos, 

totuși n'aii socotit să J&pede cererea omului, ca nu cumva 

să mănie şi din prâtin să! facă duşman. Drept aceia pen- 

tru dar i sau mulțimit lui Bogdan, dară r&spunsul, ce i 

Sat dat ai fost îndoit.» Așişderea serie Miron logofătul 3. 

Anul 1506. La anul acesta iarăş aşa scrie. Cromer î: «Ne- 

putându-se Bogdan (III) căsători cu Elisaveta sora cea cră- 

iască, pentru că i să împrotivisă crăiasa muma fetei, după 

ce ai înţeles că ai murit crăiasa, iarăș au trimis soli pen- 

"tru treba acdia. Ci nevrând fala să se mărite după dânsul, 

Sau aprins de mânie și.au întrat cu ostea în Pocuția, şi 

ne aflând strejari, sau păzitori întrânsa, nici tărimi, lezne o 

aă supus șie. Drept acâia din orânduiala seimului saă îri- 

mis 4000 de ostasi plătii în Russia, carii au întrat în Po- 

1 Cornides Mss. Dipl. tom 7, 3 Constans Miron in Ms. Chro- 

p. 292. | nico Valachico cap. 33. 

> Cromebus Lib. 30. p. 454 | $ Cromerus Lib. 30. p. 455.
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cuția, şi fugărind pă 600 de păzitori moldovenesci, -tot ţi- 

nutul, mal cu atâta ostenâlă cu câtă îl perduse lau dat 

înapol. Deci au năvălit asupra Moldovei, unde doi fraţi, 

Felix și Gheorghie Struşi tineri, nobili şi hărțăgași pod6ba 

boerimel russesci cu 50 de călăreţi ma! departe mergând şi 
întimpinându-se cu'mal mulți români, cu acestea ma! cu în- 

drăzn€lă sau lovit, de cum se cuvenia, şi sai asuprit de 

mulţime. Felix ai cădut în bătaie, iară supt Gheorghie, 
când vrea să ajute frate-săă, prin mișlocul nemicilor aii că- 
ut calul, şi el sau prins, şi după ce sai dus la palatinul 
cu opt alţii, fiind de faţă tyranul, Sau tăiat. Ci n'a rămas 
neizbăndită mortea lor, pentru că a doao di ar nostri a- 
jungând pre nemicii, cei ce să bucura de învingere, şi bă- 
tându-se, multă morte au făcut. Tăiatu'saui părcălabul Ho- 
tinului, iară Copaci povățuitoriul românilor cu fuga au scă- 
pat. Mihovie totuşi şi Vapovie nu scria cum Sau sfârşit 
bătaia acâsta cu moldovânii, ci no! din cărţile craiului A- 
lexandru, care se ţin în arhiv, cul6gem, că prin confede- 
rație sau aşedat. Pentru că din cărţile acelea să vede, câ 
Bogdan de nou aă trimis trei sol! la ceaiul Alexandru, și 
aceia sau întocmit cu dânsul, ca Elisaveta să se mărite 
după Bogdan supt condițiile acestea, ca Bogdan cu toți 
curtenii lui să trâcă la l6gea latinilor; ca în Moldova să 
se facă bescreci, preoți şi un episcop lătinesc; ca papa de 
la Roma căsătoria acâia când va pofti. Bogdan să o întă- 
rescă; ca! Bogdan se fie confederat cu ţerile craiului A- 
lexandru supuse, și dimpreună cu ceia-lalţi prinți creştinesci 
să se bată cu varvarii. Totuşi legăturile acâslea n'au fost sta- 
tornice, şi cu război sau silit după acâia Bogdan de Sigis- 
mund craiul să întorcă cărţile aclea ale lul Alexandru.» A- 
şișderea scriă Neughevaver 1, Miron logofătul 2 şi Foresti 3. 

! Neugebaver in Hist, Polon. 
lib. 6. p. 449. 

? Constans Miron logolheta in 

Manus. Chronico Valachico cap. 33. 
3 Foresti nel tom. 4. del Map- 

pamondo Istorico Lib. 10.
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Iştvanfi 1 vorbind despre Stefan V, domnul Moldovei încă, 

aşa scrie: «Pe Bogdan unișorul fii, cel orb de un ochiu, 

Yat avut următori şi moșten, carele nau fost vitez ca și 

tată-s&u, ci aşa de nestătornic ca şi tată-său; carele după 

ce a vrut să să însore cu sora crailor Vladislav şi Alexan- 

pru, şi nu oa dobândit, căci dânsa nu vrea să să mărite 

după om de altă l6ge, de cătră poloni sai deșdinat spre 

unguri, şi ţinutul de lângă mare (maritimum) ce să chiamă 

Pocuţe, laii cuprins cu armele sale. Ci scoţindu-se dintr'ân- 

sul prin poloni, şi neîncelând de la războiiu, Vladislav (ÎL 

craiul Ungariei), aă trimis în Cracovia la craiul Alexandru 

pe Osvald Colovrat (nu Corlatcovie) şi pre Varnava Belan, 

mal "nainte de a merge acesta în Țarigrad, și tâtă răzmi- 

riţa acâia o au aşedat; şi solii de Bogdan trimiși din Po- 

lonia aă venit în Buda la Vladislav, şi de acolo sau în- 

turnat a casă. Aşa Bogdan numai cât să vedea, că cunosce 

patroni pre amendol craii, dară nici unul era “adevărat 

client, saă preten.» Iştvanfi destul de bine scrie aci, ci sau 

ar&tat la anul 1504, că Stefan V, afară de Bogdan IL au 

mal avut un fecior, adecă pe Petru VI, şi că Bogdan III, 

mai fost orb de un ochii, fără numai ponihos. Aşișderea 

sat arătat la anul 1503 că Pocuția nu este lângă mare, 

ci într& Nistru şi munţii Carpaticescl. 

În anul acesta 1506 sau născut şi Ludovic Il feciorul 

lu! Vladislav II craiului Ungariei2, după a cârue nascere 

„poftind craiul de la secui, ca după obicâiul cel băirân, fi, 

esce-care gazdă să dea câte un boi, secui! n'au voit să dea- 

ci pre unil dintre trimişi! craiului i-ati omorât, iară pre ceia- 

Jaiţi i-au întirit de la ei, până când nu i-ati silit craiul cu 

6ste la darea boului 3. | 

Precum scrie prea vestitul Enghel :+ «Curând după pa- 

' Tstvanfi lib 4. p.51- 3 Isivanfi f. 35 seqd. 

2 Sambucus in Append. 
ad Bon- + (Engel! in anti ist 

finium, Nicolaus Olahus in Chro- l nge)] în antiq.. hist. Mo:d. 

pico f. 38. Pistorius £.773. |P: 158.
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“cea carea sai făcut întră Alexandru craiul Poloniei. şi Bog- 
“dan III domnul Moldovei, au murit Alexanâru în :19 Avgust 
“din anul 1506, şi corona Poloniei o ai moştenit frate-săii 
'Sigismund.»> Iară Miron logofătul! îndată după mortea lui 
Alexandru scrie precum urmeză: «Pre acâia vreme Ra- 
dul (V) vodă domnul muntenesc, fără de nici o pricină a- 
supra lui Bogdan vodă sai sculat cu ttă puterea sa, şi 
“cu Roman pribâgul, de a întrat în țară şi at prădat şi ai 
ars ținutul Putnei şi pe de csia parte de Sireliu, de au 

“făcut multă pradă şi perire, și Sau inturnat înapol.> Iarăşi 
Miron logofătul 2 scrie după acdia aşa : «Vădând Bogdan vodă 
“paguba ţerei sale, cea de Radul vodă făcută, nu pulu su- 
feri atâta râsipă, socotind și numele tătâne-săii a lui Ste- 
fan V, se părea, că el ispitit fiind în câte-va rânduri, cu 
“lucrurile răzbâielor, spre care mai mult îşi vedea firea ple- 
-cată, vrând se urmeze tătâne-săt despre partea vitegii, scu- 
latus'aă cu totă pulerea armelor sale trăgând ajutoriu pre 
'Secul, şi ai purces spre Țara Muntenescă, şi au intrat la 
locul, ce să chiamă Rătezaţi, la movila Caiatei peste Râm- 
nic, Octomvrie 28, unde at şedut dâce dile prădând Și ar- -dend, de la Milcov până la Râmnic şi în jos pe de âmbe părțile până la Siretia. Și acolo Taă întâmpinat solil de la “Radul vodă, un căiugăr anume Maxim de nâmul despoţi- lor sârbesc! (nu grecesci) cu poltă la Bogdan vodă trimis pentru pace, și aducând aminte lui Bogdan vodă detoria creştinescă, la carea sânt detori domnii creştinesci, să caute pururea: şi aşa acea solie a Radului vodă, prin acel că- lugăr au închiat pace între Bogdan şi între Radul, trimi- tend şi Bogdan solii săi la Radul pentru mal mare încre- * dințare şi intemesre întră domnii. Jurat'aui Radul vodă cu 'bosril să, cum că va ținea pace reclintită şi otarul ţerel, pre unde au fost să'] întârcă lut Bogdan vodă Radul vodă, şi 

! Constans Miron in Ms, Chronic» Valachico cap. 34. — * Tdem. «Miron ibidem cap. 385. 
ri: 
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alte prădzl ce au fost făcut țerel Radul vodă, şi așa sati 

înturnat Bogdan vodă cu pace Ja țâra sa. 

Anul 1507. Vladislav Il craiul Ungariel în anul acesta 1507, 

în 28 Maiu, ai făcut mare legătură cu frate-săui Sigismund: 

craiul Poloniei, în carea legătură, după cum stă la Doghiel 4 

acâstea să dic despre Moldova : «Iarăşi fiind că pentru Mol- 

dova şi voivodii el până acuma multe şi primegldiose cer- 

țări au fost intră antecessorii nostri —— sau aşedat ca 

până când vom trăi noi (Vladislav) și Sigismund, şi vor 

'stapânil prin alsgerea de comun â țeranilor în crăimile a- 

cestea moştenii, şi rămăşiţele cele legiuite ale amânduror,- 

pentru disa ț6ra Moldovei şi voivodzil eil să nu să facă 

într& noi şi între țerile n6stre sfeqi,. pricini şi nenărăviri,. 

ci țâra acâia să remână la noi şi Ja crăimea acâsta, şi la 

sfântă corona şi crăimea Ungatriti, şi voivodul carele să va 

pune din vreme în vreme, pro tempore constitutus, pre nok 

şi pre moştânii nostri, să ne cunâscă domnul sâă, și să 

trebuescă să ne jâre credinţă. Totuş vom putea noi crail: 

şi moştânii nostri cei mal sus diși cu sfatul şi învoirea dom- 

nilor prelaţilor, baronilor şi a celora-lalți țăreni din amân- 

doao crăimile cerca să facem tocmâlă despre țra şi voi- 

vodul Moldovei, ca să nu să stârnâsă pentru acâia războiă. 

întră amândoao țerile; de cumva sar strânge moştenil nos- 

tri, de ce să ne ferescă Dumnedeii. Ci aşa ca de nu sar 

săvârşi întocmirea acâia prin no, şi prin moştânii nostrii . 

să nu fie vre o price pentru acâia, ci legătura acesta să 

aibă tărimea sa. Iară întracâia îndelungarea vremii să nu: 

strice cădințelor amânduror crăimilor.> ă 

"Despre Valahia tot în legătura numită la Doghiel 2, ia- 

râşi aşa se vorbâsce: «larăş de sar întâmpla, ca turcul să- 

se scole asupra țărei sau voivodului muntenesc, şi crăimea 

acgia, illud Regnum, va vrea sab să o împărăţâscă în ol- 

1 Apud Dogiel in Codice Dipl. |. 2 Apud eundem Dogiel |. c. p.- 

Polon. 'Tom.:î::p. 10%. - 107. 
.
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. 

fițiolaturi, sau cu totul almintrelea de cum este acuma, în 
sine, pentru sine se o cuprindă, atunci maiestatea cea cră- 
iască, de să va cerca' prin no! numitului voivod, dimpreună 
cu noi trebue să'i stea întru ajuloriu, precum în commun 
ni să va vedea mal bine a fi. Carea crăime după ce o vom 
mântui de mânile turcilor, domnul craiul Poloniei va fi 
detorii a o goli de ostași, cât mai repede a eși dintr'ânsa 
a să înturna, și a ni o lăsa în pace, noao, şi crăimel a- 
cești unguresc.» 

Cine ar închide din legătura acesta a craiului Vladislav II, 
cu frate- -scu craiul Sigismund cel dintâiă, că Moldova şi Vala- 
hia n'aă avut maiestatea sa, adecă: că nai fost oblăduitâre 
numa; de sine, acela mult ar greşi, pentru că Vladislav II craiul 
Ungariei, numai cât at râvnit să aibă Moldova şi Valahia 
supt sine, dară nu le-ai avut vre odată, de ai și dat bu- 
nuri în Ard6l voivodilor sai domnilor amenduror ţerilor. 
De se va împotrivi cine-va disei mele, arată'mi pre cine 
au pus Vladislav II, sau alt craiă unguresc vodă, măcar 
în Moldova, măcar în Valahia, fără de voia țerilor acestora; 
căci că au ajutat unii cray unguresci, ba şi polonii pre vre 
o câți-va, pre caril l-ai voit at țările, acestea, de nu întregi, 
încai o parte dintr! ensele, de ai apucat la „domnie, &nsumit nu tăgăduesc; dară de aci nu urmeză, că țările acestea ar fi fost supuse lor; pentru că atnnci ar fi fost supuse crailor 
ungurescl,_saii_celor lezesci, când_. ar-_fi-putut-aceştea așa pune-—domnii în Moldova şi-în -Țera- Muntenescă, precum au bus crail leşesci pre palatinii lor Și crai! unguresc! pre Yoivodil Ardâlului, care punere când sau întâmplat? 

Prea vestitul Enghel |! încă aşa scrie la anul de acum: <În anul 1507, Radul (V, sai cel mare) au făcut o legă- tură cu sasil din Ard6|, ca. de cum-va sar goni el prin cine-va din Valahia, să potă scăpa la dânşii, carea legă- tură sună uşa: 

! Engel in antig. Hist. Valachiae Par, 1. p. 107. segq.
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«Nol Radul din mila lu! Dumnedei voivodul erei Mun- 

tenesci ş. c. |. cun6scem prin acâstea. că antecesorii nostrii 

„sânte coronei, și fericiților crailor (Ungarie!) pururea ai 

fost credincioşi, şi credinciose şerbril le-au făcut, tot-dâuna 

pretutindenea, şi că și ț6ra nostră este mădularea crăimet. 

Ungariei. Drept acâia vrem să urmăm urmelor fericiţilor 

(divorum), antecessorilor nostri, may ales urmelor r&posatu- 

lul tatălui nostru voivodului Vlad mar de curând reposatului 

domnului muntenesc, ş. c. ]. celui de fericită pomenire. Că 

pacea şi trevga de pururea, carea o au orânduit şi făcut 

cu prea înserinatul domnul Vladislav din mila lui Dum- 

nedeiui craiul Ungariei, Bohemiei ș.c.]. adecă cu domnul 

nostru cel milostiv, (gratioso), cu prelaţii şi baroni) cră- 

imel lui, dinpreună cu bodril și nobili! ţerei acestia a nâstre 

cel muntenesci, supt jurămintul credincioşilor nostri vrem 

să” ţinem. cu întelepți și luătoril de samă bărbaţi magis- 

trul cetăţânilor cu judecătorii, și juraţii, conzulil şi bă- 

trânil cetăţii Sibiiului şi a celor șeple scaune săsesci din 

Ard6l, aşa ca lor şi erei să le fim credincioşi în tote, fără 

de înşelăciune, şi să trăim cu dânșii în pace. Iarăș de ar 

vrea -nescine, precum sânt turcii, sai alții, să năvăl6scă în 

Ard6l țâra prea inserinatului domnului craiă, domnului 

“nostru : celui milostiv, saii în țâra n6stră acesta muntenâscă, 

atunci noi să fim detori a sta împrotivă, şi alu apri de 

la reă, cu tâtă puterea n6stră, cu putârea bosrilor nostrii 

şi cu t6tă țâra nostră, dimpreună şi cu ajutoriul sibi€nilor - 

şi al şâpte scaune săsesci. lară de sar întâmpla, ca atâța 

să fie nemicii, cât noi să nu le putem sta împrotivă, atunci 

noL să fim detori supt bună credința nostră cea creştinescă 

de cu vreme a însciinţa pre magistrii cetățenilor, pre ju- 

decătoril şi juraţii, conzulil Sibiiului, şi pre înţelepţii celor 

şâpte scaune săsesci, despre meşteşugurile turcilor, şi ale 

“ altora, ca vol cât mal bine să gândiţi, și să v& puteţi apăra. 

Preste acâsta de sar întâmpla, ca să se scâle vrun rival 

asupra n6stră împrotiva puteri! căruia nu am putea sta
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„sînguri, de.ce Dumnedeu să ne fârâscă, ci de acolo am scă- 
pa la ț&ra prea înserinatului domnului craiului nostru în Si- 

biiă, Sati în șâpte scaune săsesci, atunci t6te cetăţile, oraşele 

și satele vostre să fie deschise noao, dâmnel muerei n6stre, 

pruncilor, şi tuturor lucrurilor n6stre, bosrilor nostri și mu- 
erilor, şi pruncilor lor, și să avem slobodă voe de a întra 
"cu tâte lucrurile, şi averile n6stre, şi cu tâtă familia n6stră, 
„de a zăbăvil, remânea şi eşi,: unde va mal plăcea. Iarăși 
„de sar scula niscal rival! asupra n6stră, cu carii vol n'ați 
putea birui, şi s'ar sili, pre noi şi pre cel ce să țin de nol, 
a ne vătăma în lucruri, şi în pers6ne, atunci vol supt bună 
credința v6stră cea creștinescă, să fiți detori timpuriu a ne 
însciința. Iarăşi că rivalil nostri în ţinuturile vâstre, să- 
lașuri sai locuri de poposit nu vor avea, ba ce este mult, 
nici. o bucătură de pâne, iarăși ca nici unuia. dintre pro- 
tivnicii nostri să'! fie slobod a întra în (ra acesta a nostră, 
cu ajutoriul luări! vâstre de samă, circumspectionum, şi * 
a prăda fără numai noao să ne fie slobod cu ajutoriul prea 
îaserinatului prinţului domnului craiului Ungariei, Bohe- 
-Miei, ș. c. l., al domnului nostru celui milostiv, și al pre- 
laţilor, și baronilor lu!, a întra şi a prăda, (înţelege: de 
ne-am sîrgui din țcra n6stră). Iară la căștigarea. terei n6stre 
îndărăpt jupânil sasii să fie detori a ne sta întru ajutoriiă. 
Iarăş ca nici un duşman al nostru să potă inşela pre 6- 
menil cei de lângă noi, iarăşi de va greşi cine-va dintră 
Gmenil nostri culva, vom face direptate şi judecată. Iară de 
Sar întâmpla, ca făcălorii de ret să fie Gmeni ca. aceia, pre 
carii să nu! putem pedepsi, atunci să ne fiu întru ajutoriăl 
ca cu ajutoriul vostru să frângeţi cerbicea acelora. larăş, 
de ar vrea vre uni) dintră şerbii nostri preste voia nâstră 
să trâcă în ţara acâsta !a rivalul acela, carele ar fi atunce 
în Era nostră acâsta,' Iuările vâstre de samă trebue să se împrotivâscă acelora, și să nu” lase. să trecă. Iarăși până 
când vom zăbovil în ținuturile vostre, Smenilor nostri nu 
vom ingădui să păgubâscă pre săraci, ci numai atâta să
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poftescă, cât. sai fost: obicinuit a se lua mai de demult pe 

vr&mea antecessorilor nostri domnilor celor bătrâni, când ai 

âmblat în mișlocul ținuturilor vâstre, iară când va da Dum- 

nedeii, ca să putem lua inapol ţera n6stră cu ajutoriul prea 

înserinatului domnului craiului nostru, cu.al prelaţilor şi 

baronilor crăimei Ungariel, şi cu al vostru, atunci la în- 

turnarea. n6stră, tote cetățile, oraşele, târgurile și satele să 

fie deschise aşa ca. noi dimpreună cu dâmna musrea n6stră, 

cu pruncii și tâte bunurile, cu botril, muerile, pruncii și 

tâtă familia lor celor ce să ţin de noi, fără de ariște şi 

ori-ce oprâlă să ne slobodiţi, să ne înturnăm slobodi şi în 

pace la ale nstre, şi să faceți să ne slob6dă, şi [să] fiu. 

detori a ne petrece, cu buni străjari, şi cu cinste până la 

ț6ra n6stră. Iară ca tote câte sai scris mal nainte să fie 

adevărate, neclătite şi aședate, făgăduim supt bună credinţa 

nostră cea. creștinâscă, și jurăm pe Dumnedeu cel viă, care 

ati făcut ceriul şi pămintul, pe cea fără de prihană malca 

lul, Vergura Maria, pre sânta cruce, pre sfinţii şi sântele lui 

Dumnedeu și pre sânta evanghelie, că acestea t6te căte sau 

scris mal nainte, fără de zmintâlă şi înşelăciune le vom 

ținea nevătămate până ce vom trăi, și vom face ca su- 

puşil şi Gmenii nostri să le țină. Întru a căruia pomenire 

şi tărie de pururea dăm acâste întărite cu spănzurată şi av- | 

thentică pecâtea n6stră. Dat în cetatea n6stră Târgoviști, 

Sâmbătă înaintea s&rbătorel muceniţei şi vergurei Varvarei . 

din anul Domnului 1507. . 

«Şi no Ghirghiva castellanul cetății Depolvarulul, Barbul 

banul, cu fraţii să, Pârvul vornicul şi Danciul vornicul. 

Stroia provisorul curţii, Colţa vornicul, Badia vornicul, 

Badia castellanul, Bogdan logofătul şi secretariul, Pârvul . 

magistrul agazonilor, Ralota. thezaurariul, Ivan Calinaţchi, 

Danciul spătariul, Badia culclarul, Alb thesaurariul, Drăghiti 

Cristian și Stefan pitariul; bosril: mal sus numite! ţerei mun- 

tenesci ş. c. l. pre lângă acelaş Radu vodă domnul nostru 

cel milostiv făgăduim, supt creştinescă credinţa: n6stră, şi 

Cronica românilor. Tom, IL. 
12



178 - b 

jurăm pe Dumnedei cel viă, carele ai făcut ceriul Ş pă 
mintul -şi pe fericita Vergura Maria, și pe sânta cruce, că 
mărimea sa. va ţinea tote c6lea ma!.sus dise, magistrului 
cetățenilor, juraţilor, consulilor Și juraţilor, şi celoralalți, 
caril. lăcuiesc în numita cetate, și în șepte scaune, fără de 
zmintelă, şi fără de înşelăciune, Și no! încă încât este despre 
partea :nostră, așișderea le vom ţinea pururea. Întru a că- 
ruia tărime și mărturizire, pre lângă pecâtea domnului vo- 
ivodul nostru, domnului nostru celul milostiv, la cărțile 
mărimet sale, am făcut să se achâţe peceţile n6stre. Dat 
în dioa și locul ca mai în sus, ş. c. Il.» 
„„După . hrisovul acesta scrie directoriul Eder: «Hrisovul 

acesta eu lam scris din orijinal, Şi este scris pe pergament 
şi întărit cu 13 peceți de câră acăţate, Iosif Carol Eder.» 

: Din hrisovul acesta lezne poți vedea, că Radul al cin- 
cilea, domnul Valahiei n'aă fost supus, ci numai alleat şi 
ca, un client ungurilor, şi că el au fost feciorul lui Vla- 
dislav V, cum Sai mai dis şi la anul 1493. 

Prea. vestitul Enghel? may adaogă acestea: «după diplo- 
maturi. Bogdan (III) în anul 1507, încă moştenea Cetatea 
de Baltă carea i sai fost dăruit în anul 14:92.» Eu dic că nu.numat Cetatea de Baltă o moştenea ci şi Ciceul, cum 
Sau arătat la anii trecuți și să va may arăta la cel viitori. 

Filip Chyprie3 încă scrie: «După ce sau măzălit paltri- 
arhul Ioachim din porunca sultanului Baiazet (II), so- borul, carele să adunase pentru alâgerea patriarhului, ai 
trimis soli la Nifon; carele de doao. or 
rigradului și atunci să afla în Valahi 
putut aduce, să mal primâscă patriar 
de cinste L-at slobodit 
Ioachim sai făcut p 

  

1 fusese patriarh Ța- 
a, ci acesta nu sai 
cia, şi pre soli fără 

de la sine. Drept actia în locul lui 
atriarh Pahomie mitropolitul Zihnelor.» 

! los. Car. Eder apud Engel ]. c, 
* Idem Engel -in antiq.  Hist. 

% Philippus Cyprius in Chronico 
Mold. p. 159, | | „| Ecclesiae Graecae p. 381. 

=
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Cum că Nifon aii fost mare prâten cu Radul V poți culege 

dintru acelea care le-am însemnat la anul 1496 din gene- 

rariul Bauer. | 

Mal pre urmă la anul acesta Cornidest aduce. hrisovul 

lui Vladislav II, prin carele aii dat sasului baron Șaler locui 

dintră Bistriţă şi Dumitra mare. 

Anul 1508. De e adevărat că Alexandru craiul Polonie 

în anul 1506 ati murit, cum sai arâtat la anul acela, râz- 

boiul întră Bogdan IIl şi Radul V încă în anul 1506 sau 

întâmplat, căci Miron îl pene îndată după .mortea craiulu!l 

Alexandru: şi așa greşesce prea vestitul Enghel?, punen- 

du'l la anul 1507; pâte fi că mitropolitul Valahiei au murit 

în anul 1507, şi în anul acela uii' pus Radul V în locul 

lui pre călugărul Maxim, pre carele îl trimisese sol la 

Bogdan III domnul Moldovei, cum sau dis la anul 1506. 

Dară când au mers Radul V pre la începutul anului de: 

acum 1508 la Vladislav II cralul Ungariei, dusai şi pre 

Maxim cu sine, cum vrea prea vestitul Enghel 3. Ed nu sciă, 

căci Iștvanfi+ numa! atâta scrie: «În dilele acelea stârnit 

fiind!de veste războiului cu veneţianii, carea să lăţisă, Radul 

prinţul Valahiei, carea şi 'Țâra Muntenescă să dice, şi ca 

să se arate a fi client unguresc după cădința cea veche, 

şi pentru alte trebi, ai venit în Buda la Vladislav aducând 

cai militărescă împărătesce înşelați și asturconi de cei mai 

buni, sabii poliile cu aur și cu pelri scumpe, şi. alte da- 

ruri şi cât va tîmp au rămas la craiul încărcat de deregă- 

torii şi de cinste. După acâia— — ai dobânait de la craiul 

cu nume de donaţie sau dăruire Jioaţul de jos, târgul cel 

destul de mare şi vestit din Ardăl, cu multe pertinenții 

şi venituri ca să'l aibă şi moștânil lui, — — de care dar 

bucurându-se Radul şi mulțămind craiului Vladislav, cu pace 

1 Cornides Mss. Dipl. t. 3. p. 13. 3 Ioannes Christianus Engel in 

2 Engei în antiq. hist. Valach. antiq hist. Valah. |. c. 

“Part, 1. p. 190. 4 Istvanfi Lib.& p. 56.
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sai înturnat în ţâra sa. Nici au fost în zădar dat darul 
acela, pentru că Radul nu. numay craiului Vladislav, Y-aă 
fost mulțămitorii și plecat, ci şi lu l.udovic feciorului lui, 
i-au remas credincios, până la sfârşitul vieţi şi crăimei 
aceștia.» Așa scrie Iștvanfi, ci greșesce întărind că Radul V 
lui Ludovic încă i-ai r&mas credincios; pentru că Radul V 
domnul muntenesc ai murit în anul acesta 1508, precum 
mărturis6sce hrisovul de la Catona!, carele sună aşa: - 

«Zdravănului Emeric Jobor de Joborg sânt Mihail so- 
lului nostru, credinciosului noao iubit,- Vladislav. Astă-di 
am audit și acuma scim, din adevărată însciințarea credin- 
ciosului nostru măritului loşa de Șom, — că voivodul mun- 
tenesc ai murit, şi că turcii acolo sânt gata cu prea mare 

-şi întrăită 6ste, iară bocril și t6lă Ţera Muntenâscă, precum 
spun, sânt în mare nădâjde și încredințare și în stătornică 
credincioşire spre n0Y, și spre sânta corona n6stră, caril 
poltesc pre un fecior a lui Ţăpăluş vodă să le fie voivod. 
Pentru că acâia am scris numitului comit; ca el cu lotă 
puicrea Ardelului, muntânilor sa. le fie întru ajutoriă, şi 
pre ei de alt voivod şi de ture! sâYy apere, în tot typul. 
— — Iară credinciosului nostru vederitului şi măritului 
voivodului Moldovei, i-am făcut de scire, ca şi el cu ste, cu sfat, cu prindere de parte și cu apărare să le ajute Iară astădi am trimis la vederitul și măritul comitul din Sţepus, carele are pre feciorul lu! Țăpăluş la sine, ca pre acela să” trimită la n0Y, pre carele îndată îl. vom trimite “în Valahia cu tote puterile. Drept acia dale -acelora tare nădejde, și îndemnă să remănă credincioși, că nul vom părăsi în vre un typ. — Dat în Buda vineri înaintea de a. 
cincea săptămână a păresimei din ânul domnului 1308.» Din hrisovul acesta poți vedea, că greșâsce Miron. l0go- 

“fătul în tîmp când scrie2: «Întru acest an 1508, după paşti 
* 

! Catona ad ann. 1508. p. 504. — n 2 Constans Miron în Ms. Chro- aico Valachico cap. 36,
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au murit Radul: (V) vodă. Pre urma lul at stătut domn 

Țărei Muntenesc cumplitul Mihnea vodă carele ai omorit 

pe bosril muntenes.» Căci Radul V sai cel mare dom- 

_mul -muntenese ai murit în postul mare, nu după paşii. 

Dară mai mult greşâsce prea vestitul Enghel! scriind: că 

«În anul 11509, îndată după paşti aă murit Radul» Căci 

nu numai în timp, ci şi în an greşesce, de nu cumva în. 

au este greșală de typariu. 

- Precum arată hrisovul craiului Vladislav II, cel din Buda 

în 12 Martie din anul 1508 dat, carele să află la Eder2, 

pre loşa de Şom comitul 'Timiş6rei, și generariă — căpi- 

tanul părţilor Ungariei celor de jos, Pau fost trimis craiul 

în țara Bârsei, după ce ai înţeles că sai bolnăvit Radul V, 

ca să nu îngădue turcilor, să pună ei vodă în Valahia, de 

cumva ar muri Radul, şi de acolo ab însciințat .pe craiul 

despre mârtea Radului. Iară Emeric obor să vâde a fi fost 

sol la Radul V în Valahia, almintrelea cum i-ar fi scris 

craiul să înd&mne pre munteni, să rămână credincioși? 

Pre feciorul lut 'Țăpăluș vodă, adecă al lul Vladislav V, 

carele petrecea la comitul Zapolia în epistola cătră Ţobor 

trimisă nu'l dice pre nume craiul, ci din judecata comitu- 

lui Petru de Bozin pentru uciderea lui Mihnea. vodă, care 

o voit. aduce la anut 1510, să dovedesce că sau chiemat. 

Danciul, şi Danciul acesta au trebuit să fie frate cu Ra- 

dul V domnul Valahiei, căci am arătat la ani 1477, 1481, 

1492 şi cel mal de curând trecut 1507, că Radul V au 

fost fecior lui Vladislav V, adecă „Ay „Tăpălus, QIă: , Dară 

cum aă pribegit Danchul la comilul Zapolia, nu să află 

scris: d6ră de frica Radului V sau celui mare, după răi 

obiesiul domnilor. românesci, «dintre caril mulți, mai adese 

or, ai izgonit pe fraţii sei din ținuturile sale. 

Pofta craiului Vladislav II de a pune el domn şi oblă- 

duitorii în Valahia, nu sai plinit; pentru că turcii aă nă- 

2 Engel în antiq. Hist. Mold. p. 160. — 2 Eder in sua collec- 

tione Dipl.
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vălit nu numai în Valahia, ci precum serie Miles 1, şi în 
ț6ra Bârsei, de uude sau bătul îndărăpt prin Ioşa de Șom, 
dară în Valahia aii aședat domn pre Mihnea sati Mihail II 
vodă, despre carele aşa scrie prea vestitul Enghel? : <Mih- 
nea sai Mihail (III) aă domnit prea aspru în Valahia de 

Ja anul 1508 și în anul 1510 sat fugărit din domnie. 
+ Despre s&mînţa lui Mihnea vodă, carele at domnit după 
Radul V, întrăită cuvintare este. Nicolae Olahul dice că ai 
fost din s&mînța Dănescilor, Şi drept acâia rudenie cu n6- 
mul s&i. Annalii. Valahiei dic, că aă fost feciorul armașu- 
lui Dracia din satul Monescl. Maj pre urmă Sigler dice 
despre dânsul: «Mihnea, fiiul lut Dracula.» Acești trei av- tori sar putea întocmi la olaltă de nu de plin, înca! cât 
şi cât așa, că Mihnea au fost feciorul bosriului Dracea, ca- rele ai fost rudenie cu Olahul, şi Sigler din cuvintul Dra- cla aă făcut cuvintul Dracula.. Iară eu dic că măcar al cul fecior ai fost Mihnea vodă, au trebuit să fie din s&mința domnilor Valahiei celor mal de demult, almintrelea cum ar fi putut scrie doctorul Ioann Salie2 în verșurile de pre morminturile lui: Regnabam naper null cumulatus" honore, sede parentali splendida  sceptra gerens,  adecă: împărățiam odinidră cu mare cinste. în Scaunul părintesc, purtând strălucite schiptruri, Și cum sar fi “așa de tare împrie- tenoșat Stefan tatăl luş Nicolae Olahul cu dânsul, de şi când Paă omorât aă fost de față, cum sa va. dovedi la a- nul 1510, de n'ar fi fost tot dintro viţă, adecă a Dănescilor? Despre Ioachim miti opolitul Dramei may nainte, iară a- cum a doao Gră patriarhul Țarigraduluj, aşa scrie Emanoil Malacs +: « Acesta după scurtă vrâme, iarăș au vrut să că- lătorâscă şi să cerceteze . Moldova. Drept acâia având cu sine vr'o câți-va clirici, ai sosit în vecinătatea eil. Audise 

; Miles p. 6, + Emanuel Malaxus în Hist, Ec- > [Lipsă nota în manuscris). 
3 Doctor Ioannes Salius in Mich- cles. apud Martinum Crusium în nae epilaphio. - Turcograecia Lib. 2. p. 146,
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Bogdan 5 Iloyâxyoc, despre adaogerea la tribut, carea o fă- - 

cuse patriarhul, pentru că dând 500 de galbeni, lăpădase 

pe Pahomie din scaun, şi sa pusâse-pre sine. Pentru acâia 

prințul acela nau vrut săl primescă, ba nici săl vadă, ci 
au trimis din ministrii săi să'l scâiă din tâtă (ra Moldo- 

vey, ca pre unul carele ai răpit patriarcia împrotiva can6- 

“nelor. Acâste audindu-le patriarhul forte sai întristat şi 
rușinat, şi întorcându'și calea aii mess în Daloviști, și acolo 
bolnăvindu-se de întristare ati murit, pentru că n'a putut 

răbda baglocura cu el făcută. Așişderea. scrie Filip Chyprie 1. 

Din carea poţi culege, cu câtă evlavie şi cucernicie sânt Şi 

arhierei! r&săritului. 

Anul 1509. Nevrând Sigismund I] craiul Poloniei se stea 

pre pacea care o făcusă frate-s&ă craiul Alexandru cu Bog- . 

dan III domnul Moldovei în anul 1506, pentru căsătoria 

cu Elisaveta sora crailor,, Bogdan, precum scrie. Miron lo- - 

golătul? şi-au luat șie mure moldovană, din carea sati 

născut Stefan VI dară rușinea și-o au căutat în anul acesta 

1509, pentru că scrie Vapovie?: «Întru acâia Bogdan pa- 

latinu IMoldovei, trecând cu tâte oștile sale Nistrul pre la Ho- 

tin, ati îndrăznit a încungiura și bate Cameaeţul, cetatea cea 

din firea și aședarea sa prea tare, pre carea 0 spăla rîul Smo- 

trichiului. Ci în zădar perdând timpul lângă dânsa, de aci I-a 

pornit oștile şi. cercând şi alte tărim!, orașele, satele Şi 

şurile din Podolia cea roditâre care era la. câmp fără de 

întărire şi pază, le-ati ars. De aci! au trecut la Haliţia cu 

fusâse mal nainte scaunul ţărei şi este lângă Nistru zi 

dită. De care lucru spăimântânduse străjarii cei din cetate 

şi nobilil carii scăpase acolo, suflând vintul din proțivă 

ai ars orașul cel de lângă cetate. Bogdan cu tlă stea 

sosînd acolo, ai poruncit de ai întins tunurile şi bombar- 

1 Philippus Cyprius în Chronico 2 Bernardus Vapovius in frag- 
Ecclesiae Gruecae. p. 382 | Mai 

2 Constans Miron logotheta in | mento p. 540. seqq. 

Ms. Chronico Valachico cap. 37
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dele asupra cetăţii; ci străjari! şi nobilii dând. năvală din 
cetate asupra românilor, pre mai mulți dintr'ânșii i-au tă- 
iat, și luând bătăria o au aruncat în șanțurile cetății, și 
înturnânduse vitegesce ai apărat cetatea. Bogdan perdân- 
duși. nădejdea, de a putea lua cetatea pentru .vitegia ce- 
lor din lăuntru; ai pornit cătr& Leopoii, și stricând și ar- 
dând tote, au sosit la Leopoiă, carea cetate întărită cu 
doao ziduri, cu șanțuri şi cu multe başte, şi încunjurând 
cetatea, tunurile le-ai întins pe d6lul cel de lângă densa, 
ca de acolo. să o bată. Iară românii at început a. bate 
cetatea de cătră şes, ci nu fără de multă p6rdere, căci eşia 
străjarii și proștii cu cosele, şi în şanţuri să bătea cu ro: 
mânil; trei dile sai bătut aci la ziduri până când sai 
nimerit tunul cel mal mare-al lui Bogdan de o glânță din 

„cetate împușcată şi sau rupt, şi magistrul tunurilor, ca- 
rele sta aprâpe, încă s'au omorât tot de acea grânţă. Pen- 
tru întâmplarea acia perdându-și inima Bogdan, nici a: 
vând nâdâjde de a lua cetatea, a patra di în pripă at por- niL tabăra, şi lăsând cetatea sati tras înapoi. Înturnânduse 
oraşul Rohalinului Pat bătut, şi Pati jefuit, dimpreună cu. bestrica ce era intr'ânsul încărcată cu odâră de aur şi de argint, şi clopotele le-ai dus. Pre Rafail Haliţehi domnul: locului cu fratele lu), și cu toţi lăcuitorii i-au dus cu sine în Moldova, fiind că audind că vine craiul cu tâtă „pul- rea crăimei sale şi cu prea mari Oști, să grăbea a să în- turna. Pentru că după ce ai înțeles craiul Sigismund, că * Bogdan cu moldovânii bate Cameneţul, Haliţia și Leopo- „iul, pornind în 4 Avgust din Cracovia cu grâznică gătire mergea mânios şi turbat asupra românului celui necredin- cios. Neaflând la Leopoiu pre nemici, și-ati pus stea în rând, carea să suia la 60,000 de călăreți, au pus povă- jaitoriă preste dânsa pe Nicolae Cameniţchi palatinul Cra- Coviey ostaşul cel lăudat, şi i-au poruncit ca să între în Moldova ȘI să o prade. Însuș craiul au remas bolnav de friguri în Leopoiă, părânduii r&u ca nu pâte fi de faţă în.
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oștirea acesta. — —— — Nicolae Cameniţehi — — după. 

ce ai trecut Nistrul, prin Pocuția, ai mers la oraşele Co- 

lomia şi Sniatin, şi de aci la Cernăuţi, orașul Moldovei de 

lângă Prut, unde lasând carele și bogagia,.ca să nu le fie 

spre împedecare, şi numal mâncare pe vro câte-va dile 

luând cu sine, au întrat în Moldova, pre carea prea cum- 

plit o ai jefuit şi ars.— — Călăreţii cel mal uşori au pră- 

dat până la Cralov şi Cotnari, —— Cernăuţul, Sţepeni- 

cul, Dorohunul, Botunânii, Tirasovula, Stepanovuta, Holi- 

nul şi alte oraşe şi sate cu curţile palatinului au ars.— — 

| Până la Sucâva mitropolia ţerei ai ajuns frica războiului . 

aceluia. Bogdan tare să năcăgia. vădând stricarea (&rei sale, 

dară nu îndrăznea a eşi la larg fără numai din păduri 

scărmăna pre poloni, se întorna acuma stea crăiască în- 

cărcată de pradă, după ce aii jefuit Moldova. în doao deci 

de: dile, în carea vreme craiul nu luase vâste despre 6stea 

sa, şi sosind la Nistru, au trecut întâiă boerimea din Po- 

lonia cea mare, apoi cea din cea mică: ostaşi! ce! plătiți, | 

şi cel crăesci pre caril îl povăţuia Tvurovuchi bărbatul cel 

vitez remăsâse îndărăpt şi acuma să găta. se trecă şi el, 

- când în pripă ai năvălit moldovânil -cu turcii şi cu tătarii 

carii încă era vro câteva mii din pădurile celea de aprâpe 

preste polonil .cei ce nu trecuse, şi sai bătut fârte cum- 

plit de âmbe părţile, până ce au răzbit catafracti! leşești, 

şi moldovenii cu turcii şi cu tătarii aă prins fuga. În fugă 

mulţi sau tăiat şi sau prins dintră căpeteniile moldovsnilor 

trex-deci, dintră cel mal de jos vro câteva sute, dintre caril 

au tăiat Nicolae Cameneţchi cinci-deci, ca săresplătescă u- 

ciderea celor cinci-qeci de poloni, pre cari! i-au fost prins 

Stefan (V) palatinul Moldovei la Trebovulia şi i-au tăiat la 

altă cetate ce se chiamă Podhaite.— — Prinsu-sau dintre 

cel mai de frunte moldoveni Matiaș logofătul, Cârşa pita- 

riul, Petrica şi Dobrostev, caril Sai dus cu 'ceialalți robi, 

şi cu jafurile de la protivnici la Sigismund craiul în Leo- 

poiă unde din porunca craiului, sau dat mulţămită lui
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Dumnedeă pentru biruinţă. Întâmplatu-s'aă biruința  acâsta 
în dioa S. Franţisc (în 4 Octomvrie) pentru acâia dioa a- 
cesta de atunci pânâ astădi să și s&rbâză de poloni, dicând 
că S. Franţisc încă le-ai ajutat. Vladislav : craiul Ungariei 
șI al Bohemiei supt tot războiul acesta n'a încetat a lu: 
cra prin solii să! Oşvald Carlachie şi Bornemisa, ca să îm- 
pace pre Sigismund cu Bogdan.» Precum i-ai şi împăcat, 
„cum se va artta la anul viitorii 1510 precum scrie Va- 
povie, așa. scrie Miron logofătul 1 cu Sarnichie 2. 

Ci greşesc [6rte lare Foresti 3 dicând : «Voivodul Valahia 
umilit de armele lui Sigismund, sati înturnat de i-ati plă-. 
tit tributulă ca. un supus, de la carelea să trăgea.» Și Hol- 
man scriind: «Şi iarăşi Sigismund craiul Poloniei învin- 
send pe români, şi prindând senatul lor,. pe Bogdan vodă 
lau silit de i-au jurat în anul 1506.» Pentru că acâslea 
nu sânt adevărate, cum sai arătat din avtorii mal sus a- 
duși, şi vel vedea din crisovul craiului Sigismund I ce'lă 
voiă aduce la anul viitorii: Dară. Hofman au supt disele 
sale din Cromer 5, carele când au vorbit așa, at fost ora- 
lor nu istoric. De unde ai luat Foresti ale sale, nu sciii. 

Despre lucrurile ce să ţin de Valahia aşa scrie prea ves- 
litul Engel6, cum mi se pare la anul de acum. «Istoricul 
sârbesc Brancovici pomenâsce : că Mihnea cel cumplit pre 
mitropolitul Maxim. încă nu Pat pulut suferii, şi numai ca 
săl pâtă depărta de la sine, i-a aruncat, că fiind el din 
n6mul despoţilor sârbesci, dâră turci n'ar lua în nume bun 
remasul lui în Valahia. Vrând așa dară Maxim să se de- 
părtâze i sat dat prilegi la acesta; Mihnea sati sfăluit cu 
bodril săi, să facă strânsă legătură cu ungurii, și pentru sco- 

! Idem Miron |. e. cap. 38. , 1 AMILO 5 Cromerus in oratione Funebri 
Sarnicius in Annalibus Lib. 7. de morte Sigismundi 1. Regis Po- cap. 10. 

] 
5 Foresti nel. tom. 4, del. Map- o . , , pamondo Lib. 10. Engel in antig. Hist. Vala- 
* Hofmanus in Lexico Univ. hiae Part. 1. p. 192.  
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pul acesta din Argiş scaunul săi, aii trimis pre Maxim cu 

cărți la unguri. Maxim ai primit solia, aii plinit ce i Sai lost 

încredințat şi. au - dobândit . respuns înscris de la unguri, 

care r&spuns ai trimis pe poştă în Valahia, iară el au re- 

mas în Sirmiu. pr a i 

Anul 1510. Hrisovul despre pacea ce sau făcut întră Si- 

gismund I craiul Poloniei şi într& Bogdan Ii domnul Mol- 

dovei, iată aşa sună la Doghiell: | | 

«În numele Domnului Amin. 

«Noi Sigismund din mila lui Dumuedei. craiul Poloniei, 

marele duxul Litvaniei ș. c. facem însciințare prin rândul 

acestora tuturor şi fiesce căruia, carii vor celi, sau audi 

cărţile aceste, căci măcar că în vremile mai de demult în-. 

te prea înserinaţii craii Poloniei și întră domnii ţerei Mol- 

dovei ati fost pace şi liniște întregă, neclătită şi de puru- 

rea, tătuș fiind că dăunădi saii urdit grei şi primejdios 

războiti într& noi despre o parte, și într€ prâtenul nostru 

măritul domnul voivodul Ioann Bogdan domnul ţerei Mol- 

dovel despre altă parte, și să vede, că războiul acela din 

di în di va cresce şi să va, lăți, cu mare pagubă a cre- 

ştinătăţii; prea înserinatul prinţul domnul Vladislav din a- 

câia rnilă craiul Ungariei și al Bohemiei ş. c. prea iubit 

fratele nostru sciind şi .cujetând în inima sa, că mari şi 

numărate rele, sa putea face între creștini, de sar întinde 

un războii grâznic şi. grei ca acesta și mal încolo ; şi cât 

prilej cu îndrăznire sar da necredincioşilor, mai vârtos tur- 

cilor, să năvălâscă şi să cuprindă domniile creştinesci, cu- 

noscând că vecinii nu să nărăvesc întră sine, ci să bat, din 

sfatul tuturor conziliarilor ţării şi sântel coronel Ungariei, 

din deregătoria crâiului catholic, şi dragostea legei crești- 

nesci dorind ca. prinții creștinesci împăcați întră sine cu o 

râvnă şi inimă să întârcă armele și puterile sale asupra 

păgânilor, spre stricarea și stângerea acestora, au trimis 

! Dogiel in Codice Dipl. Poloniae tom. 1, p. 606.
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solil şi conziliarii să, să stângă și contenâscă războiul a- 

cesta, pre măriții Oşvald de Corovlat comitul Comaromului 

și castellanul cetăților Tata și Comarom, și pre Varnava 

Belai banul Severinului, cu putârea întrâgă şi deplin, ca- 
ril cu grijea. și sîrguinta “sa, ai făcut, de armele de âmbe 
părţile s'aii pus jos și oștile cu toţi Gmeni! din tabere sai 
tras înapoi. 

«Noi după acâia am trimis în Cameneţ pre conziliarii 
nostri cel adevărat și cu cinste noao iubiţi; pre -măritul, 
cinstitul, vitezul și cucernicul Stanislav de Hodeţ, marşalul 
crăimei n6stre și căpitanul Leopoiului şi al Camenețului, 
pre loann de Lasco ajutătoriul' de pururea al bessricil din 
Gnesna, și cancelariul (logolătul) crăimel n6slre, pre Gheor- 
ghie Țupschi castellanul şi căpitauul Bulzului, și pe Petru 
Tomiţchi doctorul legilor patriarcesci, arhidiaconul Craco- 
viel şi secretariul nostru, cu destulă putere şi poruncă dim- 
preună cu numiții solii prea înserinatului domnului Vladis- 
lav craiului Ungariei, Bohemiei, ş. c. fratelui nostru celui 
prea iubit; carii îndelung și mult sfătuindu-se cu conzilia- 
ri! și bosril domnului voivodului Bogdan, domnului ţerei 
Moldovei, de la carele era trimişi cu plină şi destulă putâre, 
adecă cu domnii loann 'Teutul logof&tul, Theodor căpitanul, 
Isac căpitanul şi Iovanc păharnicul, prin mijlocirea numi- 
ilor conziliarilor maiestatey frățesci a Ungariei, şi în faţa 
lor ai făcut şi întărit pace Și împăciuire de pururea în- 
tră noi și într numitul măritul domnul voivodul Bogdan, 
Nol încă așișderea nenărăvirile şi împrotivirile, câle dintră 
Nol și țerile n6stre şi dintre numitul măritul domnul voi- 
vodul Bogdan și țâra lui cea moldovenescă, le-am întocmit 

“Şi stâns, ba le întocmim și Stângem prin rândul acestora 
întru pace și liniște de pururea supt modrurile şi închietu- 
rile may jos scrise. e 
i «Intâit din odorele bescricil din Rohatin, câte se vor afla întru adevăr sau fie de aur sau de argint, sati fie veșmân- 
turi și alte podâbe beserecesci, măritul voivodul Bogdan
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Pi 

tâte trebue să le întârcă, fără de celşag. şi înşelăciune. A- 

„ceeaș să se facă şi cu lucrurile altor biserici,. ca câte să 

vor afla, tâte să se întârcă înapoi de âmbe părţile, aşișde- 

rea și cu clopotele, ca câte se vor găsii, tâte să se dea în- 

dărăpt de amândoao părţile. 

<În cât este despre doao cărți, care saii dat supt pece- 

țile cele mari de prea înserinatuliă reposatuli prinţul dom- 

nul Alexandru craiul Poloniei, prea iubit fratele nostru, şi 

de conziliaril maiestatei sale, măritului domnului -voivodu- 

lui Bogdan, despre sora n6stră prea luminala crăița Elisă- 

veta, acelaş domnul voivodul Bogdan trebue să trimită căr- 

ţile acelea în mânele prea înserinatului prinţului domnului 

Vladislav craiului Ungariei, Bohemiei, ş. c. prea iubitului 

frațelui nostru, prin solii să, şi de acil înainte pururea să 

nu'şi mai aducă aminte de căsătoria acâia, precum ai lă- 

găduit solilor prea înserinatului fratelui nostru Iul Oşvald 

Harlaţchi şi lut Varnava Belal banului de Severin, că va face. 

«Iară cheltudlile care le-am făcut pentru oştile în Mol- 

dova trimise, boril măritului domnulul voivodului Bogdan 

mai vrut să ni le întârcă, ci tot lucrul Vaii mânat înain- 

tea prea înserinatului prinţului domnului craiului Vladislav 

şi înaintea domnilor conziliarilor crăimei Ungariei. Lucrul 

acela şi noi îl lăsăm pe judecata numitului prea înserina- 

tului domnului Vladislav, şi pe judecata domnilor conzilia- 

_zilor craimei unguresci. Iarăş despre Gre-care Petru, carele 

se numâsce pre sine fecior de vodă şi despre toţi moldo- 

v&nil, carii aii fugit din țâra Moldovei în crăimea Poloniel 

ore trebue să se ţină la noi şi în ferile n6stre, sau nu, a- 

câia şi noi o am.lăsat pe judecata prea înserinatului dom- 

nului craiului” Vladislav, şi a domnilor conziliarilor crăimel 

ungurescl. | | e 

«Iarăşi robii, caril sau prins în bătăi, în străjl şi în ork-ce 

locuri, fie aceia nobili, coloni, sai Gmeni sirimani, de âmbe 

părţile trebue să se slobdă. Iarăș nobilil, colonii, Gmenit 

sirimani, şi cetățânii de măcar ce nem și limbă sânt, carii
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Sai dus și luat din Rohatin, aceia toți trebue să se slo- 
bâdă prin măritul domnul Bogdan voivodul moldovenesc, 
cu t6te bunurile lor, care le vor avea cu sine. Iarăşi toți 
Gmenil, carii :s'au dus din Polonia, Și -și din partea Pocu- 
ţiei, trebue să se slobâdă prin numitul domnul. voivodul 
Bogdan, de-la cel mai mare până la cel mai mic, cu. tâtă 
câte vor avea. lângă sine. Iarăşi şi noi Sigismund craiul 
Poloniei ş. c. trebue se slobodim toți Gmenil, caril sai 
luat din țra Moldovei măcar de ce n&m și limbă sânt de 
la cel mai mare până la cel maj mic, cu tâte câte vor 
avea pe lângă sine, şi din Polonia, şi marele ducatul Lit- 
Vaniej. . 

«larăş pagubele, care sai făcut de âmbe părţile prin [oc 
Și prădi, ori cât au fost de grele și mari, de âmbe părțile 
Sau judecat, ca nici o parte se le arunce părţii celei-lalte. 

«larăş despre pariea acâia-a Pocuţiei, despre carca este 
slada întră noi, şi într& măritul domnul Bogdan voivodul, 
așa precum Sai făcut legătura mail dinainte, am lăsat să 
judece prea înserinatul prinţul domnul Vladislav craiul Un- 
gariei şi al Bohemiel, Și domnii conziliarii crăimej ungu- 
Tesci, aşa, ca ori ce di va pune maiestatea lui, pre dioa a- 
ceia va trimite conziliarii SE, pre carii și cât se va milo- 
stivi a'1 trimite. Noi pre acâiaș di şi vreme vom lrimile 
patru conziliari ai nostri, și așișderea va trebui măritul 
domnul Bogdan vodă să trimită patru conziliari ai săi pe Cioa și vremea aceia. Iară conziliarii aceia ax crăimej ungu- 
rescl vor judeca și îndrepta numita părticea de (âră așa, cum au fost pe vremile câle bătrâne ale prea înserinaților prinților crailor Poloniei şi ale voivodilor şi domnilor erei Moldovei celor de demult, şi de nu va merge vr'o parte, să fie de față, pre: terminul Și dioa pusă, partea acâia să'și perdă cădinţa şi causa sa, de nu se va întâmpla Gre-că- ruia dintră părți, de ce Dumnedeii să ferâscă, tocma atunci vro strâmbătate Și împedecare mare, grea, și de a să băga in samă, sau prolivnică, sai rea întâmplare.
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«larăş pagubele, care sai făcut în Gmeni şi dobitâce, 

din ţerile n6stre şi din ţera Moldovei, prin supușii și 6- 

menii nostri cei plătiți, şi de odată prin șerbi! și supușii 

măritului domnului Bogdan voivodului Moldovei, după tm 

pul, în carele -s'ai făcut încetarea de la arme între no! şi 

întră domnul Bogdan vodă prin mijlocirea solilor maiesta- 

tei frățesci din Ungaria, tâte trebue să se intorcă, și .să se 

plătescă, câte să vor arsta cu direptul, și destul, și Gme- 

nil cel rel, carii ad făcut pagubele, de âmbe părţile trebue 

să se pedepsescă. . . 

«Jarăş de va înțelege măritul domnul Bogdan vodă des- 

pre turci, sai alți protivnici, că ar vrea să jefuâscă țerile 

nostre, despre acâia va trebui să ne însciințeze pre noi şi 

pre căpitanii cetăților n6stre celor din margini, și nu va da 

nici sfat, nici ajutoriă turcilor, și altor nemici ai nostri şi 

al crăimei n6stre, apriat, saii pre ascuns, ci după putinţa sa, 

le va fi lor nemic, luând afară maiestatea crăiască, și sfântă 

corona Ungariei. Aşişderea şi noi Sigismund craiul de vom 

pricepe, că va să vină vro r&utate asupra măritului dom- 

nului Bogdan vodă, și asupra țărei lui cei moldovenesci, 

de la ori-caril nemicl ai lui, despre acdia îl. vom însciința, 

nică vom da sfat şi ajutoriă protivnicilor lui, și protivni- 

cilor erei lul cel moldovenesci, apriat, sai pre ascuns, ci 

după putinţa n6stră le vom fi lor nemici, luând afară maie- 

“statea crăiască și sântă corona Ungariei. 

«Iarăşi pre nici un prolivnic al nostru, măcar cine sar 

numi pre sine domnii crăimei Poloniei sau marelui duca- 

tului Litvaniei, sat altor țeri ale nostre, și ar veni la mă- 

ritul domnul Bogdan vodă, sai la niscari supuși alui, îl 

va primi numitul măritul domnul Bogdan vodă, sai urmă- - 

torii lul, nică îi vor da loc şi hrană aceluia, nici la sine, 

pici la 6re carele dintră supuşii lor, ci pre un om ca acela, 

ori unde sar audii, şi găsii, în ţera lu, sau la ori caril 

dintr& supușii lui, trebue săl l&pede şi scotă din ţera sa,. 

ca nici l&c de vreme să remână în țera lul. Aşişderea și
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no Sigismund craiul și următorii nostrii pre nici un pro- 

tivnic al măritului domnului Bogdan vodă, măcar cine sar 

numi pre sine domn țerei Moldovei, şi ar veni la noi sai 
“la crăimea nâstră a Poloniei, sau la marele ducatul Litva- 

niei, şi la câle ţeri ale n6stre, sai la vrunul dintr& supușii 

nostrii, îi vom primii de acit înainte, nici loc, şi hrană îl 

vom da în ţerile n6stre, sau vr'unul dintră supușii nostri, 

ci pre unul ca acela, ori unde sar audi, sau găsil în ţe- 
rile n6stre, saă la măcar cine dintră supușii nostri, trebue 
săl lepădăm și sc6tem din ţerile n6stre, așa ca nici o ţipă 
de timp se remână în [inuturile n6stre. 

„«larăş de sar întâmpla, ca să fugă vr'un nobil saă vrun 
şerb al nostru la măritul domnul Bogdan vodă, sai în țara 
lu), sai la Gre-care supus al lui de aci înainte, unul ca a- 
cela trebue să'ș ceră ertare şi grațiă, de la noi, prin sine, 
sau prin rugămintea numitului domnului Bogdan vodă; și 
de 'şi va căpăta ertare şi graţie de la no), îi va fi slobod 
Şi secur a se înturna la noi, iară de nu'Și va căpăta er- 
tare și graţie, atunci măritul domnul Bogdan vodă pre a- 
cela nul va ţinea nici la sine, nici în ț6ra sa, nici pre 
ascuns, nici apriat. larăş de sar întâmpla să fugă vrun 
nobil sai vr'un șerb al măritului domnului Bogdan vodă 
la NOI, saii în crăimea n6stră a Poloniei, sai în marele 
ducatul Litvaniei, sai .la ori cine dintr& supușii nostri, de 
acil înainte, unul ca acela trebue să'şi câră ertare Și gra- 
ție de la domnul s&ă Bogdan vodă, prin sine sati prin mij- 
locirea n6stră, şi deşi va căpăta ertarea și graţie de la 
numitul: domnul “Bogdan vodă, îl va fi slobod şi secur a 
se înturna la numitul domnul S&u, iară de nui se va erta 
smintla, noi nu trebue să] ținem pre acela nici la nol, 
nici în terile n6stre, nică îl vom îngădui să. remâră, nicl 
pre ascuns, nici apriat. 

«lară de sar întâmpla din 6re-ce pronie Dumnedăâscă, 
de ce Dumuedeii să ferâscă, ca măritul -domnul Bogdan 
vodă de 6re-care dușman, căruia nu i-ar putea sta, împro- 
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livă, să se scâlă din țâra sa, la crăimea Poloniel sau la 

marele ducatul Litvaniei, sau în Gre-care țări, cetăți și o- 

rașe ale n6stre, țerile n6stre vor fi deschise lui, mâne- 

sa, mueril sale, pruncilor săi, surorilor sale, boerilor să 

cu muerile lor, supuşilor să, şerbilor săi,-şi cu toți cel 

ce să ţin de dânsul, va putea veni la nol, sau în crăi- 

mea n6stră a Poloniei, sai în marele ducatul Litvaniei, 

sau în cetăţile şi oraşele nostre, şi va putea zăbăvi, 

ori unde va vrea în crăimea n6stră a Poloniei, sau în 

marele ducatul Litvaniei. Şi noi atunci trebue să iubim 

și să tinem în graţiă şi în cinste pre numitul Bogdan 

vodă, pre muma sa, pre musrea sa, pre pruncii s&i,. pre 

surorile sale, pre bosri! săi cu muerile lor, pre. şerbii și 

supuşi! săi, șii va fi lul secur, slobod și deschis din cră- 

imea. n6stră a Poloniei, sau din marele ducatul Litvaniei, 

aşi câştiga iarăș patria sa, (&ra Moldovel. Într'o “întâmplare 

ca acâia no! încă trebue să'l ajutăm pre el cu t6lă putinţa 

și putârea n6stră, ca să'ș potă câștiga înapoi patria sa, 

ț6ra Moldovei. Şi când îi va. ajuta Domnul Dumnedei, ca 

să'şi câştije îndărăpt moştenirea sa, (ra Moldovei, îl va fi 

lu! slobod, secur și deschis fără de vreo pagubă a eși din 

țerile n6stre, cu mumă-sa, cu musrea sa, cu pruncii săi, 

cu surorile sale, cu bocrii săi, Şi cu muerile şi pruncil 

lor, cu toți şerbii să, cu i6tă bogagia, şi cu tote lucrurile 

sale care le va avea, şi iarăş a să înturna în patria sa, 

țera. Moldovei. 

“«larăş neguțătorilor din (erile, și din marele ducatul Lit- 

vaniei, trebue să le fie slobod şi deschis a, mârge în era 

Moldovei, şi a cumpăra și a vinde, aşișderea în țera tur- 

câscă, şi în ţara. Bessari abilor sai Valahia, plătind hărmin- 

țiile, după legile şi vămile câle bătrâne, fără paguba har- 

mințașilor şi a vameşilor aşișderea şi neguţătorilor din Mol- 

dova trebue să le fie slobod şi deschis a merge şi a ne- 

guțători în ţările crăimei nâstre, şi ale marelul ducatului 

Litvaniei, plătind cele adevărate hărminţii după obicâiul şi 

Cronica românilor. Tom. II. - 13
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vămile câlea bătrâne, fără paguba hărmințașilor și a va- 

meșilor. i 
«larăz trebue să se facă direptate pentru strâmbătăți și 

datorii de âmbe părţile. Iarăși 6menil cel răi trebue să se 
pedepsâscă de âmbe părțile, şi nici o. parte trebue să le 

părtinâscă spre paguba şi. strâmbătatea altuia. Iarăş de vor 

avea vr'o strâmbătate supuşi! nostri de la.-ţ6ra și supușii 
măritului domnului. Bogdan vodă, aceșştea trebue să ceră 

direptate de la căpitanii din Hotin, Cernâuţi şi Soroca, și 

căpitanii aceia. vor avea putere deplin de a face direptate 
fiesce-căruia dintr& supuşi! nostri. Așișderea de vor păţii vro 

strâmbătate supușii măritului domnului Bogdan vodă de la 
supușii nostri din țerile Galiției şi a Podoliei, aceştea tre- 

bue să câră dreptate de la căpitanii din Camenej şi Ha- 
" liţia: carii vor avea putâre deplin de a face direptate tu- 

turor supușilor numitului domnului Bogdan: vodă despre 
toți Gmenii, carii lăcuesc în Galiţia şi Podolia. Iarăș desi ; 
va întâmpla ca să fie sfadă și price întră căpitanii nostrii | 
şi într& căpitanii măritului domnului Bogdan vodă, atunci 
și noi și numitul domnul Bogdan vodă trebue să trimitem 
pre conziliarii nostrii, ca. se împace sfedile și pricile acelea, 
şi să facă direptate amânduror părţilor. 

«larăş prea înserinatul prințul domnul Vladislav din mila 
lui Dumnedei craiul Ungariei, și al Bohemiei, ş. c. ., prea 
iubitul fratele nostru, tâte închieturile ma! sus dise, şi pacea 
acesta de pururea așa o va scrie în cărțile sale, care ni 
le va da noao amânduror, ca tote câte sai închis şi scris 
mai sus, să se țină şi să se plinâscă de âmbe părţile, și pacea 
cea de pururea nevătămată şi în veci să se țină de âmbe 
părţile. | 

cel ai tatei esee-care cum sai scris mal înainte no 
am fazăduit X aaa craiul Poloniei, am jurat şi jurăm, 

nostri, că le vom “i ii pă 290 Și pentru următori treal i nevătă pini ȘI ţinea tare Și vârtos neclătite, în- 
Sb Ș mate, fără de vre o înșelăciune, Aşişderea 
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-am jurat, că cu măritul domnul Bogdan voivodul Moldo- 

vei, cu urrnătorii lui, şi cu ţâra. Moldovei vom ţinea pace 

:de pururea, tare și vârtos, neclătit, întreg şi nevătămat, fără 

„de vre o înșelăciune și celşag, supt jurămîntul nostru, şi. 

“credința n6stră cea creștinescă, și supt jurămintul și cre- 

-dința tuturor arhiepiscopilor, episcopilor, şi prelaţilor su- 

fletesci, şi conziliarilor nostri, aşişderea şi a, conziliarilor ce- 

-lor mai mari, şi celor mai mici. Întru a cărora tuturor, 

„şi a fiesce-câruia, may mare tărime, şi mărturie am poruncit 

de sau acăţat de aceste peceţile, a n6stră cea mal mare, 

'si ale conziliarilor nostri. Dat în Camenej; în 23 Ianuarie 

din anul domnului 1510.» | 

Din diplomatul: acesta chiar se dovedesc greşelele de 

.Holman făcute, care sai adus la anul mal de curând tre- 

cut. Dară Petru pribgul, despre care se face vorbă la în- 

:ceputul hrisovului acestuia, 6re [nu e] Petru VI Rares, ca- 

rele au domnit după acdia în Moldova la anul 1527, pre- 

'cum mi se vâde mie? | 

Despre mârtea lui Mihnea sai Mihail III domnul Vala- 

„hier aşa scrii Annalil bessricii din Brașei 1: «În anul 1510, 

- Mihnea voivodul muntenesc să: omoră de Iaxit în Sibiiu.» 

Mai pre larg scrie Nicolae Olahul2, despre Mihnea dicând: 

«În Sibiiui nu după multă vrâme, când din beserica ca- 

“tnolicâscă pentru cinstea lu să petrece de tatăl: meu (Ste- 

fan) şi de Ioann Horvat din Vingart cătr& sălaş, Gre-care 

„Dimitrie. Iaxit de n&mul sârbesc, sărind sin 16ș, când. nici 

- gândea, nici se temea, ca unul carele era supt credința de 

obşte, pe trei sau patru locuri Vai rănit mal în braţele 

"celor! cel petrecea, şi ale curtânilor celor mulți, carii din 

„porunca ul, ca să nu se vadă a se îndoi cu gândul despe 

credința, cea de obște, toți era desarmati, şi s'au istovit. 

Taxit încă după ce ai pătrat nelegiuirea, s'au fugărit la să- 

Jaşul din vecini, și de unul din norodul cel aţiţat pentru 

1. Annales templi Coronensis.ad h. a. — ? Nicolaus Olahus in 

Hing. p. 2%.
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vătămarea securităţii. crăesci, și acei de obște, împuşcân- 

du-se “ai. perit ca un blăstămat.» 

Sigleri încă scrie: «Mihnea. feciorul lui Dracula pentru 

cumplirea și tyrănia sa cea prea mare fugărindu-se din 

domnia muntenâscă, au fugit în Sibiiă, unde supt trâptele 

de supt arcul de lângă piaţ lără de veste să omâră din 

l6ș prin Dimitrie Iaxit în 12 Martie, dioa S. Grigorie papel 

din anul 1510. Iaxit cu soţii lui să tae de Sibieni, caril 
să r&scolise pentru acâia. Mihnea cu cinste să îngr6pă în 

biserica sântei cruci de la Domnican!.> 

Tară Filştih 2 dice: <XII, Mihnea vodă cel rău feclorul 

armașului Dracea din satul Monescil ai omorât mare mul- 
țime de boii; ci nâmul bosrilor din Craiova, adecă Pâr- 

vulesci sai mântuit, şi ai scăpat preste Dunăre, tocma 
la Țarigrad ; acesta au domnit trei ani fără tre! luni. 

«XIII. Vlăduţ vodă sau făcut domn în locul lui prin Pâr- 
vulesci, iară Mihnea vodă au fugit la Ardsl în Sibiiă, pe 
vremea acâia ai venit Dumitru Iaxit, şi Danciul feciorul 
lui Ț&păluş vodă cu cărți de la craiul, și s'aii întimpinat 
cu Mihnea. vodă, când mergea acesta pe trepte în beserica 
catholicâscă, căci să lăsase de l6gea grecâscă, şi să făcuse 
de lege lătinescă, unde cei ma! sus numiţi boeri pre Mih- 
nea acesta laii isbit de părâte. Deci sai adunat cetăţenii - 
din Sibiiă, şi amânduror ucigătorilor acestora le-au dat: 

a plata sa, stângândule viața.» . 
Destul de chiar scrie Filștih,; dară şi mal chiar să cu- 

prinde ttă tragedia acâsta în hrisovul comitului Petru de - 
Bozin, carele să află la Eder3, și sună așa: «Nol comitul 
Petru, „comitul de Sântul Gheorghie, şi Bozin judecătoriul 
curții preainserinatului domnului prințului Vladislav din mila 
lui Dumnedei craiului Ungariei, Bohemiei, ș. c., voivodul > . . . 

, Ardâlului şi comitul secuilor, ș. c., facem însciințare, că fi- 

! Sigler f. 64. 2 ati "3 Iosephus Carol in Col- 
* Filstich in Annalibus p. 11. , volus Eder in Col leclione diplomatica. 
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ind cu unil nobili din Ard6l, .vineri după qioa sântului pa- 

pei Grigorie în Sibiiii, au venit înaintea n6stră loan Agola: 

de Sibiii pentru înţelepţi şi. luătorii de samă magistrul. 

cetățenilor, judecătorii şi juraţii, cetățeni și conzuli, şi t6lă 

comunitatea Sibiiulul-cu cărți de procătorie, şi în typ de. 

tudumană ne-ai cuvintat așa: că măcar că r&posatul mă- 

ritul. Mihnea voivodul muntenesc, după ce aă fugit în Ar- 

dă!, şi Sati aşedat în Sibiiu, după legăturile și încredința- 

rea domnului craiului nostru, şi încredințarea, și împrumu- 

tata făgăduință a domnilor prelaţilor şi baronilor, ar fi tre- 

puit să se ţină în pace, și de alţi! încă să se apere, tătuși 

răposatul zdravănul Dimitrie Iaxit din sfatul : și înţelegerea. 

cu r&posaţii zdravenii Danciul fiiul r&posatului Tăpăluş, și 

cu: Albescul bocriul muntenesc, nebăgând în samă încre- 

dinaţarea şi împrumutata făgăduință a maiestatei crăiesci, Și 

al celoralalți prelați şi baroni, şi a nâstră, ba şi a sa, care 

ni o făcuse noao despre acâia împrotiva slobodeniei, şi a 

împrumutatei făgăduință a cetăţii Sibiiului, când să înturna 

numitul Mihnea vodă în dioa fericitului papei Grigorie din 

- parohia cetăţii cătră sălaşul săi, atunci numitul Dimitrie 

Iaxit, luând cu sine pre unil prâteal, și ortași ai să, în- 

trarmaţi şi cu puterea năvălind asupra lui Mihnea vodă, 

pie “acesta cu vicleșug, cu înşelăciune, şi cu cujetată rău- 

tate, pre wo câteva locuri rănindu'l, cu mârte amară i-au 

slins viața, tocma cu puterea; ci înțelegând: după acâia 

cetăţenii, că nelegiuire ca acâia sau pătrat în mijlocul lor, 

și aprindânduse de mânie, și de o dată făcândulise milă 

de Mihnea. vodă, după obicâiul lor, fără de.vre un rând, 

năvălind pre lăcaşurile numiţilor Dimitrie Iaxit, şi Dan- 

ciul 'Ț&păluş, pre ei dimpreună cu vro câți-va prâteni al 

lor așişderea cu amară morte i-au omorât. Drept acâia nu- 

mitul loann Agota, după ce ai tudumănit în persâna sa, 

şi în pers6nele numiţilor magistrului cetăţânilor, ale jude- 

călorilor şi juraţilor, şi şi ale totei cetăţii Sibiiului, au pof- 

tit, ca no! după cursul lejilor, să cercăm, re pe lege sau
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„făcut acâia 'de Sibisnr, aă na? Iară. pentru că sau aflat 
din esperienţie, şi din mărturisirea, carea cu jurămiînt o ab 
întărit 21 de cetățeni înaintea n6stră, că numitul Mihnea 
vodă din cugetată r&utate sau omorât prin numitul Dimi- 
trie Iaxit,. din sfatul numiţilor Danciului Ţă&peluș, și al 
Albescului împrotiva încredințării domnului craiului nostra 
şi a celoralalți prelați şi baron! .ar crăimel unguresci, şi 
improtiva făgăduinţei nostre, ba și împrotiva făgăduinței 
lui Dimitrie Jaxit, carea o au fost făcut noa0, și împro- 
tiva cădințălor şi slobodeniilor, şi încredințăril cetăţii Sibi- 
iului, $. c. — — Din sfatul cel rescopt al nobililor, carii 
au fost cu noi, am judecat că Dimitrie Iaxit, Dauciul Ţ&- 
păluș, Albescul şi ceialalți soți al lor, — — pe l6ge şi-cu 
cale sai ormorât. Dat în locul ŞI terminul mai sus însem- 
nat, în anul Domnului 1510 (L. S.) Cetită şi îndreptată.» 

În sfârșitul hrisovului acestuia scrie Eder: «Hrisovul. a- 
cesta cam încâlcit şi neînțeles, din originalul sâă însumi ei 
lam scris şi mărturisesc. că este asemenea originalului.» 
Și bine dice Eder, că este incâlcit, dară nu e de a te mira 
că așa era, înțelepciunea 6menilor de atunci; tătuși irage- 
dia lui Mihnea sau Mihail III, domnului Valahiei, mai bine 
să spune într'ensul de cât cum să serie de alţi. Adecă în- 
vețăm din hrisovul acesta, că Dimitrie Iaxit sârbul, de 
Danciul, despre carele am vorbit la anul 1508, şi de Al- 
bescul ai fost îndemnat, se omoră pre Mihnea vodă. Aşa 
dară, nu pentru acsia Pai omorât Iaxit, pentru că a ru- 
şinat pe soru-sa cum scrie Șeseu 1, ci pentr aceia, că vrea 
să fie domn Valahiei Danciul_ feciorul lu Vladislav V sat Țepeluș, cum Sai dis la anul 1508. 

După msrtea lui Mihnea vodă; Vladislav II craiul +Un- 
gariel, pre v&duva şi feciorul luy i-aă primit supt apărarea 
sa, precum arată hrisovul cel cătră Sibieni trimis, carele 
să aduce de prea vestitul Engel? şi sună aşa : 

1 Schesceus p. 11. — 2 E p. 194 se ngel in anti Hist. Valachiae. Part. 1; 
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«Vladislav din mila lui Dumnedei craiul Ungariei, Bo- 

hemiel ş. c., înțelepţilor şi luătorilor de samă, credincioşilor 

noao iubiți! Vrem să sciți, că pre mărita demnă văduva 

voivodului Mihnea, şi pre fiiul lui, .voivodului. Mircea, și 

pre nobilulă Stoica, prâtenul nostru, şi soțul săi, şi totă 

familia mai sus numiţilor i-am primit în crăiasca n6stră a- 

p&rare și osebită clientelă, și poftim și vrem cu deadinsul 

ca în domniile, ținuturile şi ţările n6stre, fără de primejdie, 

securi și în bună linişte să potă remânea, ce şi celora- 

lalţi supuşi le-am poruncit prin alte cărți ale n6stre. Drept 

acâia credincioşirei vâstre tare vă poruncim, ca pre nu- 

miţii dâmna văduva, şi voivodul Mircea, şi pre ceialalți nu- - 

“milă, şi totă casa și familia lor, nebântuiţi, securi si fără 

de împedecare săi ţineţi acolo, în mișlocul vostru, şi în 

cinste să aveţi, preste acâste de toți să'1 apărați şi spri- 

jiniți, şi să fiți detori, în tot tipul a, le prinde .parte, nici 

să cutezaţi almintrelea a lucra. Din curtea n6stră cea din 

Visegrad, joi înaintea Rusalilor (adecă în 25 Mat) din a- 

nul Domnului 1310.» 

Din câte sai dis-aicl despre Mihnea saii Mihail III vodă, 

poți culege, că Anonymul românesc! așa seriind : «Vlăduţ 

vodă, l&t 1512, pre acesta Va rădicat Părvulescil domn, 

iară Mihnea vodă ai fugit în țâra ungurescă şi .acolo în 

bisârica, catholicescă Pa omorât ' Dimitrie Taxit sârbul (nu 

Iarcheţ ungurul) cu Danciul sin Țăpăluş vodă ; apol sculân- 

dusă Mircea vodă ciobanul, feciorul lui Mihnea vodă, şi 

venind cu 6ste din t&ra ungurescă, sai lovit cu Vlăduţ 

vodă, şi biruinduse Mircea. vodă au fugit preste Dunăre: 

iară Vlăduţ vodă învrăjbinduse cu Pârvulescii, vrea să! o- 

m6ră, ci ei aă luat turcii. întru ajutorii, şi biruinduse Vlă- 

duţ vodă, ai perit în răzbgiă, după ce ai domnit an î,» 

grezsce în mal multe, adecă greșesce întâiit în începutul 

domnii lui Vlăduţ sau Vladislav VII vodă; a doao în anil 

1 Anonymus Valachicus in Ms. Chronico cap. 4.
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câți ai domnit; a treia în neotărârea anului, în: carele ai 
mers Mircea ciobanul, sai al treilea, asupra lui Vladis- 

lav VII ş. ec. cum vom vedea la anil viitori. A 

Vapoviel după ce au scris despre pacea întră Sigis-. 

mund I craiul Poloniei, și într& Bogdan III domnul Mol- 

dovei legată, precum se cuprinde în hrisovul aceluiaș Si- 

gismund cel la inceputul anului -de, acum adus, aşa cu- 

vintă : <În tâmna următâre (adecă din anul 1510) Mendli- 
ger. chesariul tătarilor celor din Crim înflat de biruinţa, care 
o avus6se de pe Nogăiani, au trimis 15000 de tătari se 

prade Litvania, carea o au și prădat până la cale deodi 
de la Vilna, şi cu mare mulţime de robi şi pradă de do: 
bitoce sau înturnat: nevătămaţi. Şi cu prada acesta nu s'aă 
ndestulit Mendliger chesariul, ci aducând 60,900 de câli- 

reţi pre aceia i-au trimis, ca, trecând Boristenul şi Nistrul, 
să prade Moldova, pre carea. o ai şi prădat şi ars în lung 
și în lat cu vărvărâscă crudime: 74,000 de Gmeni ai a: 
dus în robie procleții tătari din Moldova, numar atâta p&r- 
dere pătimind, că Veticarel feciorul chesariului Mendliger și 
povățuitoriul tuturor oștilor, când trecea înapoi Nistrul cu 
notul calului, sau răpit de voltorile riuluy, și sai înecat 
cu 4000 de tătari, și cu mulți robi. Dintr& moldovâni ai 
picat Copacii vitezul cel mare, 'carele gonind pre tătari cu o. 
mie de moldoveni, după ce au cădut în cursa lor, s'a tăiat. 
cu şepte sute lângă sine, iară cglea tref ste de moldoveni 
caril mal remăsâse, cu sabiile şi-au deschis calea, prin mij- 
locul tătarilor, și de abea sai mântuit cu fuga. Bogdan 
vodă spăimântânduse de atâta pradă, au trimis soli la cra- 
iul Sigismund pre Ioan thesaurariul Moldovei cu altul lângă 
el, de aă cerut ajutoriii asupra tătarilor, de cumva ar mal 
năvăli asupra Moldovei, precum se temea. Preste acesta 

„Sau rugat Bogdan de craiul, ca solilor săi să le fie slo- 
bod a trâce prin Litvania în Moscovia. la împăratul Vasilie, 

! Vapovius in Fragmento p. 545.
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şi amândoao cererile le-ai dobândit, adecă : că de va îi 

"op, -ajutoriu îl va trimite, și solilor încă le-au îngăduit 

 slobodă trâcere.> Așișderea scrii Miron logofătul 1, şi En- 

gel 2. Ci aceştea răi pun năvălirea tătarilor în Moldova 

la anul 1513, şi ma! rău fac Miron, că numâsce pre ge- 

nerariul moldovenilor Corpacii, iară Engel că îl chiamă Har- 

pacii, după rea, întorcerea hronicii lui Miron, în loc de co- 

paciii, care este adevărat nume românesc, ci de prea ves- 

titul Engel, nu te mira că ai greșit, pentru că așa să sa- 

tură, carii mânca cu gurile altora. | 

Mai pre urmă pentru aceia mal aduc aci un hrisov ce 

să ţine de prea luminata familia comitilor Vaş de Ţega 

ca .să arat, pentru că de num! ar fi stat familia acâsta, - 

întru ajutoriă, eii cu ajutoriul românilor mei în vâci n'aș 

fi scris hronica acâsta, ba dâră o aș fi şi părjolit de mult, 

atâia m'ai năcăjit românii, de la carii am așteptat ajuto- - 

rii! Hrisovul cel disăiti să află la Cornides3, sre când 

iubit prâtinul mei, și sună aşa: 

«Leonard Barrabaşi de Haderfaiu viţe-voivodul Ardâlului 

şi vițe-comitul secuilor ş. cl. nobililor Matiaş de Gheuţ, Ia- - 

cob Codoril şi Mathei lclodi sănătate, și dragoste! Să 

spune noao în persona zăravănului Blazie Vaş de Ţega, că 

el pentru o legătură, ce sau făcut într& dânsul, şi nobi- 

Jul Mihail aşişderea Vaş, fiind vol judecători întră âmbe 

părţile, ar avea forte mare op, de a face nisce fassii. Drept 

acâia vă cercăm pre vol, şi de o dată vă şi poruncim tare 

şi vârtos, în persona domnului voivodului nostru celui ar- 

delenesc, ca luând aceste, în terminul ce vi sa pune voao 

prin numitul esponent, se fiţi dalori supt gl6bă de 16 rmarce 

a vă afla de faţă înaintea conventului din Cluş-Mânăștur, 

şi acolo a mărturisi despre tste faptele și trebile numitului 

! Constans Miron in Ms. Chro- 3 Daniel Cornides Manuscript. 

pico Valachico cap. 38. 

2 Engel in antiq-Hist. Mold. p. 

163. 5 

Diplomatie. tom. î. pagina. 85. 

seq.
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esponent, dirept, precum veţi sci, sub credința vostră cea 
creștinescă. Almintrelea supt gl6ba mai sus disă, să nu fa- 
ceți. Dat în Turda sâmbătă înaintea sărbătârei fericitului 
mărturisitoriului Antonie din anul Domnului 1510.» 

Anul 1511. După ce aă domnit Vlăduț sai Vladislav VII 
domnul Valahiei, carele urmas& lui Mihnea sau Mihail III, 
un an, scrie Filştih!: «<Aă venit Mircea (III) 'voaâ feciorul 
lui Mihnea vodă din Ardei, cu mare mulţime de unguri, 
între cari! şi întră Vlăduţ vodă mare războiă sau făcut 
în dioa târgului din Ghârghiţe, ci Pârvulescil âu ar&rat în 
bătaia acâia atâta inimă cât sati: biruit Mircea vodă ŞI 
mulţi unguri au picat de sabie, iară Mircea vodă au scă- 
pat preste Dunăre și saă dus în Țarigrad, Vlăduț vodă ai 
domnit do! ani.» Așa dară nai domnit numal un an pre- 
cum dice Anonymul românesc, ale -căruia cuvinte le- -am 
adus la anul trecut. 

Prea vestitul Enghel2 încă serie : <Vlăduț au domnit cu 
pace întrun an, întru al doilea an ai avut de a să bate 
cu rivalii săi. până când sau. măzălit, şi i șaă tăiat ca- 
pul ş. c. l.> Apol ca să nu'şi uite năravul, tot acolo adaogă 
acestea: <Tătuși atâta ah făcut loann Zapolia în anul 1511, 
de Vlăduţ au cunoscut cădinţa coronel unguresci 1 preste Va- 
lahia, hrisovul despre acâia așa sună la Eder3: «Nol Vlad 
din mila lut Dumnedeu voivodul muntenesc — — cu zdra- 
venii bosrii şi nobili! nostri cunoscermn. că pentru că dom- 
nul nostru cel prea milostiv Vladislav craiul dinpreună cu 
luminatul întâiul născut al s&i craiul! Ludovic, pre noi în- țera cea părințâscă şi de moşie a Valahier milostivâsce ne-ai 

„întărit, drept acâia urmâna predecessorilor nostri, vrem pu- rurea să slujim sântei coronei, și craiului Vladislav cu t6tă! credința.» Din cuvintele acestea eu nu sciă ce supunere 
a lui Vladislav VII aş pulea culâge, căci nu dice, că este 

1 Filstich în Annalibus p. 19 —2 Engel in antiq. Hist. Vala- chico Part. 1. p. 197. —s Eder in . Obs. f. 186,
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domn din mila “craiului Vladislav II, cum era voivod Ar-:; 

'dslului Ioann Zapolia, ci din mila lui Dumnedeiă. 

Mai multe si mai încâlcite lucruri se scriă despre Moldova.-: 

la anul acesta 1511, căci scrie Miron logofătul! dicând:. 

«În anul 7019, Mercuri în săptemâna albă, ai murit Maria : 

dâmna lui Stefan (V) vodă, muma lui Bogdan vodă, şi cu: 

cinste o au îngropat în mânăstirea Putnei, întru acest an! 

ai murit Teutul (nu Taul) logofătul.» Aşa dară nu în pă-- 

râsimă at murit dmna Maria carea ai fost soră:cu Va-: 

silie împăratul Muscului, precum culeg ei din Sarnichie 2, 

măcar că Miron la anul 1477 o dice a fi fost din Magoiu. 

Prea vestitul Enghel2 nu fără de pricină scrie aşa: «Pre: 

Bogdan (III) şi altă năpaste lau spălmântat, Selim feciorul: 

sultanului Baiazet II nenărăvindu-se cu tată-săă pentru ur-: 

marea frate-său Ahmet în sultănie, au mers în Calfa, sai: 

căsătorii cu fata hanului din Crim, şi au strâns mare ste 

tătărâscă la sine. Bogdan.au credut, că Selim pentru acâia ait: 

- strâns atâta ste, ca să cuprindă Moldova, și îndată ai r&pedit. 

soli pentru ajutoriă şi la poloni şi la. unguri, întru aceia oștile: 

„ul Selim aă încunjurat cetalea Achermanului carea se pă- . 

zia prin turci. Dechie dice, că Selim au şi luat Achermanul,! - 

pânâ când au bătut Selim Achermanul, feciorul hanului 

- din Crim ai stătut la Daseo în marginea Moldovei îngro-, 

zind ț&ra acâsta. Craiul Vladislav cât au audit vestea” a-- 

câsta, ai poruncit din plinâ-şi întregă adunarea prelaţilor, 

şi a baronilor s&l, comendanților de pre margini, ca jumă-: 

tatea oștilor de supt banderiuri să se adune la Oradea Mare, 

şi cdialaltă jumătate să stea. gata, ca supt comanda voi- 

“vodului din Ardel și a comitului din Temiş6ră se pâtă mârge- 

întru ajutoriă. voivodului din Moldova. — — — După Stri-. 

covschi ab şi mers întru ajutoriă lui Bogdan vodă de la 

1 Constans Miron în Ms. Chro- |  ? Ioannes Christianus Engel in- 

nico Valachico cap. 38. 

„2 Sarnicius in Annalib. Polon. 

Lib.7.cap. 9. 162. 

antiq. Histor. Moldaviae pagina.
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unguri mai bine. de opt sute de călăreți, de la poloui supt 

jeneraril Lanscoronschi, și Tvorovschi 4000 de ostaşi, tră- 
sese Bogdan pe plată la sine şi oşti turcesci din Bulgaria. 
Dară gătirile aceste n'aii fost de lipsă: pentru că o parte 
de tătari ai trebuit să se întârne în Crim, unde năvălise 
„nogoianil, iară ceia-lalți tătari cu Selim şi cu Carzic (adecă 
feciorul hanului) au trecut în Thrachia, ca să măzălâscă 
pre Baiazet II. Ci ai perdut Selim. războiul la Odrit şi ati 
trebuit să fugă înapol.» Disam mai înainte, că nu fără de 
pricină scrie aşa prea vestitul Enghel; pentru că t6te, câte 
le scrie despre Bogdan III, despre Selim 1 și despre Carzic,: 
până când ai trecut în Thrachia, să cuprind în hrisovul 
craiului Vladislav II cel dat din Buda, Miercuri după 25 Mai 
din anul 1511, care hrisov s'aă iypărit din Prai!, unde! 
poţi ceti. 

De atâlea nevoi câte îl venea pre cap,. îngrozindu-se 
Bogdan III în anul de acum 1511, precum să va arăta la 
anul viitorii, aă plinit porunca cea mal de pre urmă a, tătâ- 
ne-să&u Stefan V; căci scrie Miron logof&tul 2 despre densul: 

_«Pe învețătura lui Stefan vodă tătâne-săă trimisaă la îm- 
părăţia turcilor pe Teutul logofătul 'cel mare și pedestrime 
de dărăbanți, de ai dus qâce mii de punji de bani, şi s'au 
închinat cu t6tă ţâra la sultan Murat, împăratul turcesc. 
Iară împărăţia de bucurie mare cu dragoste ai primit banii, 
şi au dăruit toți Teutului logofătului, carele i-au adus în 
ț6ră, și au zidit pre acel bani besrică în sat în Bălănesci 

„la ținutul Sucâvei, unde stă Şi până astă-qi.» 
Dimitrie Cantemir3 serie: «Când au rămas Soliman (UI). 

în vecini, să'şi odihnâscă 6stea după luarea cetăţii (Budei), 
în vro câte-va dile, au venit la el Teutuc logofătul, ca un 
sol al prinţului Bogdan din Moldova, în tabăra turcâscă. 

” 1 . . 
. 

. ” - 
Pray Dissert. in Annales Ve- 3 Princeps Demetrius” Cantemir teres p- 150. in Hist. Osmanici Regni Lib. 3. Miron cap. 33, cap. 4. Nr. 17. |
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Dobândind Teutuc audienţie, și-au plinitde regătoria, adecă 

ai spus cu numele prințului și al lăcuitorilor din Moldova 

sultanului, că amândoao Moldovele (şi cea de sus, şi cea 

de jos) se închină împ&răţii, numai să nu li să împâdece 

credința, şi legile. N'aii putut fi mai plăcută veste lui So- 
liman, de cât acesta — — — Drept acâia au primit bucu- 

ros condiţiile, şi întărindu-le cu iscălitura mânei sale, au 

dat diplomatul cel despre iale solului, ca să'l ducă dom- 

nului s&u în Suceva. După acâia tot întru acest an, când 

să înturna Soliman cu 6stea către casă, Tau întimpinat însuș 
Bogdan nu departe de Sofia cetatea Serbie', vro câtva 
bosri având cu sine, și aă dăruit sultanului 4,000 de gal. 

beni, 40 de cai moldovenesci, şi 24 de șolmi cu făgădu- 

ință cu atâtea daruri în fiesce-care an de aci înainte va 
trimite la Țarigrad, pentru ca să-şi arâte supunerea. Atunci 

împăratul ai chiemat înaintea sa pre Bogdan vodă, și tâte 

făgăduinţele, câte făcuse mai înainte solului, le-ai înoit, şi 

cinstind pre Bogdan vodă cu o cucă grămădită cu pietre 

scumpe, şi cu un cal împărătâsce înșelat și înfrânat, au 

poruncit de au mers patru din străjaril săi la curtenirea 

lui Bogdan vodă, care pompă până astă-di să face prinților 

- Moldovei, de câte ori merg aceștea la strălucita porta tur- 

câscă.> Așa scrie Dimitrie Cantemir vodă, ci răi greşt- 

sce, că nu lasă să să fie întâmplat supunerea Moldovei 

la turci supt Baiazet II cum scrie- Miron; căci supunerea 

acâia, ati trebuit să să facă în anul acesta 1511 şi pentru 

mârtea, lui Teutul saii Teutuc, carea sai întâmplat în anul 

„acesta, şi pentru aruncarea lui Tomiţchi, care o voii aduce 

la anul îndată următorii; iară în anul 15ii împărățea preste: 

turci Baiazet II, nu Soliman II fiiul lui Selim I şi nepotul lul 

“ Baiazet II, precum arată Freier1, și Anonymul despre sta- 

tul Turchiei2. Ba ce e mal mult, nici ai trăit Bogdan III 
până la împărăţia lui Soliman II carele ai urmat tătâne- 

1 Freyerus p. 784. — 2 Author de Statu Turciae p. 31. seqq.
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săi Selim I în anul 1520 precum scrie iarăş Freier 1, ci 
-au murit în anul 1517, cum să va ar&ra acolo :.tătuș Mol- 
„dova el o ai închinat întâiași dată turcilor, după cum măr- 
turisesc toţi istoricii, caril ai scris despre acâsta, ține pre- 
«dania moldovenilor, arată turcii, numind şi astădi Moldova 
pre limba lor Cara-Bogdan ; dară şi mai chiar sar arta 
din fermanul ce Pai fost dat împăratul turcesc moldovâni- 
lor, de nu lar fi ars polonil în anul 1686, cum serie Can- 
temir 2, şi să va artta la anul acela. | 

Cât ai ţinut de Moldova n'a plătit mal mult turcilor 
fără numa! 4000 de galbeni, 40 de cal moldovenesci, şi 
„2% de şoimi pe an, să va arăta la anul 1538. Iară despre 
Teutul, s'a 'Teutuc, logofătui, așa scrie acela Cantemir 3 
«E era dintr& bosril cei mal de:frunte din Moldova din- 

tru a căruia s&mînță sânt încă în Moldova ca la. cinci 
sute de căsi, măcar că cel mat mulţi dintră dânşii atâta 
Sau depărtat de la vița şi strălucirea loy cea bătrână, cât 
acuma mai mult să asamănă plugarilor, de cât bosrilor, 
“Teutuc ai sciut grecâsce, lătinesce, leşesce și alte limbi de | 
prin prejur, ai fost mare statistic şi de mare înțelepciune.! 
“Când sai trimis sol la pârla lurcâscă, şi aii dobândit au- 
-dienţiă de la vezirul cel mare, ai poruncit de i-a tras pă- 
“pucil sau călţunil în sala veziriului, iară veziriul Pau în- 
trebat : aii nu se tâme, că i-or fura călţunil ? r&spuns'at 
zeutuc : de unil ca aceia, carii tâte le poltesc, trebue omul 

'să se păzescă, ]isai iarăș veziriul: că nu are de a se 
tâme, pentru că turcii sânt acuma pretenl, nu duşmani. R&s- 
punsaii iarăș 'Teutuc, dicend : vrere-ași ca turcii aşa de buni 

“prâteni să fie pentru capete, cum sânt pentru picidre ! Te- 
'utuc aă făcut o curte în Țarigrad,. carea până în dioa de 
-acam să numâsce Bogdan-Seraiu, sau curte moldovenescă, 
în carea este, biserica sântului Nicolae.» 

1 Freyerus |. e. | a , , 2 dem Cantemir 1. e. în no- Idem Cantemir 1. c. in no- 
„tis ad. vocem Cronen. - „| tis ad vocem Teutue.
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Anul 1512. După bătaia care ai fost în anul trecut întră 

Vladislav VII și Mircea III domnii muntenesci, aşa scrie 

Filştih 1: «După acâia Pârvolescii sai pârât de pizmaşii 

lor lui Vlăduţ, ca cum ar cugeta r&i asupra lui, cărora, 

credendule Vlăduţ vodă, cerca prilegi de a putea vina. şi 

pedepsi ca pre nisce vindători al ţerei ; ci n'au lăsat Dum- 

nedeă, pentru că Pârvolescii au simtit primegidia, şi au îu- 

git preste Dunăre. Acolo au ales fujiţii aceştea alt domn 

“ ţărey, adecă pre Bessarab vodă, şi adunându'şi vro câtă- 

va 6ste, au. chiemat întru ajatoriii şi pre Mahomet Beiuc 

carele să numia Mihai-Oglu. Aceștea ai venit (în Fevrua- 
rie din anul 1513, cum să va vedea acolo), cu tâte oştile 

sale în Bucuresci, şi aii început mare bătaie cu Vlăduţ vodă, 

iară unil dintr& bosri ai înșelat pre Vlăduţ vodă, şi i-au . 

tăiat capul.» Bessarab vodă acesta, saii chiemat Negoe, cum 

să va arta la anil viitori. | | | 
Selim I măcar că era feciorul cel mai tin&r al lui Ba- 

iazet II, totuș ai dobândit thronul împărătesc în anul acesta 

1512, precum scriu Sambuc 2, Iștvanfi 3, Tuberon î, şi Fre- 
ier 5, după carii scrie prea vestitul Engel6 dicând: <Tătuşi 

i Sau lovit lui Selim de în anul 1512 sav suit în thro- 
nul împărătesc, și acuma ai făcut Bogdan (III) contract 

de supunere cu dânsul, numai ca să aibă odihnă de că- 

tră turci, și prin mișlocirea. lut şi de cătr& tătari. Mai 'na- 

inte încă în anul 1511 (nu în anul 1512) aruncase și vi- 
nătuise Tomiţchi solul leşesc înaintea conziliarilor ungu- 
resci pre Bogdan, că sai lăsat de unguri şi de poloni, şi 

că ţine cu turcii, ci lui Tomiţchi sai r&spuns de unguri, 

că și în Moldova și în Valahia sau trimis soli ca să ispi- 
tâscă cugetele amânduror voivodilor, şi la vreme de lipsă 

să! încredințâze despre ajutoriii asupra turcilor, dară el 

1 Filstich in Analibus p. 12. * 'Tubero p. 322. 

2 Sambucius in Append. ad Bon- 5 Freyerus p. 784. 

finium f. 736. $ Engel in antiq. Hist. Mold. 
* Istvanfi f. 41. p. 162. seq.. :.
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încă să încredințâze pre unguri despre ajutoriul lor, în 

cât le va fi cu putință Iară solului unguresc celui în Mol- 

Gova trimis de osebii s'au poruncit, ca lui Bogdan săi a- 

runce ruşin6sa. şi păgub6sa nestătornicia lul, şi să! arete, că 

așa lucrând, cu totul va cădea supt jugul turcilor.» Tomiţchi 

precum să culâge din hrisovul craiului Vladislav. II, cel de 

la Prai, dâspre carele am cuvîntat la. anul trecut, în anul 
cel trecut 1511, au fost sol la unguri: drept acâia în anul 

acela s'au închinat și Bogdan III cu ţara Moldovei turcilor. 

De anul acesta să ține, şi ce scrie Emanuil Malax!, 

despre Pahomie a doao 6ră patriarhul Țarigradului dicând: 
«Cu puţine ile după .ce ai stătut sultan Selim, luând cli- 

rică și mireni cu sine. patriarhul Pahomie aă mers în Va- 

lahia şi în Moldova. Acolo Paă .primit cu t6tă evlavia şi 

prinții locului aceluia, și bosril, şi tot norodul “Ehafov â- 

zdy oi Godivrat mo roza tisa mal oi ăpyovres Xa Bhos 6 Aads pară 

zăoms ebhafias, Și fârte lau dăruit. Apoi bine-cuvintând. pre 

toi aii vrut să se întârne în Țarigrad, și venind în Seli- 
vria, 6re-care monah prâtenul lui anume Theodol i-ai dat 

venin, silit fiind la acâia de unii clirici, care bându'l au 

vărsat ca povoiul sânge pe gură şi pe jos, şi apropiinduse 

de morte lau pus în căruță, şi ducându'l în bisârica cea 

mare, cât au sosit acolo, şi-a dat sufletul, și într'ânsa 

sau şi astrucat.> Așişderea scrie şi Filip Chiprie 2, din care 

poți învăța, cum trebue tunse oile câle cuvintătre. . 
Mai frățâsce au lucrat loann Dragii de Belteuc, carele 

sau prăsit din sămința lui Sas vodă din Moldova, cu patru 
români, pre carii i-au nemeșit în anul de acum, precum 

arată hrisovul lui cel de la Cornides3, carele sună aşa: 
«Noi loann Dragfi de Belteuc masistrul culegrilor crăesci, 

și comitul comitaturilor Solnocului de mişloc şi al Crasnel, 

1! Emanuel Malaxus in Historia > Philippus Cyprius in Chro- 

Ecelesiastica apud Crusiurm in Tur- nICO peeleiine Graeone p- 888; 
co-Graecia lib. 2. p. 152. tom. 7. p. 561. ” pe
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facem însciinţare prin acestea, că no! vădând, şi cetind .pri- 

vilegiurile isteţilor (agilium) bârbați Simon, Nicolae, Ioann 

şi Targea Radul numiți, prin care predecessoril nostril stră- 

moşilor lor le-au fost de folos, şi socotind şi slujbele, care 

le-ai făcut ei cu t6tă stătornicia credinţii, ma! îndelungă 

vreme, doao sesil iobăjesci din satul nostru Sacaloştalăii 

din: comitatul Sătmariului cu tâte folosurile, .și pertineaţiile 
lor, adecă cu pămînturile arătsre, lucrate, și nelucrate, cu 

râturile, pășunile, câmpii, pădurile, finațele, dumbrăvile, apele, 

rîurile, viile, şi pescuiturile, iară în comun cu întrejimile 

tuturor folosurilor, şi pertinenţiilor lor, măcar cum să chia- 

mă, care se ţin şi trebue să să țină de acdlea doao sesii, 

am gândit să le dăm, dăruim, şi lăsăm, ba le dăm, dă- 

ruim şi lăsăm din feciori în feciori, şi în rămășițele mo- 

ştenilor lor să le ţină, moştenâscă şi aibă. Scutind şi su- 

purtând no! pre numiţi! Simon, Nicolae, Ioann, și Targea 

Radul, şi pre toţi moștenii, şi r&măşițele lor, de î6te qă- 

rile, și aruncăturile, şi c6lea. de rând, şi c6lea fără de rând, 

şi de alte dări, stârceri şi plăți, şi ale n6stre, şi ale cra- 

iului, şi de tâte slujbele, mânările şi silințele nostre, şi ale 

-judelor, şi deregătorilor nostri. Ba îl scutim şi supurtăm, 

şi în numitele. doao sesil îi nemeșimi prin puterea şi măr- 

turia cărţilor acestora care le-am întărit cu propria nştră 

pecâte. Dat în Erdeud jol înainte de sărbătorea. fericitului 

mărturisitoriului Gall din anul Domnului 1512.» 

Anul 1513. După ce aii murit Vlăduţ vodă, Vladislav VII 

domnul Valahiei, cum saă dis la anul mail de curândt re-. 

cut, stâtutai domn muntenesc Negoe Bessarab, despre ca- 

rele așa scrie Filştih ! 

«Bessarab vodă au venit în scaunul Valahiei în 8 dile - 

ale lui Făurar din anul de la Adam 7021 (unu 6992) iară 

de la Hs. 1813. După acâia sau căit Bessarad vodă pentru, 

mortea, lui Vlăduţ vodă, drept acâia au chiemat patriarcii, 

Filstich în Annalibus p. 13 seg. 

„Cronica românilor. Tom II. ” 14
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arhiepiscopii, episcopii, arhimandriţii, parocii, preoţii, călu- 

gării şi diaconii în Târgoveşti, ca prin gătirea sântului mit, 

si prin obicinuitele rugăciun! şi slujbe, să îmblăndâscă mâ- 

nia lui Dumnedei, cea pentru uciderea lui Vlăduţ vodă 

„pornită, şi acâsta o au plinit în bessrica Mitropoli! cea de 

dânsul 'zidită. — — După acâsta ai făcut Bessarab vodă 

multă milostenie cu mulți săraci, şi aă zidit multe bescrici, 

şi mânăstiri în Valahia şi întru alte ţeri, precum şi alte 

lucruri bune ai făcut pre lume, a cărora pomenire să cu- 

prinde într'o carte ce sai scris despre viața lui, şi sal . 

pus în mai sus numita bestrica Mitropoliei. După acsia . 

ai zidit mânăstirea cea fără de măsură formâsă din Argis, 

carea, şi din lăuntru și din afară cu f6rte mare meșteșug 

_este făcută. Domnitaă cu pace până la mârtea sa, şi sau 

îngropat în mânăstirea sa. din Argiş. Domnia lul să întin- 

de la 8 ani şi 8:luni.» IN | 

Anonymul românesc! încă scrie: «Nâgoe vodă Bessarab 

lât 1513. Acesta să numâsce fii al lui Bessarab, şi este 

"ginere lui Cnez Lazar “despotului sârbesc (nu bulgăresc). 

Aa stătut domn bun, şi milostiv, şi ţâra în dilele lui ai 

fost în pace, şi fără de războiii. La I6t' 1518 au zidit o 

“mânăstire la Argiș cea mal formosă de cât t6te mânăsti- 

rile din Ţâra Românescă, şi la l6t 1521 murind sau în- 

gropat în mânăstirea lui la Argiş. El au făcut și Mitropo- 

lia din Târgoviști, şi cuprindândul mârtea, n'aă apucat a 

o săvârşi,. iară după mârtea lui au lăsat domn pre fiiul 

stu Theodosie, carele fiind tinăr au Jăsat chivernisitoriti dom- 

nii pe Preda fratele său. Negoe vodă au domnit 8 anl.» 
Pentru ce nu şi 8 luni, cum dice Filştih? | 

„Prea. vestitul Engel greşesce când scrie2 că Negoe vodă 

aă domnit de la anul 1512 până la anul 1521, dar apoi& 
mai bine scrie dicând: «Istoria Serbiei dice, că Negoe 

! Anonymus Valachicus cap. 44. — ? Engel in antig. Hist. Vala- 

chiae Part. 1. p. 198. — 3 Idem Enghel |. ce. p. 199.



211 

Bessarab vodă sai căsătorit cu Miligla fata lui Lazăr Gheor- 

ghievici din Serbia, şi că iarăș ai pus mitropolit Valahiei 

pre Maxim mitropolitul cel mai de demult, până la o vrâme» 

Cum că Nâuoe Bessarab vodă au făcut sau au îmfrum- 

„sețat mănăstiri şi afară de Valahia, mărturisâsce și Joann 

Comnenul! pentru că scriind despre mânăstirea sfântului 

Athanasie din muntele Atho, aşa vorbesce: «Este și altă 

ie6nă a sântului 'Athanasie Athonitului cu argint împodo- 
bita de prea măritul Avthentul Ungro-Vlahiei Nâgul vodă, 

_de a căruia lature este zugrăvit el, cu musrea sa pentru 

aducerea aminte» Unde bine însemnă prea vestitul Engel? 

că loann Comnenul pe prinții sai domni! românesc în 

comun îl numâsce Avdâra, iară pre boiari "Apxovrss, dară eii 

adaog că acesta-nu numa! loann Comnenul o îace, ci toți 

scriitorii grecescl. ” 

“Mal pre urmă cetitoriule bune ! însemnă că luând sireoa 

„domnilor munlenesci de la Bessarab vodă cel diâtâii până 

la Vlăduţ vodă sai Vladislav VII, carele au fost dintr& Pârvu- 
„lesci, toţi aă fost din sămînţa lui Bessarab: aşa dară și Negoe 

Bessarab vodă încă ai trebuit să fie din s&mînța domnâscă, 
dar gâcâsce dintră a Dănescilor, ai dintr& a Drăculescilor 

„spițţă au fost. 

rs 

„Anul 1514, Acesta este anul cel may nefericit pentru ro- 

mânii care sânt supt sfântă corona Ungariei, pentru că, 

în anul acesta aiă cădut supt jugul, supt carele și astădi jem, 
mișeil.. Pricina nenorocirel aă fost, pre cum scrie Calvisie 3 
«În anul 1514 solul papei Leon X au vestit în Ungaria in- 

dulgenţii sai ertare de păcate acelora, cari se vor oşti împro- 

„_tiva turcilor. Prin vestirea acesta mulți s'ai adunat la olaltă, 

„aril ne având cele de lipsă spre hrana vieţii, şk-au ales şie - 

povăţuitoriă pre Gheorghie Secuiul sai Secheli, şi au jă- 

! Joannes Comnenus apud Mon- | 2 Idem Engell.c. p. 198. 

fauconium in Palaeographia Grae- 3 Sethus Calvisius in opere chro- 

“ca p. 453. | | nol.
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uit totă Ungaria, împrotivinduse tuturor. În patru luni at 

omorât la, şâpte-deci de mil de 6meni, întră carii au perit 

patru sute de nobili. Ioann Zapolia voivodul Ardâlului 

pre acestea mal pre toți i-au prins, și i-au flămândit tre- 

dile, apoi! i-ai slobodit asupră povățuitoriului lor să] sfăr- 

tice cu dinţii, şi după ce lau sfârticat, i-au tăiat capul.». 

Annalil besârici! din Braşău! dic: «În anul 1514, răs- 
miriţa curuților din Ungaria ce sau fost stârnit prin povă- 

țuirea lu! Gheorghie Doşa săcuiului, s'au strins prin Ioann. 

Zapolia voivodul Ardâlului. Gheorghie Doşa s'au prins lângă 
Timişsră, şi după ce saă încununat cu coronă de fer arsă, 

Sai sfârticat cu dinţii de ai să.» 

Mai grâznic scriu despre tragedia acâsta Paul Iovie?, Tu- 

beron 3. Sigler4,. Sambuc5, Iștvanii€ şi Han?, pre cari îl 
poți ceti. Iară Somer scrie despre pedâpsa curuților a- 

cestora precum urmeză: Quidquid inhumana potuit furor 

asper ab urte, Protulit in sontes carnificina viros, adecă: 

ori câte au putut mânia cea aspră împrumuta de la meşte- 

şugul cel tyrănesc, tote le-aii plinit în chinuirea bărbaţilor 

celor vinovaţi. | 

Haner? scrie, că supt: povăţuirea lui Gheorghie Doșa 
săcuiulul s'aii fost adunat ca. la 40,000 de proşti din tâte 
n&murile, caril toți ŞI-au fost [făcut] cruci roşii pre veșmin- 

tele sale, ca cei ce ar fi mers asupra turcilor, de nu le-ar 
fi lipsit hrana, şi că de la crucile acâlea sau numit cu- 
ruli, care nume nemții după acdia lau luat într'altă parte 
și însemnare. . 
"Ci orl. cum ai fost crudimea acesta, români! și ungurii 

1 Annales Templi Coronensis 5 Sambucus i in Apend. ad Bon- 
ad. h.a. fn. f. 736. seq. 

* Paulos Iovius in Hist. sui tem- |  * Istvanfi £. 47, seqq. 
poris Lib. 13. p. 222. seg. Han p. 228. seqa. 

 'Tubero p. 288 seg, Sommer Reges Ung. 33. 

1 Sigler £.65. ? Haner Reg. Hung. Period. 16. 
Ş 404.
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cel proști de supt sântă corona Ungariei o pot plânge pu- - 

rurea; pentru că aceștea mai nainte era Gmeni slobodi, a- 
decă să putea muta de .pre un loc pre altul, când vrea, 

d6că plătea domnilor, pre ale cărora locuri şedea, ce li să 

cuvenia, şi-şi plătea datoriile ; dară în tâmna din anu a- 
cesta 1514 (când sai primit şi tripartitul sai fundamentul 

legilor unguresci şi ardelenesci, cel din Stefan Verbeuţi al- 

cătuit, din carele 1 scriă acâstea), sau făcut iobagi deplin, 

adecă aşa sai legat locurilor pe care şedea, cât dintr'ân- 

sele nu sau putut după acâia mișca, sau de sai mișcat. 

nescine, sau dus înapoi cu sila. Tătuși slujba care era 

detoriă se o facă domnilor pămiîntesci, dintru început n'aii 

fost fără de măsură grea, căci era detori să lucre numai: 

o di în săptămână, să dea în tâtă luna fiesce-carele câte 
o găină, pe an doao gâsce, una la Rusalii, alta pe la dioa. 

sântului Martin, apol iarăş pe an dâce gazde dimpreună un 

porc. gras, pre sama domnilor să celor pămîntesci, precum 

arată “decretul VII al craiului Vladislav I[2. Iară după ce 

Sau milostivit a tot putârnicul Dumnedei, a certa mândria 

sântei besâricil Romei prin. mădulările eil, adecă prin pro- 

testanți (ce sar dice tudumănitori) sai luterani. și calvini, 
carii sînguri aii deschis mintea apusânilor, (acâsta .dic nu 

“că. d6ră, că însu'ml. m'aș abate de la acâlea, care le-ai 

descoperit Dumnedeiă, Je-aă învățat „Domnul nostru Isus 

Tlristos, le-ai propoveduit SS. lu! apostoli şi ucenici, - şi 

sântă bescrica lut mi le dă să le cred, căci acâstea t6te 

le mărturisesc, și cu ajutoriul.lui Dumnedei sânt gata 

a:le apăra, şi [cu] punerea -vieţei mele; ci pentru că scii 

măravurile popesci, ca unul carele am fost într& dânșii, şi 

în cinul lor cel mai de jos în sfințire, dar al doilea în de- 

regătorie, ca un canonic în dece ani, de la anul 1774 când 
plinisem a. vârstei mele 19 ani, până la anul 1784), n€- 

i “Pripartitura Part, 3, Tit. 25 2 Decretum VII Vladisiav II. Arte. 
3 2. , 16. seg.
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mul nostru cel românesc întreg, adecă nu numai proșştit, 
ci și nobilii din Arddl, şi părțile ţerei unguresci, pentru că 
nam primit rătăcirile protestanților, precum nu primisem: 
și obicâiurile besericii Romei mai nainte, la atâta au ajuns, 
cât numai suferit sau ținut în Ardâl, Şi părțile ţerei un-: 
guresci, precum arată aprobatele Ard6lului 1, ba proştii la - 
atâtea, ajunsese pe vr&mea nea, de să vindea ca dobitâcele - 
fără de loc, nu cu locul pe carele lăcuia împreună; afară : 
de slujbele care le făcea domnilor pămintesci, începend de - 
Luni până Sâmbătă sara în totă septămâna preste tot anul,: 
Dumineca fiind că alte nu se putea lucra, domnit cel pă- 
mîntesci, pre iobagii săi îl trimitea -cu cărți pe Ja alţt 
domni. Preoţii românesci trebuia să dea dăjdi domnilor pe 
an, şi să le crâscă și hrănâscă câni: pre feciori! lor Îr : 
răpea de la învățături şi făcându'y curteni ii silea sâ'și mule l€gea și credința, și altele mai muite făcea domnii cei pă- mintesci cu: beţii români, mai virtos domnii acâia, carit să lăpădasă- de nemul, l6gea şi credința, românilor, din carit era prăsiţi, numa! ca sășI potă tăgădui nemul, și să se arete a fi de nemul unguresc. Mulţi domni de aceștea ţ-uș pulea număra aci, ci îl las pentru țensura, prin carea va merge hronica acâsta ma! nainte de a să typări, de să va: (ypări supt sântă corona Ungariei, precum mi-ar fi Voia. Ție cetitoriule bune! fieţi destul, că ț-am arătat la ani trecuţi, - „Şi îţi voiă mal arăta şi la cel viitori an), carii domni sânt de viță şi -porodiţă. diaoși români, măcar că ȘI-au strămu- lat l6gea, şi prin acsia Și n6mul. 

Tyrănia acâsta socotindu-o avgustă casa Austrii, şi fiindu „milă de beţii români, după ce ai luat Ardelul de la, turer, la sfârşitul vâculul a] ş6pte-spr&-decelea, au adus unirea întră românii din Ard€l, numai ca să potă ajuta nobililor, Şi preoţilor celor românesci, carea. unire n'aă. stat nici stă : din alta, fără numar să nu clevetim pre cei ce. să țin de 
> 1 Approbatae Constit, Part. 4. Tit. 3,
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„besreca Romei, pentru obicâiurile lor, iară nol românii să 
ținem obicâiurle besârici! r&săritului, și lătinil încă să nu 
ne clevetâscă pre noi, căci câlea patru punturi,. care sânt - 

întră uniţi şi neunili (cu ertare să fie dis de mine), ne- 

cum să le scie români! cel proşti, şi ne învăţaţi, dară dintră 

cărturari! românesci, încă mulţi nu le înţeleg, ci numal. 
„plâve vorbesc, neînțelegând unul pre altul. Unirea acâsta, 

cum să va arăta la locul săi, mal pre urmă numai po- 

pilor ai folosit, că aceştea au dobândit puţină scutinţă cam. 

anevoie, dară nobilii ai r&mas, şi rămân cu buzele drăm- 

boete până astă-di, căci lătinilor destul le este, că inșelând 

pre români îa partea lor, 'aă putut! învinge cu numărul 

pre calvini, caril în sine era cei mai tari în timpul acela. 

Români! cel proşti au jemut supt tyrănie până la anul 1785, 

„când sau milostivit avgustul împăratul Iosif II, a strica io- 

băjia, precum să va arăta la anul acela. Barem de ar fi 

trăit împăratul Iosif, până când ar fi uşurat şi jugul beților 

„proşti, carii nu mult sau "ușurat prin stricarea iobăgiei. 

“Despre Moldova aşa serie Miron logof&tul!: <În anul 

7022 au întrat fără de veste în (6ră cu 6ste ungurâscă un 

Trifăilă, ce să făcea fecior de domn, ci oblicind “Bogdan: 

vodă, cu cine ai putut pre vreme de iarnă, când iîte o- 

ştile ai prins a fi în odihnă pre la casele sale, şi au eşit' 

la pod la Vasluiă, şi acolo dându' războii, au prins pre 

Trifăilă viă, în 27 Fevruarie, pre carele ducendu' la Bog- 

dan vodă, i-au tăiat capul.> 

Anul 1515. Anul acesta au fost mult fericit în partea, lui: 

Vladislav II craiului Ungariei, pentru că într'ânsul sau fă- 

cut: logodna. întră pruncii cei crăesci, adecă în anul acesta, 

1515, în 22 Talie, sau făcut contractul cel de căsătorie în 

Vienna Avstriei prin mijlocirea împăratului Maximilian I, 

în carele sau aședat, ca Ludovic II, fiiul lui Vladislav II, 

să să căsătorâscă cu Maria fata lu! Filip craiulul Hişpaniei, 

a Constans Miron in Ms. Chron. Valach. c. 39.
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şi fiiului împ&ratului Maximilian I, iară Anna sora lui Lu-. 

dovic Il, să se mărite după Ferdinand |, iratele Mariei, 

precum. arată Cuspinian 1 şi Sambuc2. 

Lui: loann Zapolia voivodului Ardelului, carele vina crăi- 

mea ungurâscă, nu i-au cădut la inimă logodna acesta: 

drept acâia şi-au făcut câda colac, şi în loc de a mârge la 

logodnă, ca la un chiemat, sai dus asupra turcilor cu 

10,000 de Ardeleni, dară sau învins de Belibeg, şi mulţi - 

ostaşi ai perdut, precum mărturisesc Iştvanfi 2 şi Tuberon £. 

Anul 1516. În luna lui Martie din anul acesta 1516, auâ 

murit Vladislav II craiul Ungariei in vârstă de 60 de ani 

şi doao dile, după ce ai domnit preste unguri 25 de ani, 

5 luni şi 13 dile5, muritai în Buda, şi sai îngropat în 
Alba-Crăiască 6, căruia i-ai urmat în crăime fiiul lui, Lu- 
dovic II, în vârstă de dece ani?. | 

Tot la acesta an despre Valahia aşa scrie prea vestitul 
Enghel8: «Negol Bessarab prin acâia şi-aii căștigat pace 

despre turci, că le-au făgăduit pe an 3000 de bani roșii, 
adecă 900 de taleri, şi șâse sute de prunci, şi cum scrie 
generariul Bauer au făcut acesta în anul 1516.» 

Alta despre Valahia și Moldova n'am aflat scris la anul 
acesta și cel trecut. 

Anul 1517. Despre mrtea lui Bogdan III domnului Mol 

dovei aşa scrie Miron logofătul”: <În anul 7025 Aprilie 18 

- plinindu-se a domnie! lui Bogdan vodă ani 12, luni 9, 

! Cuspinianus f. 296. seq. 6 Baksai. f. 931. Sambucus in 
2 Sambucus in..Append. apud Append. ad Bonfinium f. 737. 

Bonfinium f 738 seq. ? Istvanfi et Timon Il. cc. Sigler 
-.? Istvanfi f. 53. seqqg. £. 66 

* Tubero p. 295. seqq. aa . . . 5 
* 8 Nicolaus Olahus in Chronico e Engel in antiq. Iist. Vala- 

f. 39. Haner Reg. Hung Period. chiae Part. 1, p. 198. 
16. $ 410. Pistorius f. 773. Ist- ? Constans Miron in Ms. Chro- 
vanfi î. 55. Timon f. 104. nico Valachico cap. 39. 
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datuşi-aă 'detoria omenâscă, murind: în oraş în Huş, şi de - 

acolo i-ati dus 6sele cu mare cinste în mânăstirea. Putnei, 

lângă tată-său Stefan. vodă punându, nu cu puţină laudă 

pentru lucrurile vitejesci ce aii făcut, că nu în beţii, nici 

în ospâțe, cica un bun străjiarii în tâte părțile ai privi-: 

ghiat, şi ca să nu se ştirbescă tera, carea îi remăs6se de 

la tată-s&ă, multe lucruri ai făcut. Iară ce sai lucrat în 

lăuntru în ţeră. despre partea judecăților, şi a direptății, nu 

aflăm. Cunsscese, că unde nu sănt îndreptări şi-legi scrise: 

din voia domnilor, multe strâmbătăţi să fac.» Apoi tot a- 

celaş Miron scrie: 1 «După mortea lui Bogdan vodă stătutau 

domn ţerei fiul său Stefan (VI) vodă, întărit la domnie 

după obicâiul domnilor ţerei de Theoctist pre acel timp 

mitropolitul ţerei în oraşul Sucevei.» | 

“Tară prea vestitul Enghel? scrie aşa: «Stefan (VI) fecio- 

rul lu Bogdan (II) ai domnit după însemnarea din Iași 

9 ani şi. 9 luni, de la anul 1517—1527, supt el sau în- 

tărit supunerea Moldove! la turci, căci după cum scrie Can- 

temir, poftindui sultanul noroc la domnie, i-au trimis un tur- 

ban, un câftan, un cal înșelat şi înfrânat împ&rătesce, doao 

codi de cal, şi un sangiac saii stsg. Iară tote darurile acâste 

nu însemna fără numai atâta: Tu ești supusul sultanului, 

“precum te-ai și ar&tat a fi prin primirea darurilor acestora. 

Modrul prin carele au stors sultanul Selim supunerea de 

la Stefan (VI) îl arată craiul Ludovic II într'o epistolă, ca- 

rea o au trimis unchiului să, lui Sigismund I.craiului Po- 

"loniei, în anul 1516 dicând: «Împăratul turcilor precum 

spun, ai făcut să se vestâscă, că el va erta moldovenilor! 

şi muntenilor darea de jumătate, şi o parte din alte greu- 

tăți, de vor părăsi pre domnii lor, şi se vor da în partea 

turcilor.» Acesta au fost pricina, de sai supus şi Nâgoe. 

Bessarab vodă domnul muntenesc in anul trecut 1516 tur- 

cilor, — — —— Stefan (VI) domnul Moldovei după ce saii 

! jdem Miron 1. e. cap. 40. — ?:Engel in antiq. Hist. Mold. p. 16%.



218 

  

Suit în scaunul. țerei, şi sau uns prin mitropolitul Theoc- 
tist în anul 1517, au trimis pre Luca Chirsa şi un Cumienic: 
(concornic) la craiul Sigismund, ca. să înoiască tractaturile 
cele bătrâne, care sai şi înoit încă în anul 1517, Ci di- 
plomatul despre dânsele, ce sai iypărit la Doghiel, Yau 
dat Sigismund în 9 Martie din anul 1518.» Până aci prea. 
vestitul Enghel destul de bine, numai cât greşâsce scriind: 
«Pre Luca Chirsa şi un Cumienie (concornic).» Căci diplo- 
matul, carele îl voit aduce la anul viitorii, dice: «pre Luca. . 
Chirsa, carele să dice Cumienie» şi așa n'au fost doao per- 
s6ne, fără numai una. pe. 

Anul 1518. Cuvintatam la anul mal de curind trecut des- 
pre înoirea. legăturilor de pace, carea o au făcut Stefan VI 
domnul Moldovei cu Sigismund I craiul Poloniei, acuma 
la anul acesta aduc diplomatul, carele Sai făcut despre a- 
c6ia, să află la Doghiel 1, Și sună aşa: Să 

<În numele Domnului Amin. Pentru pomenirea de pururea. 
«Noi Sigismund din mila lui Dumnedeii craiul Poloniei, 

marele duxul Litvaniei ş. c., însciințăm pre toți şi pre fiesce 
carele, cari! vor ceti sati audi acestea, că poftind de la not 
măritul domnul loann Stefan voivodul (erei Moldovei, pre- 
tenul noao adevărat iubit, după ce au dobândit scaunut - 
tătâne-săă al r&posatului măritului Ioann Bogdan voivodu- 
lui, prin solul şi deregătoriul său nobilul Luca Chirsa, ca- 
rele sa dice Cumiennic, ca cu dânsul să încim şi întărim 
legăturile şi inscripţiile câle bătrâne, care le-am făcut cu, 
lată-său, r&posatul Bogdan voivodul, noi cunoscând, că fi- 
esce-cul încă şi celui mai pulârnic .domn, mult îl iolosesce, 
ca să să nărăvescă, şi să aibă pace cu vecinil, şi mal a- 
les noao. amânduror pentru putârea protivnicilor nâmului 
creștinesc, carea din di în di să lăţâsce, am judecat a fi 
dirept, ca audlea să le incim, și întărim, precum le și în- 
noim, şi întărim prin rândul cărţilor acestora: Și Nol Sigis- 

„+ Dogiel in Codice Dipl. Poloniae tom. 1. p. 610.:
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“mund craiul voim să ţinem şi avem legătură, şi pace de - 

pururea cu numitul măritul voivodul Stefan, şi Petru fra-: 

1ele lut, şi cu târa Moldovei, şi făgăduim cu cuvîntul nos- 

tru cel crăesc pentru noi, şi următorii nostri, pentru con- 

ziliarii cel beserecesci şi: lumesci, şi pentru toți supușii ţe-- 

ilor nâstre, că pacea acesta pururea o vom ținea nevătă- 

mată cu măritul voivodul Stefan, cu Petru fratele lui, cu. 

pruncii lor, cu prunci! pruncilor lor, şi cu următorii lor, 

cu bosril, toți supuși şi ț6ra lor cea moldovenâscă: și că 

crăimea, țerile, conziliarii, şi 'toți supuşi! nostrii o vor [i- 

nea; şi Stefan vodă, și Petru fratele lui trebue se fie se-. 

curi, că vor domni în (6ra sa cea moldovenâscă acum Şi 

de aci înainte fără de vre o împedecare a n6stră, a prun- 

cilor şi următorilor nostri şi a supușilor crăimei, şi țerilor: 

n6stre. A 

«Făgăduim preste acesta, că lui Stefan vodă şi frate-săir. 

Petru; pruncilor lor, şi ere! luy cei moldovenesci împro-: 

tiva tuluror nemicilor lor le vom fi de sfat, şi de ajuto-. 

rii. şi le vom da sfat și ajutoriă după putinţa n6stră, ȘI 

„pre el îl vom apera cu armele, şi 6menil nostri, şi urmă- 

torii nostril îi vom apăra. Şi aşişderea Stefan vodă, cu Pe--. 

tru fratele săi, şi următorii lor noao, şi următorilor nos- 

tri! împrotiva tătarilor, şi altor nemici ai nostri vor agiula, 

şi ne vor da sfat, și ajutoriață după putinţa sa, în arme: 

şi în Gmeni.! 

«Mal făgăduim cu conziliarii nostrii lul Stefan vodă, Îra-- 

“te-săă Peru, pruncilor lor, şi feciorilor pruncilor lor, bo6- 

rilor, supuşilor, şi ţerei lor cei moldovenesci, că prâtenilor . 

lor vom fi prâteni, şi nemicilor lor pururea nemici. Stelian, 

vodă cu feate-săi Petru, cu feciorii lor, cu pruncii feciori-. 

lor lor. şi cu supuşi lor din Moldova încă vor îi, şi tre- 

bue se ie prâtenilor nostrii prâteni, şi nemicilor nostrii: 

pururea nemici. larăș că pre nicI un dușman al lui Stefan-. 

vodă, și al fratelui său Petru, carele sar numi pre sine- 

domn [erei Moldovei, și ar veni la noi sau la supușii crăi--
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-mei, şi ţerilor nostre îl vom. primi, nici îl vom da loc a- 

celuia și hrană în țerile nostre, și la supușii nostri, ci vom 
porunci, ca omul acela de acolo unde sar afla în fţerile 

nostre, şi la ori-care dintră supuşi! nostri, să să ducă, și 

să] gonâscă din țerile nâstre, ca nici o clipâlă de ochi să 
rămână în țările nstre, nici îl vom sprijini, şi ținea pre 
acela spre paguba voivodului Stefan şi a fratelui său Pe- 

tru, a următorilor, a supușilor, şi a țerei lor cel moldove- 
nesc), nici pre ascuns, nici aievea. Aşizderea și Stefan vodă 
cu frate-săă Petru, pre nici un duşman al nostru carele 
sar numi pre sine domn Russiei sai Podoliei, şi ar veni 
la el, saii la Gre-care supus al lor din Moldova, îl vor primi 
şi nici loc sai hrană vor da aceluia în Moldova, și la su- 
puşi! lor, ci ori unde s'ar afla omul acela în țara Moldo- 
vei la măcar care supus al lor, vor porunci, ca acela să 
să 'ducă şi să să gonâscă din . Moldova, şi să nu rămână 
în vre o clipâlă' de ochi în. țera lor, nici îl vor ţinea şi 
sprijini spre paguba n6stră, a următorilor şi supușilor nos- 
tzi, şi a crăimei şi țerilor n6stre, pre ascuns saii aiavea. 

<Și de sar întâmpla, ca 6re-care bosriă sai şerb a lui 
Stefan vodă să fugă la noi, la ţerile nostre sau la supușii 
noslri, acela va putea cerca şie graţiă de la domnul săi 
Stefan vodă prin sine, sau prin rugămintea nâstră, și de 

va dobândi, îl va fi lui slobod şi secur a să înturna la 
doranul său Stefan vodă. Iară de nu'și va dobândi grațiă 
Și ertare, noi pre acela nul vom ținea la noi, şi la supu- 
Şi nostri în crăimea şi țerile n6stre, nici pre ascuns, nici 
aiavea. Așişderea de sar întâmpla ca 6re-care nobil, serb 
şi supus .al nostru, să fusă la Stefan vodă şi la frate-săii 
Petru, sai la Gre-care supus al lor din Moldova, acela își 
va cerca grațiă de la no! prin sine însuz sau prin rugă- 
mintea numitului Stefan vodă şi de o va dobândi, îl va fi 
aceluia slobod şi -secur a 'să înturna la noj şi la crăimea 
și ţerile n6stre; iară de nu va putea dobândi grațiă şi er- 
tarea nostră, Stefan vodă şi frate-săi Petru pre acela nu'l
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vor ţinea la sine şi la supușii din Moldova, nici pre as- 

cuns nic] aiavea. 

«larăş făgăduim  voivodului Stefan pretenulul nostru, că 

de sar întâmpla din voia Dumnedeiască, de ce Dumnedei 

să ferâscă, ca el şi frate-său Petru, pentru puternicia vr'u- 

nul vrășmaș, căruia nu i-ar putea sta împrotivă, să 6să 

din ţera lor la crăimea Poloniei, sau la câle-lalte ţeri ale 
n6stre, atunci în întâmplarea acâia, ţerile nostre vor fi des- 
chise lor, şi muerilor lor, mumânel lor, sororilor și prun- 

cilor lor, şi la tâtă familia, şi n6mul lor, şi borilor lor,. 

cu muerile, cu pruncii, şi cu supușii acelora, cu visteriile, 

și cu tte lucrurile, ce să ţin de dânșii, şi le va fi slobod 

lor a veni la noi, la ţerile, tărimile, și cetățile n6stre, şi a 
rămânea slobodi, şi securi 6re-unde le va plăcea: și noi 

în întâmplarea aceia pre Stefan vodă, pe Petru fratele lui, 

pre muma lor, pre muerile lor, pe pruncii lor, pre bostii 

lor, cu muerile, și pruncil acelora îi vom avea, şi ținea în gra- 

țiă, şi bună voința nâstră:-şi vor avea. ei, remânând în țerile 

n6stre, slobodenie de a'și r&scumpăra ț6ra: lor cea moldove- 
n6scă, și când vor vrea să facă acesta, nol Sigismund craiul 

cu vârtulea şi puterea nosiră îl vom ajuta pre el, ca săș polă 

căpăta și răscumpăra ţara lor cea moldovenâscă, şi când 

le va ajuta domnul Dumnedei să'ş dobândâscă înapoi ţara, 

va fi slobod, secur şi deschis lui Stefan vodă, şi lut Petru 

fratelui s&i prâtenilor nostrii fără de îngâlmăcelă, și pa- 

gubă a eşi din ţerile n6stre, cu muma și muerile sale, cu 

pruncii săi, cu sororile sale, cu tot nemul săi, şi cu toți 

Dori! să, şi cu muerile, cu pruncii, şi cu şerbil acestora, 

cu vistieriile lor, și cu t6re câte vor avea la ţara sa cea 

moldovenâscă. 
«Iarăș făgăduim voivodului Stefan, și trate- său Petru, fe- 

ciorilor lor, şi pruncilor feciorilor lor, şi țerei Moldovei că 
nu le vom face pagubă, nici îngâlmăcelă lor, şi că nu vom 

avea vr'o protivire cu el, cu fapta sau sfatul, pre ascuns 

sau aiavea; și de vom oblici, că măcar de unde și măcar
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de la cine va să să pornâscă asupra lor vi"o r&utate sau 
pagubă, acesta no! lu! Stefan vodă, şi [rate-s&i Petru, prun- 
cilor lor, şi ţerei Moldovei, o vom însciința. Şi așişderea 
Stefan vodă și frate-săi Petru, și pruncil: şi supușii lor, 
nu trebue să ne facă noa0, şi țerilor n6stre vre o stricare 
Şi pagubă, nici să țină improtiviri. asupra n6stră, nici cu 
fapta,. nici cu sfatul, nici pre ascuns, nici apriat: şi de vor 
oblici, că să pornâscă ceva răi asupra n6stră prin duş- 
manii nostri, îsuş Stefan vodă şi Petru fratele lu! trebue 

“să ne însciințeze pre not despre -acâia. Preste acestea de 
vom vrea noi, cu prea inserinatul prințul Ludovic craiul 
“Ungariei, Bohemiei ș. c. L., prea iubit nepolul nostru să 
facem războiu, precum ne este voia, usupra împ&ratului tur- 
cilor, şi a țeril lui, şi noi înşine în persânele n6stre, vom 
merge cu t6te puterile nâstre la războiul: acela, însuşi prea 
“înserinatul nepotul nostru domnul Ludovic craiul va mârge 
în (era Bessarabiei, și în cea muntenâscă, şi acolo va trece 
Dunărea. Noi încă vom merge în ţara chesariului turcilor, 

:și înțelegându-ne la olaltă cu preanserinatul domnul Ludovic 
craiul, prea iubit nepotul nostru, și cu măritul Stefan vodă, 
şi cu Petru fratele lui, pre acolo vom merge, şi vom trâce 
Dunărea, pre unde ni să va vedea a fi mai bine, și mai 
-de folos. Şi atuncea Stefan vodă singur în persona sa cu 
16tă țera sa cea moldovenâscă împreună cu noi va trebui 
să mergă în protiva numitului împăratului turcilor, de nu 
cum-va, ce să nu fie, ar fi fârte bolnav, pentru carea în- 
“tâmplare n'ar putea mârge în persâna si cu no), pentru că 
-atuncă şi în întâmplarea acâia va trebui să trimită cu no! 
pre Petru fratale săă, cu tâte pulerile sale.. 

«lară până când am face războiul acesta asupra chesa. 
-ziulul turcilor, no! Sigismund craiul dimpreună cu preanse- 
rinatul nepotul nostru domnul Ludovic, pre Stefan vodă, şi 
pe Petru fratele lui cu țara Moldovei îl vom apăra de che- 
'sariul turcilor, şi îi vom ajula în contra lui. Așişderea Şi 
-Stefan vodă, cu frate-săă Petru ori ce lucru noii vor audi
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despre turci, cât mal curând vor putea, ne vor însciința 

“pre nol, şi pre numitul prenserinatul nepotul nostru craiul 

Ludovic, şi nică sfat, nici ajutoriă turcilor asupra n6stră 

vor da, ci cât vor putea mai mult, le vor fi lor protivnici. 

«Iară de sar întâmpla, ca Stefan vodă, și Petru ratele 

lui să să silescă cu putârea de împăratul turcilor, şi de 

6stea lui a le da 'ajutoriu, asupra țerilor n6stre, şi ei ne- 

- putându-le sta în contră, ar da ajutoriă turcilor în contra 

crăimei nostre, atunci legătura şi pacea acâsta de pururea 

nu trebue să să rumpă, în cât să va scil, că el au fost 

siliți la acâia. 

« Neguţătorilor voivodului Stefan celor din Moldova le va 

fi slobod, și secur a merge prin țerile n6stre, şi a negu- 

-țători, plătind vămile, și ţinând cădința vămilor celor bă- 

trâne. Și aşişderea trebue să le fie slobod şi secur negu- 

ţătorilor, şi supuşilor nostri a merge prin Moldova, şi a 

neguțătorii, plătind vămile, și ținând cădința vămilor celor 

bătrâne. 

| «Iară de să vor întâmpla nisca!l strâmbătăți, și pagube 

_într& supuşii nosri amânduror la margini, noi încredințăm 

îndreptarea acelora căpitanilor nostri din Cameneţi, şi Ha- 

liţia, aşa, când se va [face] vre o strâmbătate, şi pagubă 

vrunul moldovân prin 6re care supus : al nostru, acela, cul 

i Sau făcut strâmbătatea, să ceră direptate de la. căpitanii 

-din Camenetţi, şi Haliţia, şi căpitani! aceştea vor avea pu- 

“târe de a face direpiate Gmenilor voivodului “Stefan din 

Moldova despre fiesce-care supus al nostru. având pre Dum- 

 nedeii înaintea ochilor. Așișderea de se va face cuiva dintr 

supuşii nostrii strâmbătate sai pagubă, prin Gre-care mol- 

-dovân, acela trebue .să'şi câră dreptate, de la căpitanii din 

- Hotin şi Cernăuţi, care trebue să aibă putere de la domnul 

“lor Stefan vodă de a face dreptate despre toți, având pre 

Dumnedei înaintea ochilor.. Iară de sar întâmpla vro strâm- 

" bătate mai mare, şi sladă întră căpitanii nostrii, și între 

căpitanii voivodului Stefan, nol despre aceia vom însciinţa
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pre voivodul Stefan, și el asemenea pre noi, şi vom trebui 
amândoi să trimitem solii, şi conziliarii nostri, carii îm- 
preunându-se, să cârce strâmbătatea acdia, şi să o îndrepte. 
lară strâmbătăţile, şi pagubele, care s'ar întâmpla într& su- 
puşii nostri amânduror, nu trebue să vatăme, şi frângă legă- 
tura, și pacea acesta. Iară adunarea la îndreptarea acestora 
trebue să să țină în locurile câlea obicinuite mai nainte. 

«Care tote cum saă scris mal sus, noi Sigisinund cra- 
iul Poloniei, şi marele duxul Litvaniet Ş. c. 1., făgăduim 
cu cuvîntul. nostru cel crăesc, cu toți arhiepiscopii, epis- 
copil, cu conziliarii beserecesci şi lumesci, şi cu toți su- 
puşi! crăimei şi al lerilor n6stre prâtenului nostru mărituluy 
domnului Stetan voivodului țerei Moldovei, şi lui Petru fra- 
telul s&ă, feciorilor lor, și pruncilor feciorilor lor, tuturor 
moştenilor, şi supușilor lor, că le vom tare ținea, împlini, 
și nevătămate păzi, fără de înşelăciune și vicleșug, și că 
urmetorii și supuşi! nostrii le vor păzi, în credința şi măr- 
turia cărora dăm acâstea întărite cu pecetea n6stră. Dat în 
Cracovia din adunarea țerei, Miercuri după a treia Dumi- 
necă din părâsimă, în anul Domnului 1518, al crăimei 
n6stre 12, fiind de faţă prea cinstitul, şi cinstiți! în Hs. 
părinţii domnii, loann : arhiepiscopul din Gnesna, ş.c.l. 

La diplomatul acesta scrie prea .vestitul Enghel 1: «Petru 
acesta fostaii chiar fratele lui Ioann Stefan (VID), au mat bine 
„unchiu de pre tată? nu se pâte otăril. Atâta să scie ade- 
verat, că Petru fratele [lui] Bogdan (III) şi feciorul lui Stefan 
celui mare au trăit mal mult de cât Ioann Stefan nepotu- 
S&ă, şi i-ati urmat în domnie.» Ci diplomatul dice, că Petru 

“au avut o mumă cu Ioann Stefan: aşa dară Petru acesta at - 
fost chiar frate lui Stefan VI, şi greșesce prea vestitul En- 
ghel când să îndoâsce despre acâsta. Barem de sar fi în- 
doit prea vestitul Enghel la anul trecut, despre Luca Chirsa 
solul lu Stefan VI, și nar fi făcut din Cuminienic deregătoria. 

1 Engel in antiq. Hist. Nola. p. 165,
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lui, altă persână, și cuvintul Cumineinic nu Par fi tâlcuit Con- 
cornic, că ei ca un născut român nu ințeleg cuvintele a- 

„câstea. Iară despre Petru unchiul lui Stefan VI, vedi ce 
am scris la anul 1510. | 

" În anul acesta 1518 sai zidit şi mânăstirea cea vestită 
de lângă Argiş de Nâgoe Bessarab domnul Valahiei, în carea 
mânăstire: sau și îngropat acelaş Neâgoe vodă, precum măr. 
iurisesc Anonymul românesc], şi Enghel2. | 

Iară Vagner3, aduce hrisovul următorii, ce sau scris 

cătră loann Zapolia voivodul Ardâlului, şi sună aşa: Ludovic 

din: mila lui Dumnedeii craiul Ungariei, Bohemiei ș. c. |. 

Vederosule, şi măritule credincios, noao adevărat iubite! 

Primegidiile marginilor, şi ale crăimei n6stre întregi, atâta 

sânt de man, cât nu să pot arăta prin cărți, nici se cu- 
vine, sau este. secur, fiind că să văd de sine, a le vesli 

apriat. Iară măcar că no! în anul acesta doao adunări am 

ţinut, ca într'ânsele să ne sfătuim despre încungiurarea 
primejdiilor acestora, totuş sau întâmplat măcar de unde, 

de bună voia n6stsă, precum toţi sciă, nu Sau plinit. Drept - 

acâia ca să nu ne asuprâscă primegidiile pentru. întârdiârea 

“Şi lenea nâstră, căcl de vom întârdia,:nu ne vom putea. 

apăra, și. feri de iale, am judecat, să stringem (âra pre 
Sângiorsul viitorii aici în Buda, ca dimpreună cu voi, şi cu 
ceialalți domni, și lăcuitori al ţerel,. sfatuindune, să lecuim 
câte nu s'au băgat în samă până acuma. Pentru acsia pe 

credincioşirea vâstră. vă îndemnăm, şi de o dată tare vă. 

-poruncim supt. pedâpsa în. decret scrisă, ca primind aceste 

pre Sângiors să veniți la maiestatea nâstră, nu cu coste, 

ci numai cu cuvios număr de slujitori, cu inimă plecată 

spre binele de obște, şi bine întocmită, ca despre iacun- 

giutarea primejdiilor celor mal sus dise împreună cu celu- 

lală domni şi lăcuitori a! ţerei, pre carii încă i-am chie- 

1 Anonymus Valachicus cap. 44. | Hist. Valaehiae pari. i. p. 19. 

2 Joannes Christ. Engel in antig. 5 Carolus Vagner Ass, dp. 9. 

i 15 
Cronica românilor. Toni. II.
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mat, să sfătuiţi, şi acâlea să faceți, care aii obicinuit fiesce- 
care bun credincios pentru mântuirea patriei sale, la lipsa 

cea mal de pre urmă a le face, almintrelea a face să nu 

îndrăzniți supt pedepsa mai sus disă. Dat în Buda în a 

patra Duminecă a părâsimil, din anul Domnului 1518.» 

„ Din hrisovul acesta poţi vedea și primejdiile, ce să a- 

melința încă de pe vremea acâsta crăimel unguresci, și 

frica carea o avea Ludovic craiul de Ioann Zapolia: nu:6 
de a te mira așa dară, că s&cuil din Ardâl încă sai r&- 
dicat în anul 1518 şi ai făcut mare r&zmiriță, şi mal 
mare ar fi făcut, de nu i-ar fi bătut loann Zapolia întră 
Homorod- -Sâmpal şi întră Daroţi, satul cel din - marginea 
săsimei, de cătr& scaunul Şâpşi, ce să dice în privilegiul 
sasilor Daraus, precum scrie acâsta Sigler 1 pre scurt. lară 
Miles 2 mai pre lung, pre carele îl poți ceti. 

Aduce-ași aici şi hrisovul lui Mihail episcopului Milcovie! 
din ţ6ra Moldovei, supt a căruia episcopie au fost deca- 

„naturile Milcoviei, Molvabaţului, Bârsei, Sibiiului, Varane- 
țului, Șepşului, Bistriţei, Chişdului, Cozdului, Giurgeului, Se- 

„ beșului, Chezăi-Oşorhsiului, Mikhazei, Orbaiului, Svetului, 
Chiliei, Nesteralbei, de nu ar fi prea lung, ci fiind că este, 
tu îl cetesce la Cornides* la carele să află scris. 

Anul 1519. La anul acestă dice Miron logofătul 4: <Hro- 
nica țerei Moldovei scrie, că a doilea an a domniei lui 
Stefan (VI) vodă, în anul de la plăzmuirea lume 7027 
luna lui Avgust sai rădicat Albul sultanul cu tătariy de la 
Precop, cu multă 6ste tătărâscă, de au trecut Nistrul fără: 
de veste, și ai tras spre Prut, şi au ajuns până la locul 
ce să chiamă Șerbaca din sus de Stefănesci, şi aă apucat 
a prăda, ci norocul cel bun al lui Stefan vodă; s'au prile- 
git cu Gstea gata în gura Coroveil mal jos de Ştefănesci, 

„făcând scire şi ţerei să să strângă îndată. Tătarii bolucin- 

1 Sigler, f. 66. + Constans Miron logotheta in 
„2 Miles p. 10. seg. Manuseript. Chronco Valachico 

3 Cornides Mss, Dipl. tom 3. p.77. | cap. 40.



227 

  

duse să suia în sus pe Prut, iară Stefan -vodă ai trimis 
pre Carabuţul vornicul cu josânil de aii trecut. Prutul, şi 
au lovit pre tătari la r&vărsatul dorilor fără de vâste, şi 
i-au r&sipit, că pre mulţi. tătari au tăiat, şi mulţi în Prut 
sau inecat, și în Ciurha sau noroit, 'și scotea .vil din no- 

„__Xoiu: așișderea și pre doi mărzaci mari anume pre Thi- 
:miș, și Bucaz i-au prins.vil: alţii sau r&sipit pre câmp, 
şi la trecătârea Nistrului n'aă rămas fără de pagubă tă- 
tarii, fiind obosiţi cail lor de multă fugă, ci mulţi sai îne-. 

cat, și 6nsuş sultanul să fie scăpat rănit cu puţin! tătari. 

Iară Stefan vodă după izbânda, ce ai avut asupra acelui 

han, Sai întors la Hărlăi făcând laudă de biruinţă, şi 
pre toți vitâjil cei buni i-ati dăruit. Apoi şi-au luat domnă 
Stefan vodă, iară pe cine Și-au luat șie dâmnă nu:scrie 
hronica Moldover.. - | 

Aşişderea scriă Vapovie! şi Enghel? despre tătari, şi a- 

mândo! dic, că Stefan VI ai avut cu sine și 3000 de po- 
loni întru ajutorii, dar Vapovie dice, că tătarii aceştea au 

„fost din Crim, și au fost cu numărul 15000 de călăreţi, - 
şi trecând, de unde ai fost năvălirea lor în Moldova, o 

pune la anul 1518, ce nu se vâde a fi adevărat. 

Încât este pentru însurarea lui Stefan VI domnului Mol- 
dovel în anul de acum 1519 hronica. Moldovei cea de Mi- 
ron adusă nu se nărăvâsce cu diplomatul craiului Poloniei 

Sigismund I, cel la anul trecut adus, în carele apriat se 

pomenâsce musrea lui Stefan VI, ba încă şi a frate-său 

Petru. Adevărat este. că Stefan VI aii trebuit prea tinăr de 

ani, ori când sati însurat, de este adevărat, ce am scris la 

anul 1509 că Bogdan III tatăl lui pre acâlea vremi saă 
însurat; ce nici mi se vâde a fi fost cu putință: pentru 

"că aşa Stefan VI în anul 1517, când aă urmat tătâne-stă 

Bogdan III, ar fi fost în vârstă de 9 sau 10 ani, şi cum 

Sar fi însurat așa de tinăr? În gălmăcela acâsta ar fi tre- 

a Vapovius in feagmento p.: 571. — 2 Enghel in ant. H. M. p. 165.
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buit să o socolâscă şi Miron logofătul, şi la anul 1509 şi 
la anul de acum. Eu sciu, şi am ar&tat la anii treculi mar 
adâse ori, că întră domnii românesci, mal: vârtos atunci 
când încă eram împreunaţi cu bulgarii, întrase r&ă obi- 
câiul, de își lepăda muerile câlea dintâiu, de la care avea 
prunci, şi. lua ajtele în locul lor, re n'ai vrut și Bog-. 
dan III să facă așa cu muma lui Stefan VI când. ai vrut 
să să căsătorâscă. cu crăiţa Elisaveta sora crailor? carea, 
părere de va plăcea criticilor, t6tă îngălmăcdla să va șterge, 

Anul 1520. Cornides1 aduce un hrisov, ce să ține de a- 
nul acesta, şi sună aşa: «Ludovic din mila lui Dumnedeiă 
craiul Ungariei, Bohemiei, ş. c., credincioşilor noștri con- 
ventului mânăstirii fericutei Vergurei Mariei din Cluş-Mâ- 
năștur sânătate, şi grațiă! Vârtos poruncim credincioşirei 
vosire, ca primind aceste, alte cărți de poruncă ale nâstre 
în partea dâmnei Dorotheei văduvei r&posatului zdravănu- 
lui Leonard Apafi din Apa-Noşifal&ă dale. care sună cre- 
dincioşilor nostri vederosului şi măritului Ioann Zapolia 
comitului Scepuzului de uric; voivodului Ardelului, şi co- 
mitului secuilor, zdravănului Leonhard Barlabași viţe-voi- 
vodului lui, şi juraţilor din scaunul Murășului, şi vi sar 
da voao, dimpreună cu aceste prin mărturia vâstră, se le 
dați acelora, şi ce vor r&spunde la iale, cu credință să: 
scrieți maiestatel nostre. Dat în Buda Marţi după Bobo- 
teza din anul Domnului 1520. > 

Anul 1521. Murise în anul mal de curând trecut Selim I, 
împăratul turcilor, şi i-ai urmat Selim II feciorul lui, pre 
cum arată Freier? şi Anonymul despre statul Turchiel 3. 
Muritaă în anul de acum şi Negoe Bessarab domnul Va- 
lahiei, şi au lăsat domn ţerei cum sau arstat la anul 1513 
din Anonymul românesc, pre Theodosie fiiul s6u, căruia, 

i Cornides Mss. Dipl. t. 1,p.982. E „Author de statu 'Turciae p. 
2 Freşerus p. 784 | 31. seqq.
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fiind că era tinăr şi (cum scrie Bocignoli! în epistola că- 
tră Gerard Plania scrisă) numai de şâpte ani, i-au dat pur: 
tătoriu de grige şi .chivernisitoriă țerei pe Preda fratele său. 

-Pe Preda chivernisitoriul Valahiei şi tutorul lui Theodosie 

vodă neputându'i suferi bodril muntenesci, ai pus domri 
Valahiei pre Radul VII despre carele -aşa scrie Anonymul 

românesc ?: «Radul vodă l6t 1521, pre acest. domn e 

căndul bosrii de la Buzău, au venit cu războiul la Târgo 

vezii, şi au omorit pe Preda fratele lui Negoe Bessarabi 

vodă; iară Theodosie fiul lui Negoe vodă fujind la Țari- 

grad, acolo aă murit. Deci un Mehmet beghiii de la Nicopoiă, 

prâtenul lul Predei şi a lul Theodosie vodă, audind de în- 

tâmplarea lor, au venit cu războiiă, şi biruind pre Radul (VII) 

vodă, i-ai tăiat capul, apoi ai scris Mehmet beiul la îm- 

părăţie, cum că cre țara pre el domn, căruia i-au şi tri- 

mis domnie. Dară întru acâiaș vreme, fiind în Țarigrad un 

“logofăt anume Stoica şi prindând de veste au scris bosri- 

lor, să rădice domn pre Radul (VI(1) vodă din Afumaţi. Ra- 
dul (VIII) vodă din Afumaţi let 1521, acesta aă [ost ginere 

lui Nâgoe Bessarab vodă.. Îndată cât au. domnit sau ră- 

dicat cu războiu asupra beiului Mehmet, şi omorăndu'! toți 

subaşil pre cari pusese prin orașe, au biruit şi pre Meh- 

met beiul in doav rânduri, întâiă la satul Glubavi, apollă 

satul Glegiani Tarjeşt ; iară întru al treilea războiu fu bi- 
ruit de Mehmet beiul, şi ai fugit în Ardâl (nu ţara ungu- 

râscă), şi de acolo lovind cu ungurii de la lanoș craiul 

(adecă de la Ioann Zapolia, carele în anul acesta încă nu 

era craiă, fără numai voivod Ard6lului) au biruit pre Meh- 

met beiul, şi lau gonit din ţâră: şi ca să se împace cu 

turcii, aă mers-&nsuş la. Țarigrad, şi având pâriș pre Meh- 

met bâiul, împărăţia Vaii pus la închis6re. 

Ludovic II craiul Ungariei în epistola sa cea cătră sibini 

roli V. anno 1524 die 29 lunii 

exarala. 

“dum Plania Secretarium Imp. Ca- 2 Anunymus Valachicus cap. 44 

1 Bocignoli in epistola ad Gerar-
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scrisă, Vineri după s&rbătărea fericitelor unspră&-dâce mil de 

verguri din anul 1521, carea să află la Enghel l, aşa scrie: 

„«Nu fără de prea mare mânire am înțeles din cărţile v6- 
stre necazul care Vai făcut călugărul acela Dragamir lui 

Theodosie voivodului muntenesc; şi fiind că Theodosie este: 

moșştenul cel legiuit, și prin noi încă sau întărit. voivod 

muntenesc, am otărât pentru t6tă întâmplarea ca cât mat 
curând săl ajutăm, și am şi poruncit voivodului nostru 
din Ardâl să ajute în contra împrolivirii aceştia.» ! 

Apoi în epistola carea. au trimes cătr& unchiul s&ă Si- 
gismund 1 craiul Poloniei din Buda în 27 Dechemvrie din: 
anul 1521, ce să află iarăș la Enghel?, acelaş Ludovic1l 
iarăș așa scrie: «Din părțile muntenesci încă mare primej- 
die asupra Ardelului și asupra crăimel n6stre întregi : pen- 
tru că după ce ai urmat și din voința nâstră tătâne-stti 
lui Bessarab voivodului muntenesc, fiiul lui, pruncul Theo- 
dosie; sai rădicat în ț6ra acdia unul din nmul voivodilor, 
carele ca să scâtă pre prunc din domnie, i-au făcut răz- 
boii. Nu era departe pe vremea acâia Mehmet begul pre- 
fectul turcesc, carele audind ce să lucra în Valahia, ca să 
îndetorâscă pre voivod, cu vr'o câte-va mil de turci au 
mers întru ajutoriul lui Theodosie, și bătându-se cu pro- 
tivnicii, pre acela. carele vina domnia lat omorit; şi p& 
prunc cu mumă-sa, cu vistieria tătâne-săă, şi-a mal matri- 
lor săi, şi cu nisce prea bune tunuri, câ la 32, lau trecut 
în țara turcescă. Iară Mehmet begul cu acesta meşteșug 
și vicleșug ai pătrat acâia, să facă, că-l este voia să aşede 
pe prunc în scaunul și domnia părintâscă aşa, ca după acâia 
să fie fără de primejdie. Aşa dară după ce ai venit “Theo- 
dosie cu mumă-sa, cu averile Şi cu tunurile în Târgovești; 
oraşul cel vestit al Valahiei, unde lăcuesce voivodul, 
preste aşteptare să pun în luntri care era gătite spre acâia 
la Dunăre, şi sau dus în Nicopoii, unde să ţin până astădi, 

' Engel in antiq. Hist. Valacliiae * Ioannes Christianus Engel loco part. 1. p. 202. citato p. 201.
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'şi aşa Mehmet begul ține Valahia în tîmpul de acum: măcar 
că muntânil-cu răzbâele din lăuntru, cu răsmiriţele,. şi cu 
sfedile totă țsra o aii turburat; pentru că fiesce-care răpâsce, 

şi pradă bunurile altora. Ba ce e mai mult, mai dăunăqi 

au năvălit turcil şi muntenii şi în Ardâl, şi vro câte-va 

sate ale săcuilor nostri le-aii prădat, și vreau cât se va des- 

vrimăvăra să încunjure Braşeul şi Sibiiul, cetăţile nostre 

câlea mal de frunte în Ardâl. Vreau să să bată și Severi- 
nul, Ruşava, Mihădia, şi Panciova, cetăţile nostre de lângă 

Valahia, care de le vor lua, de ce Dumnedei să ferescă, 

c&'ealalte tâte lezne le vor putea dobândi. Și acestea sânt 

despre care am putut acuma scrie cătr& maiestatea vostră». 

Din cuvintele acestea, ale craiului Ludovic II poţi culege, 

că Radul VII carele să dice în epistola cătră sibieni, cea 

mal sus adusă .«Dragamir> ati fost mal *'nainte călugăr; şi 

că at fost din n6mul domnilor muntenesci, precum sau 

dis și despre N6goe Bessarab_vodă la anul 1513. 

Prea vestitul Engheil, după ce ai scris că Radul Vilau | 

tăiat pe Preda, unchiul şi tutorul lui Theodosie vodă, aşa - 

vorbâsce: «Ci Radul nu îndelung s'au bucurat de biruința 

sa; pentru că Mehmet .begul cu Theodosie aii dus ste 

turcâscă asupra Radului vodă, şi bătându'l la Târgoveşti, Pau 

prins dimpreună cu bodrii, caril ținea cu dânsul, şi supt 

pretest de-a izbândi mortea lui Preda, în 2 Maii din anul 

1521 au ars Buzăul locul nascerei Radului vodă. Întrând 

acuma Mehmet begul în Târgovești, și-aii aretat ar[a]ma, că 

vrea să facă din Valahia provincie turcescă. Drept aceia 

pre Theodosie ai trimis în Țarigrad, iară (6ra o ai-ince- 

put a o întocmi după obicâiul turcesc. —— Pre Radul (VII) 

Pai dus prins preste Dunăre în Nicopoiii, acolo boriul 

Cedica comisul,. unchiul lui Negoe Bessarab vodă, ca să 

izdândescă uciderea Predei, au cerut, pre Radul (VII) la 

morte, şi lezne i laă şi dat Mehmet begul, numai ca să 

1 dem Engel |. e. p. 202 seq.
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se mântue de un rival ca Radul. Când sai omorât Radul, 
tocma atunci aă murit şi Theodosie vodă în Țarigrad.» 

Mi-ar plăcea a sci de unde aă luat prea vestitul: Enghel. 
povâstea despre bocriul Cedica. commissul, că lu Bocignoli în 
epistola mai sus adusă, în carea. forte să amâstecă i6te, j 
câte diseiă ma! nainte din Anonymul românesc, povâstea ; 

„acesta nu să află. Miron logofătul 1 greşâsce punând mor- 
tea lui Negoe Bessarab vodă la anul de la plăzmuirea lu- 
mei 7030 care an răspunde anului de la Hs. 1522, | 

După ce ai robit Mehmet begul cu românii, caril inen 
cu dânsul pre secuii din Ard$l, cum saă ar&tat mal nainie 
din epistola craiului Ludovic II, cea cătr& Sigismund I Cra- 
iul Polonie! lrimisă, sasi! din Ardâl, după cum scrie Ni- 
les?, au începur aș încunjura sau ocolil bessricile sale cu ziduri. - | | | 

Tot întru acesta an în Iunie, precum arată Nicolae. 0- lahul 5, şi 'Timon4 sai ținut şi nunțile craiului Ludovic II și a lu! Ferdinand I în Linţi orașul Austriei de sus, după : logodna, ce să făcuse în anul 1515. 
Anul 1522. După ce au pus  împtrăţia turcâscă la închi- - s6re pre Radul al optălea cel din Afumaţi, cum s'at dis la anul mai de curând trecut, fiind că muntânil n'ăă vrut să primâscă domn pre Mehmet begul, măcar că acesta des- tul sai. nevoit şi în anul acesta 1522, precum scrie En- ghel5, să încapă domn, le-ati trimis domn pe Vladislav VIII . despre carele așa scrie Anonymul românesc: «Vladislav vodă - lt 1522, pus domn de la împărăție, carele necinstind pre Pârvul banul Craiovei, sai sculat Pârvul banul cu războiu, și Diruind pe Vladislav vodă, acesta au fugit la Țarigrad.» Despre Vladislav VIII și Pârvul banul serie Bocignoli 7, pre- 

1 Constans Miron în Ms. Chro- | 5 Engel in antiq. Hist. Mold. nico Valachico cap. 40. p. 166. | > Miles. p. 12, 
* Nicolaus Olahus f. 39, 
* Timon f. 105. 

S Anonymus Valachicus cap. 44, 
* Bocignoli în epistola ad. ann. 

praeced. eilata,
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„cum urmeză: «muntânii l&pădând pre voivodul (Vladislav 
VIII) cel de împăratul turcesc trimis, pun pre altul (pre 
Pârvul banul) în locul lui, ce bine, că nu i-ai cădut Ja i- 
nimă împăratului Soliman II, tătuș (d6ră așă poftind tîm- 
pul) nu și-aă ar&tat neplăcârea, ci îndată ai trimis în Va- 
lahia un sol cu trei sute de călâreți, şi ati trimis stemmele 
cele de domnie la voivodul cel de curând ales, adecă buz- 

duganul, stegul — — — carele e făcut cu o câdă de cal, 

şi lurbanul. Solul acesta sosind în Valahia, să primesce 

cu tâtă cinstea de vodă, dară când să făcea înaintea bo6- 

rilor, şi a norodului celor adunaţi, a pune turbanul pe ca- 

pul lui vodă, îl tâcă pre acesta în cap cu buzduganul șil 

_omâră, precum îl fus6ese poruncit de împăratul turcesc. 

Ceia-lalll turci năvălind asupra bosrilor, pre mulți dintră 

- dânșii ati sugrumat, apoi încălecând au fugit în cetatea ce 

este făcută în țermurii Dunării, adecă în Jurz. După ce au 

perit aşa Pârvul vodă, porta au pus domn Valahiei iarăş pre 

Radul al VII din Afumaţi, cum să va arâta la anul viitoriu> . 

Despre Moldova aşa scrie prea vestitul Enghel!: «ln a- 

nul 1522, Sigismund craiul Poloniei au trimis sol la Ste- 

fan (VI) în Moldova, ca să stea gata cu ajutoriul săă îm- 

protiva năvălirel turcilor şi a tătarilor, carea o amelinţa 

asupra Poloniei şi Ungariei. Aşa ruga pre acela de ajuto- 

riu, pre carele ei ar fi trebuit săl ajute.» 

Primejdiile, care să pornisă asupra Ungariel cu tâte sei-: 

murile ce și preste măsură des să aduna, nu sau putut 

încunjura; căci în anul de acum 1522 în luna. lui Avgust 

au luat Soliman II împăratul turcesc Bălgradul din Serbia 

de la unguri, precum mărturisesc Sambuc?, Iștvanfis, şi 
Miles4, dară mal ales însuş craiul Ludovic II în hrisovul 

ce se aduce de Cornides5. şi sună aşa: 

! Joannes Christianus Engel loco 3 Istvanfi f. 62 seqg. 
citato. “| * Miles p. 13. | 

> Sambucus in Append. ad Ran- 5 Cornides Mss. Dipl. tom. 3. 
zanum f. &il. „| p. 68.
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«Noi Ludovic din mila lui Dumnedei craiul. Ungariei, Bo- 
hemiel ş. c., facem însciinţare prin rândul acestora tuturor 
cărora se cuvine, că fiind că în anul mal din nainte, a- 
decă în anul 1522 (nu 1521, sai în sfârşite greşit anul 1523), 
mail de curând trecut, tâte cetăţile, coşteele, oraşele, satele, 
prediurile, moşiile, porţile, şi tâte cădințele moştenesci, ale 
măritului Franţisc de Hedervara. banului cetăţii nostre, Nan- 
dor-Alba numite, ori unde, Şi în ce comitat al Ungariet, 
şi al părților ei împreunate ar fi fost, şi or cum Sar fi 
fost chiemat, au venit la sântă corona Ungariei, şi drept acâia 
la mânile fiscului crăesc pentru nota aceia de necredinţă, în 
carea pentru aceia ai [cădut] Franţișc de Hedervara după 
ținerea decretului crăimei nostre, peniru [că] el pornit de 
duhul rebelii, cetatea Nandor-alba, ce să credea a fi baște 
şi zid nemișcat Ungariei, Și la tâtă creștinătatea, dimpreună - 
şi cu Bănatul, şi căpitănia cetăţii aceia, carea el o ținea de la 
maiestatea. n6stră, ca un deregătorii supt deloria, credinţei, 
acultării și întârcerii; nai vrut să ni 0 dea îndărăpt, 
precum era, detoriii, măcar că şi de faţă, şi prin cărți, şi 
prin soli, mal adâsă-ori lam cercat, și audia în tote di- 
lele că împăratul turcilor Soliman vrea să o bată, după a- 
câia lățindu-se vâstea ocolirir celăţii aceia, la vro câte-va 
porunci, ce am trimis în cetatea acâia, ca până atunci, până 
când vom: putea ajuta, să o apere, n'aii vrut, nicl să o 
dirâgă, nici să: baje hrană şi păzitori într'ânsa, măcar că 
avea bogăţie de prisosit, și de la maiestatea nâstră încă luase 
de cheltuială, cât saă audit vâste. Ba ce e mai mult şi 
mai râu, preste voia multora, ati lăsat în loculă s&ă păr- 
călab cetăţii pre un om prea fără de lâge, şi insemnat de faptele cele rele, anume Mihail More, carele după ce at încunjurat Soliman tyranul — — — cetatea, nau așteptat, până ce arn fi trimis ajutoriu, ci nâptea ati eşit din ce- tate fără de așteptarea, voia şi scirea tuturor celor din ce. tate, și uu sau înfricoșat a o vinde, şi aşa cetatea actia mal mult cu voia, de cât prin pultârea turcilor s'au per- 

m
i
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dut, ș. c.]. Dat în curtea nâstră din Vissegrad în 1ă Sep- 

temvrie din anul mântuirei 1523 (L. S.) Cetită prin Ver- 

beți căimăcanul, cu mâna sa.» Neâmul lui More, şi acuma 

custă în ţinutul Hațegului din Ard6l, pagubă că este român 

corcit de. viţă. 

Anul 1523. După ce sai omorât Pârvul vodă din Vala- 
hia, cum sau ar&tat la anul ma! de curând trecut, în a- 

nul de acum 1523, iară nu în anul 1524, cum scrie prea 

vestitul Enghel!, porta turcescă, iarăș pre Radul VIII din 

Mumaţi Pau pus domn Valahiei; pentru că scrie Anonymul 
românesc? aşă: <Radul vodă din Afumati I6t 1523 cu a 

[doao] domnie pus de la împărăție, el ai zugrăvit mânăs- 

tirea Argișului. După acâsta la I6t 1529 sau sculat asupra 

lui Nâgoe vornicul și Drăgan postelnicul cu 6ste: iară pre 

Radul vodă cu fiiul s&u Vlad, fugind la banul Craiovei, lau 

ajuns bosrii la Râmnic, şi i-au.tăiat capul şi lui şi fiului 

său, şi s'au îngropat la mânăstirea Argișului.> 

Audind Ioann Zapolia voivodul Ardelului de rmârtea Pâr- 

vului vodă, şi a doao domnie a Radului al VIII, precum 

scrii Bocignoli 5, şi Enghelf, au întrat în Valahia, și atâta 

au făcut, de Radul VIII aă ținut pretenșugul cu ungurii, măcar 

că de turci era pus domn Valahiei. 

Mai r&ă au curs lucrurile în Moldova, căci şerie Miron 

logofătul 5: «În anul 7031 au pribegit Şerpe postelnicul de 

frica. lul Stefan (VI) vodă, când ai perit Arbure hătmanul 

cu feciorii să. Ar&tatus'au acest Stefan vodă mare vărsătoriii 

de sânge, cum sati cunoscut cu bietul Arbure hătmanul, 

şi cu feciorii lui, în cetate în Hârlău, cărora le-au lăiat 

capetele. — — Scrie hronica erei Moldovei, precum să fie 

aflat Stefan vodă în viclenie pre Arbure hătmanul, iară lu- 

: Engel in antiq. Hist. Valachiae | 4 Ioannes Christianus Engel loco 

Part. 1. p. 205. | citato. 

2 Anonymus Valachicus cap. 4&, 5 Constans Miron in Ms. Chro- 

3 Bocignoli |. ada 1521 citato.: nico Valachico. cap. 40.
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cru adevărat nu să scie. Dară de au aflat pre Arbure cel 

bătrân în. viclenie, feciorii lui Theodor şi Nechita ce au 

greşit? de i-au omorât. Dâci să cundsce tirănia tul Stefan 

vodă. | 

Precum să vede din cartea lucrurilor de Sigismund | cra- 

iul Poloniei făcute 1, Sârpe postâlnicul cu alţii mai mulţi 

ad fost pribegit în Polonia, pentru carii sau şi rugat craiul 

de ertare lu! Stefan VI domnului Moldovei prin soli! să! Lav- 

rentie Miedzilâschi episcopul Cameneţului, şi Gheorghie 

Crupschi castelanul Leopoiului, ci nimica au isprăvit. soli! 

aceştea. ” 

După perderea Nandor-Albei, sau a Bălgradului turcesc, 

Sau a celui din Serbia, din anul trecut, la atâta spaimă 

venise ungurii, de Ludovic II craiul lor, şi pre Bobotâza 

din anul acesta.1523 poruncise adunare de ţară, sau seim 

în Buda, ca să să sfătuiască, cum ar pulea impedeca nă- 

vălirile turcilor, ci zăbăvind craiul mar mullişor în Bohe- 

mia, pre terminul pus el Gnsuş nu sau putut înturna 1n 

Buda. Drept aceia ai: pus pentru seim alt termin, s&rbă- 

târea mucenicului Valentin, carea cade în 24 Fevruarie. 

La seimul acesta sau chiemat şi sasil din Ardâl, precum a- 

rată hrisovul craiului Ludovic II cel din Praga în 31 De- 

chemvrie al anului 1522, trimis cătră sasii cel ce să află 

la Godofreţ Cheler2. Care lucru pentru acâia lam însemnat 

acii, pentru că mai nainte au fost neaudit, să să cheme 

sașii din Arde! la adunările ţerei unguresci. | 

Tot despre sasii din Ardâl vine şi altă povâvte. Martin 

Luter încă în anul 1517 aă început a s&mnăna dogmele sale 

in cântra besâricii Romei. Dogmele lui, patriarhul Romei 

Leon X le-au afurisit îndată, ci Luter nebăgând samă de 

alurisania papei, şi-au typărit dogmele, şi le-ai împrăștiat 

prin t6lă Germania. Sasil din Sibiu, fiind că și sasil sânt 

! Actionum Regiarum Sigismund I tom. 24. — ? Godofredus Ke- 
ler in suis Mss,
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germani sai u6mți de viță, aii început a cumpăra, şi a ceti 
cărți de ale lui Luter. Ac6sta oblicindu-o craiul Ludovic II 
au poruncit magistratului din Sibiiă prin hrisovul s&ii cel 
din Buda în anul de acum 1523 dat, ce să ţine în bibli-. 
otheca țerei .ungurescil, ca tâte cărţile lui Luter, să le 
culâgă de la sibian! şi să nu se cumpere și cetâscă mat 

“mult supt pârderea capului şi a bunurilor fiesce-cărul. 
Ioann Dragfi de Belteuc, despre carele am cuvintat la a- 

nul 1512, încă în anul acesta aă căpătat dominiurile cele: 
mari din Croaţia, precum arată hrisovul de la comitul Fran- 
țişc Seceni 2. 

Anul 1524. La anul acesta așa serie Miron. logefătulă 3: 
<În anul 7032 rădicatus'aă bosril Moldovel asupra dom-: 

nului săi Stefan (VI) vodă, și de grâza lut s'au r&sipit în 

alte țeri ; iară pre câţi ai prins vil pre toţi i-au omorât,. 

anume pre Costea părcălabul, şi pre Ivanco logofătul, și 

pre Sima vistârnicul; şi acesta sai întâmplat în târg în 

Roman în 2 Septemvrie din anul 7032. Dintru stea tur- 

cescă . întru acelaș an întorcândust o samă de turci, din: 

pradă de țsra leșască, le-au eşit Stefan vodă înainte la 

Prut, şi din turci puţini ai scăpat la locurile sale.» 
Vapovie scrie aşa: «Cinci sute de turci trecând Nistrul 

prădase Pocuția cea polonâscă, pre carii, când să înturna: 

prin Moldova, cătr& sboccatura Dunării, moldovânii îmbră= 

caţi în haine și cu arme polonesci încinși i-au lovit de la: 
spate şi pre toți i-au tăiat.» 

lară prea vestitul Enghel5 înmăresce lucrul dicând: «În 

anul 1524 ati bătut Stefan (VI domnul Moldove!) la Prut 

12,000 de turci, şi:4000 de tătari, când să înturna cu 

pradă din Polonia.» 

' [Lipsesce nota din manuscript]. "4 Bernardus Vapovius in frag-— 
2 Comes Franciscus Sz6ch6ny in mento p. 588. 

lectione Dipl. t. 1, Nro. 125. , ci , | 

a Constans Miron î in Ms. Chro- es in antig. Hist. Mold. 

| p. . nico Valachico cap. 4.
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larăș Vapovie! scrie: «În vremea acâia au venit solil 

lui Stefan palatinului Moldovei la Sigismund craiul, spu- 

nând că palatinul vrea să ţină tâte legăturile, şi s'au rugat 

ca pentru binele. păci! castelanilor din margini să li să 

poruncâscă, ca tălhăriile să' le oprâscă, şi acelora, cari! nă- 

zuesc la ei, să le facă dirept. Cerutaă şi acâia. cu solilor 

palatinului să le fic slobod a trece la Vasilie marele duxul 

Moscoviei prin ţerile crăesci, şi Litvania. Solilor palatinului, 

la cea dintâiu cârere bine sau răspuns, — — —a doao 

pai vrut Sigismund craiul se o îngădue ; fiind prepus, ca 

“nu cumva doao nâmuri de lâge grecâscă, şi osebite de 

lâge polonilor și a litvanilor, să se înţelâgă la olaltă, și să 

năvălâscă şi de o parte, şi de alta asupra ţerilor crăesci, 

şi întru acâste ai trecut anul 1524.» 

Anul 1525. La anul acesta despre Moldova, şi Valahia 

nimica am aflat scris, dară Cornides2 aduce un hrisov a 

lui Stefan Tomori de Ciuci, viţe voivodului Ardâluiui, iarăș 
din Ciuci dat, în 9 Septemvrie din- anul 1525, prin carele 
să poruncesce tuturor, ca în partea lui Dimitrie Corodi vi- 

țe-zimatoriului din Braştă, să fie detori a mărturisi, fostaă 

slobod a trece în Valahia pre la Bozamezeii fără de cartea 

sai răvășelul vițe-zimatoriului din Brașeu, ai ba? Și a- 

câsta, pentru acâia sau făcut, pentru că Dimitrie Corodi, 
carele de pe nume încă să arată a fi fost român, luase de 
la Gmenii lui Paul Beldi de Bodula noao cal, cu marfăle 
ce duce, pentru că nai avut: răvăşel; şi drept acdia se 
pârea cu Paul Beldi. 

Anul 1526: Acesta este anul, în carele puţin ai fost, de 
nu Sau sodomit ttă crăimea ungurâscă, şi în carele aşa 
sau despărţit Ardelul de Ungaria, de până în dioa în „care 
scriă aceste, în satu Sinea, din comitatul Abaui, adecă 

! [dem Vapovius |. c. p. 598. — 2 Daniel Cornides Mss. Dipl. 
tom. î. p. 87. : ,
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până în 13 Dechemvrie din anul 1809 încă nu sai îm- 

preunat cu dânsa, nu fără mare necaz al vieților români- 
lor din Ard$l, carii pentru ne'npreunarea acâsta, şi acuma 

jem supt jugul cel greă al domnilor pămintesci (măcar că 

Sati stricat iobăgia, cum am dis la a. 1514); căci nu au 

vre o ruptâre de slujbe, cum ai proşti! din Uugaria.. 

Despre încâperea sodomirel aceștia aşa scrie Iştvanfi 1 

«Încă de cu iarnă ai venit veste, că Soliman (Il) face 

mare *gătire de războiu, nu numai în Evropa, ci şi în 
Asia, —— şi dicea că Soliman să gată asupra lui Ludo- 

„vie (II) și asupra ungurilor, pentru uciderea solilor turcesci. 

Acestă veste veni și la Tomoril (arhiepiscopul din Colocia) 

și la voivodul din Ardâl, de la 6menii lor, pre carii pre as- 

cuns, şi cu mare cheltuială îi ţinea la turcă; să întărea a- 

câsta şi de prinții Stefan VI (nu Bogdan) -al Moldovei, şi 

Radul (VIII) al Valahiei, — — — carii făcea de scire, că el 

încă așa aii înțeles din 6menil lor, pre carii îl trimisese în 

Țarigrad cu haraciul, şi nu de mult se înturnase.» 

Drept acâia nu puţină frică sau băgat în unguri, dară 

Stefan VI domnul Moldovei, ca un versătorii de sânge ce 

era, nu mult ai gândit cu primejdia ungurilor, şi a totă 

creștinătatea, ci el încă s'aii apucat de munteni, căci scrie 

Miron logof&tul?: «În anul 7034, prădatai Stefan vodă 

Țera Muntenâscă până la Tărgşor, (nu cum scrie Enghel 3 

până la. Târgovești) și nicăirea, i-au cutezat Radul vodă să! 

stea asupră, ci cu pace: ai nevoit Radul vodă, de au poto- - 

lit pre Stefan vodă. 

Gătinduse toţi cei de supt sfântă corona Dugariei, să 

să apere de turci, cu deadinsul, loann Zapolia încă ai ţi- 

nut seim, sai adunare de ţâră, în Aiud, la carea s'au 

chiemat şi sasil, şi sau otărât întrensa, ca nu numai toți mi- 

rânil din Ardăl, carii putea purta arme, ci şi preoţii să prindă 

Istvanfi Lib. 8. p. 115. 3 Engel in antic. Hist. Molda- ” 

2 Constans Miron cap. 40. viae p. 166. |
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arme asupra turcilor, aşa cât tot pentru doao sate se re- 

mână acasă un. preot, după cum arată epistola aceluiaș 

loann Zapolia, carea o au scris cătr& decanul Sibiiului, din 

Sas-Sebeş a treia di de "ași în anul 1526, şi să află la 

Cornides 1. 

Graiul Ludovic II, întru acâia ad primit supt apărarea 
sa pre Stefan Mailat de Suniagseg cubiculariul, şi dispen- 
zatoriul  s&ă, şi pe fraţii lui, şi au poruncit lui Timons 
castellanului din Făgăraş, ca să” apere de toți protivnicil 
lor, precum mărturisesce hrisovul, care Pai dat din Buda 
Marţi înaintea Rusalilor din anul 1926, şi să găsâsce în 
diplomatariul țerei Unguresci 2. Apol precum serie Iştvanfi 8 
ai trimis la Stefan VI domnul Moldovei, şi Radul VII 
domnul Valahiei, ca şi ei să vie întru ajutorii ; ci aceştea 
nau putut veni pentru legătura, carea o avea cu turcil: 
ba Radul la atâta au fost siltt de Soliman II, de-pre Vlad . 
unul născut fiiul săi au trebuit: să'l. trimită cu turci! asu- 
pra ungurilor. Greşesce aşa dară Ghebhardi 4 când scrie, că 
Urban Bailiani au fost căpătat vro câte-va, steguri de mol: 
doveni pe bataia de la Mohacl. 

Aşa gătindu-se toți cel de supt sântă corona Ungariei, 
Soliman II nat aşteptat ca cu toți să se adune la o altă, 
ci au întrat în Ungaria după Betlen 5 cu 150,000, după 

" Kamerarie 6, și Reva 7 cu .200,000, -după Broderit 8 cu 
300,000. Tara Ludovic craiul nu avea cu sine fără numa! 
26,000, cum dice iarăş Broderit episcopul : Vaţului de pe 
vremea acâia 9; căci Paul Tomori arhiepiscopul Kolocei 
nau lăsat pe craiul să aştâpte pre ardelâni, şi pre horvalţi, 
cum mărturisâsce Sigler 10. Dic tunir că și aceia ar fi dis 

1 Cornides Mss. Dipl. tom. 7. | 5 Berhlen f. 10. 
p. 535. | 6 Camerarius. p. 53, 

* Diplomatarium  Regnicolare | ? Beva f. 66. 
tom. 16, 8 Broderithus f. 767. 

* Istvanfi p. 119. seq * ldem Broderithus f. 774. 
* Gebharai tom. 4, p. 4021. | 10 Sigler f. 66. 
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Paul Tomorii despre ardelâni, că ce le trebue ungurilor 
români la biruinţă? carea de aă fost aşa, destul de reu 
au vorbit, căci ungurii numai până atunci aii fost puru- 
rea biruitori, până cănd au fost una cu românii, iară după 
ce sau despărţit de români, mai tot ru le-au mers, cum 
Sau arătat la anii de mai "nainte ; ci ei m& întore la fi- 
rul istoriei. | | 

Craiul Ludovic'Il aşa. dară cu aşa de puțină 6ste &n- 
*Suşi au pornit asupra turcilor (silit fiind de unguri, căci 
dice la. Broderit 1 : Ibo ego, Deo optimo bene juvante, cras 
vobiscum in persona eo, quo alii sine me ire nolunt: a- 
decă : voii merge ei, ajutând Dumnedeu cel prea bun, di- 
minţă cu voi în -persâna mea, acolo unde alţii nu vrea 
să mergă fără mine), pre carii întimpinându' în 29 Avgust 
din anul 1526 la Mohac! orașul cel de lângă Dunăre din 
comilatul Baronia, sau lovit cu el, ci bătaia n'aă ținul mat 
mult, fără numai un câs şi o jumătate, ȘI ungurii s'aii strop- 
şat de mulţimea turcilor, precum scriu Broderit 2, şi Ni- 
colae Olahul 3 cu alții mai mulți. Craiul fugind de nevoe. 
Şi-au găsit mortea în părâul, de unguni Cele-Patac numit, 
în carele noroinduse cu calul ai perit. în vârstă de ani 20: 
lună 1, dile 29, după ce au stăpânit preste unguri ani 10 și 
ma! ș6se luni, precum arată Iștvanfi 4, Timon 5, şi Haner6. 

Dic unii că loann Zapolia cu ardelânii într'adins pentru. 
aceia, n'au silit să ajungă pe bătaia de la Mohaci, pentru. 
că vina corona Ungariei, ci Ioann Salardi? așa scrie des- 
pre dânsul: «<Voivodul Ardâlului loann Zapolia, fiiul comi- | 
tului Sţepuzului Stefan Zapolia, nesciind de carea poruncă 
a craiului să să țină din: doao, dintre care una îl chema 

„+ Broderithus f. 764. $ Haner Reg. Ilung. Period. 16. 
* Broderilhus f. 769. -  . |$418. | 

3 Nicolaus in Chronico f. 39. ? Szalaradi Janos a” Silarmos 

+ Istvanfi f. 87. - | Maghyar Kronikânak 1. Kânyv6- 
5 Timon f. 109...  . | nek, 3. râsz6ben- | 

Cronica românilo. Tom. II. . - 16
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cu grabă lângă craiul, ceialaltă îi poruncea, ca împreu- 

nândusă cu Radul (VIII) domnul muntenesc, şi trecând 

Dunărea, cu jefuirea Bulgarie! şi Serbiei să abată pre tura 

de la unguri. Trimis6se pre Gheorghe Deac din Baci la 

craiul să întrebe, de carea poruncă trebue să se țină ? şi 

întru acâia sai întâmplat. bătaia de la Mohaci, carea a 

fost stricarea ungurilor, până a nu ajunge acolo Ioann Za- 

“polia cu ajutorul cel formos, și alte ajutoriuri, ce să a- 

ștepta de vro câte-va laturi.» 
După mortea craiului Ludovic II, omenâsce ai lucrat 

Soliman II, că n'a cuprins t6tă Ungaria, cum putea face, - 
ci sau înturnat în țara sa, îndestulinduse că au biruit pre 
unguri, dară nebunâsce ai lucrat ungurii, că sau dejdinat 
de la olaltă, şi unii ai voit craiii pre Ioann Zapolia, alți! 
pre Ferdinand I arhiduxul Austriei. Pricinele pentru care ai 
lucrat aşa, ungurii le spune Betleni1. Partea cea mal ma- 
re au ales pre loann Zapolia craiă Ungariei, și Vaii Și în- 
coronat în Alba-Crăiască în 11 Noemvrie din anul 1526, 
precum mărturisesc Nicolae Olahul?, Bacşai3, Betlen€, şi 
Timon 5, carele după încoronarea sa îndată ai cercat tru- 
spul craiului Ludovic. Il şi Pati îngropat în -Alba-Crăiască, 
“cum dice Zermighi 6. Iară Stefan Batorii palatinul țerei cu 
ceialalți carii fugise în Pogion, cu crăiasa Maria”, ai ales 
craii pe Ferdinand I, precum arată hrisovul de la Karol 
Feiervari?, ce sună aşa: «Noi Ferdinand din mila luy 
Dumnedei craiul Ungariei, Bohemiei ş. c., infantul hişpa- 
nilor, arhiduxul Austriei, duxul Burgunâil, “Stiriey, Karin- 

“tiei, Karnioliei, Virtembergei, ş. c., comitul Tirolului, cun6s- 
cem, şi mărturisim prin acâstea, că noi am dat nisce cărți 
unor bosri și nobili din Ungaria, ale cărora cuprindere este 

“Şi sună așa : 

1 Bethlen f. 17—24,. | 5 Timon f. 110. 
2 Nicolaus Olahus 1. e. 6 Zermegi f. 385. 
3 Baksai f. 931. 7 Carolus Fejârvâri în coll. Dipl. 
4 Bethlen f. 24. Tom. 3. Nro. 486.
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«Nol Ferdinand ş. c.,. cundscem și mărturisim, -prin a- 
câste, că no! pre vederosul şi măritul, Spectabilem ac: Mag- 
nificum, domnul Stefan de Bator palatinul crăimei ungu- 
resci, şi judecătoriul comanilor, prea cinstiţii domnii epis- 
copil Thoma al Vesprimului, și Stefan Broderic al Sirmiu - 
lui cancelariul sau logofătul crăesc, iarăși pre măriţii Fran- 
ţisc de Balian banul Dalmatţii, Croaţiei şi Slavoniei, Alexie 
Turzo de Bellenfalfa 'Tavernicul, loann Tahi gubernatorul 
prioratului Auraneil, Caspar Horvat de Vingarde bucătariul 
crăesc, Ladislav de Machedonia prepositul din Peci consi- 
liariul, Nicolae de Gherend custosul din Alba, Thoma Na- 
dagldi, Nicolae Olahul arhidiaconul din Strigon secretariul, 
pe zdravenil Emeric Nagi de Vargaș viţe-palatinul, şi Fran- 
țisc de Reva, protonotariul palatinului, şi pre alți! conzili- 
ari al prea înserinatei dâmnei Mariei v&duvei prea iubitei 
sororel n6stre crăâsii Ungariei, Bohemiei ș. c., și pre. mu- 

erile, pruncii, moștânii, fraţii şi prâtenii lor, adecă pre a- 

ceia, caril ar ajuta noao, ce și trebue să facă după făgă- 

duința lor, cu sfatul, cu fapta, cu averile sau cu putârea 

„sa, să dobândim corona Și crăimea erei, vrând să încre- 

dinţăm despre bună voința n6stră spre ei, le făgăduim cu 
cuvintul nostru cel crăesc, că pre ej, şi pre fiesce-care din- 

iră ei, îl vom apăra în tâte deregătoriile, treptele şi bunu- 

rile lor de Ioann comitul din Sţepuz, voivodul ardelenesc, 

carele saii ales, și încoronat prin al să crai împrotiva 

legilor 'şi obicsiurilor ţereil unguresci, şi de alţii protivnici 

al lor, carii pentru aceia Sar rădica asupra lor, pentru că 

sânt credincioşi cătră noi, carii de vor păţii ceva pagubă 

în deregătorii, în bani, în averi, în bunuri, în venituri, 
pentru noj,'le vom întârce lor tocma atâta cât se va pu- 

tea ar&ta că ati păgubit, şi în cursul de do! an), ai le vom 

câștiga inapoi, cât au perdul, ai atâta le vom da. în ţerile 

nâstre, unde le va plăcea. Iară până atuncea fiesce căruia 

îl vom da loc în țările n6stre unde să pâtă lăcui securi, şi cu 
odihnă după trâpta fiesce căruia cu muerile, pruncii și tâtă fa- 
milia lor, şi le vom plăti și bani, fiesce căruia după vâlva lui, și
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după veniturile, care le-ai perdut, şi aceste le vom plini îndată 

cât vor păţii pagubă, şişi vor perde bunurile. Iară prelatu- 

rile, baronaturile, deregătoriile,-şi câlea beserecesci şi câlea; 

lumesci, şi bunurile cu cădință de moşie, care se ţin de 
dăruirea crăiască, măcar cum vor veni la mânile n6stre: 

înaintea, altora tuturor le vom dărui numiţilor conziliarilor 
cră6sel, şi acelora, cari! prind partea n6stră, fiesce-căruia. 

după vredniciile sale, şi pre ei îi vom ţinea, cinsti şi dă- 
rui mai mult de cât pre alţii. La a cărora tuturor.tare ținsre 
ne legăm pre noi, şi pre moștânil nostri prin mărturia căr- 
ților acestora, care le-am întărit cu pecâtea n6stră cu care . 
ne-am folosit până acuma ca arhiduxul Austriei. Dat în Vi- 
enna cetatea n6stră în 30 Noemvrie din anul domnului 
15926, iară al crăimel nâstre 1. Ferdinand c. m. s. (L. 8.) 
la porunca, pre înserinatului domn craiului nostru Nicolae 
Olahul c. m. s.> a 

Din hrisovul acesta să nu închidi, că dără în anul 1326 
sar fi făcut craiu deplin Ferdinană I, căci în anul acesta 
numai sau ales craiii Ungariei de aceia, caril fugise cu. 
crăiasa Maria, iară în anul îndată viitorii Sai încoronat, 
cum vom vedea. acolo. 2 

Anul 1527. La anul acesta scrie Miron logofătul 1, precum 
urmeză : «În anul 7035, și-au plinit detoiia omenâscă Pe- 
tru fratele lui Stefan (VI) vodă feciorul lut Bogdav III. 
vodă. Întru acestaş an, Ianuarie 14, muritai şi Stefan (VD 
vodă feciorul lui Bogdan vodă în cetatea Hotinului, otrăvit” 
de dâmna sa. Iară 6sele lui sau astrucat în mânăstirea, 
Putnei cea făcută de moşu-său Stefan cel bun. Domnit'a 
acest Stefan vodă ani 9 şi luni 9. Semâna la fire cu mo- 
Şu-seu Stefan vodă cel bun, că la războii era fericit, căct 
tot învingea, și lucrul său îl scia purta, măcar că era ti- 
ner, numai era mânios, şi versătoriu de sânge: omenesc.» 

1 Constans Miron in Ms. Chronico Valachico cap. 40,
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Tot acelaș Miron ! scrie apol aşa : <După mârtea lui Ste- 
fan (VI) vodă, celui tiner sai strâns bosril împreună cu 
t6te căpeteniile de țară, și aă sfătuit, pre cine vor alege 

să pună domn, că după obicâiul țerei de atunci nu încăpea 

altul la domnie, tără numai carele era s&minţă de domn, 

şi întrebând şi iscodind unul de la altul, sai aflat unul, 

de au mărturisit, că au înţeles din mitropolitul. ţerex The- 
octist, carele reposase mal înainte de Stefan (VI) vodă, fi- 

ind şi Stelan bolnav. la Hotin, că de să va sfârși Stefan 

vodă, să nu pună pre altulă la domnie, fără numai pre Pe- 

tru Măjsriul, ce Pau poreclit: Rareş, de pe numele muerii, 

care aii fost măritată mai nainte după alt bărbat tărgo- 

vaț ce lau chemat Rareş. Aşa pe Petru ailâudu'l şi ade- 

verindu'lă a fi de osul lui Stelan vodă celui bun, cu toţii 

Pai rădicat domn, Ianuarie 20, carele apucându-se de dom- 

nie, niminea şi-aă perdut nădâjdea. căci pace și odihnă au 
fosti tuturor. > Înţălâge : celor din Moldova ; căci ardelânii 

şi polonii destulă pacoste ai avută de la Petru Rareș sau 

al şâselea, cum să va vedea de.aci încolo. 

Cum că Petru VI sai Rareş domnul Moldovei au fost 

fecior lui Stefan V sau celui Bun, au Mare, domnului Mol- 

dovel, am dis la anii 1504, 1510 și 1518, şi acesta o măr- 

turisesce și Sigismund I craiul Poloniei în hrisovul săi cel . 

de la Doghiel 2, prin câre hrisov tocma acâia confederație 

au făcut cu Petrul VI în seimul de la. Petricov în 13 De- 

chemvrie din anul 1527 carea o făcuse în anul 1518 cu 

Stefan VI. Drept. acâia hrisovul întreg aci nul aduc, fără 

numa! cuvintele, care arată, că Petru VI au fost feciorul 

lui Stefan V, iară cuvintele sânt aceste : «Fiind că mă- 

ritul domnul Ioann Petru voivodu ţerel Moldovei, prâtenul 

noao adevărat iubit, după ce ai dobândit scaunul tătâne- 

stu al lui Stefan vodă şi al frate-săii loann Bogdan, şi al 

nepotu-săii Toann Stefan vodă, carele ai r&posat mal deu- 

1 dem Miron ibidem cap. 41. — 

niae tom. Î. p. 613. 

: Dogiel in Codice Dipl. Polo-
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nădi, prin nobilii Vlad căpitanu Hotinului, şi Thoma. Ber- 

novechi căpitanul Cernăuțulvi, şi de altă dată, şi acuma în 
seimul cel de comun al ţerei ai poltit de la noi, ca să în- 
noim și întărim legăturile, care le-am făcut mai de demult 
cu tală-săă Stefan, şi cu frate=s6i Bogdan, şi cu nepotu- 
stii Stefan vodă. Ş. c. » lată că Petru VI au fost fecior lui Ste- 
fan V, dară cum sai răzlăţit de după mortea tătâne-săi 
până acuma nu sau sciut despre dânsul? aii nu că el aă fost 
Petru pribegulu despre carele vorbâsce hrisovul de la a- 
nul 1510 adus? Ei şi aci dic ce am dis acolo, că el acela 
este, și aşa au pribegit, şi sau ascuns de groza frateluk 
său Bogdan, și a nepotului s&i Stefan, de numai mitropo- 
litul Theoctist ai sciut, pentru acdia au şi lăsat cu limbă 
de morte mitropolitul Theoctist, ca de să va sfârși! Stefan VI, 
pre el săl pună domn Moldovel, precum laă şi pus. Ci eu 
me întoc la istoria Ungariei. | 

Ferdinand I, vădând că Ioann Zapolia sau încoronat | 
craiii Ungariei, îndată ai scris patriarhului de la Roma lut 
Clement VIII, și acesta s'au lăudat cu afurisanie luj Ioanr, 
de nu va lăsa crăimea, lui Ferdinand : dară loann nu mult 
au găndit cu lauda acâia, ci au domnit în Buda până în 
lulie din anul 1527. Atunci intrând Ferdinand. cu mare 
6ste în Ungaria, loann au lăsat Buda, şi au fugit în To: 
caii, Ferdinand încă bucuros ai luat Buda în 20 Avgust 
fără vărsare de sânge, aflându-o g6lă 1. Deci au trimis cu 
6ste pre palatinul -Stefan Batori, de ati bătut pe Franţise 
Bodo generariul lui loann, întâiti la Tocaii, apol la Sină, 
și pre Ioann Pau întirit din Ungaria în Polonia 2. | 

„După acâste doao pârderi ale lui Ioann mulți aă trecut 
de la dânsul la Ferdinand, întră cari! aa fost cel mal de 
frunte : Paul de Varda arhiepiscopul Strigonului, şi Petru: 
de Pereni, pre carele îl făcuse Ioann voivod Ardelului. A- 
cesta, adecă Petru de Pereni, săntă corona Ungariei încă 

"1 Bethlen f. 45, et Istvanfi f. 92. — 2 Nadanyi p. 211. — Sigler £ 67.
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o aii dus de câia parte, cu care s'au şi încoronat Ferdinand 

în 5 Noemvrie din anul 1527, iarăş în Alba-Crăiască, pre 

cum scriă Nicolae Olahul! carele au fost de faţă la înco- 
ronarea lul Ferdinand, Iștvanfi?, Betlen? şi Timon î. 

Ferdinand după încoronarea sa îndată au vestit, că loann 

nu €e pre lâge încoronat craiii Ungariei, şi celor ce au ţinut 

le-au poruncit supt pârderea vieții şi a bunurilor sale, să 

să lase de Ioann în cursul de 15 qile, pentru carea şi mai 
mulți ai părăsit pre Ioann, și sau lipit de Ferdinand, întră 

carii au fost şi sasi! din Ard6l, cum scriă Betlen 5 si Miles, 

care greşâsce când dice, că Ferdinand sai încoronat în 

Buda: în 26 Avgust n6ptea, saii dâră şi acâia sau fost făcut 

maj 'nainle de a să incorona în Alba cea crăiască după 

obicsiu. 

Iară Ioann Zapolia neputând căpăta ajutoriii de la creștini 

asupra lui Ferdinand, au năzuit la Soliman II împeratul tur- 

cesc, cu carea faptă ad deschis cale turcilor în Ungaria, 

cum vom vedea la anil viitori. 

  

“Anul 1528. Năzuind loann Zapolia la ajutoriul turcesc, 

încă în anul trecut au fost trimis pre Hieronim Laschi la. 

Soliman II, împăratul turcesc, carele au şi căpătat audienţie 

la împăratul în 27 Ianuarie din anul acesta, 1528, în carea 

i-au făgăduit Soliman supt mare jurămiînt, că va ajuta pre 

“Toaun nu numa! împrotiva lul Ferdinand, ci şi asupra altor 

nemici, şi aşa aii slobodit pre solul de la sine în 3 Fevrua- 

rie dintru acestaş an, precum mărturisesce Ensuş Hieronim 

Laschi 7. Iară Ferdinand întru acâia au trimis pre genera- 

-xil să Petru Pereni, şi Valentin Turcul (Târâk) să cuprindă 

Ard6lul, care ai şi mers până la Braşeu, ci nu bine li sau. 

întâmplat acolo, cum să va arăta acuş. 

Despre Petru VI domnul Moldovei aşa scrie prea vestitul 

1 Nicolaus Olahus în Chronico. 5 Beihlen |. e 

f. 39. ! î c Miles p. 19. N 

[Nota 2 şi 3 lipsesc din m-seript]- 1 Bieronimus Laszki in Arcana 

+ Timon f. 112. | Hist. Legationis p. 185. seq. -
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Enghel!: «La începutul anului 1528, aa năvălit el fără de 
veste pre la Gurgio în scaunele secuenesci, Şepși Chezdi, 
Orbai, Ciuc, Gergei, bagând vină săcuilor, că Pau vătămat, 
și au prădat țera lor prea amar, și sau înturnat cu înce-. 
putul lui Făarari înapoi pre la Bistriţă la Sucâva cu f6rte 
mare dobândă, din carea ai începul a zidi mânăstirea 
Probata şi aşa sau înturnat, cât ai căutat gasilor din Bra- 
şeu a scrie cătră cel din Sibiiă în 8 Fevruarie din anul 1528 
(precum dice Simițianul lul Eder | 68) că Petru nurmal să 
face a ţinea cu Ferdinand, dară din inimă ținea cu loann 
Zapolia.» 

Ni au zmintit braşovânii in prepusul său; căci scrie 
lovie 2: «Petru de Pereni, şi Valentin Turcul, generarii cel 
mal de frunte al lui loann, trecuse la Ferdinand, şi ca să'și 
arcte vârtulea şi credința cătr& craiul cel strein, cetăţile 
din Aradl, care să ținea de ostașii lu Ioann, le lua cu pu- 
târea, ci moldovenul (Petru VI) ca-un neaşteptat protivnic, 
ai năvălit în Ardei, temându'și Ciceul şi Cetatea de Baliă, 
de care iși aducea aminte, că crail Vladislav si Ludovic le 
poltise înapoi, şi de Ferdinand încă se temea, că făcân- 
du-se craiu Ungariei, cu puterea Germaniei. și. bogăţia fra- 
te-stu Carol V le va lua de la el. —-—-— Pentru pricina 
acesta moldovânul apucându-se de austriani, carii bătea 
cetăţile în câmpul Bârsei lângă Braşea, i-au învins, şi ca 
să fie biruinţa mal mare, Şi may vestită, le-aii luat tâte tu- 
nurile. loann Zapolia încă bucurându-se de o învingere ca 
acesta îndată ai mulțămit moldovânului pentru dânsa, ŞI 
multe făgăduindui sau rugat, ca săi stea întru ajutorii să! ȘI 
potă dobândi iarăs crăimea. Ci mbldovânul: înflându-se de 
norocul cel avusâse, şi judecând să nu. cerce folosul altuia 
ci al s&ă, şi-au băgat în cap să cuprindă Ardâlul - nădăj- 
duind în tunurile ce luase de la stea lui Ferdinand: căci 
mal "nainte nu avusese tunuri de cisce, și de a putea zdrobi 

1 Engel in recenti Hist. Mold, ar o, 2 Panlus lovius Liber 40. pa- p. 17 
A gina 466-
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ziduri, fără numai de ferr şi r&u făcute, care le luase de la 

corăbiașii, caril âmbla pre Marea Nâgră, sau le cumpărase 

cu mic preț.» Aşişderea scrie Mironlogof&tul 1 la anul de la 

zidirea lume! 7036 care r&spunde anului de la Hs. 1528. 

Greșesc aşa dară Enghel 2, şi Haner3, carii pun biruința lui 

Petru VI asupra 6stei lui Ferdinand la anul 1529, carea 

greşală şi dintru acdia să dovedâsce, că atunci când au în- 

vins Petru VI pre ferdinandiani, loann încă nu dobândise 

îndărăpt crăimea Ungariei, nici Ard6lul. 

Mal 'nainte de a învinge Pelru VI domnul Moldove! | pre 

ferdinandiani, în 22 Iunie din anul de acum, Petru de Pe- 
reni ca voivodul Ardslului. pre partea lui Ferdinand ai fost 

scris preoților celor săsesci, să” dea carre, şi cai, că le va 

zăloji Făgăraşul. la carea poruncă a lui Petru de: Pereni 

în Dumineca patimilor din anul 1528 au scris Luca Ple- 

banul din Proştea mare, şi generariul vicariul cătr& de- 

canatul Sibiiului, să nu se împrolivâscă, ci să dea cai şi 

carrele cerute, pentru că el va strânge sobor, şi în comun 

să vor plăti, precum arată hrisovul de la Cornides £. 

Anul 1529. După ce s'au tăiat Radul VIII dimpreună cu 

Vlaa feciorul său, cum: s'au dis la anul 1523, turcii ai pus 

domn Valahiei, pre Moisi feciorul lur' Vladislav VIII vodă: 

căc scrie Atonymul românesc? : <Moisi vodă It 1529 este 

feciorul lui Vludislav (VIII) vodă, pus domn de la împ&- 

răție. El au tăiat pre Negoe vornicul, şi pe Drăgan pos- 

telnicul: iară ceia: alţi bo€ri lugind la Țarigrad cu pâră a- 

supra lui lau măzălit împărăţia. Ad domnit an 1.» 

lară Enghel6 scrie : «Moisi feciorul ' lui Vladislâv (VIII), 

au domnit 1: an şi 6 luni. Despre acesta dice Breviariul 

: Constans Miron in Ms. Chro- 1. „Senides Mss. Dipl. 'Tomo 2. 

i 9 

iii Valach, cap. &I- 5 Anonymus Valachicus in Ms. 
Engel. |. c. p. 70. seq- cap. &ki 

- 9 Haner Reg. Hung. Period. 17. & Engel in Hist. Valachiae part. 

$ 434. | 1..p..218.
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hronologicesc, că Tati numit pOrta, și drept acâia n'a fost 
plecați muntânii spre el. Belie dice despre el, că au fost 
feciorul lui Bessarab: așa dară Vladislav (VIII) au trebuit să 
fie din s&minţa lui Bessarab.» Aci mal bine serie Enghel, 
că Moisi vodă ati domnit mai mult de un an, căci acâsta 
să va adeveri la anul viitoriu. 
“Craiul Ioann Zapolia, după ce au bătut Petru VI dom- 

nul Moldovei 6stea lui Ferdinand, cum sai arătat la a- 
nul trecut, în anul de acum 1529 at pus voivod Ardâlu- 
lui în locul lui Petru de Pereni celui rătăcit către Ferdi- 
nand pre Stefan Batori de Șimleă, şi Pai: trimis în Ardel, 
căci dic annalil secuenesci!: «În anul acesta 1529 au ve-: 
nit voivod Stefan Batori din Șimleu, în Danoş aă ținut a- 
dunare întâiu în 13 Iulie, carea o au isprăvit în Murăş-O-. 
șorheiă. Am dat ostași asupra sasilor, a dece parte din- 
(r& secui, şi împrotiva lui Valentin Turc pre toţi secui! i-au 
chiemat pe nume Stefan! Batori, în 15 Avgust ad prins 
Stefan Batori pre Franţisc Lazar, și pe Corniş. Iară luy 
Franţisc Beughezi (Bâgăzi) i-au tăiat capul, luni după tă- 
iarea capului sântului Joann. Deci în 21 Septemvrie au în- 
ceput Stefan Batori a supune (ara şi pre sasi craiului Ioann, 
și i-ai supus până la Sibiiii, şi sau înturnat în 21 Octom- 
vrie, iară not secuil multă ste am dat asupra sasilor, şi hodnogiul nostru ai fost Grigorie Niuitodi.> Secuil au ținut 
lângă craiul loann pentru aceia, pentru că în dioa sântu- 
luy Bonifatie, Petru VI domnul Moldovei le-au fost scris, 
ca se lase pe Ferdinand, și să trecă la Ioann, precum 
iarăș aceia annalil? mărturisesc, Iară secui! fârte se temea 
de Petru pentru prada ce li se întâmplase la începutul a- nului trecut, nu la începutul anului acestuia 1529, cum vrea Haner 3. | 

Așișderea scrii despre faptele lux Stefan Batori şi Be- 

  

1 Mss, Annales Siculiei lingua 2 rr ; Hungarica exarati aq, h. a. Haner Reg. Hung Feriod. 15 ? Idem Annales Siculici |. e. $ 433, 
4 

e 

= 
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den! cu Sigler ?. Iară Soliman II împ&ratul turcesc până 

când lucra aşa Stefan Batori în Ard6l după făgăduinţa ce 

o făcuse prin Laschi craiului loann în anul trecut, în a- 

nul de acum în Septemvrie aii venit în Ungaria cu f6rte 

mare 6ste, și luând Buda de la Ferdinand o ai dat cra- 

iului loann, căci acesta aşa închide cartea sa, cea cătr& 

Climent VII, patriarhul Romei trimisă, ce să aduce de Cor- 

nideş 3: «Dat în Alba-crăiască în anul 1529 în carele în 14 

Seplemvrie bătând pe Ferdinand duşmanul, mal i6te ce- 

_tățile şi scaunul erei (Buda) cu 'corona Ungariei le-ai 

căpătat înapoi loann craiul cu mâna sa.» Alurisise Cli- 

ment VIL pre Ioann, pentru că n'au dat crăimea Ungariei 

lui Ferdinand, şi pentru acâia îi serie craiul loann, carea 

carte eti o aş'scrie aci întrâgă, dară mă tem, cănu o va 

lăsa țensura, alâtea cuprinde în sine, şi împrotiva palri- 

arhului Climent VII, și împrotiva lui Ferdinand |. 

Soliman II după ce ai dat Buda lu! Ioann Zapolia, ait 

mers de au incunjurat Vienna Austriei, ci de acolo cu pa- 

gubă şi cu rușine sai înturnat iarăş în Buda, precum 

scria Soiter 4, Zermeghi 5 şi Iştvanfi 6, unde în 21 Octom- 

vrie ai dat craiului Ioann hrisovul, ce să aduce de To- 

peltin 7: apol s'âi înturnat în ţera sa. 

De abea eșise Soliman II din Ungaria, şi Petru VI dom- | 

nul Moldovei iarăş ai întrat în Ard6!, căci dic annalil be- 

sâricil din Braşei 8: «În anul 1520 — — — bătaia, ca- 

rea sau ţinut la Marieburg cu moldovenii. în dioa de o. 

mie de mucenici, Petru voivodul Moldovei arde Prasmarul 

şi înainte de Simon şi Iuda (adecă în 27 Octomvrie) au 

bătut cetatea Brașăului cu foc, şi o ai prădat.» Betlen 
y 

  

Li
 

1 Beilen f. 52. Zermegi f. 396. seqq. 

2 Sigler f. 68. 6 Istvanfi f. 105. seqqg. 

3 Cornides Mss. Dipl. tom. 2. 7 'Toppeltinus pag. 174 seqg. 

p. 96. 3. Annales templi Coronensis 

4 Soiterus f. 569. seqg. | ad. h. a.
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scrie L. că Petru vodă cu noroc sati înturnat acasă pe la 
Bistriţă din Braşăă, ci Miles? scrie, că Petru aă fost bă- 
tut pre cale, când să înturna, şi fugărit din țâră. Dară eu 
intreb pre Miles, de cine au fost bătut și lugărit Petru VI 
vodă ? 

Prea vestitul Enghel încă scrie 3: <Voivodul lui, loann 
-Zapolia, Stefan Batori, ai ținut seim în Ernot în. Septem- 
vrie din anul 1529 cu secuii şi nobilii (din Arde!) la care 
“adunare sașii n'au vrut să trimită pre numiții săi. Ca săi 
îndemne la acâia, Stefan Batori le-au vestit la începutul 
lut Septemvrie, că Petru vodă ca un credincios vasal sai 
*supus al iui Ioann Zapolia, din porunca lui, și a împ&ra- 
“tului turcesc, stă să. pornâscă asupra lor, să le rumpă cer- 
„bicea; tătuş nu să v&d a fi mers numiţi! sasilor, pentru 
“că Petru vodă au şi năvălit în Octomvrie din anul 1529 
“în ț6ra Bârsei, şi ardend Prăşmariul în 17 Octomvrie, în 
19 Octomvrie aă ars cetatea din Braşei, şi cu multă pradă 
“sai întors spre Bistriţă, unde aă luat nu numai ţinutul, 
-cu Rodna cea bogată cu Baia cea de argint, ci şi cetatea 
„Bistriţii, şi o au întărit cu bună păză,; apoi au început a 
prăda comitaturile de prin preglur, și ținuturile secuilor 

“Dăgândule vină, că i-au fost spre împedecare. când au tre- 
cut, şi nu i-au dat zăhărea.» Așa vorbâsce prea vestitul 
-Enghel, dară prea mult grezesce ; căci Simon și Iuda întru 
-al cărora ajun au ars Petru vodă cetatea Braşului, nu 
:cad în 20 Octomvrie, se fie ars [în] 19, ci cad în 28 Oc- 
“tomvrie, şi așa celatea o ai ars în 27 Octomvri€; a doao 
Bistriţa o ai bătut în anul viitorii, cum să va arăta a- 
“colo; a treia cum culâză dice, că Petru VI patronul lui 
Ioann Zapolia, au tost vasalul acestuia ? au nu din obicl- 
'nuita sa lingăritură cătră unguri? carea nu să cuvine is- 
“toricilor. 

1 Beihlen f.58. î 5 Engel in recent. Hist, Mold: 2 Miles f. 21, p. 71.
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“Mai bine au nemerit prea vestitul Enghel! istoria Va-- 

lahiei; cănd așa scrie despre Moisi domnul muntenesc:: 

«Voivodul acest noi Moisi în anul 1529 îndată după Petru, 

vodă au năvălit în Ardi, şi încunjurând Braşăul, cu 6sle-: 

muntenâscă, şi turcâscă, ai prădat ținuturile de prin pregiur- 

şi mulțime de 6meni, încă şi de nobili au robit.» Disăiu 

că mai bine at nemerit Istoria Valahiei, pentru că annalii: 

secuenesci? încă aşa. qic: «În anul acesta 1529, muntenii, 

au ars în sesime. larăş, întru acesta an ai eșit munteni), 

și tot întru acesta an voivodul aii cuprins Șilindrul mare, 

dară sasil iarăş Pau luat înapoi, ci cu multă pârdere de: 

Gmeni, pe Simon Deac încă lau fugărit sasi! la Sas-Șebeş». 

Aşișderea. scrie Miles3. Ci annalil besericii din Braşeu & 

pun. năvălirea lui Moisi vodă la anul 1530, ce nu să.vede - 

_a fi adevărat, aă d6ră au ținut năvălirea acesta din sfăr-- 

şitul anului 1529 până la începutul anului 1530. 

“Anul 1530. Despre Moisi domnul Valahiei după ce sai 

înturnat de la prada Ard6lului, aşa scrie prea vestitul En- i 

ghel5: «După ce sau înturnat Moisi vodă din Ard6l, au: 

crequt, că o samă de botri îl sânt duşmani, şi: mai ales 

aceia carii omorâse pre antecesoriul lui, adecă Negoe şi: 

Drăgan. Drept acsia s'aii folosit Moisi vodă cu prilegiul, cănd: 

ad măritat pre soru-sa după banul din Craiova, şi au chie- 

mat pre acei.dor boârl, dinpreună cu alţii, despre caril a- 

vea prepus, pre 13 Fevruarie din anul 1530 la nuntă, în. 

dioa acâia au şi tăiat pe Negoe vornicul (nu dvornicul). 

şi pe Preda postelnicul, iară cela-lalți, şi ma! ales Drăgan: 

ai scăpat la Țarigrad, şi pârând pre Moisi vodă, au făcut, 

de pârtă aă numit domn pe Vlad (sau Vladislav IX). Moisi 

vodă vădend acesta, ail fugit în Ardâl, şi jeluindu-se de 

secui pre cale ai ajuns în Sibiiu. 

1 [dem Engel in Hist. Valachiae 4 Annales Templi Coronensis- 

Part. 1.p. 213. . ad. ann. 1530, | 

2 Mss. Annales Seculici ad. h. a. 5 Engel in Hist. Valachiae Part.. 

2 Miles £. 21. 1. p. 213.
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“Vlad (sau Vladislav IX) au domnit numai 2 ani, şi 6 luni, 

de la anul 1530 până la anul 1532. 

* Moisi vodă și-au aflaf puternici prâteni în Ardi, pre Ni- 

colae de Gherend episcopul Ardslului, pre Stefan Mailat, ca- 

vii amândoi ţinea cu Ferdinand JI, şi pre Caspar Horvat, 
şi cu bună ste ardelenâscă saă înturnat în Valahia, unde 

“în 18 Avgust. din anul 1530 iarăş şi-att căpătat scaunul, 
“pentru că au făcut să” j6re ţera de nou în Târgovești, ci: Vlad 
vodă adunând 6ste, şi bătându-se cu Moisi vodă la Viişcră 
(nu Vilșan),.au cădut Moisi: cu cumnatu-s&u Barbul banul 
Craiovei. Amândoao hronicile câlea cu mâna scrise spun, că 
Vlad vodă, carele au biruit pre Moisi vodă, Sau înecat în 
Dâmboviţa lângă satul Popesci, dar cum? şi când? nu 

„ spun». Eă am îndreptat Viișoră, în loc de Vilşan, pentru . 
„Că așa scrie Anonymul românesc; iara vornic, pentru acâia 
am pus în loc.de dvornic, pentru că românii nat cuvin= 
tul dvornic, ci vornic, care cuvint vine de la Vernicus cu- 
vintul cel lătinesc, despre carele ati putut prea vestitul En- 
ghel ceti pe Grevie! și pre Hofman 2, dâcă nu mi-au credut 
mie, când i-am scris despre acesta, din Buda, tocma atunci, 

„când să tipărea istoria lui, ce o.ai scris despre Moldova 
și. Valahia. 
„În cât este pentru istoria de prea vestitul Enghel aci a- 

dusă, nu am de a mă împrotivi lui, peniru că Sigler3 încă 
aşa o scrie; dară annalii secuenesci* așa vorbesc despre 
Moisi vodă : «În dioa sântului Vit, (în 15 Iunie din a- 
nul 1530), pre Moisi vodă Pai fugărit din 'Țâra Muntenescă 
şi începătorii vrăjbel au fugit. — — — în dioa sântului Av- 
gustin (în 28 Avgust) Mailat au dus în Tera Muntenescă. 
pre Moisi vodă; dară acolo i-au bătut, Mailat încă sai 
prins, şi au adus pe turci cu sine supt Făgăraş, şi Făgă- 
rașul nu li laă dat, drept acâia Tai înturnat în Ţera Mun- 

Lă ! Graevius in antiq. Rom. 3 Sigler f. 68. seg. 
“2 Hofmanus. in Lexico Univer- + Mss. Annales Siculici ad. h. a. 

sali. si Mae
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teneâscă şi Mailat, de acolo ai scăpat.» Annalii secuenesci 

de se vor bine socoti, nu să împrolivesc aci prea vestitulul. 

Enghel, dară se împrotivesc diselor lui ce!or la anul trecut 
despre Bistriţe aduse, căci dicl: «În anul 1530 în dioa 

sântei Dorotheel (în 6 Fevruarie) voivodul Moldovei, sau 

rădicat cu războiu asupra bistriţenilor, şi noi erăm gata de . 

a porni asupra lui, dară ai trecută mergerea n6stră.» 

Mai pre lung scrie Jovie2 războiul lui Petru VI domnului . 

Moldovei asupra bistriţânilor dicând : «Întâiaş dată sau luat 
Bistriţa, apoi sau cuprins vr'o câte-va sate, mal pre urmă 

aceia toţi cari! sau împrotivit, când ai năvălit şi nul au 

dat zăhărea, grei sau pedepsit, și ai simţit puterea şi cru- 

dimea biruitoriului. Acâstea înțelegându-le craiul Ioann, sau 

rugat se dea pace ţerei lui, că de va -auqi Soliman nu! va 
părea bine, și au cerut Bistriţa înapol; ci omenâsce, căci 

nu cuteza în vremea, în carea lucrurile lui era în cel mai 

primejdios stat, a întărita putârea omului aspru și neodih- 

nit. La acâlea moldovânul aă răspuns prelenesce, şi șk-aui: 

dat pricinile, pentru care ai venit asupra, bistrițenilor, -a- 

ducând aminte şi acâia, cu câtă primejdie sau bălut pentru 

craiul Ioann, mal pre urmă dicea, că el nu”! de aceia carii 

aruncă facerea de bine, dară gândâsce că sar cuveni lui 

Ioann ca el săi cinstâscă Bistriţa, carea i-o ai luat cu 

puterea (de la ferdinandiani) în r&splătirea şi a învingerii 
cei mai 'din nainte (din 1528), fiind că este aprâpe de Ci- 

cei, precum i-aă dăruit şi lui Soliman crăimea Ungariei, 

ci după puţine dile mai pre urmă moldovenul, aii pentru 

că preste nădejdea sa sporise în războiulă acela, au.pentru 

că să temea a mânia pre Soliman, mânând f6rte multe 

dobitece Saii înturnat în ţ6ra sa.» Aşișderea scrie Betlân 3. 

Dâcil aă fosti că săcuii n'a mers asupra lu! Petru VI, cum 

Sai dis mai 'nainte. 

1 dem Annales Siculici |. ce. | temporis Lib. 40. p. 466 seg. 

2 Paulus Iovius Historiarum sui 3 Bethlen f. 59.
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Craiul Ioann Zapolia în epistola, carea o au. trimis că- 
tră Stefan Batori voivodul sâă din Arde, din Buda Jol din- 
tre octavele veșmântului Maicii Preacurate din anul 1530, - 
ce -să află la Cornides 1, aşa scrie: «Vestile muntenesci de 
la voi în bun nume le-am primit, și că aţi trimis la voi- 
vodul muldovenesc pentru Nicolae Apafi, și celalalt carele 
să dice a fi prins cu el, ne-aţi făcut lucru prea plăcut. Tocma - 
așa i-am scris şi noi numitului voivod, Și crâdem, că nu 
să va împrotivi, mai ales înțelegând, că ai greșit ajutând 
pre voivodul muntenesc, şi că greşala acâsta nu să pote 
îndrepta almintrelea, fără numai prin noi.» Cum ni se vede 
pre Nicolae Apafi și pre: celalalt, atunci i-au fost prins Pe-o 
tru VI când au prădat Bistrița, iară voivodul cel munte-. 
nesc pre. carele Vai ajutat 'nu pote fi altul fără numa! Moisi 
vodă. carele năzuise la ferdinandiant pentru ajutoriă asupra 
lui Vlad IX vodă, despre carele așa scrie Anonimul româ- 
nesc 2: «Vlad (sau Vladislav IX vodâ) I6t 1530, acesta au . 
venit domn de la pârtă ales de bo€ri, iară Moisi vodă lu- 
gind în ţ6ra ungurâscă, ai venit cu ungurii, şi lovindu-se 
la Viişoră cu Vlad vodă, ati perit Moisi vodă, şi Barbul ba- 
nul. lară Vlad vodă preste doi ant s'au înecat în apa Dâm- 
boviţei. Au domnit ani 3.» | îi 

Annaliy secuenesciî și acesta dic: <În dioa tuturor SS. 
„(întâia di a lui Noemvrie din anul 1530) nemţii ai încun- 
jurat [în] Buda pe loann craiul.» Și pote fi, pentru că în! 
epistola mal sus adusă așa scris6se loann craiul câtră Ste-' fan Batori : «Vă scrisâsem mai dinioră despre venirea n&m-! 
ților la Vaţ, caril de nu sar fi intors pre nisce căli. strâmte 
şi înguste, audind și înțelegând despre oștile nOSlre, nu ar: fi fost îndoială, că i-am fi bătut şi șters de pre pământ cu: ajutoriul lui Dumnedeu, măcar că așa încă nu fără de pa- 
gubă sai întors. Să aşedase lângă Comarom, ci trimitena ! 

1 Cornides Mss, Dipl. Tom. 2. cap Anonymus Valachicus în Ms 
4 . . Ă «dp. â, . p. 242. a 3 Annales Siculici 1. e.
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noi şi acolo oștile n6stre pre apă şi pre uscat, n'aii cute- 
zat a ne aștepta, fujind înapoi. Sânt acuma de ceialaltă 
parte, doao miluri departe de Nitra, vom avea grija. lor 
şi acolo. 

Anul 1531. Annalii secuenesci! aşa grăesc la anul de a- 
cum: «Craiul loann în părâsimă au venit în Ardâl. No! am 
dat ajutoriă in dioa de Sântjorz craiului Ioann asupra să- 
silor ; iară la Sântă-Măria mare am dat bou pre încorona- 
rea. craiului Ioann.> Era. obicâiti mai de demult ca fiesce- 
care secuii carele era gazdă de sine să dea câte un boi 
pre sama craiului unguresc, când să născea, să însura, Şi 
să încoruna. Acesta, şi boil aceştea, mai 'nainte de a să 
mâna la craiul, să aduna Ja Murăş-Oşorheiu, drept acsia 
Sau şi chiemat Murăș-Oșorhâiul în dilele cele bătrâne Fo- 

rum siculorum, târgul secuilor. Când Sai încoronat craiul 

Ioann (căci la nascerea lul nenăscându-se craiă, nu i s'a 

cădut) boul acesta nu'l deduse secuii, pentru acâia. acuma 

au poftit. 

Cu mergerea sa în Ard€l alâta au isprăvit craiul Toann, 

de toți ferdinandianil, adecă nu numai sasil, ci şi Stefan 
Mailat cu alți ortaci al săi, sau plecat lui, sîngură Turda 
at fost ma! rămas în credincioşirea, cătr& Ferdinant I, ca- 

rea s'au și pedepsit cu foc pentru actia în anul acesta 1531, 

din judecata lui Stefan Mailat, precum scrii Haner ?. şi 

Miles 3. 

Mai r&i i-au slujit norocul în anul 1531 lul. Petru vi 
domnului Moldovei, pentru că sumeţindu-se cu biruinţele 
câlea multe din Ard$l, au cuprins Pocuția de la poloni, fără 

de veste, și o au întărit cu păzitori, despre a căreia luare 

îndărăpt aşa serie Vapovie *: «Cu puţin după acâia Sai vă- 

dut comelă sau stea cu c6dă pe cerii întâia di Avgust, de 

carea povăţuindu-se 1200 de ostași polonesci, au treciit 

ţ Mss. Annales Siculici ad. ann. 3 Miles p. 22. 

1531. * Vapovius in fragmento, pa= 
* Haner Reg. lung. Per. 17$ 44. | gina 605, seq. . , 

Cronica românilor. Tom. JI]. 17
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Nistrul, şi după ce de dece ori sau bătut cu moldovânii,.. 

carii era lăsaţi spre paza Pocujiei, în mat multe locuri i-ai 
" învins și au luat Pocuția, de la el. După actia Iloann Tar- 

novski intrând în Pocuția, nu departe de cetatea Gvozde- 

cia, s'aă lovit cu 6000 de moldovâni, şi învingendu'i au 
luat Gvozdecia de la dânșii. Puţine dile zăbăvind aci Tar- 
novski, începuse a, să trage înapoi, când i-ai venit veste, 
că Pelru palalinul Moldovei cu prea mare 6ste de 22,000 
și cu tunuri să apropia de sârg, şi că în marginea cră- 
imei, nu deparie de acolo, sau tăbărit. Tarnovski nu a- 

vea mai mulţi de patru mil de ostaşi, călăreți şi pedestrași, 
- carea 6ste era prea mică pre lângă stea protivnică, şi cel 

mai mulți judeca, să nu aștepte pre protivnicul, ci să lasă 
tunurile, şi trecând ' Nistrul, spre Haliţia, aşa să'l însele. 
Dară Tarnovski n'aă voit — — — deci şi-au întărit tabăra 
cu şanţ și cu carre, şi la carre ai pus pușcașii cer pedes- 
tri, în mişloc pre călăreţi. —— — Petru palatinul Moldo- 
vei încă sau apropiat cu prea mare gătire, şi aşedendu'și 
tabăra din protiva taberii leşesci, ca la 50 de tunuri ai 
înșirat, și nu avea mai mare grije de cât să nu scape po- 
Jonil, îngrozindu-se de stea lui Petru : [drept] acâia îm- 
părțindu'și stea aii încungiurat tabăra leşască. Dâci ati în- 
cepui a bate cu tunurile tabăra leşască, dară fără de stri- 
care mergea glânțele. Mai cinci câsuri s'aii bătut aşa tabăra 
polonâscă, cu mai mare pârderea moldovenilor, de cât cu 
a polonilor, căci polonii avea mai bune tunuri. — — — 
Ținutai bătaia mal șâse câsuri cu noroc amestecat, până 
când aii scos Tarnovski t6tă stea sa asupra moldovenilor, 
pre carii îl” fârte prăpădea tunurile polonilor. Atunci mol- 
dovânii ai început întâiu a să trage îndărăpt, apol a fugi. 
Polonii ca biruitor n'ai incetat a goni şi tăia pre moldo- 
veni, şi f6rte multă m6rte au -făcut într'ânșii. - Petru vodă 
sta într'un d6l, așteptând sfârșitul bătăil ; ci v&dând că nu 
să pot opri al sti, mutându-și calul și el ai fugit, şi pu- 
țin au fost de nu sai prins de poloni, —— că i să în-
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glodasă calul, tătuş ai. scăpat cu iuţimea. calului, ajutat fi- 

“ind.de al stl. Tabăra moldovenilor sai prins şi prădat, şi 

tunurile tâte sati luat de la ef. Sau întâmplat biruința a- 
câsta a polonilor la satul Obertin în 22 Avgust (din anul 

1531). Iară stâoa cea cu c6dă, și mai tare au strălucit în 
n6ptea după biruinţă, apoi s'au ascuns.» — Așișderea scriă 

Miron logofătul 1, Sarnichie?, Iovie 3, şi alți mai mulți, nu-. 

may cât dic Sarnichie şi Iovie, că Petru vodă tănit au fu- 

„git, căci nu sau uitat din dâlmă, cum scrie Vapovie, ci au 

fost de față în bătae. . : Ea 
Apol scriu Iovie și Vapovie 4 că Sigismund I craiul Po- 

Joniei, sai jăluit împăratului Soliman II împrotiva lui Pe- 

tru VI; şi Soliman aii şi poruncit lu! Petru, să aibă pace 

cu polonil.-Dară aceştea n'au ţinut pace cu Petru VI, căci 

scrie mal încolo Vapovie5: «Şi fiind că palatinul Moldovei, 

şi după pârdere nu să vedea a să lăsa de crudimea sa, 

şi să dicea că iarăş să gată de războiă, Sai poruncit că- 

pitanilor, călăreţilor, cari! păzea Pocuția, ca să prade Mol- 

“ dova. Iară polonii întrând în Moldova, mare pradă au scos 

de acolo. Şi făcând acesta de vro câteva ori cu noroc, o 

dinedră unul dintre căpitani, cu călăreți! de supt el, când 

să înturna cu prada, ai cădut în primejdie, și încungiu- 

rându'l laă prins moldovenii. Iară ceia:lalti căpitani întru 

izbânda perderii aceștia, mai adâse ori au prădat Moldova, 

şi o au învăluit cu neîncetat războiă. Ioann craiul Unga- 

riei drept acâia făcândui-să milă de nmul acela, ai trimis 

pre Statilie episcopul din Alba, sai al Ardâlului, la pala- 

tinul Moldovei, şi Pai dogenit să câră pace de la craiul Si-. 

gismund, carele urându-să de războiul cel nenorocos, au a- 

-şedat. cu solul lui Ioann, ca să trimită la Sigismund, și să 

câră încetare de la arme, pre un an n dimpreună cu întârcerea 

1 Constans Miron in Mss. Chro- 3 Tovius Lib. 40. p.467. seq. 

nico Valach. cap. &l. s Tovius et Vapovius ||. ce. . 

: Sarnicius Annalium. Lib. * Vapovius in lragmento p. 606, 

cap. 10. , segg.
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tunurilor, care le perdusă, dicând: că aşa marlezne să va face 

pace.» Ci din pacea acâsta tocma nimica sau ales, cum să 

va vedea la anul viitori. Iară episcopul Statilie dâră ai 

urmat în episcopia Ardlulului lui Nicolae de Gherend. 

Tot întru acesta an, Sâmbătă după Pasci, au întărit Stefan. 

Verbeuţi! compilatorul tripartitului hrisovul tătâne-seu, al 

lui Mihail de Zob, fiiul lui Petru de Zob.din Artiodiu, Du- 

minecă înaintea lui Noemvrie din anul 1486, sasilor din 

Teca tote pirvilegiurile şi slobodeniile acelea, cu care trăesc: 

numiții sasi din Tâca, până astă-di. Hrisovul acesta, cum 

sau întărit de numitul Stefan de Verbeuli, așa să aduce 

de Cornidesi, omul cel prea învăţat. 

Anul 1532. Despre Moldova aşa scrie Vapovie? la anul 

de acum: «la începuiul anului noii, ce au fost de la 
Hs. 1532, o mie de călăreţi polonesci din Pocuția au întrat 

în Moldova, şi când ardea şi jefuia ţera, fără de veste sai 

încungiurat şi bătut de moldoveni la locul Tarasouţe: la 
200 au tăiat, şi prins dintre ei, ceia-lalţi sau mântuit cu 

fuga.» Aşișderea scrie Miron logofătul 3, carele qice după 

acdia: <Vădând atâta pagubă Petru al VI vodă despre I63I, 

au gătit 6ste fiind iarnă la Fevruarie, ai dat cuvint să'st 
potcovâscă caii de iarnă, şi dacă au întrat în Podolia mol- 
dovenil au ars Cervonil, Iaghelniţul, şi Cârnocojiţii, de care. 
prada prindând de vâste polonii s'au gătit rotmistrii (adecă 
căpitanii călăreţilor) cari! era puşi pre margine, şi cu dânşit 
Andreiu Ticischie și Nicolae Sinevschie hătmanul Pulţii, şi 
cu alți rotmistrii cu oști, şi au eșit înaintea moldovenilor 
la apa Sirdtiului (scriu hronicarii leșesci să fie fost şi turci 
câţl-va într& moldovân)), datu-și-au războiă la apa Sirâtiului, 
purta de a drâpta pre 163 hătmanul de câmpuri Nicolae 
Sinevschie, iară de a Stânga Ticinschie, starostele Robhati- 

"1 Daniel Cornides Ms. Did. tom, 3 Constans Miron Jogotheta 
4. p. 494, in Manuscript Crhonico Valachico 

? Vapovius in fragmento p. 607. | cap.4&l.
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nului; :ci puţin au stătut I6şii la bătae, că îndată ai pur- 

-ces la resipă, cine încătro putea, mulți s'aă încetat în Si- 

râtiu, multă au încăput la robie vii, prins'aă 60 de șlec- - 

taci. aleși, iară 800.au perit din cei mai de jos, cădutai-la 

acest războiu Vinglischie din Godivia, şi Pilijchie din Leleva,, 

iară Vlodec Prapdici: sau prins via de moldoveni.» - | 

Craiul loann Zapolia încă ai încercat în anul de acum, 

după cum arată Betlen!, să să potă împăca cu craiul Fer- 

dinand I, şi prin migilocirea împeratului. Carol V, la atâta 

aii fost mers lucrul, de sai şi ţinut adunarea în Poşon. 

pentru împăciuire, pace tătuși deplin nu sau putut face. 

May rău ai lucrat craiul Joann, că în anul acesta 1532, 

pre Ludovic Griti, feciorul dogei din Veneţia, carele fusese 

trimis la dânsul de sultanul Soliman II, pentru nisce treb! 

politicesci, lai numit gubernator Ungariei, preste voia mai 

multora, iară mal vârtos preste voia lui Emeric Țibac a- 

lesulu! episcopului Orădii-Mari, cum serie Zermeghi?; căci 

din gubernatoria lul Ludovic Griti multe rele sau întâm- 

plat după acâia.. 

„Anul 1533. La anul. acesta așa scrie Anonimul românesc 3: 

«Vintilă vodă din Slatina I6t 1533, Pai rădicat botrii domn; 

el au zidit mânăstirea ce” dic Vintilă vodă, la județul Bu- 

z&ului. Acesta ai tăiat. mulți boâri; iară înfro di eşind la 

vinat pre apa Giiului, i-au tăiat bosrit capul. Au dom- 

nit 3 anl. | | 

Iară prea vestitul Eoghel 4 scrie: «Vintilă au domnit 2 ani 

si 6 luni, de la anul 1532 până la anul _153£. După Vlad 

(sati Vladislav IX) carele mai că sau fugărit în Ardel, €n- 

suş  bosril și-au. ales şie domn pre Vintilă din oraşul Sla- 

tina.. Acesta măcar că aii zidit o mânăstire şi o besârică 

Ja Omenedic în judeţul Buzeului, ce se numesce de pe nu- 

1 Bethlen folio 65—69. 4 Joannes Christianus Engel in 

2 Zermegi f. 404. , Historia Valachiae pat. 1. pagina 

* 3: Anonymus Valachicus in Ms. 
213. seg. 

cap. 44.
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-mele ziditoriului, precum scrie Sulţer I. 310, tătuş ai fost 

mare tyran, potopind mai mulţi boârl. Întru al treilea an al 

domniei sale, adecă în anul 1534, eşind la vinat de cerbi 

la Craiova pre apa Giiulul, sai sfătuit cu cel mal credincioşi, 

al sti, cum ar putea tăia şi pre ceia-lalți dintr& boeril cei 

ma! puternici? Sfatul acesta înţelegându'l bodrii, au prins 

el mal înainte arme, şi au tăiat pre Vintilă vodă, în ţer- 

murile Giiulul în anul 153%. | 

Aci încât este pentru nrOnologie sau ani, în caril at 

domnit Vintilă vodă în Valahia, mai dirept are prea ves- 

titul Enghel, de cât Anonymul românesc,. cum să va res- 
chira lucrul la anul viitorii. Despre Vladislav LX, încă nu 

fără fundament vorbâsce aşa Enghel, căci pote fi, că Vladis- 

lav IX sat numit de alţii I.aiot, despre carele vom cuvinta: 
iarăş la anul viitorii. Vintilă vodă au trimis aşa dară soli 

la Sigismund | craiul Poloniei, precum scrie Vapoviel! di- 

când :: «Sigismund craiul, după ce sau isprăvit -seimul din 

Petricov, sai înturnat în Cracovia: unde au venit la el. 

de la palatinul muntenesc, carele oblăduâsce în Valahia, 
sol, poitind pace, pretenşug și legătură de pururea cu cra- 

iul Sigismund, nu pentru altă ceva, fără numai de vâr= 

tutea, înțelepciunea şi vestea craiului, cu carea întrecea pre 

toți crail, pornit măcar că nu atingea marginea crăimei Polo- 

nie), despărţit fiind de poloni prin moldovâni, secui şi unguri». 

(În anul acesta 1533 aii mers și Ludovic Griti din Un- 

garia ca un gubernator al ţerei unguresci la Țarig:ad, cu 
„nisce treb! proprie, şi ale ţerei, după a căruia pornire craiul 
Ioann: Zapolia aii pus pre Emeric Țibac voivod. Ardslului, 
precum mărturisesc Iştvanfi 2 şi Batlen 3; tot întru acesta an 
în 27 Septemvrie sau născut şi Stefan Batori din Şimlei, 
carele apol ai fost -prinț Ard6lului, şi mal preurmă crai 
Poloniei cum serie Bucolcer £. 

1 Vapovius în Fragmento 613. 4 | a, 
2 Isivanfi £, 197, p. Bucholcerus în indice Chro- 

3 Volifg. lethlen f. 70, .| nologico, p. 549.
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Aci bun loc va avea, ce scrie loan Comnenul! despre. 
mânăstirea Cotlumusei din muntele .Atho carea întâiași 
dată au fost ziailă de împăratul Alexie Comnenul, qi- 
când: «Mai pre urmă prea'nstrălucitul oblăduitoriul Va- 
Jahiel Negoe vodă după mulți ani, şi iarăş Radul vodă, a- 
mândoi Bessarabi, Mircea vodă, şi Vintila vodă, mânăsti- 

- rea acdia t6tă o au înnoit, carit sânt zugrăviți de-a rândul 
în bescrică; așa, cât după cel diatâiă et să socotesc fun- 
datorii mânăstirii aceia. Hramul bessricil este Schimbarea 
la față a mântuitoriului Hristos.» 

Anul 1534. După mortea lui Vintilă vodă, despre: care am 

cuvintat la anul trecut, măcar că în anul acesta sau în- 

timplat, Anonymul românesc forte amestecă istoria Vala- 

„_hiel, drept acâia, eu sânt silit a mă depărta în multe, şi 

c
r
 

mal vârtos în hronologie de Anonymul acesta, și a îndrepta 

după disele altora tâtă istoria Valahiei cea de pe timpul 

de acum. Carea ca să o pociă cu mal bun rând face, în- 

tâiă voii aduce cuvintele lui, cum sânt scrise, apoi le voii 

îndrepta, cum scriă alţi avtori vrednici de credinţă. Scrie 
dară Anonymul românesc2: <Radul ([X) vodă Paisie lIst 

1536, acesta era călugăr şi Egumen la mânăstirea Argi- 

şului, şi Pai pus boârii domn, numindul Radul „vodă, la 

lâtopiseţ scrie, că el ai făcut mânăstirea Mislei, dară cer- 

celându-să la pisania mânăstirei, să vă&du că: este mânăstirea. 
făculă de Petru (1) vodă, şi de fiiul său Marco. În domnia 
acestui Radul. vodă, bosril ce era pribegi în (âra ungu- 

râscă, făcând domn pre un Laiot vodă, şi .biruinduse Ra- 
dul vodă au fugit la Nicopoli. Ai domnit Laiot vodă 2. 
luni, apoi venind Radul vodă cu. turcii, şi bătându-se la 

fântâna iganului, ai perit Laiot vodă. Iară după acesta. 
pe Radul vodă măzălindu'l împărăţia, lau sârgunit la E-- 

gipt, şi acolo au murit. 

! Joannes Comnenus apud Mont- 2 Anonymus Valacbicus în Mss. 

fauconium in Paleographia graeca 
p. 483. | | cap. 44:
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„ «Petru I vodă, I6t 1537. Acest domn la lâtopiseț şi la . 

hronologia veche nu este; dară este dovedit lucru, că ai 

stătut domn, că la acest vălâti-scrie în pisania mânăstiri 

din Mislea, că au zidit mânăstirea acest Petru vodă, și 

fiiul săi Marco: şi la mitropolia din Târgoveşti scrie în pi-. 

sanie, că rămânând nesăvârşită de Neâgoe vodă, au săvâr-. 

şito Petru, şi cu fiiul s&ii Marco, la lât 1538, și tot acesta 

domn ai zugrăvit mânăstirea, după care să adeverâză, că 

aii stătut domn la acest vălât. Au domnit ant 9.+ 
Până aci Anonymul românesc, dară greşâsce întâi a- 

nul în carele sai pus domn Radul IX, pentru că în anul 

acesta 1534 când au tăiat pe Griti, Radul IX după cum 
scrie Iştvanfi!, era domn Valahiei, ci întâiaşi dată; gre- 
şesce a doao, scriind că Radul IX ai domnit numai un 
an, şi apoi măzălindu-se în anul 1536 ai murit sârgunit, - 
pentru că Radul IX tocma în anul 1536 ati domnit a. doao 
Gră, până la anul 1546, cum să va artta la anit viitori; 
greșesce a treia 6ră, in t6tă hronologia domniei lui Petru 
întâiu vodă ; căci istoria este aşa: îi 

După uciderea lui Vintilă vodă s'au adunat bosrit în a- 
nul acesta 1534, și au ales domn Valahiei pre Paisie e- 
gumenul mânăstire! din Argi; căci scrie şi Filstih la En- 
ghel 2: «După mârtea lui Vintilă sau adunat bosril în mâ- 
năstirea din Argiș, şi pre Paisie egumenul de acolo Lai 
ales domn, punându' numele Radul.» Carele în sircoa dom- 
nilor muntenesci este IX cu acest nume. După ce Pai pus 
domn, nu mult timp aă trecut, şi mal 'nainte de a veni 
Griti precum mi se vede mie s'au rădicat asupra lui Laiot 
Bessarab vodă, căci scrie iarăşi Filștih tot acolo : «După. 
scurt (imp ai venit Laiot Bessarab vodă din Ungaria cu. 
bosrii Stroia, pribacul Manole, și Mihalcul, şi cu o samă 
de haiduci, şi bătându-se cu Radul, Pau fugărit la Nicopoiiu, 
iară Radul căpătând ajutoriă de la turci, după doao luni 

: Istvanfi Lib, 12. p. 1 97. — 2 Filstich apud Engel i Hist. Va- lachiae Part. 1. p. 215. „Ap gel în is a
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sat întors înapoi, şi bătându-se a doao 6ră cu Laiot Bes- 

sarab la fântâna Țiganului, de astă dată lau învins, şi aă 

perit Laiot Bessarab dimpreună cu bosrii mai sus numiţi.» 

Prea vestitul Enghel! după ce ai adus cuvintele lui 

Filştih, bine însamnă aceste: «Laiot Bessarab dâră au fost 

Vladislav IX, şi aii putut după bătaia acesta să. se înece 

în apa Dâmboviţei. Musrea lut, Despina, după cum scrie: 

Betlen ]. p.'557, ca o matronă de cinste ai murit de 

ciumă la Sibiiă, în anul 155%.» 

"Pre Radul, cum gândesc eu nu fără de fundământ, pârta 

tureâscă pentru acâia Pai măzălit curând după uciderea 

lui Ludovic Griti, pentru că şi el ai dat ajutoriii asu- 

pra lui Griti, cum să va vedea acuși, şi în locul lui au 

pus domn Valachiei pe Petru I de la Argiş ; căci scrie 

Haner2: «Cât sai făcut voivod Ardâlului Stefan Mailat, 

îndată ai ajutat cu frumâsă 6ste ardelenâscă pre [6re-care 

boâriii din Moldova. anume Moghila, fără de scirea craiu- 

lui Ioann Zapolia, să facă domn muntenesc; ci răi i Sai 

întâmplat norocul, pentru că fu bătut de Petru voivodul 

Valahiei, şi sau prins de turci, caril venise întru ajutoriii 

„lui Petru (1). May norocos au fost curând după acâia Ste- 

fan Mailat, că pre afuriş au scăpat din robia turcescă şi) 

Sau înturnat în Făgăraş.» În nota n, apoi dice acelaş Ha- 

ner: «Despre tâtă istoria acesta tac alți avtori, numai Be- 

ten f. 76 o ati seris cu deadinsul.> Iară despre volvodatul 

lui Stefan Mailat aşa scrii annalil secuenesci 3: <Craiul 

loann aă venit în Ardăl şi pre 28 Octomvrie (din anul 

1534) au strins seim în Turda de tutertrâle nemurile din 

Ardd|, şi voivodatul Pai dat lui Mailat.» Din care itâte 

lezne poți cul6ge, că Petru | de la Argis au urmat Ha- 

dulni IX, în anul acesta. 153% după uciderea lui Griti, şi 

că Mailat la sfârșitul anului acestuia at cercat, să pună | 

1 [dem Engel ]. c..in noiis. —'2 Haner Reg. Tung. Period. 17. 

$ 451. — 3 Mss. Annales Siculici ad. h. a. Ma
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pre Moghila. în locul lu! Petru I domnului Valahiei, despre 

carele mai multe voii arăta la anul 1536 când ai domnit 

a doao 6ră Radul IX în locul lui. Vedqi şi acâle -care le 

voii spune la anul 1544 despre Radul IX. Acum trec la 

tragedia lui Ludovic Griti, carea aşa ai fost: 
Ludovic Griti, cum. sau diş la anul trecut, cu 6re ce 

trebi mersâse în Țarigrad; în anul de acum sau înturnat 

de acolo spre Ungaria cu mulţime de turci (Iztvanfi! dice 

cu atâța câţi arăta 6ste întrâgă; Betlen?, şi Ortelie3 dic cu. 
7000; iară Petru de Reva , qice cu 2900 de călăreţi şi o mie 

de pedestrași, afară de unguri ;. căci avea cu sine pre Ioann 

Dogi, Orban Batiani şi Caspar Perniş), şi venind la Drăş- 

tior, pretutindenea au arătat . mare polală, “iară acolo at 

spânzurat pe boriul Elia din Valahia, pentru că n'a avut 

atâtea luntri gata câte poftea.. el ca să trâcă în grabă. După 

_ce at trecut Griti Dunărea şi au ajuns în Valahia, pre 

domnii românilor, pre: Petru VI al Moldovei, şi pe Ra- 
dul IX al Valahiei îi ţinea numai ca pre nisce supuşi al săl, 

încă şi mai slubi, până ce, au trecut în Ardel la Braştu-. 

Zăbăvind câtva la Braştu Griti, Emeric Ţibac: voivodul Ar- 
delului i-ai eșit întru întimpinare, ca să! curtenâscă, și 

mergând până la Felmer aprâpe de Braşău, ai mas acolo. 

în ajunul mucenicului Lavrentie, ca dimineţa mal pre ușor, 

să ajungă la Griti. Înţelegând Griti venirea lui 'Țibac, aă 

trimis n6ptea pre loann Dogi, căruia îl dăduse 6re când. 

mal nuinte Țibac doao pălmi, pentru neobrăzirea lui, şi 
pre. Urban Batiani, de au omorât fără de veste pre TȚibac: 
şi taindu i capul Vai dus la Griti. Cei de lângă Țibac, cari! 
Sau mântuit de perire, sau împrăștiat în toi Ardâlul, și 
așa în grabă Sai vestit mortea lui, carea înţelegându-o ar- 
delânil, sau adunat toți la. Sibiii, şi şi-au ales povăţuitork 
pre Stefan, Mailat, pe Gothard Cun, și pe Frantisc K6ndi. 

+ Tstvanfi Lib. 12. p. 196. 2 :3 Ortelius f, 65. 
2 Bethlen f. 71. + Reva Centuria 6.
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După 'actia ai trimis pe doi secui la domnii românilor 

pentru ajutorii, pe Nicole Corniş la Petru VI, şi pe Mar- 

tin Andraşi la Radul IX, caril au şi venit, cum scrie Işt- 

vanfi! cu 10,000, iară cum dice Vapovie? cu 18,000; 

din Ardâ! și din comitatul Bihării încă să strinsese ca la 

40,000 de ostaşi. Griti înțelegând acestea, și năd&jduind. 

că'l va ajuta craiul Ioann, cu înșelăciune au întrat în Me- 

diaș, şi de acolo sai apărat, până când fu vindut de Per- 

niş și Batianni, ca să li se erte uciderea lui Țibac: atunci 

Sau prins cu doi feciori al sti, adecă cu Antonie, pre carele 

vrea să'l facă episcop în Agria. şi cu Andreiă. Lui Griti 

i-au tăiat în 28 Septemvrie din anul acesta 153% dimineța. 

mânile, la amiadă-di piciorele, sara capul, precum scrie . 

Reva 5; iară fecioril lul sai dat pre mânile moldovenilor, 

şi nu Sai mal audit după acâia despre dânşil. Aşa sau 

slins şi numele şi mândria lui Ludovic Griti. 

Tot întru acesta an au trecut Și Sibiiul ds pe partea lui 

Ferdinand I, spre partea craiului Ioann Zapolia, prin mij- 

Jocirea lu! Stefan Mailat, acum voivodului ardelenesc, pre- 

cum arată hrisovul, carele s'aii scris despre acesta, şi să 

află la Hanerf. | 

Anul 1535. Petru VI, domnul Moldovei vădând sfedile 

dintră craiul Ioann Zapolia, şi dintr Ferdinand I, care de 

abea Sau alinat câtva în anul de acum prin încetarea de 

la arme, iară nu Sai aşedat de tot prin pace statornică., 

după eum arată Maner, încă în anul trecut ai început a 

Jucra la Ferdinand ca să i se întărâscă moştenirea Ciceului: 

a Cetăţii de Ballă, a Unguraşului și a Bistriţil, carea poltă 

a sa o ai dobândit de la Ferdinand prin diplomatul ce 

1 Istvanfi |. e. | | 4 Haner Ms. Dipl. Tom. 2. p. 

2 Vapovius in Fragmenlo pa- | 63. seqd. 

gina 616. 5 Jdem Haner Reg. Hung. pe- 

s Rev l. e E riod. 17. $ 452.
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Saii dat din Vienna Austriei în 17 Ianuarie la anul 1523 

şi să aduce de Prail. 

lară în. vara din anul acesta 1535, precum arată prea 

vestitul Enghel?, Petru VI de noi aă.prădat Pocuția, apol: 

în luna lui Dechemvrie au trimis la craiul Sigismund 1] pre 

-Gre-care Avram, să rânduâscă craiul adunare la: Hotin, să 

“să îndrâpte pricinile dintr& âmbe ţerile, care adunare o aă 

şi poruncit craiul în 5 Ianuarie din anul 1536 pe 26 a 
lunei lui Maiă din acelaş an. 

Anul 1536. La anul 1534 am fost dis, că la anul acesta 
"1536, mai multe voiii arăta despre domnii Valahiei Petru 

Şi Radul iX, ca să şi plinesc făgăduinţa acâia, iată aduc a- 

-cuma cuvintele prea vestitului Enghel 3, care sună aşa : «Ra- 
-dul (IX) cel măzălit de turci şi de Petru ([) ai năzuit acuma 

iarăș la turci şi s'au făcut prea primegidios protivnic lui Pe-. 

tru, arhiepiscopul Nicolae Olahul, carele în anul 1536, scria. 

Ungaria sa la Bruzele, ne pomenâsce noa9 dintr'o epistolă, 

carea tocma în anul 1536 au primito, nenorocirea unchiu- 

lu săă a lui Petru din Argiş, carele era feciorul Stanciu- 

lui, cu cuvintele ce sună aşa la Nicolae Olahul 4 

<Mahomet başa turcilor ai numit pe Petru din Argiş. 
“domn Valahiei, carele nu să aședqasă încă bine în scaunul 
domnesc, şi s'a rădicat asupra lui unul din câialaltă parte, 

-diversae factionis, (dice Engel : adecă Radul din partea Dră- 

-culeştilor), şi venind cu 6ste, sai nevoit să'l surpe din. 
- domnie, iară când sai întâlnit âmbe oștile, Petru aă eşit 

“să să bată: cu protivaicul săi numai amândoi în vedârea. 
amânduror oștilor, şi acuma Petru era să învingă pre protiv- | 
nicul săi când bosrii muntenesci viclâni fiind, aă ajulat ce- | 
“Iuialalt, şi pe Petru Pau prins, apol însemnându'! la nas, lau | 
alungat din țâră, tătuş nădăjdussce el, că cu ajutoriul lui, 

e 

1 Pray Annal. p.277. > Epseli in Hist. Valach. part. I. 
2 Engel in t. Bist, „Lp. 214 

:p 15. recent. Hist. Mold 4 Nicolaus Olahus in Hungaria 
et Attila e D. Koiler p. 58.:
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Dumnedeii va învinge pre duşmani! săi, și cu sabie îşi va: 

răscumpăra scaunul său». 

Care fiind aşa., cum pâte fi adevărat ce scrie Anonymut 

românesc la anul 1534 adus, că mânăstirea din Mislea, 

o ati zidit Petru 1 din Argiş la lst 1538? mai vârtos, că 

în anul 1538, cum să va ar&ta acolo, în Valahia domnia. . 

Radul 1X vodă. 

Despre Radul IX vodă încă așa scrie prea vestitul En-. 

ghel!: «Radul au domnit 9 ani și 8 luni, de la anul 1536. 

până la anul 1546. Despre domnul cel descălugărit al Va- 

lahiei Radul, numai atâta pomenesc hronicele Ţerei Mun- 

tenesci: | | | 

<Întăiu, că el ati zidit mânăstirea Mislii, ci dâră înce- 

pută fiind de Petru el o au săvârșit. | | 

«A doao, că el aă spânzurat pre doi bo&ri, pre banul 

Thoma, şi pre logofătul Vlaicul. i 

<A treia, după hronica lui Filștih au măzălit turcii, şi. 

Pau sârgunit în Egipt. După Breviariul hronologicesc, €6n- 

suș el sai lăsat de domnie, şi îmbrăcându-se iarăși călu-- 

gărâsce, sai dus în Palestina la o mânăstire, şi acolo Șl-aă. 

sfârșit viața.» Ci de nu pomenesc mai multe despre Ra- 

dul IX vodă hronicele celea muntenesci, pomenesc câlea stre-. 

ine, cum vom vedea la anil viitori. | 

Despre Moldova așa. vorbesc Annalil secuenescl 2: <Anul 

1536, la Ispas, am luat Ungurașul de la voivodul Moldo-. 

vel, iară în dioa trupului lui Hs. tâtă țera Ardelului ne-am. . 

sculat asupra voivodului din Moldova, şi am descălecat ia-: 

răşi în 27 lunie.> Pricina pentru care sau făcut acestea, 

o dă prea vestitul Enghel5 scriind : « Mailat voivodul Ard6-- 

“lalui carele şi în propria sa personă :erea vătămat de Pe-: 

tru (VI), ai oblicit că acesta să gală, să năvălescă în Ar- 

del pentru ca să facă pre voia lui Ferdinand. Drept aceia 

| 1 Engel |. c. p. 215 ă | 3 Engel in vecent. Hist. Mold. 

“2 Mess. Annales Siculici ad. h. a. | p. 179.
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în anul 1536 ai bătut Unguraşul cetățuica lui Petru, şi: 
„lui Franţisc Lazar secuiului, carele era pârât, că să înțe- 

lge cu Petru, i-ai tăiat capul în Reghinul săsesc, pre- 

cum scrie Verantie. Iară Petru v&dând acâstea sau rugat de 
ertare craiului Ioann, carele lezne Pau ertat, şi sau împă- 

cat cu el, având şi alte griji mai mari.» Așişderea scrie. 

Haner! despre Unguraș, şi de ar fi fost cetit pe Veranlie, 

carele încă nu' era typărit pe vremea lui, nu s'ar fi îndoit 

despre pricina uciderel lui Franţisc Lazar. 

După ce s'aii împăcat Petru VI domnul Moldovei cu craiul 

Joann Zapolia, nu sau putut odihni, ci iarăş sau apucat 

de poloni, căci scrie prea vestitul Enghel?: «Petru întru: 

acâia cu năvălirile sale au împedecat pre poloni, de nici au 

lucrat Pocuția, nici o ai întărit: ai îndopat cu daruri pe 

ministrii lui Soliman II, au ţinut cu muscanii, şi au învi- 

tat pre tătari asupra polonilor ; despre care tâte sai jeluit 

Sigismund I, seimului ce sai adunat în Cracovia în luna : 

lui Noemvrie din anul 1536.» | 

Cornides 3, încă aduce un hrisov al lui Stefan Mailat, 

prin carele poruncâsce din Murăş-Oşorhâiă în 21 Noem- 
vrie al anului 1536, conventului din Cluş-Mânăştur, ca 

d6mnei. Elisavetei muerei măritului Ladislav Banfi Logionţ 
de Bonţida, .fâtei dâmnei Martei Vinţa, cei din zdravănul 

răposatul Ladislav de Gerend născute, care îşi perduse drep- 

tățile sale, săi dea afară t6te cărţile n&mului ei, câte să 
vor alla în Sacristia conventului. 

Anul 1537. Care le-am scris ei din Miron logofătul la a- : 
nul 1532, despre moldoveni şi despre poloni, prea vesti- 
tul Enghel 4 le pune la anul de acum. Tu drept acdia ju- 
decă, care are mal dirept, însă cum că în anul de acum, 

: Haner Reg. Hung. Period. 17. | 3 Cornides Mss. Dipl. Tom. 1. 
Ş 453. p. 282. 

2 ldem Engel ]. e. p. 178, - p. eee În recentiore His, Mold, 
,
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încă ai fost gâlcâvă întră moldoveni şi întră poloni, arată 

lucrurile care le voii aduce la anul viitorii. 

Ungaria încă destul au pătimit în anul acesta pentru ne- 

nărăvirea crailor.Ioann Zapolia şi Ferdinand I, precum scrie 

Iştvanfi!, ci întră aceşti doi crai încă sai făcut pace de- 

plin în anul 1538, cum vom vedea la anul acela. 

Anul 1538. Inima cea mare şi neodihnită a lui Petru VI, 

domnului Moldovei, la atâta Pai adus pre 6], de mai Pau 

prăpădit în anul de acum, căci polonii Sau rădicat asupra 

lui ma! întâi, apoi şi turcii, şi craiul Ioann Zapolia, cât 

mai laii repus, cum să va arăta de aci înainte. Despre - 

poloni, caril nu mai putea suferi dosădile lui, așa scrie 

prea vestitul Enghel 2: «Seimul din Cracovia ai orânduit.. 

plată noao pentru ostași, craiul Sigismund I, au trimis în 

anul 1538, pre Ioana Tarnovschi, să încunjure Hotinul şi 

'să'l cuprindă, și feciorul craiului Sigismund Avgust ai strâns 

oşti la Leopoiii, ca să mârgă întru ajutorii lul Tarnovski, . 

de care tâte spăimântându-se Petru VI, au făcut pace cu 

Tarnovski cătră sfârşitul anului 1538, carea. pace este ti- 

părită la Doghiel, ș. c.> Pacea la Doghiel tipărită eu o voii . 

aduce la anul viitorii; aci mal întâiu voii spune t6tă is- 

toria supărării lul Petru VI, numai pre scurt, căci pre larg 

o' poli ceti la avtoril, pre care îl voiti aduce. Aşa dară Pe- 

tru VI cât s'aii făcut domn Moldovei, îndată au început a 

prăda Ardâlul şi Polonia, mestecatu-sau şi la uciderea lui 

Ludovic Griti, cum sai arătat la anii trecuti, acestea ne- 

“ putându-le mai mult suferi polonii, pre caril pururea îl zi- 

direa, şi turcii, la caril nu înceta a merge jalbele asupra 

Jul. Întâiaşi dată polonil aii început a lucra asupra lui, pre- 

cum diseiii ma! înainte din Enghel, apoi turcii. Ci Petru 

vodă vădând că Soliman II împăratul turcesc, cu t6tă pu- 

t&rea sa vine împrotivă”, cu loann Tarnovscki aii făcut: pa- 

cea, ce să aduce de Doghiel, apol Sau gătit să stea îm- 

! Istvanfi f. 138 seqd. — 2 Engel in Recent. Hist. Mold. p. 178. |
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protiva împăratului Soliman II. Dară bosri! moldovenesci 
(d6ră că sai fost urât de neodihnele câle multe) cât sau 
apropiat Soliman cu stea, sau dezdinat de Petru vodă Și . 
Sai sfătuit săl dea turcilor legat. Acesta înţelegendu-o. Pe- 
tru vodă, nai așteptat să'şi plinâscă bosrii sfatul, ci au 
lugit de la Hotin prin râuri şi prin codri ntumblați, pă la 
secuimea din Ard6l până la Ciceă, unde 'ȘI trimisâse cu 
puţin ma! nainte mucrea cu doi coconi, Elia şi Stefan, şi 
cu cocna Husanda, pruncii sel. Iară Soliman II, oblicind' 
că Petru VI vodă au părăsit Moldova, au pus în locul lut 
domn Moldovei pre Ștefan, carele în sirâoa domnilor mol: 
dovenesci este, cu acest nume al șaptele. Așa scriu până 
aci, dară mai pe larg lovie 1, Iștvanfi2, Miron logofătul 3, 
și alți mal mulți. Dară cine ai fost domnul acesta non al 
Moldovei, Stefan VII, nu să nărăvese istoricii la olaltă,. 
pentru că Iovie şi Istvanfi urmând pre poloni, dic, că au 
fosl frate lui Petru VI, Miron logofătul dice *: «Că au fost 
fecior lui Alexandru vodă, carele era mal dinainte scos de 
Petru vodă.» Cantemir 6 dice, că după hronicile moldove--- 
nesci au fost fecior de după gard al lui Bogdan III vodă, 
Annalii turcesc? dic : < Urma atunci porta sultanului. 
Soliman unul născut din familia voivodilor moldovenesc, 
căruia şi bucată îl âmbla: pre acesta ” Pat pus Soliman: 
voivod Moldovei. » Ci fie cine au fost Stefan VII, de= 
stul că el ati r&mas domn în Moldova, legându-se că va 
da turcilor haraciti pe an 10,000 de galbeni, precum scrie 
Miron logofătul $, și așa sau schimbat cinstea de Paști, 
carea o da până acuma Moldova turcilor în haraciu, care 

“1 Paulus Iovius Lib. 40. p. 468. | Begni Lib. 3. cap. 4, Nro. 36. in * Istvanfi Lib. 13. p. 219. 
3 Constans Miron in Ms. Chron. 

Valach. cap. 43. „ , , + Iovius et Istvanfi Il. ce, edit. ad an. Hegirae 944. qui est 
5 Miron |. e. „Crisli 1538. - 

„6 Cantemir in Hist. Osmanici s Miron. e. 

noiis ad vocem Fiirsten, 

* Annales 'Turciei a Leunclavio
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bir după acâia sai şi mai înmulţit, după cum - arată -Di- 

mitrie Cantemir vodă .. . A NE 

_ Soliman ÎI, după ce au aşedat pre Stefan VII domnin . 

Moldova, :ai  chiemat pe Moldoveni înaintea sa, și precum - 

serie Cantemir 2, așa le-ai vorbit: «Că măcar că după 

l6gea musulmănâscă pentru faptele lor toți ar fi vinovaţi 

morţii, tătuş le mai dă o probă a milei sale, le dărussce 

viața şi slobodenia cea mal dinainte, și aşa' ca să” dea lui 

visteria domnului lor. celui. ma! dinainte. Nefericiţii moldo- 

veni n'aă putut călca voia lui, şi așa defterdarul cu Iani- 

câril au întrat în cetate, şi ai prădat t6lă visteria lui vodă, 

- şi cea de obște, în carea afară de mulți bani ai aflat co- 

rone de aur, cruci şi icoane încărcate cu petrii scumpe, care 

țâte le-ai luat Soliman, şi așa Sau înturnat la Țarigrad. 

Jară despre Petru VI după ce sai mântuit de cei cel 

gonea prin secuime, așa scrie Miron logofătul 3: <Sâm- 

pătă “în răsărita s6relul în 20 Septemvrie au întrat Petru 

vodă în cetatea Ciceului, și ai închis porțile, iară cei cel 

gonea din urmă, vEdând că au scăpat dinaintea lor, sau 

întors înapol. Aci multă plânjere și tânguire era de dâmnă 

„sa Elena, şi de fiii săi Iliaş și Stefan şi de fiica sa, Ru- 

sanda şi de alți căsași, pentru mult necaz şi nevoe ce le 

venise asupră. — — — Acea cetate Ciceul (încă .şi ceta- 

tea de Baltă, cum s'au arătat la anil trecuţi) o ai fost dat 

Matiaş, craiul unguresc lui Stefan V vodă celui Bun şi 

Mare, când sati împăcat, şi era acâsta cetate slobodă de - 

crail unguresci, şi se ţinea supt porunca domnilor de Mol- 

dova.» | 

Craiul loann Zapolia. mal înainte de a. porni Soliman Il 

asupra lui Petru VI domnului Moldovei, făcuse pace în a- 

nul acesta. 1538, precum arată Hanerţ, cu Ferdinand ], 

1 Cantemir |. e. Nr. 47. în | 2 Miron |. <. | 

Notis ad vocem Kronen. | “4 Haner Reg. Hung. Period. 17. 

2 dem Cantemir ]. e. Nro. 36. | $ 455. i 

Cronica românilor. Tom. Îl, 18
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supt condiţiile aceste: «Întâiti: ca am&ndoi craii să să 
lase de legăturile care le-ai fost făcut mai înainte cu alte 

“puteri unul asupra altuia. A doao: ca loann şi Ferdinand 

să se cunâscă unul pre altul a fi craii: Ungariei. A treia: 

că de i se va nasce fecior lui Ioann, după acela să se mă- 

rite o fată a lui. Ferdinand. A patra: ca Ioann să ţină Ar- 
delul, şi atâta din Ungaria cât avea pre mână, până când 

va trăi, iară după mortea lui dei s'ar şi nasce fecior, Ar- 

delul şi tâtă ţâra ungurâșcă, să vină supt stăpânirea lui 
Ferdinand sai a moștânilor lui. A cincea: că de sar nasce 
fecior lui. loann, acesta să moștenâscă i6tă moştenirea pă- 
rințescă supt titul de prinţ din Sţepus. A şesea ca Ferdi- 
nand să fie detorii atunci, când va urma în î6tă Ungaria 
a jura după obicâiul crailor celor de ma! înainte. A şeptea 
ca în vestirea păcei aceştia să să plinâscă voia împ&ratu- 
lui Carol V. A opta: ca de sar sârguni loann pentru pa- 
cea acesta din țerile sale, împăratul Carol V şi Ferdinand 1 
să fie detori a da lui şi moștânilor lul atâtea venituri, cât 
să p6tă trăi după statul lor.» | 

Pentru pacea acesta despre craiul Ioann Zapolia așa scrie 
- Samuil Grendi!: «loann temându-se de Soliman pentru 
pacea [de] dăunădi făcută cu Ferdinand [1], din legătură aă 
poltit ajutoriă de la dânsul, și străngându'şi oștile sale, ai 
întărit plaiurile, care lucru înțelegându'l Soliman, prin so- 
lul să au aruncat nemulțămirea lui loann, vrend să să 
îndrepte înaintea lui Soliman, au dis că el sai întrarmat 
asupra r&svrătitoriului Petru (VI), carele at fugit la el, ŞI 
îndată sai apucat de Petru (asupra căruia ținea mânic, 
pentru că prădase Ardâlul, până a fi el izgonit în Polonia) 
şi prindendu'l Tau trimis lui Soliman, ci căpătendui mai 
nainte graţiă de trâit de la Soliman, şi lăsâna cetatea Ci- 
ceului domne lui Petru lăcaș, și așa s'au. împăcat Ioann 
cu Soliman II, iară oştile de la Ferdinand trimise întru a- 

Li Samuel Grendi sive Gronzki in Ms. ad ann. 1538.



975 

  

jutoriul craiului Ioann, s'au înturnat înapoi de la Dobreţin.» 

Aşişderea scrii, ci forte pre lung, Iovie! şi Miron?. 

Tară prea. vestitul Enghel? așa scrie: «In anul 1538, 

Soliman ÎI, at pornit asupra lui Petru (V) vodă din Mol- 

dova : loann Zapolia să temea să nu năvălscă Soliman. 

şi în Ard6l, drept acâia ai trimis şi la Ferdinand 1, şi la 

voivodii din Moldova şi din Valahia după ajutoriă, și Ra- 

dul (IX domnul muntenesc) aii şi adunat bună. 6ste, (unii 

die că opt-dăci de mil de ostaşi), ci nau fost de lipsă, 

pentru că numai împrotiva lu! Petru at fost venit Soliman.» 

Tot acelaș Enghel scrie apoi în note, că pentru acesta ai 

dăruit atunci luY Radul IX Alvinţul, craiul loann.: 

Din tste câte am scris mal în sus la anul acesta, încă 

nu Sat otărât în ce lună sai pus domn Moldovei Ste- 

fan VII, şi în ce lună sai trimis Petru VI de loann -cra- 

iul Ja Soliman II. Aceste doao lucruri, .ca să le poţi otări, 

şi mai-ales lucrul cel dintâiă, aduc pre Nicolae Olahul, 

carele atunci trăia, și scrief, că Soliman II, au mers în 

Moldova asupra. lui Petru VI, în luna lul Avgust din anul 

1538. Miron logofătul încă dis6se mai înainte,-că Petru ai 

ajuns în Ciceii în 20 Septemvrie. Așa dară pre Stefan VII 

ai trebuit să'l pună domn la începutul lui Septemvrie,- 

şi asa Petru VI aă trebuit să să împace în Avgust cu .Tar- 

novschi , nu 13, sfârşitul anului 1538, cum scrie prea ve- 

stitul Enghel may înainte. Despre Petru VI scrie lovie 5, -că 

în patru luni ai fost închis în cetatea Ciceului, apol aii 

eşit ânsuș, și s'aii dat pre sine craiului loann Zapolia ; așa 

dară şi Petru VI cu începutul anului viitorii 1539 sau tri- | 

mis la împăratul Soliman II. 

"Anul 1539. După ce sai prins Petrul VI sau Rareş de 

Ioann Zapolia!, aşa scrie despre dânsul lovie6: «Craiul 

1 Tovius |. e. p. 469. se. 4 Nicolaus Olahus in Chron. 

2 Miron |. c. f. 40. 

3 Engel in Hist. Valach. Part. 1 5 lovius l.e.p.9. 

p. 215. _-5 Iovius Lib. 40. p. 470. se.
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joann a îmbrățișat pe Petru, şi Pati mângâiat, făcendui 
bună nădâjde de a'și putea căpăta iarăși domnia ——— şi 

numa! străjari ai pus în cetatea Ciceului, iară folosurile şi 
veniturile Ciceului tote le-au lăsat lui Petru și muerii lui, 
ca să trăiască din iale, până li să va îndrepta norocul. Ci 

Stefan (VII) cât au înțeles, că. Petru au cădut în mânile 
craiului Ioann, îndată aă trimis sol la Soliman cu rugare, 

să poruncâscă, ca pe Petru să il dea lui, că amintrilea 

" Moldova nu va avea pace de dânsul. Şi în grabă sau şi 
cerut Petru prin Soliman, dară loann nai vrut să'l dea 
până când n'au fost silit la acâia, căci porfirații dicea, că 

prin nedarea lui Petru, să vatămă maiestatea împ&rătâscă; 

atunci încă prea bună mijlocire ai găsit craiul Ioann pentru 
Petru vodă, pentru că ai r&spuns, că el va trimite pe Petru 

în Țarigrad, dară nu ca pre 'un rob, ci ca pre solul stă, 

ca de faţă să să îndrâpte, şi de va fi cu putință, să ș dobân- 

dâscă şi ertare, numa! Soliman încă să'ş arate mila sa spre 
cel umilit și la picidrele lui cădut, nici sau tras Soliman 

de la cârerea craiului Ipann. —-— — drept acâia. întărindu'și 

inimile amândoi, Petru încârcat cu averile sale, și împo- 
dobit cu solia craiului Ioann ati mers în: Țarigrad, comân- 
dat fiind lu! Lugafibeiii mai mult de cât celoralalți porfi- 

rați căruia mai mari daruri îl dusese, ca să albă mal pu- 
târnic patron, când să va îndrepta, datuiiaii doi mărgăritari 

atâta de mari, câte doao pâre de -rând, care să dicea a fi 
din prada de la Griti luată, ca Rostani fata lui Soliman 
săi facă cercei din ei pre nunta sa. După ce au tras în 
partea sa cu darurile pre cei mal mari, şi isa îngăduit, 
se între la Soliman, aşa de înțelepțesce ai arătat pricinile 
răsb6elor, care. le-au făcut, pricina lui Griti, vicleșugurile 
lui Stefan VII şi ale bosrilor, şi cădințele sale celea, bătrâne 
în contra polonilor pentru otare, cât după ce ai gătat de 
a dice, și şl-au cerut ertare, tuturor li sai: părut că nai 
fost vrednic de nenorocirea în care căduse. — — — Soli- 
man nici Lai ertat, nici Pau osânâit 'de tot ——— ci Tau
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sârgunit în Pera sai Galata, spre fârte mare folosul lui Petru; 

pentru că acolo, nebăgând de samă Turcii, se însoţia cu 
creştinii, şi cu nădejde de a dobândi iarăş domnia Mol- - 

dove!, îşi stâmpăra necazul sârgunirei sale.» Așișderea scrie 

Miron logofătul 1, carele scrie după acâia tot-acolo aşa: 

«Iară Stefan vodă în ţâră în Moldova mari şi grâle nevoi 
făcea că dările. bieţilor lăcuitori, şi de la o vreme sai a- 
rătat mare vă&rsătorii. de sânge, că fie pentru ce mică gre- 

şală poruncea, de'1 omorea, şi încă de multe ori la masă che- 

mând pre mulți cu mâna. sa îl omorea. ——— În dilele a- 
cestul Stefan (VII) vodă s'au întâmplat mare fomete în Mol- 

dova şi în Ard6l, venind lăcuste fârte multe, au stricat totă 

r6da pământului şi urând ţ6ra pe Stefan vodă, lau pore- _ 

clit Lăcustă vodă.» | 

__ Precum să cul6ge din împăciuirea craiului loann Zapo- 

lia cu Ferdinand I, care o am adus la anul trecut, „craiul 

„Ioann făcuse vorbă mal înainte, să să căsătorăscă cu Isa- 

vela. fata. lui Sigismnd | craiului Poloniei, almintrelea pentru 

ce saii dis în numita împăciuire de vro câte va ori: «Că 

de i se va nasce craiului Ioann fecior?» Vorba acâia o aii 

şi plinit craiul loann; pentru că în anul acesta 1539, în 

întâia di a lui Fevruarie, sai şi logodit cu Isabela, apol 

în scurt o ai adus în Ungaria și S'aii şi cununat cu densa, 

precum scrie Zermeghi? și Bellen3. Ci bucuria craiului 

Joann nu îndelung ai ținut; pentru că doi voivodI al Ar- 

dâlului, Stefan Mailat și Emeric Bolaşa, pre carele după 

cum die annalil secuenesci £, 'numai in anul trecut îl dă- 

duse soț lui Mailat, în 12 Octomvrie din anul acesta 1539, 

ati trecut de la dânsul în partea craiului Ferdinand I, și 

„tote relele le-ai pătrat asupra lui, măcar că avea pace cu 

F erdinand. Pricina pentru care ut făcut acesta voivodii, o 

-1 Constans Miron in Chronico 3 Vollgangus Bethlen f. 491. seq. 

Valachico cap. 437 "4 Ms. Annales Siculici ad. an. 

2 Zermegi f. 413; A 1538. 

o
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spuue Betleni, adecă: că Mailat au fost cerut prin cărți 
de la porta turcescă, săl pună pre el craiu. Ardâlului, şi 
împăratul Soliman II ai trimis cărţile în mâna craiului loann 
de unde mare primejdie aștepta pre Mailat, carea primej- | 
die o ati încunjurat, trecând în partea” lui Ferdinand. Scrie 
Haner 2, că r&svrătirea o ai făcut în Vinţii de jos, ci cum 
ai putut fi acesta, că Vinţii de jos, cum sati dis la anul 
trecut, să dăduse lui Radul IX domnului Valahiei ; ai dâră 
şi el.s'aui fost înțeles cu voivodii? ce nu este de a se crede. 
„Pacea de Petru “VI făcută cu Tarnovschi supt Hotin, 
despre carea am cuviniat la anul trecut, și să aduce de 
Doghiel 3, sună precum urmâză : «Facem însciințare tuturor . 

- și fiesce cui, cărora să cuvine, că not rugaţi fiind de prea . 
înserinaţii crai, domnul Ferdinand al romanilor sângele 
nostru, și loann al Ungariei cumnatul nostru cel prea iu- 
biţi, măritului Ioann comitului în Tarnov, castelanului Cra- 
coviel şi Sandomiriei, şi căpitanului oștilor crăimei n6stre, 
i-au dat putere deplin de a face pace cu măritul domnul 
Petru  voivodul Moldovei (nu Valahiei), carele aă şi făcut 
pace întră noi și întră numitul Petru supt condiţiile acestea: 

«Ca să se țină care s'au legat în pacea ce s'au fost făcut 
între preaînserinaţii crai! Poloniei domni! Vladislav moșul, 
şi Cazimir tatăl nostru, şi întră măriţii Stefan și Bogdan, 
voivodil Moldovei, și întră țerile amânduror părţilor. 
«Ca Gmenil carii Saii prins pe vrâmea războiului, să să 
întârcă cu tâte averile sale. | 

«Ca Românii să nu se aș6de în ținutul crăese cel dincolo 
de Nistru fără de voia căpitanilor nostri, sai a domnilor 
pămiîntesci. | | 

«Ca morile, care le-ai făcut în (Era n6stră numai până 
atuncea să le folosescă voivodul, până când vom vrea nol sau următorii nostri. 

1 Bethlen f. 99, seq. 
* Haner Reg, Hung.” Periodi 

17. $ 460, 

: Mathias Dogiel în Cod, Dipl. 
Poloniae tom. 1. p. 617. .
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«Ca adunările pentru îndreptarea trebilor să se ţină după 

obicâiul cel bătrân. | | 

«Ca făcătoril. de răi, r&svrâtitorii, păgubitorii și furii să 

se pedepsâscă “după legi.: _ 

«Ca pribegi! să nu albă scăpare și apărare, ci să să în- 

târcă, acelora, de la caril ai fugit. 

“ «Ca Pocuția, precum a fost pururea, aşa să fie şi de aci 

înainte, a n6stră şi a următorilor nostri proprie şi de moşie. 

«Ca să să țină de âmbe părţile acelea, care sai însemnat 

în alte cărți, despre facerea dreptății. | 

«Ca în ținutul nostru să fie judecătoriii căpitanul Came- 

neţului și al IHaliţiei, iară în: Moldova căpitanul Hotinului 

şi al Cernăuţului, şi să judece după acelea, care să vor pune 

în alte cărți. 

«Ca neguțătorilor de âmbe părţile să le fie slobodă ne- 

guțătoria. E | 

«Ca să nu călătorâscă pre alte că! fără numai pre căile 

cele bătrâne. | | 

«Ca să nu să pună alte otare între crăimea Poloniei și 

între Moldova, fară numai! cele bătrâne să rămână. 

«Ca tâte încă şi care nu sânt spuse aci să se ţină ne- 

vătămate întră crăimea nâstră, și întră Moldova de âmbe 

părțile. 

«Cum că tâte condiţiile acestea le va ținea nevătămale 

el, şi următorii lui, Petru vodă ati jurat cu toți bocril să! ș. c. 

«Noi drept acâia cari! mult ne îngrozim de vărsarea sân- 

jelui creștinesc în graţia preanserinaţilor prinților celor mai 

sus. numiti, am îngăduit pacea carea cu atâta râvnă o ai 

poftit Petru vodă, şi tote câte ai legat cu dânsul măritul 

Ioann comitul în Tarnov ş. ce. le-am întărit. Iară fiind că 

din nenorocire sai întâmplat, de curând după actia în locul 

Jul Petru, saufăcut domn măritul domnul Stefan voivodul 

Moldovei şi acesta încă Sai rugat noao, ca supt condiţiile 

acâlea să întărim pacea cu el, noi pentru inima cu care 

sântem spre cei ce dimpreună cu noi să închină lui Hs.
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celui răstignit, pre carii nu! vrem să fie osebiți ci împre- 
unați cu noi, primim bucuroși, și făgăduim supt jurămănt, 
că noi cu următorii nostri. vom: ținea pacea acâsta nevă- 

_tămată cu măritul domnul Stefan vodă şi cu următorii lui, 
carea o și făgăduim prin diplomatul acesta, care Pam pe- 
cetlnit cu pecâtea n6stră și pentru mai mare credință, Pam: 
și iscălit cu mâna n6stră. Dat în Cracovia în 20 Fevrua- 
rie din anul 1539. Sigismund craiul K. m. s. 
“Toema atunci sai dat diplomatul acesta, când acuma 

luase craiul Ioann Zapolia pre Isavela. Et nu înțeleg drept 
aceia, cum numâsce ma! "nainte craiul Sigismund I pe craiul 
cumnat, și nu jinere, fiind Isavela fata lui, | 

Anul 1540. Craiul Ioann Zapolia ne mai putând răbda rău- tăţile care le făcea voivodii Mailat şi Balaşșa în Ardsl în 
18 Aprilie din anul 1540, precum scrie Betlen 1, ai pornit din Buda, cătr& Ardd], lăsându'și mudrea greoae în Buda, 
şi pe 23 Aprilie au strâns seim în: Turda, în care seim voivodii amândoi fură. judecaţi la mârte, şi Balașșa carele să aflasă de față în seim, lesne șI-ati dobândit graţiă de la craiul. lară Mailat carele r&măsse din seim sciinduse vino vat, din porunca craiului s'au încunjurat în cetatea Făgă- rașului, de Valentin Turcul, precum serie Zermeghi 2. 
După sfârșitul seimului ai mers craiul Ioann în 28 Maiă în Bălgradul Ardâlului, de unde bolnav fiind de friguri şi de ameţire, în 21 Iunie Sau dus din sfatul doctorilor în Sas-Sebeş, unde au începul a se sîrgui pentru : feciorul despre carele avea nădejde că i. se va nasce, și i-au pus tutori pe Petru Petrovici frăția, sa, şi pe Gheorghie Martinusie Sai monahul Episcopul Orădii mari, precum mărturisesc avtoril mal sus aduși, şi Şezeiui. 3 | . Nădejdea craiului Ioann Sat Și plinit : pentru că murea lui Isavela, în, 7 lunie ai născut pre loann Sigismund, 

Bethlen f. 108. — 2 Zermegi ș 416, —3 Schaesaeus p. 4, seq..
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precum serie Sigler !, Betlen , şi Bucolcer3. Audind Craiul 

Ioann de nascerea fiului sti Ioann Sigismund, forte sai 

bucurat, și luminat ospăț aii dat, în carele fiind şi el de faţă, 

mai grei sau bolnăvit, şi ai murit în Sas-Sehbeș în 21 Iulie 

din anul 1540 în vârstă de 50 sau Bi de ani, de unde 

Sai dus -și sau îngropat în Alba-Crăiască, precum scrii 

Nicolae Olahul4 și Betlen?. 

După mârtea, craiului Ioann așa scrie prea. vestitul Enghel$: | 

«După mârtea, lui Ioann Zapolia, Mailat și Balaşşa, în anul 

1540 sai ales voivodi ardelâni, şi Sai trimis soli în Mol- 

dova, şi în Valahia pentru întărirea pretenşugului vecinesc, 

cum scrie Catona la pagina 1408. La seimul Ardelului s'a 

arătat un sol turcesc, carele ai vestit pre Mailat a fi voi- 

vod despre partea turcilor, şi că. sau poruncit voivodilor 

din Moldova (lui Stefan VII) şi din Valahia. (lut Radul IX), 

să stea, întru ajutorii lui Mailat». Şi bine scrie Enghel, pentru 

că însuș Stefan Mailat să numesce pre sine «generariul că- 

pitan al crăimel Ardslului». In hrisovul săi cel de la Cor- 

nides?7, care Vaii scris din D6j sâmbătă înaintea serbătârel 

Sântului Dimitrie din anul 1540 cătră universităţile nobi- 

ilor din comitaturile Albei, şi a cetăței de Baltă, în partea 

lui Gheorghie Apafli cubiculariului să, în protiva Ecatarinii 

Monoştori văduvei lui Nicolae Apaffi mumânel lui. Dară 

ore adevărat e, ce serie Verantie8 că Mailat prin mijloci- 

rea lui Hieronim Laschi și a Radului IX, domnului munte- 

nesc, aii cercat la pârta turcâscă, să să facă domn Ard€- - 

lului, poți judeca dintru acelea, care le-am adus la anul 

trecut din Betlen despre dânsul. 

"ară despre Stefan. VII domnul Moldovei așa scrie Mi- 

1 Sigler £ 69. seg. $ Engel in Hist. Valach. Part. . 

__2 Bethlen f. 110. | 1. p. 216. | | 

3 Bucholcerus în indice Chronol. 1 Cornides Mss. Dipl. Tom. 1. 

p. 283. 

e Verantius apud Stlephanum 

: Volfg, Belhlen f. 112 seqg. | Iatona p. 1427. 

„553, | 

+ Nicolaus Olahus in Chronico
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ron logofătul 1. «Ci şi bosril il urise pentru faptele lui ty- 
rănesci. Deci întruna de dile o samă de boeri Gănesci și 
Arburesci, vorbiți la un loc spre cumplita morte a stăpâ- 

„nului s&i Siefan vodă — — aflându'l încă în pat odihnind 
in cetatea, Sucâvei Tai omorit. Iară aţițătorii [aceştei urite 
fapte ai fost Micul hătmanul, și Trotușan logofătul. — — — 
Domnita acest Stefan vodă, pre carele îl poreclesc Lăcustă, 
vodă, dor ani, şi tre! luni. Iară după fapta cea rea, ce ai 
arătat Micul hătmanul, şi Trotușan logofătul, dimpreună şi 
cu alţii, cari! era asemeni! lor, cu toții ai r&dicat domn 
pre Alexandru, ce! dicea Cornea, carele pre acea vrâ&mea 
era portarii celății Sucâvei, iară ma! nainte de acea de- regătorie ai fost şerb la: Micul hătmanul, și după ce ai r&dicat domn pre Cornea i-au schimbat numele, şi i-ati dis Alexandru vodă.» Așișderea scrii despre uciderea lui Stefan VII lovie?, și Iștvanfi2, dară .pe Cornea amendoi îl nu- numesc Alexie, și dic, că au fost din seminţă domnescă, și că din Podolia sa chiemul la domnie, ba ce e mal mult, Iștvanfi dice, că Alexie ati fost feciorul luy Elia, ca- rele sai tăiat la anul 1501 în Petricov, 

Mai pre scurt, și mai pre înţeles spune tâtă istoria a- câsta, cartea cea cu mâna scrisă despre faptele supt craiul Sigismund 1 din bibliotheca comitului Ossolinschi, carea să aduce de prea vestitul Enghel4 dicend: «După ce sai fugărit şi scos din Moldova (nu Valahia) voivodul Ioann Petru prin Turc, sau fost pus acolo iarăş prin Turc voi- vod noii Stefan, carele era român de n€m, Și fecior r&po-, satului Bogdan vodă (ci de după gard). Acela fiind că creş- când în curtea turcului, prea tare trăjea spre turci, Și mare parte dăduse din Moldova turcilor, Saii omorât de români, pre carele așa omorându'] moldovânii şi-au ales șie domn 
Si Constans Miron în Ms. Chro- | . 4 Ms, Codex Ossolinskianus apud . nico Valachico cap. 43. 2 lovius Lib. 40, p. 471. Engel in recent. Hist, Moldaviae % Istvanfi Lib, 13. | p.. 185. .
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pre un Alexandru. Pre Alexandru . acesta, pentru că era 

lEneş, și nebăgătoriii de samă, și de cel mai puternici pre 

cei mișei nu apăra, norodul Vai urșisit, şi s'au lipit de 

Petru voivodul cel mai dinainte, carele îl apărase. Aşa A- - 

lexandru temându-se de vindare ai fugit din Moldova, iară 

norodul după ce sai înturnat Petru, pre bosril şi pre stă- 

pânii să i-ai prins, şi i-au dat lui.» Tot cartea acestea di- 

sâse mal nainte, că Petru VI ai întrat în Suc6va în 22 Fe- 

yruarie din anul 1541. Dară de fuga lui Alexandru III alţii 

nu scrii, ci dic, că şi:el sai omorit, cum vom vedea la 

anul viitoriă. Aci m& mir, că nică unul dintră istorici în-. 

s&mnă vremea în care s'aii omorit Stefan VII, ci după a- 

câlea,. care s'a dis de .mine la anul 1538 şi de Miron la 

anul de acum, în Noemvrie aii trebuit să se omâre. . 

Anul 1541. «În anul de la Hs. (dice Miron Logof&tul 1) 1540 

(nu 1538), Alexandru vodă Cornea cu Micul hătmanul, 

şi cu Trotuşan logofătul înțelegând că Petru vodă Rareș 

să sflă în cinste la împărăția turcescă, îndată aiă repedit la 

Ferdinand I craiul unguresc pre un Petru Rubei ispravni- 

cul Sibiiului pre acâle vremi, cu rugăminte de ajutoriii îm- 

protiva lui Petru vodă Rareş, carele acum aștepta căitan 

de domnie de la pârtă, arătând, că şi în trecutele timpuri 

ati avut domni! razăm de crai! unguresci, asupra turcilor, 

şi făgăduind că să vor închina cu tâtă. ţera. crăimel unguresci. 

Acestă poftă a lui Alexandru (III) vodă neputându-o plini 

craiul Ferdinant | pentru alte cuprinderi ale sale, şi oblicin- 

du-se lucrul la împărăţia turcescă, Petru vodă Rareș, pre 

lesne şi cu puţină cheltuială ai dobândit a doaoa dom-! 

nie în Moldova, de la împăratul Soliman Îl carele au tri- 

mis pre imbrihorul săi, cu mulţime de ianicâri și de că- 

lăreți turcesci, să ducă pe Petru v6dă în scaunul țerel Mol- 

dovei. Pornitai în 6 Ianuarie din anul 1541 din Țarigrad 

cătr&. Drăştior, şi acolo trecând Dunărea, aii venit la Bră- 

1 Constans Miron in Ms. Chronico Valachico cap. 43.
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ilă, de unde să găta asupra lui Alexandru vodă. Iară bo- 
"rii țării înlelegând de domnia lui Petru vodă, aă părăsit 

cu toţii pre bietul Alexandru vodă Cornea, şi ai eşit întru 
întimpinarea lui Petru vodă la Brăila, lăsând pe Alexandru 

vodă pe sama Micului hătmanului în cetatea noao, şi cu 
Trotușan logolătul, şi cu Petrașco, și cu Crasneş, şi cu 
Cosma,. mergând botrii la Brăila Petru vodă i-aă primit cu. . 

-. dragoste, ertându-le greşelele, câte i-ai fost arătat în dom- 
nia lul cea dintâii. Și așa cu bucurie primind pre dom- 
nul' său Petru vodă i-ati strigat de bine venit întru an! în- 

„delungați, şi norociţi. Iară pre Alexandru (III sati Cornea) 
vodă lau omorât botriy,. carii rămăsâse cu el, nădăjduind 
că dintru aceia faptă, vor avea. față la Petru vodă. Iară 
Petru vodă, cunoscându'i viclâni, după ce i-ati eşit înainte 
la Galaţi, aă poruncit de le-ati tăiat capetele, muncindu” 
întâiu cu grele, şi cumplite chinuri. — — — Iară acolo 
la Galaţi aă pus Petru vodă hătman pe Petru feciorul lui 
Vartic, carele ai fost: și părcălab de “Sucâva. - 

- Așișderea scrii Iovie 1, Iștvafi2 şi Betlen 3. 
De la. Galaţi pornind Petru VI vodă ai ajuns la Sucâva 

în 22 Fevruarie din anul 1541, cum sati dis la anul trecut. 
De acolo, precum scrie Miron logofătul: «După ce sai a- 
ședat al doilea rând Petru (VI) vodă la domnia. țerei, tri- | 
mis'aii de aii adus pre d&mnă-sa Elena, şi pre fiil săi Elia 
și Stefan, şi pre fiica sa Rusanda de la cetatea Ciceului, 
şi sosind la Sucâva în 25 Maiu le-ai eşit Petru vodă 
întru întâmpinare cale de trei mile de la oraș.cu multă 

- bucurie la adunarea lor.» 

Aci bun loc va avea, ce scrie Dorolhei din Monemva- 
sie5, că în timpul acela Sai născut Stefan feciorul lut 
Petru VI și Sati botezat de Anastasie mitropolitul Moldovei, 

1 ovius i in Historia sui i temporis | 
4 Miron |. e. cap. 4. Lib. 40. p. 472, . | 2 Istvahă Lib. 13. 5 Doretheus Monembasius in 

3 Bethlen f, 93, Synopsi Historiarum p. 347.
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când ai âmblat în Moldova patriarhul 'Ţarigradului leremia Ii. 

Annalil secuenesci î, pre scurt fârte multe lucruri, ce se 

țin de anul acesta 1541 cuprind în sine, căcl dic : «În 

15 Maii din anul 1541, căpitanului Mailat i-am dat jol- 

doşi înprotiva. 6menilor cră€sel Isavellei, ai cărora hodnoji 

au fost Valentin Pemchi, şi Franţisc Daniel. La Ispas în 

seimul țerei sau ascultat solul împăratului Soliman, prin 

carele ni saă poruncit, ca să ţinea domn -pre fiiul "cra- 

iului. Joann, și să părăsim. pre căpitanul Stefan Mailat. 

“<În 27 Iunie din anul 1541 au venit asupra noslră 

Petru (VI) cu moldovânii, Radul (IX) vodă cu muntânil, val! 

cum ne-ai chinuit, cum ne-aii robit cu turcii, și cum au 

ars țera! ne-au jurat să fim credincioși fiiului craiului Ioann, 

şi pre Bornemisa Boltișar Pau căpitat, iară pre Mailat lau : 

dus cu sine. | ă | 

- «Din seimul din Turda sau rânduit soli la Buda, şi pre- 

cum sati fost întocmit ţ6ra cu voivodi românesc! în şesă 

„mit de florinți, ca să se adune banii aceia, ai aruncat dare. 

«În 8 Septemvrie împăratul turcesc ai luat Buda şi par- 

tea Tise de jos pre sama fiiulul craiului Ioann, şi-pre Va- 

Jentin Turcul (Târ5k) Pai dus prins, iară pe crăâssa Isavela' 

o ai trimis în Lipova.» o | 

"- Annalil secuenesci destul de chiar vorbiră aci despre Ste- 

fan Mailal, tătuși voii may aduce, 'ce scrii şi alţi! istorici, 

fiina că el au fost diaoș român, din s&miînta celui ce ati 

domnit în Valahia la anul. 1300, precum nu lăgăduesce să 

miînţa lui cea deacuma, carea în destul de luminată ireptă 

înflorâsce în timpul, în carele scriu acestea, tocma în sera 

cea “mal de pre urmă a anului 1809. Aşa dară serii : 

Prea vestitul Enghel?: «Ci Mailat ai -rămâs credincios 

“jul Ferdinand I, carea şi turcii o ai priceput, şi drept a- 

câia Pai prins [în] 19 Iulie din anul 1541. Ahmet bașa din 

E Ms. Annales Siculici ad h.a.—2 Engel in Hist Valachiae Part. 

1. p. 216.
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Nicopoiă ai avut poruncă, să facă acâsta cu 'voivodii din 
Valahia și Moldova.» 

- Raihersdorfer!: «Din carea. cetate (Braşăul să înțelege) 

în anul 1541 Stefan Mailat voivodul Ardâlului bărbatul cel 

vilez, de turci şi de Petru voivodul moldovenesc cu vicle- 

șus și cu înșelăciune saii scos şi s'au dus rob în Țarigrad, 
unde până astăd! se ţine în amare legături.» Așișderea cu- 
vintă Istvanfi?, şi lovie 3, nnmal cam pre 'larg.: lar Anna- 
lil bescricii din Braşei + dic: «În anul 1541 măritul Stefan 
Mailat prindindu-se prin doi voivodi vecini supt pretest de 
pace sai dus în robia turcescă, și întru aceia ai şi murit 
în anul 1551. Stefan Catona5 arată din Verantie, că ro- 
mânii dintru amândoao ţerile cu prilejul acesta au fost mers 
în Ardel la 60,000, şi Petru VI au „Mers ânsuş, iară Ra- 
dul IX şi-au trimis generarii săi. 

Anul 1542. Precum serie prea “vestitul Enghel6, împăra-" 
tul Soliman II au poruncit cră6sei Isavelei în anul de acum, 
calul Petru VI domnului Moldovei pentru prinderea lui - 
Mailat să'1 întârcă cetăţile Ciceului, şi a Cetăţii de Baltă, 
care se luasă de la el în pribegia lui, ci porunca acesta, 
nu Sau plinit acum de astă dată, cum vom vedea la a- 
nii viitori. 

Iară Miron logofătul 7 s scrie: <Vădând multe și nepărăsite 
amestecături în Ard€l, după mortea craiului Ioann Zapolia, 
sultanul Soliman de noi a trimis: poruncă lui Petru vodă 
Rareş, să mârgă cu oști la Ardgl. Bucuros era Petru vodă 
a lua de acâlea porunci, căci tot nu uita strâmbătăţile, ce 
cunoscuse la cetatea Ciceuluş despre unguri, Şi de noi ai 
intrat Petru vodă, de ai prădat Ardelul, Și ati ars până la 

1 Reychersdorfer in sua 'Tran- 5 Stephanus Katona Tom. 2. in silvania p. 575. 
2 Istvanfi Lib. 14, p. 243, Ferdinandum | p. 94. s lovius Lib. 40, p. 462, S Engel in recent, Hist.. Mola. 
+ Annales templi Coronensis | p. 186. 

ad h. a. * Constans Miron cap. 44.
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Cetatea de Baltă, unde ati şedul șâse dile, făcând multă 
strâmbătate, şi pagubă Ardelului, şi după prada acâia sai în- 

turnat pe la Bistriţă.» Aşișderea scrie prea vestitul Enghel, 

numai cât dice, că Petru VI pentru acsia au fost trimis asu- 

pra Ardâlului, ca să scâtă acâlea 10,000 de galbeni, care 

le-ai fost făgăduit pe an ardelânii lui Soliman II. 

Iară Annalil secuenesci? dic: «Tot în anul acesta ai a- 
dus pe crăiasa Isabela în Ard]. Petru vodă încă ai venit 

cu î6lă puterea sa, şi trecând prin ţeră, f6rte multă pa- 

gubă au făcut, dară sculându-st țera asupra lui, sai întors.» 

Acesta sau întâmplat la sfârșitul anului 1542, cum dice 

prea vestitul Enghel. | 

Anul 1543. Annalii secuenesci3 după eșirea moldovenilor. 

„din Ard6l aşa vorbesc: <În 15 Ianuarie din anul 1543 

Gheorghie Martinusie au strâns seim la Turda, şi de acolo 

în 25 Ianuarie Pau mutat la Murăș-Oșorheiă, în carele ni 

sau tâlcuit porunca împăratului Soliman II că el vrea să fie 

tutor fiiului craiului Ioann, și drept acâia țâra de el se asculte, 

<În darea împ&rălâscă, și ajutoriul crăâsei, am dat frip- 

tură de boi, împăratul venind în Ungaria, aii luat multe 

cetăți, adecă : Peclul, sau cinci Bessricile, Strigonul, şi Alba- - 

Crăiască. Am dat noi secuii fiesce-carele câte cincl-deci de 

bani, fruntea s&cuilor au dat câte doi boi, călăreţi câte un 

boi, dară banii câte un florint.» 

Ma! frumâse istorie scrie Lazie 4 despre nisce români, Și 

o parte a vistieriei de Decheval ascunse supt albia Strâiu- 

lui cei nieaflate de împăratul Traian, dicând : «O parte a 

vislierie! aceștia, mai nainte de opt ani (Lazie scriea în 

anul 1551) în numitul riul Sargeţiey, pre carele rîu TOMÂ.-. 

“ni îl chiamă Strâiu, s'au aflat prin întâmplare acesta: Mer- 

gea -nisce pescari români cu șelcile din Murâș în Striă, şi 

1 Engel Le... d | „+ Volfgangus Lazius de Republ, 
2 Annales Siculici ad h. a. A Ş - 
2 Mss, Annales Siculici ad h. a. | Romana Lib. 12. Sectione 2. acp. Î.
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legându'şi “luntrile de un trunchi, ai zărit, că sclipesce 

ceva în fundul apei; vrând să scâtă de supt apă acâia ce 
sclipea, ai scos o grămadă de galbeni. Îndemnându-se -a 

cerca, mâl încolo, ai dat de o boltiţă zidită supt apă, ca-. 

rea se stricase prin rădăcinile lemnului, şi cercând mai cu 

deadinsul, ai aflat şi mal mulți galbeni, mai cu samă de 
al lui Lisimac craiul Thrachiei. cu inscripţie grecâscă ; cum 
am înțeles din Gmeni vrednici de credință, la 400,000 de 
galbeni, și mulţi sloi de aur aii aflat. Carii ducându'i acasă, 

și împărţindu” pescarii între sine, unii dintră dânşii ati mers 

la Bălgradul Ardslului, 'şi întrebând de argintari de cât prej 
ar fi aurul acela, sau vestit lucrul, şi Gheorghie monahul sai 
Martinusie, carele ca un tutor al fiiului craiului Ioann Zapolia 
ocărmuia Ard$lul, au început a cerca după pescari, ai şi luat 
multe mil de la unii pescari, şi multe mil ati ma) găsit în 
numita boltiță. Dară ceia-lalți pescari prindând de veste, au 

„încărcat vr'o câte-va carre şi au trecut în Moldova.>: 

„Anul 1544. La anul 1496, s'au arătat din generariul Bauer, 
şi din Anonymul românesc, că Brăila o ai supus episco- 
piei. Buzeului Radul fiiul Radului V sati celui Mare, în a- 
nul 154%. Aşa Radul, fiiul Radului V, pre carele Pam fost 
numit la anul 1496 Radul VI, aii fost Radul IX, carele s'aii 
făcut. domn Valahiei din Paisie egumenul Argişului, cum 
Sau arătat la ani 1534 și 1536, carele pentru acâia sai 
fost călugărit, pentru că în anul 1508 n'a putut încăpea 

„domn în locul tătâne-stu de Mihnea sai Mihail II vodă. 
Împeratul Soliman II în anul 1542 poruncise crăâsei. Isa- 

velley, ca. să întârcă lui Petru VI domnului Moldovei ce- 
tăţile Ciceului, şi cea de Baltă, dară Isavella nat plinit 
porunca până în anul acesta 1544, când iarăş ai poruncit 
imperatul lui Gheorghie Martinusie sai Monahul pentru 
întârcerea. cetaţilor acelora, precum arată Enghell. Atunci - 

"1 Mss. Annales Si culici ad h. annum.'— Engel in recentiore Hist, Moldaviae p. 186. 
|
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neavând încătrău şovârca: Isavella cu Martinussie, aă stricat 
„cetatea Ciceului, şi ţinând Cetatea de Baltă bpentrii sine; 
ţinuturile lor le-ai întors lui. Petru. Căci dici Annalii se: 
cuenesci: «Au stricat țâra cetatea Gieeulur iară ținuta ei 
lau dat voivodului din Moldova.» a 
„Dice Enghel!, că cetatea Ciceului pentru acâia o ati stricat 

Ardel6nii, ca sa nu aibă Petru VI cuib, de unde jeluia. Ar- 

delul, acuş, acuş. ' 

  

Anul 1545. Petru VI domnul Moldovei, precum arată prea 
vestitul din cartea cea cu: mâna scrisă a corhitului Osso- 

linschi? în anul 1545, trimisese soli la împ&ratul Moscovei, 

să cumpere pei de sobol, şoimi şi alte scumpeturi. pre 

sama împăratului turcesc. Au fost şi căpătat soli lui Petru 
vodă slobodenie de la amândoi craii, adecă şi de la, Si- 

gismund I, și de la fiiul lut, Avgust, să pâte trece în Mos- 
covia, ci conziliaril polonesci i-ai împedecat de la călătorie 

nedându-le sălașuri şi alte trebuinci6se, care tâte: aă făcut 

moldovânil cu solii polonesci. Ba ce e mai mult, întorcând 
pre soli! lui Petru din Vilna până în Clodua din [Volhinia]; i-a 
şi jeluit, precum poţi vedea la prea vestitul Fuoghel, pentră 

care fapte, mari lucruri saă stârnit după. acâia întră po- 

loni şi între Petru VI, cum să va arăta la anul viitori: 

: Despre Valahia aceste să aduc de Ioann: Comnenul 2, vor- 

bind el despre mânăstirea S. Xenofont :din muntele "Alho 

sati Sfetagoră : <Are mânăstirea şâpte “pomslnice,: unde se 

află zugrăviți aceşti boeri: «Banul Barbul, Danciu vornicul, 

Pârvul şi.Radul, cel dintâi urzitorii al mânăstirei au tost 

Sântul* Xenofont, de la carele să şi numâsce. După: a- 

câia, în anul de la.zidirea lumei 7053, o au înoit. Duca 

vornicul, și frate-său. Radul bosri! Ungro-Vlahiei, :carea sta 

“supt apărarea a tot puternicului Dumnedei, Şi ai zugră: 

1 Engel |. e. —* Codex Oscolinskianus apud Engel in. recent, 

_Hist. Moldaviae p. 188. — 3 Joannes Comnenus apud Montfaviconium 

in Paleographia p. 494. 

Cronica românilor. Ton. II. | 19
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vit. frumos î6lă besârica. Mai pre urmă prea Iluminatul şi 

prea măritul prinţul Valahiei Matheii vodă Bessarab ai 

zugrăvit t6tă nartheca şi tricliniul, unde şi el dimpreună cu 

dâmnă sa este zugrăvit». 

Anul 1546. Sigismund 1 craiul Poloniei, ai scris o epistolă 

din Cracovia în 16 Ianuarie din anul acesta 1546, cătră 

Petru VI domnul Moldovei, care se aduce de prea vestitul 

Enghel! din codicelul bibliothecei comitului Ossolinschi. În 
epistola acesta ce o ai trimis craiul prin Iacob Vilamonschi, 
să jelu6sce voivodului, că prea multe tâlhări! fac moldovânil 

“în Russia, căci mână ciurzi de boi și stave. de ca! întreji, 
neguţătorii leşescl încă să jăfuesc în Moldova, pentru a- 
ceia Petru. vodă Rareș să”! facă destul. Petru vodă ai o- 
prit pre Iacob Vilamonschi la sine, şi el încă s'au jeluit 
craiului pentru câlea ce să întâmplase solilor săi, şi poltea 
îndestulare de la craiul; ci până a să aședa gălceva întră 
„amândoi, ai murit Petru VI sai Rareş, în luna lu) Avgust 
din anul 1546. Până aci din prea vestitul Enghel. | 
„dară Miron logofătul scrie 2: «După.ce s'aă întors Petru (VI) 
vodă din Ardel (în. anul 1542) spre ț6ra sa, au săvârșit 
mânăstirea Probata, carea este de dânsul zidită, pre apa 
Sirâtiului despre apusul s6reluț. Așişderea şi mânăstirea 
Rașca ai urzit'o, şi mânăstirea ce dic Dobrovadul la ţi- 
nutul Vasluiului ai săvârşit'o, şi mânăstirea Cipriana ai 
zidit'o, carea mânăstire să află la ţinutul Lăpuşnei, şi alte lu- 
cruri, bune multe se află de dânsul făcute în Moldova, cum 
este și la episcopia de la Roman și la Mitropolia. de la Su- 
ceva, şi la mânăstirea de la Sucâva. Așişderea. şi bessricy 
sânt vr'o câteva zidite de Petru vodă, cum e în Hărlăi, 
in Baie. Semăna bine a fi fecior lui Slefan celui Bun, aşa 
era isteţ la fire spre răzbâie, la judecăţi blând și drept: 
Statul lui era cuvios și gata la cuvint. Fiind anii de la fa- 
a Engel in recent. Hist. Mola, = 2 Constans Miron in Ms. Chro- p. . nico Valachico. cap. 44.
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cerea lumei 7054, amu îmbătrânit Petru vodă şi cu bâlă 
grea adaosă cătră bătrânsțele sale Și-au dat detoria cea de 

obşte, şi sau astrucat în mânăstirea Probata cea de dânsul 

făcută. » 

Apoi scrie tot acelaş Miron 1: „După mârtea lu Petru 

vodă Rareş au rădicat bocrii domn: Moldovei pre Iliaș fiiul 

„lui cel mai mare, — — —'carele să părea bosrilor şi țerii 

a fi blând și milostiv, ci pre urmă Sati arătat ca şi lupul 

cel îmbrăcat cu pâlea el. La anul 7054 în 3 Septemvrie 

au stătut Iliaş vodă domn la domnie.» Dir, fățărnicia carea 
ai arătato Elia II la începutul domniei sale, sau întâm- 

plat de aşa au scris Reihersdorfer 2 despre dânsul: «Elia . 

după ce au urmat tătâne-s&u Petru, să dice, că noroc mare, 

înțelepciune, linişte şi milă ocârmuâsce pre supuşi! s&I.» 

Sigismund I craiul Polonie! audind de mortea lu! Petru VI, 
şi v&dând că Iacob Vilamonschi nu să întârnă, au scris 
câteă divanul Moldovei, Ad palatinatus Moldaviae Consiliarios, 
epistola ce se ţine în. bibliotheca comitului Ossolinschi, să 

aduce de prea vestitul Enghel3 şi sună aşa : 

«Generarilor noao adevărat iubiţilor! Ai venit la noi 
vestea despre mârtea măritului domnului Petru voivodului 

Moldovei (nu Valahiel) vecinului noao adevărat iubit, pentru 

carea după omenire ne-am supărat, şi măcar că gândim, 

că vol ţineţi a minte legăturite,.în care au jurat noao Mol- 

dova, și împrotiva cărora așa de lung să ţine acolo solul 

nostru, tătuș am judecat, ca acelea să vi le aducem a minte. 

Pre caril vă dojenim, ca să vă siliţi, să să slobâdă solul, 

şi pentru ce sau fost şi trimis, să să țină adunare în mar- 

„jinea crăimei n6stre şi a palatinatului Moldovei, în carea 

"adunare vătămări!e de împrumut şi strâmbătăţile să să potă 

"îndrepta. Not mal înainte am poruncit, ca commissarii, nostri 

pre dioa nascerai prea 'curatei Mariei, să mârgă în Came- 

1 [dem Miron cap. &%5. — 2 Reychersdorfer in Chronographia Mol- 

daviae p. 585. — 2 Eagell. e. pag. 188.
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neţ -şi acolo să aștepte pre cel ce să vor trimite din Mol- 

dova, pre caril ce veți face, cât mai curând să”! însciințaţi. 
Cslealalte va spune acela, carele va da epistola acâsta, că- 

ruia să credeți deplin, căci veți face lucru plăcut noao. 

Dat în Cracovia, în 12 Septemvrie 1546.» 

Încă nu primisă divanul din Moldova epistola acesla, 

şi Elia II scrisese precum arată. prea vestitul Enghelt! tot 

din cartea cea cu mâna scrisă a comitului Ossolinschi cra- 

“iului Sigismund I, despre înălțarea sa la domnia Moldovei 
şi despre slobodirea lui Iacob Vilamonschi, şi ceruse şi el 

-ca să să țină adunarea despre carea scrie craiul la divan, 

- ci din adunarea acâia mai că nimică ai fost, pentru că în 9 
Dechemvrie din anul acesta 1546, din Iaşi iarăş au scris 
Elia la craiul jeluindu-se, la carea g6lbă, așa r&spunde craiul 

Sigismund T lui Elia: | 

„<Mărite domne noao adevărat iubite! Avram Banilovschi 

scriitoriul ne-ai dat cartea serenitatei vostre, în carea tare 

vă jeluiți, că este unul carele făcându-se fecior de vodă, 
şi culegând mare 6ste din crăimea n6stră, at năvălit în 
Moldova, şi prea răă ati prădat. vr'o câte-va sate, şi când 
ai cerut serenitatea vâstră de la prefectii nostri, ca să si 
lâscă pre acâia caril au făcut paguba, se o întrcă, pre- . 
fectii . nostrii, n'au băgat: în samă polta „acâia, şi. vă în- 
doiți 6re [că] cu voia nâstră sai pătrat pagubele acâlea. 
Câreţi după acdia de la. noi din cădința legăturilor, care 
scrieti, că vreţi să le ţineţi, ca să poruncim pr6fectilor nostri, 
celor din margini, să prindă pre cel ce să numesce - fecior 
de vodă, şi pre soți! lui,:şi săi dea în mâna serenilatei 
vâstre, și să se plătâscă pagubele făcute. Care de:nu să vor. 
face de noi, să va jelui prea puternicului împăratului tur- 
cesc, şi ce a porunci el, acâia va face. Mal pre urmă 
poitili de la noi să credem solului serenitatei. vâstre acâlea 
care le va spune cu gura. Noi am credut, — — dară mai 

1 dem Engel |. c. pag. 189.
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multe nai spus, de câte să cuprindea în epistolă — îndo= 

iala o puneţi de o parte; noi tot-deauna — am ţinut legă-' 
turile — şi împăratul turcesc încă nu va polti alta 'de la; 

NOI, fără numa! ce sântem datori din legătură — în carea: 

apriat este scris : ca pre cel ce va fugi din Moldova, în crăi-. 

mea n6stră, şi ar vrea să facă pagubă din ţinuturile n6stre . 

în Moldova, să nu'l suferim în ţinuturile n6stre. — — — 

Prfectilor nostri din margin! asemenea vom porunci, — — — 

Dat în Cracovia în 31 Dechemvrie din anul 1546.» Pa 
gubă că nu să scie cine au fost cel ce să numea pre sine; 

fecior de domn, şi să sculase asupra lui Elia II. 

Despre Valahia.aşa scriu, întâiă Anonymul românesc: 

«Mircea vodă Ciobanul st 1546, acesta este fecior- Mircei 

„vodă Dracei. El au tăiat mulți boâri, întră caril au tăiat. 
şi pre C6dă vornicul: Acesta numit vornic au orânduit de 

Sai pus otar la Brăila, la Jiurgi, la Turn, când. le-aă luat. 

“turcii de la Țera Românâscă supt. stăpânirea lor, şi cu un: | 

Ban Mare. Drept acâia să numesc otarele acestor locuri:: 
până în Drumul Banului. Iară o samă de bo&rl au fujit şi: . 

făcând ste, aă rădicat domn pre un Radul vodă Ilie. A-: 

cest Mircea vodă ad. făcut besrica Ghiced din Bucuresci, 

au domnit 7 an). 

.<Radul vodă Ilie lt 1553, aii domnit. an 1, și o jimă- 

tale, şi venind Mircea vodă laă scos. | 

- «Mircea vodă cu a ddao domnie sai Mircea vodă III, 

pentru că au stătut trei Mirel vodă, unul Mircea cel bă-" 

trân, altul Mircea vodă Ciobanul, şi altul Mircea vodă cel. 
tiner, şi la Lâtopiseţ să numesce acest Mircea vodă, carele - 

au scos pre Radul vodă, cel tin&r sau Ciobanul, cu a doao ' 

domnie au domnit an 1.» Ea 

'Apol prea vestitul Enghel?: «Mircea aii domnit de la a- 

nul 1546 până la anul 155%. Hronica lui I Filgtih apriat 

2 Engel in Hist. Valach. Par. ! Anonymus Valachicus in Ms. 
1. pag. 216. cap. 44.
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dice, că el s'au pus de împăratul turcesc, şi că au domnit: 

ani 8, luni 6, după breviarul hronologicesc au fost feciorul 

lui Mihnea (sai Mihail III) vodă. Timon 1, îl numeâsce şi A- 

Jexandru, schimbândul numele. Radul (IX) nau murit, ci 

Sau măzălit prin turci, şi aa fugit în Arde). 

“Ci prea vestitul Enghel să împrotivesce aci cuvintelor 

sale, care: le-am adus ei la anul 1536 despre Radul IX 

sau Paisie, măcar că bine dice aci, că Radul IX n'aă murit, 

ci au fugit în Ardâl, de frica lut Mircea vodă, pentru că 

aşa serie şi Natale comitul, cum''vgm vedea la anul 1552, 

şi aşa nu este adevărat, că Radul Ilie ar fi domnit la u- 

nul 1553, pentru că atunci au domnit iarăşi Badul al no- 

ălea sati Paisie, carele pote după domnia acesta sai dus 
în Palestina, cum scrisese prea vestitul Enghel la anul 1536. | 

Mai încâleit lucru mi se vede a îi, a gâcil al cul fecior este: 

Mircea, vodă acesta, carele'au scos din domnie pre Radul IX; 

căci de este feciorul lui Mircea vodă, cum dice Anonymul 

Românesc în sir€oa domnilor muntenesci nu este III cu a- 

„cest nume, ci !V, nic este Ciobanul: pentru că Mircea 

Ciobanul ai fost III, şi -el au fost feciorul lui Mihnra 

sai Mihail III, cum sai arttat la anul 1511. Ea dic cu 
breviariul hronologicesc, că el este Mircea III Ciobanul fe- 

ciorul: Mihnsi, carele fugărindu-se de Vlăduţ vodă sau Via- 
dislav VII, în anul 1511 ai mers în Țarigrad: pentru că 

și Raihersdorfer 2, carele scria în anul 1550, aşa scrie despe 

dânsul: «Iară în Ţera Muntenescă nu de mult s'au pus de 

împ&ratul turcesc iarăș domn Gre-care Mircea, carele precum 

qic, mai mulți: an au zăbăvit la pârta turcâscă, dupa ce ai 

perit Vlad vodă domnul erei aceștia, despre Mircea acesta. 

dic, că pre toți domnii cei din naintea lui întrece cu crudimea 
şi iyrănia sa.» lată că Mircea sau pus domn după Vla- 
dislav VII, cu carele at avut războii în anul 1511, na 
îndală, ci după mulți ani, adecă după 35 de aul, nici te 

17: . . Pi Timon in Hungaria nova cup. 16. —? Reycherxdorfer 1. e.
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mira, pentru că alunci, când sau bătut cu Vladislav VIL 

era încă liner, cum poll culege din câlea ce am scris la a-: 

nul 1510, care fiind aşa Mircea III Ciobanul în anul a- 

cesta au domnit a doao 6ră în Valahia, nu întâiași dată, 

__cum vrea anonymul nostru mai în sus. | 

Prea vestitul Enghel! încă aşa scrie despre Mircea, II 

Ciobanul :. «Toţi istoricii să nărăvesc despre tyrănia lui, de 

abea ati domnit doao săplămâni și ai tăiat pre v'o câţi-va bo- 

„&r, adecă pre C6dă vornicul, pre Radul comissul fratele lui 

C6dă, pre Dragul stolnicul, pre Stroia spătariul şi pre Vin- 

tilă comisul, pre bosril cei bogaţi i-ai stors, o parte dintre 

ei ai scăral în .Ardâl. Tătuş au făcut o beserică în Bucu- 

"_resci, ce să chiamă Ghiced.> | 
__- Şi acâsta, însemnă, prea vestitul Enghel 2, că îndată după 

roăzălirea lui Radul IX, aă luat Vinţii de jos, carii i-aii fost 

căpătat în anul 1538 de la el Gheorghie Martinusie sai 

“Monahul ; despre carele dic annalil secuenescl3 : «Crăiasa. 

Isavela ati adus cu sine pe Petru Petrovici cu sârbil, ca 

să potă scâte din Ardâl pe Gheorghie Monahul, ci Ghe- 

orghie. Monahul luând pre secui cu sine, au năvălit preste 

ei în Bălgradul A:dslului, şi, de acolo aii slobodit pre sârbi.> 

la atâta venise acuma popa, de nu mult gândea cu Crăiasa. 

Anul 15418. În anul acesta ai dat Ferdinand I, diploma-: 

tul cel vestit despre carele am cuvintat la anii trecuţi, lu! 

Nicolae Olahul. Din diplomatul acesta ma! multe să pot cu- 

l&je, ce mult. lumingză istoria: drept aceia eu îl voiu în- 

târce pre românie tocma cum sai typărit de Collar la 

sfârşitul cărţilor aceluiași Nicolae Olahul 4, carele întorcân- 

duse pre românie, sună așa: 

«Ferdinand din mila lu! Dumnedeii craiul Romanilor, Un- 

gariel şi c. |. credinciosulul noao adevărat iubit prea cins-. 

"1 Bogel |. c. p. 217. 4 Kollar ad Calcem Operis -Ni- 

2 dem Engel |. e. p. 216. colai Olahi «Hungaria et Athila» 

3 Mss. Annales Siculici ad h. a. | p. 228. segd.
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titului Nicolae .Olahul episcopului Agriei, conziliariulu! Și 
cancelariului (logof&tului) nostra din lăuntru sânătate şi în-. 
mulțirea graţie şi a bunei voinţei n6stre poftim ! Ce atâta. 
au plăcut mal marilor. nostri dumnedeescilor împe&raţilor şi 
crailor, caril cu prea mari lucruri în răzbâie şi pace pă- 
trate ne-au împodobit pre noi, ca pururea mai mult iubiţi, 
decât temuți să fie, acâiu preste măsură o voim Şi noI, au: 
firea aducându-ne la acdia, au din esperienţie sciind că: a- 
câlea sânt proptele cele adevărate, care vin din inimile 6- 
enilor,. celea cu milă şi cu dărnicie adăpate, și măcar că 

ne. silim, încât putem, tuturora a face bine, tătuș mal bu- 
curoşi ne plecăm. a. face bine acelora, cari! întrec pre:alțir: 
cu virtuțile şi cu nascerea, și cari! fiind că sânt de aşa, 
din di în qi să silesc, ca cu credinţă de pururea, cu grijă, 
cu sârguință, eu strădanie şi cu deșteptare să ue placă 
n0â0, în. carea treptă cu cât ești mai înalt, o Nicolae ! cu 
atâta sântem mai gata a te încărca pre tine cu idte po- 
d6bele, pentru câ: 
„„«Încât este pentru nemul tău, așa ne-am însciințat prin 
spunere vrednică de credință a unor credincioşi. al nostri, 
că tu te-a! prăsit din cer mai bălrâni. părinti al nâmului 
românesc, având tată pre Stefan Olahul bărbatul cel zdra- 
vân, pre al căruia timp era încă uni! din familia ta printi 
Dachiei muntenesci, ce este acuma patria românilor. Căci 
pentru acâia nu s'au făcut tatăl (ăi prinţ, pentru că inima 
lu 'să îngrozise de sfedile cele sumsţe, Şi mal vrea odihna 
Şi securitatea. Drept ac6ia, după ce ar fi ezit din patria sa 
pe vrâmea “prea înserinatului craiului Matiaş pentru cru- 
dimea 'și tyrănia voivodului Dracula, adecă a rudeniei sale, 
carele era atunci prinţ muntenesc, nic! prin bună voința 
ţerânilor săi, care cu râvnă poftea întârcerea lui, nici prin înderhnul și ajutoriul numitului reposatului prea înserina- 
lulu craiului Matiaş, sau putut aduce, ca să sufere, să să pună în“ scaunul „moşilor să1, ci aă mal voit bărbatul blând . și înțelept a r&mânea la vecini din Ardă!, la cari! numai
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pribeg se credea a fi, și cu odihnă a trăi privat decât a fi 

prinț cu primejdie. Tâătuși cu cinste ai trăit el în Ardel, 

precum să cuvenea. virtuților lui, şi aşa ai purtat deregă- 
toriile lui încredințate, cât să dice, că în viața lul toți sau 
minunat de el, după mârle toţi Vaă doril. 

«Frumâse laude sânt acâste, ce să spun de urzirea şi n€- 

mul t&ă, care tu ca un răvnitoriu al virtuţilor părintesci ţl-a! 

băgat în cap din pruncie nu numai a le ţinea, în familie, 

ci ale şi sporil. Pentru că al venit în curtea prea înseri- 

natului reposatului craiului Vladislav, socrului hostru celui 

prea iubit, și aci, şi cu sirguința ta, şi cu însoţirea, şi tra- 
“iul cu Gmenii prea procopsiţi, acâia laudă de învățătură, 

de virtute şi de. sirguinţă, ca şi o făclie ţi-a! câştigat, cât. 
fiiul şi următoriul lui, prea însetinatul prinţul şi craiul Lu- 
dovic, și prea. înserinata murea lui căiasa Maria, prea iu-. 

bită sora n6stră, te-au primit în numărul secretarilor şi con- 

ziliarilor săi, şi după ce aşa aducând cu sine nenorocirea. 

aceluiaș craiu slăvit Ludovic cumnatului nostru de pe soră, 

cel prea iubit, pentru credinţă şi pentru patrie bătându-se 

cu turcii, protivnicii cei de pururea al numelui creştinesc, 

ar fi cădut vitegâsce în câmpul de la Mohaci, şi [in] îngro- 

zirea acâia, toți'ar fi fugit care încătrăă, tu pre numita 

sora n6stră, carea. era prea grei detunată de prea amară. 

căderea bărbatului stă, şi mai dessufleţită, o al urmat aşa. 

- de bucuros, şi o ai cinstit, căt cea.- mare laudă de credin- 

cioșire, de tărie şi de stătornicie al căpătat, de carea fiind 

noi porniţi după  acâia, când ne-am încoronat craiii Unga- 

riel, te-am făcut eclisiarh besericil- din Alba-Crăiască, şi te-. 

am numărat în rândul secretarilor şi conziliarilor nostri. 

«lară precum ai fost credincioșirea ta neclătită către 

numita prea înserinata crăiasa Maria, aşa au fost şi bună 

voinţa eil, tocma.-ne'ntunecală spre tine, căci ducându-se din 

Ungaria, numai pre tine unul te-ai ales dintră toți ungurii,. 

de te-au dus din vedârea sodomurilor, și a mișălătăților: 

celor din lăuntru, cu sine în Belgii în slujba. sa, când saă
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chiemat de avgustul împeratul Carol V domnul, şi prea iu-. 
bit fratele nostru la ocârmuirea mal multor eri, şi te-au 
avut mărturie şi ajutoriă necazurilor şi grijilor . el, .celor 
mal din nainte. Iară în Belgiii aşa te-ar purtat, cât pre tine 
nemernicul toţi te-au iubit şi cinstit, şi cel mai mari Şi cel 
mal mici Gmeni. Omenii cet învețați. s'aă mirat de mare 
învețătura ta, de sciința limbelor grecesci, şi -lătinescl Şi 
de îndemânarea de a scrie și orătorâsce Și poeticesce. 

<Și numita prea înserinata sora n6stră, nu fără de pri- 
cină ai îngăduit ţie să te d&părtezi de curtea ei!, tâluş în- 
demnată de mărimea trebilor, care le avea cu noi, și nu: 
cuteza a le încredința altuia, te-au trimis sol la NO), în carea 
vreme, fiind că au fost op să r&mânt mal îndelung în curtea 
n6stră, noi socotind şi credincioşirea ta, carea o 'ai arătat 
numitei dâmnei Crăâser în câlea' maj mari, lucruri şi pri- 
megidii, şi sirguința, evlavia, învălătura. înțelepciunea și în- 
demnarea ta la t6te, care în idle faptele (ale strălucea, 
pre tine te-am făcut de odată şi episcop Zagrabiei şi: can- 
cellariii noao, bucurându-se şi întărind lucrul și prea iubita, 
sora n6stră. a 

<lară tu cât de bine te-ay purtat, în deregătoriile aceste, 
și de câtă bună voință a n6stră te-ar făcut vrâdnic, de u- 
colo încă destul se vede, că noi acâia cinste am -dat ţie, 
carea crail nu 0 dau altora fără numai celor ce sânt din 
sângele lor, saă sânt de nâm, şi deregătorie prea mart, 
adecă că te-am voit nânaș prea iubitei fiicei nsstre Ioannei 
cel mai pre urmă născule, ca să o țil supt apa din botez, 

„ca legat fiind cu cumetria. acesta, prea. iubiţilor pruncilor. 
nosiri încă acâia încredincioşire și dragoste să li-o arăţi, carea 0 al arălat nouo și prea iubiley mueril nostre, prea înserinate) reposatei dâmnei Annei, despre carea scim, că „arăş au fost cu prea bună voinţă către line pururea, carea 
cum că.0. vel face cu osirdie, al ară 
mari lucruri şi primegrdil. | 

«Pentru că mergând no! din. Bohemia la războiul din 

tat cu fapta în prea
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Saxonia, ca să ne împreunăm cu avgustul împăratul Gom- 

nul şi fratele nostru, ca să domolim .pre r&svrătitorii şi pro- 

__tivnicil lul şi al nostri, să dezrădăcinăm sectele câlea ve- 

nin6se ale ereticilor, si să stânjem tăciunil. războiului din 

Germania, pretutindenea. ai fost de față,-și așa le-a! pur- 

tat înaintea numitului domnului împărat, înaintea n6stră 

şi înaintea. prea iubiţilor fiilor nostrii, a prea înserinaților 

prinților, arhipovățuitorilor Austriei, Maximilian şi Ferdi- 

nand, dintre caril unul povățuia oştile împărătesci, celalalt 

ale nostre, precum s'au cuvenit unui bărbat sirguitoriu, bun 
şi credincios. Cu acâiași sirguință al. fost și în aşedarea 

răsc6lelor din Bohemia, după Sfârșitul cel norocos al har- 

țului din Saxonia. 
«Drept acâia după ce am învins pă vrăşmașii nostrii, 

am împăcat Germania, şi ne-am înturnat în Ungaria, : pre: 

tine din scaunul. episcopiei Zagrabiel, în carele cu. prea 

mare laudă al şedut, le-am mutat la episcopia din Agria, 

“carea să cinstâsce îndată după mitropolia ţerei, socotind 

că: după vremile acâlea să cuvine virtutei şi tărie! tale, ca 

precum al fost părtaş strădaniel nostre, aşa să aibl ceva 

noii folos şi din biruințele n6stre, până când te vom ulea.. 

împodobi şi încărca cu mal bogată grația nostră, carea lot 

deauna o vel avea de la noi. 

«Dară ca nu numai în tine, ci şi în familia la, şi în r&- 

mășiţele tale se cusle semnul dragostei nâștre cel spre tine, 

no! din osebită graţia "nostră, şi din voită plecarea inimii 

n6stre : întâia pre tine, Nicolae Olahul, carele ai avut lală 

pre Stefan Olahul, mumă pre Vârvara. Ciasar, și prin line 

pre feciori! fratelul t&ă celut dulce şi reposat Matei (carele 

până. când au trăit, precum să spune noao, ca un bărbat 

mărit cu cinste au puitat judecatul crăesc al Orăştil şi pre- 

fectura .sărilor din Arde!) pre -Thoma și. Mihail,-şi pre fiica 

Anna Olahiey, aşişderea pre surorile tale câlea duici şi pre 

bărbaţii lor: adecă pre Ursula, carea acuma e măritată după 

Gheorghie Bona, şi pre Elena, carea are bărbat pre Nicolae
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'Oloz, şi pre feciorii Ursulei pre Nicolae Ciazar, pre carele 
îl are din bărbatul cel dintâia Cristofor Ciazar, şi pre Ghe- 
orghie Bona, carele are tată pre Gheorghie Bona, pre tine 
-adecă Nicolae ! Şi prin tine pre numitele tale surori, cu 
bărbaţii lor, pre nepoţii tă pre toi, şi liesce-care . prunc 
al lor, și pre toți și pre tâle, - caril şi cari! se-vor nasce 
pre lege dintr'ânşii şi dintr'ânsele vă întărim, şi cât este 

op cu puterea crăiască, care o avem din mila. lui Dumne- 
“dea, ca craiul romanilor, al Ungariei, al Bohemiei ş. c. cu 
noao. boerie vă dăruim, şi prin dăruire noao vă dăm. t6te 
pod6bele prin legiuirile, slobodeniile; scutințele și cădințele 
c6lea strămozesci, ale vâstre şi ale boerimel nemţesci, care 
le-a! primit tu de la numiții strămoșii t&i, şi cu care tră- 
esc şi. se folosesc şi alți nobil din sântă. împărăţia roma- 
nilor .și din crăimile. Ungariei, Bohemiei și altor țeri ale. 
nostre, de: la a patra sămință și despre tată și despre mumă 
născuți, şi vrem ca nobili ca aceşlea să vă dică, numâscă 
Şi audă pururea toţi şi fiesce care, măcar de ce condiţie 
înălţime, stat, trâptă şi deregătorie vor fi.» 

Aci apol serie țimiriul care Pai dat familiei lui Nicolae 
'Olahul cu asemănare la virtuțile lui, după acdia, iarăș dice:. 

«Aşa sânt începuturile tuturor n&murilor celor prea lă-. 
udate, intră caril românii, nâmul (&i nu sânt cel mal de 
pre urmă, despre -caril. să scie că sânt prăsiţi din Roma, 
demna şi stăpâna împărăţiilor, şi s'au aședat într'o parte 
-a Dachiei cei prea bogate, carea să dice Tera Muntenescă 
“sad Valahia, ca să apere ținutul Romanilor de năvălirile pro:. 
tivnicilor din vecini, de unde acuma încă români să chiamă 
în limba sa. Unicornul (din ţimirit) drept acâia, ins6mnă. 
nobilitatea. nemului şi de odată Şi isteţimea, căci ce esle 

“asprime în feră, in om acsia este tărime, de care e vestilă 
vița românâscă, maica generarilor celor mal vestiți, dintre” 
“carii este Şi Ioann Huniadi tatăl marelui craiulul Matiaş; 
Şi cel de pre timpul lui mai marii tă.>.
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După ce ui înşirat aci, unde şi cum să să lolosescă cu: 
ţimiriul dice : E 

<Aşa dară nici unul om să! fie slobod a călca decretul: 

acesta, sai de Pai călca cine-va, să scie că mânia n6stră 

o va simţii, şi va plăti o sută şi dece marce de aur curat, 
jumătate fiscului nostru şi jumătate celui ce: va fi vătămat.. 

Ba ce e mai mult, tâte acâste le dăm, dăruim și orânduim. 

prin aceste care sânt întărite cu înduplicata pecâtea n6stră.. 

Dat în Poşon prin mânile prea cinstitului în Hs. părintelui - 
„şi domnului Petru de Varda arhiepiscopului Strigonului-ş. c. ].. 

în anul domnului 1548 al crăimilor n6stre a romanilor 18, 

a celora-lalte 22, în 23 Noemvrie.> Acesta este e diplomatul 

cel vestit. 
„Iară prea vestitul Enghel ! scrie la anul acesta precum, 

urmeză: «După doi ani '(dice hronica. lui Filşiih, şi acesta. 

aii fost în anul 1543), ai venit bosrii cei pribâgi din Ardel 

cu ste şi Sai bătut cu Mircea vodă şi mulţi bocri au. 

cădut, pentru pildă au cădut vistiariul Udrişte și banul. 

Theodosie şi aşa sau întărit Mircea vodă 'în domnie, 

  

Anul 1550. Istoria anului de acum annalil bessricil din 

- Braşău 2 așa o spun. «În anul 1550 Elia voivodul Moldo- 

vel cu turci au năvălit în secuime.» Cevaş mai pre. larg: 

vorbesc despre acâsta annalii secuenescl 3 când dic: «În 

anul acela dâmna Crăiasa ati pornit pre turci, și başa din: 

Buda. ai venit până la Ilie din jos de Deva: atunci au în- 

trat în Arde şi muntenii, dară i-au bătut, Și bașa din Buda 

ai fugit. 

«De cătră Tălmaci ai venit în Haromsec Elia voivodul 

Moldovei, şi acolo mult ai ars, prădat și robit, şi luând 

Hermanul și Prasmariul multă groză au făcut, 'în războiul. 

| acesta au perit Stefan Şando: supt] Nergheș, şi aşa sau în-. 

turnat românii în Cic.». Aşișderea serie Iștvanfi î. 

1 Engel in Hist. Valach. Part. 1. p. 217. — 2 Annales Templi Co- 

ronensis adh. a. — 3 Annales scubi ad hune annum, — Ist-. 

vanfi Lib. 16. p. 295. et Lib. 17. p. 322.
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Dară mal chiar vorbâsce prea vestitul Enghel.! scriind : 
«În anul 1550, iarăș vine înainte în istoria. Ardslului Mir- 
cea” III domnul muntenesc. Adecă în anul acela sau ră- 

dicat Gheorghie Martinusie sai Monahul şi ai încunjurat 
în. Bălgradul Ardelului pe crăiasa. Isavela, și pre feciorul 

eii loann Sigismund şi pre ministrul lor Petru Petrovici. Turciy 
sau gătit să! slobâdă pre ei din închiderea acâia, şi Ca- 

isan baza din Buda au luat poruncă să facă acâsta. Pla- 
nul ai fost făcut ca. turci! să năvălâscă din Banat; moldo-| 
venii să vină pre la Braştă și Sibiiu, iară muntânii să trecă 
pre la turnul Rosu, şi aşa strângându-se cu toţii la Sas- 
Sebeș, de acolo să msârgă întru ajutorii celor încunjurați 
Şi închiși. Ci Gheorghie Martinusie ai făcut alt plan îm- 
protiva acestuia; căci dintâiă ai bătut pre Moldevânt la 
Murăş-Oşorheiă, dară aşa cât moldovânil n'a simţil p6r- 
derea lor, pentru că întorcându-se ai prădat secuimea (şi 
țera Bârsei după Iştvanfi) carea ma! mult ai fost de cât 
de ar fi învins ei ma! înainte, după acâia. asupra munt6- 
nilor la Turnul Roșu pre Ioann Chendefi, şi pe Ladislav 
Urdenfi (cum scrie Iştvanfi, nu, pre loann Chemeni, şi 
Chendefi) au trimis Martinusie; ci muntenii înțelegând de 
întârcerea moldovenilor, ei încă saii înturnat, 6stea turcâscă 
ce sta la Deva încă Sai tras înapoi, şi cel din Bălgrad 
aii rămas acolo închişi.» | 
„În note apol dice tot acelaș Enghel: <Volfgang Betlen, 

dice, că. întorcându-se muntânii li s'aii dat o bătaie, în ca- 
„. Tea au picat 5000 de muntâni. Ci cum pste fi âcâsta? | 
„când munteni! după cum scrie Iștvanfi 2 nai fost mai mulți 
fără numai 4509, de unde să vâde că greşâsce Betlen din- 
preună cu prea vestitul Enghel. | 

Anul 1551. Gheorghie Martinusie sai Monahul episcopul 
cel lătinesc al Orădii mari, credinciosul cel făţarnic a! Cra- 

' Engel in Hist. Valach. Part, 1. p. 217. — 2 Istvanfi Lib. 16. 
p. 295. E
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iului Ioann Zapolia şi tutorul cel crud al lui loann Si- 

gismund fiiul lui crăesc, uitându-și de detoria cea popâscă 

încă în anul trecut se sculase asupra clientului s&ă Ioann 

Sigismund, şi a mâne-sa crăâsil Isavelii, şi începuse a se 

înțelâge cu craiul Ferdinand: 1 în vindarea Ardâlului, carea 
o ab şi săvârşit în anul de acum, căci dic annalil. secue- 
nesc!, «În Dumineca după. prea-sânta Troiță Gheorghie 

Monahul ai încunjurat iarăş Bălgradul și după 12 dile lau 

și luat, dânduil Franţisc Horvat. Acuma ai adus în (cră 
pre loann Baptista Castald cu nemţii şi: spaniolil. Crăiasa 

Isavela în Cluş-Monoştur ai dat ţera craiului romanilor şi 

o aii deslegat de credincioşirea cu carea era detâre fiiului 

săi. Spre mai mare a lucrului mărturie, pre Anna fata cra- 

iului romanilor o au făgăduit musre craiului loann Sigi- 
smund. După acâia crăiasa Isavela ai eşit din Ardăl, din- 

preună cu fiiul cil, şi așa ati rămas nmţul în ţ6ră. Turci! 
ai încunjurat Timișora, aă luat şi Lipova, carea iarăș o ai 

luat înapoi Gheorghie Monahul în 5 Noemvrie din anul 

acesta. » 

Ardâlul Pai luat craiul Ferdinand I după legătura, carea 

o am adus ei la anul 1538. Totuş Gheorghie Martinusie 

nu să pâte apăra de păcatul vinqării, căci trebuia să ţină 

lângă loann Sigismund mai mult de cât lângă Ferdinand, 
ce el alta avea în cap, precum să va arăta acuş. La luarea 

Ardelului, precum arată Stefan Catona 2, ai trimis craiul 
Ferdinand în 29 Martie din anul 1551 pre Thoma: Nadojdi 

judecătoriul crăesc, pre Andreiă Batori și pre baroaul Si- 

„gismund Herberştein, cărora le-au fost poruncit, ca înțele- 

gându-se cu Gheorghie Monahul, să tragă în partea sa ŞI 
pre domnil românesc, ci porunca acâsta-a o implini nu li 

„Sau sfetit, cum să va ar&ta la. anil viitori. 

Gheorghie Martinusie sau Monahul, precum mărturisesc | 

1 Ms. Annales Siculici ad h.a. — ? Stephanus Katona ad annum. 

"1551. pag. 12.
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toți: istorici, iară mal ales Iștvanfi! şi prea vestitul En- 

ghel 2, după ce au eșit crăiasa Isavela cu fiiul săi din Ardel, 

întru :acâia sau străduit, cum ar putea scâte pre nâmţi, 
și: ținea el Ardelul, pentru care sai fost şi înţeles cu dre- 
care 'Beglerbeg turcesc, ci sfatul lui fa dovedit prin 6re- 
carele dintr& pretenii lui, drept acâia Castald Pau şi tăiat 

în Vinţii de jos în 17 Dechemvrie din anul 1551, lângă 
Martinusie fiind Franţisc Vaş strămoșul comitilor Vaş de 
Țega carele să numesce de Iştvanfi puer Franciscus Fer- 
rens şi întindându'! o sabie să să apere de şpaniolil cariy 
venise asupra lui, un şpaniol, i-ai tras o palmă, de au 
cădut în cur, şi lul alta nu i-ai făcut, dară pre stăpânu- 
său Gheorghie Martinusie sai Monahul Pai omorât. 

Așa și-au sfârşit viața Gheorghie Martinusie sau Monahul, 
carele prădase şi pre bieli! pescarii românesci, cum Sai 
dis la anul 1543. Despre * Martinusie acesta aşa scrie Sa- 
muil Cheuleșeri 3: «Din istoria ardelenâscă a luminatului 
cancelariului Volfgang Betlen să scie, că după msrtea lu 
Martinusie, sai aflat în cetatea Gherlei cea de cel “făcută, 
aur nelucrat funți 872, -sloi, de aur funți 20, de argint ne- 
lucrat funți 1387, sloi de argint funți 466, galbeni de a 
lui : Lisimah 4000 dintre carii fiesce-care făcea patru gal- 
beni unguresci.» lată cum sau folosit călugărul cu răpirea 
de la români. Sie 
ară despre Moldova aşa scrie Miron logofătul 4 : «După 
ce sau înturnat liaş II vodă din Ardâl la scaunul stă, 
sau arătat din fire depărtat de cum îl socotea ț6ra, căci 
din tovărăşia cu turcii la Ardi, sai dat după obicâiurile 
turcescă, având. câți-va turci tineri pre lângă sine, carii lat 
adus la spurcate curvil, şi despărțindu-se de obicdiurile ce 
să cuvin domnilor creștini, de față să arăta creștin, iară 

! Istvanfi Lib. 17: | 3 Samuel | Koleseri in Auraria 
> Engel in Hst. Valah. Part. Fomano- -Dacia cap. I. Nr. 17. 215 - a Constans Miron. in Ms. Vala- 1. p. 217. seg. chico cap. 45.
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întru ascuns era păgân turc, atâta călcasă l6gea creștinâscă, 
cât-del vea ţinea Dumnedeii mai îndelungat, pre mulţi, de 
nu pre toți, îi vea aduce la orbire, şi întunârec. Certat'aui 

Dumnedei ţâra pentru spurcate . faptele lui Iliaș vodă, de 

„şi arborii, şi pomil,: şi viile ai secat de jeruri mari. Tyrau 

încă să iăcuse Iliaș vodă, că ai omorât Sâmbătă. după Paşti 
pre Vartic hătmanul, pre cărele apol lau înecat în mână- 

“stirea tălâne-săă în Probata. -Aşa rătăcit fiind Iliaș. voda 

au lăsat domnia la frate-săă -Stelan (VIII) în anul de la fa- 

cerea lumii 7039 iară: de la Hs. 1551, şi Sau dus la. Ța- 

rigrad la sultanul Soliman II, de at luat l6gea turcâscă.» 

„ «Scrie Cromer și Găagnit, că după ce sau turcit Iliaş, 

sultanul Soliman Yaă pus la isprăvnicie, cu carea vădân- 

du-se cinstit, pentru ca să'și arste credința şi slujba cătră . 
împărăție, s'au vorbit. cu o samă de oști turcesci cu scirea, 

Porții, şi având povaţă pre un turc, de nu va îi.lost grec, 

anume Marmora, ai mers, la Braţlav, și bătend cetatea, 

pre orăşâni i-ati dus în robie, iară târgul Brajlavului, Pai 

ars până în pămînt, pentru: care ai şi. avut r&splătire Iliaș, 

căci întorcându-se la lurc'la Țarigrad, Soliman. aa avut 
prepus despre dânsul, că d6ră nu ţine deplin l6gea tur- 

cescă, şi ai poruncit de. Pau perdut, pote fi că la înecat 

în mare, căci nu s'aii mal sciut ce s'au făcut. Așa i-au r&- 

splătit Dumnedei lui Iliaș vodă.» Aşizderea scrie Orihovie 1. 

Văduşi aci, că Miron serie, că Elia II au lăsat domnia Mol- 

dovel fratelui său lut: Stefan VIII, în anul de la Adam 7059, 

iară de la H3. 1551 după Paști, și că Elia ÎI tot întru a- 

cela an ai ars Braslavul, ce „vrea aşa dară „prea vestitul 

-Enghel2 când serie aşa: «Stefan fratele lui Elia în. anul 1552 

așişderea sau dat pre sine spre desmerdări Şi tirănie, şi 

având rival pe Petru (Alexandru) Lăpuşnânul sau omorât 

în anul 15592 ——— — — acesta at lost pricina, de SIe- 

! Stanislaus Orichovius în An- | Engel in'recentiore Ilist. Mold. 
nalibus ad' ann. 1551. „| p. 191. 

Cronica românilor, Tom. II. 20
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fan n'aă domnit mal mult da doi ani, şi: 4 luny; ci com- 
putul acesta al lui Miron după alți istorici, nu să vede a 

„fi: dirept. Miron dice că Elia au ars Braţlavul în anul 1550. 
Dacă istoricii leșesci, pun. acesta la anul 1551. Volfgang 
“Betlen încă Elia numâsce pre voivodul, carele aă năvălit 
în “Ard! în primăvara din anul 1552.» Eu dic, că nu nu- 
ma! Betlen, ci şi Iștvanfi numâsce Elia pre voivodul "Mol 
dovei, carele aă năvălit în Ard6l, dară năvălirea acâia a: lui 
Elia sau întâmplat în anul 1550 cum sau arătat -acolo; 
pentru: că şi după Orihovie!, Elia sau turcit în anul 1551, 
şi aşa în anul 1552 n'au putut fi domn Moldovei, ci au 
fost frate-săi Stefan al - VIII, 'şi de ati năvălit moldovenii 
în 'Ard6l, şi în primăvara din anul: viitorii, cum Sar: cu- 
l€ge din Iştvanii 2, năvălirea acâia s'au facut supt Stefan. VIII, 
pre carele Iștvanfi şi Betlen lat mestecat cu. Elia II. Gre- * 
şesce drept acâia prea. vestitul. Enghel, că aruncă lul Miton, 
ce el n'ai scris, adecă că dice, că Miron pune prada Braţ- 

„lavului la anul-1550 când el acâia încă cu îndoită numă- 
rare de anl o pune la anul de acum, după carea punere 
a lui Miron iase şi timpul domniei lul. Stefan VIII cel de 
el: însămnat, ma! vârtos de vel socoti şi timpul jurămin- 
tului lui. Alexandru IV. cel voii aduce la anul viitoriă,. 

După annalil besricei din Brașău 3- în anul acesta 1551 
au murit şi Stefan Mailat în Țarigrad în robia turcilor. 

Anul 1552, Năvălirea moldovenilor în Arddl, despre carea 
Sau făcut pomenire la anul trecut, nu sai întâmplat pri- 
măvara, ci în luna lui Iulie din anul! acesta 1552, pentru 
că atunci au luat Stefan . VIII: poruncă de la sultanul să 
între în Ard6l, când bătea turci Timișra, iară Timişora 
o aă luat turcii,:după cum scrie Tuant, în luna lut Av- 
gust, şi mal "nainte da c= aă întrat Stefan cu 40,000 de Mol- 
doveni şi turel, de ai prădat s&cuimea, şi țera Bârsei, cum 

1 Ozichovius Le, 3 Annales Templi Coronensis. 
i ad, anna. 1541. 

> Istvanfi Lib. 17. p.322. |: + 'Thuanus Lib. 9...
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„scrie și Iștvanfi ! (carele greșesce numind Elia, pre Stefan VIII, 
„cum sai arătat la anul trecut), dară de la Braşău s'aii 
„bătut înapol Stefan: VIII :prin generarii lui Castald, şi al. 
„lui Andreiă . Batori voivodulul Ardelulul, celui de „Ferdi- 
nand I pus. | 

După ce suaii înturnat din arde Stefan VIII, i sau: în- 
_tâmplat uciderea ; căci serie despre dânsul Orihovie? pre- 

„cum urmeză: «<Întră tyranil ' moldovenesci Stefan feciorul 
aceluia Petru, pre „carele lau bătut Ioann Tarnovschi la 

„Obertin (în anul 1531) şi fratele lu! Elia, despre carele Sa 

arătat mal înainte (la anul 1551) că:saă turcit, au fost 

„cel. mai cumplit tyran; căci primind domnia de la featele 

săi, tot f6liul-de tyrănie ai pătrat, ne. lăsând vre-una — 
— —— — — şi. înmărind din. di în di tyrănia, nici trecând 

„vre-o cirtă,. în care să nu chinuiască pre cine-va, au fugit 

:lăcaitorii moldovei, și întrg dânşii mal mulți bo€ri de di- . 

„Van în Polonia, și au primit arme în stea crăiască, pre 

cari în tot iypul. vrea să! albă tyranul, ca să'și sature 

„inima cu uciderea lor. Era trimis în anul acesta de craiul 
(Sigismund Avgustul) la Soliman ca. să înoiască legăturile 
Valentin Dembiţchi castellanul din Dienţens, bărbat harnic 
— — — pre acesta au vrut Stefan săl prindă din Colm, 
şi să. nul slob6dă, până când nu'! va da craiul pre. toţi 

„- cel-fujiii, ci sfatul acesta saii oblicit de “solul. și el. sau 

„înturnat în Cracovia lăsând solia. Siefan vădând că. nui 

pte plini pofia, și-au băgat în inimă să omâră tot diva- 

“nul, şi după pilda frate-său să se turcâscă şi el; şi să. 

„vindă ţ6ra la turci, întru desnădăjduirea acâia și-ai adus 

, dascăli, şi doao curve de la turci, ca pururea să fie lângă. 
dânsul, de cari! amăjindu- se. din di în di, sporia în obiceiu- 

„rile tureescl.» 

„_.. După acâstea prea. prelung scris Orihovie, că bosril cel 

“ fugiu sau rugat de Nicolae Sieniovschi prâectul oștilor 

  

1 Istvanfi Lib 17. — 2 Orichovius în Annalibus ad an. 1552.
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crăesci din Russia, să le fie întru ajutoriă, ca să potă 
pune domn pe Petru Culceriul (Pincernam) Moldovei, Ca- 
rele era de față în 6stea crăiască, și că Sieniovschi le-a 
Şi lăgăduit, ce au cerut, și au venil cu Gstea până la Nistru. 
Apoi dice: «Întru acâia însciințându-se despre voia [lui] 
Sieniovschi moldovânii, sau înțeles cu cei ce era în 6stea 
crăiască, aii pus termin când să omâră pre tyranul — —— 

„Şi le-aă slujit norocul, pentru că aflând tyranul modrul a- 
cesta, de a pârde tot divanul, ca săT- cheme pre toți la o- 
“spăț cătr& sfârşitul lui Avgust, şi acolo în ospăț să! om 6ră, 
eil au întrecut dioa pusă şi sfatul lut. Căcr aflâna pre iy- 
ranul la riul Prutului, unde mersâse să să desmârde cu 
curvele, numai cu 17 -păzitori, și tindându'şi cortul lângă 

“Tu, dormea n6ptea cu curvele, aii dat preste el, şi au în- 
ceput a'l săjăta, carele deșteptându-se din somn prin larma 
păzitorilor, după ce ai fugit aceștea, tare s'au apărat îm- 
protiva celor ce năvălise preste el, până când au zmult 
moldovânil cortul, din carele bine să apăra, atunci au în- 
cepul a să ruga să! erte, și [să] ia aurul care'l avea la 
el, dară neîncelând bo6ril, când mai murea de ranele câlea 
multe, ai strigat: omorâţi-m& dară! capul luj cel tăiat bo- 
Gri! iarăș Pau cusut la trup, şi Vau trimis de lau îngropat 

"lângă tată-stu fără de prohod, cum să cuvenea unul. iyran>. 
„După ce sau omorât Stefan VIII în carele Sali sfârșit - „sămînţa bărbătâscă a domnilor Moldovet celor mal din na- 
inte, scrie Orihovie maj încolo, că 300 de bo&ri dintră cer ce ai omorât pre Stefan, aă mers la Sieniovschi, și dimpre- 
ună cu cel ce era în stea crăiscă, de noi ab cerut de la dânsul să le dea domn pe Petru Lăpușnânul, pre carele li lau şi dat, supt jurămîntul cel voiă aduce. 
ghiel, ci nu toți borii venise la Sieniovschi 

“Și Moghila, cu mai mulți alții rămăsese înapol, Garil înșelân- “du-se de 'dâmna Elena muma lui Stefan, ai ales donin în locul lui pre Joldea, carele logoise pre domnița Ruxanda sora lul Stefan. Acâsta înţelegându-o Seţigniovschi polonul, 

acuş din Do- 

„ căci Sturze
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şi Mozoc moldovânul, carii fusese trimiși întru intimpinarea 
lui Sturza. şi a lui „Moghila, şi acelora-lalți boâri ce r&mă- 
s6se şi se aștepta şi ei, au stat pe loc, şi au trimis patru 
boâri să vadă, pentru ce nu vin cel așteptați, iară el ai 
prins pre acei patru bofri şi i-ati ferecat în obeqi. Drept a- 

câia, Seţigniovschi cu Mozoc ai încunjurat satul Șipote nu- 
mit, unde era Joldea, cu Sturza, cu Moghila, și cu ceia- 

lalți, și pre toți i-ai prins, și legaţi i-au dat lui Petru Lăpuş- 
nenul domnului celul noi, pre carele moldovânil lau numit 

Alexandru. Alexandru IV după ce au venit în scaunul țerei, 

pre acel prinşi, pre toți i-ai ertat,. numai pre Joldea Vai | 

însemnat la nas, ca să nu pâtă fi mai mult domn Moldo- 

vel. Așa scrie Orihovie istoria acesta. 

Iară Miron logofătul! scrie: «după ce ai părăsit Iliaș 
vodă și legea şi țera, rădicatai ţâra domn pe Stefan fra- 
tele lui Iliaş, feciorul cel mai mic al lui Petru (VI) vodă 

Rareș, socotind că va sămăna tatălui săi. ——— — Stând 

dară la domnie Stefan (VIII) vodă, să arăta spre toţi plecat, 

şi milostiv, şi silitoriti spre fapte bune, spre besâreci ne- 
voitoriă, vrând cu acâsta să, să stingă numele cel răi al 

fratelui sti, și să. să înoiască cel bun -nume al tatâne- 

său Petru vadă — — — acâsta ai socotit, că o va arăta, 

de va scâte eretici din ţâră, pre cari! cu sila îl aducea la 

Ortodoxie, că pre unil dintr& armâni, de bună cu făgădu- 

ință, pre alţii cu sila i-au întors la. credinţa cea adeverată, 

iară mulți lăsând Moldova, sat dus la turci, şi la poloni, 

și în Ard€l, cine încătro putea să iasă, pentru ca să țină 

l€ge. Pe prâstă cale purcâse Stefan vodă, cu acestea so- 

cotind că va astupa ocărâta viaţa frate-său Iliaș vodă ; dară 

şi el pre urmă ai făcut faptele lui Dumnedei neplăcute, 

şi Gmenilor vătămătâre, că sau pornit spre lăcornie, și lă- 

comia este muma tuturor r&utăţilor, că din lăcomia ce avea 

Stefan vodă, s'au făcut « curvarii ; nu să răbda de mueri cu 

1 Constans Miron in Ms. Chronico Valachico cap 46.
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bărbali, nu scăpa fete fecidre nebajocurite, nici jupănesele | 
bosrilor: nesilite. Dară tyrănia lut cât era de cumplită ? — : 
— — Scriă. hronicaril leşesci, că Stefan vodă ajunsese la : 
portă, făgăduind că să va turci, ca și fratele săi, şi îl 've- - 
nise făgăduinţă de' la impărăţie, că i se va da deregătorie 
la Anadol; dară ai ajuns bosril cel remași 'în (6ră mat 
înainte la cel pribegiți în Polonia de grâza lui, şi adunân-" 
du-se într'o nâtpe.]a pod la 'Țuţora, aii tăiat aţele cortului - 
asupra lui Stefan vodă, şi cu multe rane cuprindându!, Vai 
omorât. Domnita acest Stefan vodă 2 ani, şi 4 lun. 

«Despre domria lui Joldea vodă. | - 
- «Dacă a ucis' bosrii pre Stefan vodă din sfatul tuturor ata: - 

rădicat domn ţerei pe Joldea,; şi i-au dat dâmnă pe Ruxanda: 
fata lui Petru VI vodă, sora lui Stefan (VIII). vodă. și de 
aci ai purces Joldea vodă pe Jijia în sus să mârgă la Su 
ceva, să facă: nunta, şi at mers până la Şipote, pre Mi-: 

„I&tic, neavând nici o veste de venirea altui domn: că pri- . 
begil din Polonia inţelegând fapta ce s'a lucrat în Moldova 
îndată au aflat timp pe 'ndemână să imârgă la. moşiile sale, 
și îndată ai cădut cu rugăminte la Sinevschi hătmanut 
corone!, și voivodul . Russiei pentru ajutoriă să mârgă în 
eră. — —- Iară bosril cel pribegi în Polonia, ai rădicat domn 
pe Petru stolnicul, schimbândui numele Alexandru (IV): 
vodă cu porecla: Lăpușnânul, Şi înțelegând că Jolde 
la. Suceva să facă nuntă cu domnița Ruxanda, Alexandru 
vodă aii pornit pre Moţoc vornicul înainte cu o samă de 
ste, ca să prindă calea Joldei, carele întîmpinându-se ca 
Joldea la Şipote, Pai luat viă, şi ducându'l lui Alexandru 
vodă, acesta aii. însemnat la nas pre Joldea,: şi Pau dat la călugărie.» | E Ia 

Apol scrie Miron! că Alexandru IV, după ce at: însemnat: 
și dat la câlugărie pe Joldea, sau cununat cu Ruxanda . fata lui Petru VI sau Rareș, şi ai avut cu dânsa or fe- ciori, pre Bogdan şi pe Petru. 

! Idem Miron cap. 47. 

a merge
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Jurămîntul, supt carele au ajutat Sinevschi pre Alexan- | 

dru IV să să facă domn Moldovei, aşa sună la Doghie] 1: «Eu: - 
Petru Alexandru palalinul țerilor Moldovei şi Valahiei, cel. 

de sântă maiestatea crăiască ales şi pus, cu toți conziliaril: 
cel mai mari și cel mal mici,.şi cu toți supușii nostrii al 

terilor Valahiei, jor Domnului Dumnedeu. în sânta troiță u- 

nuia, Dumnedeescil - Vorgurei Marie! şi tuturor sfinților, că 

mă leg a ţinea pace de pururea cu toți următorii mei pa-: 

lalinil Valahiei și voii ţinea credință, sfială şi stătornică 

slujbă şi ascultare cu omagiă maiestatei crăescl prea înse-. 

rinatului prinţului domnului Sigismund Avgust craiului Po-. 

loniei ş. c. dorânului mei celui prea milostiv şi următo-: 

rilor Iul, și conziliarilor maiestatel sale ş. e. — — — și voii 

fi ascultătoriă de ei în tâte, ş. c. Dat ca mal în sus marii 

înaintea nascerei prea - curatel vegrurel. Mariel din anul. 

Domnului 1552.» | E 

Din diplomatul acesta cel poți ceti la “Doghiel pre larg, 

poţi vedea şi “mândria polonilor, şi blăstămul moldovenilor, | 

“că sfârşinduse s&minţa oblăduitorilor Moldovei, cel nou. 

domn vrea să supună p:e moldoveni polonilor, ce nu i-au: 

ajutat cel de sus. Eu trec acuma la istoria Valahiei, pre 

carea în zădar o amâstică poloni cu Moldova, căci şi în | 

anul de acum,. altul ău fost prințul Valahiei și altul al Mol- 

dovei ; pentru că. 

Despre Valahia. . aşa - scrie la anul acesta. Î  Natăle coimitul 2: | 

«Fiind -. că Mircea voivodul muntenesc — — aflând prilegi 

pre Radul (el îl numâsce Randulf) îl isgonise din domnie,. | 

şi - cuprinsâse scaunul. acela Radul carele ca un măzâl slu-. 

jea cu arme generariului Castald, (el îl numesce Castalie), 

ai cerut ajutoria de la dânsul, să'ș r&scumpere domnia 

sa, carea, după tată-sci cu cădință i să cuvinea lui : pentru 

că Radul îsi băgase în cap, au să peră vitejesce, au. să. 

1 Dogiel în Cod. Dipl. Poloniae poris apuă Engel in Hist. Valach. 
Tom: 1 p. 618. | o a 

2 Natalis Comesin Hist. sui tem-, Part. I. p. 218. seq. |
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perdă -pre : Mircea, pentru că din domn făcânduse privat, 
“atâta -schimbare nu putea suferi cu inimă direptă. Drept. 
acâia să silea să aducă. pe Castald, ca să nul lase pre el 
cel ma! nefericit, căci va fi de Ferdinand şi (6ra acdia o 
va dobândi. — — Castald i-ai și fâgăduit ajutoria — — şi 
i-au dat 1000 de haiduci şi 600 de călăreți, cari! mai na- 
inte forte bine să purtase împrotiva taberir. lui: Mahomet, la 
acestia sai adăogat unii, carii dorea să pună iarăş domn 
pre Radul, Și caril mai gata. era a perii, de:cât a ma! răbda 
iyrănia ; înțelegând acestea Mircea, şi-aă strins puterea la - 
80,000 de ostași cu 36 de tunuri la Târgoveşti (el îl chiamă 
Zergoniști), şi sau tăbărit la câmp. Radul cu totă sârgu- 

„ înţa nu şi-aă putut aduna mar. mulți ostași de cât 12,000, 
carea putere fiind puţină, .nu. cuteza prâtenii Radului a a-. 
răta, cu ce inimă sânt cătră& tyranul. Ci Radul bine sciind, 
că mal t6tă puterea prinților stă în bună voinţa supușilor, 

- Saă întâmpinat fără de frică. Mircea povăţuia 600 de că- 
lăreţi turcesci în fruntea bătăil, pre care îl socotea a fi buni 
stâlp! asupra lui' Ioşu. Radul după ce sai întâlnit cu Mir- 
cea, și-au intocmit 6stea de bătae mal vârtos, că almintrelea 
mar fi avut cu ce săși ţină “stea. Mircea să “grăbea cu : 
bătaea, ca nu cumva să vină ajutoriă nou Radului, Radul: 

- după ce s'au "pornit 'la şes, Şl-aui împărţit stea: în doao, 
carea mal totă sta din pușcași; când ab venit, până unde. 
Slujâsce -o săjâtă, au stat Sstea, înaintea Mircey carele so- 
cotind că sânt mai mulți protivnici, de cum să dicea, să 
temea de înşelăciune. Drept acdia pre ai săl i-a strâns .la 
olaltă preste obicâiul săi, atuner pușcașii Radului, neaş-. 
leptănd vre un.semn de bătae, cu atâta grâză au început. . 
a pușca, cât turburând rândurile câlea. dintâiă, mulţi turci 
ai oborât, 'ceia-lalți vădend perirea celor dintâiu, au prins a: 
lugi.: Radnl de altă parte sau apucat de er cu călăreții şi. pedestraşii — — — și stricându'l cu glOnţele, i-a alungat 
pre toți. Mircea sau mântuit cu tuga, Radul sau cărat 

„după el, ci Mircea cu 500 de turci aă scăpat preste Du-.
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năre, cădulai în bătaia. acâia despre partea Radului 700, . 
iară despre partea Mircei 10,000, caril ai mal rămas au: 
trecut la biruitorii, şi Radul şi-au căpătat iarăși domnia, 
şi au întrat în Târgovești cu mare -pompă.» 

Breviariul hroaologicesc1 încă dice: «Radul cu armele în 
mână să făcu prinţ, și Mircea: fugii în Jurgi, ce sfârșit; 

au avut Mircea, nu să pste sci, pentru că în anul 1553, ia- 

răși să numesce un Mircea vodă; dară fostaui acelaș Mircea 

sau altui, nu să pste judeca, fiind zugrăviți în beserica curţel 

domnesc! din Bucuresci trei prinți cu numele Mircea.». | 
[ară Filştih 2 scrie: «După acesta au venit Radul vodă 

lliaş din Ungaria, cu vr'o câți-va boâri pribegi, și cu.malți 
haiduci, şi ati ţinut bătae cu Mircea vodă'la satul Monescil, 
Radul vodă liaş au biruit şi au întirit pre Mircea vodă 
până la Viarin, unde mulţi '6meni ai perit. După acâia au 

venit a-doao ră Mircea vodă cu hanul lălăresc, și cu 

mulți turci, și au alungat pre Radul vodă preste munţi în 

Ardel.» E | 
Dintră acești tre! avtori, carii îl adusă. aci, Natale. Comi- 

tul, cu atâta mi să vâde a fi mal vrednic de credință, că 

tocma în timpul acesta au trăit, şi că și după prea vesti- 

tul Enghel3 și-au scris istoria din scrisorile lu! Ascanie Cen- 
tori, carele au fost secretarii Ja Castald în Ard6l, şi drept 

acsia mal bine au trebuit să scie lucrurile de cât avtorul 

Breviariului hronologicesc, şi Filşuh. Iară de vom lăsa, că 

Natale Comitul are: mal! 'dirept, Filztih şi Anonymul româ- 

nesc; ale căruia cuvinte le-am adus la anul 1546, r&mân 

de scădâre, şi Radul Ilie nau stătut pre pămînt în timpul 

acesta, cum vrea Filștih şi Anonymul românesc, pentru că 

Radul Ilie nau domnit înaintea, Mircei III, ci ai domnit Ra- 

dul IX sau Paisie, şi acesta ai scos în anul acesta 1552: 

pre Mircea III, şi iarăş sab scos prin Mircea III în anul: 

! “ Breviarinm Chronologicutn apud Engel |. e. p. 220. — * Filstich 

apud eudem Engel |. ec. — ? ldem Engel.



314 

viitoriă din domnia Ț&rei Muntenesci, şi ai fugit iarăş în - 

Ardâl. de unde pâte fi, că ai „mers după acâia în Palestina, 

cum Sau dis la anul 1546. | 

Mai pre urmă aşa închide anul acesta prea vestitul En- 

ghel'l!: «Încă în anul 1552, în Noawmvrie, însciinţase sul- 

tanul pre ardeleni, că el vrea, ca Ard6lul să să întorcă-l- : 

savellei și fiiulul el, şi să să scolă armada craiului, Ferdi- 

nand | dintr'Ensul, şi spre plinirea poruncii acesteia ai o-: 
rânduit cu oşii pre Ahimet başa, pre voivodii din Moldova. - 

“şi din Valahia, şi pre hanul tătarilor. Castald căt au pu- * 

tut s'au silit, să să țină în Araâl; ci despre .voivodul Mol- 
dovei (Alexandru IV Lăpușn6nul) ai simţit, că este protiv- - 
nic şi din porunca împăratului turcesc, şi pentru voia craiu- 
luY leșesc fratele Isavellii, şi că lucră dimpreună, ca să.scâlă: 
pe ferdinandian! din Ardel. Drept acâia precum. să vâde, 
au rădicat rival asupra Imi Alexandru pre un Aron, şi ai 
cercat să] pună domn în Moldova, cum pusese pre Radul 
în Valahia, dară nu i sau sfetit, acâsta o croesc de acolo. 
că în anul 1557, numitul Aaron să află a fi penzioneriul 

„craiului Ferdinand |, după cum arată Prai 2.» 

Anul 1553. După acâlea ce sau dis la. anul trecut,. Ra- 
dul TX iarăş sau izgonit. din Valahia, și Mircea III în a-. 

nul 1553 ai domnit a trea 6ră întrânsa. Iară Alexandru IV. 
domnul : Moldovei ai răsplătit generariului Castald înăl- 
(area. lui Aron vodă, cu năvălirea în Cic; căer dice: anna-. 

„lil secuenesci3: <În dioa Apostolului Matheu au năvălit ro- 
mânil în Cic, au robit pre Bernart Lazar, şau ars Cicul 
mai jimătate.» a 

Crajul Ferdinand 1, încă. în anul acesta au pus în locul: 
lui. Andreiă -Batori, voivodi Ard6lului pre Stefan Dobo, şi 
pe Franţise Chendi; -căci die iarăș annalii . secuenescl&:. 
«În 13 Iulie at venit voivod Siefan Dobo, şi i s'au dat soț, 

' Engel in recent. Hist. Mold, 2 Mss, Annales Siculici ad h. i a. p. 194. 
? Pray Diss. Crit. p. 152, E lidem Annales 1. e, '
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în voivodat Franţise Chendi. Atunci ai fost mortea cea 
cumplită în Cic. Tot întru acest an sai -rădicat Antonie-: 
Chendi şi Franţisc Batori: asupra voivodilor, vrend să a-.: 

ducă înapoi pe craiul Ioann, fiiul' lui loann Zapolia.> Tot: 

în anul acesta aă mers soli la Țarigrad şi Antonie Veran=.. 

tie cu Franţisc Za, să lucre ca să rămână Ardelul supt::. 

craiul Ferdinand [1. Ci nimica au isprăvit, cum. să va a- 

răta la anil viitori. 

Anul 1554. La anul acesta aşa scrie Anonimul românesc2?: 

«Petraşc vodă cel bun, let 1554; acesta este tată .lui Mi- 

hail vodă celui vitez, şi lut Petru vodă Cercel, cu război 
ai scos pre Mircea vodă, şi au domnit cu pace, ai murit. 

în scaun, ai domnit ani 4.» Destul de scurt vorbesce aci 

Anonimul nostru, dară nu nimeresce bine luciul, că nu 

însamnă al cul fecior aii fost Petrașc sau Petru II,. și de 

ce. morte aa murit în scaun. Despre mortea lui voi. vorbi 

la anul 1557, iară despre acâia al cut fecior au fost, așa 

scrie Verantie şi Zal3 solii craiului Ferdinand I, din Ţari-. 

grad, întâia di a lui. Martie din anul 1554, cătră craiul lor:. | 

«Înainte de 4 dile s'au numit noi voivod pentru Valahia . 

anume Petraşc, feciorul voivodului aceluia carele au fost 

ma) înainte călugăr, în -26 Fevruarie au pornit din Ţari- 

grad cătr& scaunul s&u.. Mircea s'a chiemat. la Pârtă: după | 

ce va sosi aici, vom 'vedea, cu ce inimă să lase de dom- 

nie.» Dintru ale cărora cuvinte doao - poți culje: una că: 

Petru II -n'au scos pre. Mircea III cu război din domnie, 

cum vrea Anonimul nostru mal în sus, ci Mircea sau mă-. 

zălit de împărăție; alta că Petrașc au fost feciorul Radu-=. 

lui IX sau Paisie. Dară este mare întrebare, de ce dre.Ra- 

dul IX, au scăpat în anul 1553 mail pre urmă în Ardei; 

feciorul său Petrașc sau Petru II, cum au ajuns în Țarigrad? .. 

1 Engel in Hist. Valachiae Part. 3 Verantius; et Za apud En- 

l. PA. os Valachicus în Ms. gel in Hist. Valachiae Part. FE. 

cap. 44... : pe 220.
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Prea vestitul Enghel 1 aşa scrie despre Petru IL: «În sâm- 
băta Paştilor din anul 1554, au sosit Petrașc cel bun $n 
scaunul țerel.; bun sai poreclit, pentru că supt el nu sau 
omorât bosrii. Lucrul solilor.lui Ferdinand încă nu mult 
sporea în Țarigrad ; căci sultanul intărâtat de curtea frân- 
cescă, ai olărit să întârcă pre Ioann Sigismund în Ardd, 
numa! războiul cu persianii îl împedeca de la aceia, tăluș 
ai poruncit în anul 1554 amenduror domnilor românesci, 
ca să stea gata cu oștile sale.» 

Anul 1555. Frumos este tractatul care Pau avut soli! craiu- 
lui Ferdinend I; cu împărăţia turcâscă pentru Ardăl, drept 
acâia îl pun'aci întors de pe .lătinie, precum să află la A- 
nonimul- din Bălgrad 2: - E 

<Tractatul împăratului turcesc despre cererea lui erdi- 
nand I craiului romanilor prin solii lu! făcută în anui 1555. 

» «<Maiestatea crăiască a romanilor cu puțin ma! nainte 
de lunile. acestea trimisâse pre -Augerie Borogbec flandrul 
solul săi la porta -prea putârnicului împăratului turcesc, ca 
impreună cu cei mal dinainte doi soli Antonie Verantie şi 
Franţisc Zai, să să râje prea putărniculu! împăratului pen-: 
iru Ard6l, și celalalt ţinut al r&posatului preanserinatului 
craiului Ioann, și să dea acâlea dece mii de galbeni, .care 
le trimesâse prin Augerie, în nume de dare pentru Ardel, 
şi celalalt ținut al fiiului craiului loann, şi după ce aii mers: 
acel tre! soil în Amasiă, cetatea Cappadochiei, şi din porunca 
craiului: au început a lucra: pentru Ardâl, şi celalalt ținut 
al fiului craiului loann, şi ati îmbiat cu csiea dece mil de 
galbeni, îmbiârea nu sai primit, carea v&dându-o soli! după 
porunca ce o avea, almintrelea aă prins lucrul. 
"<Sau rugat prea puternicului împărat, ca în locul fiiu- 

lui craiului loann, să primâscă fiii pre craiul lor, Și crâi- 
mea Ungariel cu țera Ardâlului să o dea lui, nu pentru 

Engel |. e. . | edidit Clarissimus Kultsâr Seriplor 2 Anonymus Carolinensis quem | Novorum Hung. ad. h. a.
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dece mil de galbeni pre an, cât plătea fiiul craiului și prean- 
serinata crăiasa muma lui, ci pentru mal mare dare pre an, 
că atâta va da cât se va polti. 

«Împăratul de polia acâsta, atâta Sati ferit, cât au po-, 
runcit domnilor başi, să le spună, că necum Arddlul, dară 
„nici un sat din ţinutul fiului craiului! Ioann, nu pentru da- 
rea acâia, ci nici de ar âmplea Ardâlul cu aur și cu argint 
îl va da, şi că pre fiiul craiului loană, de mult lat pri- 
mit fii, când Tau mântuit pre el, şi pe preanserinata muma 
lu! din închiderea în Buda, şi Pau luat în braţe, și i-au ju- 
rat că! va fi pururea patron. 

«După ce au cădut solil şi din nădâjdea acesta, au în- 
ceput a mântui pe craiul s&ă, pentru că au cuprins Ard6- 
lul şi partea ț&rei unguresci de la fiiul craiului Ioann şi de 
la preanserinata domna muma lui, dicând, că craiul lor, 
nici prin Gheorghie Monahul, nică prin altă baroni, ci prin 
însa crăiasa s'au chiemat să cuprindă țera. Dară disele câle 
ma! din "nainte, şi baterea, Bâlgradului in 21: de dile, spu- 
nându-se prin Mahomet dragomanul împărătesc, crăiasa s'au 
mântuit, şi craiul -romanilor cu solil ai r&mas de scăde- 
rea lor. 

- «După acâia cu osârdie [se rugară] soli! de domnii bai, 
ca să stea în partea craiului lor, că craiul nu le va fine- 
mulțămitoriă, de vor lucra pentru densul la: împăratul, căci 
craiul afară de acdia, ce ar da domniilor sale, va da pen- 
tru Ardel pe an prea puternicului împărat câte 150,000 ae . 

"galbeni, şi va ţine pururea nevătămată credința împ&ratu- 
lui, și înălțate! porţii sale. 

«Başii au răspuns: că împăratul este în vârstă, de . ce 
au dis odată se ține de acsia, şi fiind că Ard6lul, şi: par- 
tea Ungariei o ai făgăduit odată fiului craiului Ioann și 
'mâne-sa, de ar da altul atâta aur cât este Ardslul, nu le 
va da, şi fiind-că cuvintele împăratului sunt neclătite, se. 
nu mal vorbâscă despre acâia, ci de au altă ceva .de a vorbii, 
să facă rapede că împăratul stă să pornescă, să mergă în- 
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„ru ajutoriă fiiului craiului loann, Și mâne- -sa şi să strice 
Sfaturile craiului nemţesc. 

<Solil v&dând că după ce tdte le- -au cercat, "nimica -aă 
| isprăvit, aă dis către domnii bași, că vreau să audă acestea 
din gura împărațului; că el sânt trimişi la împăratul, şi nu 
“la domnii bași. Pentru vorbele acestei sau scârbit bașii; tătuş 
-ă-aă slobogit, şi întrând la împăratul, le-au dis: nu. pâte, 

- „nu pote, că eu um'dat odată Ardâlul şi Ungaria: fiiulut craiu- 
“lul Ioann şi mâne-sa, şi făgăduinţa nosiră rămâne la: «i. 
-Audind acesta „Solil, Sai legal la robie vâcinică, de nu va 
înturna craiul lor tote, că: el au poruncă despre acâia, ci 

„sau rugat prea puternicului împărat, ca spre întârcerea ace- 
Aora, să pună termin, ca să să facă tâte cu cinste, și fără 

„de vărsare de sânge. i 
«Prea put&rnicul împărat măcar că orânduise (tă 6slea 

„din Thrachia, şi pre voivodil moldovenesc şi muntenesc, . 
„să ducă inapol pre fiiul craiului loann,- și pe preanserinata 
„muma, lui, tătuși ca să nu ză vadă, câ! este sete de sân-. 

" igele creştinesc, precum dicea Carol (V) şi Ferdinand (aşa 
au vorbit împăratul), aă îngăduit craiului romanilo., ca să - 
întârcă Ardelul, şi partea. țerei unguresci şâse luni, adecă 
«de la luna 'noao a lui Iunie, până la luna veche din No- 
„emvrie, poruncind .prin Augerie Flandrul, unul dintre tre! 
soli [al] craiului romanilor, ca până atunci să întorcă tote 

„câte ai luat, ce de va face împăratul îl va fi i prâtin, de nu 
„Wa face, va simţi războiul gata. 

«Şi au poruncit prea puternicul împărat tuturor beglerbe- 
:gilor săl, ahagilor, şi voivodilor roniânesci, - ca, necăutând 
la iarnă, sai la vr&me rea, pre a șasa lună toți să fie în 
-arme, şi să incâpă de tote părțile asupra țerilor lui  Ferdi- 
nand. Poruncitaii şi başel din Buda, ca pănă atunci să a- 
pere pe credincioșil cră6sei şi al fiiuluI el de asuprirea, 6- 
“menilor lui Ferdinand. Acâstea: sati: făcut în anul 1553. 

Scris'ati Soliman II și o epistolă craiului Ferdinand I prin
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- Augerie Flandrul, „carea o poti afla: la numitul anonimul 

„din Bălgrad. o | 

: Anul 1556, Neţiinduse craiul Ferdinand 1 de tractatul din | 

“anul 1535, ca. să intârcă Ardslul, şi partea Ungariei lui 

Ioana Sigismund; fiului craiulul Ioann Zapolia, şi mâne-sa 
" crăiasei Isavellei, în anul acesta 1556, au luat noao poruncă. 
"de la împăratul Soliman II amândoi domnii românesci, ca 

“să între cu oștile sale în Ard6l, şi să scotă pe. Ferdinan- 

"Gian dintr'6nsul. Caril ai. şi întral, precum scrie Borşai Pal! 

„cu 40, 000 de ostași; iară cum scrie prea vestitul Enghel?, 

Petru II domnul muntenesc ai întrat cu 12000 şi Moţoc 

sai Mozoc vornicul lui Alexandru IV domnului moldove- 

nesc cu 8000 pe la Braşeă, de unde moldovânii sai tri- 

“mis la -Bălgradul din Ardl,. iară muntânil la Gherla să. 

le bată: şi cuprindă de la nemți. -Istvanfi 3 dice : că Mozoc 

--vornicul numai cu 4,000 au fost venit, căci precum arată 

| iarăși Enghel 4, Alexăndru IV după acâia au întrat pre la 

Rogna. | 

După ce ai întrat românii în Ard6l,. Petru Petrovicl au. 

adunat căpeteniile Ardâlului, şi cum dic annalir secuenescl 5: 

«In 12 Martie ţera Ardâlului au jurat credinciozirea feclo- 

'rulul craiului Ioann, şi' sau lăsat de credincioşirea cătră 

- craiul Ferdinand, pe Petru: Petrovici Tau ales tutor fecio- 

rulut „crăiului, şi întru acâia ati luat Bălgradul.> . 

In ce qi ai luat Gherla de -la Franţisc Dobo, carele să 

his6se în cetatea. Gherlei, nu 'mi aduc aminte, ci amândoi 
înc 

precum arată Catona 6 
domnii românesci după acâia curând, 

s'aă dus întru întimpinarea cră6sel, până la Satmar-Nemetii, 

“şi ai ars in drumul acela ma! mult de 300 de sate. 

"1 Borsai Pâl a* k6zel îvt + Magyar 3 lstvanfi Lib. %, p. 371. 

- 1556. Esztendânel. „4 Engel |. c. 

ii “Bis. Valach. Part. |  & Mss. Annales Siculici ad h. a. 

1, p. 220, . „| Ss Katona p. 843.
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Trimisa şi din Ardăl întru întimpinarea crăesel, căci 

dic annalil secuenesci!: «Din Gilău ai pornit episcopul 

Arâ6lului în 11 Iunie, şi am dat lângă dânsul despre partea - 

erei, pe Nicolae Ombozi, Mihail Şandor,. și Benedict Șiu- 

cheuşd, ca. săl -petrâcă până în Caşovia, și luând cu sine, 

pre nobilii, şi pre secui, tâtă vara ai rămas supt Uidra, 

şi de acolo ai trimis pre Martin Andrași, Paul Bec, E- 

meric Lazar, şi Franţise Bernard în Polonia după crăiasa, 

întru acâia tot prostul ai dat câte un florint lui Petrovici, 

şi noi secuil am dat a cincea parte din norod, să mergă 

să bată Oradea mare.» 

Despre tâte câte s'aii întâmplat în anul acesta mal pre 

scurt scrie Borșal Pal? dicând: «În anul 1556 Petru Pe- 

trovică iarăş au adus în Ardl din Silesia pre feciorul cra- 

iului loann, şi pre “mumă-sa, pre carele îl desmântase Ghe- 

orghie Monahul din Ardsl, şi în drumul acesta au cuprins 

Petrovici 'Tocaiul, Oradea mare, Hustul, şi Gherla, de la 

Ferdinand. Iară moldovânii, şi muntânii, cari! venise ca 

la 40,000 întru ajutoriul feciorului craiului Ioann, în Ar- 

d6], şi pe Niir mare pradă și aprindere au făcut, şi aşa 

Sau înturnat». 

Trimisau fost şi Petru II domnul muntenesc pe vor- 

nicul săi Socol, precum -scrie Filştih 3, înaintea crăiasel 

până în Leopoii, cu carele, şi cu cei mai nainte dişi au 

venit crăiasa din preună cu fiiul său, şi au întrat în Cluş 

în 22 Octomvrie din anul 1556, în carea di dăruind pre 
domnii românesci pre Alexandru IV și Petru II, şi mulțămin- 

du-le crăiasa, i-au slobodit acasă, ale cărora: oști întorcân- 

du-s se mult aă prădat Ardâlul. | 

După ce ai slobodit crăiasa pre români, cătră casă-sl, 

așa vorbesc despre dânsa Annalii secuenesci 4 : «Sosind 

în Cluş crăiasa au, strâns seim “din Ardâl, şi din partea 

1 Annales Siculici 1.. e. s Filstich apud Engel |. c. 
: Borsai Pâl. |.c. : ” e 4 Annales Siculici |. c.
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" Ungariei, pe diua sfintei muceniţei Ecatherinei, în care șeim. 

cu toți sai supus ocârmuirei el. La adunarea acâia au a- 

„dus și pe Franţisc Dobo cră€sel.> Se 

- Miron logofătul ! carele încă scrie despre mergerea ro- 

mânilor în Ard6l, după ce aii.-scris că Alexandru IV cu 

norocire sau înturnat în Sucâva dice :' «În dilele acestui, 

domn ai r&posat Macarie episcopul de Homan începăto- 

riul şi ziditoriul mânăstiri! Ruşca, carele au lost episcop 

la episcopia Romanului, în 27 de ani, şi cu cinste s'au a- 

strucat în mănăstirea sa în Ruşca, în locul lul fu sfințit! 

Anastasie om vi6dnic întru slujbele păstoriel sale, . carele. 

în 24 de ani au fost episcop, și pre urmă şi mitropolit 

ai ajuns. 
v 

Anul 1557. Annalil secuenesci? aşa vorbesc la 'anul dea- 

cum: «<Dâmna crăiasa au poruncit să să.strângă seim în 

Cluz, pre dioa Sântei Dorothei! (pre 6 Fevruarie), în care 

seim Sati strins de la ţâră 25,000 de florinți, supt Oradea 

mare iarăși au trimis 6ste, și i-am dat câte un florint. Pe- 

tru Petrovici ai murit în. Cluş.». După mortea, lui Petru 

Petrovici sau întâmplat aşa dară ce scrie prea vestitul En- 

ghel3 dicând: «În anul 1557 în Martie au căpătat poruncă 

“ de la sultanul voivodul Moldovei Alexandru IV, ca să ducă 

în Ardât pe Franţisc Bebec gubernator, căruia i Sau îÎMpo- 

trivit crăiasa Isavela, ţinândul dușman, şi ati făcut de sul- 

tanul şi-au chiemat îndărăpt porunca.» 'Tâtuşi atâta. ai lu- 

crat în anul deacum, precum arată Chatona 4, doi domni 

românesc! Alexandru IV şi Petru II, de aii împăcat de astă 

dată pe .Franţisc Bebec cu Tsavella; pentru că de către 

tâmnă Bebec au ajutat dimpreună cu moldovânii cră€sel. 

Isavelii, de au luat Muncaciul de la craiul Ferdinand |, şi 

de acolo sat întrnat a casă 6stea moldovenescă. Cum că 

1 Constans Miron în Ms. Chro- | 2 Engel în recent. Fist. Mold. 

nico Valuch. cap. 47. : . | p. 195. 

2 Mss. Annales Siculici ad. h. a. 4 Katona p. 981. 

Cronica românilor. Tom. IL 
2|
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t6mha sau luat Muncaciul de la nemți, să vede din an- 
nalil secuenesc) ! cari! dic: «Pe dioa Ecatarinei crăiasa ia- 
răş au strâns seim, şi de acolo au trimis pre călăreţii se- 

cuenesci în Ungaria asupra Seleuşului care luândul au 

trecut supt Muncaci, şi pe mare frig sau înturnat. de 

supt el.» 

" Despre Petraşc sau Petru II domnul muntenesc scrie Si- 
gler 2, că 'aii murit în 24 Dechemvrie din anul 1557, în Bu- 
curesci, nu fâră -de prepus, că ai fost otrăvit, şi disa lul 
o întăresce nu numai Franţisc Forgaci3, ci şi fapta vorni- 
cului Socol, carele îndată ai vrut să fie domn în locul lui, 
cum să va arăta la anul viitorii. Ce am dis la anul 1534 
despre Petraşc sau Petru II, din Anonimul romănesc, a- 
decă că el au fost tată lui Petru Cercel, şi lui Mihail vodă 
celui vit6z, acia o dice Şi breviariul hronologicesc £. 

"Anul 1558. După ce ai otrăvit Socol vornicul pe Petru II, 
cum sau dis la anul trecut, vrea însuș să fie domn Vala- 
hiey, ci Mircea III, carele era ca un măzălit în 'Țarigrad, 
oblicind de mârtea lui Petru II, precum arată prea vestitul 
Enghel5, la atâta au adus pre Hustdn veziriul cel mare, 
de iarăș el sai făcut domn nua treia, ci a palra Gră, de'i 
vom socoti și domnia cea din anul 1511, şi îndată au căpătat" 
ostași turcesci, carii să'l ducă în scaunul Valahiei. Înţele- 
gând Socol vornicul cu bocril cel ce ţinea cu dânsul dea 
patra domnie a Mircel III aă Îujit în Araăl, căci dic an- 
nalii secuenesci6:. <În anul acesta 1558 au ezit în Ardâl 
voivodul muntenesc, cu bogagia lui cea mare, şi cu mu= 
crea, sa, pre carele Tau trimis la pârtă cu tote. bunurile 

1 Annales Siculici |. e. “In Breviario Chronologieo apud 
2 Sigler apud Stephanum Ka- Engel in Hist. Valachiae Par. 1. 

tona p. 1036. | p. 221. , 
„9 Franc. Forgaes apud eundem 5 Engel in Hist. Valach. Part, |. Katona 'Tom. IV sive potius XXIII. p. 221. seg. . 
p. 66. - 6 Mss. Annales Siculici. aq h. a. 

p
p
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dul.» Dară mâl chiar și mal bine serie Franţisc Forgaci 

la Catonat, că bosriul Socol, după ce aă otrăvit. pe Pe- 
trașc, sau rădicat domn în locul lui, ci Soliman aă alun-. 
gat din Valuhia; iară Socol si-au încredinţat t6tă avuţia lui 
Franţisc Chendi, şi după acâia au mers la Țarigrad, unde 
au şi perit, şi Franţisc Chendi, după acâia n'aă vrut. să în- 
torcă averile acelea mueril şi pruncilor lut Socol.» Pentru 
că şi Verantie? așa scrie : după ce sai tăiat Frânţisc şi 
Antonie Chendi, cum să va arăta acuș. Iștvanfi 3 încă așa 
scrie despre dânşii : «Bunurile lor care era prea mari, Sai 
luat pe sama fiscului. Să ice, că nenumărat aur și argint 
sau aflat la Franţisc Chendi, și că vistieria lu! Socol prin- 
țulul Valahiei, carele fugise la el de frica lui Soliman, incă 

"la el sau înecat după msrtea lui Socol. Aflatus'au la Fran- 
” țisc Chendi nenumărate dobitce Și o mie și mai multe sto- 

guri de bucate, care plătea sute de gatbeni şi mai multe 
altele.» 

„Iară despre Mircea III scrie prea. vestitul Engel 4 mai în- 
colo dicând : «In.25 Ianuarie din anul 1558 sau înălțat 

"de nou Mircea în thronul Valahiei, carele nu Șl-aii uitat ti- 
rănia. cea mai din nainte; pentru că îndată au trimis soli 

“la pribâgii din Ardel,. de i-ai chiemat a casă, trimițendu-le 
carte cu. mare jurămint, că nu le va face vre un rău. Ju- 
rămintului aă. credut unii, precum Sternilă vornicul şi alţii, 

şi sau înturnat pre la 10 Martie. Cu mare înşelăciune ai 
chemat pre bosriul Sternilă, şi pre ceialalți boâri la Bucu- 

resci, &i ca să'şi ascundă şi mai bine scopul săi, chiema- 
t'aă şi pre dot episcopi, pre toți egumeni! şi pre mulţi că- 

lugări, ca lu un s=im, sai adunare de (6ră, să să sfătu- 

iască în comun. Iară întru ascuns s'aă înțeles cu un aga 

turcesc, ce să facă, după ce să vor aduna cu toţii la o- 

-Maltă. Acesta aşa dară ai năvălit cu turcil cei de supt sine 

“1 Fraciscus Forgăcs apud Ka- | 5 Istvanfi Lib. 20. p. 388. 
tona Tom. 4. p. 66. DI 

i Verantius apud Katona p. 294. | + Engel loco citato.
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preste adunare şi ai. tăiat, precum dice hronica lu! Filștih 
pre mulți, despre carii va da samă sufletul lui. — — Tă2 
tuş o samă de bo€ri sai mântuit şi ai scăpat la Ardâl.> 
Până aci prea vestitul Engel, și d6ră bine, pentru că și al- 
(i aşa scriu, mai ales Anonymul românesc. 
„Dară greșâsce prea vestitul Engel 2, că pune uciderea 

Chendiescilor la anul 1539, pentru că acesta sai întâmplat 
în anul acesta 1558, întăia di a lui Septemvrie, căci dic 
annalil bessricii Braşeului 3: «In anul 1558, Franţisc Be- 
bec, Franţisc și Antonie Chendi să taie în Bălgrad întăia 
di a- lui Septemvrie, ai fost cutremur de pămînt în 10 De- 
chemvrie.» Annalii secuenesci încă dic : «In anul acesta 
1558, ai omorât Crăiasa pre aceşti trei domni, adecă : pre - 
doi Chendi şi pre Bebec. După acâia au trimis în Unga- 
ria pre nobili și pre cei mal de frunte dintre secul împro= 
tiva lui Menhart. Balaşi, și ati ajutat pre n6mți. Iară ro- 
mânii din Moldova au fugit înapol.> Ce le este voia anna- 
lilor secuenesci se dică prin fugirea înapol a Moldovenilor. 
Ensumi nu înţeleg. 

Dice mai încolo prea vestitul Enghel 5 că : <bosriy aceia, 
carii n'aă mers în Valahia din Ardel după înălțarea lui Mir. 
cea (III), și sau dus în Țarigrad cu cărți de securitate de 
la împărăție, încă sau aruncat în mare din poruncă împă- 
Tratului, într& carii au fost şi Socol, cu Gre-care Radul si. 
cu alt boâriti. Așa sau însciințat episcopul Veranţie 6 prin 
Gre-care prâten al săi din Țarigrad în 20 Noemvrie din a- nul 1558.» Ci mârtea lui Socol sau întâmplat mai nainte de Septemvrie, pentru că Franţisc Chendi ai perit în în- tăia qi a lui Septemvrie, cum Sau arătat may Sus, și mu6- rea cu pruncii lui Socol mai nainte ati cerut avuţia băr- batului s&u de la Chendi, dară nu o au căpătat. | | 

1 . : i / . . | 
cap Anonymus Valachicus in Ms. * Mss. Annales Siculici ad. h. a. | 

: Eugel |. e. - * Engel. |. e, | % Annales Coronensis ad. h. a. |. 6 Verantius apud Katona p.295.
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„ Despre Moldova aşa scrie Miron logofătul ! la anul a- 
cesta : <Domnind cu liniște Alexandru (IV) vodă Lăpuş- 
nenul, ziditaii mănăstirea Slatina în lauda lui Dumne- 
deă, cu multă cheltuială şi osărdie, ce este vestită întră 
alte mânăstiri ale Moldovei, carea mănăstire s'au sfințit de 
prea o siinţitul Grigorie mitropolitul Sucevel. Avutai la 
sfinţirea Slatinei preoți cu diaconi 116, şi s'au sfinţit în luna 
lu! Octomvrie 14, din anul de la Adam 7066. Mai pre urmă 
şi mănăstirea Pangratiei o ai zidit — — și o ati sfințit pe 
numele Sfântului Dimitrie. 

Cu tote facerile de bine Alexandru N tătuşi prea mare 
tiran au fost ; căci scrie Gratian 2 despre dânsul, că pre 
mal multe mil de moldovâni i-aă sluțit, tăind la unir ure- 
chile, la alţi! nasurile, la alții mânile, la cei ma! mulţi sco- 
ţendu-le ochii, și calicind pre bogril cei mai de frunte, ale 

„cărora bunuri le-ati tras la sine. Pentru care Tati şi bătut 
“Dumnedei prin Despot grecul, carele în anul acesta aă fu- 
git de la elîn Braș&iu. Despre grecul acesta mai multe voii 
ar&ta, la anil viitori. 

Anul 1559. La anul acesta așa vorbesc annalii secuenescis: 

«Ai murit crăiasa Isavela, Duminecă înaintea sântului Dio- 

nisie, și o au îngropat în Bălgrad. Mircea (III) voivodul mun- 

tenesc încă atunci au murit în doao săptămâni. Iadată după 

mârtea crăiasei au venit a casă în cetatea sa din Făgăraş 

şi Gavriil Mailat.» . 

Iară Anonimul românesc £ qice : «larăș Mircea (III) vodă 
let 1538. După ce iarăș au domnit (adică a patra 6ră, cum 
Sau dis la anul trecut), ai făcut pace cu bosrit cel pribegi, 

şi venind în ţeră, el iarăş ai omorât pre unii dintr& dân- 

“sil, apoi murind și el, au remas stăpânitâre țerei Dâmna lui, 
Chiajna, şi cu fiul său Petru ((lI) vodă. Iară bocril cel pri- 

1 Constans Miron in Ms. Chro- |  2Annules Siculici ad. ann. 1559. - 

nico Valachico cap 47. + Anonymus Valachicus in Ms. 
2 Gratianus apud Engel în re- 

cent. Hist. Mold. p. 196. cap. &k
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bâgl sculându-se cu războiă, au biruit pe Dâmna, și aă fugit 
cu fiiul s&u preste Dunăre. Iară bosrii Domnel au luat turcă 
de [la] Giurgi, şi bătendu-se la sat Sărpăneşti cu pribâgil, 
au biruit bosrii Dâmnei. Domnitau Mircea vodă ant 2,> nu 
deplin. E | 

Prea vestitul Engel 1, încă scrie : <Nu mult s'au folosit 
Mircea vodă cu călcarea jurămintului s&ă, pentru că şi el 
ai murit în 25 Septembrie din anul 1559, și cum dice hro- 
nica lui Filştih, tocma călătorind în Ardâl; d6ră vrea să ceră 
pe pribegi. Trupul lui sau dus în Valahia, şi sau îngro- 
pat în biserica, în carea au obiclnuit a să îngropa doninil. 

«Petru (III) feciorul Mircet (UI), cu porecla Schiopul, ai 
domnit 8 ani, de la anul 1560 până la anul: 1567. 

«Doao săplemâni după mârtea lui Mircea vodă at venit 
bocrii cei pribâgi din Ardel cu ste, și bătându-se cu bo- 
6rii cei ce ţinea cu Mircea vodă, ai biruit pribegii. Văduva 
Mircel, Chiajna, cu fiil săi au fugit preste Dunăre, iară bo- 
6ril carii ținea cu dânsa ai rămas în Giurgi, ca să ca- 
pete oste turcâscă, carea căpătându-o. sai înturnat şi bă- - 
tendu-se la Şerpănesci (nu Şerpesci), au perdut pribegi, și 
au perit Beda culciariul cu may mulți boâri. | 
cu fiiul săi Petru sat înturnat în Bucuresci.. 

«Mal cercatai şi a doao 6ră pribâgil întrând în. Valahia 
pre albia Oltului, și având căpetenii pe Stanciul Bengan, 
pre Mather Merghe, pre Radul logof&tul, pre Vusan și pre alți, dară larăș sat învins la Botanio de turcii lui Petru , vodă. Atunci ai venit un portarii mare de Ia. împe&răţie, 
Și au adus siâg de domnie lut Pelru (III). voă, iară el cu mumă-sa Chiajna ai mat înmărit haraciul cel de pe an la: turci. Acâste le scrie prea vestitul Enghel, precum. să vede din hronica lui Filştih, şi nu. să împrotivâsce annalilor se- 
cuenesci, nici Anonimului românesc, numai cât răspică lu- crul mai de amăruntul. 

ară Chiajna 

1 Engel in Hist. Valach, Pan. p.. 923, seg, -
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Istoria Moldovei cea din anul aceşta o vei putea culege 

-din câle ce voii scrie la anil îndată următori. 

  

Anii 1560, 1561. Lung aș fi, de aş aduce cuvintele tutu- 

tor istoricilor, carii au scris despre Despot tyranul Moldo: 

„vel, căci unii, precum şi loann Somer, ai scris cărţi în- 

“treji despre dânsul. Drept acâia eu numai acelora. cuvinte 

le voii aduce aci din carii să poţi înţelâje istoria anilor 

acestora, apoi la sfârşit îți voii număra pre mai: mulți, 

caril aă scris despre acelaş despot. Aşa dară, dice viaţa 

lut cea din scrisorile lui Forgaci, alcătuită: «lacob Basi- 

lic, Heraclid numit, saă prăsit din ostrovul Candia din tată 

prost, carele sluja pe simbrie la corăbii. Numele cel ade- 

vărat i-ai fost Ioann, porecla Basilic. Pre acesta încă: de 

prunc Vaii comândat tată-său Gre-căruia grec anume Jacob 

Heraclid, carele să falea a fi din sămînţa prinților ostr6- 

„velor Samos şi Paros — — şi povăţuia. vro câţă-va călă- 

“zeți grecesci în slujba împăratului Carol V. Drept acâia 

 Tacob acesta pe pruncul loann.Yaii dat la învăţătură, și 

când at murit Pau comândat pretinilor să, ca pre un fe- 

cior al săi. Prâtenil lu! Iacob Heraclid ai împărţit între 

sine averile, iară Ioann Basilic, au luat diplomaturile lui, 

câlea de Ja impăratul Carol V şi numele; ca cu atăta mal 

“lesne să pâtă înșăla de aci înainte pre cei nepricepuţi. A- 

“câlea suna despre dăruirea unor ostrâve a stăpânului său, 

despre care nici nădâjde pute ave de a le căpăta, şi i să 

da putere de a face cu numele împeratului doctori, poete 

încoronali, şi protonotari. După mortea Jul Iacob ai slujit 

loann întră greci ca un ostaş de rând. De aci ai trecut 

“în Belgiu la crăiasa Maria, de acolo străbătând Gallia şi 

Germania, mai pre urmă au venit în Polonia. 

"<Acolo după ce ai luat numele lui Iacob Heraclid, au 

'“început a povesti; precum aujise din Iacob (dară ce are 

1 Vita Despotae e Seriptis Forgatsianis concinnata, alque operi loan- 

nis Someri praefixa. 
,
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un grec, carele este născut în undele câlea mal de pre mar- 

gini ale Evropel cu românil), că el este prăsit din s&mînța! 

prinților moldovenesci. Deci musrea lui Alexandru (IV) vodă 

din evlavie muerâscă laă chiemat la sine, şi sau credut: 

a fi lacob Heraclid carele murise de mult. În Moldova el.. 
lesne sai înțeles cu bocrii, pentru că Alexandru (IV) era: 
mare tyran. — — Drept acâia începând a i se pricepe lu- 

crurile, și temându-se au fugit în Ardăl ş. c.» 

“Istvanfi! carele trăia pre acâlea vremi, scrie: «Din nu-. 
mărul grecilor celor făloşi au fost şi Iacob Basilic, acesta, : 
carele fiind din Samos, sai cum vreau alţii, din Creta sau: 
Candia, pentru că din firea sa era sumeţ şi mândru, tot 
în familiile câlea luminate să virea, şi acesta, o au şi ar&- 
tat în genealogia sa cea mincin6să, carea o au tipărit în 
Brașei, ca cum ar fi fost întărită de împăratul Carol V,: 
măcar că sânt caril dic, că genealogia acâia încă o a fu-. 
rat de la Iacob Heraclid — — Despot acesta - după bălaia . 
carea o ai avut împăratul Carol. V în Morini la Terânna.. 
cu frâncii, îmblând mal tâtă Germania, au venit în Polo-. 
nia, şi de acolo în Moldova, unde sai împretenoşit cu A- 
Jexandru prinţul Moldovei după multe meşteşuguri ale lui; 
căci dicea că el este dintro sămînță cu Rusanda, carea era 
din semința domnilor Moldovei, şi acâia vrea să o arate 
cu o cărticea iypărită, ce mult au plătit la n6mul nenvă-. 
țat, pentru acdia sai şi primit de Alexandru vodă, şi cu 
ite câte îl era de lipsă, sai şi ajutat şi de el şi de Ruxanda 
murea lui. Un an îutreg loann Basilic n'aă plinit în Mol- : 
dova; pentru că au sai adeverit, au [ai] avut prepus des- 
pre densul, că sai înțeles cu bosril, să omâră pre Alexan- : 
dru vodă, şi să răpâscă el domnia. Drept acâia au trebuit 
să fugă întâiă în Valahia, apoi în Braşei, şi acâsta cu a- 
tâta au făcut mal lezne, că învățase ceva şi românâsce. —: 
Din Brașei fiind -că Alexandru vodă îl cerea la morte, şi 

1 Istvanfi Lib.:20, p. 400. segq,
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- Ioann Sigismund (adecă în anul 1559) era să'l dea, ai fujit 
n6ptea prin - ajutoriul pretenilor. să, şi atâta au îmblat ti- 

călos, până când aii ajuns la Albert Laschi în Şepuz. A- 

cesta moștenea acolo multe bunuri căpătate de la crail un- 
guresci, şi cu puţin ma! nainle luând şie musre pre v&- 

duva lui Gheorghie Şeredi, prea mare avuţie luase cu dânsa. 
Primindu-să cu t6tă cinstea de Albert Laschi loann Basilic, 

fiind că acesta nu avea cu'ce să p6âtă încâpe ceva, sai 

rugat de Albert Laschi,. ar&tându'i mai nainte cine, şi de 

ce n&m este, de ajutoriii, făgăduindu'! că el încă îl va 

sluji pentru facerea de bine, pre carele nu lau aflat de- 

“părtat de cererea sa. Și era Laschi prăpăditoriă şi răv- 
pitoriui de bunurile altora; căci bunurile câle multe, care 

i-au fost rămas de tată:stă, şi care le căpătase nu de mult 

cu însurăciunea, tote le prăpădise, întru atâta, cât să di- 

cea, că este, născut spre prăpădirea banilor: Totuşi cu pu- 

țin după acdia şi-ai vindut bunurile, şi căpătând dece mil 

de galbeni pentru dânsele, acâlea le-ai dat lui loann Ba- 

silic, făgăduindu-i că întru tâte va sta lângă dânsul; cu 

„banii aceia sau plătit ostaşi, nu mulți, ci alâța câți să 
vedea a fi de lipsă, ca să să potă apuca. Pentru că Des- 

pot își băgase în cap, că toți aceia cu care se sfătuise a- 

Supra lui Alexandru vodă, îndată vor sta lângă dânsul a- 

supra tyranului. Drept acsia gătind. ce era de lipsă, şi o- 

știle, și luând cu sine opt tunuri mari, au pornit spre 

munții cari! despart Ungaria de Polonia, unde au aflat pla- 

iurile păzite de poloni din porunca craiului Sigismund Av- 

gust, carele nu vrea să trecă Despot prin |6ra lui asupra 

lui Alexandru vodă, ca nu cumva să să mânie Soliman Îl, 

al căruia client era Alexandru vodă. Vrând Laschi şi Des- 

pot să trecă cu pulârea, fură învinşi de Poloni, şi au per- 

dut şi tunurile. — -— — După ce nu i-au slujit norocul în- 

tâiași dată lut Despot, nu și-au perdut inima, ci aă ajuns 

la Franţisc Zai, prefectul lui Ferdinand I din Ungaria de sus, 

la carele fiind necunoscut, ai dus și pre Laschi cu sine.
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Drept acsia dăruind pre Zai, şi multe făgăduindu-l——— . 
la atâta ai adus, de împreună sai rugat prin cărți de 

Ferdinand ÎI, ca din îngăduința, şi cu ajutoriul lui să pâtă 
înoi războiul asupra lui Alexandru vodă; căci mai cuvi- 
mese ca Ferdinand să aibă în Moldova un client al săi, 
de cât să domneâscă într'nsa un iyran, carele ţine cu tur- 
cil şi este împrotivitoriă creştinilor. 

«Ferdinand au primit cărţile aceste, când mulţi con- 
Ziliari nu. era de față, tătuş trâba o ai spus celor ce 
era de față, lui Nicolae Olahul arhiepiscopului Strigonului, 
lui Thoma Nadaşdi palatinului, — şi episcopilor, celui din 
Zagrabia, lu! Gheorghie Draşcovici, şi celui din Oradea 
Mare lui, Franţise Forgaci, caril după ce au răspuns ce li 
Sai părut, au întrebat şi pre nemți. Nu să nărăvea sfatu- 
rile, pentru că unii dicea, că nu trebue ajutat Despot, ca- 
rele nu să scie cine şi de unde este, nici trebue aţiţat So- 
liman, cu carele vreau să facă pace; ci alți! cari! era maj 
sprinteni la fire, sfătuia ca să se facă a nu sci, şi îngă- 
duind să slea lângă Despot, caril vor vrea de bună voia 
lor să! şi âjute la călătoria acâia. — — — — 

«Sfatul acest de pre urmă ai mal plăcut chesariului, şi 
au scris lui Zai, ca ținând lucrul întru ascuns, să facă tâte 
câte vor fi de lipsă, şi lut Despot I-au daruit, şese mil de 

„galbeni. Zai primind porunca chesariului şi sfătuindu-se 
cu Laschi şi cu Despot, aă chiemat pre Antonie . Secheli 
povăluitoriul cel vestit, și după multe făgăduinţe ale lui Des- 
pot luă adus de au primit povățuirea, războiului acestuia, 
căruia sau adăogat loann Petru Rossel Burgundul, cu frate- 
stă Clavdie şi Hartinie Legmanul, cari! povătuia o sută de 
pușcaşi călari, și dându-se tuturor Slobodenie de a mârge 
cu Despot, sai mai lipit de ei Ioann Villeiu: Frâncul— — 
cu o sută de călăreți şi o sută de pedestrași. Mers'au şi 
din Silesia 150 de călăreți supt Petru Sedlichie, Și pede- 
strași nemţesci încă s'a luat din Cașovia și din alte ce- 
tăți despre margini, dară nu mulți, aşa cât cu toți era ca
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la 2000 de ostași, saii ceva mal bine. Sânt carii dic că nu- 
“mai 1600 de ostaşi au fost. După ce sau adunat stea a- 

cesta, măcar că Laschi însuş vrea să o povăţuiască, tăluș; 

- ad trebuit să lase povăţuirea lui Antonie, aşa poltind a- 

„cesta şi ostaşil. — — — 

«Și ca să mârgă lucrul mai pre ascuns, aii făcut veste 

că aa murit Despot, şi Laschi ai şi îngropat în beserica 

cea mal mare din Cheșmarc un copârşeit gol, ţinând pre 

Despot ascuns într'o parte a: cetăţii despre carele numai un 

șerb prea credincios scia. Drept acâia pornind Despot cu 

Laschi şi cu Antonie, şi ducând opt tunuri cu sine, ai tie- 

cut :prin Ungvar, și lăsând Serednia dea stânga, şi Mun- 

caciul de a drâpta au ajuns la munţii rutenilor — —— — 
şi sciind că prefectul leşesc le va împedeca calea, mal în- 

naiate de a-şi strânje acesta stea — — — ai trecut la o- 

rașul Stepenic, ce este în marginea Moldovei. Scosse şi A- 

lexandru vodă, însciințat fiinâ de poloni despre venirea lui 

Despot, la 23000 de:6meni în câmpil Sucevel. Ci aceştia mal 

mare parte era proşti fără de arme. — — Ai pornit așa. 

dară Alexandiu vodă cu 6stea sa, şi ducând tunuri ai în- 

tări puntea de preste apa carea trebuia să o trecă Despot 

(Urâche - vornicul 1 chiamă locul acesta Verbia), care lucru 

vădându'l Despot, şi vădând şi acâia că din 6stea lu A- 

lexandru vodă nici unul să gată să trecă la el, el 6nsuşi 

să găta să fugă îndărăpt, de nu sar fi tras pre lângă apă 

în jos Antonie cu oștile, făcându-se că pre acolo vrea să 

trâca apa. Carea vădându-o Alexandru vodă, şi sfătuindu- 

se cu Mozoc generariul sâă, ai poruncit de au tras tunu- 

„vile de la punte mai în jos, şi cu nepricâperea sa nu sa 

putut folosi cu iale, pentru că înturnându-se cu pripă 0- 

staşii lui Antonie, aă cuprins şi puntea şi lunurile, şi ce- 

lor cet urma le-ai făcut slobodă trecerea — — — și în- 

dată au început bătaia. Moldovânil cari! era amestecați cu 

1 Ureke Vornicus apud Mironem cap. 48.
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2000 de ianicâri şi cu călăreți turcesci, nici cea. dintâit 
năvălire a ostașilor lui Antonie o au suferit, sau pentru că 
li sau spăriat cail de sunetul puștilor, la ce. nu era dedați, 
“sau pentru că nu era cu credință cătr& Alexandru! vodă, 
pre caril gonindu'! Antonie, şi pușcașii burgundesci și frân- 
cesci pre mulți aă prăpădit dintră dânșii. Despot și Laschi, 
apucându-să de stea ce să povăţuia de Alexandru “vodă, 
de Mozoc şi de Bodnar, şi venind şi Antonie, aşişderea o au 
răsipit, şi luând multe steguri şi tote tunurile, aă făcut bi- 
ruință de plin. Tăiatu-s'ai în diua acâia dintre moldoveni 
la 3000 şi ianiceril mai toți, şi sai prins f6rte mulţi, pre 
cari! după acâia i-ai slobodit Dsspot din sfatul lui Laschi 
și al lut Antonie, ca să'şi câștije nume bun la moldo- 
veni. Despre Alexandru vodă să dice, că el în fruntea 
oștilor vitejesce purtându-se pre un ungur Vai tăiat cu 
mâna sa. Ci v&dându-se numai! cu puțini rămas şi el au 
prins fuga. — — — 

«Intâmplatu-s'ati bătaia acesta în ajunul sântului Martin 
din anul 1561, şi Despot au poruncit de o au zugrăvit în 
Iaşi între Icânele c6lea adevărate ale domnilor moldove- 
nesci, carea pictură după mortea lu! Despot, dinpreună cu alte 
lucruri ale lui sati astupat cu var, precum s'aă stricat be- 
s6rica carea o zidise. în orașul” Baclo şâse cați de înaltă. 
întru pomenirea tătâne- Său, că şi acâia scornise că tată- 
scă au lost bosriă de divan în Moldova, şi sau omorât 
în Baclo de Alexandru IV vodă, precum scrie Somer 1, dară 
nu 0 săvârşise. 

« Alexandru vodă îndoindu- -să de sfârşitul bătăii, musrea 
cu prunci! şi t6tă averea sa, ce era fârte mare din jaful 
altora. o trimisâse la Dunăre, poruncindu'r* ca îndată să | 
trecă cât va înțelege că n'a mers bine războiul, ce făcând. 
Ruxanda, în zadar au trimis! Despot călăreţi! după dânsa, că aceştea n'aii apucat fără numai un cart cu puţine şi ef- 
tine scule. 

1 Sommerus in vita Despotae p. 7.
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«Despot după biruinţă au mers la Sucâva, unde i-au eşit 

înainte vlădicii cu tot feliul de men, şi cu lylie lau dus 

în cetate, şi el încă era înfricoşat audind că Alexandru vodă 
naă trecut Dunărea, şi să ține în ț6ră la Prut, adunându'și 
6stea cea răsipită, având 5000 de turcă în tabără, mal cu 

samă ianiceri, şi așteptând întru ajutoriă şi pe Petru III 

(nu pre Mircea) prințul Țerei Muntenesci. — — — Sfătuin- 

du-se Despot ce să facă, moldovenii Vai îndemnat !să tri- 

mită o parte a oștilor asupra lui Alexandru vodă ; ci An- 

tonie sai împrotivit despărţirei oștilor, dicând: să strângă 

țera la arme, și să amâstece ţerânil cu ungurii, nemţii și 

frâncii, şi aşa cu toţi să să ducă; i-ai plăcut lui Despot 

sfatul lui Antonie, şi adunând 25000 de moldoveni la Su- 

câva, cu acâia şi cu stea cea biruitâre ai purces, ducând 

cu sine şi trei-deci şi doao de tunuri. După ce ai sosit 

Despot la Prut, Alexandru vodă aă stricat puntea, carea o 

făcuse pe Prut la:orazul Huşului. lară Antonie v&dând un 

sătut dinaintea taberii cel protivnice, ce era preste apă, au 

aşedat tunusile într'6nsul şi pre pușcașii unguresci şi nem- 

țesci ti-au ascuns prin săli, şi prin țermurii Prutului, și 

le-au poruncit ca fără de scirea lui să nu slobâdă nici tu- 

nurile nic puștile. Protivnicii caril era amestecați cu turcii, 

şi aveu cu sine doao mil de călăreți, preste carii era mai 

mare Mozoc, străjuind de cealaltă parte a Prutului, şi v&- 

dând suliţile oștilor. lui Despot sau apropiat, şi Mazoc, 

după ce i sau dat credință, au vorbit puțintel cu Antonie, 

dară tunurile, şi pușcași! cei din 16ş nu i-ai putut vedea, 

de călăreți. "Turcii încă gândind că sânt apăraţi de răi, şi 

nesciind înşelăciunea, -s'ai bulucit să vadă pre Antonie, și 

tabăra lul Despot ; iară Antonie atunci au poruncit, de ai 

slobodit tâte tunurile asupra lor, şi pușcașii încă pre mulți 

ati culcat cu glânţele, şi câți ai scăpat, ai fugit în tabăra. . 

lui Alexandru vodă, nici au întârdiat Antonie, carele vrea 

să să bată cu Alexandru vodă, mai nainte de a sosi -Pe- 

tru III (nu Mircea) cu muntenii şi tătarii, a direje podul
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cel stricat, carele gălindul — — — ar fi trecut (6tă 6stea - 
în doao dile: dară Alexandru vodă nu Lat aşteptat, ci au 
fugit întâiu în Drăștior, apoi în Țarigrad, şi ostașii lu! s'au 
răsipit, caril încătrăă au putut. Aşa biruind Despot prin 
vârtutea, şi sciința cea mililărâscă a lui Antonie Secheli, 
mai fără v&rsare de sânge, sau înturnat cu mare bucuria 
iuturor la Suceva. 

«După ce sai înturnat Despot, aă porancit ca moldo-" 
venii, să desbrace armele, care le prinsâse întru apărarea 

„lut Alexandru vodă, şi să să întârcă la căsile sale, ca 
să'3i potă sfârși scopul, ati avut întru ajutorită patru Omeni 
înţelepţi, carii ai plecat norodul spre acâsta, adecă pre Bar- 
novschi spătariul, pre Mozoc sergariul, pre Stroiza logofă- 
tul, și pre Gheorghie Reveles scriiloriul ; şi ca să'si plă- 
i6scă ostașii, au bătut bani din candelabrul, carele lau 
fost cinstit Alexandru vodă mănăstirii dintre munți; pentru 
care lucru Sati şi supărat moldovânil.» Acest punt și de 
pre urmă lam scurtat însuin). 

Iară despre Despot, grecul. cel fălos, mincinos, fățarnic, 
înșelătoriă, şi adevărat ivran, mal scrii Şi istoricii aceştea: 
Rossin 1, Brentan?, Brietie 3,- Crusie4, Spondan 5, Baczal6, 
Joann Somer 7, Miron logofătul 8, pre caril îl poţi ceti, de 
vel vrea, că ei mam urât a mal scrie despre grecul a- 
cesta la anil de acum. | | | 

Despre Petru III domnul muntenesc, pre carele cum bine 
“însemnă prea vestitul Enghel?, Iștvanfi îl amestecă cu ta- 
ia-său Mircea III, şi despre tătari, carii venea întru aju- 
toriu lut Alexandru vodă, scrie acelaş Iştvanfi 19, că sau 

! Ioannes Rossius in Appendice. N: Baksai p. 933, 
Chroniei arici F 92. 1561. * Sommerus în vita Despotae. ” Brentanus ad ann. 15 Io “Minna î - , 3 Brietius ad ann. 1561. | Constans Miron in Ms. Chro 

« Crusius in 'Purco-Giraecia p. | nico Valach. cap. 48. 
-558, ? Engel in Hist.. Valach. Part, 1. 
_* Spondanus ad ann. 1561. | p. 223. 
Nr. 41. 10 Istvanfi |. e.
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înturnat: înapoi după ce ai fugit Alexandru IV vodă, prin 

tabăra de la Prut. 

  

Anul 1562. Sosind Alexandru IV vodă la Țarigrad sa 
rugat «de împăratul Soliman II, ca să-l pună iarăş în dom- 

nie, carele ai și poruncit, ca beglerbegul din Evropa săl 

ducă înapoi, şi să'l aş6de. Şi pornise beglerbegul, ci Des- 

pot aă lucrat întru aceia la împărăție, făgăduind cu dâce 

mil de galbeni mal mare dare pe an, de împărăţia Vai în- 

_tărit în Domnia Moldovei, trimițendu stemele câlea obicr- 
"nuite, şi pe Beglerbegul Pai chiemat înapoi. Dară nu multă 

vr&me ai trecut, şi împăratul Soliman au trimis -alt sol la 

Despot, prin carele i-ati poruncit, ca 'cu 6ste străină să nu 

îngreoâze Moldova, ci să o slob6dă, că el va avea grije de 

apărarea Moldovei. Atunci Despot aă slobodit pre Antonie 

Secheli, şi pre ceialalți, f6rte frumos dăruindu”, şi numal 

puțini unguri și nâmți ţinând lângă sine, numai pe Petru 

Devai lai ţinut la sine, şi lau făcut părcălab de Suceva, 
pre carele Sommer îl dice a fi fost frate cu Antonie: ei 

dic, că dâră au fost rudenie. 

Lui Albert Laschi, afară de alte cheltudle, cel da pe fi- 

esce-carea. di de prisosit, i-au întors dece mil de galbeni 

"care împrumutase mai nainte, ci aşa ca să i le mal plă- 

- tâscă odată, şi i-ati dat cetatea Hotinului, în carea Laschi ai 

pus părcălab pre polonul Ioann Piasoţchi prâtenul său. Dară 

niu îndelung aii ţinut pretenșugul întră Despot, şi întră Las- 

<hi, pentru că aşedase căpeteniile, ca în lucrurile de per- 

dare, numa! Despot să fie judecătorii, și sai întâmplat, 

de doctorul lui Laschi ai omorât un om; pre doctorula- 

cela, drept acâia, Despot Pau osândit săi perdă capul, ne- 

băgând în samă rugarea lui Laschi. Laschi pentru aceia f6rte 

Sau mâniat, şi dicend nemulțămitoriă pe Despot, acâia încă 

i-ai aruncat, că nu”! dă destulă cheltuială pe di. Despot au 

aruncat lui Laschi, că tot venitul, nu al Moldovei, ci al 

une! crăimei cât de mari, încă nu i-ar fi destul lui Laschi,
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şi Pai slobodit de la sine, lăsânduii totuși Hotinul. Aceste 
sai întâmplat în vara din anul acesta ; pentru că scrie 

Sommer: «Nol am vădut pre Laschi în Lublin la poloni în 
luna lui Septemvrie din anul 1562, și cum că acâstea aşa 
Sau întâmplat ne-au povestit Lusinie Episcopul.» | 

Laschi după ce sau dus din Moldova s'aii împreunat cu 

Dimitrie Visnoviţehi Rutenul, carele petrecea. timpul în Le- 

opoiu sai Liov, şi tare să bătea după domnia Moldovei, 

şi ati început a polti câle dece mil de galbeni, carei le 
făgăduise Despot: dară Despot n'ai vrut să i le dea, scri- 

indu'1 şi .lul, şi la alți vecini, că el aşa i-au făgăduit că” 

va mai plăti încă odată 10,000 de galbeni, de va rămânea 
prâten, iară acuma Laschi unindu-se cu Visnoviţchi îl este | 
dușman, şi del va putea prinde, așa va şi face cu el ca 
cu un dușman. Din sfada. acesta i-au şi venit apoi despre 
o parle perirea lui Despot. 

Insă Despot nu numai cu Laschi și cu Visnoviţchi se 
mânca, ci şi cu loann Sigismund prințul Ardâlului și cu 
Petru III domnul muntenesc, (pre carele r&i îl numesc și 
Sommer şi Iştvanfi Mircea despre numele tătâne-săiă) pen 
tru că neîndestulindu-să grecul blăstămat cu tyrănia Mol- 
dovei, vrea să să facă domn și Ardâlulu! şi Valahiel, şi 
cerca prilegi cum ar putea dobândi şi domnia . acestor doao 
țeri. Pre amândoi domnii ţerilor acestora pentru acâia era 
mânios, pentru că Ioann Sigismund au fost gata, să! dea 
în mânile lu! Alexandru IV vodă, de nu ar fi scăpat prin |, 
ajutoriul sasilor (ale cărora dogme le credea, măcar că ca 
un fățarnic să arăta a fi de l6gea bessricil răsăritului) din 
Brașei, cum sau arătat la anul trecut: iară Petru [IL mer- 
sese întru ajutoriii lui Alexandru. Cu Ioann Sigismund a- 
cesta prilej şi-au făcut, i-au scris să! dea Ciceul şi cetatea 
de Baltă, carea aă fost mai nainte ale domnilor Moldovei, 
că de [nu] i le va da, din câle ma! ascunse ale peptului 

„Du, (cum scrie Iştvanfi) încă le va lua; ci Ioann Sigismund 
nu mult au gândit cu. amelinţătura lut Despot. Drept aceia



337 

  

aii aţițat. pre secui -asupra lu! Ioann Sigismund, cari răi 
au păţit, căci fură învinşi de Ladislav Radac generariul lui 
Toann Sigismund,. şi.şi-au perdut atunci de odată tâte pri- 

vilegiurile, luând. afară scaunul Ari€șului carele nu să a- . 

mestecasă cu ceialalți secul. După pedâpsa secuilor bolnă- - 
vindu-se Ioann Sigismund în Braşăă, Sati făcut veste că ati 

murit : iară Despot ai şi alergat cu ste până la Totruş, gân- 

dind că tote cetăţile din. Ardl, care să lăcuesc de sasi, i să 

vor închina lul. Sosind la Totruși au înţeles Despot, că 

Ioann Sigismund. Sai însănătoșat,. şi el încă saă înturnat = 

acasă cu buzele drâmboiate, temându-să .2'3I duce dinţii în 

_Ardel. Lui Petru III. domnului Valahiei ai vrut săi pună ur- 

_măloriă, precum scrie Sommer, «pre un Dimitrie de nem, 

unii dic grec, alţii bulgar, om iyran,.scump şi la tote năs- 

cut: numai la domnie nu.> „Despre al căruia sfârşit voii cu- 

vînta la anul viitorii. 

„Acâste -tâte numai cât le-am scurtat din Sommer.,- Şi 

din Iştvanfi 2, cari! aşa să nărăvesc mai în tote cuvintele, 

de. mi să văd a fi seris-unul de la altul. o 

“Tot întru acest an au respuns. Despot şi lui loann Zi- - 

gomala, retorului patriarcesc din. Țarigrad, în. carea epis- 

tolă, ce să aduce de 'Crusie3, să iscălâsce: Ascnens Baothsâs 

_- Motazias. Din carea, iscălitură poţi socoti mândria grecului, 

„carele anul de acum Pai petrecut: în tyrănil şi stârceri, 

are, le-ai plătit în anul viitorii. a 

      

Anul 1563. Vai n6mului românesc; şi iarăş val! carele ul- | 

_tându'și vița și semînța, jâme supt jugul altor n6muri, nu. 

pentru. altă ceva, ci numai pentru neînvă&ţătura, nedragostea 

între sine;  nepric6perea sa. și. vicleşugul nenfurilor, celor, 

streine, care cu frumâse pretesturi, “mai ales ale legii creș- 

tinesci, în carea: ei vrâi să morii, "înşală pre beţii români | . 

dex stăpânesc şi în dioa de acum. “Nu vrâu cu să numesc 

"- 1Joannes Sommerus i in vita Des- 3 Marlinus Crusius în Tureo- 

Poe Teva Lib. 20 et 21. „| Graecia Lib. 3. p. 274. 

22 
.... Cronica românilor. Tom. II.
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nemurile acâste, ci numa! atâta dic: Ce păstorii al, ale 

căruia, cuvinte nu le înţelegi ? Vedi, socotâsce și judecă, ce 

vrâă arhiereii aceştia ? să te învâțe să'ți prindă partea pre 

lumea acâsta, au să te ducă la ceriuri ? Nu crede, o ro- 

mâne |! pentru că numai punga ta v voesc ca săi umple 

pungile lor, și tu să rămâni rob acelora pre cari! mal marii 

“181 i-au stăpânit 6re-când. Deştetă-te, drept actia, o iubit 

n6mul mei, și al minte! luând pildă din moldoveni, al 

cărora. tyran Despot grecul cel. blăstămat, aşa ai lucrat în 

anul de acum: | | 
Pre lângă tyrănia cea mare, carea o făcea cu bieţii lă- 

cuitorii Moldovei, Despot la atâta au ajuns în anul de 

acum, de au început a să făli, că el este prăsit din s&- 
minţa împăraţilor din "Țarigrad, uitându'şi ce au fost min- 

„ţit mal nainte despre viţa şi porodița sa. Drept acâia ai 
făcut pre ascuns doao corâne de aur, şi aii minţit înaintea. 

"norodului, că acâlea i sau trimis din ceriă, în semn că el 

încă și împărat va fi, nu numai domn Moldovei; şi cu 

minciuna acâsta pre mulţi ai şi înşelat din cei mal nepri- 
cepuţi, de i-au credut, precum să înșală şi astădi mulți din 
n6mul românesc, de mail mult cred celor ce nici le fuge, 

nică le muje de dânşii, decât celor ce sânt de nâmul lor, 

Şi mai se slarmă pentru binele lor. Căci sângele nu să face 
apă, precum este dicala. Pre lângă aceste, Despot, carele nu- 
mal cât să arăta a fi bine credincios, ci întru adevăr era, eretic, 
aii început a aduna în Moldova pre mai mulți eretici, cum ai 
fost episcopul cel cu musre Lusinie Caspar Peucer, ginerile lui 
Melancton, Ioachim Reticul, Ioann Sommer acesta, carele îl 
scrie viata, şi alţii, şi în oraşul Cotnar, unde lăcuta, atunci mai 
cu samă sasii și ungurii, au făcut ŞcOlă în carea ai pus 

dascăli tot eretici, şi pe prunci! moldovânilor îi silea să 
înveţe acolo, ba ce e mai mult, pre unii prunci îi hrănea 
el Ensuşi la învățătură. Făcutau fost Şi bibliothecă în 0- - 
raşul Cotnar. Pre Lusinie episcopul încă pentru aceia '] au 
fost chiemat la sine, ca să îndrepte lucrurile beserecesci, și
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mal ales câle de căsătorie; căci întrase fârte răi obiesiti în 
Moldova, de cei căsătoriţi pentru fie-ce să despărțea. şi ia- 
răș să căsătorea. Pentru carea smintelă scrie Sommer, că. 
şese au vădut lăâți numai într'o di. Şi cum ai lucrat 'cu 
proștii, așa aă vrut să lucre şi cu bo€ril, pentru despărți- 

„rile c6lea fără de cale de căsătorie. Care tâte în sine ai 
fost f6rte bune, de sar fi făcut din: bun sfârşit, și nu din 
scopul acela, ca pre urmă pre toţi moldovenii să'1 facă lu- 
terani. Ore nu greșesc şi în dilele nostre unii şi tocma 
dintră arhierei! cel ce. să țin pre sine pravoslavnici, caril 

“ÎȘI ţin sfâtnică,-și mai vârtos secretari eretici, căci despre! 
acâia nu mă mir că vreaă ca pruncii românesci să nu în- 
vâţe românâsce, fără numai în limbile arhiepiscopilor; pen- 
tru că altmintrelea cum ar putea domni preste români, ci 
“despre acestea mai apriat voiă cuvinta airilea, aci mă în- 
torc la firul istoriel. 

Afară de acelea, care le-am scris mai sus, Despot preste 
mâ&surile și storcerile câle .tyrănesci, aruncasă pre ț6ră, ca. 
fiesce-care om. căsătorit săi dea câte un galben de aur, 

“carea dare prea grea li s'a părut, mal ales 6menilor celor 
mișel. Intru acâia. Dimitrie Visnoviţchi, aţițat de Albert Laschi 
Sai rădicat cu ste asupra lui; care lucru înţelegându'l 
Despot, și- -aă gătit şi el 6stea sa, și ai purces spre Hotin. 

Pre cale Pai întimpinat Piasoţchi părcălabul lui Laschi de 

“Hotin, şi i-ai spus, că din porunca lui Laschi îl va da ce- 

tatea, de 1 va lăsa să mârgă în pace cu toți ai s&i. Despot 
au primit făgăduinţa, și au mers la Hotin. Acolo odinăcră 

Pau încunjurat norodul şi lau rugat să erte galbenul cel mat 

nainte atuncat. pe fiesce-care casă sai să dea în mâna lor 

pe Bernovschi spătariul, pe Mozoc s&rdariul, pe Stroiţa lo- 

gofătul, şi pe doi Vlădici dicând: că aceștea au pricinuit tote 

r&utăţile și supt Alexandru IV vodă. Despot le-ai făgăduit, 

că va da şi de aci s'aii început apol r&scâla asupra lui. 

Aci la Hotin at zăbovit Despot cu 6stea o lună și mal bine,
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şi v&dând că  Visnovitchi cu Laschi nu es din Cameneţ, 
Sai înturnat la Sucâva. | | 

Din Sucâva au eșit să cerceteze partea Moldovei cea de 
cătră Dunăre, şi mergând până la Galaţi şi Reghen, oraşul 

„neguțătorilor grecesci, iară de acolo la începutul verii s'a 

înturnat iarăş în. Sucâva. Până când ai călătorit Despot, 
au murit episcopul Lusinie, d6ră otrăvit de Bernovschi spă- 

tariul, şi Lai îngropat Episcopisa lui în Iaş, iară Despot 

după întârcerea sa în Sucâva, măcar că avea o grecâe la 

sine, căruia. îl făcuse și o fată, sau logodit cu fata Iu 
“ Martin Sborovschi, palatinului leșesc, gândind că prin că- . 
sătoria acia mai tare să va înțări în tirănia sa, și acuma 
să găta de nuntă, făcând noao trăsuri şi stârceri, când iată 
ai sosit timpul. vrednicei ră&splătiri pentru tote blăstămăţiile 
lui, carea aşa s'au întâmplat : ” 

Bernovschi cu Mozoc și cu Stroiţa audind despre perirea 
sa cea la Hotin făgăduită norodului, aă început a.să a- 
păra pre sine de tirănia lui Despot, pentru acâia să și dice, 
că Bernovschi ar fi otrăvit pre Lusinie pseudo-episcopul, şi 

“duhovnicul lui Despot, și când să găta mai tare Despot: cu 
al săi de pompa. nunții, aă făcut vâste, că ati năvălit tătarii 
în Moldova, cuvintul boisrilor Pati întărit Şi cel ce era lângă 
Despot, şi Despot ati și trimis stea cea străină mai mare 
parte cu vro câte-va mil de români moldovânţ asupra tăta- 
rilor, şi ai încredințat povăuirea oștilor acestora lui Ste- 

fan Tomşa, și Gre-cărul bosriu anume Dorman.. Aceştea mer- 
gend pănă la Nistru, nau aflat vre un tătar în ținutul 
Moldovei, iară bosrii moldovenesci le-ai dis, că este Meş- 
tezugul tătarilor, de sai tras îndărăpt, şi pre unguri şi nemți i-au aşedat în n6ptea acâia în nisce sate vecine, iară bosrii moldovenesci t6tă nâptea sai sfătuit, şi în r&vărsa= 
tul dorilor ai şi omorit pre toți străinii, şi bosrii cari! nu 
mersese cu ei la. Nistru, au încunjurat pre Despot cu al sti în Suceva. Rămăssze cu Despot în cetatea Sucâvei
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străini 'şi moldoveni, 656 de ostași, aceştea au apărat ce- 
tatea şi pe Despot, cevași ma! bine de trei luni. 

Iară întorcându-se cei ce mersâse la Nistru cu stea, de a- 

colo şi ei aii mers la baterea Sucevei, şi acolo cu sila au pus 

domn pre Stefan Tomșa, carele îndată ai şi orânduit tote 

câte era de lipsă la baterea cetăţii, ci cei de lângă Despot 

tare o apăra. Întru acsia fârte multă morte sai făcut în țeră, 

căci fetizora lui Despot carea o făcuse cu o grecde, s'au su- 

grumat în l6găn, și muma ei sau pus într'o mânăstire ; 

rudeniile acelora carii era închiși cu Despot, saii aruncat 

în apă ; şi tte Armâncile, care să ruga lui Dumnedei pentru 

mântuirea lui Despot, sai omorât. Atunci sati omorât toți 

„streini, episcopisa, lui Lisinie sau sugrumat, Gheorghie Re- 

belles scriitoriul lui Alexandru IV vodă şi sfâtnicul lu! Des- 

pot sai prins. Cetatea totuşi o bătea Stefan Tomșa vodă, 

ci să temea ca nu cum-va să vină Dimitrie Visnoviţehi 

Russul, şi să apuce Domnia. Drept acâia ai trimis bosril 

"sol la Visnoviţchi, să vină la domnie, şi venind acesta 

Pau prins dimpreună cu Piasoțchi, şi i-au trimis la Ţari- 

grad, unde din porunca împăratului Soliman II i-ai spân- 

'zurat de câste cu cărlige de ferr, şi aşa au trebuit să-și sfâr- 

şâscă viata bărbaţii cel viteji și slava Rușşilor. 

Apărându-se tocma vitejâsce cei ce era cu Despost, și 

mal adâse-ori năvălind asupra celor ce! încunjurase, într'o 

năvălire al lor ati-căqut şi Bernovschi spătariul, capul con- 

juraților, nimerit de o glsnţă. Iară Stefan Tomşa vodă. ai 

trimis în Ardâl pentru ajutoriii la prinţul loann Sigismund 

Zapolia., carele i-ai şi trimis pre generariul sti Ladislav 

Radac cu o mie de călăreți, și cu altă mie de pedestrași, 

după a cărora sosire la Suceva nu mult ai întârdiat şi 

Despot, ci vădând că nu să mal pâte apăra (căci al sti încă 

începusă asupră”)), pe credința împăratului Soliman, a boeri- 

lor moldovenesci şi a lui Ioann Sigismund au eşit din cetate 

fârte împodobit, şi s'au dat pre sine lul Stefan Tomșa vodă, ca- 

rele nu mult au căutat la făgăduinţa de alţi! făcută, ci Vaii tocat
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cu buzduganul, de ai murit ca un bl&stămat, cum ai fost Des- 
pot tyranul, nu domnul Moldovei, că n'a avut vre o cădinţă 
de a: să amesteca la Moldova. Perit'au :Despot în 9 Noem- 
vrie din anul 1563, în vârstă de 40 de ani, după ce ait 
iyrănit doi ani şi p6lea capului lui, dimpreună cu pâlea ca- 
pului lui Ioachim Prudentie, carele îl urmase în 10 ani, 
pline de paie s'au trimis la Țarigrad. Aşa scrii aceste Som- 
mer 1 şi Iștvanfi 2, pre carii eti numai cât i-am mai scurtat 
în cuvinte. 

Miron logofătul 3 dice, că Stefan IX Tomşa vodă sar [i 
bătut şi cu Petru III domnul muntenese (nu cu Mircea) 
carele ai fost venit până la Milcov asupra lui Tomşa, şi 
că Tomşa ai învins pe domnul muntenesc, şi apoi când 
domnise numa! cinei septămâni, aă fugit din naintea luk 
Alexandru IV vodă; ci. bătaia acâsta a lui Tomșa cu.- 
Petru III, eă nu o pocit crâde: pentru că Sommer, Şi 
Iștvanfi nu scrii despre dânsa, dară scriti amândoi 4 că Ste- 
fan Tomșa vodă, după ce ai potopit pe Despot, pe Di- 

„mitrie acela, carele râvnea domnia muntenâscă ; Pai . în- 
semnat la nas, ca să nu, pâtă domni, şi apoi lau ţinut 
preten așa de bun, de cândaă şi fugit de faţa lui Alexan- 
dru IV vodă, când ati venit să domnescă a doao Gră, tu- 
nurile sale lui cu alt bosriii le-ati încredințat. Doră pentru . Dimitrie acesta să fie fost bătaie întră Tomşa, şi întră 
Petru. III ? Dară pricina acesta încă nu o pociă primi; căci ce ar fi avut Tomşa, pentru ce atâta să apere pe Dimitrie. Când ati venit Alexandru IV vodă la a doao domnie a «Moldovei, adecă în sfârşitul anului de acum, sau la începutul anului viitorii, nu mă pricep: pentru acdia a doao domaie 
a lul o trec la anul viitorii. Aci numa! atâta mat dic, că că aşa aspru scriind despre Despot n'am V | | rut, nici vr6ă “să vatâm vre un n6m, e ă nemurile tste au prej, inaiulea 

+ Ioannes Sommerus in vita | a. i . Despotae. | „Constans Miron cap. 50. - 2 Istvanfi, Lib, 21, p. 427. seqq. + Sommerus et. Istvanfi ]]. ee.
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mea, şi cu mult în mai. mare preț sânt arhiereii nemurilor,. 

numai să nu fie de năravul lui Despot. | 

Anul 1564. Despre a doao domnie a lui Alexandru IV vodă, 

așa serie Iştvanfi!: «Împăratul Soliman II rugat fiind şi 

de loann Sigismund, şi de Alexandru (IV) pre acesta iarăş 

Tai făcut domn Moldovei, carele adunându-şi 6ste din turci, 

şi din tătari, cu făgăduință, că le va da țâra de jos de 

jaf, curând ai mers în Moldova. De a căruia venire audind 

moldovenii, ai fugit, care încătrău au putut; Tomşa, Mozoc, 

Stroiza a fugit la ruteni. Alexandru aflând tâte deșerte, 

lesne ai cuprins şi tabăra cu tunurile, şi cetatea şi (era, 

şi pe Dimitrie bulgarul (de nai fost Grec) cel însemnat la. 

nas de Tomşa — — — pre carele i Pai dat legat bot- 

riul cel ce rămăsese cu dânsul la tunuri. Pe Dimitrie lau 

“trimis domnului muntenesc, a căruia domnie o râvnise, 

ca săl pârdă cu ruşine. Pre Tomşa următoriul lui Despot, 

dâră carele numai puţine luni au domnit, pe Mozoc, şi pe 

Stroiza, carii fugise în Leopoiu i-au pârât lul Sigismund 

crâiului Poloniei, carele era mânios pre dânșii pentru pe- 

rirea lut Visnoviţchi şi a lui Piasoţchi, şi prin mișlocirea 

împ&ratului Soliman Il şi a lui loann Sigismund nepotului, 

atâta au făcut, de prindându-se şi-a perdut capetele. Pre 

“ Gheorghie Revelles, carele să ținea prins în cetatea Nem- 

(ului, dimpreună cu alți prefecti i-ai sugrumat armașil. -Pre 

'ceia-lalți bo&ri i-au ertat până la o vreme, dară apoi când era 

securi, i-ai sugrumat pe rând în ospele, până când i-a 

istovit: pre toți, carii ab fost pricină de s'aii alungat din 

domnie, sati carii era rudenil cu ei, şi aşa ai domnit în 

pace, până când ab trăit, domnind întâiași-dată șepte anl, 

până la fugărirea sa.» Aşişderea. scrie Sommer 2, numai 

“ât adaogă, că Alexandru IV vodă ai poruncit de ai des- 

gropat trupurile lui Despot şi a lul Ioachim Prudentie, și 

1 Istvanfi Lib. 21. p. 433. — 2 Ioannes Sommerus in vita Des- 

potae p. 56.
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cusându-le în' saci, așa le-ai spânzurat. Despre Mirckie 
“ muma lui Petru III domnului muutenesc, adecă despre Chia- 
jna, încă scrie că densa ai batjocorit mal! tare pe Dimitrie 
Bulgarul sai Grecul, numindu'l domn Valahiei, şi scuipân- 
dul în față. . | 

Despre Alexandru IV vodă scrie Miron logofătul 1, că după 
„ce ai domnit a doao-6ra, ai stricat după făgăduinţa porţii 
turcesci făcută, tste cetăţile din Moldova, numa! Hotinul 
lau lăsat întreg. Heidenștein? încă scrie că el a mutat 
scaunul 'Țărel din Sucâva în Iași, cădându'! urâtă Sucâva, 
pentru că dintr'ensa să lugărisă. | : 
„Tot întru acesta an s'aă măzălit şi Ioasaf II, Patriarhul 
Țarigradului, de soborul bessricil r&săritului, cum scrie 

„ Crusie 3, în care sobor au fost de față și s'au iscălit pre- 
cum arată Lecvie:. | | 

Anania episcopul Strumiţii, Parthenie mitropolitul Drăști- 
orului, Arsenie mitropolitul Tyrnovului, și Paisie arhiepi- 
scopul Ahridei; dară pricina măzălirei lui n'au fost, carea o _ „dă Soborul, ci ai fost acâsta carea o spune Henric Hilarie 5, dicând: <Pricinile măzălirir patriarhului Ioasaf II, nu sânt - „care le aduce soborul, ci acelea sânt numa! minciuni, i- scodite de Mihail Cantacuzenul, grecul cel puternic, pre ca- 
rele îl numia Apyowa. Iată pricina măzălirel lui cea adevă- 

_ rată este acesta: Era o dâmnă veduvă în Valahia, al că- 
reia bărbat domnul ţerer (adecă Mircea II, cum scrie gre- 
cul la, Crusie6 din carele sânt acâste) murise ma! nainte. A- 

* c6ia avea doao cocâne fârte frumâse, şi vrea să le mărite în 
Țarigrad. Drept acâia serisâse în taină călră patriarhul I- 
oasaf, ca săi capete dor. tineri, după caril. să-şi pâtă mă- 
rita: cocânele. Ai și aflat patriarhul pre doi tineri, adecă pe 

„1 Constans Miron in Ms. Chro- „4 Lequien in Oriente Christiano. nico Valah. cap. 50; 5 Henricus Hilarius Rector Scho- „2 Heidenstein Lib. 10. p. 318. | lae Cellerfeldensis in Excerplis e 3 Martinus Crusius in Turco- Chronico Cyprii. p. 410 seq. Graecia p. 274. | 6 Crusius 1. e, o
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Stammatie nepotul să din frate, tiner frumos şi procopsit, 

și și bogat, și pre Andronic fratele lui Mihail Cantacuzenul. 

-Aceştea amândoi aii- mers în Valahia cu câte. 40 de călăreți. 

Stammatie fiind iubit lesne sai și căsătorit. Cu Andronic mai 
mult sai lucrat; pentru. că nui plăcea. cocânei dintru în- . 

_cepul, şi pentru bălrândțele, şi pentru: făptura lui: tătuşi 

Sau făcut căsătoria întră el. Pre cale ai început aşi mu- 

stra. muârea Andronic, pentru că nu sau arătat cu mai 

mare dragoste dintru început. Drept acâia dânsa de pre 

cale at scris mâne-sa, să trimită să o ia îndărăpt, că almin- 

trelea să va omoră însa, drept acâia au și trimis mumă-sa, 

şi o au luat de la Cantacuzenul cu tâtă blaga, carea o 

“ducea cu dece carre. Deci Cantacuzenul cu ruşine sai în- 

turnat la 'Țarigrad.: Vând Mihail Cantacuzenul nefericirea 

frate-său Andronic, şi fericirea lui Stammatie, nai încetat 

a ațița pre arhierei asupra patriarhului Ioasaf, până când 

Pau 'pus jos. Aşa scrie despre trâba acâsta 6re-care grec tă- 

lien6sce în scrisârea carea o ai dăruit Gerlahie lui Crusie.» 

“Scrisorea acesta să va pomeni și la anul 1578, unde 

să va aduce mârtea lui Mihail Cantacuzenul pentru supă- 

rarea' lui Petru III, domnul muntenesc, pre carele pentru 

acâia Pai amestecat Iştvanfi, Sommer și Miron logofătul cu 

tată-săa Mircea III, la ani! trecuţi, pentru că el domnea 

- supt oblăduirea mâne-sa Chiajnel, cum se pole vedea din 

scrisorea grecului mai în sus numit. : 

" Ce serie Miron logofătul! despre 6re-care Stefan, carele 

Sar fi rădicat cu nisce păstori unguresci asupra lui A- 

lexandru IV vodă, făcându-se fecior de domn, ei o ţi nu- 

al aspră este, ce scrie Iștvanfi 2. dicând: 

înțelegând Balaşşa şi Zai din 

cel ce decurând să înturnase din Moldova că este o mâ- 

năstire supt polele munţilor f6rte bogată, și împodobită cu 

multe scule de aur, şi de argint, ce era dăruite mânăstirii 

“mal poveste. Dară m 

«La începutul” anului 1564, 

1 Constans Miron cap. 51. | 2 Istvaafi Lib, 21, p. 436. _ 

+
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“de Gmeni cu evlavie, mânăstirea acâsta o au vrut el să o 
prade, dară i-au împedecat: omătul.» 

Despre Ardl aşa scriii Annalil secuenesc 1: «Feciorul 
craiului loann luând ajutoriti turcesc, au cuprins Erdeudul, 
Baia mare, și mal multe cetăți.» Iară Ioann Rosin 2 așa scrie: 
«La slârşitul anului 1564 murind mai nainte Ferdinand 
Avgustul în 25 Iunie, şi feciorul lui Maximilian deabea 
începând a împerăţi, loann Sigismund prinţul Ardslului —- 
— — aţițat de Gheorghie Bebec, şi de alţii au cuprins Sât- 
mariul, alungând pre Melhior Balaşşa, prefectul craiului, şi 

„prindându'i murea cu pruncii, cu -tâtă averea.» 

  

„Anul 1565. Despot tyranul Moldovei în do! anl ce ai dom- 
nit, fârie mari mutări făcuse în lucrurile beserecesc), și întru 
ale mănăstirilor, drept aceia Alexandru IV vodă, după ce 
sau aşedat la a doao domnie, tote stricările de Despot fă- 
cule le-au întocmit în anul. acesta, și în cel trecut,. precum 
arală prea vestitul Engel 3, pre Volfgang Șraiber, carele vindea 
cărți luterenesci prin Moldova, încă în anul acesta Tai 
prins din porunca lui Alexandru IV vodă, precum scrie 
Crusie &: | : 

loann Sigismund prințul Ardeluluy, cum scrie Evstatie 
Giulafi 5, trimisese sol la impăratul Maximilian II, pre 
Gre-care Nisoțchi şi pre Stefan Batori, carele ai fost după 
aceia prinţ Ardelului și apol craiii Poloniei. Pre solii a- 
ceştia Ioann Sigismund i-ai chiemat înapo! de pre cale şi 
Nisoțchi s'au și înturnat, dară Batori at mers până în Vi- 

„enna, unde fu pus la închisâre multă vreme. | 
- Anul 1566. În anul acesta ati murit Alexandru IV Lăpu- 

nenul domnul Moldovei, despre carele “aşa scrie Miron lo- 

! Mss. Annales Siculici ad an. “+ Crusius în Turco-Graecia p. 1564. Sa 
* loannes Rosinus in Appendice 492, 

Chroniei Turciei. p. 92. , 9 Gyulaffi Lestân Ms. Hevenesi- * Engel in recent. Historia 
Mold. p. 213. | | anorum tom, 68, p, 335. .
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golătul 1: «Spune Ureche vornicul, că .cădând Alexandru 
vodă în bâlă, aii făgăduit, că de va mal trăi să va face 

călugăr, şi leşinând lau făcut episcopii călugăr, punându” 

nume Paisie, iară el tredîndu-se. şi v&dându-se călugăr, ai 

' dis: că el încă de să va scula, va popi pre unil. lară d6m- 

nă-sa Rusanda, temându-se de acest cuvint, lau otrăvit, 

şi Pai îngropat în mânăstirea Zlatnei.> 

Veqi ce plătsce mutrea rea la casă! dintâiu pre bărbat 

Pati făcut domn prin mărilișul său, apoi! Pau surpat făcân- 

du-şi rudenie pe Despot, mai pre urmă Paă şi otrăvit, pa- 

gubă că ai fost din sângele cel adevărat al domnilor mol- 

dovenesci, cea mal de pre urmă. 

"Tot acelaş Miron? scrie aşa: <După Alexandru 1V vodă, . 

find fiul său Bogdan (IV) de 15 ani, Pai: rădicat cu toții 

domn în anul 1566 (nu în anul 1572), lucurile (erei Je 

ocărmuia mumă-sa dâmna Ruxanda, şi după ce ai domnit 

Bogdan doi ani şi noao luni, ai murit Ruxanda muma lui 

Bogdan vodă, şi o au îngropat, unde şi pre bărbatul săă.> 

“Prea vestitul Enghel? încă scrie: «Bogdan IV feciorul 

lu! Alexandru (IV) de la anul 1566 până la anul 1572, 

Sai plecat spre poloni, dară neputându'l apăra polonil, sati 

măzălit din ţâră. — — — Alexandru au lăsat după sine 

pre -văduva sa domna Ruxanda musre înţeleptă cu doi fe- 

ciori Bogdan şi Elia, şi cu doao fâte. Bogdan ca cel mal 

mare, măcar că era numai de 15 ani au urmat lătâne-sti, 

şi în doi ani şi noao luni ai domnit în pace supt tutela 

 mâne-sa, adecă de la anul 1566 până la anul 1568, pre- 

cum serie Iştvanfiî. Pe vremea acâia at poruncit și sul- 

lanul Selim „IL lu! loann Sigismund, de i-au dat Ciceul şi 

Cetatea de Baltă, precum arată Catona 5.» | - 

- Stefan Batori scăpând de la închiscrea în carea îl pu- 

1 Constans Miron în Ms. Chro- | + Istvanfi Lib. 24, p. 523. 

nico Vaiachico cap. 51. 
! 

= Jăem Miron cap. 52. 

3 Engel in .recent. Hist. Mold. 

pag, 214. 

5 Katona tom. 25 p. 21. e:re-. 

  

latione Veranltii.
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ssese împăratul Maximilian II în anul trecut 1565, şi în- 
tarnându-se în Ardel la domnul să loann Sigismund, de 
acesta cu mânie fu primit, aruncându'! că el şi-au căutat 
oprirea acâia, precum scrie Julafi Leştan 1, și au avut pricină | 
Ioann Sigismund, de a să mânia, pentru că de sar fi fost în- 
turnat Stefan Batori, când i-au poruncit să se întârne, căr- 
ţile lui Ioann Sigismund care le scrisese împăratului Maxi- 
milian, nu Sar fi trimis împăratului Soliman II, pentru care 
mare polcă aă avut loann Sigismund cu Soliman, când aă 
mers la el în Bălgradul din Serbia, cum vom vedea acuş. 

Din cărţile acâle cunoscând împeratul Soliman II, că 
Toann Sigismund să înțelâge cu împăratul apusului, ânsuşi au 
Venit şi ai bătut Sigetul și Jula, iară pe tătari i-a pornit 
asupra Ardelului, de unde lugărindu-se îndărăpt, ce n'au 
lucrat păgânii acâia cu bieţil românii nostri din amendoao țe- 
zile ? Despre cari! poți ceti pre Fabrichie 2 și pre Catona 3, 

Annalil secuenesci 4 numai atâta: dic la anul de acum: 
<Gavriil Malat sai dus din Ardâl în Germania, Soliman II 
au luat Sighetul, Jula, ș. c. Și au murit.e Iară Julafi Leșlan 5 scrie : «După ce sai Slobodit Stefan Batori, feciorul cra- 
iulul Sau dus la împeratul turcesc, pre la Panciova au tre- 
cut Dunărea, şi doao pricini au avut dea merge la el : una 
-au fost să-i aducă aminte făgăduinţa lui şi să câră Buda 

„-de la, dânsul, alta să se curăţă de prepusul, că să înțelege 
cu nâmţul. Pentru că după ce aă- prins îinp&ratul Maximi- 
lian IL pe Stefan Batori şi feciorul craiului aă cuprins 'To- 
calul, Maximilian sai forte scârbit, şi i6te cărţile lui Ioann 
“Sigismund, câte dusâse Stefan Batori, le-ai trimis lui So- liman ÎI, dicândui : Veqr ce lucră credinciosul l&ă asupra 
ta la mine! de care anevoie sai spălat după acsia facio- 
rul craiului.» Acesta mi se vede a îi fost pricina, de n'a 

1 Gyulatfi Lestân a'maga Dia- % Katona tom 24. p. 312, 'riumaban Mss. Hevenesianorum + Annales Siculici ad tom. 68, p. 336, nnales Siculici ad. n. a. 
* Georgius Fabricius Lib. 2. |. 5 Gyulaffi Lestân |. e.
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căpătat Ioann Sigismund Buda de la Soliman II, carele nu: 

lesne îş muta cuvîntul, măcar că destule daruri aă dus lui 

Soliman, precum dice Cheleşeri 1, scriind : «Când a mers. 

în anul 1566 loann Sigismund feciorul craiului Ungariei al | 

lui Ioann Zapolia din Ardâl la impăratul turcilor Soliman (11). 

carele să tăbărise la Belgradul din Serbia, i-au dus da- 

ruri împărătesc, întră care era blide de aur, și întru unul 

i-au dus sloi de aur de câte doi funţi şi şi de câte doi funtți. 

şi o jimătate, şi sloil aceştea nu era v&rsaţi, ci așa aflaţi 

în băi, într& carii ai fost şi un pom de aur cu tote ramu- 

rile din firea. sa, crescut, şi aceste le scrii din arhivurile: 

ardelenesci.>» 

Mai pre urmă scrie Julafi Leştan 2: «In anul 1566 până 

când aă âmblat feciorul craiului Ioann la împăratul turcesc, 

lăsase pe Cristofor Hagimaşi cu mare 6ste pre șesul 'Tur-. 

dej, ca săi mârgă întru ajutorii, de i Sar întâmpla ceva 

răi pe cale.» 

Anul 1567. Murind împăratul Soliman II în-anul trecut 

i-ai urmat fiiul stii Selim II carele 'cătră sfârşitul anului 

de acum 1567, precum serie Anonimul românesc 3: «ali 

măzălit pe Petru III, domnul Valahiei, şi chiemândul la. 

Țarigrad, în locul lul aii pus domn pre cel mai mic fecior: 

al lui Mircea III, adecă pre Alexandru II, fratele lui Petru lil 

domnului muntenesc. Pricina măzălirei lui Petru III carele 

domnea supt tutela mâne-sa. Chiajnei, ai fost Mihail Canta-. 

cuzenul, pentru rușinarea fratelui săă a lui Andronic, des-. 

pre care am cuvintat la anul 1564 căci scrie grecul de la 

Crusie £ : «Ali-başa veziriul cu Mihail Cantacuzenul surpară. 

din scaunul patriarcesc pe prea cinstitul Ioasaf Ii (carele 

era. dintră Paleolog!) şi luându! ttă averea, Pau izgonit,. 

1 Samuel Kăleseri in Auraria Anonymus Valachicus in Ms. 

, 2 <3 cap. &k. | 

Romano-Dacica cap. 2. ș % +  Nartinus Crusius in Turco- 

2 Gyulafii Lestân l. c. Graecia p. 274.
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de i-ai căutat a muri de rușine. Şi acesta n'aii lost des- 

tul, ci Ensuși Cantacuzenul după scurt timp ai făcut de 

ati venit în Țarigrad feciorul Mircidei, carele era prea zdra- - 

văn tinăr, numa! de 15 ani), şi era voivod în Valahia.» 
Mie mi se vede că Petru III atunci ai fost de 15 ani, când 

ai urmat tătâne-său lut Mircea III, în anul 1559, nu acuma: 

almintrelea Alexandru II frate-său cel mai tin&r prea de ti- 

ner ar fi început a domni. 

Annalil secuenesci 1 încă așa vorbesc la anul de acum: 
«Feciorul craiului Ioann Zapolia aă cuprins Chioarul şi Baia 

mare în dioa de Rusalii.» 

Anul 1568. Disu-sau la anul 1566, că până când ai trăit 
Ruxanda, muma lui Bogdan IV, acesta cu liniște ai dom-. 

nit în Moldova. Iară în anul de acum Ruxandra ai murit, 

şi Bogdan IV, îndată 's'au plecat după nebuniile polonilor, 
„carii lau şi. prăpădit, cum să va ar&ta la anil viitori. 

Despre Valahia așa scrie Anonimul românesc?: <Ale- 
xandru (II) vodă l6t.1568 este fecior Mircer vodă, şi frate - 

cu Petru (Il) vodă; la acest domn ai venit toți bodril cel 
pribegi ; iară el ai tăiat pre unii dintr& dânşii. Acesta, la 
acest vălât, ai făcut mănăstirea Radului vodă din Bucu 
resci, şi la I6t 1575 au rădicat cruce de piatră supt dea- 
lul Pitescilor, iară pe frate-s&ă Petru vodă Pai făcut împă- 
răţia domn în Moldova, şi întâlnindu-se amândoi fraţii la 
Focşani, ai venit bosrii- Moldovei cu 6ste şi lovindu” fără 
de veste i-au biruit. Petru vodă au fagit la Brăilă.. Alexan- 
dru vodă la, oraș în Ialomiţă. Iară bosrii Moldovei ai ră- 
dicat Țerei Românesci pre un Vintilă, pre carele bătându'l 
Alexandru vodă cu 6menii să, lau omorât: domnit'au A- 
lexandru vodă ani 9.» Căte scrie aci Anonimul nostru, să 
țin de mai mulți ani și să vor mai aduce la anil viitori. 

! Mss. Annales Siculici ad Anonymus Valachicus in Ms. 
ann. 1567. cap. 4%.
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lară prea vestitul Enghel! aşa scrie despre întâmplările 

din anul de acum : «Alexandru (II) fratele lu! Petru (III) fe- | 

ciorul lui Mircea (III) de la anul 1568 până 1577. Diva- 

„nul turcesc în locul lui Petru aă pus domn Valahiei pe A- 

lexandru fratele lui, carele sau adus în Valahia în 7 Maii 

din anul 1568. La voivodul acesta nou sai înturnat toți 

bosrii cei pribâgi în Ardâi, dară spre perirea sa; căci de- 

abea ai trecut 2 luni, şi Alexandru au omorât pre mulii 

dintr& dânşii ; între carii. au fost: Radul logof&tul din sa- 

tul Drăgoesci, Mihnea feciorul visternicului Foristie, Toader 

din Bucov, Vlad Petrascul, Calotea, Stan feciorul Drăguleţu- 

lui, Radul stolnicul din Boldesci, şi Radul feciorul vornicu- 

lui Socol. Tătuşi au zidit o mănăstire dincolo de Bucu- 

resci întru lauda Preasântei Troiţe; așa ai cercat. uci- 

gaşii aceştea să'și astupe tirăniile cu facerile de bine cătră 

preoți.> 

Anul 1569. Precum scrie Magazinul unguresc? în anul 1569, 

pribegea în Hişpania Gre-care Nicolae Bessarab, carele să 

dice pe sine a îi feciorul lui Barbul Bessarab vodă, şi fi- 

ind în mare mișelătate mult Iau ajutat. un n6mţ din Se- 

govia anume loann Heber. | 

Bogdan IV domnul Moldovei, carele bine să odihnea. supt 

aripele porței turcesc, după ce ai murit mumă-sa dâmna 

Ruxanda, la atâta nebunie ai ajuns, de Sau împretenoșit 

deplin cu polonil cei făloși, caril n'a ajutat vre odată pre 

n&mul românesc, şi mai vârtos pre. moldoveni, ci tot întru 

_acâia saă silit, cum ar putea supune şie Moldova, de unde 

“au si urmat atâtea vărsări de sânge întră dânşii, şi întră 

moldovâni, câte sai arătat la anii trecuţi, din care preten- 

şug, la atâta ati venit Bogdan IV, de în .anul acestă 156, 

precum arată diplomatul de la Doghiel 5, aii jurat crăimei 

si craiului Poloniei, lui Sigismund Avgustul, că le va îi 

1 Engel in Historia Valachiae Part. î.p. 223. -—? Magazinum Hung. 

tom. 1. p. 366. — 2 Dogielin Codice Diplom. Poloniae Tom. î. P. 620.
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credincios, Şi întru ajutoriti î în protiva tuturor afară de Turc, 
când vor avea războiu . cu t6tă puterea, şi în pers6na sa, 

" iară almintrelea va da T&șilor spre totă lipsa lor câte 7000 
de "ostași, nelegându-se I6şii să 1 dea.lui vre un ajutorii, 
când va avea op de: ajutor. Veqi nebunia omului tiner! Şi 

“la nebunia acesta nu alta lat plecat, fără numai căsăto- 
riile cu polonil, pentru 'că pre o soră a sa o măritase după 
Caspar Panievschi Rusul mai nainte, pre câialaltă soră a 
sa o făgăduise. lui Cristofor Sborovschi, şi el vrea să se în- 
s6ie cu fata lui Ioann Tarlo, cum. scrie Gorechie1, deci 
Sai, întâmplat, de el mal tot în Russia, şi cu poloni ȘI- -ati 
petrecut după acâia timpul, până când Şi-au perdut și dom- 
nia, şi mai pre urmă Şi viața, cum vom vedea la anil ur- 
mători. 

Anul 1370. Ghebhardi 2 scrie, că Bogdan IV domnul Mol- 
dovei, în anul acesta 1570, ca să îmbunsze pre moldovâni, carii 
fârte să supărase pre dânsul pentru însoţirea lui cu polonii,. 
sau apucat -să întârcă pre armâni, de la rătăcirea lor la 
credinţa cea adevărată, pre cari! fiind-că nu sai. plecat po- 
runcil lui cu frumosul, cu reă încă i-au pedepsit, pentru - 
că au stricat din fundămâat .doao orașe ale lor, Vasluiul 
Şi Natinul, pentru carea mulți neguțători, şi mulți meşteri 
ai părăsit Moldova. 

- Anul 151. Întrun lyp aii cercat Domnul Dumnedeu ȘI 
“Moldova cu dâmna Ruxanda, şi Ardâlul cu crăiasa Isa- 
vella, tocma pe o vrâme; pentru că în pruncii acestor doao 
mueri sau stâns doao 'sămînțe oblădiutâre despre partea 
femeiască, adecă și s&mînța domnilor celor bătrâni din Mol- 
dova, și s&mînța crailor din Polonia. Carea stângere nu 
alții o ati urzit, fără numai acâştea doao mame, care fiind 
densele rele, pe prubcii săi încă cu rău lapte! i-ati adăpat, . 
Și rEă i-au și crescut : „drept aceia așa le-au şi folosit, căci. . 

1 Leoncharâus Gorecius in des- |: 2 Gebhardi Tom. 4. p. 664. ex -. 
oriptione belli Ivoniae p. 22. Kazy. Regni Hungariae.
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să stinseră cu sunet pruncul Isavellei Ioann Sigismund în - 
anul de acum, iară pruncii Ruxandii î în anul viitorii, cum 
vom vedea acuş. 

Nu aşa au lucrat Chiajna, dâmna Mircei III, cu pruncil 
Săi în Valahia; pentru că acâia au și domnit amândoi fe- 
cioril ei cum sau dis, şi să va mai dice, ci eu m& întorc 
la istoria Ard6lului. | 

Ioann Sigismund prinţul Ardătuluă sugând veninul de la 
mumă-sa Isavella, s'au însoţit cu ereticii, şi i-ai băgat în - 
Arddl, într& carii au fost şi Blandrala doftorul lui, qe la 
carele au supt 'arianismul, în care erez ai 'şi murit, pre-" 

„cum scrie Brietie1. Mai nainte de mârtea sa Ioann Sigis- 
mund trimisese pre Caspar Bâcheşi, să facă pace cu îm- 
păratul Maximilian II, căci scrie Julafi 'Leştan2: <Vădend 
Ioann Sigismund, când au fost la împeratul turcesc, cât 
sânt de nestătornice făgăduințele turcilor, iarăş ai început 
a lucra, de pace cu Maximilian Il prin Bcheși, carele ati 
și făcut pace, spre mare bucuria tuturor. creştinilor, întru 
al căruia semn cumnăție încă au făcut atunci Becheși întră 
împăratul, şi întră Ioann Sigismund, logodind. acestuia pre 
fata duxului din Bavaria. Acestea făcându-se, fără de scire 

"- vine veste, că ai murit Ioann Sigismund.» Despre a; căruia 

morte, și următoriul lui, așa scrii Annalii Bescricil din 

Braşăi,? <În anul 1571 au murit loann II. in Alba-Iulia în 

14 Martie, acolo s'aii astrucat întru acelaş an în 25 Maiu; 

Iluminatul şi măritul domnul Stefan Batori de Șomlo sau 

_ ales prinț Ardelului, şi locultenent al părților. (erei ungu- 

resci.» Aşişderea scri mai mulți, între carii sânt Rosin 4 
şi Brietie5. 

Ei însemn aci : că Dumnedei cel de sus prin Isavela 

1 Philippus Brietius in Chronico 3 Annales 'Templi Coronensis 

Universali ad ann. 1571.. ..:|ad.h.a. 
2 Eustachius Gyulaffi in Ms. Dia- 4 Bosinus in Appendice Chro- 

rio apud. Hevenesi.. Tom.. 68: p. | nici-Turcici p. 96. 

335, 5 Brietius |. e. 

Cronica românilor, Tom. II. 23
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şi prin fiiul ei ai început a bate pre românii din Ardăl, 

pre carii îi mâncase Papa de la Roma mai nainte; căci 

nu s'aii plecat lui, să i fie dobitoce, nu oi sufletesci. Care 

lucru Pam arătat la anil trecuți, şi tocma sau adeverit în 
timpul în carele scriii aceste, că fiesce-care episcop numai 

atâta putere are, căt i-au dat Domnul nostru le. Hs. nu 

câtă i-ai dat împăratul Foca, Carol cel mare, Mahomet Il, 

sau Bonaparte de acum. Acâsta este credința cea adevă- 
„rată. Care are dirept dintre împărații aci numiţi, judece 

alții, că ei cred, că bessrica lui Hs. va r&mănea până la 

“sfârşitul veâcului şi a doaoa venire a lui. 
După mârtea lui loann Sigismund ai venit Ardâlul, cum 

scrie Salardi 1, supt Stefan Batori în anul 1571, în carele 

numai supt nume de voivod, și nu de prinţ ai fost până. 

la anul 1576, când sau ales craiii Poloniei, şi cu scirea 
împăratului turcesc ai lăsat în ard6l ocârmuitoriii în locul 
s&i pe frate-s&ii Cristofor Batori, carele era atunci căpitan 

de Oradea Mare.» 

Julafi Leştan 2 scrie, că împăratul Maximilian II aii fost 

dăruit Ardslul lui Caspar Bâcheşi să'l aibă ca un voivod, 

“dară Stefan Batori l-ai apucat mai nainte, pentru care și 
- război au fost întră. dânşii, cum vom vedea la anit viitori. 

Anul 1512. Nebunit fiind cu totul în dragostea polonilor 
" “Bogdan IV, domnul Moldovei, cum sai dis la anul 1569, 

când în câșlejile din anul acesta ai trecut iarăş în Podo- 

lia; să se spete cu polonii, fu prins de Cristofor Sborov- 

schi, pre carele îl înşelase cu făgăduinţa sororei sale, şi 1 
făcuse, de în zădar să cheltuise până la dânsul în Mol- 
dova, şi fu de-odată şi rănit lângă o urâche de re-care 
Siţigniețchi; nici s'au slobodit mai nainte de a plăti lul 

Sborovschi 6000 de galbeni, câți ave la sine, cu făgădu- 
inţă căi va plăti și câialaltă cheltuială după acsia, pentru 

1 SzalArdi lânos a! Siraimas. Magyar Kronikâban Lib. 1. Part. 3.— 
2 Gyulaffi 1. e.
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care ai băgat chizeş' lui Sborovschi, pre Caspar Taniev- 
schi, după carele măritase pre soru-sa cea mai mare, din 

sfatul mâne-sa Ruxandei, cum scrie Ioann Lasichiel. Mol- 

dovenii audind de rănirea lu! Bogdan IV vodă, pre carele 

nul putea. suferi, pentru însoţirea cu polonii, și gândind 

că au perit, şl-aă cerut domn de la împăratul Selim II, 

pre Ivonia. sai loann |. Așa scrii acestea Gorechie?, şi 

Lasichie 3. 

Despre Ivonia sai loann I vodă scrie Miron logofătul 4: 

«Acesta al cui fecior ar fi fost, l6şil unii dic una alţii alta. 

Ureche vornicul dice, că ai fost fecior de Armen, dară de 

unde ai sciut nu scrie.», | | a 

Așa Miron, şi dirept are, pentru că Gorechie5 dice: «Era 

Ivonia, pre carele unil îl dic, că ai fost polon născut în 

Masovia de n&m român, carele să dicea pre sine, că este 

prăsit din s&minţa domnilor celor bătrâni, de stat înalt, 

formos la față, strălucit la ochi, și tare în trup. După mor- 

tea lui Alexandru (IV), când trăia încă Soliman (II), au 

vrut să să facă domn Moldovei, ci Soliman au întărit pre 

Bogdan (IV); până la o vreme aii petrecut în Polonia cu 

românul 'Eremia Cernăuţanul, carele Pai şi vindut mal pre 

urmă, după acâia amândoi ai trecut în ţera ' turcâscă, și 

"sau dat la neguţătorie, şi ca să'şi facă prâteni pre tura, 

Ivonia s'au și tăiat împreglur.» loann Lasichie6 aşa vor- 

bâsce despre densul: <Era atunci la împăratul turcesc Ivo- 

nia (aşa chiamă ei pre loann) fecior de după gard al lui 

Stefan vodă, carele ai slujit în anul 1561 la Ioann Fier- 

leii — —în Lublin, pre acesta Vaii poftit moldovânii domn». 

Iştvanfi” tace despre n&mul lui Ivonia, şi numai atâta dice, 

că ai fost unul dintr& bosrii moldovenesci. 

“1 Ioannes Lasicius de ingressu + Constans Miron in Ms. Chro- 

Polonorum in Valachiam cum Bog- | nico Valachico cap. 54. 

dano Vojvoda p. 130. 5 Gorecius p. 24. 

„2 Leonhardus Gorecius in des- 

criptione belli Ivoniae p. 22. seq. 

3 Lasicius p. 127. seg. 

5 Lasicius |. c. . 

7 Istvanfi Lib. 24. p. 524.
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AR 

Până a fi încă în prins6re şi nevindecat de rană Bog- 

dan IV, cum scrie Gorechie1, nu în ospeţe, cum scrie Işt- 
vanfi 2, ai sosit Ivonia, după Lasichie* Duminecă la lă- 
satul de carne, cu 20,000 de turci, şi i-au eșit întru în- 
limpinare Gavriil legof&tul, Dinga generariul, Crăciun să- 
hastrul, Rasul visternicul, Lupul Stroiţ cu mai mulți bori, 
şi Pai. dus în laşi, unde mutase scaunul din Sucâva A- 
lexandru IV, cum s'au dis la anul 1564. | 

Audinăd aceste Bogdan IV în zădar sau rugat de ajutoriit 
craiului Sigismund 'Avgust,. că nu i-ai dat, precum scrie 
Lasichie £, dicând: că nu pste strica, pacea cu turcul, tă- 
tuși i-au mers întru ajutoriă pre ascuns Nicolae Mielovschi 
cu 4000 de poloni, dară nimica ati isprăvit asupra. lul Ivo- 
nia, Şi Sai înturnat de unde venise. Iară Bogdan IV, pre- 
cum scrie Iștvanfi5, <după ce aii cercat să'ș capete înapoi 

- domnia, cu ajutoriul polonilor, şi nu o ai putut căpăta, 6re 
cât timp ai trăit ca un sârgunit în Polonia, apoi au tre- 
cut prin Austria și Saxonia la Marea albă, şi pre mare 
Sau dus în Moscovia la Ioann . Vasilie, carele îi era rude- 
nie de pe mumă-sa și de aceiaş lge cu el. Iară craiul Si- 
gismund II cu puţine dile mai nainte dea muri au r&s- 
puns lui Selim II, carele îl cerea și pre el, şi pre frate-săi 

„Elia, ca pre nisce fugiți şi vinovați; că Bogdan nu este 
mai mult în țerile sale, pre Elia carele era tiner de mare: 

" aşteptare, pe jurămiîntul solului turcesc, că nu va -păți vre 
un r&ă, la dat craiul, dară în scurt tîmp după acâia au 
murit în Țarigrad, dâră otrăvit de turci. Pe Bogdan IV ma! 
adeverindu-se prepusul, că este luteran, neplinind un an 

“întreg acolo, Ioann Vasilie, carele e cunoscut de tyrănia sa, - 
Jaă cusut în sac, și Pau aruncat într'un Tiu. Așa s'au stîns 

„Seminţa lu! Alexandru.» Eu dic aşa sat stins să&miînţa 
Ruxandei, carea au fost cea mal de pre urmă din sângele . 

1 Gorecius p.:25. 4 A 
a Istvanfi l, c. Lasicius p. 131. seg. . 

2 [Lasicius] p. 128, ... 5 Istvanfi Lib. 24. p. 625.
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domnilor Moldovei celor bătrâni, cum sau dis şi la aniik 

trecuți, măcar că mai pot fi încă surcâle și acum din. câlea 

doao fete ale Ruxandei, care ei nu le sciu. - 

- Prea vestitul Enghel! bine însemnă, că Lasichie, Miron 

logofătul, şi îns&mnarea de la Prai chiamă pe fratele lui 

Bogdan, Petru nu Elia, ca Istvanfi, dară 6ră nau sciut mal. 

bine Iştvanfi, cum sai chiemat al doilea fecior al Ruxandei. 

După ce ai lăsat așa, precum saii dis, Bogdan IV Mol-. 

“dova, o ai cuprins Ivonia, dară Hotinul numai în luna lui 
Iulie din anul 1572, când au murit craiul Sigismund Av- 

gust cel mal de pre urmă din s&minţa lui Iaghello, Vaii do- 

bândit de la polonul Dobrosolovschi, pre carele îl lăsase 

Bogdan 1V în Hotin, şi atunci încă supt jurămint, că va fi 

credincios polonilor,. Pai căpătat, precum scrie Lasichie 3, 

la care jurămînt într& celalalți, s'a iscălit și Isaia episco- 

pul Rădăuţului. 

Anul 1573. După ce ai: dobânait Ivonia sau loann I, totă 

Moldova, cum s'ail arătat la anul trecut, nu sau omenit ca un 

domn, ce să făcuse, ci cu mult mai tare au tyrănit pre bpieţii 

moldoveni, căci scrie Lasichie3 despre dânsul aşa: «Însuş 

Ivonia pentru cea mai mică greșală, încă cu mârte pedep- 

sea pre -cel vinovați, îl belea de vii, îl trăgea în ţapă, le 

scotea ochii, le tăia nasurile şi urechile,. pre scurt de vin-: 

dea cine-va numâ! un strugur din via sa fără de îngădu- 

“înţa lui, sai altă ce-va, ce era supt dare, pre acesta. ai îl 

omorea, ai îl punea belclug în nas, și legându”, mânile după 

spate îl da muncitorilor, saii dacă nu se afla muncitorii, 

ţiganilor 'săl tragă pre ulițe și săl bată fără de milă, şi 

ce e mal tyrănesc lucru, trupurile celor ucişi le lăsa nea- 

strucate, să le mânce cânil, ca vădând Gmenil ceialalți a- 

câstea, să fie mai ascultători. Cu carea tyrănie la atâta ai 

adus pre moldoveni, de nu numai lati cinstit şi sau te. 

1 Engel in recent. Historia Mol- | * 2 Lasicius. p. 155. 

„daviae p. 219. | 3 Joannes Lasicius p. 129. seq. 
: A
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mut de el după acia, ci și cu inimă sai luptat pentru 
dânsul.» Până aci Lasichie; însă tyrănia lui nu îndelung 
au rămas ne r&splătită; pentru că: | 
“Alexandru II domnul : Valahiei, precum scrie Gorechie1, 

vrEnd să pună domn în Moldova pre antecessorul şi fralele 
săi Petru III, de carele pete căşi temea domnia sa, cum 
i-se vede prea vestitului Enghel?, au început încă în anul 
de acum a pâri pre Ivonia la împăratul Selim II, și au 
făgăduit, că de va da. domnia fratelui său, lui Petru al III, 
carele sai poreclit Schiopul, îi va înduplica haraciul sa 
darea pre an, adecă că” va ca în loc de 60,000 de gal-. 
beni 120,000 de galbeni pe tot anul. 

„Anul 1574. Făgăduind Alexandru II domnul Valahlei în- 
doit haraciă pentru domnia Moldovei, precum dice Spon- 
dan, «Selim II împăratul turcesc bucuros ati primit făgă- 
duința, și în luna lui Fevruarie din anul 1574, au trimis 
la Ivonia, să dea el haraciul acela, au să lasă Moldova a- | 
celuia, carele vrea să'l dea, că almintrelea să va măzăli 
cu put6rea. Ivonia turburându-se de o poruncă ca acesta, 
ali respuns. solului turcesc, că despre acdia să va înţelâje 
cu țcra, carea trebue să plătâscă darea acâia, şi adunând 
bodril le-ai spus pofta împăratului și le-ai dis, că de ai 
inimă și ei, el ânsuş este gata a suferi tâte cu dânșii, nu- 
mal să să p6tă mântui de jugul turcilor. Bodril încă ai r&s- 
puns, că şi ei sânt mai gatu a suferi tote, de cât a înălța 
haraciul, și făgăduindu'” ascultare deplin, o au şi întărit cu: 
jurămintul lor. Înţelegând acestea împăratul Selim Il ati tri- 
mis oști turcesc! întru ajutorii prințului muntenesc, și i-ai 
poruncit, ca împreunânduşi cu el oştile sale, să scâtă pre 
„Ivonia din Moldova, şi să pună în locul lu! domn pre fra te- 
sei Petru. Aşa la fârte mare războiă ai venit âmbe părţile, 

1 Leonhardus Gorecius p.27, seg. 5% Henricus Spondanus in Con- 
| 2 Engel in Hist, Valachiae Part. | tinuatione Baronii ad anu. 1574. 

1. p.298. Nr. 12. seg.
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în carele Ivonia cu a! săi, şi cu ajutoriul cozacilor (nu şi al 
polonilor) de vr'o câte-va ori aii zdrobit pre protivnicii săi, 

au jefuit vr'o câte-va. cetăți, şi întrând în Valahia îi6rte groz- 

nic o aă prădat şi ars, nepărtinind cuiva, încă nici dobi- 

tâcelor, cu atâta. nebăgare în samă, de ori ce pradă, carea 

tâtă o da ostaşilor săi, cât înbiindu'l un .başa, carele că- 

duse rob şi era de mare -stat, ca să să pâtă răscumpăra, : 
cumpănindu-se pre 'sine de şesă ori, de doao ori cu aur, 

de trei or! cu argint, odată cu petrii -scumpe, n'aă vrut să 

primâseă tote aceste, ci lau tăiat tot dărăburi, lăsând mai: 

pre urmă norocul pre Ivonia, şi vădându'l 6re carele dintră 

povățditorii lui, pre carele îl stricase turcii cu mulţi bani, 

la atâta au ajuns, de sai dus cu 30,000 asupra 200,000 

de protivnici, gândind că sânt numai 15,000. Aci încun- 

jurat fiind, după mare luptă și vărsare de sângele, au tre- 

buit să se dea prins, în 11 Iunie din anul 1574, supt con- 

diţiile acâstea, pre carea au jurat protivnicii de şâpte ori, 

pentru mai mare securitate, ca ai să să să slobâdă nevă- 

tămați în pace, şi el încă nevătămat să să ducă înaintea 

împăratului Selim II pentru că mai avea încă ca la 20,000 

de, ostaşi, tătuș şi bașa cel mai mare, ai spintecat pre 

„ Ivonia pentru un răspuns cu sumeţie dat, şi ianicerii i-ai 

tăiat capul. Iară trupul lui lau legat de doao cămile, şi 

bătând dobitâcele! aceste, așa Lai sfârticat : capul i Paă pus 

întro suliță, și trupul lui lau tăiat tot fărămi, apoi cu 

sângele şi-a uns sabiile, şi şi-au adăpat cail, rugându-se 

“proroculuă Mahomet, ca să le dea și lor inimă ca actia, 

ca carea aii avut Ivonia. Moldovânil câți mai rămăsese, 

"toți s'au tăiat împrotiva jurămintului. Cozacii (că poloni n'aii 

fost) îudemnând unul pre altul, sai slobodit asupra. turci- 

lor, şi în bătae aii perit vitezâsce. Așa Sai făcut domn 

- Moldove! Petru fratele domnului muntenesc cu haraciul cel 

prea mare.> Așișderea scrie Gorechie i din carele au luat 

1 Leonhardus Gorecius in descriptione belli Ivoniae p. 27 seq.
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acestea Spondan, ci Gorechie1 dice, că Henric Frâncu, cra- 
iul Poloniei necum să fie dat ajutoriii lui Ivonia, ci nici 
polonilor ai îngăduit .să mârgă pe plată întru ajutoriiă. 
Așa. dară încste fala polonilor, şi rămână lauda Cozacilor! 

Despre ajutoriul lui Alexanăru II domnului muntenese tri- 
mis din Ardâl încă tace Spondan, măcar că vorbâsce despre 
dânsul Gorechie, și annalij secuenesci2 cuvîntă aşa: <Îm- 
p&ratul turcesc porunci Ard6lului, ca să ajutăm pre Alexan- 
dru' vodă, şi am dat întru ajutoriu 800 de călăreți, și 200 
de dărăbanți roșii, al cărora hotnoji aă fost Gheorghie Daţo, . 
şi în locul voivodului din Ardei (alui Stefan Batori) ai. 

„fost Mihail Raț.» | 
“Miron logofătul 3 încă scrie: «Domnia lut Petru vodă ce- 

lui poreclit Schiopul. Bașa după izbânda ce au făcut cu 
Ioann vodă, ai pornit pe Petru vodă la scaun, şi singur: 
cu oștile turcesci sai întors înapoi. Iară Petru vodă, ai 
şi pornit pre -Bilae vornicul, de au cuprins scaunul, și ai 
dat „veste de puce, şi de domn tiner, și pre urmă ai sosit ȘI 
Petru vodă la lași în scaun, în 25 lunie, din anul 1574. 

- Aci însâmnă că Petru Schiopul în siroa domnilor mun- 
tenesci au fost al treilea , iară în sir6oa domnilor Moldo- . 
venesci este al șâptelea, şi așa îl voit şi numi de aci înainte, 

Ce scrie Anonymul românesc, ale căruia cuvinte le-am 
scris în anul 1568, despre ospățul lui Alexandru II dom- 
nului muntenesc cu frate-săi Petru, şi despre aşedarea lui 
Vintilă în thronul Valahiei, nu sai putut întâmpla în anul 
de acum, cum ar yrea prea, vestitul Enghel4, pentru că în 
t6tă cartea lui Gorechie, carele tocma, deamăruntul aă scris 
tote întâmplările lu Ivonia, şi ale moldovânilor cslea din 
anul acesta, nemica să află despre acâlea doao lucruri, ba 
numele lui Vintilă, și a lui Dumbravă încă nu să află; la 
ani! viitori iarăș când sar fi întâmplat ? Drept acsia ei şi 

1 Idem Gorecius p. 35. seg, — ? Mss, Annales Siculici ad h. a.— * Constans Miron in Ms. Chronico Valachico cap. 55. — 1 Engel in Hist. Valach. Part. 1. p. 224,
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ospăţul şi domnia lui Vintilă le ţin numai poveste. Mai 
nimeritaii prea. vestitul Enchel 1! «că Stricovschi în anul 1575 

ai vădut capul lui Ivonia intuit cu cuie în porta Bucu- 

rescilor.>» 

Anul 1575. Disu-sai la anul 1571, că după  mârtea lui 
Ioann Sigismund fiiului Isavellei prinţului Ardelului, dăruise. 

Maximilian 1, Ardelul supt nume de voivodat, cum. fus6se 

mal "nainte, lui Caspar Bâcheşi; ci mai nainte de a veni 

Bâcheși, îl cuprinsese Stefan Batori întru acelaş an, pentru 

care cuprindere după acâia multe sai întâmplat, întră Ba- 

tori şi într& Bâcheşi. Pentru că după cum scrie Julafi Le- 

ştan2, Bâcheşi nu vrea să să supună lui Batori, peniru 

jurămîntul ce făcuse lui Maximilian II, iară Batori în a- 

nul 1573, cum dic annalii secuenesciS au încunjurat Fă- 

gărașul, unde să trăsâse Bâcheși, și Pau alungat pre B6- 

cheși de acolo, şi din Ard6l. B6cheși drept acâia au fugit 

la împăratul Maximilian II, şi în anul acesta 1575, cum 

„dic annalil. secuenesci + şi arată epistola împăratului Maxi-. 

milian II cătr& Stefan Batori cea de la anonimul din Băl- 

grad5, sau rădicat cu război asupra lui Batori; dară au 

vins Batori pre Bâcheşi, şi toţi secuii, carii ai ținut cu 

Bâcheşi, multe rele ai pătimit atunci. Pe Stefan Batori 

VYau ajutat asupra lu Bâcheși şi Alexandru II, domnul mun- 

tenesc, precum scrie Betlen$. 

Tot întru acesta an scrie Gherlachie cătră Crusie” așa : 

«Mat sânt încă puţine familii dintre nobilii grecesci, dol 

frați Paleologi, dintre carii unui, pentru gonirea şi pizma 

„dul Mihail Cantacuzenul, vameșului celui maj mare, sau 

1 Jdem Engel in recent. Histo- | 4 Iidem Annales ad ann. 1575. 

ria Mold. p. 226. 5 Anonymus Carolinensis apud 

2 Eustachius Gyulaffi în suo | Hevenesi |. e. p. 277. 

Diario apud Hevenesi Mss, Tom. 6 Volfg. Betlen Tom, 2. p. 308, 

68. p. 335. 7 Epistola Gerlachii ad Crusium. 

"3 Mss. Annales Siculici ad ann. | Constantinopoli .missa an. 1575. 

1573. 'Tubingam.
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dus la hanul tătăresc, d6ră cumnatul s&i, celalalt cu fe- 

cioril săi lăcuesce în Pera : preste: mare. A Cantacuzenilor 

sând doao căsi : una în Pera, alta în cetatea Anhialo, lângă 

marea, Negră. Am aflat în anul dintâiu un bătrân în pa- 

triarcat, carele scia itălienesce şi grecesce, șienu de mult . 
Sai făcut călugăr în muntele cel sfânt. Ale Raliilor sânt 

doao căsi și din nemul lui Asan numa! mueri sânt.» Vedi 

cum S'aii stins nâmurile cele vestite! de unde poţi culege, 
că pe lume e numai deşertăciunea deșertăciunilor, şi că 

i6te sânt deşerte, sîngur numele ne va remânea, de vom 

face biue. 

  

Anul 1576. Henric Hilarie 1 scrie : «În anul 1776, şi cel 

următori ani, între 6menii cei procopsiţi al besricel răsă- 

ritului, era și Arsenie mitropolitul Tyrnovulni şi exarhul a 
t6tă Bulgaria, carele era nepot 'din frate lui Mahomet ve- 

ziriului celui mare.» Pre acesta de ar fi cetit Lecvien 2, 

omul cel. învățat, nar fi scris, că nu să sci numele mitro- 

politului Tyrnovului celui din timpul de acum, nică lar fi 

amestecat cu Ahridânul. | 
Tot în anul acesta 15760 precum scrie Salardi 3, fu ales 

craiii Poloniei Stefan Batori, carele aii lăsat în locul să 

prinţ Ardelului pe frate-săi Cristofor Batori; Caspar B6- 

cheși încă în anul acesta sau plecat lui Batori, cum dice 
Julafi. Leştan î. 

Anul 1577. La anul acesta aşa scrie Heidenştein 5: <Tră- 

ind 6re-cătva timp întră cozaci Ioann Potcâvă cel de nem 

român, şi de slabă nascere, dară tare în trup, şi mal vâr- 

tos în mâni, căci rumpea poteâvele de cai numai cu mâ- 

i l Henricus Hilarius in Excerp- | 4 Eustathius Gyulaffi in suo Dia- 

” egean cetei Cristian i pe 550, 
tom, 2. p. 299. Reinoldus Heidenstein în n Com: 

_3 Szalărdi Jânos a! Siralmas | Mentariis de bello Moscovitico 

Magyar Kronikâban Lib. 1. par. 3. | Lib. 1. p. 737.



363..- 

pile, de unde sau și numit::Poteâvă, despre o parte cu nă- 

ravul, despre alta. cu făgăduinţele sale, lezne ai tras în 

partea sa pre nisce 6meni, carii numai din răpiri: trăia, ca 

împreună cu dânsul să mârgă și să'l facă domn în Mol- 

dova. Pe Petru VII, carele nu -scia de venirea lor, lezne 

Vai fugărit din domnie, carea înţelegându-o craiul (Stefan 

Batori), şi pentru că fără de scirea sa, să apucase de alte 

țeri, şi pentru Petru, pre carele vrea să! ţină domn, ai 

poruncit preste t6tă Polonia, şi au scris şi lut Cristofor Ba- 

tori prinţului Ardslui, ca pe Petru să'l ducă înapoi, carele 

trimețând 6ste cu nepotu-săi Stefan feciorul lui Andreiii al 

frate-săi, Potcâvă. s'aii tras la Nemirov oraşul polonesc, și 

acolo sai prins prin Necolae Sinevschi castelanul * Came- 

neţului, şi prefectul ostașilor din Russia, şi Sau trimis la 

Craiul.> Așişderea scrie Miron logofăţul 1, mai. pre larg, ca- 

rele numâ!l atâta însemnă, că Potcâvă au întrat în laşi în 

29 Noemvrie din anul 1577 și că loann Pote6vă almin- 

trelea sai poreclit Cruţul. Iară preavestitul Enghel ? scrie, 

că Pote6vă aii domnit numa! o lună. 

Anonimul românesc scrie 3: «Mihnea vodă turcul (Mi- 

hail IV) leat 1577 feciorul lui Alexandru (II) vodă, nepot 

Mircei (III) vodă, au făcut mănastirea Tutana la 16: ai 

scos un bir noi pe ţâră, şi lau numit găletă. Au avut răz- 

poiti cu bosril Craiovei, căci rădicase alt domn, și au biruit 

pre boâri, apoi măzălindu!, sai dus la. Ţarigrag, ai dom- 

nit ani 6.» . 

Miron logofătul 4 încă serie : «La anul de la Hs. 1576 

iară de la zidirea lumii 7084 (dară greşasce în an) muri- 

Pai Alexandru vodă domnul muntenesc, domnind 9 ani, 

și o lună, şi ati rămas domn fiiul său Mihnea vodă.» 

Mai 'pre larg scrie preavestitul Enchel 5, dicând. «<Alexan- 

— 1 Constans Miron in Ms. Chro- 3 Anonymus Valachicus în Ms. 

  

RR „dh, 

nico Valachico cap.55. cap Miron |. e. 

2 Engel in recent. Hist. Mold. 5 Engel in Hist. Valachiae. 

p. 228. „Part. 1. p. 224 | 
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“dru aă murit ca prinţ în 15 Iunie din anul 1577. Istoria 
ungurescă scrie despre dânsul, că au ajutat pe Stefan Ba- 
tori în anul 1575 asupra. lui Bâcheşi-cu 200 de feren- . 
tari (d6ră călăreți). Batori Cristof încă ai ajutat pe Pe- 
tru (VII) domnul Moldovei din porunca împăratului - tur- 
cesc, ca săși câștije iarăș domnia, când Pai fost alungat 
din scaun în anul 1577 (exul Palatinus) Ioann : pentru 
că i-au trimis întru ajutoriă pre Stefan Batori fratele lui 
Andreii, şi Baltazar Batori cu oși! ardelenesci, precum scrie 
Betlen II p. 308. şi Catona XXVI p. 18. ad ann. 1577.» 

Scrie mai încolo tot acelaș Enghel : «Mihnea feciorul lui „Alexandru de la anul 1577 până la anul 1583.. In locul 
lui Alexandru sau făcut prinț feciorul lui Mihnea. El ai 
trimis la pârtă după steg pe vistârnicul Mitrea, şi Vai. do- 
bândit. El ai scornit şi gălâta pre țeră, dară cea nesciută 
mal nainte.» Aci nu să nărăvesce, prea vestitul Enghel cu 
Heidenştsin despre Stefan Batori, carele ai mers întru a- | 
jutoriă lui Petru VII vodă, al cul fecior aă fost. Iară Pot- 
c6vă în sir6oa domnilor moldovenescă ar fi Ioann II. 

Anul 1578. La anul acesta aşa scrie Heidenștein 1 :. «Ste- 
fan Batori craiul Polonie! gătinduse la războiul cu musca- 
ni, ca să nu facă vro turburare cozacil de la Nizov, ne- 
fiind el de faţă, ai orănduit să" țină în fiîu cu frica ; drept 
ac6ia lul Potcâvă i-au tăiat capul, poftind Amurat (III) îm- 
p&ratul turcesc ca să il dea, şi ai avut pricină de a face: 
acesta, pentru că cozacik îndulciți cu norocul cel maj, di- 
nainte, nu să lăsa de îndrăznirea sa, ci pre Alexandru fra- | tele cel mai tiner al lui Potcâvă așişderea îl dusese în Mol- - 'dova, și de noii isgonise pe Petru (VII) vodă din scaun, - 
măcar că nu fără de perirea lor; pentru că pre Alexandru lau prins viu şi Pai tras în țapă, iară o parte de cozaci prindându-se de turci, sau dus legați în Țarigrad.» 

1 Reinoldus Heidenstein de bello. Moscovitico Lib, 1. p. 745.
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Ma! pre larg scrie aceste Miron logofătul 1, dicând : -<Pe-: 

tru (VII) vodă înţelegend că Potcâvă aă părăsit scaunul şi: 

- ț&ra şi ati trecut în ț6ra leşescă, ati venit la Iași, şi Sau așe- 

dat al doilea rând la scaun, fiind cursul anilor 7086, şi ai 

dat Mitropolia lui 'Theofan, carele în dilele lu! loann (II) vodă. 

să lăsase de frica lu, şi fujise prin munți. Cozacil, cum Sau: 

dis de la Nizov fiind scârbiți pentru mortea lui Potcâvă, de 

iznov s'au rădicat cu. Alexandru (V) fratele lui Potcovă sai: 

Ioann II, şi întru “acelaș an, când să aşedase al doilea rând - 

Petru vodă Ja domnie la luna lui Fevruarie, ai întrat în țeră 

asupra lui Petru vodă. Ci Petru vodă sciind poticala ce pă- 

țise mal 'nainte cu cozacii, nu sai apucat de război ci: 

le-ai dat cale. Drept acâia Alexandru ai întrat în Iași, şi. 

Sai aşedat în scaun în 9 Fevruarie din anul 1578. iară 

Petru vodă de sârg au venit cu 6ste turcescă și ungurscă.. 

(adecă cu stea ardelenscă, despre . carea s'aii vorbit la a 

nul trecut), și ai cuprins pre Alexandru în curtea dom-- 

nâscă, şi ai bătut curtea din câjleji până la mâdă păresimă.. 

lară într'o n6pte în 12 Martie, au eşit Alexandru cu co-- 

zacil din curte, că şi iarba de pușcă, și bucatele. li se îm- 

puţinasă, şi socotind că vor scăpa, aii fugit. spre codru, că-- 

rora prindendu-le de vâste stea lui Petru vodă, sau por- 

nit după dânşii, şi la iazerul: Ciurbeştilor i-au ajuns, şi pre: 

Alexandru Pai prins viu dimpreună cu bo&ril lui. Acest A- 

lexandru (V) ai ţinut o lună scaunul Moldovei, Aşedatu-- 

Sau Petru vodă al treilea rând în scaun, şi făcu mănăsti-- 

rea Galata în vale, carea nu după multă vreme Sau răsi- 

pit. — — — Tot în anul acesta 7086 de. la plăzmuirea lu--" 

mei, iară de la, Hs. 1578 în 20 Iulie, ai venit nisce cozaci. 

cu un domnişor până la Nistru, ci. aceştea nu sau întors 

napoi, căcl şi-au pus toți capetele.» 

Martin Crusie 2 încă serie: «Domnul Mihail Cantacuze-. 

2 Martinus Crusius in Turco- 
1 Constans Miron în Ms. Chro- 

Graecia p. 211. 
„nico Valachico cap. 55.
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aul în 3 Martie din anul 1578, în casa sa. cea preastrălu- 
cită din Anhial fu sugrumat, pentru” că lui i sai împutat: 
răscâlele din Moldova și alte răutăți, şi avusâse dușman 
pre Constantin Paleologul, carele este în cinste la hanul 
tătăresc : dară musrea lui cu doi fecioraşi este mișea.. în 
Țarigrad. Obicinuise Mihail Cantacuzenul a călări pre o muş- 
c6e sati cătrocă, când âmbla prin cetate, având şâse paici 
înaintea sa, și un şerb după sine, şi purtând veșminte nu 
falnice. Peritai cu cevaș mai bătrân de 50 de ani, fostaă 
bărbat de frunte, dară îi plăcea a domni preste bescrica 
r&săritului, drept acsia nici să făcea cineva episcop sai mi- 
tropolit, de nu! da lui bani. Când sau prins feciorul lul 
Sau osândit la luntri, ci adeverindu-se că n'au fost una cu 
tată-s&u în sfaturi, ba încă, că Pai şi dojenit de multe ori 
de la reii prin mișlocirea veziriului celui may mare, s'au 
mântuit de luntri.» Aceste le scrie grecul de la acelaș Cru- 
sie 1, în limba tălienescă. 

Anul 1579. Miron logofătul 2, scrie : «La anul 7087 Octom- 
vrie 12 dile, un Constantin iarăş cu cozacii venea în Mol- 
dova, și sau topit toți în Nistru.» | 

" Disu-sau la anil trecuți, că Isavela văduva, craiului Ioann 
Zapolia cu Ioann Sigismund fiiul e, la atâta venise, de pre 
mal mulţi eretici pre carii îl izgonise din alte eri, i-aă pri- 
mit în Ard€l, prin carii fârte s'aii lăţit veninul ereticesc, şi 
atâta, ati crescut, de i-ai căutat lui Cristofor Batori cu miș- 
lociri mal aspre a înfrâna pre uni! dintre dânșii, în anul 

„de acum, de la blăstămurile lor câle nemay audite de creş- 
tini ; căci scrie Julafi Leştan 3: «In anul 1579, au prins 
Cristofor Batori pe Franţisc David după disputaţia din Băl- 
grad, pentru că aă făcut încire în lucrurile credinţei, în- 
drăznind din cathedră a propovedui, că domnului nostru 

1 

1 [dem Crusius 1. e. p. 274. 
2 Constans Miron in Ms. Chro- 

nico Valachico cap. 55. -| Nesianorum tom. 68. p. 335. seg. 

3 Eustachius Gyulaffi Mss. Heve-
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Is. Hs. nu trebue să se închine 6menii, căci carii i să în- 
chină, cad în păcatul Idoliei.. Drept acsia adunând sobor 
în Bălgrad din ministrii Ardelului şi din părţile ţărei ungu- 
resci, Franţisc David fu osândit și de cei ce era tot deo 
fărină cu el. Osânditu-Taii şi. Blandrata, carele ținuse mai 
"nainte cu el. De faţă ai fost Faust Socin talianul din Sena 
cel prea învăţat în eresul s&ă, şi Paul Julanul, carele era 

mai mare preste şc6la din Bălgrad. În locul prinţului ati 

fost de faţă cancellariul Mihail Ceachi cu Caspar B&cheși.» 
Scrie apoi Julafi, că bl&stămatul Franţisc David popa Clu- 

julul, al căruia ginere au fost Trauzner Luca, aă perit în 

prins6rea din Deva. 

Anul 1580.: Năvălirile cele prea dese ale cozacilor în Mol- 

dova, lui Petru VII sai schiopul nu i-au fost spre bine; căcă 

scrie Heidenştein 1: «Lui Petru (VII) încă nu i-au fost de 
folos alungarea. cea, de atâtea-ori din Moldova, pentru [că] ve- 
ziriul Ahmet, carele ai urmat veziriulul Mahomet, i-ai băgat 

vină, că el este pricina, pentru lenevia. lui, de sati alungat 

de atâtea-ori prin cozaci din scaun. Drept acâia ai făcut, 

de măzălindu-se Petru, sai pus domn în locul lui un Ian- 

cola prăsit din sasil din Ard€l, carele nu numai aceia âiă 

minţit, că este român de nm, ci şi acâia că este prăsit 

din sângele domnilor moldovenesci.» . 

Miron logofătul încă scrie2: «Dacă ai măzălit împăratul 

Amurat IN pe Petru (VII) vodă schiopul, datau domnia 

lancului (saii loann III) vodă, carele de nascerea sa ai 

fost sas, de lge luteran, şi credința cea adeverată nu o 

iubea, Deci au venit în ț&ră, și sai aședat în scaun în 17 

Fevruarie din anul 1580. După acsia tâtă nedumnedeirea 

şi ereticia sa o aii arătat, că lăcomie nespusă de avulie a- 

vea, pentru carea pe mulți ai omorât, și mai apoi de lă- 

-1 Reinoldus Heidensteinius in 2 Constans Miron in Ms. Chro- 

* Commentariis de bello Monscovi- 
tico Lib. 1, p. 75% nico Valachico cap. 56. 

„Î,p. ,
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comie mare ce avea, trimi-s'ai să ia a dâcea. din boi din 
tâtă țera.» 

“Tot acelaş Miron | scrie iară: <lancul vodă aruncând . 

dăciuială de boi pre țeră, Lăpuşnânii nau putut suferi, ci . 

Sau sfătuit să se desbată de-supt mâna iancului vodă, și 

bulucindu-se ai rădicat dintr& dânșii domn. pre Lungul, 

şi i-ai pus nume Ioann (IV) vodă, și de aci aii purces pe 

Prut în sus. Iară lancul vodă prindând de veste, că Lă- 

pușnenii s'au rădicat asupra lui, de sârg au trimis pre Bu- 

cim vornicul cu 6ste împrotiva lor, şi tâmpinădu-se oștile 
la Bolota, s'a lovit de față, şi dând războii vitezâsce de 
âmbe părţile, perdură. Lăpuşnânii răzsoiul, și domnișorul 
încă Sati înecat în Prut.» 

Despre Iancul vodă, fiină- că au fost sas, prea vestitul 
Enghel 2, numai atâta scrie: «Iancul un sas (un nemţ), de 
la. anul 1580 până la anul 1584, sati surpat prin craiul 
Stefan - Batori.». Ci greșâsce Enghel, în anul surpărei Ian- 
cului vodă, că acela au fost anul 1582, cum vom vedea 
acolo. 

A cui fată ai fost Samfira, despre carea scrie Betlen3, 
că întâiu ai fost măritată după Nisoțchi, a căruia pomenire 
Sai făcut la anul 1565, apoi după Paul Marchazi, carele 
în anul acestă a fujit la Țarigrad, nu mă pricep, de n'aă 
fost fata lui. Socol, că acela au fost măzil în Arddl, la *a- 
nul 1558 şi Samfira pe acâia vreme aii trebuit să să mă- 
rite după Nisoțchi. 

„Cu polonil încă nu bine sai purtat Tancul vodă, pentru 
că scrie Heidenștein +: «Stean Batori craiul Polonie! ai 
trimis pre Ioann. Thoma. Droiovschi prefectul Premislei la 
turc. Pricinile trimiterei au fost: aceste, ca să câră de la 
împăratul Amurat III, ca după mârtea frate-său Cristofor 
Batori — — — Ard6lul aşa să rămână supt prinţul urmă-" 

1 Idem Miron |. e. cap. 57. 3 
. 

fg. B x . . . . 2 Engel in recent. Hist. Mola. Vol 8; Bethlen Tom. 2. p. 442 pag. 230. + Heidenstein |. c. Lib, 4. p. 794.
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toriă, cum aă fost şi supt prinții cei mai dinainte, şi să 
„arate solul că almintrelea, craiul va fi detoriii a apăra. pre 

al s€l și patria sa. Iară afară de acesta, să se jeluească 
pentru strâmbătăţile, carele făcea Iancola vodă supușilor 
crăimei leșesci, şi să poftâscă, să să pună, îndărăpt Petru (VII) 
domnul cel mai dinainte, și să mărturisâscă că craiul nu 
pâte suferi vecinătatea lui. Iancola, nici va răbda strâmbă- 

tăţile supușilor săi făcute. Partea cea dintâi a solii s'aii 
- plinit, a doaoa parte Sai mal tămândat.». Așişderea ' scrie 

Paul Piaseţchi episopul Premislex 1 numai mai încâlcit. 

Anul 1581. Apropiindu-se de mârte Cristofor Batori prin- 

țul Ardslului, tare s'au silit, ca în locul săă să rămână prinţ 

- fiiul să Sigismund, drept acâia au adunat (ra în Cluș, 

despre care adunare așa scrie Julafi Leştan?: «Ca Cristo- - 

for Batori să'şi facă următorii pre Sigismund fiiul său în 
“adunarea ţerel cea în Cluş ținută în anul 1581, do! dintre 

mai muril Ardeluluiy, adecă Franţisc Chendi, şi Grigorie A- 

„pali nu voia, și ca să încunjure pizma, cu acâsta ai stă-: 
tut înainte : să apere Dumnedeii, ca să al6gă pre altul - 

până când trăâsce prințul lor Cristofor Batori, ci Dumne- 
dei să țină pe mărirea sa întru mulți anl. Când sar în- 
tâmpla de ce să ferâscă Dumnedeii, ca mărirea sa să r&- 

poseze, atunci va. avea grije [era pre cine să alegă prinţ. 

Nici sar fi ales Sigismund Batori prinţ, de nu sar fi stră- 

- duit întru acâia Galfi, carele după ce ai tras în partea sa 

pe Franţisc Chendi cu multe făgăduințe, S'aii apucat cu tot 

deadinsul de Apafi. Atunci Apafi așa ai cuvîntat cătr& Galfi: 

„Tată nu mă. pociă odihni de tine !. fie precum al voit, dară 

vel vedea, şi adi aminte și după mârtea mea, că pre - 

luimea acâsta, nimenea să va căi mal tare pentru al6gerea 

acesta, de căt. Lui Alexandru Chendi (ginerelui lui Galfi) 

carele tot întru acâia să străduia, încă i-ai dis : "Vel. vedea 

-1 Paulus Piasecius Eppus. Prae- 2 Eustachius Gyulaffi in suo Di- 

misliensis în Chronico gestorum | ario apud Hevenesi Mss. Tom. 

in Europa singularium p. 63. 68. p. 335. seqq. 

Cronica românilor. Tom, II. 24
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şi tu drugă de psle, Alexandre! că vei plânge acesta, și 

vel pofti, ca să nu fil vădut și moștenit vre-odată acelea 

doao sate, cu care ţa scos ochil acuma. Pentru ce nu 

înveți de pe unchiul tâii Franţisc Chendi, pre carele lau 

perdut fără de vină craiul cel tiner (loan Sigismund în a- 

nul 1558) cu mumă-sa. Tu încă nu vei petrece mai bine, 

aşteptă numa!! Sciă ei ce plătâsce stăpânu .tiner, că am 

cercat. Puțin ai fost când ai perit unchiul tăi, și Bebec, 

de nu perirăm cu toţii. Grigorie Apafi acesta era om bă- 

trân, și înțelept, şi remăsese 'conziliariă de pe vrâmea I- 

savelel al căreia căpitan de curte au fost.» Așişderea scrie 

Anonymul din Bălgrad 1 | 

Tot acelaş 'Julafi 2 carele tocma atunci trăia, serie: - <În 

anul 1581 în 27 Maiu după ce sai înturnat din Cluş de 

la al6jerea. lui Sigismund fiului săi, bolnav muri Cristofor 

Batori în Bălgrad, Sâmbătă întră 4% şi 5 cesuri după ame- 

qă-di.> Așișderea scrie Bocolcer? 

Ioan Salardit scrie: «Cristofor Batori au murit în a- 

nul 1581, unii 'dic că de inima cea rea, alţii că de lun- 

gre, și aşa sai scris şi pre mormiînt.» 

“Sigismund nefiind încă de 12 ani, i sai rănduit tutori 

Alexandru Chendi, Ladislav Şombori, şi Volfgang Covaşoti, 

dară fiind că nu bine curea lucrurile, s'aii pus după acâia 

-_gubernator Ioann Gheţi.> Ci mai bine ai sciut Anonymul 

- din Bălgrad, carele scrie5: «După ce ai murit Cristofor 

Batori, mai nainte de Triumvirat (adecă de-cei trei bărbaţi 

numiți) ocărmuirea ţerei aii rămas pre lângă cei unspă-dece 

sfâtnică, şi ma! vârtos pre lângă cei ce era orânduiți prin 

diata lui Cristofor Batori, adecă pre lângă Dionisie Ciachi, : 

carele i-au fost rudenie despre mumă, Stefan Bocicai un- 

chul de pre mumă a lui Sigismund, cancellariul Covaşoli, 

  

1 Anonymus Carolinensis in Ms. 
pag. 98. | 

2 1dem Gyulaffi |. e. gyiar Kronikâban Lib, î. Part. 3. 
3 Bucolcerus in Indice Chrono- | . 

logico p. 672. : 5 Anonymus Carolinensis p. 42 

4 Szalârâi Iânos a! Siralmas Ma-
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Alexandru. Chendi ş. c. l:» până la anul 1583, cum vom 

vedea acolo.. 

Despre lucrurile Moldovei așa scrie Miron logefătul 1, 

«Multe lucruri spurcate și de Dumnedeii urâte făcea Tancul 

vodă în domnia sa, cât de dânsul totă ţera să îngrozist, 

căci credința, nu o iubea, la avuţie şi la pradă era lacom, 

țâra cu dările o îngreuiasă, şi era om curvarii fără semă, 

că pe jupânsele bosrilor de la masa domniei sale le scotea 

"de le făcea silă. Aceste tâte neputendu-le suleri bosrii, mai 

vârtos Movilescii, vlădica (sau mitropolitul) Gheorghie, le- 

remie vornicul, şi. frate-s&i Simeon păharnicul, Balica hăt- 

“manul, sad sfătuit pe taină ca-să pribejescă,. şi întâii 

şi-aii făcut prilegiii cu voia lui ca să mârgă să sfinţescă 

mănăstirea Suceviţa, şi apoi cu toţii ai trecut în ţ6ra le-: 

şască, alții sau dus la turcă, alţii la munteni, şi întralte 

părți. Mergând apol jalobă la împărăție de răsipa erei, i-au 

luat domnia şi aii dato iarăși lui Petru (VII) vodă Schiopul, 

cum vom vedea la anul viitorii. 

Ce am. ar&tat la anul 1577, din Anonimul românesc 

despre războiul lui Mihail IV domnului muntenesc.cu bosri! 

Craiovei, prea vestitul Enghel? arată din Filștih,: că acâia 

s'au întâmplat întru al patrulea an a] domnii lui Mihail IV, 

adecă în anul acesta 1581, şi că domnul cel de craioveni 

pus sai chiemat Radul Popa. 

Anul 1582. Despre perirea Iancului vodă sau Ioann III așa 

scrie Heidenştein 3: «Când aştepta craiul Stefan. Batori 

dia seimului în Varşavia, i-ati venit în mâni Iancola vodă. 

Iancola acesta, cum sai ar&tat mai nainte, născându-se din 

sasi! din Ardei, din slabă şi întunecată viţă, minţise. că 

este din nemul domnilor Moldovei, și prin ajutoriul 'vezi- 

riului Ahmet dobândind domnia ţerei aceia, îndată din în- 

3 Reinoldus Heidenstein in com- 

mentariis de bello Moscovitico Lib. 

6, p. 829. 

! Constans Miron în Ms. cap. 58. 

2 Engel in Hist. Valachiae 

Part. 1. pag. 22%.
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ceput aii arătat, cu ce inimă va să fie cătră craiul Polo- 
ni), că sol încă n'a trimis după obicâiul cel bătrân la 

„craiul, ci mult laă dosădit, şi pre el şi pre Gmenil lui, căr- 
țile crăesci cătră împăratul turcesc trimise le-ai prins, le-ai 
'despecetluit, și despecetluite le-ai trimis înapoi, pe craiul . 
cu tot senatul leșesc al aduce în ură la turci în tot ly- 
'pul sai sârguit, vro câte-va sale din Polonia le-: -au prădat 
și ars; şi mergând Gmeni să le facă direptate, i-ai bătut, 
Şi i-au. pus la prinsâre. De care strâmbătăți strămurat 

“fiind craiul, scrisese la porta turcâscă, să'l măzălescă, .ci 
măzălirea sau tămândat până acuma. în tîmpul acesta dân- 
dui-se următorii, sai chiemat la pârtă. Iară el jăfuind ţera,. 

| Şi încărcând (6le, ai luat vre-o câţi-va cu sine, şi ai vrut 
să fugă în partea Ungariei cea de supt împăratul apusului, 

“însă oblu prin Ard6l a. fuji nai îndrăznit de Ardelâni, ci 
au încunjurat prin Pocuția polonâscă, unde s'au prins de 
Nicolae Iasloveţchi prefectul Sniatinului şi sau dus în Le-: 
opoiii, făcând de scire craiului. Iară craiul au scris lu! Ni- 
colae Sinevschi hătmanului Rusiei, şi lui Nicolae Herbort 
prefectului Leopoiului, ca să” taie capul, apol îndată au tri- 
mis craiul pe vistârnicul său Hiachint Mlodseţchi de au luat 
t6tă averea Iancului vodă, numa! alâla ai lăsat dâmnei 

- lul, şi coconilor, cu cât să să pâtă hrăni.» Așișderea scriu 
Miron logofătul 1 şi Bucolcer 2, carele apriat scrie, că lul Iancul 
vpdă i sai tăiat capul în luna lui Avgust din anul 1582. 

Așa dară greşesce prea vestilul Enghel 3, cum am dis şi 
„la anul 1580, când pune perirea, nu surparea Iancului vodă, 

şi a doao domnie a lui Petru VII Schiopul, la anul 1584, 
pentru că de ar fi adeverită disa lui Enghel, cum ar fi 
scris Grigorie XIII papa de la Roma în 9 “Fevruarie din 
anul 1583, cătră craiul Galliei: «Să stea întru a ajutoriti lui 

  

: Miron cap. 59. 3 Engel in recent. Hist. “Mold, 
2 Bucholcerus în indice Chrono- pag. 282, , -* Archivum Vaticanum Armario gico p. 676. e 44. Tom. 25, p. 228,
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Ioann (adecă Tancola) ca să'șI potă căpăta, inapoi domnia 
cea de moşie a Moldovei.» Mie mi se pare, că lancola .ca 
un sas ce era îndată căt sau măzălit au fost întors le- 
pingcoa, şi sai fost rugat de ajutoriii lui Grigorie XIII, dară 
acesta fiind cuprins cu înoirea cărindariului, Și “nesciind de 
perirea lui, aii întârdiat a scrie craiului din Gallia, carele 
forte să nărăvea cu împăratul turcesc în butul căsei Au- 
striei cel împ&rătesci. Care - fiind așa, în Miron logofătul 3 
trebue celit, că Tancul vodă ai domnit doi ani şi șepte luni, 
nu trei ani și şâpte luni, cum exemplariul mei. | 
“Despre a doao domnie a lu! Petru VII domhului Mol- 
dovel, carele -s'aii poreclit Schiopul, așa scrie Miron logo- 

[âtul1: «După ce ai măzălit împăratul pre Iancul vodă, 
dataii domnia iarăș lui Petru vodă Schiopul, pre carele 
așteptându'l toți, iată au venit al doilea rând în ţeră, şi 
Sati aședat la scaun Octomvrie 17. Audind de acâia pri- 

- bâgii, cari era fugiţi prin alte ţeri de nevoia Iancului vodă, 

cu dragoste sau întors la domnul s&i Petru vodă, pre | 

caril i-ai miluit iarăș cu boeriile lor. Din carea mărtu- - 
risire a lui Miron să vede, că greşesce Sulţer la Enghel?, 
şi și însemnarea, din-laşi, când scriu că Iancului vodă, i-ai 

urmat Petru Cercel, pentru că acesta aă urmat în anul vii- 
“toriu lui Mihail IV în Valahia, cum vom vedea. acolo. 

Anul 1383. Disu-sai la anul 1581 că după mârtea lui 
Cristofor Batori, pentru pruncia lui Sigismund Batori, Ar- 

dâlul sai: ocărmuit de 11 conziliari până în anul de acum. 

Iară acuma scrie anonimul din Bălgrad3: «În 28 Martie 
din anul 1583 îngropându-se Cristofor Batori” în Dumineca 

Floriilor cea de curând trecută, aă început triumviratul. 

(despre carele am vorbit la anul 1581) în Ard6l, avulau . 
fiesce carele dintre acel tre! bărbați câte 200 de florinți 

pe lună, şi au ţinut triumviratul acesta până la 8 Aprilie 

din anul 1585. 

1 Miron: L e. 3 Anonymus Carolinensis in 

„2 Engel |. e. Ms, p. 42.
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“Tot la acesta an Serie Bucolcer!: «În anul 1583 Stefan 

craiul Poloniei ai măritat pre nepstă-sa -Griselida fata Iul 

“Cristofor Batori după marele - cancellariul Poloniei Ioann 

Zamoischi în luna lui Maiiu.» 

După mârlea lui Petru II sau Petrasc celui bun domnu- 

lui Valahiei, cea din anul 1658, feciorul lui cel mai mare . 

Petru IV sai Cercel sau dus în Gallia, şi ai slujit în curtea 

crăiască câți-va ani, de unde mergend la Țarigrad, prin 

comândarea craiului Galiei în anul de. acum sai făcut 

“domn Valahiei, căci scrie Giulafi Leștan 2 despre dânsul - 

așa : «Prea. zdravăn prinţ au fost acesta, și tocma de mare 

inimă la domnie; împăratului turcesc Sau comândat prin 

craiul frâncesc întru a căruia curte slujise vre- -0 câţi-va anl.» 

Despre Petru IV Anonimul românesc * scrie : «Petru vodă 

Cercel Ist 1583, feciorul lu! Petraşco vodă celui bun, porta. 

Paii pus domn, la acest v&let aii făcut: beserica . Gospod din 

Târgoveşti. Ai mărit birul şi oeritul. Măzălindu'l porta au 

fugit în ţâra ungurâscă, ai domnit an! 2.» 

_ Prea vestitul Enghel £ încă scrie: «Petru Cercel ai dom- 

nit doi ani, de la anul 1583—1585. Acesta au fost fecio- 

rul lui Petrașco, Breviariul hronologicesc dice, că bocrii 

Pau poftit domn, iară hronica lui Filștih întărâsce, că au ve- 

nit- domn din Țarigrad, şi au întrat în Bucuresci în 19 Av- 

gust din anul 1683; despre dânsul numai atâta scim din 

hronica lui Filștih, că au făcut o bessrică în Târgoveşti, şi 

că:au tăiat pre bosrii aceştea : pe Mihail vornicul, pe Do- 

bromir banul, și pe Contil păharnicul. El au întărit şi birul 

“şi oeritul, în anul 1585 sau măzălit şi au fugit în Ard6l.» 

Unde Pai şi prins, cum vom vedea la anii 1585, 1586 1587. 
Despre Petru VII Schiopul domnul Moldovei scrie Miron 

logofătul 5 qicând: «Dacă sau aşedat Petru vodă al doilea 

1 Bucoleerus în Indice Chro- , Anonymus Valachicus in Ms: 

„nologico p. 680. 3 
«e vel i 

2 Eustachius Gyulaffi in suo p. age în Hist. Valach. Part, 4. 

Diario. 5 Constans Miron în Ms. cap. 60.
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rând la domnie, nu vru să lase în deşert pomana -sa mă 

năstirea Galata din vale, carea o zidise în domnia sa cea 

dintâi, şi să răsipise, ci al. zidit Galata din d6l, carea 

trăâsce până astădi.» 
E 

Anul. 1584. Grigorie XIII papa de la Roma (nu vrei să 

scrii pentru ce) pe vremea acesta ai înoit cărindariul, şi 

vrea ca toți creştinii să primescă înoirea acâia. Iară Gheor- 

ghie Moghila mitropolitul Moldovei i-ai scris, precum arată 

Ocolschi 1, să dea pace. românilor, să rămână pre lângă 

cărindariul cel vechiu, şi laă ascultat papa în anul de acum. 

Cartea cea cu mâna scrisă a nunciaturei din Vienna Au- 

striel 2 dice, că la cartea mitropolitului Gheorghie Moghila 

ai răspuns cardinalii după mortea lui Grigorie XIII. | 

Julafi Leştan 3 încă scrie despre sine, că el însuș aii fost 

sol despre partea lui Sigismund Batori la nunta lui Fran- 

țisc Veșeleni, carea Sau ținut în Cracovia, şi în numele 

domnului s&i aii dăruit mirâsa cu doao păhară f6rte scumpe, 

şi cu un lanţ, de aur de 800 de galbeni afară de alte da- 

Turi, ce trimisâse domnii și nobilii din Ardsl. 

Anul 1585. Despre cei trei tutori al lu! Sigismund Batori, 

despre carii am cuvintat la anii 1581 şi 1583, scrie ano- 

nimul din Bălgrad 4, că : «În anul acesta 1585 le-au ur- 

- mat ca un gubernator din voia. craiului Stefan Batori, Joann 

Gheţi, carele fusese căpitan de Oradea mare, acesta au a- 

vit pe tâtă. luna câte 1000 de florinți, la altele nu sau 

întins, aă avut bucătăria sa şi din al seu au mâncat.» 

Mihail IV măzilul atâta au lucrat la porta turcescă, până 

ce ai surpat în anul de acum pe Petru IV Cercel, şi ia- 

răş ai dobândit el domnia Valahier ; căci scrie Anonimul 

românesc 5: «Iarăș Mihnea vodă turcul, l6t 1585, domn 

+ Okolski Orbis Poloni Tom. 2. | + Anonymus Carolinensis în Ms, 

2 Codex Ms. Nunciaturae Vien- | p, 42. 

nensis ad vocem Soczavla. 
si Anonyraus: Valachious 2 A, 

3 . " i 

Eustachius Gyulati in Su0 cap. &k.' 
Diario.



376 

“de -la pârtă. Ai înmulţit birarile, ai pus păruși la bir și pe. 
măgiași gălâtă de pâne şi dișma de stupi din cinci unul; 
au pus un bir pe țâră, cel dicea năpaste, sai înculbat 
turcii în țră, măzălindu-se şi mergând la Țarigrad de. bună 
voia lui sai turcit. Domnitaui ani 6. 

Prea vestitul Enghel 1 încă, scrie : «Mihnea a doao 6ră 
au domnit 5 ani de la 1585—1590. El ai lucrat la portă 
de sai măzălit Petru Cercel, şi i sat dat iarăş lui dom- 
nia.> Care are drept aci în timpul domniei cei may de pre - 
urmă a lu! Mihail IV, Enghel ai Anonimul nostru? Ei dic, 
că Anonimul, cum voii arăta la anul 1589. Dară Petru - 
Cercel nu bine aii âmblat în Ard6l, pentru că mal tre! anţ 
au fost rob, cum să va vedea la doj any, caril îndată urmeză. 

Amul 1586. Petru IV Cercel domnul muntenesc, cât ai 
cădut la închis6rea din Arde, îndată ai trebuit să să 
râge de Sixt V papa dela Roma ; pentru că acesta ca un 
bun părinte în 21 Ianuarie din anul 1586 au scris lui Ste- | 

- fan Batori craiului Poloniei pentru dânsul, ca să facă să'l 
slobâdă din robia, în carea căquse, după ce aă scăpat de turci în Ardel, precum arată cartea lui Sixt V, ce să ţine în arhivu din Vatican 2 în Roma, dară nu mult i-au miş- 

„“locit mișlocirea papei, cum vom vedea. li anul viitorii. 
Întru acesta an sai ospătat şi doi domni românescă la . olaltă; pentru că dice Miron logofătul 3 : <În anul 7094, Sai împreunat Petru (VII) vodă cu Mihnea vodă domnul - muntenesc, nepotul săă, la sat la munteni pe Prut, amândoi cu curte multă și cu gl6te mari, şi saă ospătat împreună.» Despre mârtea crâiulu! Stefan Batori așa scrie Julafi Leştan 4 : * Muritau și Stefan Batori craiu 1 Poloniei în a- nul 1586, Dechemvrie 13, după cărinda riul cel noi, în 

1 Engel in Fist, Valachiae. 
Part. 1. p 295, 

* Archivum Vaticanum Arma- 
rio 44 tom. 30. p. 207. 

% Constans Miron in Ms. Chro- 
nico Valachico cap. 60. 

+ Eustachius Gyulaffi in Ms. suo 
] Diario. ”
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Grodna din Litvania, precum i-au fost ursit cu mult may 

nainte astrologul, adecă că va muri în Grodna nu fără de 
rană, ce sai şi întâmplat, căci cădând ma! nainte: nâptea 
întro latrină, să vătămase; îngropatu-sau în Cracovia cu 

forte mare pompă în 26 Fevruarie din anul 1588.» 

Anul 1587. Despre Petru IV Cercel aşa scrie Julafi Le- 
ştan 1: «În anul 1587 luna lui Avgust ai fugit din cetatea 
Hustului, fiind părcălab cetăţii Albert” Lonian prealumina- 

tul domnul Petru Radulichie voivodul muntenesc, slobo- 

dindu-se cu funea dintro ferestă, după robie de al treilea an.»- 
Iară anonimul din Bălgrad ? scrie despre dânsul, precum 

urmeză : «Petru Radulie voidodul muntenesc după ce ai: 

scăpat din Hust pre ferestă slobodindu-se supt părcălăbia 

lui Albert Loniai, la atâta şi-a adus lucrurile, de împă- 
cendu-se cu Turcul, prin mişlocirea craiulul Angliei ai mers 

la pârtă, şi la atâta ajunsese, de numai la sărularea mă- | 

nilor trebuia să! mergă, şi apol să pornescă la domnia din 

Valahia, ci ai sosit veste, că aii murit craiul frăncesc pre - 

carele Pai omorit un călugăr, carea veste Nicolae Gavaly 

solul Ardâlului o ai spus întăiașdată la pârtă. Înţelegând 

acâsta Mihnea. vodă (sau Mihail 1V) ai dis către solul Ar- . 

delulul : Dăi să nu lăsăm, ci mal bine să dăm amândoi : 

câte dâce mii de galbeni, şi să (în eă domnia, i-a plăcut... 

lucrul lui Gavay, pentru că avea poruncă, ca în tote să să - 

înțelegă cu Mihnea vodă împrotiva lui Petru vodă.» 

«După acâia odinădră aii venit Petru vodă în divan dom-. 

nesce îmbrăcat, şi iată i-au lovit cumănacul din cap, şi Lai 

dus în Ediculă, adecă la șâpte turnuri, unde este vistieria 

de o parte şi temnița de altă parte, acolo încă sau dusla 

el din îngăduința veziriului Mihnea vodă, şi Gavai, cătră 

caril aă dis Petru vodă plăngend : vedeți, cum duc daru- 

rile ardelenesci pentru voi! pentru care daruri eii trebue 

! Eustachius Gyulaffi in Ms. suo | - 2 Anonymus Carlinensis în Ms. 

Diario, ; p. 57 
a.
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să morii; ci daţimi pace și mă slobodiți, căci .voiu jura 

voao, că. nici imi. voii aduce aminte mai mult la domnia 

Valahiei, milostiv domn îmi este craiul frâncesc, îmi va da. 

mie I&fă în curtea sa, din care să pociii trăi cu tihnâlă. 

Aşa am cuvintat și în Hust, căci am dis gubernatoriului, 

să'ml dea din averile mâle, care de să vor socoli petrile 

şi alte undlte scumpe, mai multe plătea de cât.o sută de 

mil de galbeni, barem 20,000 de taleri, că de ceialalți 

- nw'ml voit aduce aminte; dară acâia încă nu o ai făcut, 

numai darea împărătescă, carea 0 aii luat de la mine în 

Praşmariu încă mai multă ai fost de 200,000 de ilorinți, 

“dară alți bani ai grecilor şi al jidovilor? Pe Pelru vodă 

seracul după acâia Vau aruncat în mare.» 

Aci însâmnă că acesci doi avtori pentru accia numesc 

pe Petru IV Cercel, unul Petru Radulichie, altul Petru Ra- 

dulie, pentru că Petru IV au fost nepot lui Radul IX, cum 

Sau arătat la anul 1554. | | 
Despre Moldova aşa scrie Miron logofătul 1: «În anul 7095 

Ianuarie 8 rădicatu-s'ati o samă de cozacă ca nisce lupi ce 
era pururea învăţaţi la pradă, de ai întrat în (ră și au. 

prădat și multe bucate ai: luat de la ţinulul Sorocii. Iară 

Pârvul părcălabul de Soroca sai îndemnat. cu hinsarii, și 

cu alţii caril au vrut să mârgă de bună voie işi i-ai ajuns 

la Pireslav, unde cozacii vrând să nu'ş dea dobânda, mol- 

dovenil săş scâtă al săi, tare războiă s'ab făcut, şi în doao 
„ dile bătendu-se, abea ai spart pre cozacă, mai apoi dacă 

i-au biruit, pe toți i-au omorit, fără numai unul dic să fie 

scăpat ; pre unii i-au prins vii şi i-au trimis la Petru vodă, 

carele i-ai trimis la împărăţie. » 

«Întru acest an în luna! lui Iunie Petru VII vodă aii făcut 

nunta nepotului săă Vlad vodă feciorul lui Miloș vodă, de ai 

luat pre fata Mircel vodă şi aă chiemat 'la nuntă pre Mihnea 

vodă domnul muntenesc, Nuntă domnâscă aă făcut cu multă 

1 Constans Miron in Ms, Chronico Valachico cap. 80.
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cheltuslă şi jocuri, şi mulţi din vecini au venit, de le-au 

înfrumsețat masa. Ac6sta, veselie sau făcut în târg în Te- 

cuci.» Miloș şi. Mircea carii să numesc aci vodă, n'aii lost 

domni, ci ati fost feciori de domn, dară al cui? . 

-Amul 1588. După ce ai îngropat pe craiul Stefan Batori 

în 926 Fevruarie din anul acesta, 1588, precum scrie Ju- 

lafi Leştan *, polonil s'au apucat, să'ş alegă craiu, iară Maxi- 

milian arhiduxul Austriei, precum scrie 'anonimul din Băl- 

grad ?, ati întrăt în . Polonia, vrând să să facă el craiă. | 

Drept ac6ia Ioann 'Zamoischi «<cancellariul Poloniei ai cerut 

ajutoriă din Ard6l asupra: nemților, gubernatorul Ioann 

Gheţi, şi Galafi. ai sfătuit să trimită ajutoriii pentru . prici- 

nile acestea: întâia pentru că, de nu vor ajuta pre poloni, să 

Ya mânia turcul; a doao pentru că cardinalul Andrei Batori 

este strâmtorit în. Cracovia, și tot ei trebue săl r&scumpere, 

a treia pentru că mai mult bine ai avut de la poloni, de cât 

de la n&mţi. Iară Alexandru Chendi cu ceialalți domni au 

“sfătuit ca să nu dea ajutoriii asupra n&mţului ; întâiu pentru 

că craiul Stefan Batori ca prinţ Ardâlulul ai făcut legătură 

cu n6mţul, și acesta s'ar scrica ; pentru că domnind nâmţul 

și în Polonia, va fi mai tare şi va putea mântui şi Ardâlul 

“de jugul turcilor. Dară au stătut sfatul lui Galfi şi împreună 

cu gubernatorul ai făcut, de sau trimis întru ajutorii Bal- 

tazar Batori cu vro câți-va hodnoji, cu Albert Chirali, şi 

- cu Ioann Bornemisa.» a 

La Heveneși 3 Gre-cine scrie aşa : «In anul 1588, când 

Sat lăsat Ioann Gheţi de gubernătorie în seimul din Me- 

diaș, comândase pre Galfi, să fie lângă Sigismund Batori, 

dară nui s'a plinit pofta, ci numai cât au întărâtat seimul | 

asupra lui Galfi, de din pizma acâia au dat totă: puterea 

lui Sigismund Batori, carea făcându-o, a dis Ghâţi: i-aţi dat 

dologii în mână! dară va părea, re.» n 

1 Bustachius Gyulaffi in Ms. suo Diario — 2 Anonymus Carolinen- 

is in Ms. p' 35. —8% Hevenesi Ms. tom. 68. p. 282.
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"Anonymul din Bălgrad ! iurăsi scrie : «Ioann Gheţi când 

sai lăsat de gubernătorie au lăsat în cămara. fisculu! 42,000 

de galbeni, : de mil de taleri și 13,000 de florinți în 

ban! mărunți.» Destul de puţin ! numai pre lângă summa ca- 

rea, o ai .răpit de la Petru IV Cercel, domnul muntenesc, 

cum S'aii arătat la anul trecut. 

Despre Moldova scrie Miron logofătul 2 «In anul 7096, 
Noemvrie 23, ai venit cozacii în țâră cu un domnişor a- 
nume Ivan, cărora le-ai eşit înainte Petru (VII) vodă, cu 
6ste din sus de Țuţora, şi dând războiiui vitezâsce, de âmbe 
părţile, ai picat mulți, și în 26 Noemvrie birui Petru vodă 
pe cozaci, și sili de i-aă dat pre cine ai avut mai mare, 

carele şi-au luat plata după vina sa.» 

Cartea cea cu mâna scrisă a nunciaturei din Beciăi 3 încă 

dice : «In anul 1588, Octomvrie 15, epistola mitropolitului 

din Sucâva cătră patriarhul Romei și r&spunsul acestuia că- 

tr& milropolit.» Până când am zăbăvit ei în Roma episto- 
lele ucâste nu le-am putut vedea, “tăluși să culege şi de aci, 

şi din mal multe locuri, că Petru VII schiopul aă fost unit 
pre Moldovâni cu bessrisa Romei. 

Anul 1589. Ce distiu la anul trecut despre unirea moldo- 
vânilor cu beserica Romei, iată să adeverâză din cartea pa- 
triarhului Sist V cea cătr& Dimitrie arhiepiscopul Leopoiu- 
lui, în 19 Avgust din anul 1588 dată, prin carea îl dă o- 
sebilă putcre preste Moldova cea unită cu beserica Rome! 
prin prințul Pelru, ci puterea acesta i.se dă numaj până 
atunci, până când va vrea scaunul apostolicesc. 4 

Despre Ard6l așa serie Julafi Leștan 5 : «More guberna- 
toriul Ioann Gheţi în anul 1589 Ianuarie 7, în Bălgrad, și 

! Anonymus Carolinensis in Ms, * Archivum Valicanum Arma- p. 
2 Constans Miron in Ms. Chro- | rio 4%. Tom. 29. p. 170. nico Valachico cap. 60. : ; 2 Codex Ms. Nunciaturae Vien- „ Fustachius Gyulafli în Ms suo nensis ad vocem Soczavia. . -Diario.
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s'aii îngropat în 21 a aceiași luni, după ce au dat mai na- 
inte în seimul din Mediaș ocărmuirea ţere! prinţului Sigis-. 
mund, carele âmbla în 18 ani al vârstei sale. Acolo în Me- 
diaş Alexandru Chendi ai jurat pre Sigismund Batori. Pre 

loann Gheţi să fie gubernator ai fost comândat craiului 
Caspar Magoci, pentru că craiul Stefan Balori cinstea ca 

pre un lală pe Magoci, şi pre el ai vrut săl facă guber- 

nator, dară Magoci n'a vrut să primâscă deregătoria aceia, 

ci ai răspuns craiului, că-are mărirea sa un şerb bătrân 

pre Gheţi, şi acela va ocărmui omenâsce. 

«Beglerbegul ati. venit cu 6ste la .Nester-Alba în Besara- 

bia şi au stătut acolo-de la luna lui Octomvrie din anul 1589 

până la sfârşitul lui Martie, tare înfricoşind pre poloni, nici. 

Sai mișcat de acolo, până când n'aii slobodit pre tătari a- 

supra polonilor, carii ai mers (fiind craiul Sigismund III la 
părinții săi în Sveţia) până la Sniatin, tte sodomind cu - 

sabia şi cu foc, şi -f6rle mulţi 6meni robind.> 

Despre Valahia iarăș Julafi - -Leştan 1 așa scrie : «Petru 

“ Radulichie fiind măzil din domnia muntenâscă, acuma de 

cinci an), după ce ai mers în Țarigrad Mihnea domnul mun- 

tenesc, atâta au făcut cu darurile sale câlea multe la Pârtă, 

căt prindându-se într'o n6pte, Sai aruncat în mare.» Pentru 

ce nu dice Julafi că acâsta o aii făcut Mihnea şi cu darurile 

Ardelulu ? precum scrie Anonymul din Bălgrad, ale căruia 

cuvinte le-am adus la anul 1587. Din disele acestor. doi băr-: 

baţi cari! tocma pe vremea acesta trăia, să vâde că greșesce 

prea vestitul Enghel, punând măzălirea lui :Mihnea saă Mi- 

hail IV din a doao domnie, în anul de acum, întâmplân- 

du- -se acdia la anul viitori, -c cum sau dis și la anul „1585, 

Anul 1590. Ar&tatam la anul trecut, că “Mihnea sai Mi 

hail IV domnul 'muntenesc în anul de acum s'au. măzălit 

„a doao Gră, de anul acesta să țin așa dară care le scrie 

prea vestitul Enghel 2 dieând : «Despre Mihnca să dice în 

1 Jdem Gyalati | 6. — *Engelin | Hist. Valachiae Part. IL p. 225,
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hronica lui Filştih că el ai scos birul năpaste chiemat; el 

ai pus și pre ostași darea ce să numesce roşi, el au arun- 

cat gălâta pe megiași, el ai luat dișmă de stupi din cinci 

unul. Afară de acestea ai omorit pe Stanciul logofătul. Pen- 

tru care tâte fu măzălit, şi temându-se să nul sugrume, saii 

turcit. După cum scrie Timon, după aceia ai fost călăuzul Și 

sf6tnicul lui Sinan başa asupra creștinilor.» Vedi şi acelea 

care le-am scris din Anonymul românesc la anul 1585. 

Lui Mihail IV domnului muntenesc i-ai urmat precum scrie 

prea vestitul Enghel!: «Stefan Surdul, carele ai domnit 

un an și şese luni, de la 1590—1591 după breviariul hro- 

nologicese au poftit bosrii. Supt domnia lui cea scurtă. 

multe au pătimit ț6ra de la turci, nicle dea te mira fiind 

el surd, — ai murit în scaun.» Așișderea scrie Anonymul - 

românesc 2. 

Stefan Surdul acesta este al,doilea în sir€oa domnilor 

muntenescă cu acesta nume, pentru că Mailat de la anul 1300 

ai fost Stefan I. Despre Stefan II uşa scrie re cine la 

Heveneşi 3 : «Stefan vodă aii fost prea mare hoţ şi cum- 

plit tyran,. căci dic despre dânsul, :că de câte ori eşia la 

câmp, tot deauna tăia câte un bosriă, aşa spun, că odi- 

nără acasă în ţcră, şâptedeci de bocri au tăiat.» 

încălcite lucruri vin la anul acesta despre Moldova, care 

nici Miron logofătul, nici prea, vestitul Enghel, nici altul 

(încăt sciă eii) le-ati descurcat. Pentru că. patriarhul Romei 

“Sixt V. 

Înțâiu +: în 5 Aprilie din anul 1590, r&spunde lu! Ana- 

stasie sau Athanasie (că nu se pâte ceti) mitropolitului 

Sucevei, şi lui Grigorie episcopului Romanului la. cartea. lor, 

carea îl trimisese în Iunie din anut trecut, că aii scris Si- 

gismund III craiul Poloniei ca să aibă grije, săi scotă de 

supt jugul turcesc, şi că i-au comândat și împăratului Ru- 

.! Idem 'Eegel |. e. p. 226. “3 Hevenesi Mss. Tom. 68. p. 139. 
2 Anonymus Valachicus in Ms, 4 Archivum Vaticanum Arma- 

cap. 44, rio &4. Tom. 29. p. 401.
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dolf II, arhiduxului Ernest, lui loann Zamoischi cancella- 

riului Poloniei, şi cardinalului Andrei Batori, şi! dojenâsce, 

să rămână în unire cu besârica Romel. 

Adoao !: în 7 Aprilie din anul 1590 comândă craiului 

Poloniei, pe Stefan feciorul lui Alexandru (IV) prinţului Mol- 

dovei, pre carele Lai aședat a doa Gră la domnie Sigis-, 

mund ÎI, cu autoritatea patriarhului, Paul III, și lati apă- 

rat, dice, că ai primit și cartea episcopilor Moldovei, carii 

să râgă de sprijinelă apostolicescă, ca să pâtă scăpa de turci. 

A treia 2: în 8 Maiti din anul 1590 serie solului sti | 

din Polonia, să lucre la craiul, la cardinalul. Batori, şi la 

" cancellariul Poloniei, ca Stefan feciorul lui Alexandru prin- 

țulu! Moldovei, să capele domnia Moldovei. Sa 

La anul 1572 am qis destule despre feciorii lui Alexan- 

aru IV domnului Moldovei, și. am arătat că .amândol sai 

stins, nici sau chiemat vre unul dintre dânșii Stefan, cum 

“pâte așa dară fi. Stefan acesta, despre carele serie Sixt V, 

fecior lui Alexandru al patrulea ? | 

Tot întru acesta an ai murit și Griselida Batori sora lui 

Sigismund Batori, şi mudrea lui Ioann Zamoischi cancel- 

lariului leşesc, în luna lui Martie, precum scrie Julafi 

Leştan 3. 

Anul 1591. Despre Petru VII Schiopul domnul Moldovel 

asa scrie Miron logofătul £ : «Petru vodă vădând nevoia ţe- 

rel, că turcii pre obiceiul rei cel spurcat şi nestâmpărat 

de lăcomie, trimisără de cerea ban! să dea mai mult de 

cât era. adătiul ţerel, sati sfătuit cu bosrii, ce vor face, cum | 

'vor putea rădica şi alte dări, care p'aii mai fost, că nu e 

de acesta, că doră nu vă putea: plăti acesta dată țera, ci 

îi este că să lace obiesii, carele nu va mai eși, ȘI luând 

acesta, altele vor isvodi, cum Sai şi întâmplat, și ai ales 

1 Jdem Arehivum e.p. 365. duo pustachius Gyulaffi in Ms. . 

2 [Acestă notă lipsesce din ma- + Constans Miron în Ms. Chro- 

i Ț i La . 60. 

nuscript.] 
| nico Valachico cap
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ca acesta nevoie să.nu încâpă de la el, ci de la altul. Drept 
„acâia, sau gălit să să ducă din ţâră preste voia botrilor, 
caril toți dicea, să dea acea nevoie, că o vor da, alţii, şi 
țera tot nu să va mântui; ci Petru vodă n'aii vrut să'și 
ia bl&stăm asupră'și, ci lăsând bosrii să păzâscă scaunul 

„până când le va veni alt domn de la împărăție, el după 
„_ŞEple ant și o jimătate al domniei sale cei a doao, sai ră- 
_dicat cu fruntea bosrilor, într& carii ai fost Stroil logofătul, 
Eremia vornicul cu' frate-să&ă Simeon (Moghila) păharnicul, 
carii may apol amândoi. au domnit, Andreiă hătmanul și 

„alţi! mai mulţi carii nu să îndura de dânsul, și aii trecut 
prin Polonia în Gerniania, unde s'aă aședat. De acolo bo€- 
ri! sau înlurnat în ț6ra leşâscă, și Sai aşedat la târgul Pod- 
haeţ și Prăirea. — — — Acest Petru vodă au domnit în-. - 
tru amendoao rândurile doisprădâce ani şi O jimaătate. > 

„___ “Despre mortea. lui Petru VII Schiopul așa scrie Soraz 1: 
«Petrul voivodul Moldovei ai murit în anul 1504, în mun- 
(i Retiel lângă Bolsan, când mergea la Roma, să sărute 
picidrele papei, măcar că era de l&gea r&săritulul,- despre 
carea eii lucrasem la papa din porunca lui.» | 

Lui Petru VII i-au urmat Aron vodă; căci scrie Miron 
logofătul 2: «După ce ai părăsit Petru vodă domnia Şi ț6ra, 
Turcii cercară pre: cine să trimită în locul lul — — — și 
aflară în anul 7099 pre. Aron, căruia i-ai dat Moldova cu 
multe detoril. Acesta fiind om fără suflet, şi âmblând şi 
alții pentru domnia Moldovei, au luat bani cu camătă de 
la turci, şi împlând - pre toți așa au dobândit domnia Mol- 

_dovel. După ce sai aşedat la domnie Aron vodă, nu'Y era 
grije de alta, numai de a prăda afară, iară din lăuntru nu 
se sătura de: curvie, de jocuri, de cimpoiași, şi de măscă- 
rici ce ținea — — — nu era beţii țereni .volnici cu ceva, 
muerile nu era ale:lor, fâtele. le ruina dăbălarii și turcii; 
ce vrea să facă, făcea, de pirea pre cineva, nu'l judeca, ci 

! Lazarus Sorauzus în Ottomano cap. 84. — ? Idem Miron cap. 61.
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trimitea acolo de'l perdea, pre bosri pentru avuţie îi omo- 
„rea, junânesele le silea, și domnind numa! ciude și: pozne 

făcea, v&dend că pentru aceste tuturor este urit, nu Sai 
încredut țeranilor, ci ai tras în I6fă unguri călări și pede: 
slri, și au făcut celor pedestri odăi în curte să fie pururea 
lângă dânsul. Mai apoi vădând că de dătornici nu să va 
putea mântui, au orânduit ca să ia de tot omul un boi, 

şi așa ai trimis în t6tă țera cu turci de strânjea, şi care 

om nu. avea boii, îl lua at cul găsea în sat; de ia altul îl 

lua toți căți avea, pentru alţii, pentru că mulți de reulăți 
şi de dabile ce era, nici de hrană nu avea bol.» - 

In Valahia lui Stefan II Surdul i-ai urmat Alexandru III 

carele au domnit un an, după Anonymul românesc i, s'aii 

trimis domn de la pârtă; după prea vestilul Enghel ?:s'au 

ales de bocri şi Sau întărit de pârta. turcâscă ; după Val- 

ter 2 au fost moldovân de mare nm, dară și mare tyran, 

carele aii încărcat ţâra cu atâtea detorii, de sau suit suma 

la dece povâre de aur; aii slobodit turcil în ț6ră, de atâ- 

tea grozăvil ai făcut, câte nu sai mai audit ; pentru care 

“ în anul 1592, sau și măzălit, şi mergând în Țarigrad cu 

dâmnă-sa, după ce aii cercat mai multe în anul 1597, aă 

să surpe pre Eremia Moghilă vodă din domnia Moldovei, 

care lucru oblicindu'l capichehaiaoa lui Eremia vodă, au lu- 

crat de sau sugrumat i în sălașul lui în Dumineca Flori- 

ilor din acelaş an. 

Supt Alexandru III, ai fost Mihail vodă cel. vit6z sau 

Mihail V, ban de Craiova, despre carele aşa scrie 6re-cine 

la Heveneşi 4 : «Lucruri de pe vremea lui Mihai vodă. 

Mihail vodă au fost ma! nainte ban de Mehedie, după a- 

câia sai [ăcut ban: de Craiova, carea deregătorie e cea 

maj de frunte într& deregătoriile Valahiei. — — Acest Mi- 

3 Balthasar Valiherus in vita Mi- 

1 Anonymus Valachicus in Ms. | “aelis Principis Valachiae p. 227. 
  cap. 4%. seg. | | | 

2 Engel in Hist. Valach. Part. 1. | 4 Mss. Hevenesianorum tom. 68 

p. 226. p. 137. seq. .. 

. . 
925 

-Cronica românilor. Tom. II.
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hai. vodă au avut. rudenie (unchiu de pe mumă, după Val- 

ter 1). pre Iane vistârnicul, carele şi el fus6se mal nainte 

ban .de Craiova, şi era om înţelept. Iane visternicul acesta “ 

cu darurile şi purtarea sa cea bună atâta făcuse la Alexan- 

dru. (III), domnul muntenesc, de pe Mihai au făcut ban 

de Craiova. lane vistârnicul lăcuia în Țarigrad, Mihai ba- 
nul în Craiova, şi să înțelejea la o laltă. Sau întâmplat de 
Alexandru vodă sai mâniat pe Mihai, care înţelegendu-o 

Iane, au chiemat pe Mihai (nepotul săi din soră) la. portă 

să”l facă domn Valahiei. Pornind. așa dară din Craiova Mi- 

hal. cu semeni şi trecând Dunărea. şi-a dus și musrea, și 

pre fiiul săi Petraşco cu sine; şi pre mudre o aii lăsat 

ascunsă într& nisce mueri prâste, iară pre fiiul săii la nisce 

țigani, la cari! aşa sai ținut, cât de abia sau cunoscut când 
Sau înturnat tată-său Miha! înapoi. Alexandru vodă înțele- 

gând .de pornirea banului Mihai, ai trimis după el săl 
prindă şi să aducă la. dânsul. După ce Pai adus, la atâta 

au ajuns Alexandru vodă, de pre Mihail banul după puţine 

dile Pai scos să”! taie capul, întru acâia sau întâmplat, de 

țiganul caretera. hoheriă cra tare bât. Acesta vădând că 
Mihai banul este: căruia trebue săi taie capul, sai spăl- 

mântat și l&pădând sabia, au fugit. Aşa nefiind cine să tae 

capul lui Mihai banul, bosrii Sai rugat de Alexandru vodă, 

de Vaii ertat.: Acesta sau întâmptat în Bucuresci. Întru a- 

cesta typ fiind mântuit Miha! banul, Iane vistârnicul atâta 

Sai nevoit, până ce iarâș i-au fâcut credămînt şi la Alexan- 

dru vodă şi la portă. Ci ma! pre urmă iarăş au cădut în 

prepus la Alexandru vodă; drept aceia de gona lu! Alexan- 

dru vodă Mihai banul ai fugit în Ardel la Sigismund Ba- 

tori, unde aii rămas doao săptămâni, tote trebile sale prin 
Baltazar Batori isprăvindu-le, fiind el în Ard6l, Sigismund 

Batori au lost scris pentru dânsul la pârtă lul Sinan başa, 

ca săi dea lui domnia muntenescă, pentru că Sigismund 

! Valther 1. c. p. 229.
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atunci avea mare :credămînt la pârtă, sciis'aui fost Sigis- 

- mund și solului anglicesc lui Eduard Barron, se lucre în 

tot typul, ca Miha! să șă facă domn în Valahia. - 

Mai pre urmă Mihai întețit de Alexandru vodă, căruia 

nui putea crede, ai și mers la pârtă (după: Valter 1 în a- 
nul acesta 1591), acolo au dat lui Sinan' başa, și altora 

20,000 de galbeni, ca să! capete domnia Valahiei. La portă 

au mers cu dânsul dintre boeri aceștea : Stroia, Buzescul, 

Floreislă, Radul comisul lur Alexandru vodă, şi alţii mai 
mulți. Acolo la pârtă mal multă vreme zăbăvind Mihai ba- . 

“nul, tot Iane -visternicul Pau ţinut de cheltuială, până când 
i-aă căpătat domnia Valahiei. După ce au căpătat Mihai 

domnia (după cum se îns6mnă la Heveneși 2 în anul 1592) 
au făgăduit divanului turcesc, că tâte detoriile ţerei, căte 

ati remas de alți domni,:le va plăti singur, ce nu era cu 

putință, pentru' că de ar fi vindut. toţi Gmenii.cu toți pruncii 

din Valahia, încă nu ar fi putut plăti atâtea detoril, dară 

acesta din alt scop o au făgăduit; pentru că când i-au pus 

cumănacul cel domnesc pe cap în divan, sai jurat în sine, 

că cât 'va căpăta domnia, îndată va scutura jugul turcesc. 

Apol când ai eşit din divan, sau suit pe cal şi lau pelre- 

cut mai mulți başi până la sălaş, iarăș sai jurat în inima 

sa că va fi împrotivnic vecinic turcilor, care după actia din 

rostul lui le-ai audut mai mulți 6meni.> 

Valter 3, să tac pre Anonimul românesc £ şi pre alții, a- 

priat scrie, că Mihai vodă cel. vitez sau Mihail al V, dom- 

nul Valahiei, aii fost feciorul lui Petrașco sau Petru II, dom- 

nului muntenesc. Cum ai putut așa dară scrie, nu sciil 

cine, la Heveneşi 5 așa : «Mihai vodă și-au adus genealogia 

sa de la Petrașco vodă carele au trăit înainte de o sută 

de ani, dară aceia să sci de bună s6mă, că Mihai vodă 

1 jdem Valtherus |. e. p. 228. + Anonymus Valachicus Le. 

2 Miss, Hevenesianorur tom. 68. 5 Mss. Hevenesianorum tom. 68. 
p. 139. in notis marginalibus. 

i 

3  Valtherus |. e. p. 228. p- 139.
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prea sărăcâsce sat crescut; au fost. neguţătorii preste Du- . 
„măre, în Valahia şi în Moldova, mumă-sa ati fost cufăriţă - 
de vindea vin ars.> Vedi cum să înșală nepriceputul ! Pen- 
tru că Petrașcu n'aă fost înainte de o sută de anl, ci ai | 
domnit de la anul 1554 până la anul 1558. Muma lui Mi- 

„hai vodă încă doră n'au fost cufăriță, ci neguțătoriţă, fiind, 
mal nainte dâmnă, şi soră cu Iane: visternicul cel bogat. 
Tot .nepriceputul acesta cu cevaşi mat nainte scrie : «După 
Mihnea Vodă au fost Petru vodă Cercel, al căruia fecior 

». este Marco vodă acest tinăr din -Arâ6l. Pre musrea lu! Pe- 
tru vodă Cercel o ai fost luat Aron vodă din Moldova.» 
Vedi la anul 1601 despre Marco vodă. - 
„Despre Ardâl scrie Cheuleşeri 1, că în anul 1591 sati a- 

flat într'ânsul în pămint o coifă de aur curat, ca și o ga- 
leă făcută, carea apăsa 800 de galbeni. Coifa acesta o ati 
împlut Sigismund Batori cu f6lii de f6lii de stule de aur şi o 

„ai dăruit duxului Hetruriei, carele pentru darul acesta, i-ai 
trimis nisce miruri și mulți măscăraci, cântăreţi și jucăuși 
pe simbrie. 

Anul 1592. Despre Moldova așa scrie Miron logofătul 2 la 
anul de acum : «La anul 7100 într& atâtea reutăți și be- 
lituri, câte făcea Aron vodă, de nevoi mari ne mal putând 
suleri ţera, sau r&dicat Orhăânil și Sorocânii cu un dom-. 

„nişor cel dicea Ionașco, pre carele îl alesese cap dinlră 
. denşii, şi pusără numele Bogdan vodă. Aron vodă dacă au 

înțeles de acâsta, ai dat scire ţerei să se stringă, și el: 
fără zăbavă au eşit cu curtea și cu lI6fecii săi, însă mal 
nainte până a eși din curte au tăiat pre Bucin vornicul, 

„pre Bărlădean locof&tul şi pre Paos vornicul, dându-le vină 
că e cu scirea, lor. De acil at purces improtiva vrăşmaşilor 
S6I, și mergând ai pus pre Ureche logolât mare, şi s'au tăm- 
pinat cu oștile la Răut, și dând războiu vitezâsce de âmbe- 

_ ! Samuel Kăleseri in Auraria Ro- 2 Constans Miron în Mss. Chro- muno-Dacica cap. 2. $ 4. „| nico Valachico cap. 61.
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părțile, ati izbândit Aron vodă, și prindend pre domnişor, i-ai 

tăiat nasul, apoi Păi călugărit. Deci dacă, au spart Aron 

vodă pre viclânii săi, nad lăsat vre un loc carele să nu 

fie plin' de vrăşmăşia lui; căci nu perdea numai pre aceia 

carii au fost întru acel războiă, ci şi pre frăţiile lor c6lea 

vinovate şi nevinovate, și gălindu-se să facă şi mal mare 

vrăşmăşie, Pau măzălit porta. — — — Deci să miră cum! 

va face, să nu prindă stea de veste şi țâra că sai mă- 

zălit, temându-se să nu'l omâră pentru r&utățile Iul. Drept: 

aceia au învățat pre călărașii, caril adusâse vestea, să nu 

scâtă cuvint afară, şi aă trimis în Iași la dâmna sa, să se 

încarce şi să purcedă în jos, şi el încă; după ce ai slo- 

bogit gldtele pe acasăși, sai cărat după 'dânsa să mârgă 

la Țarigrad». | i 

Acelaş Miron 1 scrie apoi, că Aron vodă încă nu sosise 

la Țarigrad, şi de nou i-au dat domnia Moldovei pentru: 

. strigările turcilor, cărora le era detoriii. Carea făcându-se, 

Aron vodă îndată au răpedit. pe credinciosul săi 'Oprea 

armașul cel mare, să ţină scaunul, până ce să va înturna 

şi el, şi ai scris lui Urâchie logofătul, pre cine să prindă 

dintr& boâri. Sosind aşa dară Oprea armașul în lași, nu 

Sai aşedat în gazdă, ci în curte la odăile dărăbanilor ce- 

lor ardelenescl, şi de acolo ai mers n6ptea, la Ureche lo- 

gof&tul, pe carele îl lăsase Aron vodă purtătorii de grijă, 

de i-aă dat cărţile. Ureche logof&tul după ce ai cetit căr- 

ţile s'au încrucit, dară înaintea lui Oprea armaşul, s'au făcut 

că! pare bine, şi Pai sfătuit să şadă ascuns la odă! şi a 

doao di, ca nu cum-vă prinqând de veste bocrii, pre caril: 

cra săi prindă, să “fugă. Așa amăgind pre Oprea armaşul, 
Sau gătit, şi n6ptea şi dioa ai călătorit, 

n Polonia. Trecând Nistrul pre la So-. 

i nainte pre gazda sa (del va cerca 

Sai dus acasă la Cărligălură. A doao 

el 6nsuși îndată 
până ce ai ajuns în 

roca și învățând ma 

nescine) să spună că 

1 dem Miron cap. 62.
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s6ră vunind Oprea! armaşul, să să sfătuescă cu el, nu Lai 
aflat, şi în zădar ai trimis să țină marginile, şi să! prindă, 
că acuma trecuse Nistrul. 

Precum scrie Urâche vornicul la Miron logofătul 1, până 
a să înturna Aron volă la a doao domnie, cozacii vădend 
că scaunul Moldovei este deșert, ai adus pe un Petru (ca- 
rele mințea despre sine, că este feciorul lui Alexandru IV, 
şi. fratele lui Bogdan IV, domnilor Moldovei, despre carele 

„am cuvîntat la anul 1572, și airea) la Iași şi Pai aședat 
în scaun, dară numai doao luni ati domnit, şi au fost în 
sireoa, domnilor: Petru VIII cozacul, pentru că înturnându-să 
Aron vodă la a doao domnie, Pai prins, şi însemnându'l 
la nas, Pai trimis Ja Țarigrad. Dră Petru acesta să chiarnă 
de patriarhul Romei Sixt V, la anul 1590, Stefan? Prea- 
vestitul Enghel? scrie, că Petru VIII, sau 'crescut în Ţari- 
grad, şi neavând cu ce să 'ŞI cumpere domnie, așa ati trecut 
la cozaci. d 

| Şi Anonimul românesc? și prea vestitul Enghel4, scrii 
că. Mihail V sau vitezul ai venit la. domnia Valahiei în a- 

„nul 1593, tătuși amândoi dic că Alexandru INI, numai un 
„an. ai domnit, ba ce e mat mult, Enghel5 disese mai na- 
„inte, că Alexandru III, antecessorul lui Mihail V, ai dom- 

o nit de la anul 1591 până la anul 1592, Aşa dară Mihail V 
- Sau făcut domn Valahiei în anul 1592, nu în anul 1593, 

cum s'au argtat și la anul trecut. 
Iară despre începutul domniei lui Mihaj vodă Sau Mi-. 

hail V, aşa scrie re-cine la Heveneși 5: <Când ai dat îm- 
p&ratui turcesc domnia Valahiei lui Mihai vodă, acesta i-au 
făgăduit pe tot anul .câte 70 ;000 de taleri, dară acesta ai 
fost numai făgăduinţă, și nu alta. Când „au trimis împăratul. 
pre Mihai vodă în Valahia, așa de mare cinste i- au făcut, cât 
ai trimis ca să” petrecă, pre Gmenil cel mici și mulți, şi pre 

? Idem Miron |. e. | 5 Idem Engel. in recent. Hist, Engel in Hist. Valah. Part, 1. ! Valach. p. 226. 
"pag. 228. * Ms. Hevenesianorum “Tom. 3, + [Lipsesc notele din mas.) 68. pag. 140.
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hogia popa lui Emir cu 200 de turci de frunte, adecă spahi, 

și cu ianicerii, pre caril i-ati tăiat după acâia Mihai vodă, 

şi nu numai pre aceştea i-ai tăiat, ci şi pre ceia-lalţi turci, 

carii să aședasă prin “țâră ca la 6,000 sau 8,000. Pre Stroia 

Tai trimis înainte Mihai vodă, să cuprindă scaunul». 

Despre Ardâl scrie Julaii Leştan 1, că în anul acesta 1592 

Fevruarie 9 dile, sau căsătorit Baltazar Batori cu fata lui A- 
Jexandru Chendi, la, carea nuntă ai fost venit şi cardinalul 
Andreiii Balori ca un lrate dulce al lu! Baltazar. Vara apoi 

cardinalul sati înturnat în Polonia, şi Baltasar laă petrecut 

până la otare, întorcându-se de la otare Ballasar sai făcut 

veste că merje să cuprindă lhronul Ardelului. Drept acâia 

«Sigismund, carele mersse în :13 Iulie din anul 1592, 

“într& sasi, săși pelrâcă limpul, cu mare pripă numai cu 

puțini şi călare, lăsând !6le radvanele, sai cărat la. Bălgrad, 
unde ati ajuns în 25 Iulie, şi nimica au allat-din tot lu- 

crul, fiind că-au lost numai scornitură de nisc[in]e stârnită.» 

Mai mare este ce serie acelaş Julafi?, adecă că împ& 

ratul turcesc, încă în anul de acum ai fost înțăles, că -Si- 

gismund Batori ai început-a să locmi cu nemţii asuprăi, 

şi pentru acâia aii fost și poruncit veziriului, ca să vină 

cu 40,000 asupra Arddlului, şi sar fi plinit porunca, de 

nu ar fi întors multi pre împăratul de la cugetul acela, 

pentru rugămintea solului Ardelului. 

Anul 1593. Alexandru Chendi măritându'și fata în anul 

trecut după Baltasar Batori, atâta au lucrat împreună cu 

ginere-s&i, de Sigismund Batori prinţul Ardelului, în anul 

acesta 1593, au prins pre Ioann Galfi cel vestit, şi trime- 

țindu'l în, Hust la robie, ai poruncit de i-au tăiat capul 

în 8 Martie, precum scrie Julafi Leştan 3, nescriind în cartea 

vinovaţilor pricina pentru care laă tăiat. Anonimul din 

Bălgrad + scrie, că pentru acâia nu sai scris pricina morţii 

"1 Eustachius Gyulalfi in Ms. suo Diario. — ? dem Gyulaffi 1. e. — 

2 Eustachius Gyulaffi in Ms. suo Diario. — * Anonymus Carolinen- 

sis in Ms. p. 35.
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lui Galfi în cartea vinovaţilor, pentru că nui sai tăiat 
capul din judecata tuturor slâtnicilor, ci numa! dintru a 
unora. ară și Julafi! scrie aşa: «În anul 1593 până a 
fi seimul în Varșavia Sigismund Batori ati mers pre a îu- 
riși în Cracovia, și ai âmblat prin tâte polatele celea din 
cetate. Zăbăvitai şi la sălașul lui Lepheni, şi la Apothe- | 

" cariul Pi “supt nume de călătoriă: pornita din. Bălgrad 
cu Baltăzar Batori în 8 Maiă, şi sau înturnat din Polonia 
în 13 Iunie. Din călătoria acesta au inveţat pușcăirea -Si- 
gismund.» | 

În seimul acesta sai făcut nobil de Polonia Stroiţa și 
Moghila, pentru că scrie Moghila Heidenştein?: «Luca 
Stroiţa şi Eremia Moghila moldoveni amândoi la Petru (VII), 
carele mai nainte de vr'o câţl-va ani ai fugit de frica tur- - 

„cului în Germania, fusese acela visiernic, acesta hătman, 
şi pe Petru când ati părăsit domnia, Pai petrecut până în. 
Polonia, pentru că mult Slujise craiului. și crăimel până 
când ai fost supt Petru, de tot seimul Sau făcut nobili 
polonesci.» 

| 
Turcii încă nu înceta a nă&căji pre amândoao țările ro- 

mânilor, și a să înculba într'ensele fără de voia domnilor 
Aron și Mihail V. Drept acdia ai fost siliți amândol dom- 
nij -a cerca mișlocini, prin care să să pstă apăra de turci,: 
şi ai şi aflat, cum vom vedea acuş. - 

Craiul şpaniolese, precum arată Anonimul din Bălgrad3, 
ȘI-ai băgat în inimă, ca pre toti oblăduitorir „creştinesci săY 
aducă la acâia, ca împreună să să scâle asupra. turcilor, 
și ca săşi ajungă scopul s&i, au trimis în tote părțile solii „să la împăratul Rudolf II, au trimis în luna. lut Avgust din anul 1593, pre: cancellariul său, carele înțelegendu-se cu 
împeratul Rudolf II, atâta ati lucrat prin Alfons Corillt Şpa- 
niolul, și provincialul iezuviţilor, până ce au tras în partea 

1 Gyulaffi 1. e. — 2 Heidenstein p. 317, — 5 Anonymus Caroli- nensis p. 27,
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sa şi pre Sigismund Batori prinţul Ardâlului, ci sau împro- 

tivit divanul Ardâlului, și mai ales chendiesciy, carii dea- 

mărântul socotea reutăţile ce vor urma de să vor scula a- 
supra turcilor. Dară Sigismund Batori nu mult aii gândit 

cu împrolivirea. acâia, ci pre ascuns s'aii legat prin scrisdrea 

sa şi împ&ratului Rudolf II, și lui Aron domnului Moldovei, 

și lui Mihail V domnului Valahiei şi sirbilor (cari! dorind să: 

scape de jugul turcilor, . trimisese pre un Theodor Tivodor 

la el), că va ținea cu creştinii, şi să va scula asupra tur- 
cilor. Sirbilor, carii îl încerca să le fie despot, le-aă trimis 

steg, şi indemnându” ca îndată să să scâle asupra turcilor, . 

le-ai făgăduit ajulorii, până ce i-au scos din minte, de 

Saii repus el Ensuși pre sine. Până aci din Anonimul din 

Bălgrad. . 

La anul 1591 sau arătat, că lui Aron vodă în anul a- 

cela i-au fost dat Sigismund Batori călăreți şi pedestrași 

unguresci; lui Mihai vodă sai Mihail V domnului munte- 

nesc i-ai trimis îndată după ce ai făcul tocmâla mai sus 

disă, întru ajutoriu pe Albert Chiraliă, şi pe Mihail Hor- 

vat cu secui, şi cu alți ostaşi, precum scriă nescine la He- 

veneși 1, şi Iştvanfi2, carii nu să narăvesc în numtrul a- 

jutătorilor. din -Ardâl, ci acâia să scil, că Sigismund Batori 

ajutoriul acesta încă fără de voia sfâinicilor să! Vai trimis 

lui Mihail V. 

Audind! împăratul turcesc Amurat. III, de trebile lui Si- 

gismund Batori, fârle sau mâniat pre el, şi au vrut să] 

măzălescă ; pentru că scrie Anonimul din Heveneşi 3: «Mai 

nainte de a tăia Mihail vodă pre turcii din Valahia, i-ai 

fost poruncit împăratul turcesc, ca. Să mârgă asupra Ard6- 

lului să! cuprindă, să fie supt el de aci înainte, penlru că 

forte să mâniase împăratul pre Sigismund prințul, căci n'a 

dat ce poftise Sinan başa. Dataă întru ajuloriii lul Mihai 

Anonymus apud Hevenesitom. |, s Anonymus Hevenesianus |. c. 

68. p. 14. : 
2 Istvanfi Lib 29. circa finem. | p. 140. seq.
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vodă pre ianiciari! din orașul Diiului, carele este din pro- 
"tiva Hațegului preste Dunăre: pre ianickarii din Nicopoiul 

cel mare, din Avizi şi din Drăştior, şi. pre begul din Ni- 

copoiul cel mic ce să chiamă Turn, ca şi Oglu să asculte 

“de Mihail vodă. Mihai Oglu acesta este dintre” turcii cel 
mal de frunte de mare n6m, și de dânsul ascultă acaţii, 

carii turci sânt ca și haiducii la no), și tot una sânt cu 

tătarii din Dobrodichii. 

Lui Aron vodă îi dăduse întru ajutorita pre toți turci! cel 

din marginile Moldovei, din Tihina, Acherman, şi pre alții 

câ să. mârgă şi el asupra Ardelului.» 

Preste cheltuslele, care avusâse Mihai vodă de la unchiul 

seu Iane vistârnicul (cum sai dis la anul 1591), ma! luase 
împrumut, precum scrie Anonimul de la Heveneşi î, ma 

bine de 40,000 de Ilorinți de la unii şi 'de la alţil, mal cu 
samă de la turci, pre caril îl chiemase să le plătâscă, dară 
facând legătură cu Sigismund” Batori, şi audind că turci 
ai luat Iaurinul de la împăratul Rudolf II, pre aceștea încă 
i-au tâiat dimpreună cu aceia, despre caril am dis la anul 
trecut, că sau tăiat după aceia. Tăiarea turcilor după Val- 
ter?, sai întâmplat la începutul lui Noemvrie din anul 
1593, și în 15 Noemvrie ai purces asupra Jurgiului, des- 
pre carea purcede, aşa scrie Anonimul de la "Heveneş] 3 : 
«După luarea Iaurinului așa de.grea iarnă au fost, cât pre- 
tutindenea au înghiețat Dunărea. Atunci mergând Mihai 
vodă supt Jurgi, cetatea nu o ai putut lua, dară orașul 
lau ars, şi mare bogăţie au aflat într'ensul. Până a fi Mi- 
hai vodă supt Jurgi, nepotul din soră, și comisul hanului 
tătăresc cu multă bogăţie şi cu 7000 de robi n6mţi, toți, 
horvaţi, unguri, şi de alt nm pre carii îi robise, când au 
luat Iaurinul, trecea prin Valahia, nesciind că Miha! vodă 
este protivnic turcilor, și că ati tăiat pre turci; hanul încă 

1 Anonymus Hevenes. L.c. p. 139. 3 : , | 
2 Valterus în Vita Michaelis Anonymus Hevenes. 1. c. p. 

Principis Valachiae p. 231. 14,
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scrisese lui Miha! vodă să! lasă să trecă prin Valahia că- 

tră casă, căci nu vor face pagubă. Le-au îngăduit Mihai 
vodă irâcerea, dară at dat peste e! n6ptea în iarna cea 

mare înainte de r&vărsatul dorilor, la sat Şerpătesci, şi în 
vrâme de a frige un oă, aşa i-ai bătut, de ma! toţi aii perit 

acolo, (robii pre ma! mulți aii tăiat dintr'ânşi)), şi au slo- 

bodit pre acelea şâpte mii de robi. Nepotul şi comisul ha-: 

nului ati perit acolo, și forte mare bogăţie sai dobândit; 

pentru că ducea şi bogăţia hanului pre şese cai albi. “Mihail 

Horvat nai fost sosit la bătaie, dâră că nai vrut, drept - 

acâia Mihai vodă sati mâniat pre el. Gheorghie Maco ai 

fost de față ca. căpitan în bătaia aeâsta.» Valter 1, satul unde 

“Sau tăiat tătari), îl numesce Cărpăresci, şi dice că hanul 

ai fost cu tătarii, să pună în locul lui Mihai vodă pre Bog- 

dan, despre carele voii cuvinta la anul viitorii, dară ei 

mal cred Anonimului de la Heveneşi; pentru că acesta ati 

cunoscut pre toți, carii aă fost trimiși întru ajutoriul lui -Mi- 

hal vodă din Ardăl, şi din gura lor aă sciut tote câte au scris. 

După ce au bătut Mihail V şi pre tătari, sau înturnat 

Ja Bucuresci, după cum scrie iarăş Valter 2 unde au venit 

Emir de la Iaurin, unul din viţa pseudo-prorocului Mahomet, 

carele fusese de la bătaia de la Iaurin cadileocher, adecă ca 

un arhiepiscop al doilea după Multi, tot întru acâia lună 

a lul Noemvrie din anul 1593 cu 2000 de ostași aleși, cu 

50 de cămeraş împărătesci, și cu mai mulți clauşi şi șpahil 

sai nobil, ca să să odihnâscă, sai să prindă pre Mihai, 

şi Sai aşedat Emir precum serie Anonimul de la Heve- 

neşi3, în casa visternicului Dan, carea era cea mal de 

frunte casă în Bucurescl. De acolo aii cerut să! dea Mi- 

hal vodă 10,000 de florintți, cinste şi zăhărea; şi înţele- 

gând că Mihai vodă este în polata de lângă mănăstirea 

cea noao de lângă riul Dâmboviţa, ait mers pedestru cu o 

mie ce volnici săi dea bincțe; ci Mihali vodă pricepând 

“1 Valherus |. e. p. 23% seq. * Anonymmus Hevenesianus |, c, . 

2 Valtherus ]. e. p. 231. segq. | P: 140.



„396 

  

vicleşugul lui Emir, sau tras în tabăra ardelenilor, carea 
nu' era departe de acolo, și ai dat poruncă să stea gata. 
Neputend isprăvi Emir ce: avea în cuget, să prindă pre Mi- 
hal vodă, Tai întrebat pentru ce ţine atâța străini în arme? 
i-au respuns Mihai.că pentru Petru VIII cozăcul, i-ati fost 
strâns, şi perind acesta din Moldova, acuma aşteptă să le 
plătâscă I6fa, dară el nu are de unde să le plătâscă așa în 
grabă; r&spunsaui Emir, că! va da el împrumut o tână de 
galbeni, numai săi plătâscă şi să slobâdă ; i-ai mulțămit 
Mihai vodă, și într'acâia încunjurând fără de veste curtea. 
vistârniculul Dan, o ai aprins de cinci latură, iară turcii 
au început a să apăra, ci Mihai vodă ai lucrat cu tunu: 
rile asupra lor. Vădend acesta Emir, ai aruncat pe ferâstră 

„0 ladă plină de aur, de diamanți, de mărgăritari, şi de alte 
petri scumpe, rugându-se să i se îngădue viaţa la acâia. 
câți mal era, că să vor răscumpăra, după acâia cât de 
scump ; dară "Mihai vodă nu i-ai ertat, ci omorându” pre: 
toți, le-aii luat tote averile, şi vădând Mihai vodă, că nisce . 
cozaci duc doao părechi de deşaj! pline de galbeni, le-ai 
adus aminle direptatea, şi luând desajil de la dânşii, din 
galbeni ai luat el o parte, 6ră celalalți i-au împărţit osta- 
şilor. Până aci din Valter, carele dice apoi: < Odihnindu'şi 
puţintel: 6stea, MTzr-vodE alt CER Albert Chiralii cu 
Gste asupra oraşului ce să chiamă Ploț, şi este tocma în 
mijloc într& Vrusic (mai bine Ruștiuc) și Nicopoiu, cale de o 
di de la âmbe cetăţile câte; dincolo de Dunăre și nen- 
cunjurat cu zid; și Albert ati ars orașul, şi aă tăiat pre 
toți lăcuitorii, pentru că prea mult necăjise pre bieţii ro- 
mâni.» Aşa scrie şi Iştvanfi! despre Ploț. 

Anonimul de la Heveneși? ma! însâmnă la anul acesta, 
că după ce ai tăiat Mihai vodă pre lurcii cei din Valahia, 
îndată at scris dimpreună cu Sigismund Batori lui Aron 
vodă, ca și el să omâr& pre turcii din: Moldova, almintre- 
lea i Saii lăudat cu răi, carea o au și făcut Aron vodă. 

! Istvanfi 1, e, E | 2 Anonym. Hevenes, 1. c.
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Anul 1594. După cum scrie Valter, nu mult aă zăbăvil. 
Mihai vodă după stricarea Ploţului, ci în întâia di a luk 

Ianuarie din anul 1594, ai trecut iarăș Dunărea şi au ars 

Arsona, apoi Drăștiorul, şi 'iarăș multă dobindă şi-au ago- 

nisit. Deci v&dând împăratul Amurat III atâta stricare,: ai 

socotit să pună în locul lui Mihai vodă pre Bogdan fecio- 

rul Iancului sai Ioann III domnului Moldovei, despre carele 

am cuvîntat de la 1580—1582. Despre care lucru aşa scrie 

Anonimul de la Heveneşi?: <După ce ai vădut împăratul 

lucrurile lui Mihai vodă, ai orânduit domn Valahiei pre Bog- 

dan, și au trimis cu el pre Demen bașa, și pre (ginere-s&ă) 

Mustafa basa, aga ianiciarilor cu 2000 de ianiciari, ca să 

scâtă pre Mihai vodă şi să așede în thron pre Bogdan, și 

venise la Ruștiuc. Pre aceștea nu i-ai așteptat Mihail vodă 

„să irâcă Dunărea, ci ai trecut el cu 6sle ca de trel-deci şi 

doao de mil, şi năvălind preste dânșii, așa i-au bătut, cât 

ai perit amăndoi bași, şi Bogdan ai scăpat cu fuga. Mi- 

"“hail Horvat aă fost de faţă în bătaia acâsta, și bine sab 

purtat, şi bogăție multă ai dobândit și acolo. 

«După ce ai înțeles împăratul turcesc, că şi Aron vodă 

Sati desdinat de cătră el, în locul lu Aron încă ai trimis pre 

un Stefan în Moldova, cu opt mil de ostași, carele venind 

la Dunăre, să irâcă pe la Brăila în Moldova, Pai întâmpi- 

nat Mihai vodă şi bătându-se. cu el, laii învins şi Slelan 

(maii perit, că ai vorbit cu el Valter în anul 1597, ci) -au 

fugit. Aceste tâte întro iarnă le-ai făcut Mihai vodă. 

<În primă-vara ce au urmat din anul 1594 aii gătit oste 

Mihai vodă, şi au purces asupra Brăilei cu 16,000 de ostaşi, 

şi luându-o, o ai stricat. După acâia s'aii dus asupra ora- 

- selor Cernavodă, 'Tutocaio şi Nicopoiii, care oraşe cu altele 

mat multe cât le-aii ars, cât le-ai stricat, cât le-ai prădat. 

şi robit, apoi cu prea mare dobândă s'aă înturnat de preste 

Dunăre. În tote bătăile acâste ai fost de faţă Albert Chi- 

in vi i „2 Aaonymus d Hevenensi 
1 Balthasar. Valterus in vita Mi- Anonymus apu 

chaelis Principis Valachiae. p. 223. Mass: Tom. 68. p. 142.



raliu, Mihail. Horvat și alți 6meni zdraveni, carii fusese de 
Sigismund trimişi întru ajutoriul lui Mihail vodă:> Așişde- 
rea scriu Valter! și Iştvanfi?, numai mai încălcit, Şi prea 
trăgend în partea lui Albert Chiralii. 
Arătatam la anul trecut că Sigismund Batori aii primit 

despotutul sirbilor. Acuma așa dară sirbil, precum scrie A- 
nonimul din Bâlgrad3, aii cerut de la Sigismund să ie dea 
ajuloriii asupra turcilor, care ajutoriu el nu lil putea da 
fără scirea şi voia divanului ardelenesc. Drept aceia Sigis- 
mund în luna lui Iunie din anul acesta 1594, ai adunat 
divanul în Bălsrad, şi spunânau-le, ce i-ar fi polita, adecă 
să ajute pre sirbi, stâtnicil, n'aă voit, el pentru aceia au 
cujetat săi omâră pre toți, și i-ar fi și omorit de lar fi 
ascultat Stefan Lazar căpitanul dărăbanilor de curte, acesta 
oblicindu-o sfâtnici, mai nainte de vreme ati eșit din curte, 
și mergând pre la gazdele sale în Bălgrad, s'au într'armat, 
şi așa și-au păzit capetele acum de odată. 

V&dând Sigismund, că nu pâte plini făgăduinţa împ&ra- 
tului Rudolf II făcută, să să :scâlă asupra turcilor, pentru 
împrotivirea divanului şi pentru lipsa. banilor; căci nici înh- 
păratul îi trimitea bani, cum să legase Cărill în anul tre- 
cut, şi el încă cheltuise într'o jimătate de an pe cântăreți, 
și pe alte nimicuri toți banil aceia, cari! îl lăsase în a- 
nul 1588, în vistierie Ioann Gheţi, ba şi 80,000 de flo- 
rinți, ce trăbuia să le dea în darea „împe&rătescă, încă le 
cheltuise fără d& scirea divanului, şi acuma la atâta ajun- 
sese, cât nu avea cheltuclele câlea may mărunte, și de tote 
dilele ; afară de acâste căduse şi în ura stâtnicilor, Şi pen- 
iu voia să să scâle asupra turcilor, și pentru că ati vrut 
să omâră, pentru (te acestea ai gânait, să se lase de 
Stăpănire și să pribegescă în lume. Drept acsia Sigismund 
Saii întocmit cu Baltazar Batori, cu carele era văr primar, 

! Valtherus |. e. p. 234—939, 2 Anonymus Carolinensis. p. 28; 2 Istvanfi Lib. 29. circa finem. seqg.
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adecă era leciori din doi frați, sa! l6se lui stăpânirea Ar- 
delului supt condiţia acesta, ca să plătescă lui Sigismund 
din an în an câte dâce mii de galbeni, -ori unde va fi pe 

lume, pentru că şi-au fost băgat în cap, să mergă în Ila- 

lia şi întralte țeri creştinesci. Despre acâsta carte încă ai 

fost dat cu mâna sa lui Baltasar Batori. . 

Mai 'nainte de a să întocmi Sigismund cu Baltasar Ba- 

tori, precum Sai dis, divanul adunase seim în Turda, şi 
pre șesul Turdzel t6tă țâra sta într'armală ; pentru că vrea 
divanul, ca. Sigismund să jore a doao 6ră (fiind-că când ai 

jurat în Mediaş în anul 1588, încă nu fusese de virstă le- 

giuită, iară acuma plinise 24 de ant), sau să pună în locul 

lut pre Baltazar. Batori ; ci Sigismund sati făcut bolnav în 

Bălgrad, şi nau mers la seim, pentru acâia divanul făcând 

veste, că vin tătarii să irâcă prin Arddl în Ungaria, au luat 

(Gtă 6slea de curtea de lângă Sigismund. 

-Despoindu-se întru acesta typ Sigismund de tâtă puterea, 

așa ai făcut tocmâlă cu Baltasar, şi gătind patru carre, să. 

încarce ce mal avea, în 20 Iulie din anul 1594, aă mers 

în Uidra lângă Murăş de mas : de acolo diminâţa n'ai mers 
în Turda, unde era divanul şi mai marii țeril adunaţi, ci 

Și-au luat calea cătr& Chioar pe cămpie. Pe prâns au mers 

în Agârbici, unde Pau întimpinat din porunca divanului 

cancellariul Voligang Covaşozi, şi Pau dojenit să nu mergă 

așa fără de modru, ci dacă vrea cu tot de-adinsul să pă- 

răsescă (6ra, să aştepte să dea comândătorie, ca să nu 

gândâscă, unde va mârge, că sati au fugit, sai lau alungat 

țâra. La care au r&spuns. Sigismund, că el este în drum şi 

nu pâte ascepla după comândătorie, dară o .va ascepta în 

Chioar, de să vor grăbi cu dânsa, şi el sau grăbit câtră 

Chioar. 

După acâsta au mutat adunarea în Cluş, unde Baltazar 

Batori ai descălecat la gazda prințului împreună cu mu€- 

rea sa, şi şerbil de cute îi sluja lui; de unde i-au şi ve- 

nit diapă acâia perirea. Iară. divanul « sau înțeles la o laltă



400 

  

să  ocârmuâscă țra acei 12 sfâtnici din divan, şi Alexan- 
dru Chendi, €nsuș ai vrut să mârgă la Țarigrad, să așede 
lucrurile ţerei cu porta turcâscă, carele au și dis ginerelui 
s&u, lui Baltasar Batori, să nu să atingă de ocărmuirea 
Ardelului, ci să șadă în Făgăraş, unde. va trăi ca Și un 
prinţ, până îl va sosi Crăimea leşescă, carea îl ascâplă, 
dară nu ai ascultat. 

După ce au sosit Sigismund în Chioar, au trimis după 
Stefan Bocical, căpitanul Orădii mari, carele era frate cu 
muma lui Sigismund Batori. Au Şi "mers Bocicai indată. în 
Chioar la nepotul-săi Sigismund, şi cu Cristofor Cheresturi 
Pau sfătuit pre Sigismund să nu mârgă mai încolo, ci să 
se întârne înapoi, pentru că Pau înșelat, şi el vor ţinea cu 
densul săl mântuie de înșelăciunea acdia. Sositai întru a- 
ceia și Caspar Corniş, căpitanul Hustului din Maramurăș, 
cu Franţisc Gheţii, carii iarăș aşa ati sfătuit pe Sigismund, 
şi pe Caspar Corni Tai şi trimis în Cluş cu cărți de la 
Sigismund, carele ai tras în partea lui Sigismund pre se: 
cul, și pre mal, marii Ard6lului, carii să adunase la Cluș, 
să vadă ce lucru este de Sigismună at pribegit din ţâră. 
Divanul încă ai încremenit, audind că Sigismund iarăș va 
să să înt6rne și cu toţii ai otărât să trimită soli, să aducă 
din Chioar. La solia acâsta sai rânduit Baltasar. Batori, 
Covașoţi, şi vr'o CâțI-va nobil, carii n'aă cutezat să mergă 
în Chioar ci sai abătut în Juc, la Ioann If, şi cancel- 
lariul Covașoţi Sau înturnat de acolo, iară Baltazar Batori 
dobândind cărți de securitate de la Sigismund, a mers până 
în Chioar, și de acolo ati adus cu toţii pe Sigismun din Cluş. 

Dacă ai sosit în Cluș cu Sigismund Bocicai, Gheţi, Che- 
resturi, şi ceialalți părtași, ai adunat . mulţi secui pedestri 
acolo supt pretext, că să tem, ca să nu vină turci! asu- 
pra Ard6lului, dară adeveraț pentru acâia i-ati adunat, ca 
să nu p6lă cuteza ceva Baltasar Batori, şi divanul asupra 
lor şi asupra, lut Sigismund. Așa i-au căutat divanului să 
îngădue, să țină Sigismund cu nemții asupra turcilor, de
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unde ati urmat apoi (6tă stricarea, Ardâlulul, precum 0 pro- 
rocise Alexandru Chendi și alţii mal mulţi. | 

Plinindu-se voia lui Sigismund, să să potă scula asupra 

turcilor, nu sai îndestulit cu atâta, ci din îndemnul lui 

Bocicai, al lut Gheţi, al lui Cheresturi şi al celoralalți păr- 

taşi, duminecă în 28 Avgust din anul 1594, sau făcut că 

vrea să mârgă în Mănăştur la Bescrică, şi pre la noao c6- 

suri înainte de amâqi ad adunat nobili! la sălaşul săi cu 

vicleșug, și au prins dintrenşii pre aceştea : 'dintră sfeâtnici 

"pre Baltazar Batori, pre Alexandru Chendi,. pe Franţisc .. 

Chendi, pe Voligang Covaşoţi şi pre loann Iftii. Dintră . 

ceialalţi :- pre Ioann Bornemisa, Gavriil Chendi, loann Foro,. 

Grigorie Senteniedi, directorul ţerei joann Gherendi, Albert 

Lonai şi pre Baltasar Silvași. Pre Ladislav Salandi Vai o- 

morit la casa sa, în Branicica. În 30 Avgust în piaţul Clu- 

şulul ai tăiat pre Alexandru Și Gavriil Chendi, pre Ioann 

Iffiu şi pre loann Foro, pre carele . au şi muncit din în- 

demnul lui Franţisc Gheţi; pentru :că ai fost dise în sei mul 

din Turda, că așa ar tr&bui făcut: cu Sigismund, cum: ai făcut 

senatul Romei cu lulie Chesariul. Pe Baltazar Batori şi pe 

Covaşoţi i-a trimis în - întâia. di a lat Septemvrie în ceta- 

„tea Gerlei la robie, şi. acolo i-au Şi sugrumat. după acâia, 

Pote că pe Covașoţi Par îi ertat Sigismund, dară i-ati stat 

pe. cap Stefan Ioşica, ca să potă fi el' cancellariă, precum 

„Sau şi făcut, ci .nu bine, au isprăvit deregătoria acdia în 

anul 1598. Pe ' Francisc Chendi şi oann Bornemisa în Ji- 

lăă. i-au omorît din porunca lui Sigismund. Pre loann Ghe- 

rendi, fiind că era ginere lui Sigismund Bocicai, Vau sâr- 

gunit în (6ra ungurâscă, ca să nu se mal întârne în Ar- 

“46|. Ce sad întâmplat cu Grigorie Sentienedi, Albert Lonoi, 

şi cu Baltasar Silvaşi. după aceia n'am aflat scris. Ci dice 

tot Anonimul din. Bălgrad, din carele am scris aceste, că 

Sigismund Batori din .averile celor tăiați mal mult atu do- 

bândit, de o sută de mii de galbeni, numai în ban! bătuţi, 

afară de argintul cel mult, şi alte scumpeluii, tăluși aşa 

Cronica românilor. Tom. 1. 
26
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le-aă izidit tâte pe taliani, şpanioli, şi pe mincinoşii : de 
lângă el, de după o jimătate de an, nemica i-ai rămas, 
Şi iară au trăit în f6rte mare lipsă întru avenire, de nu 
lar fi ajutat papa de la Roma, craiul Hișpaniel, Şi duxul 
Hetruriei, ba dâră dice el, și țera o ar fi vindut nemților. 

Până când au pătrat Sigismund Batori în Ardâl lucru: 
rile, care Je gisăiă mai sus, după cum scrie Anonymul de 
la Heveneşi!: <Impăratul turcesc ai trimis pre Herhard 

„_bașa, cu mare putere, şi i-ai poruncit, ca făcând pod preste 
Dunăre, și trecând să sodomâscă ținutul lu! Mihai vodă cu 
sabia și cu foc. Iară Mihai vodă cu cuvinte bune, și cu 
făgăduință, atâta au tămândat lucrul, de Ferhad başa. ai 
întărdiat a trece, şi pentru întărdiarea acâia părit fiind de 
Sinan bașa, impăratul au poruncit de aă sugrumat pre Fer- 
had bașa; și în locul lui at pus serdariii pre Sinan başa.»> 
Adecă Mihai vodă ai tămândat lucrul până în iarnă, când 
turci! nu ţin tabără. 

Heveneși ? nu scii de unde aduce:o epistolă a lui Aron 
vodă, carea el cu mâna 'lul o ai scris lu! Sigismund Ba- 
tori, titulul lătinesce, iară contextul unguresce, şi sunt aşa: 

„ Titulul din afară : «Prea luminatului prinţului, şi. domnu- 
lui; domnului Sigismund Batori de Șimleu, voivodului: fe- 
rei Ardelului, și comitului secuilor Ş. €. domnului și vecinu- 
lui săi celui prea grațioz.» Titulul din lăuntru. «Prea. lumi- 
nate prinţule, şi dâmne! Sănătate și noroc în tâte.> Oor- 
textul : «Mai în colo; mărirea ta atâta may bistătuit, să nu 
m& tem despre partea. polonilor, până când iată! m'ai scos 

„din scaunul mei, și mi-ai prădat, Şi pustiit țâra. Nu sciă ce 
pricină ai avut, pentru acâia aştept de la mărirea ta. VedI 
mărirea ta, ce'mi vel porunci, de ce trebue să mă (in; pen- 
tru că; cozacii s'au întors precum aud: Drept acâia mărirea 
ta nu -slobodi stea, până când nu me. vel învăța ce tre- 
bue să fac. Numa! 'de la mărirea ta aștept, trebue. să mă 

1 Anonymus Hevenesianus 1. c. | 2 Hevenesi. Tom. 68. p. 273.
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isbăndesc de poloni ai nu? pentru că ai fost necredin- 
„<ioși. Mărirea ta îmi poruncâsce prin jupânul Barciay, ce | 
trebue să fac. iarăşi, şi de ce să mă ţin, că nu. mă voii 
traje înapol. Dumnedev te trăiască pe mărirea ta. Dat în 
Putna în 13 Octomvrie din anul 1594. Aron Dei Gratia E. 
nec-non perpetuus haered. Regni Moldaviae. adecă: Aron 
din mila lui Dumnedeii E. şi moştân de pururea al țerer 
.Moldovel.» Ce însemnâză E acela, gâcâsce tu. 

- Din: epistola acesta să vede că dirept scrie Miron logo- 

fătul t dicând : «In anut 7103, au venit Lobodă cu ste 

cozăcâscă, şi au gonit pre Aron vodă din scaun, şi aii ars 

târgul Iaşilor.» Nici greșesce Miron în an, pentru că anul 

de la zidirea lumei îl încâpe cu Septemvrie, și Aron vodă 

Sau gonit din scaun prin Lobodă în Octomvrie din a- 

nul 1594, precum arată epistola lui. Despre Aron vodă în- 

„samnă aci,.că d6ră au fost fecior lu! Aron aceluia, pre ca- 

ele ai vrut generariul Castald în anul 1552, săl pună 
“domn în Moldova, în locul lui Alexandru IV, almintrelea 
“cum ar fi învățat Aron vodă ungurâsce. 

Anul 1595. De-:a crede este, că în iarna acâsta încă nu 

“Sai odihnit turci! de Mihai vodă, dară eu despre acâia 
“mam aflat scris. Avram Buculcer 2 scrie : «că în anul 1595 

în 6 Fevr. saii ţinut seim în Cracovia, la care ui mers şi 

soli! împăratului romanilor, al ungurilor, a! prințului Ar- 

dâlului, şi-al lui Miha! prinţului Țerei Muntenesci, şi au 

_ cerut de la. scim, şi de la craiul Sigismund III, ajutoriă a- 

„supra turcilor, dară în.seimul acesta nu s'au ales ceva des- 

pre acâia, ci sau lăsat pre altă dată.» Pre altă dată s'au 

„lăsat răspunsul, pentru că poloni! ţinea pre ascuns cu tur- 

cil, cum sau vedut la anul trecut din epistola. lui Aron 

vodă, şi să va vedea şi de aci nainte. 

1 Constans Miron în Ms. Chro- 2 Abrahamus Bucholeerus in In- 

nico Valach. cap. 62. sive ultimo..| dice Chronologico p. 737.



“Aron vodă precum scrie  Heidenştein 1 în iarna și pri- 
-- măvara! acesta, având ardelân! şi şi o samă de cozaci cu 

sine, au prădat. Benderul, au ars Achermanul, şi d6ră şi 
-mai multe lucruri bune ar fi făcut, după multe rele, de 
nu lar fi împedecat mal nainte pizma I&şilor celor faloşi, 
“apoi nesățiosa şi nebuna râvnă a lul Sigismund Batori. 

Sigismund Batori acesta, cum sau arstat la anil trecuţi, 
şi să va mal arăta şi la cel viitori, nu era harnic de a o- 
cârmui Ardâlul singur, tătuşi şi-a băgat în cap, să stăpâ- 
nescă şi alte țeri. Drept aceia au lucrat, precum scrie prea 

“vestitul Enghel 2, dicând : <Intw'acâia au pârit Stefan Reş- 
van pre Aron vodă la Sigismund, că nu este credincios 
către creștini, ci este plecat spre turci. Sigismund d6ră 
poltea, ca Aron vodă să-l fie lui supus, și Aron nai vrut 
să facă acesta, precum Sar cul&ge din Istoria lui Mihai vodă 
celui viiez. Sigismund drept acâia au trimis pre Caspar 
Corniş, Și pe Franlisc Daţo cu oști ardelenescl la Iaşi, supt 
pretest, ca să ducă mai mare ajutoriă lui Aron vodă ; dară 
întru adevăr ca. să prindă pre Aron vo odă ; pentru că le- 
aă poruncit pre ascuns, ca acâia. să facă, ce va dice lor 
Stefan Reşvan. Cu oștile acâste Ja inceputul lui Maia din a- 
nul 1595 necredinciosul Stefan Reşvan, aă împresurat fără 
de veste pre Aron vodă, Lai prins cu tâtă familia lui, Pat 
bătut în ferre, şi Pau trimis în Ardgl. Sositau Aron vodă, 
în 19 Maiă din anul 1595, la Vinţi! de jos, unde. au şi 
murit în robie, în anul 1597. Stefan Reşvan ai răpit i6tă a- 
vuţia lui Aron vodă, şi sai făcut alt domn în locul lui, 
nici ai îndrăznit cine-va dintră moldoveni a dice ceva îm- 
Pprolivă de frica ardelânilor.> 

Așişderea scrisâse mai nainte Paul Piasejchi 3 și alţii 
mai mulţi, pre carii pentru acâia nul pomenesc aci, pentru 

„ca să numi lungesc munca, ci să o isprăvese mat râpede 

' Heindenslein p. 315. : 5 Paulus Piasecius in Chronico 
2 Engel in recent. Hist. Mola. | Gestorum in Europa singularium 

p. 239. ad ann. 1595. 

N
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spre descoperirea ochilor. celor ce — — — şi să o întore 
pre. lătinie, de unde şi nume şi foloş! dial răare voiu avea, 
nicl voiă avea op să'mi cerceteze munca românii „Mel — 

pentru că typărindu- -se odată. munca. acâsta pă. lătinie, slo-” 

bod îmi va fi, ao typări şi pe românie, fără de censura. 

acelora, carii nu scit de acestea. 

Despre Stefan Reşvan acesta, cu cârele Sau însoţit. Sigi- 

smund Batori, scrie Valteri că au fost de n6m ţigan, şi 

fiind norocos în răzbie, aii ajuns la mare trâptă în 6stea 

lu Aron vodă, până ce sau făcut şi domn în locul lui 

prin ajutoriul lut. Sigismund Batori, carele. necum să fie 
fost harnic de a domni şi preste românii din Moldova şi 

din Valahia, ci pre ardel6ni, i-aii repus în scurt timp, cum 

vom vedea la anil viitori. | | Ia 
“Tu cetitoriule! aci stăl, gândâsce şi încruceză, cum au 

putut ajunje moldovenii cel vitezi, caril au bătut pre po- 

loni, pre unguri, pe tătari şi pe turci, la atâta, de acuma 

Sau supus și ţiganilor? dară tătuşi nu te prea. mira, pentru 

că acesta o ai pricinuit nenărăvirea lor întră sine, după: 

ce s'au stins vița domnilor cea bătrână despre partea băr- 

bătâscă în anul 1552, iară despre cea muerâscă în anul 1572. 

Aronescii din Bistra dintră mulți bărbaţi zdraveni ai fost 

Și sânt acuma în anul” 1810, când scrii acâstea, nu fără 

fundământ să dic a fi din sămînța lui Aron vodă acestuia. 

Tiganul Stefan X Răzvan, bucuros sai făcut vasal, sau 

supus deplin lui Sigismund Batori pentru domnia Moldovei, 

„şi cum să nu facă, mal ales ţiganul una ca acâsta ! Drept 

“dicbia îndulcindu-se Sigismund Batori cu domnia Moldovei 

“cea cu viclezug, şi fâră de vreo cădință nebunâscă răpită, 

dară nu moştenită, fără numai gustată cum să va arăta 

acuși, “sfătuit fiind şi de vre-o 'câți-va nebun! din Ardâl, căci 

| pre bărbaţii cel înţelepţi îl. tăiase în anul trecut, și-ai bă- 

gal în cap, săși supună şie Și pre Mihai vodă . cel vit6z 

1 Balthasar Valtherus-in vita Michaelis Principis Valachiae. p. 245.
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cu Valahia. Pentru acsia,; precum arată prea vestitul Enghel 2, 
au trimis Sigismund Batori la Miha! vodă, ca să i se su-i 
pună lui, de îl este: voia, să'l ajute asupra turcilor.! Mihai 
vodă vădendu-se pre sine în mare primejdie pus despre 
turci, de se va lipsi de ajutoriul ardelenesc, şi temându-să să 
nu pățască cum au pățit Aron vodă, de va ținea lângă sine 
pre ardeleni, a strâns pre bosril țerel şi s'a Slătuit ce 
să facă, și au închis din sfatul tuturor, casă să supună 
întru atâta lui Sigismund, ca Sigismund să fie cel mai mare, 
„dară domnia Valahiei cu tote veniturile să fie ale lui Mihay 
„vodă şi ale următorilor lui. Cu orânduiala: acesta au trimis . 
Miha! vodă la Sigismund în Ardgl pre mitropolitul Eythimie, 

„pe Luca episcopul Buzăului, pre Theofil episcopul Râmni- 
cului, pe Mitrea vornicul, pe Hriza vornicul, pe Dumitru 
logofătul, pre Dan şi Theodosie vistârnicii, pre Radul clu- 

_c€riul, pre Radul postelnicul, pe Borhia logolătul, pre Vin- 
ta clucâriul, pre Stomilă postelnicul și pe Preda logo- fătul, caril aă mers în Bălgrad în 20 Maiu din anul 1595, şi (fiind că el după cum dice Filştih la acelaş Enghel, vrea să, strice pretenşugul într& Miha vodă şi într& Sipismund 
Batori) întâlnindu-se cu Stefan Toşica, și cu Gheorghie Ra- vezdi plenipotenţiarii lui. Sigismund, aii făcut hrisovul ce să aduce de Volfgang Betlen 2 carele n'a : fost cu putință să să țină de Mihal vodă ma! îndelung, fără numa! până a. iuni, până când s'au mântuit de Sinan bașa, carele era să vină asupra lui,. precum ai Și venit acuş. Și aşa Si- gismund Batori, prințul a tâtă Dachia veche, mai pre urmă „at r&mas şi fără de Ardăl, carele e o bună parte a Dachiel „ul Traian, cum vom vedea la anil, viitori. a Până a să isprăvi nebuniile acâste, precum scrie Ano- nimul de la Heveneşi3: «Sinan başa ai venit şi'au facut 

1 Engel in Hist. Valachiae Part. | . 3 i , ” Anonymus apud Hevenesi I. p. 233. y I 
2 Volfg. Bethlen Tom. 3. p. 557. | Tom. 68. p. 143, seg.,
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pod, preste Dunăre ca să trecă in Valahia, și podul Lai 

făcut la Jurgi, trecând Sinan bașa în Valahia, Pau întim=.. | 
pinat Mihai vodă cu prea, mare îndrăznire la satul Călu- 
gărâni, carele este la tare loc, având. apă şi tină prin pre- 

giur, preste tină era un pod, .Sinan başa cu stea sa, în 

carea era mai bine de o sută de “mil de ostaşi, au rămas 

dincolo de tină, Mihai vodă dincâce. Locul acesta este de- 

parte de Dunăre cale de o di. Bătându-se Mihai vodă a- 
colo cu Sinan bașa, au cădut patru başi şi şâpte Sangiac- 

begi, Gasuşi Sinan başa, când fugea pe pod, înbulzindu-se 

turcii pe pod, ai cădut de pe pod în tină, şi ianiciarii Paă 

tras dia tină, carea. întâmplare reă au însemnat și câle- 

laite bătăi ale lui Sinan paşa. Aă luat atunci Miha! vodă 

15 tunuri de la Sinan başa și stâgul prorocului Mahomet, 

ce.era verde, şi de turci se prea cinstea. Stâgul acesta Pau 

trimis după acsia Miha! vodă la împăratul Rudolf II în Praga. 

Pre Albert Chiraliă, laă fost trimis Sigismund. întru aju- 

toriti lui Miha! vodă asupra lui Sinan baza, dară. acolo reit 

sau purtat Albert Chiraliă; pentru că fiind vr'o câţi-va 

pori, caril ati nu iubea pre Mihai vodă, ai era fricoși, 

întră caril ai fost Mirosla logofătul şi Dan visternicul,_a- 

ceştea. aii desmântat pre. Albert Chiralii să nu mergă ne- 

bunâsce la bătaie, că ce sânt Şese-spr&- -dâce mil, în contra 

ul de Tai? acesta încă dicend: Mihai vodă. acesta 

numat-îndfăZaire sumâţă are, şi nu lucră după înţelepciune, 

ci merge orbâsce şi cu nebunia lui „vrea să ne pârdă şi 

pre 'nol;. aşa ai rămas cu el Albert Chiraliă. 

Ai fost o pădure întră Mihai-vodă și între Albert Chiralit, 

aici încă dimpreună cu botril mai așteptat pre Mihai 

„vodă, nici au mers după el, ci mai vârtos sau întors înapoi 

dimpreună cu bosril, pentru. carea faptă, pre. vr'o  câbl- -va, 

“bosri era să spânzure Mihai vodă.. 

__Aci de ar fi ţinut una Albert Chiraliui şi bosril cu Mi- 

“hai vodă, n'ar i fost de lipsă după. acâia, ca să mârgă 

Sigismund Batori cu mare 6ste. în Valahia ; pentru că de 
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odată ar fi sfărmat stea turcescă; dară măcar că Mihai 
vodă ati fost numai cu stea, tătuşi aii bătut o parte din 
6stea turcescă, și Sinan başa încă ai cădut în tină, Mihail 
Horvat încă n'au fost în bălaia acesta. 

Bătaia acesta aşa ab fost-de tare cât' mal până la cor- 
tul lul Sinan bașa ai străbătut 6stea lui Mihai vodă, dară 

” sosind” după acâia 20,000 de Ianiciari, cari! fusâse în coda: 
taberii, pre aceștea nu i-au putut împinge stea. lui Mihat 
vodă, ci saii întors dincâce de tină. Mihai vodă acolo așa 
ai lovit un ture, de Tau tăiat în doao părți : acâşta o au 
vădut Ensuși Petru Chermendi ; ținutaă bătae” de unspr&- 
qâce câsurl până sara. . | > 

ihail Horvat cu ajutoriul ardelenesc, adecă cu doao mil 
de secui şi cu alți ostaşi ai fost dincâce de o pădure: Mi- 
hai vodă i-au chemat la sine, dară el n'aii mers. Acela u- 
nul aă fost Albert Chiraliii, precum disăiu, o pădure ai fost 
într& denşii, Mihai vodă ati fost: dincolo de pădure, Mihail 
Horvat cu Albert Chiraliă și cu botrii, au fost dincâce de că- 
tr& Bucuresci, iară Bucurescil sânt departe de satul Calu- 
găreni, unde ai fost bătaia, cale de o qi.» E 

Vedi cum ai fost bătaia 'de la, Călugăreni, nu cum bâr- 
fesc “Valter 1 Și Iştvaafi 2 'în lauda ungurilor şi a cozăci- 
lor, iară mal virtos în lauda lul Albert Chiraliă. Una face 
bine "Valter că însâmnă dioa în carea s'au întâmplat bătaia 
acesta, adecă în 13 Avgust din anul 1595. 

“ După bătaia de la Călugărâni precum scrie Valter 3 .<Mi- 
ha! vodă şi-aii tras 6stea îndărăpt, şi au odihnit cu toţii 

„până de cătră. dică, atunci însciințându- -se prin un turc, ca- 
„Tele căduse rob, şi lui îi era cunoscut despre numărul tur 
cilor, de -cu n6pte au pornit, şi în 14 Avgust sau tras la 
riul Ardein, de acolo Vineri în diua de Sântă Măria: mare 
Sau tras la satul Iăgăresci, unde ai odihnit trei dile. Până 
a odihni la Iăgărescl, ardel€nil sai furat din ste şi ai pră- 

„1 Valtherus 1. e. p. 241. seq. —.? Istvanfi lib. 29. circa. finem.. 
5 Valtherus 1. e. p. 242. seq.
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-. dat Bucurescii, ce nu era mal departe de la Iăgăreşti. de - 

o milă de pămînt, dicând că mai bine să le-vină lor prada, 

de cât să rămână turcilor. Acesta ajutorii ai avut Bucures- 
cenil de la ungurii cel lăudați! De la Iăgăresci, fiind că 

Sinan başa îl urma cu stea sa cea cumplită, sai tras la 
munţi, până a" veni ajutoriă de la Sigismund Batori din 

Ardl, căruia, îl scrisâse pentru ajutoriă mal nainte ;.iară 

Sinan başa aflând Târgoveştii deşerţi, pentru că Mihail vodă 

trimesâse pre domna sa cu feciorul Pelraşco mai nainte în - 

- Sibiiu ; au făcut într'ânșiI .o cetăţulcă, în carea. au aşedat 

- păzitoriu pre Ali başa cu Cadi de Avlona şi cu 3500 de 

ostași turcesci, dându'i 40 de -tunuri şi zăhărea să le ie 

pre trei ani > Aşişderea scrie şi. Iştvanfi. 1 

Până. când ai pătrat acâstea Mihai vodă cel vit&z, “Sigis- 

mund Batori, precum scrie iarăş Iştvanfi 2, au ținut f6rte 

luminata nuntă în Bălgrad cu Maria Cristierna fata lu! Ca- 

rol unchiului împăratului Rudolf II, şi după ceai ispră- 

vit osp&ţul, cătră sfârşitul lui Avgust din anul 1593 au pe- 

". trecut pe socră-sa până în Aiud, iară Maria Cristierna au 

petrecut pă mumă-sa până în Tăşnad. După petrâcerea s6- 

crei sale Sigismund au trimis pre Benedict Mindienti viţe- 

cormnitul secuilor, pe Baltazar Bogati şi pe. Lupul Corniș, 

să adune secui! la Cohalm, carii sai şi adunat ca la 24.U00 

de ostași, numai săi capete îndărăpt .privilegionele, care 

Je perduse : supt Ioann Sigismund Zapolia cel tiner în a- 

nul 1562, precum. le făgăduise Sigismund Batori prin tri- 

mişii cel mai sus numiţi. Deci Sigismund încă. aă eşit din 

Bălgrad în 27 Avgust, și au mers la Sas: Sebeş cu 2000 de 

pedestrași, .şi doao.mil de călăreți de curte. De la. Sas-Se- 

„beş au mers la. Cohalm, şi de acolo la vamă lângă Bra- 

“săi, unde. Paii-'ajuns din Oradea Mare 300 .de călăreți 

şi 1200 de pedestrași, din Prusia 300 de cozaci, de la îm- 

p&ratul Rudolf I1,.1600 de nemți. călăreţi, patru cetăți să- 

„sesci au dat fiesce carea căte: o mie de ostaşi cu hainele 

“1 Isivanfi 1 e 2 2 Istvanfi 1. e. -
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sale, Bistriţa cu roșie, Braşeul cu vinete, Mediaşul cu: verde, . 
Sibiiul cu negre;;: venitau şi Stefan -Reşvan cu.moldovânil, . 
carii era pedestri 2300, călărr 800. Aceştea toţi fac.la o 
laită 39,000. Mai avea şi .Mihal vodă cu sine 16,000, cum 
am-'vE&dut din Anonimul de la Heveneşi ma! nainte. Așa 

“dară'tâtă 6stea. de carea aut. fugit Sinan başa, n'aă . stătut 
nici din 15,000 cum scrie Valter 1, nice din 60,000 cum 
dice - Betlen la Enghel 2, ci au stătut din 55,000, Eu me 
mir şi de Iştvânfi din carele am scris. suma ostașilor luă 
Sigismund Batori, tot pe: nume, cum ai putut. greși în fa- 
cerea - sumei, de aii scris, că după ce au trecut Sigismund la 
Rucariu, și şl-aă numerat ostașii, sau aflat călăreți 22,000, 
iară pedestraşi. 32,000. Dâră acelea, 15,000 de ostaşi, cu. 
câte mil au fost ma! mulţi la Rucariă de cât la Terţburg, 
i-a răsărit din pămînt ! 
“Mai cu luare de samă. scrie același Iştvanfi 3 despre NMol- 

"dova, dicând: «Când era încă-la Terţburg Sigismund, i-ai - 
venit vâste că loann Zamoschi cancellariul și hătmanul Po- 
loniei, audind că Stefan * Reșvan sau depărtat 'de la Mol- | 
dova, fără de scirea craiului, ai trecut din Podolia cu 6ste 
în Moldova, şi cuprindându-o, au pus întrensa domn pe 
moldovanul Ieremia Moghila. >: Despre care lucru așa scrie 
şi prea vestitul Enghel4 .: Heidenștein ar fi trebuit să a-: 
daoge şi acesta că fala lui Zamoschi s'aă îndestulat cua- 
tâta, că at pus domn în Moldova: S'aii aflat mai mulţi după . 
obicsii,- caril poltia. domnia Moldovei, căcr serie. Heiden- 
ştein pagina. 316 așa : <Să bătea după domnia Moldovei, 
un grec carele să însurase cu fata lui Alexandru: ((V) . și 
sora lui Bogdan (IV) aceluia, carele au lugit la Sigismund 
Avgust.> Ci moldovânil ab poftit domn moldovân. Între cel 
ce poftea domnia Moldovei, ati. fost şi Luca Stroiţa şi Ie- - 
remia Moghilă — — — (despre caril am vorbit la-anit 1591 
2 Valiherus |. e 244. | 9 Istvanfi |. 6. 

* Engel in Hist. Valachiae Part, * Engel in recent.: Hist. Molda- 1. p. 239, in notis, viae p. 240. seq; .
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“şi 1593). Ci lui Zamoschi i-au ma! plăcut Ieremia Moghila 

şi pentru nâm și 'pentru 'avâre, cu' care mult putea face în 

“ Moldova. Pre acesta Pai dat așa dară domn moldovenilor, 

lăsând craiului întărirea supt condițiile acestea. Întâi :-ca 

lgea apusului să să ţină în Moldova ca şi l6gea r&săritu- 

lul. A doao: ca de vor fi creştinii norocoşi asupra turci- 

lor, şi polonii vădând acdia sar rădica asupra turcilor, a- 

tunci leremie :Moghila să se lase de domnie, să se îndestu- 

l6scă cu niscari: venituri, şi. Moldova să fie a polonilor. 

(Acesta nu Sar putea crede, de nu o ar scrie Heidenstein 

secretariul crăesc, ca polonii să poftâscă folos din hărnicia 

altora, carea er cu deadinsul și în tot tipul o împedeca). A 

treia : până atunci încă să fie supus polonilor şi numul 

aşa să să pârle în Moldova. ca un voevod polonesc, pen- 

tru. pildă, ca voevodul din Podolia... A patra : de sar în- 

tâmpla ca făcându-se pace, Moldova iarăz să r&mână supt 

ture, atunci să asculte de împ&ratul turcesc, ca şi mal na- 

inte, dară polonilor tătuși să le fie credinci6să, şi pre aceia 

să le jâre. Moghila ai şi jurat pe tâte câte au poltit -Za- - 

moschi. Vedi fala şi nedreptatea leşâscă ! Căci nu înviă a- 

cuma Slefan al cincilea !: Ci eii mă întorc la istoria Va- 

lahiel. - a | a 

” După ce ai trecut Sigismund Batori în Valahia cu 39,000 

de ostaşi, cum s'ait dis, și sau împreunat cu Mihai vodă, 

Sinan başa, precum scrie Valter 1, sai tras spre Jura! în 

luna lul Octomvrie, iară Mihai vodă cu Sigismund . Batori 

au bătut din tâii cetăţuica carea o făcuse Sinan -başa în 

Târgoveşti, apol s'au cărat: după densul la Jurj!, unde tre- 

cuse Dunărea. Sinan başa cu partea cea mal mare, numai 

puţinei turci rămăsese, pre caril i-au lăiat Miha! vodă, ca- 

rele mersese întâiă la Jurgi. Apol după ce aă stricat cetatea 

Jurjălul şi podul cel de -Sinan başa-lăcut, cu toţii s'au în- 

turnat la Bucuresci; unde au aflat doao tunuri prea mari, 

1 Vahherus |. c. 945,
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lăsațe de turci. Decil, Sigismund Batori în 20 Noemvrie din 
anul 1595, sai înturnat cătră Arde! și Miha! vodă Tai pe- 
irecut până la Gheghiţa orașul Valahiei de supt munţi. De 
unde Mihai vodă sai .înturnat la Târgovești, şi acolo ati 
petrecut iarna, iară Sigismund Batori at trecut la Braşei 
cu oștile. sale, ducând cu sine cincl- deci de tunuri, care le 
căpătase Mihai vodă de la turci şi le dăruise lul. 

Așizderea scrie Iştvanfi 1 cu alţii mal mulţi despre mâr- 
gerea lui Sigismund Batori asupra lui Sinan başa, ba încă 
“cu mai mare poială scriă; cărora le r&spunde Franţise 
Mico 2, scriind precum urmeză : «În tâmna ac6sla au venit 
Sinan başa veziriul lui sultan Mahomet III, pe Ţâra Mun- 
tenescă, de acolo ai vrut să vină. pe Ardăl, la a căruia 
veste ai. venit în Ardâl ajutoriă nemțesc ca la 12,000 de 
Gmeni, și sculându-se şi țâra au purces în Valahia, dară 
numai pre la strămtori s'aă ţinut, până ce sau răcit şi au 
venit timpul să să întorne turcil, Vădând turcil că s'a în- 
tărdiat vremea, sai înturnat și au trecut Dunărea pre la 
Jurgi.  Vitezii nostrii a ajuns câda la trecătâre, şi au tăiat 
pre cei mai slabi, fiind că veziriul trecuse cu armada : tă- 

„tuşi sai fălit că aă bătut, pre Sinan başa. Se pot fâli şi 
întru avenire că Pau bătut, ci dintru acsia tocma nimica ai. 

- fost, pre carea 6ste o bat, iai. de la aceia tabăra și tunu- 
„Tile.» Veqi cum serie Mico, carele pe acâle vremi trăia și 
după acâia au fost mare om în Arde! supt. Gavril Betlen 
prințul Ard6lului, pentru că alți avtori tâtă lauda o ai tras 
de -la români şi.0 ai dat lu Sigismund Batori celui nes- 
tătornic şi în fire şi în Ardei! Dară cu mă întorc la pe- 
rirea lui. Stefan X Reşvan domnului Moldovei, celui întâi 
dintră țigani, cum am arătat mat sus la anul de acum. 

Sigismund Batori, după ce s'aii întors ]a Braşei, ai dat 
Gate. lui Stefan Reşvan, să să .aș6de iarăş in domnia Mol- 
„dovel; ci măcar că era. prea bun ostaşi aă pierdut bătaia, 

Istvanfi |. c. — 2 Miko Ferentz a' k6zel irt. ICronikâban ad 
-ann. 1593.
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carea o ai avut cu Eremia Moghila şi pringându-se de vii 

Sau tras în țapă la mişlocul lui Dechemvrie. Aşa dară dom- 

nia ţiganului preste români, numai din Maia până în De- 

chemvrie, şi acesta incă pentru - cine o aii suferit moldo- 

vânil cer lăudați în lumea tâlă, aă nu pentru Sigismund 

Batori ? Cine vrea să scie-mal multe despre Stefan Heşvan, 

cetscă pre Iștvanfi 1, pre episcopul Paul Piaseţchi ?, şi ar- 

hivul din Vatican 3. Dară et mă mir şi mă ciudesc, ce aii 

avut Climent VIII, papa de la Roma, de a să mesteca. şi 

în lucrurile Moldovei, când n'au avut gând să ajute pre 

beţii moldoveni, fără numai săi supună șie. 

Anul 1396. Din decretul lui Gheorghie Racoți celui mal ti- 

ner ce sau tipărit în Bălgrad în anul 1653, şi sai dat lul 

Simeon Stefan mitropolitului din Bălgrad, să. vâde, că Si- 

gismund Batori au fost dat în anul trecut, dară eu uitasem 

al scrie acolo, decretul acesia : <Sigmon din mila lui Dum- 

nedei craiul ţerilor Ardelului, şi a Moldovei, şi a Ţerei Ro- 

mânesci, şi a sfintei biruintei a Romei, domn părților țărei 

ungurescă, și șpanul secnilor, cinstiţiloer nemeșilor, și pre- 

fectuşilor, şi odvarbirailor cetății u6stre Făgăraş, celor de 

acuma şi celor de acuma înainte vreme, care vor rândui a! 

avea, vădând sănătatea şi mila n6stră, pentru că noi am în- 

găduit cinstitului oann din Prislop vlădichei săbârelor româ- 

nescl în Ardl, cum și întră alte părți a ţerei nostre Ardslului, 

din obicsiul bătrân, de la toţi popi! românesci supt putcrea 

lut Sai sucuit din an în an a lua florintul, aşa şi de la popit 

sebrelor românesei în biruinţa, carea să ţine de cetatea: 

nâstră de Făgăraş, putâre întregă să aibă a! țercălui, şi 

| florintul din an în,an iot dâuna să pâtă lua, cum am îngă- 

duit pre puterea cestor de acum, pentru care poruncim voao- 

lare în rândul acestora, cum de acum înainte supt mâna 

şi supt putsrea loann ot Prislop, caril să țin de celatea 

1 Istvanfi 1. c. | „9 Archivum Vaticanum Arma- 

2 Eppus Paulus Piasecius |. e. | rio 4%. Tom. 33. p. 131. 

[n . €
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n6stră Făgărașul,” întră popii românesc! puterea sa să aibă 
a'1 țercălui pre aceia, şi de la 'aceia din an în an a avea 

„câte un florint, şi pulsre a îngădui în. tot typul, să v&-ţi 
neţi, și să fiţi detori, într'alt chip să nu faceţi, cetind a- 
ceste” cărți înapoi să le dați. Date în Bălvrad în luna: lu 

„Iunie în 4 dile, vălât 1595,» şi era scris dedesupt: «Şig- 
mon; craiul, scris cu mâna lui.» In sfârşitul cărţilor: «Io- 
şica Stefan Canjelariuș, scris cu mâna lul.>. Şi cu puţinel 
mai în jos: «Ianuş Benadofi scris cu mâna Jui.>: Decre- 
tul acesta așa sau typărit românesce în numitul an 1653, 
când vrea. Racoți II să reforme pre românii: din Arddl, și 
eu trebuiam să pun la anul trecut, din carele poți vedea, 
ce vrea Sigismund Batori să fie, ce nu i sau sfelit, pre- 
cum am arătat mai nainte. La anul acesta 1596 despre 
Ardel aşa scrie Brietie!: «În anul 1596, Sigismund Ba- 
tori aă mers în Praga să c6ră ajuto:iu, unde vărsîndu-se 
în grea primejdie căduse, ci s'au însănăloșat, și mal multe . 
i Sau făgăduit de împăratul Rudolf II, de cât i s'au dat. 
Dară solul patriarhului de la: Roma, i-au făgăduit pe î6lă : 
lună, câte 40,000 de galbeni, căruia mal credându”, sai 
înturnat în Ardel.» 

Aşișderea, scrie Palatie2 numai cât dice, că câte 50,000 
de galbeni pe lună i-au fost făgăduit solul papei. Ei €n- 
sumi dic, că nam cetil, să fie căpătat Sigismund făgăda- 
șul acela. 

Bucolcer 3 scrie: <În anul 1596, la sfârşitul lux Januari 
au perit Ahmet bașa din Timiș6ră, “împreună cu stea sa, 
tăiat de ardel6ni.» Mai chiar scrie Brentant dicând: «Sau 
bătut 6stea turcâscă, la Timiş6ră de Sigismund Batori prin- 
țul Ardelului, cetatea tătuş nu sau putut lua.» Aşişderea 
scrie Calvisie 5. | 
„2 Philippus Brietius in Chro- 4 Ignatius Brenlanus in Epitome 
nico Universali ad ann. 1596. 

.* loannes Palatius in Aquila A Austriaca Lib. 47. cap. 2. * Sethus Calvisius: in opere 3 Bucholcerus p,: 744. "| Chron, 

Chronol. ad ann. 1596. 
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„Iară despre Valahia scrie ValterI: «După ce s'aii întur- 
nat Sigismund Batori de la Gherghida din Valahia, Miha! 
vodă sau dus la Târgoveșii, ce sânt departe de Gherghida, : 
qâce miluri, unde aă petrecut iarna, şi mare parte a vărei,. 

„Şi ad chiemat Gmenil de la munți la şesuri, căsile cele .stri- 

cate. le-aii dires, satele le-au împoporât, şi în cât ai putut 

le-ai dat sămință spre însemănarea pămînturilor, pentru 

că turcil mâncase . bucatele, prădase. vinurile, şi călcase . 

partea cea mal mare a holdelor, şi bucatele ce să aducea 

de pre munți, și din Ardâl, prea scump să vindea, în Mol- 

dova. încă pentru - războele .câle.; multe de abea să hrănia 

pre sine: neguțătoriile cu turcii încă încetase cu totul. Iară 

ca să-nu'să lenevâscă, ostașii încetând de la. arme, în scurt 
timp după acâia vr'o câte-va. mil ai slobodit preste Dunăre, 

carii au bătut cetatea Pelvin, și într& alte prăq! ce aii luat 
dintr'ensa, au prins şi -pre murea lui Miha! .Oglu celui 

prea bogat cu un fecioraş, şi cu o fetiş6ră, pre caril ne- 

vătămați i-au dus la Mihai. vodă, şi aşa i-au ţinut, şi ace- 
sta drept. acâia cu mai mulţi bani-saă răscumpărat de Mi- 

hai Oglu, de 'cât fac 500,000 de galbeni. 

- După acâia scrie acelaş Valter2 că Hriza vornicul și Du- 
mitru logofătul în anul 1596 (nu 1595), după Sântă Măria 

mare Sai înţeles cu turci! asupra lui Miha! vodă, carea 
oblicindu-o Mihai vodă, pre amândoi. i-au tăiat, și mal pre. 
feciorul Hrizil. Apoi cu patru dile după tăiarea acestora, 

au şi sosit trei mil de turci cu tătarii din Dobrodichiii, 

nădăjduind că prin vindarea! bosrilor. celor -mai nainte tă- 
iați, vor putea. prinde pre Mihai. vodă, ci Miha! vodă așa 
întocmise pre ostaşii să la Dunăre, de cât ai trecut turci! 
cu tătarii Dunărea, înidată sai tăiat. Mai în jos încă venea 

alte “trei mii de turci întru ajutoriii celor mai din nainte, 

ci aceștea încă ai perit mai mare parte de sabiile românilor. 

1 Balthasar Valtherus in vita Mi- 1 Idem Balthasar Valtherus |. c. 

chaelis Principis Valachiae p. 247. p. 248.
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Până când. ati făcut 'acâstea la: Dunăre Miha! vodă; îm- 
păratul turcesc: Mahomet III, aii mers să bâtă Agriă, și at 
poruncit hanului tătăresc, ca şi el să! mârgă. întru ajuto- 

rii, despre 'carele aşa serie Anonimul de la Heveneşi 1: 

«În anul 1596 când aă mers împăratul. Mahomet supt A- 

gria de o au luat, atunci hanul tătăresc ai venit în Ţâra 
Muntenâscă, cu cuget ca acela, ca să! mergă întru ajuto- 
riă; pentru că tare şi vârtos îl poruncisă împăratul ' ca să 

mârgă. Prin Moldova ai “venit cu 40,000 de tătari şi'cu 
moldovânil. Oblicind acesta Mihai vodă cu țâra şi cu stea 
ce avea sau gătit și cu 28,000 de 6meni, au mers asupra 
hanului, Pau întirit din țâră, şi forte mulţi tătari au omo- 

“Tit. Aşa hanul tătăresc n'aii putut mârje intru ajutoriă îm- 
peratului turcesc la Agria, ci sai înturnat în ț6ra sa:> 

Așa scrie şi Valter?, numai cât mai încâlcâsce istoria 
acâsta în graţia lui Eremia Moghila domnului Moldovei, pen- 
tru că era clientul polonilor. Iară ' Vartolomeiiă Dionigi 3 

"scrie că hanul numal cu 20,000 de tătari au fost venit a- 
supra Valahiei, şi dintru aceia 8000 au tăiat Mihail vodă. 

Valter 4 iarăş așa scrie mai încolo: «În anul 1598 după 
Sămmiha!, Mihai vodă iarăș aii trecut Dunărea cu 12,000 
de ostaşi, şi în XII calende -ale lui Noemvrie ai stricat 
orașul -Nicopoiului, tăind pre turcil dintr'ensul, şi când era 
să bată şi cetatea, sanjacul sai prefectul cetății Pau. cinstit 
cu multe daruri, adecă cu haine berluite. cu soboli, cu 
dece astrucani înşelați, înfrănați cu țefranguri tot într arjin- 
lite, şi sau rugat să facă pace cu el şi să se întârne, ca. 
nu cum-va întorcându-se împăratul de la, luarea Agriei, să 
vină întru ajutorit cetății, şi Miha! vodă să dea. de mare 
belea, ş. c., făgăduituri-aăi ŞI acâia, căl va împăca cu îm- 
păralul ş. c. Iară Mihal vodă nu atâta pentru darurile. şi 

1 Anonymus apud Hevenesi Ms. |  * Bartolomeo Dionigi nella parie 
tom. 68. p. 144. - quinta delle storie del Mondo Lib. 

10. p. 447. 
> Valtherus |. e. p. 249. seqd: -| --. 4 Vaitherus |, e. p. „250,
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făgăduințele sanjacului, cât pentru acsia, că cetatea cu -a- 

nevoie sar putea lua, trecătârea preste Dunăre era deparle, 

şi lesne s'ar fi putut încunjura din dărăpt prin 6stea îm- : 

p&ratulu, sau împăcat cu sanjacul şi sai înturnat în Va- 

lahia.. După ce ai trecut Dunărea, într'o dimin6ță mergea, 

“înaintea oștilor cu şâse prâteni, cinci-deci de călăreți îl 

urma cât colea, apoi oștile mai de departe. Acolo ai dat 

preste doi turci, cari siliți fiind Vai însciinţat, că nu de- 
parte cinci sute de turcă prădeză şi ard ţinutul acela. Îm- 
protiva acelora pornind vitâzul, numai cu acei șese prâtent, 

pe 14 el cu brânca lui i-aii tăiat, ajutat apoi de ai săi, pe 
mulți ati tăiat, pe. ceia-lalui “i-a fugărit, şi așa Sau în- 

turnat în Târgovești, şi acolo sau odihnit. . 

Episcopul cel lătinesc din Ardăl, încă în anul de acum 

aii căpătat de nou Gilăul, carele'să luase de la episcopia 

lătinâscă dimpreună cu Zălahul şi cu alte sate în timpul 

„ crăiasel Isavelel; pentru-că scrie Anonimul de la Heveneşi!: 
<În anul 1596 când ai dat prinţul Sigismund Batori Gi- 

lăul lu! Dumitru: Napraghi, și at trimis în Dechemvrie pre 

Julafi Leştan, săn dea moștenirea, era un lup blând în ce- 
tate, carele crescuse acolo de puiă mic; cât ai întrat c- 

piscopul Napraghi în cetate, îndată au sărit lupul “preste 

ziduri şi aii, fugit la pădure, (ati fost pușcat cu tunurile, 

când ai mers. Napraghi, şi de acâia sau spăriat lușul), a- 

cesta. când o ai spus lui Napraghi, el au dis: Nue minune 

de au fugit, căci după disa. evangheliei, fuge lupul “când 

„v6de că vine păstorul cel adevărat. Tot: atunci sai rumpt 

şi un camin sau “horn, la carea at răspuns, că îns6mnă 

ceva răi pentru zidariul carele nu lau fost bine făcut.> * 

Anul 1397. Filip II, craiul Hișpaniel în anul acesta ai 

dăruit pe Sigismund Batori cu mielui cel de aur prin mi- 

jlocirea împăratului Rudolf II, şi i lat şi acățat pre piept 

cu mare pompă în: s6se Martie în Praga, unde mers6se S 

1 Anonymus Hevenesianus l. e. pag. 213. 

Cronica vomânilor. Tom. II. | Pyi
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gismund să să înțelegă cu împăratul pentru ajutoriul. a- 

supra turcilor, de unde: cu nădâjde sau şi înturnat în Ar- 
dei, precum scrie JBucolcer 1 și Bulenjer 2. Bulenjer și acesta 
scrie că în mielul cel de aur au fost pus un diamant, de 

nespus preţ. Ei socotind firea lui Sigismund Batori, gân- 

desc, că ma! bucuros ai primit el aurul din carele era 

făcut mielul şi diamantul, de cât vâlfa cea mare a mielu- 

lu. Tu de vrei să scii-ce este mielul cel de aur? îţi r&- 
spund că este o fâlfă forte mare, carea să dă ma! cu samă 

acelora, carii sânt născuţi din familil oblăduitâre, altora mai 
rar să dă, sau işdănit de Argonautele grecesc, şi numai 
oblăduilorii Belgiului putea împărţi vâlfa acesta, de acolo 
au trecut pulcrea de a împărți la casa - Hispaniei şi la casa 

Austriei. 
Baltazar Valter 3 carele în anul!- acesta 1597 ai mers la 

Țarigrad cu solul polonilor, ca cel ce a vădut multe cu 
ochii s&i, scrie, că împăratul turcesc Mahomet III neputând 
almintrelea a învinje cu Mihai vodă, în anul acesta sai 
întors la vicleșug, şi ai trimis prin un ceauș lui Mihai 
vodă tâte stemele voivodatului Valahiei, care l-ai şi primit 
Mihai vodă, neavând ce face, pentru tinăra vârstă şi ne- 
buna purtare a lui Sigismund Batori, dară totuși aă ţinut 
cu creștinătatea, ci turcii au priceput sfaturile lui, mai vâr-- 
tos atunci când în luna lui Iulie ai trimis Sirbil“la Mihai 
vodă să le stea întru ajutoriii. Drept acâia împăratul turcesc 
au trimis alt ceauș pre Hala Masar la dânsul, prin. carele. 
i-au trimis şi ferman, ca de aci înainte haraciul .cel obici- 
nuit, numai de gim&tate să] plătâscă . Miha! vudă, şi să 
fie domn Valahiei dimpreună cu Petraşco fiul săi, carele 
acuma. era în vârstă de 15 ani, până când vor trăi. Mihai 
vodă tătuşi nu s'aii plecat turcilor să'și lâpede stea, ci ati 

| : Abrahamus Bucholcerus in 3 Balthasar Valtherus in vita Mi- 
indice Chronologico p, 750. 

* Tulius Caesar Bulengerus in 
Hist. sui temporis Lib. 10. p. 311. | Se94- 

chaelis Principis Valachiae p.252.
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răspuns că 0 ţine, ca să se apere de nenfrânarea tătarilor, 

„ <caril era să trâcă pre acolo în Ungaria. 

: Despre Bogdan fiiul  Jancului vodă, despre care am vorbit 

fa anul 1594, la anul de acum scrie acelaş Valteri: «Fiind 
în Țarigrad (după ce aă lugit de la Ruşciuc) cu mumă-sa, 

şi cu 'doao sorori, pururea să ascundea de solii lui Eremia 

Moghila. domnului Moldovei, tătuşi pre ascuns să nevoia să 

capete domnia Moldovei, pentru carea mult sat şi înde- 

torit la turci și la greci. Mai pre urmă în anul 1597, în 

luna lui Octomvrie, sau rugat de Stanislav Golschi solul 

polonilor, să facă cu veziriul Ibrahim bașa cumnatul sulta- 
nului, ca murind leremia Moghila, pre carele pre ascuns 

pururea să nevoia săl repună, să să pună el ca un ade- 

vărat moștân în locul lui. Pentru. acâsta solil lui Eremia 

Moghila atâta ai făcut la pârtă împrotiva lui, de sai pus 

la prinsâre, şi sai osândit, ca au să să turcâscă, au să 

se sugrume spre mare jâlea a mâne-sa și a grecilor, ci. 

plăcâad tinărul veziriului pentru mintea și talenturile care 

le avea, Pai primit la casnicii s&i. Măzălindu-se apoi ve- 
ziriul — — — Tau slobodit, precum lam v&dut cu ochil 

mel în păluta solului Anglicesc împreună cu alt rival al 

lui, carele iarăşi să bătea după domnia Moldovel.» 

Bulenger 2 şi Brietie2 scrii, că Sigismund Batori în luna 

lui Septemvrie din anul acesta 1597, ai stricat podul cel 

de turci făcut preste apa Savului la Bălgradul din Serbia, 

dară Timișdra tătuși. nu o au pulut lua,. pentru că Laă îm- 

presurat iarna, 

Anul 1598. S'au dis la anul 1596 că hanul tătăresc nai 

putut mârge la luarea Agriej, după cum i-ai fost poruncit 

împăratul turcesc Mahomet III, penteu că fu bătut şi întirit 

înapoi de Miha! vodă cel vitez. «Pentru acesta dice Ano- 

„1 Idem Valtherus |. e. p. 236. |. o ppilippus Brietius ad an. 1597. 
2 Bulengerus |. cp. 312. : „ i
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nimul de la Heveneșil!, mâniindu-se împăratul turcesc pe : 
hanul tătăresc, adecă pentru că n'aii mers întru ajutoriă, .|. 
când ai luat Agria, hănia tătărâscă o au dat fratelui lut - 
celui mar tin&r, şi mare 6ste turcâscă i-ai dat asupra ha- 
nului, „ci- hanul după o bătaie sai doao ai prins pe. fra- 
te-săi şi lau omorit; omoritai și pre feciori şi nepoţik 
frate-săi până. în ș6pte, ca să nu mai fie din vița aceia - 
cine să să rădice asupra lui. Făcutu-s'au bătaia acesta într& 
tătari şi întră turci în ţ6ra tătărescă.» Catră sfârşitul. a-. 
nului trecut 1597, precum arată Valter 2.. Iară la anul .a-: 
cesta 1598, așa mână istoria mai încolo numitul Anonim : 
de la Heveneși: «După aceste v&dând Mihai vodă că îm- 
p&ratul turcesc nu bine să are cu hanul tătăresc, ai trimis 
la hanul pre un bosriii al.s&i dintre cei mai de frunte, şi Pau 
îndemnat ca să se lase de ture, — — şi să țină cu n6m- 
țul, lucrul acesta îl isprăvisă Mihai vodă mar nainte cu Si-. 
gismund Batori, carele încă trimisâse la hanul pre loann 
Bernatfi şi pre loann Pojoni, Miha! vodă au făgăduit ha-.: 
nului, că de să va lăsa de. turc, din an în an îl va da câte ; 
cinci-deci de mil de galbeni, şi de la împăratul : Rudolf II. : 
încă atâta îl va câștiga, şi hanul s'au şi plecat cuvintelor 
lui Miha! vodă, şi sol încă. au trimis la dânsul pre Hazon 
aga. comisul s&ă.» 

Dară din t6tă străduirea lui Miha! vodă, ca să plâce pre 
hanul cătr& împăratul Rudolf II, mal pre urmă nemica sau 
ales, cum vom vedea acuși, şi pricina cea mal mare au 
fost Sigismund Batori ; pentru că scrie Anonimul din Băl- 
grad*: «Sigismund Batori urându-și și nmul și (6ra, au 
vrut să dea țra nâmţului, pentru acia s'aii fost dus şi | 
în Praga la împăratul. După acâia mult au Și lucrat cu 
Solil. despre trâba acesta, pentr că împăratul Rudolf , 

1 Anonymus Hungarusapud He- | chaelis Principis Valachiae p. 254. . venesi Ms. 'fom. 68. p. 144, seg. | .% Anonymus Carolinensis in . "2 Baltasar Valtherus in vita Mi- „Ms. p. 20, seg.
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au trimis în Ardâl pre episcopul Stefan Suhai, şi pre Ni- 
colae Iştvanfi, ca să așâde lucrul acestă, ci lu Sigismund 
Batori mal nainte de a veni solil aceștea, i-ati părut 'răi,; 
şi. vrea săşi schimbe făgăduinţa. Pricepend Stefan Ioşica. 
că Sigismund Batori să îndoâsce cu gândul despre lucrul 
cel uizit, să râgă să! îngădue, cu să scrie el o epistolă ar- 
hiduxului Maximilian, pre carele îl orânduise împăratul 

prinţ Ardâluluj, i-au și îngăduit Sigismund Batori să scrie, 
şi epistola au cuprins acestea: ca arhiduxul Maximilian 

să nu să grăbescă a veni îu Ardeal, pentru că pe prințul 

Sigismund nu vr6 ţâra săl slobdă, şi nu vrei rândurile 
ţerei, să: dea țâra pre. mână străină şi de va veni Maxi- 

milian fără de voia lor în ţâră, n6murile din Ard6l așa 
sânt făcute, de nu să vor odihni, ci lor prinde, şi vor tri- 
imite la pârtă. După ce ai scris Ioșica cartea acesta, și o aii 
trimis lui. Maximilian în Caşovia, fiind'că vro câte-va luni 

ai ținut tractatul acesta, Sigismund iarăș sai întors la cuge- 

tul cel mai din nainte, să iasă din țcră şi să o dea n6m- 
țului ; pentru. că Sigismund Batori în tote lucrurile sale, 

în tâte cujetele sale şi în tâte lucrurile pentru binele de 

comun, fârte nestătornic, ameţit şi în tot câsul mutat era, 

de unde să vede lipsirea minţii lui, ma! vârtos într& luni. 

«Întru acesta sosesc comisarii împ&rătesci Suhai şi Ișt- 

vanfi, ca să cuprindă Ard6lul, după tractaturile câle mai 

dinainte, ci Toşica şi cugetul .acesta la avut, că de va 

eși din Ardel Sigismund Batori, să cuprindă “el Ardelul, și 

nici pe Maximilian, nici pe Sigismund să lase-mai mult 

în Ard6l, de ar vrea să se întârne, (vedi frătuţul din Ca- 

ran-Sebeş născut, şi în curtea, lui Cristof Batori crescut la 

cât aă ajuns!) Conziliarii: Suha! și Iştvanfi, sosind, au a- 

rătat cartea lui Ioşica. Ioșica pricepând că i sau arătat e- 

pistola, şi sau mâniat pre densul pentru dânsa, preste nă- 

ravul lui fârte de diminâță sai sculat și ai încălecat pe 
paripul săi cel mai bun, carele îl cinstise lui mal înainte 

Sigismund, și au eşit cu vro câţi-va șerbi din Bălgrad pre
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pârta lui Sânjiorj, unde i sau împedecat calul în podelele 

de supt pârtă de mal au cădut. Drept acâia ai înfruntat 

pre dărăbanil de la pârtă, pentru ce nu direg ei podul, 
nu mult ai zăbăvit a'ară de cetate, şi înturnându-se a. 
mers îndată în polata, în carea era adunarea. Acolo pe 
Ioşica, îndată lau prins, Stefan Lazar era: căpitanul dără- 
banilor celor : cu haine vinete, el lau prins în 4 Aprilie 
(din anul 1598) la șepte câsuri înainte de amiagă- di, şi 
Pau petrecut într'o polată. Sigismund și după acâia au bat- 
jocorit pre Ioşica. pentru că au poruncit, să. imboldorâscă 
păluta în care era cu tapeturi. Ţâra sau rugat lui Sigi- 
smund ca să'l slobâdă, rugătoril aă fost Albert Șioberg si- 
bianul, Franţisc Fechete şi alţii. Ci Sigismund ŞI-aă spălat 
“mânile, că nu este robul s&ă, ci al împăratului Rudolf. După 
aceia Cristofor Chiresturi Pau scos din polata acsia pe de 
cătră cuhnă, şi Pau dat lui Vartholomsi Peţ, să'l ducă în 
Sătmariă, iară când ai pus pe 'Ioşica în carr, aă dis cătr& 
Julafi Leștan : Haes sunt amicitiae: pecuniae Regum, adecă : 
acestea, sânt pretenşugurile şi banii crailor! 

Mai pre urmă în 2 Septemvrie i-aă tăiat capul la Sat- 
“marii, prin un rob turcesc, 'şi laă îngropat nemţii într'o 
besrecă, resipită, numa! până în jenunche cu fața la vale, 
după acâia 6re-care prâten al lul Vaă cerut de la căpita- 
nul nsmţilor, şi Pai îngropat mal cu cinste. Atunci încă, 
când Pai dus la perdare pre Ioşica, tot pe Sigismund Ba- 
tori, carele îl era cumătru, ai strigat, că el este pricina morţii 
“sale. Pre Ioşica mal nainte de a'l omori Vai: și muncit, şi 
au mărturisit, că el ai fost întru aceia cu alții impreună, 
ca Ard6lul să nu vină în-mâna nemţului, v&dând că Si- 
gismund așa de nebun este, ci să'l lasă pre el să să ducă 
din ţ6ră; şi el să! ȘI pună prinţ de ungur. Cancelariatul Paik 
fost făgăduit Ioșica. lui Nicolae Vitezi.» Aşa au păţit Stefan 
Toşica, carele mal nainte de: > patru ani repusese pre Cova-
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șoții; ci eii m& întorc la firul istorie de Anonimul de la 
Heveneși scrise, carele așa scrie! mai încolo: 
„„«Pre Hazon aga solul hanului Petru. Armânul Lai adus 
de la Mihai vodă la episcopul Stefan Suhai şi Nicolae Işt- 

„vanfi comisarii împ&ratului, cari! venise acuma! să cuprindă 

Ardelul, nebinind !Sigismund Batori, să mergă în Opulia, şi 
Petru Eyrmen acesta cu solul hanului ai adus şi cartea 
„hanului, despre legătura ce sau făcut întră el şi întră Mi- 

hal vodă. Hanul după acâstea mergând la Drăştior, ce să 

dice și. Silistria, au poltit de la Suhai şi de la Iștvanfi să! 
- trimită 25,000 de galbeni, și să va înturna în ţ6ra sa, pa- 

tru-decI. de dile-au. fost mai nainte hanul, şi săi trimită 

bani, dară apoi ai mai aşteptat alte doao deci de dile, şi 

vădând, că nemica îi trimit, el încă sai dus întru ajutoriul 

lut Zatarchi Mahomet başa, carele bătea Oradea Marea.» 

După ce au eşit Sigismund Batori din Ardâl, şi hanului 

nu .i-aă trimis galbenii, cari) îi poftea de la împăratul Ru- 

dolf II, Miha! vodă încă aă. întrat în gânduri şi ai trimis - 

la comisari! împărătesc! în Ard6l, despre care trimitere, așa- 

„serie Iștvanfi 2, unul dintre numiţi! comisari : «În vremea. 

- acâia Mihai prinţul muntenesc trimiţind la solii împ&rătesci 

„pe secuiul Elia Cacuci, şi pe Petru Eyrmen, au însciinţat, 

„că el după eşirea lul Sigismund, nu sci, de ce să ţină, 

„fiind-că nici 6ste pâte ţinea fără de plată asupra turcilor, 

mici bani. are să plătescă stea, trebuind să cheltuiască fârte 

mult pentru apărătorii țerii, ni sci cugetul împăratului 

şi al solilor. Drept acâia'să râgă săl însciințeze, ce să facă 

şi săi trimită bani, au de nu să pote face acesta de astă 

dată, fiind-că doră banii le trebue pentru. alte lipse mai 

„mari, că. el va zălogil averile sale, şi va plăti 6stea, nu- 

- mal săl însciințâze solii, pre ce termin îl vor trimite ban! 

-să'si răscumpere averile, și să'] însciințeze, ce au judecat 

„şi despre statul lul .cel viitorii ? Că el ânsuș ar fi venit'la 

1 Anonymus Hungarus Hevene-| * Jsvanfi Lit. 34, p. 723 

sianus |. c. p. 145. Dle Pe .
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dânșii să să înțelâgă despre acestea, dară la vinati Sau 
poticnit calul, și s'au: vătămat la un umer, soli! caril sci- 
indu' vitegia, în tot chipul să nevoia ca să nu'l scape la 
turci, i-ai răspuns să fie cu voie bună, că după puţin tîmp 
t6te. să vor face după pofta lui, mai ales sosind arhiduxul : 
Maximilian în Ardâl. — — Cu răspunsul acesta întorcendu- 
se solii, şi nici Maximilian * venind, nici el maj putând a- 
Ştepta, iarăş au trimis la soli pe Radul cluciariul ———: 
Și pe+Mirosla logofătul, .iară soliy împărătesci sfătuindu-se 
cu mal marii Ard6lului și lăsând cine să ocărmuiască Ar- 
d6lul până să vor înturna, ei au mers la Mihai vodă cu 
Caspar . Corniş, și cu Pancratie Șennel, — — — şi ajungâna 
la. Târgoveşii a şasa di după ce aii pornit din Bălgrad, cu. 
prea mare cinste fură primiţi de Mihai, carele fiind bolnav 
nu le-au putut eși înainte, dară au trimis pre fiiul său Pe- 

"trașco cu trei mil și mai bine de ostași. Acolo după ce în 
trel dile sau sfătuit cu solii împărătesei, Și au primit de la: 
denșii dâce mii de gelbeni ca săi plătescă stea, la ace- 
stea. condiţil au venit : ca Miha! vodă prinţul Ţerei Munte- 
nesci, carea este o parte a țerei unguresci, să cunâscă pre 
împăratul şi craiul Rudolf. II a fi lejuit craiul s&ă, din pro- 
livă Rudolf îi dă lui şi lut Petraşco fiului lu! Valahia de | 
moşie fără de vre un tribut pre an, Miha! vodă totuş să : 
trimită din an în an pentru clientelă daruri vrednice de. 
un prinţ. De să va stinje vița lui Mihai vodă şi a lui 
Petrașco, Rudolf şi următorii lul să îngădue muntânilor să'și 
al6gă prinț după voia şi plăcârea lor, și de nâmul şi l&gea | 
lor a r&săritulul, Și împăratul să întărâscă bre cel ales ca- 
rele să jore crailor unguresci, l6gea. răsăritului nev&tămată 
să să ţină în Valahia ca şi maj nainte, şi împăratul să dea . plată la cinci mil de ostași, cu cari! Miha! vodă să să bată . împrotiva tuturor nemicilor şi al săi și al împăratului Ru- dolf, pe care cum că le va ținea - au și jurat Mihai vodă în luna lui Iunie (din anul 1598) în bessrica Născ&târej de. Dumnedeii cea. din ds] de la Târgoveşti, juratata după dân-
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sul şi aceştea : Evihimie mitropolitul, Dimitrie vornicul, 

Mihail banul de Craiova, Radul cluciariul, Theodosie logo- 

fătul, Andronic visticriul,. Negrea spătariul, Mirosla logof&- 

tul și Bancalota, carii ati jurat pentru totă țera. Iară solii 

împărătesc! după ce au isprăvit: acestea, sau înturnat în 

Belgrad, şi despre tâte ai însciințat pre împăratul şi pre 

Maximilian, trimițându-le și diplomatul de români dat.» Ju- 
rământul acesta mal! cu înţelepciune Lai făcut muntânii, de 
cât făcuse jurământul cel la anul 1595 adus. a. 

„Ci Ardelul numa! până în luna lui Avgust Pau (inut 
de astă dată nemţul; pentru cu scrie Anonimul. cel lă- 
tinesc de la Heveneși 1: «Sigismund Batori după ce sau 

înturnat din Opulia în 26 Avgust din anul 1598 şi iarăş. 

sau făcut prinţ Ardâlului, ati chiemat la sine pre ascuns. 

pe vărul săi de pe tată cardinalul Andreiă Batori, cu ca- 
rele măcar că avusese sfadă pentru uciderea frate-său Bal- 

tazar, și alungarea frale-său din Ardei, tătuși sai împăcat 

şi nu numai aă ertat pe cardinalul Andreii, ci şi prinţ Ar- 

dâlului Pau făcut.» Cum să va arăta la anul viitorii. 

La anul acesta aşa mână mai încolo istoria sa Anoni- 

mul cel unguresc de la Heveneşi 2: «În anul 1598, când- 

au încunjurat ' Oradea Mare Zatarchi, şi Sigismund au fugit . 

a casă din Opulia, Mihai vodă au trimis ajutoriă lu! Sigis- 

“mund cu Lica aga la 1500. de ostaşi. români, sirhi şi de. 

alt nem. Însuși Mihai vodă gătind mai nainte la 1500 de 

luntri, aă trecut Dunărea la Nicopoii, şi acolo pre șesul 

Nicopoiului saii lovit cu Hafis-Ahmet başa şi cu Caraman 

bașa, şi bătându' pre amândoi, Caramanul aă- picat în răz- 

boiă, iară Ahmet deabe ai scăpat numai pre părul calu- 

lui. Avutaii atunci în războiul acela Mihai vodă 32000 de 

ostași (în margine se îns6mnă : n'aii avut atăţa ostaşi, caril 

au fost acolo, spun că numai 8000 ai avut) prea mare bo- 

1 Anonymus Latinus Hevene- | 2 Anonymus Hung. Hevenesia- 

sianus l.:c. p. 239. . nus. e. p. 145. seg...



426 

găție ai dobândit. După războiu ai incunjurat Nicopoiul, : 
1 ai bătut în trei dile şi "] au stricat, apoi sfârşind pravul 
sau iarba de pușcă; s'au înturnat de la Nicopoii, şi multe : 
steguri, cămile, muşcoi și nespusă. bogăţie dobândind din 
războiul acela, până la muntele Hemului ai robit (6ra, adecă 

o au robit dincolo de Dunăre cale de dece dile, până la 
muntele Zarideal, unde este un oraş ce să cheamă Deiu. 
Până acolo ai robit și prădat în şâse s&pt&mâni, omorind 
pre turci;-și pre sârbi şi bulgari i-ai încărcat în carre şi 
cu tote dobitâcele și averile lor aducându”, i-au aședat în 
Valahia. -Când ai ajuns la Deit Miha vodă, bașa dintr'ân- - 
sul adunase pre toți turcii şi proștii, șil aştepta gata, ci 
Mihal vodă pre aceia încă i-au bătut, și robindu” pre toţi, 
Sai înturnat asupra Cladovei carea este dincolo de Dunăre; 
din Cladova încă au eșit în contră sangiacul, ci aci încă: 
au bătat pre turci şi pre. toţi i-ati robit de la Cladova până 
la Zaridâl. Valahia zace de-a lungul Dunărei dară nu este 
lată. Când făcea -acâstea Mihar vodă, Sigismund Batori ai 
trimis la dânsul pe Luca Baconiai însciințându'l, că Zatarchi - 
Mahomet bașa aă luat Oradea Mare; înțelegând acesta. Mihai 
vodă, sai înturnat în Valahia. Cu aşa de mare dobândă au 
âmblat Miha! vodă preste Dunăre de pre t6tă sabia sau venit - 
câte 80 de taleri; iară el au fost numărănd și şerbil cu trei- 
deci și opt de mil, doao- -spr&-dâce mil de sirbi ai adus din 
Bulgaria şi i-au aședăt în Valahia.» e 

În cât este pentru baterea Nicopoiului de Miha! vodă -a- 
şișderea scrii Dionigi! și Brentan 2, Bulenger 3. scrie că Si- 
gismund Batori, când ai fugit din. Opulia sai îmbrăcat în 
haine călugăresci. Spontoni+ prâtenul lui Basta din ura ca- 
rea. o avea cătră Mihai vodă, bârfâsce lucruri. care nu sar 
fi cuvenit unul cavalier cum ai fost el. 

1 Bartolomeo Dionigi nella parte % Bulengerus in Hist. sui tem- 
quinta delle storia del mondo Lib. | poris Lib. 10, p. 317. 
10. p. 455. + II Cavalier Ciro Spontoni nella 

2 Ignatius Brentanus ad h. an. | storia di Transilvania Lib. 3. p.53
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Anul: 1599. Ar&tatam la anul trecut din Anonimul cel lă-: 
linesc de la Heveneşi, cum câ Sigismund Batori cât s'au 
înturnat din Opulia în Ardâl, îndată aă chiemat la sine pe 

cardinalul Andrei Batori. Acuma numitul Anonim! aşa 

scrie mai încolo: «În 20 Fevruarie din anul 1599 cardi- 

nalul Andreii au venit în Cluş, și fiind că Sigismund tocma: 
pre acâia vreme adunase ţ6ra. Arddlului în Mediaş, pentru 

_acâia au chiemat pe cardinalul din Cluş. la sine în Sibiiu, 

unde cu mare dragoste și cinste Vai primit, de aci peste 

puţin timp sau dus amândoi în Braşăi; şi de acolo în- 

tornându-se în Mediaș, pre cardinalul Paă făcut prinţ Ar- 

dâlului în locul s&i supt condiţiile aceste : ca cardinalul 
„să: dea lu! Sigismund din an în an pre întâia di a lui Ia- 

- nuarie câte 24,000 de florinţi unguresci, măcar unde va fi 
Sigismund, ţinutul Bistriţei din Ardâl cu dișmele și î6te 
veniturile să rămână lu! Sigismund, preste acâia cetăţile 

Iaciul -şi Şielul cu satele ce să țin de dânsele, și cu tle 

folosurile lor să fie pururea supt stăpânirea lui Sigismund. 

. Aşişderea dişmele din _Buzd, Assonfalăui, Bosact, și Echeme- 

zeu să fie ale lu! Sigismund, und. și el să aibă putere de a face cu 

dânsele. ce va. vrea. In. 29 Martie cardinalul aii jurat ţerel 

după obicâiul prinților, în 2 Aprilie sai înturnat în Bal- 

grad amândoi prinții şedând întrun rădvan,; Sigismund lă- 

-tuși au şedut de a drepta. Din mutările aceste ale prinţi- 

patului Ard6lului luând prilej Mihai vodă, t6tă vara 'ŞI au - 

“adunat mai mare 6ste din ţerile de prin prejur, încă și din 

“Ardi, spre plata ostașilor îl dăduse împăratul Rudolf II 

mare sumă de bani, carele era mânios pre Ardelâni, pen- 

“tru că şi-au mutat credința Maiestalei sale dată, neprimind 

pre arhiduxul Maximilian, pre carele il orânduise la ocăr- 

muirea Ardâlului, ci au primit iarăși .pre Sigismund, după 

'ce Sai înturnat din Opulia, şi acuma şi pe cardinalul, ca- 

rele să dicea, că vrea să să însoţască cu turcii. Drept a- 

-1 Anonymus Latinus apud Hevenesi Mss. tom. 68. p. 239—244.
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c6ia era vâste, că ai îndemnat împăratul Rudolf II pe Mi- 
hai vodă, ca.cât mal curând să cuprindă Ardslul. Sfaturile 
aceste “nu le Scia cardinalul, pentru acâia nici să temea de 
Mihal vodă. — — __ 

«În 19 Avgust a venit episcopul Germanie Malaspina 
din Roma trimis de Clement VIII patriarhul Romei la car- 
dinalul Andreiă, ca să] aducă să ţină cu nemțul, iară nu 
cu turcul. — — în 25 Septemvrie aă trimis Mihai vodă la 

„cardinalul pre doi hori, unul dintr& e! au fost Damian vi- 
t6rnicul, carii cerea slobodenie, să pâtă trece Mihai vodă 
cu oștile sale prin Arde! în Ungaria întru ajutorii împt- 
ratalu! Rudolf; pentru că Ibrahim bașa tâtă puterea tur- cescă 0 ai tras în Ungaria, şi oștile creştinesci nu! vor 
putea sta împrotivă, de nu va mârge şi Miha! vodă, ci car- dinalul n'au îngăduit, dicând, că n'aă creștinii aşu mare op de ajutoriul luy Mihai vodă, ci de vrea: să ajute. să trecă Dunărea și [să] a pre turer. de după spale, ca să să în-. iorcă să apere ale sale. | 

e Aceslea aşa întâmplându-se, cu puțin mai nainte de 
bătaie iarăş trimisese Miha! vodă la cardinalul pre Mihai banul și pre Gheorghie Raj, ş. c. — Cardinalul pe dioa săn- tului Luca POruncise să să adune seim în Bălgrad, ş. c. — — în 20 Octomvrie Mihat vodă cu iuțimea sa trecând munţii, sau audit, că şi-ai trecut -6stea în Ard6l, carea veste dintru început de abea să credea, ci după acâia sau adeverii, că cu tota ostea Sai tăbărit lângă Brașăă, că nă- 
zu6sce spre Bălgead, că au ars casa şi tote câte au avut 
mobilul secuenese loann Beldi, şi că pretutindenea (ste le: arde și pre (OțI îi taie. La o veste neașteptată ca acâsta cardinalul ai scris în tâte părţile ca toţi într'armați să să adune în pripă Ja Sas-Sebeș, ș. c. în 22 Octomvrie cardi- nalul ai eșit din: Bălgrad cu frate-său Stefan Batori şi au mers în tabăra de ja Sas-Sebeș, ca. nâmurile cu atâta mar: „Xare să să îndemne a merje la tabără. Când ati eşit car- dinalul, fiind că Mălaspina era bolnav in sălașul lui, sai
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abătut pre la el, şi multe i-ai aruncat, că pentru pacea fă- 
găduită despre împăratul Rudolf la acestea ai ajuns ş. c. 
În 24 Octomvrie mai t6tă n6ptea ai faljerat fără de samă, 
în 27 Octomvrie carea di era miercuri, amândo! protivnicit: 
sau ar&tat unul altuia la Sibiia. Mihai vodă cu mudrea sa 
și cu feciorul Petrașco, şi cu tâte oștile sale să ținea într& 
nisce dâluri, pentru că era mare câmp după curmătură, 

unde putea săși ţină tabăra. Mihai vodă în dioa acâia nu 
vrea să să bată, şi pentru că nu'și scosese oștile de după 
curmătură, şi pentru .că după cărindariul cel vechiu dioa 
acâia [6rte să sârba de români, sântului Luca. Mihai vodă 

Sat făcut a vrea pace. și au trecut dioa acdia, ca a doao 
di să fie ma! gata [la] bătae. Venise acuma şi Germanie 

Malaspina la cardinalul din Bălgrad, şi miercuri mers6se . 

la Mihail vodă ca sol, ca să facă însoţire cu împeratul Ru- 
doll despre partea cardinalului, şi să așadă bătaia acâsta;. 
ci. Malaspina atunce nemica aii isprăvit, pentru acâia a 

doao di în 28 Octomvrie iarăș aii mers la Mihai vodă, 
să facă pace, ci Mihai vodă ca și cum nu ar sci despre 

acâia și fără de scirea lui sar face, au început bătaia. 

AI nostri vădând acesta, încă sau pus în rând şi slobo- 
dind tunurile ai început a să bate,. în dioa trecută Mihai 

făcuse înducil .cu cardinalul și dăduse unul altuia chizeşi, 

cardinalul trimisese pre Moisi Sechelil și pre “Melhior Bo- 
gati, din protivă Mihai vodă trimisese la cardinalul pre doi 

bo&ri, carii jol după ce sau plinit vremea înduciilor, s'a: 

slobodit îndărăpt. 
«Cardinalul așa și-au orânduit 6stea, în frunte era o mie: 

de călăreți, a! cărora povăţuitoriă era : Moisi Secheli, Fran- 
țisc Levai, Thoma Clomortani şi Thoma Beţ. Aripile aces- 
tora sta din 1600 de pedestrași cu pusci ; în aripa dreptă. 
era povățuitoriu Franţisc “Turc, cu ceialalţi căpitani, în cea 

stângă Stefan Lazar. şi Grigorie Aradi căpitanul pedestra-. 

şilor din Braş&ă. I-au. urmat “pre aceştea ceialaltă 6ste,. în. 

care era mai puţini de o mie de călăreți, și era povăţui-
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tori dintră nobili aceştea : Petru Husariu, Stefan Tahi, Ste- 

“fan Ciachi, Nicolae Zalagidi, Melhior Bogatii şi alții. Ostea 

cea mai de pre urmă au stătut din comitaturi, într& carii 

aceștea. ai fost mai de frunte: Stefan Toldi, Gheorghie Ra- 
vazdi ; senatori Stefan: Bodoni, loann Iffiă, fratele cel din 

mumă al cardinalului, Baltazar Corniş, şi mai mulți, întră 

aceștea au fost şi nobili! prinţului cu căpitanul de curte 

Caspar Şbric, şi aceştea au fost cu numărul 2000, și po- 

_văţuitori! lor Caspar Corni tatăl lu! Baltazar şi Pancratie 
Șenei : în aripile acestora de âmbe părţile era 2000 de pe- 
destrași. După spatele acestora era ca la 600, şi por ățui- 
torii acestora era Benedict Mindzenti, Mihail Zemere, Volf- 
gang Petchi, Stefan Beșeneil. Pedestrași la aripile acestora 

„o mie de âmbe părţile. Ostea t6tă au fost de 9000 de în- 
trarmaţi. Moisi Secheli ati început bătaia împreună cu pe- 
destraşii, şi pedestraşii fârte bine sai purtat dintru înce-z 
put, dară mulţi ai și perit dintr'enșii, peritaui Stefan Lazar 
bărbatul cel vitez, şi generariul craiului Stefan Batori în 
războiul cu muscanii, iarăș Franţisc Toldalaghi, Theodor 
Colbas stegariul (dintru a căruia, sămîință sânt Câlbăzescil 
din Ormeni;, din comitatul Cluşului), Mihai Chepeţi, Ioann 

„ Berendi și Caspar Bolgar; după aceştea ai urmat nobilii. 
ŞI (alanga, cari! așa saii purtat, de ai fugărit de odată pe 
Miha! vodă cu ai săl, ci Mihai vodă aşa au îndreptat răz- 
boiul după acâiaş, de iarăş au împins înapoi pre al nostrii. 
In bătaia acâsta s'au prins Gheorghie Ravazdi, pre carele” 
la dat Mihai vodă săcuilor săl omsră, pentru tyrănia 
carea. o făcuse în anii treculi asupra lor. În timpul. acela 
Sai prins, sai mal adeverit, au trecut de bună voia lut la 
nemici şi Caspar Corniș, căruia i-ati şi dăruit Miha! vodă 
viața. Mal r&măsâse Benedict Mindzenti cu al săi, cum sai 
dis, carele nu sai apucat de bătaie, ci: cu. Moisi Secheli 
Și alţi! caril mal custa. sai tras în tabără până au însă- 
rat, ca să pâtă mat fără de primejdie fugi pe întunârec. 
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Ținutau bătaia. acesta de la șepte câsur: de diminsța până 
„la trei cesuri după amedi. | Lc IE 

«lară cardinalul Andreiăi după ce șl-ai vădut stea răsi- 

pită, nici ai mai avut nădâjde de a o aduna, din sfatul - 
„unora pre la trei cesuri dupa amâdi ai prins fuga. Fugi- 

tau. cu cardinalul mai mulți nobili secuenesci, într& caril 
„ai fost Thoma şi Emeric Beţ, Thoma Clomortani, Gheor- 

ghie Palatiţ, pre carele Pai slobodit după acâia cardinalul 

-de sai înturnat iarăş, loann Beldi cu dol feciori al să Paul 

şi Clement, Nicolae Mico și alții, şi după ce au odihnit 

cardinalul în cetățuica din Odorheiii doao nopți și o di, nu 

atâta din sine, cât din sfatul nobililor celor secuenesci 

câ. să'și pâtă aceştea culâje, şi duce cu sine averile sale 

prin mijlocul secuime, ai fujit câtră „Moldova, lăsând pe 

Gheorghie Palatiţ. în Odorheiu. | 
«Pre secui mal nainte îi aţițasă Mihai vodă şi le porun- 

cisă, ca pre toți nobilii secuenesci să! perdă de pre pă 

miîntul lor. Drept acsia cât aii audit secuil de fuga cardi- 

nalului, îndată ai tras clopotele într'o urâche şi pretutin- 

denea sai întrarmat lăcuitoril. După ce sai depărtat car- 

dinalul cale de doao 'dile de Odorheiă, şi sai apropiat de 

munţii Sarmaticesci, carii despart țEra secuenescă de Mol- 

dova, ca la trei sute de secui întrarmaţi cu puşci, cu să- 

geți, cu lănci, cu sabii şi cu securl fără de veste sâu apu- 

cat de cardinalul și de cei caril era cu dânsul până intru o 

sută şi-patru cu numărul la nisce strâmtori, care așa le um-: 

pluse mai nainte secuii cu arbori, de nici într'o parte nu putea 

scăpa cardinalul cu al-săi. Așa strămtoriți după ce sau bă- 

tut vro câteva vr&me nobilii cu secuii, şi au picat mulţi dintr& 

nobili, cei rămaşi ai sfătuit pe cardinalul să fugă, ca încă el 

să scape viii din primejdia aceia, fugind cardinalul numai cu 

Nicolae Mico, şi ajungând. la un gruii, ceialalți nobili încă 

Sau răsipit, iară cardinalul cu Nicolae Mico şi-au lasat cail, şi 

călătorind amândoi. numai pedestril,. supt sâră ai vădut de 

departe o colibă păstorescă în carea lumina foc; îndată au
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curs la coliba acâia, unde au aflat şi pe păstoriii, pre carele 

cardinalul mai mort fiind de sâte şi de ostenslă, lau tri- 

mis să! aducă apă, şi i-ati dat un galben, numai să umble 

repede. Cât sai dus păstoriul, îndată au sosit la colibă 
„Secuil, unde ai găsit pre Mico străjuind la uşă, iară pe car- 

dinalul odihnindu-se în colibă jos. la pămînt. Mico simțind 
că se apropie s-cuil, au deşteptat p2 prințul, carele scu. . 

lân du-se ai trimis pe Mico, să îmblândâscă pe secul;. ci 

secuii îndată ai omorit pre Mico. Vădqend cardinalul că cu 
rugăminte nu pâte îmblăndi pre secui, au -prins. palușul 

cel purtase cu sine până acolo, şi ai început.a să apăra, 

ci mal pre urmă lau tocat în frunte de asupra ochiului ce- 
lui stâng cu o săcure, de ai cădut j joş, şi omorindu'l i-a 
tăiat capul de la trup, | 

Dintr& cel ce fusese cu cardinalul mai n'a scăpat, afară 
de Thoma Ciomortani şi Stefan Fechete. — — — Ciealalţi 
au sau tăiat în locul bătăii, ai sau prins, cari! sai prins 

Sau şi omorit pe cale, când să ducea la Bălgrad. loann 

Mu, fratele cardinalului numai de pe mumă, şi un prune 

numai de 12 ani al lui Petru Mico, legaţi sai. dus la Mi- 
hal vodă, cinci capuri tăiate de a nobililor s'au dat lui Mi- 

hal vodă în 10 Noemvrie împreună cu capul cardinalului, 

adecă a lui Stefan Caboș, al lui Caspar Paloşi, a lui Ni- 

colae Bartacuti, al lui Franţisc Ghereb şi al lui Paul Beladi. 

Trimisau îndată Mihal vodă și după trupul cardinalului, ca- 

„rele Tai găsit întrun ştiab făcut din scănduri prâste, Şi 
învăluit în frunde, cu care învăluit lau şi adus la Bălgraa 
în 19 Noemvrie din anul 1599, și în 24 Noemvrie Pati şi 
îngropat cu fârte mare pompă, mergând şi Mihai vodă la 
prohodul lui. Cu puţine dile mal nainte gătise cardinalul 

un copârșău. pe sama fratessu Baltazar Batori, ca să” a- - 
ducă 6sele din Gerla unde fusâse îngropat, (vedi anul 1595) 
şi săl pună deasupra 6selor. Copârșăul acesta era numai 
din lemn făcut, și cu poriyră nâgră îmbrăcat, dară cu 800
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de cue de argint țintuit. În copârşăul acesta s'au îngropat 
cardinalul Andrei Batori. Vedi pronia Dumnedăiască !» 

Mai scris'au despre întâmplarea -acesta cu cardinalul, şi 
aceștea : Calvisie 1 Bucolcer 2, Brietie 3, Iștvanfi £, Spon- 
toni 5 cel ce nu e vrednic de credinţă, pentru pretenşugul 
cu Basta, Petru de Reva $, Bulenjer 7, Ioann Palatie 8, Dio- 
nigi ?, Doglioni 19, Paul Piaseţchi 11, carele ține numar cu 

- Bătorescii, Spondan 1, carele: scrie numa! audite, Samoil 
Gronzchi 13, Joann Chemeni 14, Franţisc Mico 15, Paul Bor- 
șal 16, şi alţi mai mulți; dară nici unul ai scris mal bine 
şi mail de amărîntul întâmplarea acesta de cât Anonimul 
lătines, cel aci adus, pare că ai fost tot de față; pagubă; 
că nu i se scie numele!.E1 ânsuși scrie despre sine, că a- 

- câstea, le-au' scris în pripă cătr& Stefan Cacaș. 
"Precum scriu Gronzchi şi Ioann Chemeni, cei mai sus 
aduși, Mihai vodă după ce l-au adus capul cardinalului, 
părându” răi de mortea lui, sai vrând să. batjocorescă, 
de doao ori ai dis: O săracul Popa! În cât este despre 
locul; unde ai omorit secui! -pre cardinalul, acela este'6- 
tarul Sândomocușului din Ciuc, precum scrie acelaşi Gronz- 
chi cu Franţisc Mico, iară cum că pre secul I-au afurisit 
papa de la Roma pentru uciderea cardinalului, arată Ano- 

nimul din Bălgrad 17, aşa scriind : «Solul pre carele ati 

trimis Sigismund Batori întăiași dată la „papa de Ia Roma 

 Calvisiusi in opere Chronico ad | 10 Doglioni Parte 8. p. 743 
11 Paulus Piasecius ad h. a. h. an. | 

I2 Spondanus ad, ann. „1599. 2 Bucholcerus p. 760. seg. | 
3 [Brietius |. c.] | Nr. 2. 

+ Istvanfi Lib. 31. p. 737. seqg. | 19 Samuel Gronzki ad. h. an. 

5 Spontoni Lib. 5. 14 Kemeny lanos a' maga 6le- 
8 „Petrus de Reva Centuria 6. | teben p. 42. 

7 Bulengerus Lib. 10. p. 323 „15 Miko Ferentz in Ms. ad n: a. 
seg. 16. Borsai Pâl a Magyar Kroni- 

8 Joannes'. „Palatius in Aquila kâban ad h. a. 

Austriaca Lib. 47. cap. 2. 17 Anonymus Carolinensis în Ms, 
“9 Dionigi Lib. 10, p. 455 seq. |.p. 4. 

- Cronica Românilor, Tom. II, 

  
28
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în anul 1599,:ai fost Stefan Bodoni, și t6tă scrisorea lui 

- Sigismund ai stătut dintru acâstea. Papa afurisise Ardslul 
pentru uciderea cardinalului, și ai cerut deslegare. Cerutaii 

și acesta, ca pre el săl numere între vitâjii cel sfinţiți. 
Sloboditai papa pre Bodoni înapoi în serbătârea Pălutei 

sfinte (din anul 1600) cu formâse cărți şi cu multe bine- 
cuvîntări, dară âmblarea lui Bodoni la papa ai stătut mai 

în. 15000 de Galbeni.» Din care -iarăș poți judeca despre 

. înțelepciunea. lui Sigismund Batori. 

-După ce ai bătut Mihai vodă pe cardinalul joi în 28 Oc- 

tomvrie din anul 1599 lângă Sibiiti, scrie Ioann - Sindi 1, 

așa despre dânsul: «<A doao di, adecă. vineri, îndată au 

trimis pre nescine, făgăduindu”. multe bunuri să cerceteze, 

întărit este Bălgradul cu ostași aii nu? carele înturnându- 
se i-ai spus că este deșărt; drept acia îndată ai mers la 

Bălgrad.» În Bălgrad fiind Mihai vodă mai întâi ai îngro- . 
pat .pe cardinalul, după cum am scris mal nainte, apol ai 

„trimis de ai adus vistieria lui Sigismund. Batori, din -Iaciă 
din sus. de Reghen, despre carele aşa scrie Anonimul din 

Bălgrad 2 : «Vistieria lui Sigismund, carea o.aii adus lui 

Mihai vodă în Bălgrad din Iaciu de supt mâna lui Stefan 
Bodoni mal. mult sar fi: prețuit de 200,000 de florinţi, căci 

aii fost vase de argint aşa de mari, de nu le putea rădica 

doi voinici. Acâstea când .le-aii vEdut. Mihai vodă, doao ati 
dis, ce sânt vrednice de pomenire: întâi, că pentru acâia - 
e așa de mare vistieria acâia, pentru că m'aii dat altora 

dintre nsa; a doao, că de ce trebă este. acuma când ai 

putut bate ban! din vasele. acâlea pre sama ostaşilor. > 

_Isprăvind acâlea, care sai dis mai nainte, -Mihal. vodă 

-nu la Sighișdră, cum serie Franţise Mico 3, ci la Bălgrad 

ali adunat ţera. Ardelului pe 20 Noemvrie din anul 1599, 

2 : Amonyraus Carolinensis in Ms. 
„67. 

3 Miko Ferentz l. c. 

1 Szindi Iânos âpud Anonymum 
Carolinensem p., 64,
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“precum arată diplomatul lux 1 prin carele ai întărit tâte 
câte 'ai închiat țâra în seimul acela. Ei am căpătat: di- 
plomatul acesta de la conziliariul Stefan Costa încă în 'a- 

nul 1780, câna întornându-mă de la: 'Roma, r&măs6ser în 
- Vienna “Austriei pre un an din porunca avgustel împără- 

tesei Mariel Theresiei, și mi:P'am însemnat în al treilea tom 
al scrisorilor mele celor mari, unde îl poli ceti pre larg, 

„că ei aci nu'l scrii pentru lunjimea lui; tătuşi pre scurt 
îțl pociă spune, că în seiinul acesta aă cunoscut Ardâlul 
prinţ șie pe Miha! vodă şi i-au rânduit mare dare de bani, 

„şi multă zăhărea pe sama ostașilor de 'tâtă -porta câte':6 
ilorinți, 8 merţe de fărină, 8 merțe de ovăs, sai de orz, 
saii de s&cară, și de la dece porţi o vită de belit. -Pe'se- 
cui încă au aruncat boul de fript : Ocâr siites, adecă din 
şesă, şi acesta pentru acâia o ait aruncat seimul pe secui, 
pentru că Mihai vodă le. dăduse tâte Slobodeniile câlea bă 

__trâne secuilor. 
Serie Anonimul din: Bălgrad 2 că Dimitrie Napraghi epis- 

copul cel. lătinesc din Ardsl la -atâta au fost adus pe Mi- 
hal vodă, de ai vrut să tae pre toți nobilil din Ardâl în 
seimul aci adus, mai vârtos pentru doao pricini : Întâiti, 

"_că:nu şi-au ținut credința, carea o jurase împăratului Ru- 
“ dolf II, în .anul trecut, ci iarăși aă primit pre Sigismund 
când ai fugit din Opulia; a doao, căci sânt eretici. Și d6ră 

ar fi și făcut lucrul acesta. Mihai-vodă, pentru că același 
sfat il da și Theodosie logofătul cu ban Mihalţa sau Mi- 
hail banul, dară sai împrotivit lui Napraghi Malaspina solul 

papei, lui 'Theodosie. și lui: Mihalţa Radul culceriul, cum vom 

vedea. acuşi. Iară lui Miha! vodă .mitropolitul din Bălgrad 
Dimitrie, „despre carele aşa, scrie iarăș Anonimul din Băl- 

grad 3: «În seimul din Bălgrad Mihai vodă ai vrut să tae 

! Diploma . Principis Michaelis, , , 
quo 28 Novembris 1599 confirma- | . ? Anonymus. Carolinensis p. 77. 
vit arliculos Diaetales Transylva- 3 Idem Anonymus p. 67. 
nicos.
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pre toți nobilii ardelenesci, dară mitropolitul românilor (nu: 

al bulgarilor), Dimitrie ai mers cu biblia, la dânsul, şi i-ai 

tudumănit să 'nu facă un lucru r&i ca acesta, că'l va bate 
“ Dumnedei, şi aşa. aii încetat Mihai vodă.» Greşesce așa dară 
Eniedi Pal, când scrie, că mitropolitul Dimitrie ai fost 

una ct episcopul Dimitrie Napraghi în sfat, ca să să tae 
nobilii. | a | | Sa 

Despre 'Theodosie logof&tul așa serie numitul Anonim din 
Bălgrad 2: «Theodosie logofătul cel de pre vrâmea lui Mi- 
hai vodă era om bătrân și răi cătr& unguri. El aă şi a- 
țitat pre Mihai vodă, să tae pre unguri și sar fi și întâm- 
plat de vr'o câte-va ori, de nu sar î împrotivit Radul 
culcârul.> 

Iară despre ban: Mihalţa scrie tot același Anonim 2 aşa : 
«Ban Mihalţa cu mai mulți bosri sta. în costele lut Mihai - 
vodă, să tae pre nobili, căci dicea, că mal pre urmă de 
nobil. vor peri toți bosrii, numai Radul culcârul ai stat în 
contra tuturor bocrilor şi au sfătuit pre Mihai vodă, să nu 
facă lucrul acela, ci mai bine să să străduiască, să placă 
nobilii, pentru că în Moldova încă bine Pai slujit (în anul 
1600), şi de aci înainte încă le pote avea folosul. Radul cul-. 
cerul acesta era cel mai de frunte într& bocri, şi prea bogat; | 
pentrucă moștenea. mal ă treia parte din Valahia, şi ai fost 
din familia Buzescilor, carea: familiă e prea bătrână şi prea 
mare în Valahia, scia și ungurâsce; pentru că lăcuise în - 
Ardel pre vremea acdia când era Stefan Batori voivod Ar- 
d6lului, şi fusâse slujitorii 'la masă. Ban Mihalţa când 
sau omorit din porunca lui Gheorghie: Basta (în anul 1601) 
€nsuș ai mărturisit că Mihai vodă at vrut să tae pre no- 
bilil ardelenesci. Ci + eu însumi nu L pociii crede că Mihai 

1 Enyeai Păl apud Anonymum | 2 Anonymus Carolinensis p. 25. 
“Carolinensem. p. 2. em „Anonymus  Carolin. 

p. 74.
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„Vodă ar fi vrat să omoră pre toți nobili, ci bine pre a- 
câia , despre carii avea prepus ; pentru că mulţi dintr& no-: 
bilii din Ardâl era cel mai din lăuntru sfâtnici. ax lui, și 
aşa. acesta s'au iscodit, numai din ura numelui și a legii 
românilor, carea ură până aslădi o simţim români! cei din- 
tră unguri, Tantum Religio potuit svadere malorum ! Așa 
ne urjisesc apusânil pre r&săritâny ! 

„ Pre avtoril, pre cari! i-am adus eă la anul acesta, şi ca- 
ril tocma_ pe vrâmea acâsta trăia şi scria, de i-ar [i cercat. 
şi cernut prea vestitul Enghel 1, nu sar fi lipit de bărf€- 
lele neotericilor, ci ar fi scris istorii, nu poveşti desfundate. 

Anul 1600. Miha! vodă după ce ai sfârşit seimul din Băl- 
grad, cum sai argtat la anul trecut, și şi-aii aședat oștile 
de iarnă, ai însciințat pre impăratul Rudolf II despre tâte 
câte pătrase în Ard€l, şi după cum scrie Petru de Rava2: 
<Aă cerut, ca pentru credincioşirea şi strădania acesta să 
i-se dea lui și fiiului seu (lui Petrașco) Ardslul de moșie . 
dimpreună cu Oradea mare, Hustul, Baia. mare, şi celelalte 
părți ale. Ungaziel ; [a doao] ca tâte bunurile şi vâlfele, 
care le avusese Sigismund Batori de la împăratul, să le 
aibă şi el; a treia, ca săi să făgăduiască, că de i sar în- 

tâmpla, să cadă la robie, îl va răscumpăra împăratul, şi de 
Sar alunga din' Ard6l, să i se numere 100,000 de galbeni. 

- Acâstea de le va primi împăratul, tot ținutul de la. Marea 

Nâgră (nu Caspi8). până la Buda, Bălgradul din Serbia şi 
 Solnoc, îl va supune împăratului. > Aşisderea scrii Calviz! 

sie 3, Brietie £, Brentan 5, Bucolcer 6, Bulenger ?, 7, Palatie $, | 

Doglioni 9, Dionigi. 10 

1 Engel în ist, _Valachiae |  s Bucholcerus p. 762. 
Part. 1. p. 255. 7 Bulengerus Lib. 10. p. 329. 

2 Petrus de Reva centuria 6. . 
: = :* 8 Palati 

3 Calvisiusin opere Chron. p.954. alatius Lib. 47. cap. 2. 
+ Brielius ad ann. 1600. 
* Brentanus ad. h. a. 

? Doglioni tom. 2 part. 8. p. 745. 

„*9.Dionigi Part. 5. Lib. 10. p. 465,
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„Ci Samoil Gronzchi 1 scrie, că împeratul numai atâta. 

aii r&spuns acum de o dată: lui Mihail vodă, că va trimite: 

solil săi în Arddl și aceia t6le le vor aședa, cum 'va fi mat: 
bine, precum i-aii şi trimis, cum să va ar&ta acuş i 

Intru acâia. Mihai vodă, după cum să cetâsce întro seri- 

s6re cu mâna la Heveneşi 2: - «Din' îndemnul lui Dimitrie 

Napraghi episcopului celui lătinesc din Ardâl în anul 1600 

la începutul lui. Fevruarie au poruncit, să să pecetluiască 

besericile arianilor din Turda și di :Cluș, şi la acesta at 
trimis pe secretariul Iacobin, carele încă era arian, după 

acâia: sai pornit mare g6nă asupra nobililor, cari! era ari- 

ani, și li sai cuprins bunurile pre sama fisculul.> 

Până când au făcut Mihai vodă tâte căte le-am dis 

mal nainte, Gheorghe Basta pre carele îl lăsase arhiduxul 

Maximilian în locul săi mai mare generarii preste Unga- 

ria de sus, și ale căruia viclenșuguri şi iyrănil le voiu scrie. 

întru avenire, nu înceta a pâri pre Mihai vodă la împăra- 

tul: Rudolf II, numai ca să potă domni el preste Ardel; ci 
„Miha! vodă încă nu mult îl socotea pre Basta, de unde i-ab 

venit apoi perirea, lui Mihai vodă; precum mărturisesce Işt- 

vanfi 3, şi eii voi ar&ta de aci înainte. Drept acâia împ&- - 

ratul au şi trimis soli, după: cum făgăduise, la Mihat vodă, 

pre David Ungnad, şi Vârtolomeiii Peţ, ca să împace pre 
Mihai vodă 'cu Basta, caril. și bani aă dus lui Mihai vodă | 

de este adevărat .ce scrie Palatie ) 30,000 de galbeni; 
lu! Miha! vodă banii aceia i s'au părut puţini, şi tesute 
arată Spondan 5, au răspuns solilor, că de vrea împăra- 

„tul să trimită ocârmuitoriii Ardslului pe vr'unul din avgustă - 
„cassa Austriei, el bucuros va da Ardâlul, dară lui Basta 
nul va da, pentru că tare şi vârtos crâde, că împăratul 
Rudolf încă nu va lăsa ner&splătite vredniciile lui. 

1 Samuel. Grondzki in Ms. ad. | . 2 Istvanfi Lib. 31. p. 739. 
h. a. = "4 Palatius |. c. 

2 Ms. apud Hevenesi tom 68. |' 5 Spondanus ad ann. 1600, 
p. 116. . IN 21.
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Intru: acâia sati întâmplat de porta tureâscă (carea în tot: 
typul. cerca. pretenşugul. lui Mihali vodă, cum sai arătat şi 

la anul 1597) ai trimis sol la Mihai. vodă,. precum. scrie 
Palatie 1 : «pre Huraia (sai Hieraia după Calvisie) aga, om. 

cinstit pentru cărunteţele. sale, .pre carele el cu fârte mare. 

pompă lau primit, eşindu'” întru întimpinare cale de o gi- 

mătate de milă, când nu era. departe de la olalta, amen-. 

doi sai pogorit de pe cal, și dându'și binâţe, aga aii des- 

cins sabia cea persienâscă de pe Mihai vodă, şi lau în-: 
cins..cu -altă sabie turcâscă grămădită cu petri scumpe, 

dându” şi alte daruri, întră care ai. fost şâpte asturcani: 
prea buni și pâne de pus în comănace, ce să ducea îna-: 

intea lui Mihai vodă, şi aşa aii întrat amândoi în Braşău.> 

Acestea t6te scotea ochii nu numat.lui Basta, ci şi solilor 
celor mai. sus numiți; ci Mihai vodă le-au spus că el le 
face acestea . pentru cinstea care să cuvine solilor : tătuși 
solii împărătesci nu în bun nume ai primitacestea, coso- 

rându'i Basta, carele ai și repus după acâia Ardâlul, cum 

să va arăta de aci înainte. 

Sigismund Balori omul cel lunatic și stricarea, Ardslulu, Si 

după ce ai înțeles mortea vărului săi a cardinalului An- 

dreiă Batori, iarăş și-au băgat în cap, să să facă prinţ Ar- 

dâlului. Drept acâia precum scrie loann Palatie2: «Sigi-: 

„smund: Batori unindu-și putârea cu Eremia Moghila despotul: 

Moldovei, şi-aă adunat bună 6ste dintru al să, din turcl și: 

din: poloni, și să găta să cuprindă Ard6lul. Acesta oblicin- 

du-o Mihai vodă, ca să nu-şi adune ei mal tare ste, ai 

pornit asupra lor în Moldova, și Sigismund 'cu Eremia ai 

fujit de fața lui, neavend atâtea oşti, ci 6stea lui Mihai vodă 

tătuși la atâta ajunsâse pentru lipsa zăhărelii, de să hrănea 

cu frunzele arburilor. Ajung6nd mal pre urmă la. Nistru lângă 

Ormun în marginea Poloniei, pre Sigismund carele să în- 

“credința ajutoriului celui noii, căci avea ca la 30,000 de 

1 Palatius |. e. — 2 Palatius J, e.
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ostași, amar sau bătut, perind mulți din âmbe părţile, mai 
pre urmă au fost biruința a lui Mihai vodă.. Dintre bato- 
riani au perit 8,000, dintr&ă români de abia ai picat doao 

/ 

| 
t 

mil: Așa ai cuprins Mihai vodă ttă Moldova supt numele. 

împăratului și i-ai dat ocărmuitorii pre fiiul s&ă, iară el 
Sau înturnat în Ard6l.» Așişderea, scrie Spondan!: o scri-: 
s6re cu mâna de la Heveneși? dice: «Când ati mers Mihai 
vodă în:Moldova cu stea pre la Rusalile din anul 1600,. 
sau sfătuit, ca să trimită în Valahia cu fiul său trei-deci 
de nobili de cei mai de frunte din Adel, pentru acsia, ca 
de cumva n'ar avea noroc în Moldova, ci Sar învinje, şi 
protiynicil aducend pre Sigismund Batori, Var scâte din 
Ardel şi Yar strâmtori în Valahia, să aibă acolo pre nobili! 
din Ard€l, ca un zălog. Iară nobili! pre carii i-au trimis, 
ai fost aceștea: Şeniei Pongraţ, Bodoni Iștvan,  Banfi Ga- 
bor, tustrei bori de divan, Bogati Micloş, Camuti Farcaş, Ni-. 
cola lanoș, Belei Gheorg, Giulai Frenţ, Taroci Șebeşten, 
Torma Criştof, Baladfi Iștvan, Bornemisa Iştvan, Beșeniel I-. 
şivan, Banfi Gheorg, Mihai și Frenţ și alţii până-în.trel-deci, 
caril cinci luni aii zăbăvit acolo, de primăvara până ja sece-. 
riș.» Aşa dară n'au pus Mihai vodă ocârmuitoriti- Moldovei 
pre fiiul său Petraşco, cum. scriu Palatie și Spondan, ci de 
acesta nu te mira, pentru că toţi istoricii câţi ati scris 'despre - 

“ lucrurile în anul acesta pătrate de Mihai vodă, forte amestecă 
iGtă istoria, care ei drept acâia aşa o pun în rând, în- 
semnând fiesce-care lucru de unde Pam luat. 

Când ai dat Sigismuud Batori Ardelul cardinalului după 
Anonimul din Bălgrad3, ca să se mântue de musrea sa 
Maria Criştierna, pre carea a aă trimis la-părinți, aii pentru 
că nu o ai iubit vre-o dată, ai cum scrie Palatie 4, pentru că 
au fost legat de Ioanna baba lui Ioann Coacocie, Vaii urmat 

“1 Spondanus 1, e. -- 
2 Ms. apud Hevenesi Tom. 68. pag. 66. 

pag. 265, - + Palatius |. c.. 

"2 Anonimus Carolinensis in Ms.
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- în Polonia, după Iștvanfi, Franţisc Vaș, Gavriil .Betlen. şi 
alţii, carii lau sfătuit, ca după mârtea cardinalului să să în- 

târne în Ard€l, și cu ajutoriul leşesc, turcesc şi moldovenesc, 

să .alunje pre Mihai vodă dintr'ânsul, şi acuma şi trăsâse. 

Sigismund pre cumnatul săi loann Zamoschi cancellariul şi 

hătmanul Poloniei şi pre Eremia Moghila, domnul Moldo-. 

vei, în partea sa. Oblicind acâsta Mihai vodă, precum scrie. 

Anonimul din Bălgrad?, au trimis pre :loann Muralie în 

Polonia şi Moldova, să omâră şi pre Sigismund şi pre E- 

-remia, ai de nu va putea face acesta, săi aducă pre a- 

mândoi la acia, ca Sigismund Batori să să căsătorescă cu 

Florica fata lui Miha! vodă, și Eremia Moghila să-și dea 

fata după Petraşco feciorul lui Mihai vodă, că aşa. Mihai - 

vodă numai Brașăul şi Făgăraşul va ţinea pre sama sa, 

iară Ardlul cu csâle-lalte cetăți îndată le va, întârce lui Si- 
gismund Batori, şi el să va înturna în Valahia. Lui Sigi-. 

smund i-ai plăcut şi ar fi mers bucuros, pentru că tare îl 

îndemna la acâia Baltazar Silvaşi, şi David Deac, ci: Her- 

telie n'aă lăsat.după ei; Eremia Moghila domnul moldo- 

venesc încă ai .prins.pre-loann Muralie, şi lau ţinut în 

fârre, până când la rugămintea. lui Sigismund Lai slobodit, 

când ai venit Sigismund la bătaia de la Goroslăă, şi după, 

acsia Ioann Muralie au trăit în Sibiii împreună cu Anonimul 

din Bălgrad, carele scrie acestea. a | 

Până când ai făcut Ioann Muralie acâlea, care sau dis 

mai sus, Miha! vodă ati lucrat cu solil împăratului Rudolf II, 

precum am scris mai nainte, dară din sumeţie tare aă. 

greşit; pentru că scrie Anonimul din Bălgrad?: <Au îm- 

pătat odinădră Mihai vodă pre Vartolomeiă Peţ şi pre David 

Ungnad, şi el încă fiind ferdetâg, i-ai întrebat; fată e a 

nevastă împăratul nemţesc? așa spun.» Carea întrebare nu - 

“Sau 'cuvenit lui, măcar căt de vitez ai fost, pentru că su- 

  

“1 Istwanfi Lib. 82. p. 747. |. 3 Idem Anonymus Carolinensis 
"2 Anonym. Carolin. in Ms. p. 23. |. P- 67..
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meţiile acâstea: i-ai și mâncat mat: pre urmă  viaţa.. Întru a-. 
câia, precum scrie Mico'Frenți 1, Mihai vodă, tâtă iarna sat 
gătit asupra lu! Eremia Moghila, și lprimăvara cu mari oști 
au trecut în Moldova, de unde după ce aii cuprins Mol-. 
dova; cum Sai dis mâ! sus, numai în Iulie s'au înturnat. 
în: Ard6l. Ci r&i ai: lucrat, că aă' lăsat pre Moisi Secheli 
și pre Stefan Ciachi să bată Hotinul unde. să trăsese Ere- 
mia Moghila vodă; pentru că aceia sat înțeles cu Sigi- 
smund Batori, ca săl aducă iarăş în Arddl, şi lăsând ba. 
terea Hotinului s'aii înturnat a casă. 

Miha! vodă după ce sai înturnat, aii mers în Bălgrad,. 
iară oștile după cum scrie ma! încolo acelaș Mico, şi le-ai 
aședat: «Pre ungurii cei cu sulițe, cari! era supt căpitanii 

„Gheorghie Maco şi Stefan Tarconi în ț6ra Bârsei, pre. sâr- 
„ Bil cel cu sulițe la Cohalm şi la Șincu mare, pe cozaci la 
Sighiş6ră şi la Mediaș, Moisi Secheli încă fiind generariul luk 
Mihai vodă (după ce s'au înturnat). o vrâme ati. rămas în 
jera, Bârsei în Boşfalău şi în Feldidra, şi de acolo s'ati înţeles 
cu căpitanii şi hodnogii, să să scle lângă Sigismund Ba- 
tori, asupra lui Mihai vodă, — — — Deci Moisi Secheli ai 
iners în Sighișcră, unde era casnicii lul cu socru stu Volf- 
gang Corniş cel sfânt, acolo nu mult ai zăbăvit şi sau dus 
în Polonia să aducă oşti împrotiva lui Mihai vodă, carea 
oblicindu-o Miha! vodă, au. prins pre Voligang: Corniș şi pe - 
Mihail Soma, așișderea pe Franţisc Farcaș, i-ai tăiat.» Pe 
Vollgang Corniș lait dus la Bălgrad în prinsâre, cum vom 
vedea acuș. Aa 

- V&dând Mihai vodă că loann Zamoschi fOrte tare s'au a-. 
mestecat în reducerea lui Sigismund Batori în Ard6l, pre- 
„cum scrie Anonimul din Bălgrad?, au început a să înțelâge 
cu Muscul, cu duxul Chiovet și cu arhiduxul Maximilian, ca 
dimpreună cu el să -să scole asupre Poloniei, și să pună 

600. Ferentz in Ms. ad ann; 2 Anonyenas Carolinensis p 67.
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crai într'ânsa pre Maximilian. Drept acâia -au trimis dară, 

supt alt: pretext: pe Stroia Buzescul și pre Gheorghie Raț, 

“în Polonia la craiul Sigismund III, ci mail nainte de a eşi 

aceştea din Ungaria, sau răscolit ardel6nil asupra: lui Miha 

vodă, carea. înțelegându-o Sigismund Racoţii, pre amândoi 

" i-at-prins la Muncaci, și pe Stroia laă slobodit: după scurtă, . 

„vr&me, dară pe Gheorghie Raț Pau ţinut rob până când 

Sai întors Miha! "vodă .de la împăratul, în anul 1601, şi 

atunci Pai slobodit.: e | 

Mai nainte de a se încâpe r&scâla asupra lui Mihail vodă, 

„aşa scrie 6re-cine la Heveneşi!: «Că în luna lui .Avgust. : 

din anul 1600 au tăiat Mihai vodă Hoedinul, acesta aii fost. 

„pricina: Mihai vodă își împărţise dărăbanii prin oraşe, pre 

carii trebuia. să'l hrănâscă orașele, şi măcar că era: otărit, 

ce și cât -să le dea, tătuşi dărăbanir nu să indestulea cu a- 

câsta, ci mal. multe :năsărâmbe făcea proştilor. În Hoedin: 

aședase 180 de 'dărăbani roșii, pre carii îl ţinea cu mâncare 

şi. băutură hoedinânil, şi de bii le da ce li se cuvinea, 

tătuşi cât bea o ţiră, t6te- râlele făcea gazdelor sale, şi o- 

rașul îl .suduea şi spurca cu cuvintele. Saă întâmplat odi- 

nădră lucrul acesta. În Hoedin au obicinuit.a să face târg 

Dumineca, unde să aduna românii și ungurii de prin pre- 

glur cu gl6ta, unil cumpărând, alţii vindând. Dărăbanii 

premblându-se prin piaţ, ai scornit acâsta. Era întră dânşii 

un lotru, carele sai rămășit cu ceialalți pe o vadră de vin, 

că el sîngur va întări tot târgul. Drept acâia sau gătit şi 

ati luat doao bâte la sine, una în mâni alta în brâi, și 

pornind asupra târgului ai început a bate pre români și 

pre unguri, pre bărbați şi pre mueri, întru atâta, cât toți 

ai fugit şi au lăsat în piaț tot ce 'dusâse să vindă. ară 

dărăbanii ceialalți caril era de faţă ai răpit t6te, batjoco- 

rind pre târgovați, că nai fost harnici, de a să apăra de 

un sîngur român, carele nai avut alte arme fără numai 

1 Manuscriptum apud Hevenesi tom. 68. p. 124.



4 

  

bâtă, şi făcându-se jelabă despre aceste la hodnojul dără- 
banilor, acesta încă numai în ris ai luat tot lucrul. După 
acâia hoedenenil sau sfătuit între sine, ca Dumineca până 
nu vor .eşi din bisârică, să nu dea dărăbanilor de mâncat 
Și de băut. Întro Duminecă sau întâmplat, de orăşânil ai 
întrat în besârică, şi popa.le făcea învăţătură, numa! un o- 
Tăşan mergea mai târdiu; pre acesta Pai întimpinat trei 
dărăbani dinaintea besricii, şi răi Pau pisat cu muchea. 

“ săcurilor, pentru ce nu leiai dus hrană, iară orășanul au: 
scăpat în bescrică, şi ai lărmuit pre toți orășanil, caril e- 
'Şind cu toţii Sau sculat asupra dărăbanilor, şi cu ce arme 
prâste au căpătat a mână, pre toți i-au deculat, dâră dece 
au dol-spră-dece de au scăpat, fugind la camp, şi la pă- 
dure, au în curţile nobilităresci din 180 de dărăbanl. Aşa 
deculându”, €nsuși hoedinenil at săpat o grâpă mare lângă: 
bis6rică și'1 at aruncat întrânsa. Unil dintr& dărăban! încă 
nu murise, tătuși de vii i-ati astrucat, şi cerând apă, în- 
setoșați fiind pentru curgerea sângelui din multe 'rane, le 
rEspundea hoedinânil, că mât nainte nu! putea sătura cu. 
vin, Și atunci le-ar fi fost bună și apa, şi nu le da, până 
ce i-aii astrucat pre toți. o 

„ «Înţelegând acesta Miha vodă în Bălgrad, vrea să tri- 
“mită, să taie pre toţi hoedinsnii, ci unii din sfâtnicil cel ar- 
delenesci, Vaii sfătuit să cârce mal nainte, ce ai smintit 
dărăbanii, apoi să țină l6ge, și după l6ge, să pedepsâscă 
pre hoedineni: Au şi primit Mihai vodă Sfatul, măcar cât 
de cumplit era, ce ai fos minune. Iară acuma priaţii şi 
generarii cei creştini, (în margine să însamnă: că Basta să înțelege) nu lucră, cum: au lucrat Miha! vodă, ci fără de l6c de l6ge și direptate Omoră, "prind, tae, jăfuesc, şi în- tiresc pre nobil, pre cetățeni și pre proşti. Drept acsia Mi- hal vodă aii-adunat. pre bosril .românescl și pre sfsinicii ardelenesc în Bălgrad și trimițând 'să jâre mărturiile ce scia vina dărăbanilor, au ținut l6ge, iară l6gea aă aflat că hoedinânii sânt vinovaţi, sânt rebelă pentru acâsta, pentru
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că de ai greşit dărăbanii şi hodnogiul lor mau făcut di- 

reptate hoedinânilor, aceştea tr&buia să ajungă la Mihal 

„vodă, în contra hodnogiului, şi de nu le-ar fi folosit şi Mi- 

hat. vodă, atunci ar fi avut cale să facă ce au făcut. Așa 

curând judecata, după vro câte-va dile ai trimis 500 de 
dărăbani români, să tae şi să ardă Hoedinul, şi au ales 
pe Stefan Ciachi din Aghirâşi şi Almași să mergă cu dără-. 
banil. Dară au Stefan Ciachi, ai altul dintre sfâtnici ai fost 

însciințat pre hoedineni mai nainte, să aibă grijă, că toți 

vor peri. Drept acâia hoedinsnii ai fugit carii încătrăă au 

putut fugiy, unii în Silagi, alții: în Oradea-mare, alţii în- 

tralte părți, numai 10 sai 12 calici, carii n'aă priceput 

lucrul, aii r&mas a casă: pre aceştea i-ai tăiat românii, şi 

Hoedinul. tot Vaii ars, numai vr'o doao curți nobilităresck 

în care să mântuise dărăbanil cei rămași, le-ai lăsat în-. 

tregi. Lucrul acesta sau întâmplat cu trei sau patru stp- 

tămâni mal nainte de a să învinge Mihai-vodă la Mirisl&ă.» 

“După ce sai înturnat Miha! vodă din Moldova în 20 de 

dile ale lui Iulie din anul 1600, ţinuse adunare de ţâră în. 

Bălgrad, ale căria închieturi le-aă întărit în 26 Iulie, pre- 

cum arată diplomatul lui. Diplomatul acesta îl poți -ceti 

întreg în scrisorile mele, ale lui Gheorghie Şincai, câle mari 

la anul 1600. Se vorbâsce într'ânsul' despre dări pe sama 

oștilor, despre reducerea, iobagilor și a şerbilor, despre .gă- 

tirea nobililor la. războiii, despre scutința popilor celor ro- 

mânescl de la. slujbele cu proştii, despre a doao însură- 

ciune a. preoţilor celor românesci, și despre volvodatul Ţi- 

ganilor ; care -tâte sau orânduit în seimul acela după obi- 

câiul de atunci, despre carele acum a vorbi toți ardelenii 

ne scărbim, varvarie ca acâsta aii fost mai nainte-de a 

stăpâni avgustă casa. Austriei" Ard6lul întră noi! ci eii' me: 

întore la scrisul rescâlei cei asupra lui Mihai vodă. pornite. 
4 7 N 

1 Diploma Principis, Michaelis, quo confirmat Articulos Diaetales, | 

"Carol. die 26 Lulii 1600.
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Despre r&scâla acesta aşa scrie Mico Frenţ1:. <Acurna 
începusă a să. vesti la Mihai vodă lucrul carele se aşedase 
“la apa Nistrului într& Sigismund Batori,. loann Zamoschi şi 

-. Eremia Moghila, și întră ardeleni .despre reducerea lui. Si- 
:gismund în Ardsl: drept acâia Mihai vodă ai chiemat pre 
:sfetnicil ardelenesci. cu deadinsul în Bălgrad, ci aceştea S'ail 
adunat la Turda;- cap și cel dintâiii în r&scâla acâsta ati 
fost Stefan Ciachi, carele strămurând pre nobili! cet în Cluş 
adunaţi, pe ungurii cel ce slugia pe plată la Mihai vodă, 

„cu multe -făgăduințe i-au tras la sine, și pornind -Gheor- 
:ghie Mico. cu Stefan Tarconii din ţâra -Bârset, s'au împreunat 
cu. oștile de supt Ciachi la Turda; luând puţinea simbrie.» 

„ «Intru acâia vădând Ciachi şi nobilii slăbiciunea oștilor 
lor pre lângă oştile lut Miha! vodă, ai ajuns la Gheorghie 
Basta — — — carele plecându-se rugămintei solilor și fă- 
-cândui-se milă de Ardei, n'auă. întârdiat a veni cu câte oști 
au avut, adecă cu 5000 de nâmţi şi cu :2000 de. călăreți 
“unguresci, şi sai împreunat cu 6stea țerei. la Turda; .Mi- 
hai vodă încă n'a zăbăvit, ci în pripă şi-a strins oștile 
celea cozăcesci, sârbesci, şi românesci la. Sas-Sebeș, şi ai 
“chiemat și. pre secui la sine, carii bucuroși aii mers, chie- 
matait şi oștile din Ienei, Lipova şi Logoj, care încă ali 
mers cu căpitanul lor Andreii Barcial. Dară până ce au 
:aşteptat Mihai vodă să 'să adune oşlile -acâste, Gheorghie 
Basta cu a! noştrii, caril f6rte mare inimă căpătase, şi pen- 
tru că 6stea cea mar-tare a lui: Mihai vodă trecuse la ei 
cu căpitanii Maco şi Tarconil, şi pentru că Basta avea 
buni călăreți, şi buni pușcași, — — —— pornind de la Turda 
Sai tăbărit la: Uidra, lânsă Murăş. :Drept acia Mihai vodă 
încă ai .pornit şi sai tăbărit din sus: de Aiud întră păduri 
“aprope de Mirislău. : Al nostri. ajungând la Mirisl&ă, :Mihat 
vodă încă şi-au :adus oştile întră -păduri şi într& Mirislăă, 
şi formâse scaramuce sai făcut de âmbe părțile, dară nu 

1 Miko Ferentz |.'c, : -
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de mare folos, sai stricare. : Basta carele ocărmuia t6tă 

- stea, pentru acâia lucra. așa, ca să înțelegă ce vrea ' pro- 

tivnicul,. şi să! vadă 6stea câtă este. Aci naii vrut Basta, 

să țină bătaie, Mihai vodă încă .nu sai putut bate aci, 

pentru că Basta încărcase -strâmtcrea de la Mirislăi cu 

tunuri şi cu pușcași pedestri. Drept actia pricepând Basta 

ce voise a sci,. și-aii tras tunurile de pe şanţuri, au aprins 

Mirăsl&ul, şi aii întors spatele 'cătră protivnic, ci acesta o 

aii, făcut din meșteșugul bătail, ca să tragă pre protivnic 

mal la larg și.săl aducă. la acâia, ca să-l gonâscă fără. de 

rând, precum sai şi întâmplat, pentru că când să gonise 

&stea lui Basta până la Decea de 6stea lui Mihai vodă, ai 

„oprit Basta, 6stea sa, şi dând pept cu 6stea lui Mihai vodă 

„din .pronia şi ajutoriul lui Dumnedeă, izbânda, ai :fost a 

lui Basta,. şi Mihai vodă perdend forte mulți ostași, au fu- 

git. Aci mulți secui nebuni de ai nostri ai perit. Aşa şi-aii 

luat plata slobodeniei sale, uciderel şi fugărirel nobililor ! 

Mihai vodă după ce ai fugit din bătaie, şi-au strîns „6stea, 

cea răsipită, şi mergând la Bălgrad, ai scos din prins6re.pre 

Volfgang Corniş şi lait tăiat la scăldătre, de aci sau dus. 

la Făgăraş şi de acolo aii mers în țera Bârsei, „unde Vait 

întimpinat oștile, care îl .venia întru ajutoriă din Valahia, 

şi din Moldova.» . i a 

: Eniedi Pal! adaogă acestea scriind : «Pre “Mihai vodă, 

Pau bătut în 18 Septemvrie (din anul 1600), luni pre la 

amâdi , după acâia ai astrucat trupurile . celor tăiaţi. Un 

__aiudan. at făcut răvaşul celor tăiați.. In 'grâpa cea mal mare 

Sai: astrucat, nu departe. de la locul bătăil, noao mii, în 

cea. mal mică, doao. mil. - Fugind Mihai vodă în .ţera 

Bârsei, acolo. iarăş i sai îmmulţit . 6stea, până la 18000 

de ostasi. Feciorul [lul] încă ai venit la dânsul.. Basta -cu 

ardelânii s'au. cărat după densul,. iară Mihai vodă ai tri- 

mis la dânsul de Vaii întrebat ce are. asupra. 5ă,. când și 

1 Enyedi Pâl apud Anonymum  Carolinensem in Ms. p. 3.
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el este credincios . împăratului nemţesc ? şi după multe 
vorbe s'au întocmit ca Mihai vodă, să domnâscă în Valahia, 
să lase Ard6lul de tot, şi de va rămânea credincios împt- 
ratului Rudolf II, că'l va ajuta, asupra polonilor, caril. venea 
să cuprindă Valahia. Așa Mihai vodă Sai înturnat în Va- 
lahia, iară loann Zamoschi cancelariul Poloniei din: po- 
runca craiului săi iarăş Pau bătut, având cancelariul 20,000 
de ostași cu sine, și Mihai vodă, fugind prin Ardâl sau 
dus la împăratul nemțesc.>. 

După acâsta ardelânil ai ţinut seim: în Leţialăă, în ca- 
rele ai orânduit ca să trimită sol la împ&ratul Rudolf, 
să! mulțămâscă pentru ajutoriă; și să facă o căpâlnă la 
Mirislăă, în locul acela unde ai fost bătaia,. ca trecând ci- 
neva pre acolo, totdeauna să mulțămâscă. lui Dumnedeii 
pentru biruința acesta; şi ungurii să sărbâze pururea dioa 

„ ac6ia, în carea s'au întâmplat. războiul; . orânduitai Şi  a- 
cesta, ca să aducă iarăşi înapoi prinț şie pe Sigismund Ba- 
tori, dară așa, ca să fie credincios împăratului - nemţesc.» 

- Adaogă Bod Peter 1 vorbina despre seimul, ce sau ţi- 
nut în Letifalăi, satul din -scaunul Chezdi, în 25 Septemvrie 
din anul 1600 și dice: <In seimul -din Leţfalăă, -Şi acesta - 
au aşedat, ca preot românesc din Valahia să nu vină în Ardel: dară mai ales călugări! să să oprâscă. din Ard, | 
pentru că aceștea ai fost spionii lut Mihai vodă, când au 
venit pe Ard6l.» Da 

Despre perderea lui Mihai vodă în Valahia Mico Frenţ 2 
încă 'aşa scrie: «Zamoschi cancelariul leşesc, aii scos pre 
Mihai vodă şi din. Valahia, punând în locul lur pre Simeon 
Moghila, iară: Mihar' vodă ai fugit după fiiul săi la Haţeg, 
de unde ai mers în Ienei și de acolo la împăratul. In. 
Moldova ai rămas domn iarăși Eremia Moghila.» 

Despre războiul de la Mirislăi mai scrie AnonymulS din 
1 Bod Peter az Ujvâri Iânos 

Reformatus Puspăe 6let6ben. 
2 Miko Ferntz 1, e. - 

3 Anonymus Carolinensis in 
Ms. p. 73. | |
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Bălgrad : «La războiul de la Mirislii, măcar că cu mare 
îndrăznlă mergea, tătuși se îngrozise şi Basta, și ardelânii, 
pentru că atunci, când au socotit 6stea Pancratie Șeniei, 
numai puşcaşi 20,000 era în stea lui Mihai vodă, cu ca- 
rele aceştea, rămăsese din nobilii ardelenesci : Pancratie Şen- 
niei, Stefan Bodoni, Stefan Becheș, Andrei Barciaj, și vîn= 
d&toriul Daniil Zalagidi.> 

Anul 1601. Mihail V domnulă muntenesc, carele în comun 
numai Milail vodă cel vitez să numeâsce, după ce fu pă- 
răsit de norodul cel dintâiu, și învins mal întâiă de Ghe- 
orghie Basta şi de ardeleni la Mirislău, apoi [de] Ioann Za- 
moschi cumnatul lui Sigismund Batori (cum s'au dis la : 
anii trecuți), în Valahia pre Novac Baba generariul s&ă cel 

mai credincios de cât Gheorghie MIE5; ȘI Stelan Tarconi (se- 
cuii cei blăstămaţi caril pururea numai pentru acâia. slujesc, 

ca să înșele pre alţii) Vai fost comândat lui Gheorghie Basta, 

ca să'l primâscă în slujba împărăției nemlesci, şi el sau dus 

la împăratul Rudoli Il.ca să să apere de pârile prâtivni- 

cilor, mai ales ale lui Basta, precum arată Spontoni 1. No- 

vac Baba au mers la Gheorghie Basta, carele să întorsâse 

de la Brașău la Cluj, ca să plinescă slujba cea împărătâscă, 
ci Stefan Ciachi vindătoriul lui Mihai vodă, carele după 

cum scrie Iștvanfi?: «Biruinţa de la Mirislăă mal mult din | 
sumeţie şi nebunie, de cât din înțelepciune 'şi-o apropia şie 
Și nu lui Basta, răvnind domnia Ardslului, în care lucru 

nică lui Moisi Secheli, nici lui Stefan Bocicai, fără numai 
lui Sigismund Batori vrea să îngădue, de noă au strins 
seim la Cluş, şi prin 6menil caril ţinea cu el, întâiu au sâr- 

gunit din ţâră şi pre Stefan Bocicai şi pre Moisi Secheli.> 

Apol după cum scrii Palatie 3, Bulenger4, Piaseţchi 5 și alții 

- 

! Spontoni Lib. 6. p. 180. “a Bulengerus Lib. 11. p. 335. 
2 Istvanfi Lib 32. p. 756. : Piasecius ad ann. 1601. 

2 Palatius Lib. 47. cap 2. 

Cronica românilor. Tom. II. 29
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mai mulți, aă pus pre dâmna şi pruncii lui Mihai vodă 

la 'închisore în Făgăraş. După acesta nu în anul trecut 

cum scrie Iştvanfil, ci în anul de acum în luna lui ianu- 

arie, precum arată Eniedi Pal?, Gronzchi 3 și Anonimul din 

Bălgrad î, au făcut Ciachi cu seimul s6ă tyrănia cea mal ne- 

audită pe lume, de ai ars de vii în piaţul Cluşului pe No- 

vac Baba. generariul cel vestit al lui Mihai vodă, carele mer- 

s6se, cum am dis mal sus, să ia slujbă la Basta, şi pre un 

preot sârbesc, anume Şaşchi, pre cari! după ce i-au fript, 

"i-au scos lângă baștea Săbăilor de cătr& Felec, şi acolo au 

împlântat frigările cu trupurile cele fripte. Mersau fost No- 

„.vac Baba la Basta cu 400 de voinici, şi Basta Par fi putut 

“şi mântui, de ar fi vrut, dară inima cea rea nu Lau lăsat, 

drept acâia aşa şi-au luat şi folosul.» 

"Căci scrie Eniedi Pal5;. «Seimul din Cluş aşa aă aşe- 

dat, ca să nu fie mai îndelung supt stăpânirea nemţului, 

ci să să supună turcului. Aci nobilil nu sai nărăvit la o- 

laltă ; drept acsia aii prins pe Caspar Corniș. Până când 
au ținut adunarea, acesta, Sigismund Batori era, aştepta şi 

leșuia în Moldova, pre cine vor alge prinț, și să făcuse 

veste că este cu 9000 de ostași, măcar. că nici cu noao 

au fost lângă sine, adecă nici cu toţii noao. Prinsaă atunci. 

şi pe Pancratie Şenneii, și pe Petru Gheţi, şi pe Petru Hu- 

sar, băgându-le vină, lui Croniş şi lui Şenniei, că au fost 

una cu Mihai vodă, când ai venit acesta pe Ardel; iară 

tuturor, că acești .patru bărbaţi, nai vrut ca să să aducă 

îndărăpt Sigismund Batori, şi pentru reducerea acâsta a lui 

Sigismund, Basta încă forte sai scârbit şi sai supărat. 

Făgăduitai ardelânii mare domnie.lul Basta; ci Basta ne- 

primind făgăduințele lor, au eşit din “Ardi, punend mal 

"nainte în Gerla. părcălab pe Silrid Ribis ; pentru că după 

1 Istvanfi Lib. 82. p. 755. 4 Anonymus Carolinensis în Ms. 

2 Euyedi Pâl in Ms p. &. p. 22. 

3 Grondzki in Ms.ad h. a. 5 Enyeai Pâlin Ms, p. &. seg.
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ce au perdut Mihai vodă bătaia la Mirisl&i, părcălabul cel 

românesc o luase pe picior.» 

Anonimul din Bălgrad! așa scrie: e Albert Deac, Stefan 
Ciachi din Almaş, Nicolae Vitezi şi loann. „Sentpali au fost 

pricinele de au fugit Basta din Ardsl, şi sau rupt ardel6- 

nil de cătr& împăratul nemţesc.. Aceştea au și lucrat, de ia- 

răş au redus pe Sigismund Batori în Ardel. Acâsta aşa e 

de adevărată, cât Albert Deac în public au, dis, când, au 

dus la robie pe Pancratie Șenniei și pe Caspar Cornis, că 

de nu sar fi putut face într'alt typ reducerea lui Sigismund 

„Batori, ar fi sculat pre toți asupra lor. Tâte aceste Cu. 0s- 

taşil le-aă isprăvit Albert Deac, Stefan Ciachi și ceialalţi. 
După acâste au trimis întâi pe Paul Nagi din Seghedin. - 

Lavrentie Şigmond; apoi [pre] Nicolae Bogatii şi Mihail 
Vaida, mai pe urmă pe Stefan Toldi, Stefan Ciuloș și pe 

» Baltasar Eurdeug (Ordăg) în Moldova, ca să reducă pe. Si- 

gismund Batori, pre carele Vai aflat la Botoşani într'o curte 

supt paza leșâscă. Acolo aii tăiat o ferestră, au scos pre 

Sigismund Batori, și aşa Yau adus în Ardel întru întâmpi- 

narea căruia frumâsă 6ste au mers din Clugi.> „Pentru €8 

au fost Sigismund Batori supt pază leșescă ?, au nu pentru 

acâia, pentru că loann Zamoschi vrea .să facă prinţ Ard6- 

lulu! pre fiiul săă, şi nu pre Sigismund cum scrie Sponto- 

ni?2, ci ei m& întorc la disele: lui Eniedi, Pal, carele ' scrie 

"mai încolo precum urmeză: 

«Când aă adus, în Ard6l pre Sigismund Batori, şi să,a- 

duna mare 6ste la Cluș împrotiva lut Basta, carele esise 

acuma în Ungaria, să-să împreune . cu Miha! vodă, Ribis 

ai dat Gerla lui Sigismund, pentru care. Sigismund | i-ai dă- 

ruit Uidra de lângă Murăş.. După aceia Sigismund ai tri 

_mis pre Moisi Secheli, să pedeps6scă, pe secuil din Ciuc, 

pentru uciderea cardinalului, pre caril i-au şi tăiat Şi jeluit. 

1 Anonimus Carolinensis |. e. | Storia di “Transilvania Liber 6. 

2 | cavalier Ciro Spontoni nella | p. 126.
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Moisi Secheli acesta era voinic sfințit, pre carele Stefan 
Batori craiul Poloniei laă fost sfinţit. Sigismund au strîns 
seim în Cluş pe a doao di de Rusalii, în carele seim ai o- 

rânduit lucrurile războiului, ce era el să facă asupra lui 

Basta; mulți. ostași ai adunat Sigismund: domnul Moldo- 
vei Eremia Moghila încă i-ai trimis întru ajuloriă trei mik 

de curtâni. 

Ci Anonimul din Bălgrad 1 scrie așa: <Când să găla Si- 

gismund Batori ia războiu din Silagi asupra lui Basta, i-ai 

venit întru ajutoriă o samă de călăreţi și curuii de la E- 
remia Moghila : mare vâste era, că ar fio mie, al cărora. 

- povăţuitoriu era bocriul Urs. Ursul acesta au trebuit să fie 
fecior de vodă, pentru că era jugănit la nas, pre carele şi 
ei ânsumi lam vEdut.2 Mârje ma! încolo Eniedi Pal şi scrie : 

<Venit-au şi sirbil întru ajutoriă lui Sigismund Batori de la 
ț6ra de jos, dară aceștea numai cu jimătate de voe merjea 
lângă unguri, pentru bătaia de la Mirisl&ă. Turcul ai trimis lut 
Sigismund doao sute de tătari şi buzdugan cu sabie, mare 6ste 
avea Sigismund, cu carea aă trecut prin Silagi la Eriu, 
dară socotindu-se apol sai înturnat la Guroslăă. Cu Basta 
au fost 8000 de ostaşi şi doao mii de călăreţi unguresei 
cu sulițe. Mihai vodă au venit de la Dunăre cu 1300 de 
haiduci şi cu 2000 de cozaci. La Goroslăi sau lovit la o- 
laltă, şi n6mţii au luat tunurile de la stea lui Sigismund, 
apol ostea lui Mihai vodă au împrăștiat pre ostaşii lui Sigis- 
mund, tăindu'! bărbătâsce. Sigismund au fugit în Moldova, 
şi de acolo sau înturnat după acâia curând la Braşău. > 
Până aci Eniedi Pal pe scurt, dară destul de chiar. De 
vrei să scii lucrul mai pre larg, citâsce pre Iștvanfi?, pre 
Gronzchi3, pre Spontoni şi pe Petru de Reva. 

Spontoni 6 şi acesta scrie, că împtratul Rudolf II când 

1 Anonymus Carolinensis in Ms. 
pag. 25. 

2 Istvanfi Lib. 32. p. 756. seqa, Ș Petrus de Reva Cent. 6. 
3 Grondzki |. e, __€ Spontoni |. e. 

+ Spontoni Lib. 6. p. 150. seqg.-
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ai trimis pre Mihai vodă întru ajutoriul lui Basta asupra 
lui Sigismund Batori, i-ai numărat o sută de mii de taler, 

ca săşi strângă ste. Adaogă Piaseţchi 1 că Ardâlul încă 
Tau făgăduit lui Miha! vodă împăratul, numai să: scâtă pe 

Sigismund Batori dintr'ânsul, iară Iştvanfi 2 scrie, că Fer- 

dinand Gonzaga commendantul Ung ariel din porunca împ&- 

ratului ai împăcat pe Mihai vodă cu Basta, chiămăndu” pre 

amândoi la prânz în Cașovia, mai nainte de a merge el la bă- 

taia de la Goroslău. Ci împăciurea acesta nu mult ai ținut; 

pentru că o scrisâre de la Heveneşi3 sună aşa: «In bătaia 
de la Goroslăi haiducii și sirbil de supt Mihai -vodă ai fost 
luat ș&ptedeci şi doao de slâguri de la ostaşii lui Sigismund 

Baiori. Basta ui cerut stâgurile acâste să le trimită el la 

împăratul ; iară. Mihai vodă din sfatul banului Mihalcea, şi 

al comisului Leca, i-aă r&spuns : că fiind luate prin ostașii 

Jul, el vrea să Îe trimită la împăratul. Iarăși au trimis 

Basta săi dea stâgurile, pentru că lui i-aă fost încredințat . 

tot războiul, şi să cuvine, ca din mânile lui să mergă st6- 

gurile la. împăratul, şi Mihai vodă iarăși nu le-ai dat, ci 

după acâia, gândindu-se i le-ai trimis prin Thoma Capreili 

şi prin Aloisie Radibrad ; pentru lucrul acesta Basta s'au 

mâniat fârte pe Mihai vodă. Ma! pre urmă când au ajuns 

la Turda, aă cerut Mihai vodă trei sute de valon de la 

Basta, cu cari! să mârgă la Făgăraș, săși aducă muerea şi 

pruncii de acolo, și Basta, i-au făgăduit. Vallonii s'au și gă- 

tit sâmbătă ca să pornâscă Duminecă, pentru că tâtă 6stea. 

lui Mihai vodă să împrăştiase prin țâră. Dimineţa căpita- 

nul valonilor cu al săi aă mers la cortul lui Mihai vodă. 

Mihat vodă „i-ai: eşit înainte, şi pentru ca să facă cinste 

Vai mânat să între întâiă în cort, ci căpitanul n'a. vrut să 

facă acesta, drept acâia aii mers întâii Miha! vodă, şi tocma 

când întra în cort, căpitanul așa Pau străpuns cu o alabardă 

3 Manuscriptum apud Heve- 
1 Piasecius |. e. 

nesi tom. 68. p. 101. 
2 Istvanfi |. e.
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prin spate, de ai eșit vârful alabardel de o palmă de cea 

parte ; alt valon întru acâia Pai împuşcat, şi apoi i-a tă- 

iat capul. Peritaui atu dintră cel ce era cu Miha! vodă 

până 16 bărbați. | 

Acâstea care le-ami scris aci de la Heveneşi despre m6âr- 
tea lui Mihai vodă celui vitâz, sânt cul6se din rostui ro- 
mânilor celor: ce au fost cu Mihai vodă ; pentru că scrie 
la început : <Uciderea lui Mihai vodă cea din anul 1601 
(18 dile ale lui Avgust) aşa o.spun români» Drept acsia 
spunerea acesta cu mult may adevărată trebue să fie, de 
cât minciunile ce le-ai scornit Gheorghie Basta cu părtânit 
lui, care minciuni lezne le-au: primit scriitorii cel ce pătimis& 
câte ceva de la ostașii lui Mihai vodă, după obicâiul vre- 
milor de r&smiriță, nesciind ce vor să păţască întru avvenire 
de la Basta şi de la ostașii lui. Așa dară .minciună este 
că Miha! vodă s'aii omorât, pentru că sai înțeles cu turcik 
asupra împăratului Rudolf II, căci Sau omorât numai din 
pizmă, pentru vitegiile lui, la care n'a putut ajunje Basta, 
precum mărturisesce Borşat: Pal 1, așa scriind > «Miha! vodă 
şi Gheorghie Basta după biruinţa. de la Gorosl&iu (ce au fost. 
în trei dile a lui Avgust. din anul 1601) ati mers să cu- 
prindă Ardâlul pre sama împăratului Rudolf, ci Băsta cel 
fără de Dumnedeiă, făcu să se ombre Mihai vodă, fără de 
Ic de vină, numai din pizmă, şi să p&rdă pe prinţul cel 
vitez, de carele să temea şi împărătul turcesc. Înţelegâna 
acesta Sigismund Batori sau bucurat dimpreună cu tâtă 
țera Ardelului, şi Batori iarăși au venit în Ard6l, şi ţ6ra 
t6tă au stătut lângă dânsul şi Sati tăbărit cu. el. Iară Basta. 
cel fără de Dumnedei ai ars prin 6menil să Arăslul, Pair 
prădat, Lai robit, şi partea cea mai mare cu cetățile o at 
tras la împăratul, > A 

Vqr | Ungurul cel adevărat, Borşa! Pal, cum scrie, carele 
numai înșelat de alţil au greşit în istoria sa; nu cum ait 

1 Borsai Pâl in Ms. Chronico Hung. ad. h. a:
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scris anonimul din Bălgrad.1, dicând : «Şi ca şi de la noi, 

cari! atunci năcăgiam în Sibiiă, să aibă ceva cinste, i-am. 

făcut verşurile aceste lui. Mihai vodă să i le pună pre 

mormiînt : 

«Flic jacet ile ferus, latro merus et Nero verus, 

Canis, atroz Dacus, scelerum lacus, ille Valachus | 

„_Hac qui transibis, bis tergue cacabis, et 1b18.2 

Ast ego respondens, îndigno nomine dico : 

Quisquis. Is es, taceas, ci meliora sape ; 

Nam fuit hie heros, gualem non protulit actas, 

Nec feet; huic flores. florida spargat humus, 

Tu gui ferre vivum non tis, Anonime | linge 

Merdum ejus, tibi quae semper în ore fit. 

Sic etenim, disces, quae sint dignissima scripta, 

Et quid dicendum, guaequc tacenda tibi, 

pentru că istoricilor nu s€ cuvine a scrie alta, fără numai 

întâmplările; precum aii. fost, în carea treptă forte au gre- 

şit Spontoni Tălianul, prâtenul iul Basta, şi mai vărtos un- 

gurii, carii încă nu gustase dulcâţa lui Basta, ale căruia 

fapte de aci înainte cu mult mal amare au fost de cât ale 

lui Miha! vodă. Nu te mira aşa dară, de aii pus Mihai! vodă 

stâg în locul, în carele ai fost înfiptă frigarea cu trupul cel 

fript al generariului săă Novac Baba : nu te mira că ai aprins 

Turda unde să sfătuise ardelânii asupra ul; nu te mira că 

sirbil aşa de cumplit aă lucrat asupra ardelenilor pentru (ri- 

gerea de vii a lui Novac Baba şi a preotului Șașchi, pre- 

cum serie Anonimul din Bălgrad? : ci judecă 6re n'aii avul 

şi Mihai vodă şi sirbii cădinţă de a se isbânai ? și gânde- 

sce de ţi sar fi fost ție făcut acâstea, ce făcusă lui Miha! vodă 

şi ostașilor lui, Gre nu al fi făcut tu cu mut ma! cumplite a- 

supra duşmanilor tz. ? Care de le vei socoti bine și dea- 

mărântul, vei pric&pe, că Gheorghie Basta au fost un om 

tocma de nimic, ce şi din batjocura, carea 0 au făcut lui Mi- 

i Anonymus Carolinensis p. 70. | 

2 Jdem Anonymus Carolinensis p. 68. seg.
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hai vodă, după ce Pau omorit, încă poţi culege, pentru că 

după cum scrii: toţi istoricii cei mai sus aduşi, capuli 

Vai pus pe o mortăciune de cal, şi aşa lau ţinut vro 

cât-va timp, iară de pe trup i-au tăiat slăşil, apol lau dat 

unor sirbi să'l îngrâpe. Nu așa au lucrat Mihai vodă cu 

capul şi trupul cardinalului Andreiii Batori, cum sai v&- 

dut la anul 1599, de unde poți culege care au avut mal 

bună crescere, Mihai vodă, ai Basta ? Ce are dară prea ve- 

stitul Enghel! de aruncă crescerea lui Mihai vodă ? căci al- 

mintrelea, că'l laudă nu greşasce. 

Spontoni 2 scrie, că capul lui Mihai vodă sau trimis în 

Valahia de Basta, ca să credă bodrii din ţinutul Craiovei 
pre' caril nui supusâse șie Simeon Moghila vre-odată, şi 

să'și al€gă all domn : și că cu prilegiul acesta le-au commân- 

dat pre Marco feciorul lui Petru IV Cercel, despre carele 

am vorbit şi la anul 1591, ca să'l alegă domn, ci bosrii 

nu lati primit, pentru că era tinăr numai de 18 any; mai 

multe scrii avtorii mai sus numiţi despre Mihai vodă cel 
vitâz, sau Mihail V domnul Muntenesc, care le poţi ceti la 
dânşii, căci eii trec la lucrurile ce sau făcut în Valahia tot 

întru acesta timp. 

-Ar&tatam la anul trecut, că loann Zamoschi cancelariul 

Poloniei ai fost alungat pe Mihai vodă din Valahia cea 

mare, ci în Valahia cea mică, adecă în banatul Craiovei 

n'aii întrat, pentru că acolo ai ținut Mihail V, sau Mihalr 

vodă cel vitez, oștile sale, până când sau omorit prin vi- 

cleşugul lui Basta, precum bine scrie Spontoni3, dară r&i 

face că și ţinârea oștilor acestora, încă o tălcuâsce în rea 
parte, numai ca să pâtă acoperi nelegiuirea lui Basta, drept 
acâia jafurile, despre care scrie Anonimul românesc, că 
le-au făcut Simeon Moghila, numai în Valahia cea mare 
le-au făcut, şi nu pentru alta, fără numal pentru că nu -a- 

1 Engel in recent. Historia Va- | . * Spontoni Lib. 7. p. 171. 
lach. part, 1. p. 268. + Anonymus Valachicus in Ms. 

2 Spontoni Lib. 7, p. 172. -|Loap. 44. .
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vea nădâjde de a putea. domni în Valahia, mai vârtos în- 
țelegend că Miha! vodă cel vitez sai înturnat de la împ&-. 
ratul nemţesc, şi au biruit și pe Sigismund Batori la Go- 
rosl&u. Nu bine scrie așa dară Anonimul nostru, «că au-. 
dind de mortea lui Mihai vodă, Simeon Moghila. vodă at 

„venit cu l6şii şi cu moldovenii, și prădând ţâra, pe bosri 
şi mânăstirile, s'au făcut domn.» Pentru că domn, cum am 

dis, să tăcuse în anul trecut. Ci apoi bine scrie dicând: 

«Iară trei frați Buzesci v&dend atâta pradă a ţărei sau ră- 
dicat cu oștile Craiovei şi au scos pe Simeon vodă din 
domnie;» pentru că şi prea vestitul Enghel așa scrie 1, din 

Filștih : «Ne fiind de față Mihai vodă, Simeon Moghila cu 
moldovânii şi cu polonii, cu carii venise în Valahia, forte 
au prădat ţâra. Iară fraţii Buzesci, sau rădicat asupra lui 
cu oștile de la Craiova; dară Simeon nai cutezat a! a- 

ştepta, ci ati fugit în Moldova. Buzescil sau cărat după el, 

și i-au agluns oștile dincâce de Focşani la un.rii; aci au 
tăiat pre mulţi dintr& ostașii lul Simeon și ai luat înapoi. 

tot cât prădase din Valahia : de acii Buzescii sau înturnat cu 
mare dobândă, şi riul lângă care au. bătut pre ostașii lu! Si- 

meon Mogbila, Pau numit Căcata. Tocma în timpul în carele 

Sa întâmplat acâsta, ai nimeit și- bodril aceia din Ard€l la 

Cânâni, carii slugise pe Mihai vodă până la mortea lui, cu ta- 

băra ce mail rămăsese, şi s'aii tăbărit la satul Cârginesci lângă 

Argiș, la cari au venit şi Buzescil, şi sau sfătuit să'și al6gă 

domn ca acela, supt carele să să odihnâscă ţera, și cu ajuto- 

riul lui Dumnedeii ai ales pe Şerban feciorul Radului nepotu- 

lui lui Besarab vodă, din familia lu! Besarab celul bătrân, 

pre carele cu triumf Paă dus în scaunul țerei la Târgoveşti.» 

Şerban acesta atunci când sau -rădicat domn Valahiei, 

Sai numit Radul (carele în sir6ua domnitor muntenesci, 

„după cum am scris: ei sirua, este Radul al decelea) cum 

bine însemnă Volfgang Betlen 3; pentru că şi el să iscăl6sce 

  

Li 

1 Engel l. e. p. 268, seg: | 2 Volfgangus Betlen V. p. 175.
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Ioann Radul, în. cartea. carea o au scris lui Moisi Secheli 

în îi lunie din anul 1603, cum vom vedea acolo; nici 

__greşâsce Betlan când dice, că ţâra ai fost trei și mat multe 
luni fără de domn după msrtea lui Mihai vodă. celui vi- 

tez, 'şi atunci ai pus Basta pre Radul X; pentru că aşa. 

dice şi cartea bosrilor muntenesci către Moisi Secheliy, ca- 

rea 0 voii! aduce la anul 1603. Spontoni! bine osebâsce 
pe -Radul X, carele şi Şerban Besarab, să. numâsce de alți 

istorici, de Radul XI feciorul lui Mihail IV sai Mihnea 

turcul, carele i-ai. urmat în anul 1611. 

- - Ce serie prea vestitul Enghel 2 despre Chevenhiller, adecă, 

că dice, că Basta după uciderea lui Mihal vodă, ai comândat 

muntenilor domn pe Marco feciorul lui Petru IV Cercel, adecă 

pre nepotul din frate al. lui Mihai vodă, dară boerii nu lau 

primit, ci dintâi ai. vrut să pună domn pe Stroiza sai 

Staicul, apoi neprimind acesta domnia, aşa au pus domn 

pe Radul Ă, nu smintesce Chevenhiller; pentru că și Spon- 

toni aşa scrie mail nainte. Dară. smintâsce prea vestitul 

Enghel 5, aşa scriind: «Despre familia lui Miha! vodă scim, 

cum să va dice în istoria Moldovei, şi Florica şi Petraşco 
sau robit de tătari. Cacra iarăşi amestecă timpul când dice că 

Petru feciorul lui Miha! vodă au călătorit la Beciu, ca să câră 

domnia muntenâscă, şi să să jăluâscă pentru uciderea. tă- 

tâne-sâă, dară acolo nemica ui isprăvit, și de. necaz şi mi- 

'şălătate ai murit — — şi acâia nu e adevărată ce scrie 
el dimpreună cu Cantemir, că Ancuţa, fata lu! Şerban (a 
Radulu! X) au fost musrea lui Petrașco. Adevărul este că 
Șerban au luat pre Ancuţa fata lui Mihai vodă, şi aşa Şer- 
ban au fost ginere lui Mihai vodă.» Disam -că smintâsce 
prea vestitul Enghel; pentru că dice o scriscre. de la ]Je- 
veneși î: «Ce ai dat dâmna lui Mihai vodă lui Menhard 
Bogati, ca să i le ţină, sânt acâste: trei mintei cu scofit 

! Spontoni Lib. 8. p. 188... * Ms. Apud lHevenesi tom. 68. 
> Engel |. c. p. 269. p. 101. 

-% Idem Engel |. e. p. 27. .
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de aur şi căptuşite cu soboli; un asturcan forte frumos, 

înștlat, înfrânat cu sărsamuri ţintuite cu pietri. scumpe, 

care cal Pau dat: după acâia Bogati lui Ladislav Giulafi; 

un lanț de aur, ce'plătea o mie de galbeni, o bâtă: forte 

frumsă ce o cumpărase Mihai vodă din Țarigrad -cu o 

mie -de florinţi nemţesci. Pentru înt6rcerea acestora. îri- 

misese Petraşco feciorul lui Mihai-. vodă poruncă împără- 

tâscă în Ard6l asupra lui Menhard Bogati, ca prin comi- 

sariul Crauşeneg să le pâtă dobândi. Ci Bogati au dă- 

ruit pre Craușeneg cu cupe: şi scafe de argint, şi-orbindul . 

cu darurile, nemica ai întors lui Petraşco.» Iată! că Pe- 

trașco nai fost: robit de tătari, cum scrie Enghel, ci ai 

mers la Beciu. Şerban sau Radul X încă n'au putut fi gi- 

nere.lui Miha! vodă, măcar că cu Enghel ţine şi Anonimul 

nostru 1, pentru că nu să cetâsce, să fie avut Mihai vodă 

mai multe fete, de cât pă singură Florica, pre carea au 

vrut să o mărite după nepotul s&i Marco, şi săl dea z6s- 

tre Valahia, de este adevărat, ce scrie Spontoni 2; rămâne 

aşa dară că nu greşzasce Carra, şi dirept are Dimitrie Can- 

temir 3, când scriă, că Ancuţa musrea lui Petrașco au fost 

fata Radului. X, cum să va mai dice şi la anul 1690. 

„Sigismund Batori după ce-aă perdut bătaia cea din trei 

dile Avgust 1601, de la Goroslăă şi ai fugit în Moldova, 

nu mult au zăbăvit, şi luând trei başi turcesc! cu sine ai 

venit .la Brazei în luna lui Septemvrie, pentru că scrie A- - 

- nonimul din Bălgrad+: «Sigismund Batori, venind în Bra-" 

_şău, fără de scirea şi vota. țerei şi-au legal îmblăcil pre as- 

cuns de Neamţ, în carea trâbă ai pus mişiocitor pre Ie- 

zuvitul Antonie Mariet. Acesta, au tras în partea lul Sigis- 

mund pe Stefan Ciachi, Nicolae Bogati, şi pre v'o câți-va no- 

bill. Iară Sigismund ca ma! lezne săși dobândescă scopul, 

cu pulârea turcescă şi tătărescă, au strâmtorit afară din 

A lachicus |. e. Regni Liber 4 cap. 2, Nr. 16. 

2 Anonymus 7. p. 161. 4 Anonymus Carolinensis p. 58. 

3 Cantemir in Hist. Osmanici
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„Ard6l pe Gheorghie Basta, carele sau tras și s'au şențuit pe 
iarnă lângă D6j; dară întru acâia în tote să înțelegea cu 

„ “Sigismund: Sigismund ca să amoţască pe turci și pe tătari că 

el nu are vre un amestec cu nemţii, după cea trecut vr6- 

mea cea bună de doao luni după Sănt-Mihay, la începutul 
lui Dechemvrie, când scia că nu să vor putea bate oștile 
-de frig au încunjurat şi ati început a bate Cluşul, carea 
drept acâia o au făcut, căci nădâjduia că prin mișlocirea 
lul Basta va dobândi de. la împăratul Rudolf II ca iarăş să 
xemână prinţ. Ardelului, pentru acâia nici el să scula pe 
Basta, nici Basta pe el; după ce au zăbăvit Sigismund supt 
“Cluş dece dile cu turcii, cu tătarii, cu secuil Şi cu ungurii, 
au ars oștâzele, şi într'o Duminecă diminţă — — — s'au 
iators de la Cluş, şi Basta a treia di aii mers în Cluş. Iară 
“Sigismund înturnându-se în Bălgrad cu tâte oștile, şi înţe- 
legându-se cu Basta, pre doi başi i-ai slobogit acasă nu- 
mai pre bec Bașa lat ținut la sine. În Bălgrad nu în- 
-delung ai zăbăvit Sigismund, ci sai dus cu lăcaşul în Deva, 
-de unde la sfârșitul lui Ianuarie din anul 1602, saă mu- 
tat în Brașău.» 

Anul 1602. După ce sai dus Sigismund Batori la. Deva, 
“aşa. vorbâsce o scrisâre de la Heveneşi 1 despre dânsul: 
«După pârderea de la Goroslăă, carea sai întămplat în 3 
Avgust din anul 1601, până lu războiul lui Moise: Se- 
-cheli cu Basta, carele au fost în 2 Iulie din anul 1602, 

"“Sibiiul nu s'au plecat lui Sigismund, măcar -că destule rele 
au suferit de la tătari. Sigismund încă destule ori au tri- 
mis pe Șpanul de cămară loann Deac cel din Cluş la 
“dânșii, ca să să plâce; căci Șpanul sângur de patru or au 
-âmblat în Sibiiu, iară cu Stefan Ovari de trei ori, şi Si- 
bi€nil încă nu se ferea. Odinidră Stefan Ciachi au descăle- 
cat la Hamersdorf, și chiemând pre unii dintr& Sibiâni pe 
“credință la sine, într& cari! au fost şi Craio-birăul, la atâta. 

„1 Manuseriptum apud Hevenesi tom. 68. p. 118.
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ai adus lucrul, cât sai întocmit, ca Sigismund să jore pre: 

nisce închieturi, şii să vor pleca, și acuma aşa de tare cre- 

dea, că va fi pace, cât în Sibiii tare ferbea și să gătea 

de ospăț, daruri încă gătise şi pe sama lui Sigismund şi: 

pe a lui Ciachi, ci nu sai făcut pace deplin pentru acâsta: 

Era în Sibiiu avuţiile şi muerile bosrilor muntenesci, care: 
să trimesâse acolo în securitate pentru multe r&smiriţe din 
Valahia ; Stefan Ciachi vrea, ca averile acâstea să nu să dea 

boiroicelor, când să vor înturna, ci să să ia de la dânsele; 

pentru că și Miha! vodă luase mai "nainte averile nobililor: 
" ardelenesci din Sibiiă: și din alte cetăți, şi unele le ținuse: 

pe sama sa, altele le împărțise bosrilor săi. -Sasii din Sibiii 
n'a îngăduit acâsta, dicând, că ar fi spre ocara lor, de ar în- 

gădui să să jefuiască cei ce aii venit pentru: securitate la. 
dânşii. Tocma atunci când să lucra acâstea, și nu să putea 
nărăvi Sibianii cu Ciachi, Sigismund Batori la începutul lui. 

Fevruarie din anul 1602 ai mers din Deva la Braşei să 

lăcuiască, şi Sibiiul ai rămas precum fusese mai nainte.» 

După ce ai venit Basta în Cluș după întârcerea Iul Sigis- 

mund la Bălgrad, cum s'aă dis la anul trecut, aşa serie A-. 

nonimul din Bălgrad! despre dânsul: «Vădend Basta, că 

mai sânt nisce locuri pe lângă Cluș, care încă nu s'a plecat 

lui, întăiași dată ati mers asupra Almașului cetăței lui Stefan; 

Ciachi, carea cetate plecându'i-să pe credință, ostașii lui Basta 

n'au ţinut credința ; ci pre unil dintr& cel din cetate i-ai tăiat, 

pre alții i-au robit, Basta au arnncat cu prav (sau iarbă de 

puşcă) o parte a cetăţii din Almaş, ca să nu să mal potă spri- 

jini dintr'ânsa asupra Clușului, fost'ai atunci părcălab în ALl- 

maș loann Buda, pre care fără de milă Pau tăiat, — ——-— 

După luarea Almaşului Basta sau întur nat în Cluș, de unde 

au trimis asupra Gilsului, pre loann Peţ. Era în Gilăi un 

preot a nume Ioann Silvaşi, pre carele episcopul Dimitrie 

Napraghi îl lăsase acolo ca .diregătorii; acesta neavend: 

1 Anonymus Carolinensis în Ms. p. 59. seqq.
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«câlea de lipsă spre apărarea cetății, ai datu-o pe credință 

vallonilor, dară vallonil nai ţinut credinţa, ci pre mulți 
„at tăiat, și au prădat tâte, Când ai întrebat Ioann Silvaşi 
pre ascuns de Sigismund, da-va cetatea lui Basta, ai nu? 

Sigismund numai cu vorbe încâlcite l'au inut; pentru că 

Sigismund, stricarea . Ardslului, mult să bucura când perea 

-Smenil pentru dânsul. — — — — Sigismund să întocmise 
pre ascuns cu Basta, ca Ardâlul să fie în doao părți, par- 

stea de preste Murăş şi Ari6ş. de .cătră Bălgrad supt Sigis- 

mund, câialaltă parte supt:Basta, până atunci, până când 

va veni r&spuns de la împăratul ; pentru că. Sigismund nă- 

-d&jduia, că împăratul în va lăsa lu! Ardâlul până în Mes6ş: 
drept acâia nicl. să bătea Sigismund cu Basta. | 

« Nesciindu-se acesta de alţii, nobili! caril.era în Bistriţă, 
Și cei ce era în 6stea:lul Sigismund, precum Moisi Secheli 

Și alţii, au scos din minte. pe bistrițeni, de sau lăsat de 
Basta, şi sai dat supt Sigismund. Înţelegând acâsta, Basta, 

la atâta mânie ai «ajuns, de ai. vrut să tae pre toți bis- 

teițânil şi.să strice oraşul. Drept acâia în :luna lu! Fevrua- 

rie din anul.1602, când lăcuia Si gismund în Brașăi, aii 
început a. bate Bistriţa, și acum: stricase o parte de zid, 
când au început nâmţil.a dice, că vor lăsa pre Basta sin- 

gur supt Bistriţă,. de nu le. vada oraşul să'l.prade. Basta 
înțelegând pofta nemților, măcar că. pentru mișlocirea u- 

nor bărbați de frunte, nu voia să :pedepsască aşa de tare 

:orașul, tătuși ai făgăduit ostaşilor că de vor lua oraşul cu 
năvala dintâii, le va -plini polita. Nicolae . Vitez,. şi Albert 
„Nagi era din lăuntru, şi aşa sai purtat, :de nemţii cu nă- 
vala dintâiu nau putut-izbândi, ci. multi ai .perit dintr'en- 
-ŞII. — — Când bătea Basta . Bistriţa, . Sigismund din Bra- 
şBa au trimis pre :Nicolae. Bogati,. rugându-se lut Basta, ca 
lăsând baterea, să trimită la împăratul .să să alâgă într'o 
parte lucrul; la carea au:răspuns. Basta, că nu va înceta 
până când nu i să va pleca iarăș Bistriţa, cum au fost 

„plecată mal înainte, și de nuY- vrea stricarea, să.. porun-
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“câscă să! dea oraşul, şi ostaşi! cel unguresci să iasă din- 

trânsul, .la carea au r&spuns Bogati lui Basta, că el nu 

are putere de a face acia, ci să r6gă săi îngăduie trei 

_dile, să însciințâze pe Sigismund despre lucru. Basta i-au 

şi îngăduit, dară aşa ca cel din “lăuntru încă nemica să 

îndrăznâscă a face întru acâlea trei dile. Bogati ai şi tri- 

mis pe poştă la. Sigismund, carele sfătuindu-se cu Stefan 

Ciachi, au scris lu! Nicolae Vitezi şi lui Albert Nagi, să dea 

Bistriţa lu .Basta, dară așa ca unguri! să să pâtă duce 

dintwânsa cu tâte averile sale, şi Basta i-au încredințat cu 

scrisârea sa despre acâsta ; ci după ce sai încărcat și aul 

eşit nobilii, vallonii au năpădit preste carre, şi omorind pe 

mulţi, pe Nicolae Vitezi încă Pai tăiat, și fiind că acesta 

nu S'aii făcut cu voia lui Basta, Basta după acâia ai omo- 

rit pre câţi-va valloni. N 

«După . acâia între Basta şi Sigismund așa au încetat 

arinele, ca Sigismund să trimită soll la împăratul, să cerce 

lăsai-va Ard6lul ai nu ? şi de.il va lăsa, în ce.typ ?.iară 

până atunci stăpânirea lui Basta de la alui Sigismund să 

o despartă Murăşul și Arieșul, întru acsia Sigismund până 

în paşti -să gol6scă Ardelul de turci şi de tătari, Şi ca să 

nu aibă pricină de a să tâme Sigismund, Basta încă să 

iasă cu stea sa în țâra ungurescă. Preste acestea Sigis- 

mund să dea. chizâși lui Basta că nu va 'âmbla cu  Cîrco- 

vele, ci dirept va lucra. la împăratul. Aşa: întocmindu-se, 

Sigismund ai slobodit a: casă pe turci şi pe tătari, şi lui 

Basta i-ati trimis chiz6și în Sătmarii pre aceştea. : pre 

Toann Sătmarii, pre Ioann Jereufi şi pre Nicolae Narrinai, 

cari! -at: rămas la Basta în Sătmarii.> , 

__ Tot Anonimul din Bălgrad 1 scrie, că: <Pe vremea a- 

câsta pe Radul (X) vodă Pau bătut atară din. Valahia, ca- 

rele esind la Braşăi aia; trecut prin secuime, și. pe la Gur- 

giu în Ungăria (nu Silagi) la Basta, şi Pau rugat săi dea 

că dem Anonymus Carolinensis p. 8. seg.
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ajutoriă să să potă înturna în Valahia ; pentru că pentru 
credincioşirea carea o au avut cătră împăratul, at pătimit 
acesta. Basta îi r&spunse că va avea grige, şi au poruncit 
haiducilor să asculte de Radul, Şi săl ducă îndărăpt în Va- 
lahia, când va fi tîmpul. Aşa Radul povățuia hulducil carit 
era 12000, și veniră în Arddl pe la Deva, şi au trecut Mu- 
r&șul la Bălgrad. Forte mare stricare au făcut la Papme- 
zei, la Abrud şi la Beiuş, pre unde au venit, numa! pă- 
mintul ai r&mas de dânşii, pe proştii carii nau fugit la 
dâluui, pre toți i-au tăiat, pre aceștea Basta i-ai trimis cu 
Radul, ca săl ducă în: Valahia, Basta at mers la Sibiiă, 
şi Sigismund după acia s'au dus la Nemţul.» 

Mico Frenţ ! încă scrie: «Radul sau Şerban vodă ai 
venit cu mare: 6ste pre la Caian să mergă la domnia 
din Valahia. Acesta era unul dintr& bosril lui Mihai vodă, 
și bocrii de frunte întră bogrit muntenesci, împăratul nem- 
țese poruncise lui Basta, ca pre Radul să'| aşcde în Vala- 
hia ; drept acsia venind Radul cu mulţime de haiduci, Basta 
încă au eșit din Sibiiă, şi urmânduil oștile câlealalte, a 
trecut prin ț6ra Oltului în țâra Birset Și Sau tăbărit la 
Praşmarii. — — Iară Radul au trecut în Valahia, să a- 
lunge pe Simeon Moghila vodă dintr'ensa. ci cu anevoe ŞI- 
au dobândit scopul; . pentru că tocima atunci trecând hanul 

-tătăresc întru ajutoriul veziriului în Ungaria, pre Simeon 
multă vreme Lai apărat. Dară după ce au trecut hanul în 
Ungaria, Şerban sau Radul (3) vodă cu putcrea au cuprins 
era, şi Simeon sau dus la frate-s&ii Eremia vodă în Mol- 
dova. Iară haiduci! cu mare dobândă Sai înturnat în Un- 
garia pre la căsile sale.» Așișderea scrie-Spontoni 2 din ca- 
rele culeg ei; că Radul X după acâia au alungat pe Si- meon Moghila din Valahia, după ce au biruit Basta pe Mo- isii Sechelil la Bălgrad, în 2 Iulie din anul 1602. 

! Mico Ferentz in Ms, ad | 2 Spontoni Lib.8. p. 188. seqq. ann. 1602, *
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Despre bătaia lui Moisi Secheli cu Basta, așa ' scrie a- 
nonimul din Bălgrad!: «Mai pre urmă în luna lu! Iulie 
din anul 1602 înțelegându-se tractaturile câlea viclâne ale 
lui Sigismund Batori, şi ale lui Stefan Ciachi, Moisi Se- 
cheli n'aă vrut să vină în ţ6ră; Basta, drept acâia sau: 
bătut cu el la Bălgrad, ci sau învins Moisi Secheli, şi au 
fugit în ț€ra turcâscă, de unde numa! în anul 1603 sau 
înturnat în Ardel, şi aă scos pe Basta dintr'ânsul, dară a- 

poi sau învins de Radul X la Braștă, şi au perit.» 

Despre ducerea cea mal de pre urmă a lui Sigismund 

din Ard6l, Anonimul din Bălgrad?iarăși așa scrie: «În 

şâpte Iulie din anul 1602, a cincea (nu a patra) di după 

războiul lui Moisi Secheli cel de la Bălgrad, după ce ai 

vîndut Sigismund Batori Ardâlul, de bună voia lui, aă venit 

din Deva la Basta în Sas-Sebeş, unde ai zăbăvit vr'o câ- 

ie-va dile, până când au pornit câtră Bohemia la locul pre 

sama lui orânduit, și ca să nu mai facă vre-o nebunie, 
Basta au trimis cu el să'l petrâcă până în Cașovia. 200 de 
valoni călări, al cărora hodnogi ai fost Matia Vahtentuh, 

şi Franţisc Begercec. De acolo ai orânduit generariă co- 
mendantul lângă el 100 de ostași până la Rozânberg. A- 

colo Sigismund sau suit pe plute, ce le duc pre apa Va- 

gului în jos, iară n6mţii s'au înturnat la Caşovia. De acil 

au mers oblu pe riă în jos, numa! cât unde și unde sai 

abătut pre la domni, ca să'ŞI petrecă timpul. 

«Dintr& nobilii din Ard€l aceştea mersâse cu el săl pe- 

trecă : Nicolae Bogati, Baltasar Silvași, Blasie Camiti și Fran- 

ţisc Vaș; dintr slujitori aceştea: Stefan Macoi, Mihail Cor- 

niș, Volfgang. Cereni, Martin Tordai şi scriitoriul Sigismund 

Peci; dintră Italiani aceştea: chirurgul Mezentie, muzicul 

Nicolae și cântăreţul Oliverie. Pre cale sai întâmplat la Tren- 

cin, de vorbind întră 'sine Baltazar Silvaşi, Nicolae Bogati 

1 Anonymus Carolinensis p. 40. 

2 ldem Anonym. Carol. p. &l. seqq. 

Cronica românilor, Tom. II, 30
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“şi Franţisc Vaş, despre Sigismund și despre primejdia ţerei, 

'fârte au suduit pe Sigismund, şi unul şi altul şi'a) treilea. 

Acesta audind tin&rul Mihail Corniş, pre carele îl jurase 

_mal nainte Sigismund, căci va spune ce va audi despre 

dânsul, drept acâia, acâsta încă i-au spuso. Mâniindu-se | 

“pentru .acesla Sigismund, au chiemat pe Blasie Camuti, şi 
Pau întețit să taie pe Silvaşi, pe Bogati şi pe Vaş. La care 

“i-au r&puns Camuti, că în tote.-va sluji pre :maiestatea: lui 

(căci așa da titul lui Sigismund Batori acolo), dară la u- 
-ciderea acesta nu'l pâte slujii: întâiu pentru că do! dintră 

aceia îl sânt rudenil; a doao, că tustrei îl sânt soți. de cale; 

a treia, că încât -sci el, nu sânt vrednici de ucidere. Așa 
:vădând Sigismund, că nu i să.plinâsce voia, şi-au pitulat 

mânia, și mergând în Bohemia, sai aședat în Liboţoviţi, 

"până când ar:porunci împăratul lui Sigismund, unde. să să 

așede cu totul.-Aci rămănând, împăratul ai trimis la el 
“pre Adam Gall Popelt, ca: omenâsce să'i curtenescă, după * 

acâia ai trimis pe Carol Magn la'el, apoi pre musici îm- 
“părătesci, săl dezmârde până 'când i-au dat oraşul .Lubo- 

"viciul, unde, lăcuiasce acum, şi nemica alta.» Așa Sail cu- 

"venit perdătoriului! ţerei Ardelulur. 
„Ce scrie acelaş Anonim din Bălgrad! despre Basta şi a- 

leşii lui, îmi este 'ruşine a le spune, numai atâta însămn, 

“că numai într'o' curte ma! mulţi de“cât de 200 de nobili s'aii 
vădut tăiați după luarea Bistriţei, 6re carea tyrănie ai fost 

“mal mare, a lui Mihai vodă au a lul:Basta? 
“Din cuvintele .solilor moldovenesci,. şi: răspunsul lui Ghe- 

 orghie:Basta, câlea din anul 1603, care să:aduc de Ano- 
nimul din Bălgrad2, chiar să vede că Marco feciorul lui 

Petru vodă Cercel, cătră sfârşitul anului de acum au fost 

gătit 6ste asupra lui Eremia Moghila domnului Moldovei, ci 

Basta nau îngăduit să mârgă asupra Moldovei ca să nu 

mânie pre poloni. 

1 dem Anonymus Carolin. p. > Idem Anonymus. Carolinen- 
7 segqq. . | sis pag. 84.
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Anul 1603. Moisi Secheli cel ce fugise în anul trecut după 
“pârderea de la Bălgrad „la turci, tare să găta asupra Ar- 
d6lului, iară Radul X domnul muntenesc, în iarna de acum 
au prădat Drăştiorul, pentru că. scrie: Doglioni 1: «Era pe 
vremea ac6sta în Valahia vodă Radul (X) carele ținea cu 
împăratul, și era mare vitez. Acesta până a fi înghețată Du- 
„nărea, au trecut cu 12,000 de . Români şi cu 2,000 de 
secui, şi au bătut Drăștiorul, tăind pe turcii, carii i-au fost 

eşii improtivă, ci.o parte de turci fugise în :cetatea de a- 

colo, iar Radul temându-se că să va duce ghiața, Sati 
înturnat cu mare dobândă şi cu 17 stâguri, dintr&. care 13 

le-au trimis la Basta, în semn de biruință.» Aşişderea scrie 
Spontoni 2, numai cât .adaogă, că după ce saă topit ghiaţa 

de pe Dunăre, iarăș au trecut Radul cu luntrea pre la 
„Brăila în Bulgaria, și multe ţinuturi ai prădat. | 

Când să lucra acestea de Radul X, sfântul părintele de 
la Roma Climent VIII, ca un bun păstor sufletesc, nu și-aii 

uitat de deregătoria păstorescă, ci aă scris. în 1 Martie din 

anul acesta 1603 cătră împăratul Rudolf II, că Eremia Mo- 

„ghila domnul Moldovei. are poruncă de la porta turcâscă, 

să aş6ze în Valahia domn pe frate-s&i Simeon, drept a- 

„c6ia împăratul să trimită om șie credincios, şi să stea pe 

disele polonilor, precum arată arhivul din Vatican 3. 

Moisil. Sechelil luând cu sine pe Becteș- başa din Timis :6ră 

cu mulţime de “turci și de tătari, cât sau desprimăvărat au 

“întrat în Ardel, după Dionigi £ în 5 Aprilie, din anul a- 

„cesta 1603, şi lezae au cuprins . „Bălgradul. aflându-l fără 

| de străgiarie : apol precum dice o scris6re de la. Heveneși 3: 

«Au jurat în partea. șa, pre sfâtnici! aceștea: pe Stefan Toldi, 

„Nicolae Bogali, Ladislav Toroţcai, Franțisc Redei, Luca Tra- 

i Doglioni nel Teatro, dei prin= + Dionigi nella Part. 5. della 

cipi tom. 2. part. 8. p. 751. 
2 Ciro Spontoni nella. Storia di | Storie del mondo Lib. 10. p. 504. 

Transilvania Lib. 9. p. 216. : |. 5 Ms. apud Hevenesi tom. 68 

3 Archivum Valicanum Armario p 161 MR 

4%. tom. 47. p. 29...
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uzner şi Gheorghie Maco.» Audind Basta de venirea lui 
Moisi Secheli, precum scrie Anonimul din Bălgrad 1: Întru 
acâia di sau dus din Cluş în Gerla, în Cluș în 5 săptămâni 
n'aii încetat str&jile și prada dobit6celor: de tătari făculă prin 
țâră, în 24 Mai Basta au venit din Gerla în Cluş cu 40 de 
călăreți, şi întru acsia di sau şi dus spre Sătmariu; în 25 
Maiu tătarii aă prădat: oștezele Clujului, în 1 Iunie, Moisi 
Secheli aă încunjurat Clujul, şi în trei dile i-au ars baştile, 
după acâia au început vrajba într& orăşani, și întră ostașii luă 
Basta, în 5 lunie sai făcut încetare de la arme, la rugămintea 
orășanilor, în 6 Iunie s'au făcut pacea cu clușânii după voia 
protivnicului, în 9 Iunie aă năvălit orăşanii asupra iezuviţilor, 
şi stricându-le colegiul, i-au scos din oraş.» Aşi3derea scrie 

„Iştvanfi2 adăogând 'şi acestea: «După ce au luat Clușul și 
au pedepsit pre orăşani cu o sumă de bani, lezne s'a plecat 
lui Secheli Turda, Aiudul, Sas-Sebeșul şi celealalte cetăţi.» 

Basta după ce ai fugit dinaintea lu Moisi Secheli, de 
frică nu scia ce să facă. Drept acâia iarăș s'au înturnat 
către românii cel vitâzi, pre al cărora domn îl omorise în 
anul 1601, și fără de al cărora ajutoriu d6ră nici astădi - 
ar stăpâni avgustă cassa Austriei Ardslul, pentru că dice 
o scrisre lătinâscă de la Heveneşi2: «În 9 Maiu at scris 
Basta cătră Radul vodă să vină cu tâte oștile sale în Ar- 
del asupra lu! Moisi. Secheli, ci Radul. în loc dea veni, 
Să nevoia să facă pace cu turcul. După acâia s'au dus Sta- 
nislav Craccher la Radul, și deabea Pau plecat să vină.» 

Despre mârgerea lui Craccher la Radul X vodă şi despre 
tot războiul lui Moisi Secheli, așa scrie o sfărmitură de la 
Heveneși 4 : «Stanislav Craccher de Craco prefectul  maga- 
zinulul și deregătoriul din Bălgrad, când au întrat Moisi 
Secheli în Ardsl sau întâlnit cu nisce ostași al lui Moisil, 

1 Anonymus Carolinensis în Ms, |. % Ms. Latinum apud Hevenesi . 
l. e. p. 176. + | pag.. 86. 5 * Ms. fragmentum apud Heve- ? Istvanfi Lib. 33, . nesi ]. c. p.:'167. seqg.
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scăpat in Sighiş6ră unde au găsit pe căpitanul Ioann Coppa, 

şi pe Urban Pergman. Cu aceştea şi cu stegarii de acolo, 

ŞI-aii scris cărţi, să să ducă. cu dânsele în Valahia la Ra- 

dul vodă, şi ad şi mers, unde sau purtat ca un comisa- 

riă împărătesc. Radul vodă îndată lau slobodit înaintea sa, 
iar Craccher cu multe cuvinte lau strămutat să mârgă în 

Ardâl asupra lui Moisi Secheli. Radul în dioa aceia mat 
dat r&spuns deplin lui Craccher, ci saă mântuit, că nuşi 

pole lăsa ţâra dezartă, pentru că Sirneon vodă stă gata și 

acuş acuş pradă (&ra, ș. c. Dară Craccher i-ai dis, că Mă- 

rirea Sa trebue să'şi socotescă vestea şi numele cel mare, 

și că acuma are prilegi de a slujit împsratului nemțesc, 

bătând pe Moisi Secheli, ce lezne sar putea face, pentru 

că dintră secul sânt până acuma adunaţi ca la 3000. Puş- 
caşi nemţesci încă sânt în Sighișcră 800, şi dintr& sasi 

încă să vor strânje la 1000. La. acâste Radul vodă aia răs- 

puns, că t6te sânt bune, dară ostașil nai bani, și câlea 

de lipsă la războiu, afară de acesta, cât va audi Simeon 

vodă (dice Radul) că am eşit din ţ6ră, îndată va. veni şi 

m& va stramlori afară, căci acuma stă gata; drept aceia 

mă& şi tem, ca nu cum-va din doao scaune, să rămân | 

jos, ş. c. Craecher zăbăvind acolo mai multă vreme, și vă&- 

dând că pre Radul vodă nul pâte aduce să să. scâle asu- 

pra lui Moisi Secheli, sai întors la ostaşi, şi s'au înțeles 

cu Deli Marco, carele sluja la Radul vodă cu o mie de că- 

lăreţi sirbesci, ca să nu rămână la Radul, de nu va merge 

asupra lut Moisi Secheli. Vădând Radul vodă că ostașii 

vrea să să lasă de slujba lui, şi rugândul necurmat şi Crac- 

cher, îndată au trimis pe Gheorghie Raț cu 2000 de că- 

Jăreți, şi cu căpitanii cel mal de frunte, si meârgă înainte ; : 

lângă Craccher încă ai orănduit pe Merza cel mare cu 1000 

de călăreți, şi așa au pornit Craccher, și au mers la Bra-: 

săi. Gheorghie Raj ai mers pre altă cale cu călăreţi! lui 

iarăși la Brazi, unde întâlnindu-se au făcut tabăra de- 3000
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de ostași, și ai r&mas acolo doao dile; pe cărțile lut Crac- 
cher şi ale lui Gheorghie! Raț, secul încă sau adunat la e, 
vro câle-va suie dintâiă, iară may pre urmă până în 5000: 
de călăreți și pedestrași:» 

Scrie apol îndată după acâstea mal sus disa sfărmitură, 
că între ostaşil caril eri cu Craccher, [Grile mare zarvă s'a 
fost făcut; pentru că înțelesâse, că ltădul vodă va să să 
împace cu Moisi S:cheli, carea zarvă cu anevos o au pu-! 
tut aședa de o dută Craccher, Gheorghie Raț şi Aloisie 
Radibrad: tătuși a doao Gră sau lost stârnit zarva acâia, 
pentru veselia carea 0 ab arâtat Moisi Secheli după veni- 
rea bosrilor, carii s'au trimis la dânsul în 11 Iunic, şi zarva 
acâsta numa)! cu prinderta Şi tăiarea trimizilor Radulu! vodă, 
o ai putut aşeda Craccher; ; Nici smintesce sfărmitura,. căci 
iată cărţile şi a Radului vodă şi a bosrilor câlea cătră Moise 
Secheli date, care din arhetyp să 

A Radului vodă, : 
«Prea luminatului domnului domnului Moisi Secheli de 

Șemienfalva, volvodulul țerel Ardlului şi comitului secu- | 
ilor, ş. c. prea cinstitului prâtenului nostru. 

«Prea luminate domne, dâmne prâtene, vecine noao prea 
cinstite, sănătate şi închinăciunea slugibelor şi a pretenșu-. 
gului nostru! : 

aduc la Heveneşi ! 

«Din cărțile mărite! dombiei vâstre îm înțeles ce ne 
scrieți, cu ce inimă sânteți câtră noi, și cum ne înderanați, 
ca să fim credincioşi prea put&rnicului împăratului turcesc, 
şi (Glă nădâgidea să ni o punem într'ensul. Care a o şi 
face „pentru mântuinţa n6stră, şi a ne pleca cu umilință 
capelele prea puternicului împărat, iată gata sântem. Ci fi- 
ind că la atâta am ajuns, de ne dăm supt 'tutela sai spri- 
ginela prea putârniculur împerat, ca să scie și mărită dom- 
nia la : drept acâia pe mărită domnia vâstră pretenesce 
0 rugăm, ca să vă nevoiţi a ne câștiga de la prea putâr- 

1 Hevenesi Ms. tom. 68. p. 173. segq.



471 

  

nicul împărat pace dorită şi petrâcere cu tihn6lă, după cum. 

ne-a!: încredințat, făgăduit şi scris, şi să; fiţi urzitoriy custării. 

nâstre, iar: lui Simeon vodă, carele aă obicinuit. a. strica, 

şi prăda ţ&ra acâsta, măritul Becteş-bașa din. voința mă- 

ritel domniei vâstre cu deadinsul să! poruncâscă, ca. să fie 

fără. de (âra acesta, şi de aci înainte să nu o prade, fiind. 

că acuma este supt apărarea prea puternicului împărat ; 

pentru că de să va strica pacea acâsta într& prea puter-. 

nicul împărat şi întră noi (de ce Dumnedei să ferâscă) altul 

nu va fi pricină, fără numa! Simeon vodă, și firea cea în- 

țel6ptă va prinde arme. Aşişderea cu [dea]dinsul să porun-: * 

câscă mărita domina v6stră tătarilor din Bugeac, ca să nu 

mai prade şi strice miştoa ţera acesta, ci să să îndestuleze 

cu atâta cât o ai prădat până în timpul de acum. Pentru a 

cărora adeverinţă şi mărturisire am trimis pe dol bosri cu 

cărțile nâstre la mărită domnia vâstră, anume pe Manuil Selher 

şi pre armaşul Zlata, cu totă învățătura, cărora să le crâdeţi 

în tote, ce mal este, poltim, ca prea luminată domnia vo- 

stră să trăiască cu fericire. Din orașul nostru Târgoveşti 

“îu 11 Iunie din anul 1603, al prea luminatei domniei v6- 

stre prâten, vecin şi voitorii de bine, prinţul erei Munte- 

nesci Ioann Radul voivod. | 

A bosrilor : Titulul şi din afară şi din lăuntru se dă ca 

şi în epistola Radului vodă; iară contestul de pe lătinie 

întors în limba nâstră sună aşa: 

«Din cărţile măritei domniei vâstre am. înțeles, ce inimă 

aveți spre noi, şi cum ne îndemnați, ca pentru viitârea și 

pacinica petrecerea nostră, să fim credincioși și ascul- 

tători de prea puternicul împ&ratul turcesc, cum - am fost 

şi mal nainte, multă vr&me. Noi drept aceia adunându-ne 

la o laltă cu un cuget am închis dimpreună cu prințul 

nostru, ca pentru pacea şi liniştea n6stră, să ne supunem 

prea puternicului împăratului turcesc, de la-cel mic până 

la cel mare, până când vom trăi, după cum ne-aţi sctis, 

făgăduit şi încredinţat împreună cu Becteș-başa, că veţi
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| lacra pentru noi la împăratul, ca să fim apărați de toţi. Ci 
sciut lucru este la mărită domnia vâst:ă, că Simeon vodă, 
cât au întrat în ț6ra acâsta şi ati şedut in scaun, îndată 
au îngreuiat 'ţera cu f6liă de felii de mişălătăți, care ne- 
putându-le noi suferi, ne-am sculat cu toții şi prindând 
arme lam scos din ţeră. Atunci încă am vrut să crem 
prinț de la împăratul turcesc, precum am fost scris și lu! Si- 
gismund Batori, dară n'am putut, şi era au fost fără de 
prinţ vro câte-va luni. Vădend aşa dară că Simeon vodă în . 
timpul acela venind cu ste, iarăși vrea să supună ț6ra, 

" aşa ne-am înlors după acâia la împăratul romanilor, cu al 
căruia ajutoriii a doao 6ră am scos pe Simeon vodă din 
ț6ră. De atunci -am fost în pace; iară acuma să scie mărită 
domnia, v6stră, că nol cu toţii am jurat pre Evanghelie Ra- 
dului vodă împrotiva lul Simeon vodă, şi nol cu Radul 
vodă vrem să și trăim, au mal bine să murim cu densul, | 
de cât să avem alt domn; drept acâia de va mai veni Si- 
meon asupra țerei am jurat cu toţii, ca de la cel mai mare 
până la. cel mai mic, să prindem arme asupra lui. și ma! 
bine să perim cu toții, de cât să'l avem prinț în (cra nstră. 
Iară fiind că pe mărită domnia vâstră o aă făcut Dumnedei 
lo acâia de au primit în sine liniştea țerei n6stre, drept a- 
câia să ne fie purtătâre de grigla luminosă la prea puter- 
nicul împărat, ca de tâte părţile să avem pace şi odihnă 
în ț6ra n6stră. lară cătră Moldova mărită domnia vâstră 
dimpreună cu Becteş-başa, să trimită Gmeni, prin carii și 
prin cărți să poruncâscă lui Simeon vodă, ca să să în- 
destulâscă cu primegldiile care le-ai făcut până acuma, pen- 
tru că țâra acâsta aşa sau stricat prin năvălirile lut, de 
Jăcuitorii ţerei cu totul ai sărăcit. A doaoa: Tătarilor din 
Bugec să poruncâscă mărită domaia vâstră, ca să nu mal 
prade miștoa ţâra acâsta; pentru că cu totul este supusă 
prea puternicului împăratulul turcesc. 'Trimitem cu cărțile 
n6ste pre bosril Manuil Sulher și Zlata armaşul, cărora 
mărită domnia ta să le crâdă tote, câte vor dice cu numeie
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nostru.  Întăritaui cărţile acestea cu peceţile bogrilor din: 
țera acesta, cu voia şi din orănduiala mai multor boâri. 

Dat din oraşul Târgoveşti în 11 lunie din anul 1603. Ai 
prea luminatei domniei vâstre, prâteni, vecini şi voitori 

de bine. T6tă cesta nobililor sai bosrilor din era Munte- 

nâscă, şi era 12 peceţi». | 

Din cărţile acâstea poți vedea. că Radul vodă cu bocrii 

săi aii făcut vorbă de pace cu Moisil Sechelii, ci este în- 

trebare, 6re din inimă aă lucrat, sai numai să înșele pe Moisi 

Secheli? cum au înşelat şi Mihai vodă pe cardinalul An- 

dreiu Batori în anul 1599; ci măcar cum ai fost, dice 

sfărmitura mai încolo 1: «Moisi Secheli după ce au vedut, 

că nimica să va isprăvi cu Radul vodă, așa ai trimis îna- 

inte pre cei mai vitezi ai săi împrotiva. lul Gheorgie Raț, 

adecă 5,000 de călăreți, lângă carii mai era şi 400 de ţă- 

taxi caril ai descălecat o milă departe de Brașău. În 11 Iulie 

pe Gheorghie Raț cu al lui i-au spăriat protivnicii, orbâsce 

mergând asupra lor. Acolo Merza cel mare cu 1000 de că- 

lăreți ai dat dosul, și la atâta ai adus pe părtenil împ&- 

ratului, de ar fi perdut tâtă bătaia, de nu sar fi tras în- 

dărăpi şi incunjurat cu carre, dintr& care d> la prâns până 

s6ra saă bătut cu protivnicil. Într& acâia ai sosit şi Merza 

cel mic cu 300 de călăreți întru ajutoriă ostaşilor împe- 

vătescl, ci târdiă ; pentru că să slârşis& bătaia. Fiind că de a- 

cea dată protivnicil nimica au isprăvit asupra părtânilor 

împă&rătesci, sai depărtat de aceştea o milă de părnint, şi 

at trimis la Moisi Secheli după ajutoriii, dară în zădar; 

pentru că nu le-au trimis, așteptând. şi el nou ajutoriu. A- 

udind părtenil împărătesei că au trimis protivnicil după a- 

jutoriă, €i încă sau tras în 13 lulie la trei câsuri de di- 

min6ţa la Roşnio, care sat este departe de Braşăi o milă, 

iară de Feldiâră doao mile, unde sai şi tăbărit. Protivni- 

cil au gândit, că al nostri fug, «şi sau luat după dânşii, 

:1 Dictum fragmentum p. 169. segq. 

N
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iară al nostri sau închis cu carele ce avea, şi bălându-se 
o di şi o jimătate, au invins. Peritai în bătaia acâia despre. 

partea protivnicilor 3000, iară despre: partea celor împ&- 

rătesci sau tăiat şi rănit numal ca la trel sute. După bă- 
taia acesta părtânil împărătesci sai tras la Terțburg, şi a- 
colo au tăiat capetele lu! Gheorghie Mico (carele ai vin- 
dut pe Mihai vodă cel vitâz în anul 1600, trecând la Ciachi) 
Şi lui Mihail Iteci, de le-aă trimis la Radul vodă în Vala- 
hia, ca să! facă inimă şi lut şi ostaşilor carit era îndărăpt. 

<Într'acâia Moisi Secheli şi Becteş-bașa au venit la Bra- 
„şt cu 10,000 de ostaşi şi tăbărindu-se -la mâra cea de 

hârtie, sai închis şi el cu carele ce avea. Avutau. Moisi 
Secheli cu sine tunuri mari 20, şi mal multe tunuri mai 
Mici, din Braşău încă i-ai dat multe unelte de războiit 

„ Şi 2,000 de dărăbani. Tătuşi mare nădejde avea că să va 
putea întâlni şi vorbi cu Radul vodă despre pace; pentru 
că iarăşi necurmat âmbla poştele de la unul la altul, şi 
Radul vodă și trimisese la părtenir împ&rătesci pe bosrii 
Constantin şi Dan logofetul cel mic, să le spună cu gura ca 
să nu să bată cu protivnicii până ce nu vu sosi şi dânsul, 
iară sirbil măniinduse pentru vorbele acâlea, ai prins pre 

„acel doi bo&ri şi atâta i-au bătut cu bnzduganele, până când 
aa murit: din bătaia acâia. Radului vodă încă i-au trimis 
cuvînt dimpreună cu ceialalii ostaşi, că ci nu vor ţinea. cu 
turcii. Iară mărirea sa și bosril vadă, ce vor face, numai 
să -nu să căiască după acâia. Drept acâia Radul voda 
după vr'o câteva dile au venit la tabără, dară mal nainte 
Stanislav Craccher, Gheorghie Raţ şi Aloisie Radibrad, au 
vorbit cu ostașii, ca venind Radul vodă şi bosril, să nu 
le arunce ceva pentru câlea întâmplate, precum nici le-ai 
aruncat, fiind că zi Radul vodă cât ati sosit în tabără, a- 
câia ai poltit de la hodnoșii, ca câlea trecute mal mult să 
nu le pomenâscă. Tătuș Moisi Secheli iarăș a trimis pe 
Stefan Halmaji hodnojul Radului vodă, şi pă doi 6men! din 
Brașei cu cărţi la stăpânul săi, ca să facă pace, şi Radul
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vodă acuma vrea să slobâdă solii înapol, când -Craccher: 

au prins de veste şi sau înțeles cui secuil, ca să c6ră afară 
de la Radul Petru pe Stefan Halmagi, și de nu'l va da, 

să! tragă afară cu putârea ; dară Radul vodă prin căpitanuli 

Attilo au mulcomit pe secui, şi pe Stefan Halmagi Lai ţi- 
nut pitulat în cortul său. 

«După acestea Craccher prin secui și prin ceialalți ostaşi: 

la acâia ati adus pe Radul vodă, ca el încă să fie de faţă 
în bătaia, ce era-să să țină cu Moisi Sechelh: şi aşu ai 
venit t6tă 6stea supl ocârmuirea Radului vodă în 24 Iulie, 

carele apol aă orânduit Lâtă tabăra, după cum să cuvinea. 

Deli Marco cu 10U0 de călăreți al lui. şi-aii lăsat cail 
şi sau împreunat cu ceialalii pedestrași. După acâia (6lă: 

tabăra sai rugat lu Dumnedei şi strigând de trei ork 

numele lui Is. Hs. ai mers asupra protivnicilor, pre carii 

i-ah şi învins, (în margine scrie : în 27 Iulie din anul 1603. 

într'0 jol). Peritai în bătaia acesta 6000 de ostași, sai şi 

mal mulți dimpreună cu Moisi Secheli. Iară tătarii ca 

la 2000 îndată ai fugit, o parte cătr& Valahia, alta cătr& 

Moldova,. ci secuii cari nu putuse veni la tabără pentru: 

stea lul Moisi Secheli, înțelegând biruinţa, pre toţi i-au 

tăiat la strâmtori şi la mulţi; Becteş-başa cu mulți unguri 

au scăpat cum au putut.» 

Despre războiul acesta. mal scrii afară de avlorit maY 

sus numiți, şi aceştea : Samoil Gronzchi 1, Mico Frenţ?, şi: 

Borșa! Pal 3 ; ci nici unul scrie așa „deamăruntul ca sfăr-. 

mitura aci adusă. 

Despre perirea lu! Moisi Secheli mal dice o scrisre un-- 

gurescă de la Heveneşi £ : «Moisi după ce şk-ai închis tabăra 

cui carrele la Braş&u ai lăsat pe Franţisc Redei afară de ta-- 

hără cu 300 de călăreți, ca să taie pre cel ce vor eși din- 
? 

i Samuel Grondzki in Ms. ad. * Borsai Păl in Me. ad. h a. 

h.a + Ms. Hungaricum apud Heve- 

2 Miko Ferentz în Ms; âd, h a. | nesi |. e. p. 135. seq.
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“ră carre. Iară carrele aşa le legase cu lanţuri de o laltă, 
-de ajungea rotă de rstă. Moisi ai stătut la tunuri, până 
"când ai putut și ar&ta încătro să le slobâdă. Mal pre urmă 
vădând că dărăbanii din Braştă, pre carii orânduise lângă 
tunuri, nu mal pot suferi pușcăturile celea multe, şi că os- 
taşii Radului vodă impresură tâtă tabăra, Moisi şi Nico- 
Jae Bogati cu trei sai patru lângă sine au sărit cu cail 
preste o rudă de carr, ci calul lut Moisi așa sai împede- 
cat în rudă, cât anevoie sau descurcat; Nicolae Bogati o 
au sărit şi au fugit într'o parte. Prindând de vâste româ- 
nil și sirbil, că fuge Moisi şi Bogati, s'ai cărat după dân-. 
:ŞII, caril nau fugit departe, şi i-ati ajuns la un pirâă. Era 
slugă lui Moisi, Ioann Nagi din Cadicifalău, acesta vădând 
pre gonitori că se apropie, vitezesce sai purtat câtă-va 
“vrâme, aşa cât de ar fi fost numa! cinci au șese cu el, 
Moisi ar fi putut scăpa, dară pre acesta Tau tăiat gonito- 
Til, şi apol ajungend și pe Moisi pe el încă lau tăiat. — — — 
Pe Nicolae Bogati tot atunci tare Pau rănit la cap din ca- 
rea rană au şi murit după acdia în Braşău. Românii şi sîr- 
bil cari! nu cunoscea pre Moisi, după ce lau oborit de pe 
cal, Pai lăsat Şi Sau cărat după cel ce fugea, iară Gheor- 
ghie Raț între acâia ai sosit acolo, şi v&dând pe Moisi 
carele încă nu murise, au poruncit slujii sale, de i-au tă- 
iat capul, şi aşa Sati vestit că Gheorghie Raj au rănit şi 
ucis pe Moisi. Fostat Moisi călare pe un cal cu părul în 
daţa aghistinei, pre care cal lau adus apoi la Basta. Capul 
lui Moisi lau trimis Radul vodă în Braşeă, și lau a-. 
'runcat pre o balegă de vacă în mişlocul piațului, unde ai 
remas 0 di întregă ; alţii Tai vădut cu trei dile după acâia 
întrun șanț aruncat, de unde Pau ros cănil, şi i-au tras 
'Osele în mai multe laturi. 

«Turcii carii naa fost mal multi cu Becteş- başa de 120, 
încă Sau bătut întră carre, ci Becteş cu îngăduinţa lu! Moisi 
ai eşit, ca să aducă Și pe tătari într& carre, dară apol nu 
“Sai mal înturnat, a pentru că tătarii n'au vrut să între
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întră carre, au pentru că au priceput că mal bine îl va. 

cură lucrul afară de carre; de unde au şi fugit, neaştep-- 

tând sfârşitul războiului : cum au făcut şi Feanţisc Redei 

cu ostașii săi, după ce. aii vădut că fuge Becteş başa.» 

Câte stâguri au luat Radul X vodă, când au tăiat pe: 

Moisi Secheli cu t6lă 6stea lui, Istoricii nu să nărăvesc la 

o laltă, pentru că sfărmitura mai! sus adusă nu pune nu- 

mărul stâgurilor ; Istvanfi 1 și Borşai Pal2 dic 155 ; Gron-- 

zchi ? pune 32; Palatiet 128; iară Anonimul de la He- 

veneşi 5 scrie aşa : «In anul 16053 Radul vodă după în- 

vingerea carea o au avut de pe Moisi Secheli, ai trimis în: 

Praga 40 de steguri, acesta e adevărată. Radul culciariul, 

bosriul cel mare, povestea în Cluş, că Radul vodă au tri- 

is la împăratul 180 de stâguri ; dară acâsta este o f6rte 

mare minciună românescă ; pentru că când au adus ac6- 

lea 40 de steguri la împăratul, au fost de față Matei Vice, 

om de frunte şi forte de trâbă din Cluș, carele mărturisesce 

așa, şi că împăratul atâta cinste ati dat solilor românesci 

celor puturoşi de i-ai pus să ş€qă înaintea episcopilor, când 

era în biserică. Atâta cheltuială sai făcut atunci pentru 

solil aceştea, de 200 de Gmeni ai trăit după dânşii. Du-- 

cerea stegurilor sai zugrăvit în Praga, şi pentru că s'au 

biruit Moisi Sccheli, mare Iytie 's'au făcut, în carea au fost. 

de față şi arhiduxul (Matia) cu mulți episcopi, dară solilor 

românesci tot locul cel mai de cinste li sai dat de a 

drâpta.» Anonimul acesta își arată totă arama, numind pre: 

solii -Radului vodă puturoşi ; căci de ai fost Radul cul- 

ciariul (nu ussariul, cum r&ă îl numesce Iştvanfi la locul 

mal sus adus) şi Mircea. fratele logofătului Mirislo puturoși,. 

pentru că ai fost români, dară pre Aloisie Radibrad Ra- 

guzinul pentru ce îl numâsce puturos? ai nu din pizma 

4 Palatius in -Aquilla Austriaca. 

, Lib. 47. cap. 2. 
Borsai Pâl 1. c. 5 Anonymus apud Hevenesi. 
Grondzki 1. e: tom. 68. p. 180, | 

1 Istvanfi |. e. 

Li
 

o
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maționalnică ? din carea vorbâsce şi despre Radul culcia- 
rul,-şi despre cinstea solilor dată. Ci eă întreb pre Anony- 
mul acesta, care au putut să scie may bine, câte stâguri 
Sau dus la împăratul, Vice! cluşanul sati Radul „culcârul 
-carele le-ai dus? | 

Nobilil ardelenesci cei mulți, carii s'au tăiat împreună 
«cu Moisi Secheli, saă prins atunci de ostaşi! Radului vodă, 
Şi după acâia de. valonil lut Bașta, să . numără într'o seri- 
“sore de la Heveneşil, carca o cetâsce de vrei, să scil pe 
nume; căci eu o trec pentru lungimea ei, şi îns&mn aci 
ce scrie Mico Frenţ? dicând: în bătaia acesta cu Radul 
vodă sau stins vița și sămînţa a multor familil de frunte, 
întru acesta sau sfârșit multe n6muri.> Iară Apor Peter3 
scrie: «Când au perit Moisi Secheli în [era Bârse! cu (6tă 

„Stea sa, numai pre un pămint, ce să ară într'o. di aă, ză- 
cut 14 trupuri morte de grofi și nagimagoşi.» Când au în- 
-gropat braşovenil după acâia trupurile celor tăiați, precum 
scrie. Gronzchi 4, 6re-care poelic încă așa ai scris: 

Quos genuit Cives hic Transilvania claudit, 
Ileu ! parro tumulo quaula ruina jacet ! 

Victa jacet tecum tua Transilvania, Moses ! 
Fallor, an hace, nobis ultima finis crit? adecă: 

Arddlul pre ai să îngrâpă întru o prea mică gr6pă, 
De Moisi el s'aii lipsit, de râle a fi sfărșit. 

După ce ai învins. Radul X vodă pe Moisi Secheli, pre- 
cum scrie Spontoui5, nu mult s'aii bucurat de biruința sa, 
Şi au trebuit să să întârne în patria sa; „pentru că turcii 
Şi tătarii năvălise în Valahia, şi așa Ard6lul sau lăsat să 
cuprindă Basta pe sama împăratului. Dionigi 6 scrie, că până 
“când sau bătut Radul vodă cu Moisi Secheli: <Unul ca- 
rele fus6se căpitan la Radul vodă, şi apol. desdinându-se 

' Ms. apud Hevenesi 1. e. p. morphosis mâsodik Czikellyâben. :258. seg. + Grondzki |. e. 
2 Miko Ferentz |. e. * Spontoni Lib. 10. p. 234. seg. 3 Apor Pâler az Erdelyi Meta- $ Dionigi |. e.
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de cătră-el, se făcust turc, ad trecut cu 200 de călăreți 

Dunărea, şi fără de veste întrând în Valahia, au cuprins 

Târgoveșştii scaunul țeri, şi după ce ai prădat şi ars polata. 

- domnâscă, cu mai. multe locuri -din oraş, sau înturnat: cu 

-mare dobândă.» Dâră căpitanul acesta despre carele vorbesce 

_Dionigi, este Stefan Proticul de la prea. vestitul Enghel! 

carele aşa scrie: «După ce aă supus Basta de noii Ardâlul 

împăratului : Rudolt'Il, şi sai chiemat, să. povăţuiască stea 
„cea din Ungaria în Fevruarie din anul 1604, sau întâlnit 

cu Radul vodă la Braşău, ca săl îndemne să rămână cre- 
dincios împăratului; și de aci înainte făgăduindui'i tot f€liul 

de ajutoriu asupra lui Eremia Moghila. Radul -vodă au dă- 

ruit pe Basta cu o şea şi cu sărsamuri de un căl I6rte mân- 

dre, precum scrie Betlen VI.p. 18. Până a îi Radul vodă 

Ja - Braşău, sau sculat un bosriii anume Stefan Prodicul'fe- 

ciorul de după gard al lui Petru: (IV Cercel) voivodului 

celui mai dinainte, carele până acum trăise ascuns,.şi cu 

ajutoriul mitropolitului din Târgovești, făcând resmiriță, at 

arătat un ferman, prin care ferman i se da domnia Vala- 

hiei, şi el îl căpătase de la veziriul Mehmet, ca să scâtă pe 

- Radul vodă din domnie, pentru că ţinea cu n6mţil. Iară 

Radul vodă sai înturnat curând de la Braşău și aă bătut 

pre r&svrătitori, şi suvrintând la nas pe Stefan Prodicul şi 

pe mitropolit i-au trimis după Basta la Cluş, carele spre 

mare necaz al Radului vodă i-au dat lui Eremia Moghila 

- domnului Moldovei,» adecă protivnicului Radului vodă, de 

unde poţi vedea inima cea rea a lui Basta cătr& făcătoriul 

lui de bine! Ci Enghel aci greşâsce în timp de doao ori, 

pentru că Basta n'aă mers în Fevruarie, ci la sfârșitul luk 

Martie, sau la începutul lui Aprilie din anul 1604, de la 

„Cluş la. Braşău, precum arată scrisorea de la Heveneşi.?; 

a doao :. pentru că tragedia acesta sau întâmplat în anul 

1 Engel in recent. -Hist. Valachiae Part. î. p. 274. 

2 Ms. apud Hevenesi |. c. p. 161.
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acesta 1603, după bătaia cu Moisi Secheli, cum dice mai 

nainte Dionigi. 

Iştvanfi 1 scrie că Basta, după ce ai lugit din Ardă! de 

frica lu Moisi Secheli, ai aşteptat în Sătmariă sfârşitul bă- 

tăil Radului vodă cu Moisi, apoi au întrat în Ard6l, şi îm- 

prăştiind 6stea' carea o adunase Bectez-başa la porta de ferr, 

după fuga de la Breşeă î6tă lauda dobândirei Ardlului o 

ai apropiat şie; ci Ardelul pentru tyrănia lui Basta nu 

îndelung aă r&mas supt împăratul Rudolf II, cum să va a- 

r&ta la anul viitorii. 

„Mai pre urmă la anul acesta 1603, o scrisâre “de la He- 

veneşi 2 aşa vorbâsce: «Eremia Moghila domnul Moldovei 

şi-au măritat fata după nobilul din Polonia, Stefan Potoţchi, 

la a căria nuntă pre întâia di a lui Iunie, au chiemat pe 

birăul din Bistriţă cu tot senatul, carii aii trimis în locul 

lor pe Simeon părcălab la nunta acâia, cu lorte formâse 

daruri ş. c.2 

  

Anul 1604. După. ce au cuprins de noi în anul trecut 

Ardâlul Basta prin valonii săi, aă prins, după cum dice o 

scrisore de la Heveneşi 3, doao-dăci și patru de nobili Ar- 
delenesci, dintră carii pe Nicolae Vaida lau spânzurat di- 
naintea porţii Braşăului, pe Gheorghie Hammai la Caladăii 

din piaţ; iară: <pe 12 dintră el i-au omorit din porunca 

lui Basta profosul în luna lui Octomvrie din anul 1603, 

fără de l6c de l6ge, spânzurând pre unii, altora capetele 
tăindu-le.» Pre ceialalți într& carii aă .fost şi Blasie Camuti: 
fârte cu anevoie i-ai slobodit Basta în Aprilie din anul a- 
cesta 1604, când au mers la Brașău să să întălnâscă cu - 

Radul X vodă. 

Sporind din di în di Basta în tyrănie în Fovruarie din 

anul 1604 au strâns seim la Cluş pentru că scrie Anoni- 

A Istvanfi |. e. . 3 Ms. apud Hevenesi tom. 68. 
2 Ms. apud Hevenesi ]. e. p. 149. | pag. 161.
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mul din Bălgrad !: <Gheorghie Basta supt seimul din Cluş 
au prins pre nobilii Ioann Boronca!, Mihail Calmandi şi 
Grigorie Cisar, pre carii după ce i-au ţinut o lună în tem- 
niţă, i-au omorit profosul Matheiu Alexandru Muas,: prin 
hohriul în 2 Martie nâptea. Mai întâiu au omorât pe Mi- 
hail Calrnandi întru acesta typ : mal nainte gătise profosul 
vro câte-va luni şi chiemănd pre hoheriul, i-ati poruneit 
să l6ge fun! de picidrele şi grumazul lui Calmandi, apoi cu 
acelea Tau legat de nisce grindi, cu care atâta Pau sucit 
până ce i-ai întrulocat capu cu picidrele, rumpând spina-. 
rea și făcendu'l ghiem; după acsia aii ascuţit un par, şi un- 

gând parul cu sopon lau tras într'ânsul, așa au chinuit şi 

pre ceialalți prinzi.» Vedi cu cine ai ţinut nobilil din Ar- 

del asupra lu! Miha! vodă, carele n'au făcut de. acâstea. 

După seimul acesta din Cluş, în carele de nou ai tre- 

buit ardeleni! să jsre împ&ratului Rudolf II, Gheorghie Basta, 

după cum scrie iarăși Anonimul ?, rezoluția acâsta o ai 
dat nobililor, şi orăşânilor. din Ard6l. «Întăiă : La rugămin- 
tea nobililor li să dăruâsce lor viața şi bunurile, afară de a 
patra parte, carea e în seimul, ce să va ținea mal curând, 

trebue să o r&scumpere cu bani, după otărirea ce s'au fă- 

cut prin commisaril cel la acâia orânduiţi. A doao :-Bunu- 

rile nobililor, cari! ai perit în bătae și aleacel ora, caril 

nau venit la adunarea asta, așișderea ale celor sârguniți, 

să țin de maiestatea chesaro-crăiască. A treia : Vămile, hăr- 

minţiile, digimele de: bucate și de vin, de aci înainte le-va 

lua cămara împ&rătâscă din tot Ardâlul. A patra : Orașelor 

care ai fost cădut în necredinciozire, şi sau fost desdinat 

de cătră împăratul, de aci înainte nu le va fi slobod aţi- 

nea altă lâge, fără numaiy cea popistășescă; iară Cluşenit 

să îndătoresc ca pentru colegiul cel.stricat a Iezuviţilor cât 

may curând să le dea bicerică, şi căsi de şcâle și de lă- 

i 4 

1 Anonymus. Carolinensis in Ms. p. 46, | , 

2 Jdem Anonym. Carol. p. 87. o ŞI 

Cronica Românilor. Tom. II. 31
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caș. A cincea : Braşovenil în cursul de trei săptămâni să 
plătâscă în pedepsă 80,000 de florinţi, precum. li sau po- 

runcit şi mai nainte, aşișderea şi Cluşânii 70,000 de flo- 

rinţi : ceealaltă pedâpsă a oraşelor să lase pe rezoluția îm- 

părătâscă. A şesa : Oraşele câlea necredinci6se de acil înainte 

nu vor avea putsre, de ași alâge giudeți şi senatori fără de 

voia gubernatorului, nici vor avea putâre de a ținea preste 

uopte la sine cheile de la porţile cetăților; ce le vor da în 

mâna căpitanilor, carit vor fi în cetăţi. 4 şiptea : Nobilii 
„caril au fost de față în seimul acesta, fiesce carele săși ia 
răvăști de la domnul generarii, ca nu cumva să să ţină 
rebel, şi să pățască ceva TE | 

- „Fiind-că în rezoluţia acesta să pomenesc Iezuviţii, şi: ei 
încă i-am pomenit în mai multe locuri, ca cel ce să vor 
nasce şi [vor] trăi întru avenire să scie cine aii fost Iezu- 
viţii, iată tâlcul : Aceştea au fost un cin călugăresc urzit 
de sfântul Ignatie 'Loiola şpaniolul, cu: puțin după ce au 
început Martin Luter în anul 1517, a'şi s&ămăna eresul, în 
care cin nu să primea alții, fără numai acâia cari! era ai 
forte de mare talant, ati de mare viţă, şi bogat nem, au 
prea formoși; cu care 'tre! lucruri avea între sine pre cel 
mai zdraveni Gmeni, pentru că cel cu mintea mare stră- 
„bătea tâte, cel de nâm mare plinea tâte prin rudeniile sale, . 
cei formoşi' era văduți la toți şi mai ales la femel, prin 
care apol lucra cum vrea. Nici e minciună acesta, căci o 
am celit acâsta în regulele lor celea . ascunse, și numai cu 
mâna scrise, care ei ânsumi le-am dat din porunca cardi- 
nalului Stefan Borgia, să le l6ge in Cordovan Roşu întraurit, 
când eram bibliothecarii în collegiul de propaganda fide 
din Roma. Supt Iezuviţii aceştea am Și înv&țat până la 
Poesie. Iară 1772 i-am lăsat pentru 6re ce năsărâmbă, şi 
am trecut din Cluş în Bistriţă la părinții piarişti, de unde 
mam dus apoi la Blaj în anul 1773, de am învățat pre: 
alţi! întrun an poesul şi retorica, și așa m'aă trimis la 
Roma exelenţia sa episcopul Grigorie Maer în anul 1774.



„488 

lară cinul Iezuviţilor s'au şters cu totul de pe lume în a- 
nul 1773. Pricinile pentru ce sai șters, le cârcă la alţi. 
Barem. să nu să fie șters! . 
-Dapă seimul din Cluş, precum scrie Spontoni !: <Nu 

mult au zăbăvit Basta în Cluş, ci numa! cu puţini ostași 
au trecut la Braști să să întâlhâscă cu Radul (X) vodă, 
carele au venit la el pentru nisce trebi, iară: mat ales pen- 

„tru “că fiind el ma! adese-orl: năpădit de turcă, de tătari 
şi de cel ce nu era din partea. lu! dintr&ă bosrii erei, nu 
să ma! putea apăra, și de la Basta încă nu putea nădăj- 

„dui vre un ajutoriu. Drept acâia nu putea face alta, fără 
“să dea haraciă turcilor. Pentru care lucru: aducând multe, 

pricini, Basta încă nu sau împrotivit, și pentru acâia pen- 

tru că Radul sau făgăduit, că va strica tâtă tocmâla cu 

turci), când va veni împăratul.» lată pricina pentru care au 

mers Basta în luna lui Aprilie la Brașăi. Iară Radul X vodă 

pentru acâia sai socotit să dea. haraci turcilor, pentru că 

turcii şi bosril cel ce să împrotivea Radului X, după cum 

„serie *Dionigi 2, se silea, '«să pună domn Valahiei pre alt 

Radul, carele ţinea cu turcii, şi să scât& din domnie pe 

Radul acela, carele ţinea cu nemţii.» Adecă vrea turcii şi 

bosril cel ce să împrotivia Radului X. carele și Şerban să 

numâsce de unit Istorici, să pună în locul lui pe Radul XI, 

feciorul lui Mihnea Turcul sau Mihail IV, cum Lai şi pus 

după acâia, precum să va arăta la anul 1611. Acelaş bio- 

nigi și acâsta scrie că în locul lui Eremia Moghila dom- 

nului Moldovei încă ai vrut turci! în timpul acesta să pună 

domn pre Ianicolo, adecă pre: Bogdan fiiul lu! Ioacul vodă, 

sau Ioann III, despre carele am cuvintat şi la anul 1594, 

dară nemica au isprăvit turcil în âmbe țerile românesci. 

-- Spontoni 2 serie, că. «după ce sai inturnat Basta de la 

Braștu la Cluş, aă venit la el sol.de la hanul tătăresc în 

1 Spontoni Lib. 10. p. 281. . | storie del Mondo Lib.— p. Bi. 
.2 Dionigi nella parte 5 delle |  $ Spontoni ], e. p. 253.
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treba Radului X, domnului Valahiei, carele gândind, că maț 
„bine va fi, de va r&scumpăra odihna Valahiei şi a Ardelu- 

lui cu puţintel aur, făgăduindu-se hanului, că! va da dece 
mil de galbeni sultănesci pre an, numai să nu prade Va- 
lahia. Hanul drept acsia au trimis la Basta de lau între- 

- bat, voesce şi el tocmâla acâsta ? La care întrebare Basta 
au răspuns, că voâsce, ci este op. ca să însciințeze mai 
nainte pre împăratul, al căruia r&spuns îl va căpăta hanul 
prin Radul vodă, până atunci solul să să întârne a casă.» 

Mai r&spicat vorbesce despre solia acâsta o scrisâre de 
la Heveneşi 1, dicend : «În 21 Iunie din anul 1604 ati ve- 
nit în Cluş din 'Țera Muntenâscă_sol de la hanul tătăresc. 
al căruia nume era Ahmet Gelebii, şi era al doilea conzi- 
liariu al hanului, venitaă cu dânsul Atilie Vicomercat Cre- 
mon6nul, generariul Radului . domnului muntenesc,. comis 
Leca prefectul. curții, şi secretariul Antonie Varsie. Fostait 
atinetraici în Cluş “comisarii împărătesei -Paul Crauseneg, 
şi Carol Inhof. Aci era şi comitul Thoma Capreoli, Pancra- 
tie Şeniei şi mal mulţi. Aceștea cu mare cinste au primit 
pe solul tătăresc, carele despre aceste ati. vorbit. Intăiii + 
ai poltit sănătate lui Crauseneg şi celoralalți cu numele 
hanului, şi fiind-că era trimis la Basta au cerut călăuz până 
la dânsul de va fi de lipsă. A doao: stăpânului mei, dice 
Solul, nu'1 sânt spre folos atâtea versări de sânge, ci spre 
pagubă ; drept acâia ar vrea să să facă pace întră creștini 
şi întră turci, şi și cu dânsul, pentru că de ș6se orl au fost. 
să să r&pună pre sine. Pentru acâia bine ar fi, de ar tri- 
mite „impăratul nemţesc sol la hanul pentru treba acesta ; 
căci după acâia şi hanul va trimite sol la împăratul. A 
treia. Hanul au trimis pe fiiul său carele să chiamă Toc- 
tan-Fușsis-Sultan cu 40,000 de ostași întru ajutoriul turci- 
lor, și ai ajuns până la locul ce să numâsce Ozdi sat 
Dasiov. Drept acâia de voesce pace împăratul Rudolf, să 

1 Ms. apud Hevenesi |. c. p. 255. seqg.
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trimită solii s&i la hanul mai nainte de a păşi 6steaa c6- 
stea mal încolo. A patra : Să îngădue împăratul Rudolf Ra- 
dului .vodă, să primâscă stâgul de la turcă, aă de nu ar 
îngădui acesta, să ingădue să'l primescă de la hanul și să 

„fie alleat cu densul. 
| La acestea Crauseneg dimpreună cu ceialal sfetnic aşa aut 
răspuns : La întăia : Pentru bineţe sai dat mulțămită, şi 
solul n'are op de a merge la Basta, pentru că conziliaril at tâtă 
puterea dată de la împăratul. La a doua: Împăratul Rudolf 
încă ar voi, să albă pace-cu hanul, dară casă trimită în- 
tâiu sol la hanul, nu să cuvine mărirei împărătesei, însă 
vor însciința pre împăratul, şi să vor întocmi de grăâsce 
din inimă. La a treia : Feciorul hanului să nu păşască mal 
încolo, nici să facă răi Valahiei, şi creştinătăţii, până când 
nu vor lua r&spuns de la împăratul, căci să l6gă că în 55 
de dile va sosil răspunsul, şi prin solul acesta au trimis 
comisarii un câs de argint f6rte frumos hanului. La a pa- 
a: Ca să primâscă Radul vodă stâgul, trebue să să în-. 

țelegă cu Basta, căruia îl vor scrie, şi cred, că Basta nu 
să va împrolivi. La-a cincea : De să va conteni: hanul de a 

face. rău creştinilor, vor scrie împăratului şi pentru 20,000 

de galbeni, şi cred că şi aceia îl va da împăratul.» Așiş- 

derea scrie Anonimul din Bălgrad 1, despre venirea, numele 

şi soțiile solului acestuia, dară greşâsce dând altă pricină 

a venirii lui, adecă să să supună și Ardelul turcului; pre- 

cum greșâsce şi Spontoni mai nainte dicând, că solul a- 

cesta au venit în Cluş la Basta; pentru că Basta mal na- . 

inte trecuse la armada cea mare din 1 Ungaria, precum bine 

scrie Dionigi ?. 

Radul X vodă încă lezne au putut făgădui dece mil de 

sultanini sau galbeni sultănesci, adecă înduplicaţi, pre an 

hanului tătăresc, precum scrie - Spontoni; pentru că dice 

ina! încolo. scris6rea cea de la Heveneși cea mal în sus a- 

1 Anonym. Carol. in Ms. p. 51. | 2 Dionigil:e.
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dusă : «În anul acesta 1604, precum ai făcut summa scrii- 
torii comisarilor, au trimis împăratul nemţesc Radulul vodă 
pe rând 101,783 de florinţi, odată Radul culcârul au adus 
55,000 de florinți, după acâia sau dus ceialalți.> Ci împ&- 
ratul Rudoli JI sai cămara împărătâscă lezne au putut plătii. 
banil aceştea Radului vodă, numa! din jafurile câte au fă- 
cut Basta de pe biețil ardeleni. Dara. Paul Crauseneg ce | 
mau strâns pe sama împăratului, şi pre a sa de la aceiaşi 
ardeleni ? despre carele dice altă scris6re de. la Heveneşi!: 
«Venind Crauseneg în Ardâl, măcar că țera era forte lip- 
sită, bună sumă de ban! .aă adunat. Benedict AMindsenti 

- pentru cetatea din Beclân au dat pe sama împăratului 10,000 
de florini, Gavriil Haler pentru nisce sate 12,000 de flo- 
rinţi. De la cluzâni ai luat 5000, de la sibiani 8000 de 
florinți şi de la câlea-lalte orașe săsesc încă ai luat cât 
ad putut, și așa împlăndu'şi punga Crauseneg de bani și 

„de daruri, au eșşit din ţâră în Septemvrie din anul 1604. 
„_«La Climent Casa era doi boi de aur, în caril într& amân- 
doi era ca la 1200. de galbeni, unii dic că sânt din dilele 
c6lea bătrâne, dară eă am vEdut boii. acâia, şi nv sânt din 
dilele câlea “bătrâne, ci 6re-care român. i-ai versal; este 
muncă prostă și ei găndesc, că i-au luat din Gre-carea bi- 
serică din Valahia. Unul dintră bol stă ca cum ar înjenun- 
chia, din care judec, că după obicâlul 'popesc au vrut să 
ins6mne boi! de lângă iaslele Domnului. Hs. ; pentru că el zu- 
grăvesc înaintea, iaslei boi şi măgari, ca cum: ar fi încăl- 

„dit dobitâcele cu suflarea lor pre pruncul EHs., în frigul cel 
inare. Nascerea acâsla vrând 6re-care domn românesc a o 
cinsti, au fost făcut boii acești de aur pentru. “mântuirea 
sufletului să. Boir aceștea au trebuit Climent Casa 'să” dea 
lui Crauseneg după ce ai înțeles de el, pâle fi, că i-ai plă- 
tit aurul din „cât era, şi aşa au mers boil aceia pre mâna 
nemților.» Dară în margine scrie altul cineva dicând : «Na 

1 Aliud M=. apud Hevenesi, |. e. p.293, |
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dat vre un bănuţ lu! Casa. pentru boii aceia Crauseneg, ci 
numal în dar i-au luat,» şi bine sau şi întâmplat; pentru 
că: haramul haram să face. 

După ce sau mutat comisarii împărătesc! în vara acesta 

de la Cluş la Sibiiu, despre Radul X aşa vorbâsce a treia scri- 

s6re de la Heveneşi 1: «În anul 1604, Radul domnul mun- 

tenesc ai scris comisarilor împărătesc! la Sibiă şi i-au între- 
bat,:potu'l ajuta din Ardl, ai nu ?. pentru că lătarii în-tote 

dilele âmblă pre acolo. Dară acâsta numa! ţigănie au fost; pen- 
tru că au spus alții comisarilor, că fârte întăresce Bucurescil, 

îincunjurăndu'I tocma cu zid pre acolo pre unde începuse Sinan 

başa, în carea muncă în fiesce-care di lucră câte 6,000 de 
Gmeni, şi că stegul încă Pau primit de la turci, şi de la: 
Bocical încă ar aştepta.>: Eu nu înțeleg, cum ai putut 

întra aci Bocica!, când încă nu era prinţ Ard6lului; ci după 
acâia s'au lăcut, precum arată a patra scrisre de la He- 

veneşi ? dicând: «Stefan Bocical de când aă eşit din Ardel- 

pe vrâmea lu! Andreia Batori în anul. 1599 în mare ură 

au lost la n6mţ, şi întru atâta prepus despre t6te lucru-. 

vile, cât în anul 1604, au vrut împăratul nemţesc săl 

pună la prinsâre împreună cu Paul Niari şi pe Niari lau 

şi prins, iară: pe .Bocicai, Tau mântuit episcopul Dimitrie 

Napraghi, carele de nu ar fi fost, dâră Iar fi şi prins. Sim- 

 ţind Boclcal, că.nu bine stă la n6mţ, şi temându-se ca nu 

cumva să prăpădâscă, o dinădra- au început a gândi despre 

sine, si despre țâră, — — — și a să socoti dea să înțelege 

cu turci]. Sau înțeles cu Gavriil Betlen carele era la turci 

(fugit din bătaia de la Brașăă, cea din. anul trecut) şi cu 

alţii, ca să! câștige lui prinţipatul Ardâlului de la împăra- 

tul turcesc. Gavriil Betlen pentru tinerâțele sale nerăvnind 

domnia Ardâlului, o ai câştigat lui Bocical, şi ferman încă 

au. căpătat, să-l trimită lui Bocical : ci fermanul acesta, lau 

! “Tertiuna Ms. apud Hev. 1. c.. 2 Quartum Ms. apud Hevenesi 

p. 189. | |. €. p. 182, seqq.
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luat haiducii unguresci cu dulmana lu! Gavriil Betlen, când 
Sau dus în vara acâsta cu comitul Donval asupra Timi- 
$6rel şi au prădat cortul lu! Gavriil Betlen. Generariul din 
Caşovia Belţioso vădând fermanul acesta, au ținut o adunare 
la Cașovia, la care au chiemat și pre: Bocical, dară acesta 
nai mers, sciind căi sau vădit lucrul, ci Sau gătit de a- 
părare, și au mers în Şoliomchiii, unde ţinea averea sa. 
Iară: vădând Bocica! ca oştile ardelenesc! să trag 'cătr& 0- 
radea-Mare, n'aii cutezat a zăbăvi în Şoliomchiă. Ci întâia 
di a lui Octomvrie sai dus în Sănt-lob, unde orânduin- 

„du-şi lucrurile, ai chiemat pre do! hargați al să, despre 
cari! mult nădăjduia, pe Franţisc Secheli şi pe Stefan Frater, 
după carele măritase o rudenie a sa. Acestora le-ati spus 
„Boclcal voia. sa, şi ai cerut sfat de la dânșii, ci ma! îna- 
înte i-au jurat prin predicatorul din Sent:- ob, carele era 

. de față, și el le-au spus, că fermanul au mers în mâna 
a nemților, și drept acâia se şi teme de primegidie, și i-ati 
2 "E întrebat ce ar trebui să facă? Frater îl sfătuia să- -ŞI câră 
3 97 graţia, dară - Bocical ati dis, că nu pâte avea nădâjde în 

ă „graţia împăratului nemțesc, pentru că Şi mai nainte puţin: 
"au fost, de nau peril. Mai pre urmă: chiemând în lature 

pe predicatorul, sau sfătuit şi cu dânsul, carele i-a dis, 
că taina nu trebuia să o spună hargaţilor ; pentru că aşa 
nu va fi mai mult taină. Eu te sfătuesc ca să faci tâte - 
pentru cruțarea vieţi tale: iată şi pentru credință mult 
ne ' n&căjesc pre noi, d6ră și întru acâsta vel putea: a: 
juta, ş. c. l. Necutezând Bocical a r&mânea în Sânt-lob, 
celatea o ai încredințat acelor doi hargaţi, lui Secheli şi 
lui Frater, dăruindu” și dogenindu”, să r&mână credincioși, 
iară el s'au. dus în Cherechi, ce este departe de 'Sânt-Iob 
trei miluri de pămint. „După purcâderea lui Bocicai, do! 
hargaţi sau socotit la 'o laltă, că de nul va curg bine 
lucrul lui Bocicai, ei nu vor petrece bine cu nemţii; drept 
acâia sai dus la generariul Iacob Belţioso, şi spunândun 
t6te câte vrea Stăpânul lor, i-ati făgăduit că cetatea din 
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Sânt-lob încă i-or da. Belgioso i-ai ascultat cu bucurie, și 

după polita lor le-ai îngăduit, ca banil şi tâlă avuţia din 

cetate să fie a lor. Aşa au trimis generariul 200 de n&mţi 

din Oradea-Mare şi ai luat cetatea Sântului-Iob, fără de vre 
o împedecare. Până atunci Secheli şi Frater împărţise tâte 
bunurile din cetate, încă şi câlea 16,000 de flor. ale 

lui Gavriil Haller, care le încredinţas& lui Bocica! să i le: 
ţină. După ce ai întrat nemţii în Sent-lob, aă scos afară 
pe toți şerbil lui Bocicai dintr'ânsul, şi luând tâte de la 

Frater şi Secheli, pre el numai! în nădraj! şi nisce dul- 

măni râle i-au lăsat; iară pe predicatoriul, carele era popă 

călvinesc, laă tăiat dimpreună cu musrea și pruncii lui. 

«Acuma stea ardelenâscă în 8 şi 9 Octomvrie, și după 

acâia, pornise din Ard6l câtr& Oradea-Mare pe Criş, şi o-, 

rânduiala era făcută așa, ca stea ardelenâscă să bată Şo-/ 

liomchiul, şi Belgioso să bată cetatea Cherechi și pre Be: 

„cicai ; ci Paul Carmendi n'au dat cetatea, și așa Ostea nenj: 

țască iarăş sau înturnat la Orade. Ostea ardelenescă încă, - 

nemților; “dept acâia 6stea ardelenescă încă au mers la: 

Orade unde era Belgioso. Așa fiind lucrurile, Bocicai de î 

pretutindenea ai adunat pre unguri, întră caril era hod- 

nogi loann Egri, carele avea moşie în Cherechi, şi Blasie 

Lippal; acestora şi celor ce era cu ei. multe le-aă. fă- 

găduit şi le-au dat lefă. Trăgând pre aceştea la sine, sui 

întâmplat, de Ioann Peţ au venit cu nemţii din Silesia la 

Dioseg, acolo au năvălit preste dânşii haiducii unguresci, 

şi pre toți i-aă tăiat cu pruncii şi cu curvele impreună, 

de care nemţii cel pedestri multe pârtă ca sine, perirea. a- 

cesta a nemților sau întâmplat în. 15 Octomvrie într'o Vi- 

neri, şi f6rte puţini aă scăpat în Orade, caril cu toții 

ai fost mai multi de trei mii. Înţelegând acâsla Belgioso, 

au eşit cu t6tă 6stea spre Dioseg, ca să să bată cu haldu- 

cil, dară neîndrăznind a să bate, sai. înturnat în Orade, 

de unde după vro câte-va dile în 23 Octomvrie aă pornit 

      

IS
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cu i6tă stea spre Tocal, veslind mai “nainte, că va să 

mergă la Sătmariă. Pornirea cu atâta taină o ai făcut, de 

nici domnii dintr& unguri [n']ai sciut unde merg. Aşa. por- 

nind din Orade, Sâmbătă pre la. 11 câsuri, cu atâta frică 
şi pripă au mers. qioa şi nâptea de a doao-di sara, adecă 

Duminecă în 24 Octomvrie, au sosit la podul Tocaiului, 

carele este făcut pre şerci preste Tisă. Acolo sosind gene- 
rariul aii pus n6mţi de cel cu pusci, la capetele podului, 

„ca să nu să îmbulzescă, ci să trecă .6stea pre rând. Fostaă 
tâtă stea în.14 pâlcuri împărţită, când aă pornit din O- 
rade: Aşa am socotit ei, că am fost noi cu toţi 4,500.de 
ostași. Pe pod aii trecut întâia nemţii, vallonii și italianit: 
do! câte dol, apoi ungurii pe la miedul nopţii, sau după 
acâia sirbil, ale cărora mueri cu pruncil lor le tăiase hal-. 
ducii cu puţin ma! nainte, căsile le prădase, satele lor le 

” arscse, încă sau adunat, şi audind de venirea generariului 
Belgioso, sau împreunat cu stea lui, dară fiind că nau 
putut îndată trece pe pod de celalalți ostași, s'au tras la Ra- 

» COMoz cu secuii, și cu o parte a ungurilor, aşteptând vreme 
de a putea trece. Acolo odihnindu-se fără de grige sirbii în 
vevărsalul qorilor din 25 Octomvrie; au năvălit haiducii a- 
supra lor, și dintru'ntâiă au tăiat de a valoma, ne-alegend 
pre care cum lau găsit, ci apol au strigat, ca ungurii Şi 

„> secuii să se al6gă de o parle; așa aceştea s'ah mântuit, 
dară pre sirbi aşa i-ai tăiat, uitându-se de preste Tisă Bel- 
gioso cumu'" dumică, şi netrimiț&ndu-le ajutoriu, de din 2000 
saă 1700, de abea au scăpat cu fuga 25. “Marco. Segbedi . 
căpitanul sirbilor numai pe părul calului Şi gol. de. gimă- 
tate au trecut Tisa cu notul. — — — După ce sau în- 
turnat la Belgioso comitul Donvall, şi Ladislav Pete, carii 
să trimisese la harduci, ai pornit cu tabăra Luni sâra în 23 
Octomvrie, și au .mers la Cechefaiva, lângă Santăi. În 
Sanlăă sati . tăbărit nemţil, vallonii în: Câchâfalva, Pan- 
cratie Șeniei cu ardelenii, secuii încă lângă nobili! din Ar- 
dl sau tăbărit, cari! era ca la 500. În -sara acâsta Bel-
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gioso cu vro câţi-va 6meni de frunte, adecă cu comitul: 

Thoma Capreoli, cu Baltasar 'Corniș, cu Marco vodă şi cu 

alţii, nefăcend de scire nici lui Pancratie Şeniei, nici altora, 

pe la 10 câsuri au pornit tabăra, de frica harducilor. —— — —- 

Înţelegând acâsta nobili! din Ardel, sai cerut de la generariul: 

lor Pancratie Seniei, săi slobâdă a casă în Ard6l, carele.-: 

l-ai şi slobodit, cu nobilii sai împreunat şi secuii, şi cu: 

toţii sau înturnat în Ardâl, ş. c. Turi: Frenţ mergea din. 

Ardăl cătr& Orade cu 50 de dărăbani, cărora le-au eşit îna- 

inte cei din Şoliumchiă, şi prindendu' pre toţi, o lună i-a: 

ținut la inchisâre, până când i-ai slobodit Bocical, ca să .. 

să bată pentru el, iară Pancratie Șeriei băgându'și călăuz, 

din Cechefalva, pre altă cale saă dus la Caşovia, unde 

avea t6tă bunătatea. Mai avea. ban! şi scule de aur şi de: 

argint și.la Nădăjdoae, la carea le trimisese: în Septemvrie» 

din anul 1603, prin nepotul s&i Caspar Șeniel.» Așişde-- 

rea scrie a cincea scrisâre de la Heveneși 2. 

Aşa mergând lucrurile lut Bocicai, au venit Basta asu- 

pra lui, şi pecum 'scrie: Anonimul din Bălgrad 2, au şi bi-- 

„uit pe Bocicai în 28 Noemvrie din anul 1604 la satul: 

Beşenei din Ungaria, dară nu lau stricat cu totul, pentru, 

că Bocical iarăşi fu ajutat de turci asupra neraţilor, ba ce- 

e mai mult încă şi de poloni; căci patriarhul Rumel Cli- 

ment VIII, precum mărturisesce Arhivul din Vatican 3, scrie- 

în 11 Dechemvrie din 'anul 1604, câtr&: craiul Poloniei,. 

ca pre cancellariul crăime, săl chiame înapol din Arddl,. 

unde întrase cu oști întru ajutoriul celor ce să rădicase- 

- asupra împ&ratului Rudolf II. Gresâsce aşa dară Anonimul 

din Bâălgrad, când scrie că Stefan Ciachi aă mers în Po- 

“lonia, să capete ajutoriii împăratului, căci, ai mers pen-- 

tru Bocicai. 

Vădând acestea comisarii împărătesc, mai avut unde 

2 Quintum Ms. apud Hev. |. c. 3 Archivum Vaticanum Arma-- 

p. 147. seg. rio 44. tom. 56. p. 384. 

= Anonym. Carol, in M-. p. 51. + Anonym. Carol. |. c.
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“năzui, ci iarăși la Radul X domnul muntenesc au trimis 
"pentru ajutorii, tocma la sfârşitul anulul acestuia ; pentru că 
-dice a șâsea scrisâre de la Heveneşi !: <În anul 1604, nu- 
"mal înainte de Crăciun, ai trimis comisarii Hofman și Imhof 
pre Iulie Chesar Muralt în Valahia la. Radul vodă pentru ajuto- 

“riu asupra lui Bocical. Întru acâia să silea, ca pe Bocicay 
“să'l cuprindă în mișloc, de o parte Radul, de alta Basta. 
Radul au şi făgăduit, că va trimite 10,000 de ostaşi, dară 

"cum spunea Muralt, nu e de a să crede, că va putea tri- 
„mite atâța, de nu va veni cu (stă ţera, ca și Mihal vodă, 

„_tătuși are gata la curtea sa 3000, pre carii îl pote trimite. 
“Este şi un. bocriă în Valahia, a nume Comlea,. carele să 
pâte scula cu 1000 da (eciori. Comlea acesta ai fost mers 
în Iulie din anul acesta 1604 cu Avram Horvat cătră Băl- 

"gradul din Serbia, să'] prade; Comlea aii prădat târgul a- 
“cela, nu Avram Horvat.» | 

Cetatea Chioarului, încă la sfârşitul anului de acum o au. 
-luat Bocicar. de la împăratul Rudolf II, pentru că dice a 
şeplea scrisâre de.la Heveneși?: «Plecarea Chioarului. așa 
:Saă întâmplat, în anul 1604. Omenil lui Bocicai, au prins 
«pe fratele lut Marco vodă cu vr'o câți-va lângă dânsul, 
pre carii i-au ținut. întâiă la iînchiscre în Baia-mare, apoi 
i-ai dus la Bocical, carele le-ai făgăduit, că nu numai în 

"va slobodi, ci îi va şi dărui, de! vor qa Chioarul, căci cu 
fratele lui Marco vodă era şi lăcaitori din Baia-mare. A- 
-ceșlea sai ințeles cu cel din Chioar, Şi atâla au lucrat 
;până ce lau dat.» N o 

Anul 1605. Bocicar în anul acesta fGrte mult au sporit asupra nemților, cum vom vedea acuș, iară despre comi- Sari! împărătesci aşa vorbesce o scris6re de la Heveneşi3 : “<În luna lui Ianuarie din anul 1605 înțelegând comisarii 
1 Sextum Ms. apud Hev, |. e. “p. 297. & apud Hev, |. e 3 Ms. apud Hevenesi tom. 68. | ? Septimum Ms, apud Hev. |. c. : ” o rp. 984, - | o p. 297:
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în Sibiiă luarea Chioarului, care'l luase în mâna sa Ga-= 

vriil Perniazi pre sama lui Bocicai, mare prepus âu avut 

despre văduva lui [oann Cheşeriă, carea era soră cu Ga- 

vriil Perniezi, că dă sfaturi frate-său, și fiind că -sibianil: 

țin gimătate din bunurile sau moşiile lu! Ioann Cheşeriă, 

și dintru ale muerii încă ţin Bălcaclul și Șidveiul, "pentru: 

Şioveg, Craio-Birăul şi Ioann Regheni, au aţițai prepusul: 

asupra femeii, numai ca să le r&mână lor bunurile acâlea 

care cu bani! le cumpărase sibianii de la Basta. Aşa fiind: 

aceşte, Hofchirchen, precum stă în regestrul lui, pre aceştea:. 

ai vrut săi muncâscă: pre văduva lui Cheșeriă, pre Iacob 

Antoni, pre Martin Caprinţar, pe Mihail Șarvari, pe Mihail. 
Belteun, şi pre Andreiui Secheli, şi şi-ar fi plinit voia Hof- 

chirchen de nu ar fi murit mal nainte.» 

Radul X vodă, cercat fiind de comisarii împă&rătesci pentru. 

ajutorii asupra lui Bocicai, cum sai arătat la anul trecut, el. 

însuş n'au venit întru ajutoriu, ci au trimis pe generariul s&u- 

Gheorghie Raț carele înţelegându-se cu Craio-Birâul din Sibiiu. 

Albert Șioveg multe rele ai pătrat în Ard! ţinându-se prin 

cetăţile câle săsesci, precum scrie Gronzchi 1 şi ei voii a-- 

răta acuși mai pre larg. - 

“Boclcai înlru acâia au pus gubernator preste Arde! pe: 

Ladislav Giulafi, și Pau trimis să bală Sătmariul, pe care- 

at şi început a bate în 14 Ianuarie din anul 1605,acă-. 

ruia batere scriindu-o 6re-cine la Heveneşi 2, aşa vorbâsce- 

despre un episcop românesc : «Era un episcop românesc: 

în cetate, despre a căruia vitejie toți sai minunat. Acesta 

ai prins un paloş nemţesc în amândoao mânile şi încă-- 

tro da, mulți cădea de mâna lui, nică da înzădar, și tot- 

dauna nimerea; mal pre urmă lau: împuşcat tocmai prin. 

mișloc, şi aşa au murit. Episcopul. acesta în. Cluș încă au. 

fost cu Basta, era om mic, cu părul lung, şi avea bilă iu- 

1 Grondzki in- Ms. aă h. a. mariensis apud Hevenesi |. c. 

'2 Descriptio assaltus areis Szath | p. 236.
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'trarginţită.» Episcopul acesta ai fost al. Vadului sai al Ma- 

“ramurăşului ; pentru că locurile. acestea era învăluite cu 

-răzhoele din timpurile de acum. | 

După luarea. Sătmariului, precum dice a treia scris6re de 

-de la. Heveneşi 1 : «Stefan Bocichai ai trimis aici în Ar- 

*d6l -la comisarii împă&rătesci pe Franţisc Balaşi şi pe Volf- 

gang Betlen, să ceră Ardâlul; de lor da bine, de nu lor . 

-da,- va merge Giulafi Ladislav cu 6ste.în Arddl, în 21 Fe- 
vruarie din anul 16005 sau adunat nobili! și secuil în Se- 

teda din Morosechii, şi sau întocmit la o laltă, şi secuii 

“încă i-ai jurat lul Bocichai. Nobilii car ai fost în Sereda, 
'şi sau intocmit cu secuii, sânt aceştea : Baltasar Bornemisa, 

Benedict Mind-Senti, Menhurt Bogati, Franţise Vaș, Caspar 
'Bornemisa și alţi! ; sol încă au trimis. la Bocical, carii au 

„fost 'aceştea : Baltusar Chemeni, loan Anjaloş protonotariul, 

-Mihail Peteu, căpitanul Morosechiului, și Menhard Nagi.» 

In 23 Martie din anul 1605, precum dice a patra scri- 

:s6re de la Hevenşi 2 :- «Miercuri, Nicolae Farcaș, Stefan Cun, 

*şi mal mulți hodnogi sai dus. cu 500 de ostaşi, să cu- 
prindă Mediaşul ; când bătea ei Mediaşul, şi adusese paie 

'şi l&mne să aprindă pârta, sasi! ati făgăduit că să vor su- 

pune lui Bocicay, Nicolae Forcaș, Franţisc Tutii, Stefan 

“Cun şi ceialalți ai. orânduit, ca pe Franţisc. Turi cu '200 
-de ostași: să'!l trimită în lăuntru, ca să jâre pe sasi, că -vor 
_fi credincioși lui Bocical; întru acâia ungurii tyrănâsce lu- 

“crând în tărg, sasil au trimis la Gheorghie Raț, carele era 

la Muşna cu 1000 de siîrbl şi români, să le vină întru a- 
sjutorii. — — — — Venind Gheorghie. Raț pre ascuns aă 
"intrat în Mediaş, şi au tăiat pre. toti câţi era cu Turi. In- 
:suși Turi cu funea sau slobodit preste zia, Și aşa ai scă- 
„pat.> Așa au lucrat Gheorghie Raț cu ungurii, şi de aci! 

“ 

1 Tertium Ms. apud Hev. |. e, N 2 Quartum Ms. „apuă | Hev. ăi c. 
ip. „949, | p. 254,
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este, că scrie Dionigil, că numai Radul X domnul munte- 

nesc aii stătut împrotivă, de n'aii: luat Bocicai tot Ard6- 

lul, ci Vai luat după acâia, cum se va arta acuşI; pen- 

tru că luând Bocical tâtă Ungaria de sus prin generariul 

săi cel de-a stânga Dunării, Franţisc Redei, precum “a- 

rată a cincea. scrisre de la Heveneşi 2, Ungaria cea de a 

drepta Dunării, încă o au luat până la Şopron, şi ţera Sti- 

viel, precum arată epistola. generariului Grigorie Nemeti cea 

câtră generariulu! Redei, ' dată în 5 Iunie. din anul 1605, 

din tabăra de lângă Sabaria, ce să aduce de la Heveneşi 3, 

Despre trimiterea lui Gheorghie Raţ prin Radul X dom- 

nul muntenesc aşa scrie Mico Frenţ +: «Şerban vodă după 

" obicinuită  necredincioşirea lui, trimesâse spe Gheorghie Raț 

cu vr'o câteva sute de siîrbi şi de haiduci pedestri, dară 

s&cuimea. nu: lau primit : ci mergând în Sibiiu,. lau primit 

sasi, pentru că acolo lăcuia. Craio-Birăul Albert SŞioveg, ca- 

rele pururea. s'au 'împrotivit -slobodenil nostre. Acesta era 

în mare cinste la sasi, pentru marea avuţia lui : era acesta 

prea .nemţit, vindătoriiu: de -ţeră și Irte viclen, din sfatul 

acestuia trăgânduse Gheorghie Raț acuş în Sibiiu, acuș în 

Mediaş, acuş în Sighişoră, cu mare stricare a țerel sau 

„putut învinge ; pentru că nol nam avut prilegi de a lua 

: cetăți şi orașe, şi el se bătea dintru acestea. Adevărat este, 

__că dintro cetate să trăgea în alta şi afară la larg nu să 

putea bate :cu noi, ci nemica am isprăvit cuel, până când 

mai venit Bocica! în luna lui Avgust la Mediaș, așa s'aii 

plecat Gheorghie Raț şi ai dat Sighişora.» 

- După acâstea mai în glos iarăş scrie tot acelaşi Mico aşa : 

“ «Pentru lotri aceştea. Gheorghie Raț şi Albert. Şioveg, ai 

țrebuit împăratul turcesc să trimită mari oşti în Ardâl, și 

Ali-başa cu oștile turcesci,; dimpreună cu: Simeon vodă cu 

i Dionigi nella parte 5, delle 2 Epistota Gencralis Gregorii Ne- 

Storie del Mondo Lib. 10. p. 1605. | methi apud Hev. |. c. p. 268. N 

2 Quintum Ms. apud Hevenesi + Miko Ferentz in Ms. Annali- 

I, e. p. 2955... | | bus ad h.a.:
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oştile moldovenesci multă vreme ai zăbăvit supt Sighiș6ră, 
până când au eșit dintr'ânsa Gheorghie Raj, căruia i-au dat 
grație Bockcal.» | 

Prea vestitul Enghel! după ce ai scris, că Gheorghie 
Raț cu sasi din Arde! în zădar s'au nevoit să tragă şi pe 
Radul X asupra lui Bocica, așa vorbâsce : <Radul au slo- 
podit de la sine şi pre câlea 800 de ardelâni, pre carik îX . 
avea str&jari de curte, bag samă din porunca turcilor; pen- 
tru că veziriul Mehmet i-aă poruncit ca să nu să împroti- 

- vescă Iul Bocical ; ci mai bine să” fie întru: ajutorii. Ra- 
dul drept acâia au trimis la Bocical soli pe Stefan Hal- 
maşi și pe postâlnicul Simeon, mintuinduse, că până a- 
cum pentru stările împregiur au tr&buit să țină cu împ&- 
ratul Rudolf II, şi s'au rugat de pretenşugul lui Bocicay, 
și să fie mişlocitorii pentru el la Pârta turcâscă, căci mă- . 
car că el este supus turcilor, şi ține pe bosriul Stoica a- . 
gent la portă, tătuş Heder bașa de la Dunăre, i să laudă 
că va să năvălâscă cu 12000 de turci în Valahia ; pre a- 
cesta al împedeca, să ajute Bocicai, rugatu-saui şi de La- 
dislav Giulafi pentru acâsta, şi au dojenit pe Gheorghie Raţ 
şi pe sasi să fie pacinicI. Boclcal cu bucurie aii primit solia 
şi pretenşugul Radului in Caşovia, numai cât ai poftit să” 
întârcă tunurile care le luase 'de la Moisi Secheli. Genera- 
riul Ladislav Giulafi incă au chiemat îniapoi din Moldova pe 
Gheorghie Corniş, unde fusâse trimis să îndemne pe Eremia 
Moghila, să scâtă pe Radul din Valahia ; pentru că Radul a- 
curma este în graţie la turci. De aci după cercarea Radului, ce 
O au făcut prin Ioann Calnochi şi Radul cluceriul, ati mers 
patru deputați de la Bocical la Târgoveşti ca să facă legătură deplin cu Radul vodă. Ci Radul era fârte îngrigiat, pentru că tocma atunci era în Ardel “Simeon Moghila cu 4000 „de moldevâni. Iară Gavriil Haller Pat încredinţat, că mol- dovenii .aceştea nu vor lucra asupra lui. In 5. Avgust din 

! Engel in recent, Hist. Valach, Part. |. p. 275. seq..
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anul 1605 sati: isprăvit aşa dară -tocmâla în Târgoveşti. şi 

Radul aă jurat că va fi.prâten lui Bocicai, că! va ajuta 

asupra duşmanilor lui şi că va chiema îndărăpt pe Gheor- - 

ghie Rat din Ardel: despre întârcerea tunurilor celor de 

la Moisi Secheli luate sau lăsat vorbă pre âltă dată. De-. 

putaţii ardelenesc! încă aii făgăduit şi jurat Radului vodă 

că tâte câte au făcut asupra Ardâlului vor fi uitate, că pe 

Simeon Moghila !or opri .de la năvălirea în Valahia, că 

Bocical va fi mișlocitoriă la pârta turcescă, ca domnia Va- 

ahiei să să lase Radului, până când va trăi, şi că îl va fi 

slobod, să să ocrotâscă în Ardel, de cumva sar isgoni din 

ț6ră. Nicolae Literatul secretariul Radului vodă însuşi ati 

mers cu. deputalii, ca să aducă la pace pe Gheorghie Raț, 

şi așa s'au plecat acesta lul Bocical, și au dat Sighișora ş. c.» 

Ce scrie Bulenger 1. că pe Radul X vodă, în anul de a- 

cum f6rte. Tati - bătut tătarii, nu e de a se crede, căci Dio- 

nigi 2, apriat scrie, că .Radul au bătut pe tătari. Iară Fil- 

ştih la Enghel 8 dice : «Au venit Simeon cu. Hanul tâtăresc şi 

sau bătut cu Şerban vodă (adecă Radul al x) la riul Peleşin 

trei dile, în bătaia | acesta ai cădut nepotul hanului, pă- 

tendu-se numal amândoi. cu Preda Buzescul. Ci Preda încă 

Sau rănit la cap, Şi venind la Braşău.să.. să vindece ai 

murit, fiindu'! rana nevindecăci6să. Fiind-că Radul ai în- 

vins, sara după bătae, hanul aii legat pe Simeon Moghila 

pre un cal sireap, şi t6tă noptea ai fugit până la Dunăre. 

După învingerea acesta câtva timp sau odihnit Şerban vodă. > 

Dice prea vestitul Enghel 4 că acesta sau întâmplat, după 

ce n'au putut Simeon Moghila trage în partea sa pe Bocl- 

căi, şi ei încă las disa lu. Anonimul românesc 5 carele în 

multe greşesce scriind despre Şerban sai Radul X vodă 

dice că el au făcut mănăstirile . Cotmena, şi Cobia, dară 

timpul faceril nu'l îns6mnă, dsră pe vremea acesta le-au. 

Bulengerus Lib. 12. p. 360. + Engel |. e. 

e apă Engel |. e. . - |! $ Lipsesce nota în Manuscris). 

Cronica românilor. Tom. Il. 
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făcut, fiind-că scrie Filștih, că după ce au învins pe Si- 
meon Moghila şi pe hanul, după acâia aii avut odihnă 
cât-va timp. E 

Impăratul turcesc vădând sporiul lui Bocical asupra nem- 
ților, în luna lui Noemvrie. ai numit craiă 'Uugariei, pre- 
cum. scrii Spondan !, Bucolcer 2, Brietie 3 şi Brentanâ; dară 
Bocicai n'aui vrut să să folosâscă cu titulul crăesc. 

“Anul 1606, Precum scrie Gronzchi5, în anul trecut Boci- 
cal ai fost mers la Brașăă, să primâscă jurămîntul sasi- 
lor, unde aii trimis la dânsul Eremia Moghila sol, să facă 
pretenşug și legătură cu el, după cum făcuse şi Radul X 
al căria. legături folos Pai şi avut Eremia Moghila în anul 
de acum, pentru că răscolindu-se moldovânil şi polonil în 
contra lui, precum scrie Beutini 6: <Bocical i-ai trimis întru 
ajutoriă pe Gavriil Betlen cu 6000 de ardelâniI.> Carele i-ai 
şi împăcat țera. Drept acâia cu multe daruri încărcat, sai 
înturnat Gavriil Betlen de la Eremia Moghila la Bocca! cu 
puţin mal 'nainte de a muri acesta otrăvit de Mihar Cata) 
cancellariul său. | | 
” Despre Gheorghie Raț generariul Radului X domnului Mun- 
tenesc, atâta scrie prea vestitul Enghel7: <In anul 1606 
lui Gheorghie Raț i-ău taiat capul pentru prepusul ce avea 
că este voia să ațiță pe Radul vodă asupra lui Bocical.» 

Iară despre Stefan Bocicay prințul Ard6lulnt aşa scrie Cal- 
visie *: «In anul de la Hs. 1606 în 19 Septemvrie sai | 
făcut pace cu Bocical, îngăduindu” ca să fie fiesce-căruia 
slobod a ținea carea. credință va vrea, după acsia prin miş- 
locirea, aceluiași Bocica! sai făcut pace în 9 Noemvrie şi 
întră împărații Rudolf al Râmanilor Şi Ahmet al turcilor 

1 Spondanus, ad an. 1605. Nr, 3. „5 Caspar Băytini de rebus ges- 2 Bucholceerus p. 776. tis a Gabriele Bethlen Liber. 1.. 
? Brielius ad h. a, | 7 Engel in recent. Hist. Vala- 4 chiae part. 1. p. 276, , Brentanus ad h. a. * Sethus Calvisius in opere - 5 Grondzki in Ms. ad ann. 1605.| Chronol. ad h. a. 

A
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pe '20) de ani, însă așa ca tot al treilea an să trimită da- 
ruri unul altuia. Şi Bocca! după ce aii aședat multe în 
treba credinţei, au murit în 13 Dechervrie, făcendu-s -se 
multă jale după dânsul. 

Aşişderea, scrii Bucolcer 1, Brietie și Brentan 3; ; Spondan ? 
carele pune mortea lu! Bocicar în 28 Dechemvric, ci En- 
ghel4 o pune în 29 Dechemvrie.. Spondan şi întru acâia gre- 
şâsce, că face pe Bocicar cuprindătoriă ală Moldovei şi al Va- 
lahiel, ce el n'au făcut vre-odată. Despre Gheorghie Vaş 
cel mal bătrân cetâsce la „anul 1363. 

Anul 1607. Fiind că la anul trecut scrisăi mortea Jur 
Stefan Bocicai, supt carele şi mal tare sau asuprit bieţii 
români din Ardâl pentru l6gea și credinţa lor, aci îl voii 
scrie s&mința, carea în el s'au sfârşit despre partea băr- 
bătâscă, precum o scrie acesta dre-cine la Heveneşi 5, di- 
când: <Muma lui Stefan Bocical ai fost fata. lui Blasie 
Şulioc, pre carea o au fost luat Gheorghie Bocicaj. Fetele 

lui Bocicai Gheorghie au fost acestea : Elisaveta muârea. lut 

Cristofor Batori, Anna murea lul loan Chendefi, Sara mucrea 

lui Gheorghie Bogdi, Iudita musrea lu! Cristofor Banfi, Cris- 

tina murea lui Gheorghie Horvat de Palocia, "Helena murea 

lu Gavriil Haller. Fecioril lui Bocicat ai fost acestea : Stefan 

carele ai murit în anul trecut; Eremia, Gavriil, Simon, și 

la al cincilea nu'1 sciă numele; dintru aceştea, do! ai fost 

preoți (popistăşesci), rel s'au fost însurat, dară n'ai rămas 
fecion din dânşii, preste tot: Gheorghie Bocicai ai avut 

15 prunci, dară afară de cel, cel diseii, ceia-lalți aă mu- 

rit în pruncia lor. Mâşa mamei lui Franţisc Gheţi, cu mâșa 
Elisavetei Perniezi, a mueril lu! Ioann Cheşereiu și cu mâşa 

lui Stefan Bocical aii fost fâtele lui Valentin Teureuc (Tărăc) 
celul mare.» 

„1 Bucholcerus p. 779. "+ Enghel, |. e. p. 277. 
2 Brielius et Brentanus ad h. a. > Ms. apud Hevenesi Tom. 68. 
3 Spondanus ad ann. 1606, nr. 7.| p. 298.
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Despre Ardâl'la anul de acum. aşa scrie Calvisie 2: «După 

„ce au murit. Stefan Bocicai, în 12 Fevr. din anul 1607 

„Sau adunat ardelâni! în Cluş. şi aă ales în locul lui Bocl- 

cai prinț pe Sigismund Racoți, şi.ati poftit, ca să întă- 

:rescă Rudolf II împăratul romanilor.» -Aşișderea scrii Bren- 

„tan 2 şi Spondan 3 carele tătuşi dice:: -<Mai mult numai lă- 

„sând cassa Austriei alegerea lu! Sigismund Racoți, de cât 
întărindu-o, pentru că Ardâlul sar. fi cuvenit eil, nelăsând 

.Bocicai fecior după sine». 

După ce sau făcut prinț Ardâlului Sigismund Racotil, aşa 

scrie .prea vestitul Enghel £: «In Martie din anul 1607, Si- 
gismund Racoți aă făcut pacinică legătură şi pretenșug cu 
“Radul (X domnul Valahiei) prin Baltasar Silvaşi.» 

Despre Moldova iarăşi așa scrie acelaş Enghel5: «Precum 
mi se pare, la începutul anului 1607. au trebuit să piardă 

"domnia Moldovei Eremia Moghila prin morte, sai prin 

'răscâlă, — — — pentru că în luna lui Aprilie din anul 1607 
“când au trimis Sigismund Racoți pe Baltasar Silvaşi, să 

'l6ge pace şi pretenşug şi cu domnul Moldovei, atunci .era 

“domn Simeon Moghila, şi după cum scrie Betlen VI, p. 503.» 
Ci eu dic, că Eremia Moghila aă trebuit [să m6ră] în 

anul cel trecut 1606, curând după acâia, după ce s'a în- 
“turnat Gavriil Betlen din Moldova, pentru că scrie patriar=- 
hul Romei Paul al V în 3 Fevr. din anul 1607, o epis-. 
tolă cătră Simeon Moghila, în carea se bucură] patriarhul 
că pre Simeon lau ales prinţ Moldovei şi! pare răi că au. 
murit frate-său prinţul Eremia. Moghila, precum arată arhi- 
vul din Vatican 6, iară însciințarea acâsta despre mârtea 
Tu Eremia anevoe au putut merge. la. Roma într'o lună ; 
Și așa” Eremia au trebuit să moră în anul trecut. Căci Sta- 

! Calvisius in opere Chronologico 
ad h. a. 

: Brentanus ad h. a. Mold. p. 253. 
3 Spondanus ad ann.-1606 Nr. 7. - Arată : + Engel in recent. Hist, Vala- S Archivum Vaticanum Armario 

“chiae Part. 1. p. 977... „45. Tom. 2. p. 145. 

5 Idem Engel in recent. .Hist.
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nislav Lubienschil încă așa scrie : «Sau întâmplat de mu:: 

rind Eremia (nu Simeon) prinţul Moldovei (nu Valahie)), 

țera acâia în anul 1607 iarăşi sati r&scolit, la a: căria îm: 

păciuire şi întărirea domnii lu! Constantin feciorașului: ce- 

lui prea tinăr al lui Eremia Mrghila, nobilirl Potoţchi cu: 

scirea craiului f6rte sau grăbit; să măritase după Stefan 

Potoțchi (în anul 1603) fata lui. Eremia, și prin căsătoria 

acâsta nobilii Potoţchi avea prilegi bun de a să imbogăţii; 
pentru că cu pace. domnind mai multă vreme Eremia Mo- 

ghila, nu numai f6rte să îmbogăţise, ci și ajuta pre aceia 
de a cărora sprijinâlă avea op şi dânsul. Potoţchescii mai" 

ales tote le dobândea de la dânsul, numai ca să nui mâ-- 

nie, spre mare pizma altora l6și. In anul mai de curând: 

trecut murise Eremia, şi mai nainte de morte făcus& în lo- 

cul s&u prinț, și urmetoriă în thron pe Constantin fiiul seu, 

şi dobândise prin mișlocirea craiului Poioniel de la împ&-: 

ratul turcesc, ca săminta. lui cea bărbătescă pururea să 

domnâscă în Moldova. Dară. murind Eremia, fratele „lui, Si- 

meon Moghila, bărbat acum de vârstă, pre carele îl ajuta o- 

dinidră frate-săi Eremia, del făcuse domn Valahiel, şi după 

ce Pau fugărit din Vaiahia, iarăş Pau primit la sine, şi lau- 

sprijinit ca pre un frate, şi ma! pre urmă mal nainte de - 

a muri, i-au încredințat grija muerii şi a pruncilor: Luând 

prilegi de acolo, că Potoțchescil era departe, au scos pe 

nepotu-săă din scaun, şi fugărind şi pre muma lui cu ce- 

ialali prunci, au răpit domnia Moldovei, cu mpărându'și 

întărire şi de la împ&ratul turcesc.: Și ca să nu să 'vadă a 

lucra orbâsce şi împrotiva craiului, timpuriu au însciinţat - 

pe craiul, prin solii să, că românii nu sânt dedați a se: 

pleca stăpânire! pruncesci şi mueresci, şi era: primegldie, 

ca nu cumva să să r&scolâscă moldovenii, şi pentru r&s- 

cola aceia să trimită turci! pre altul cine-va domn în Mol- 

dova, drept acâia el.au luat grijea ţerel în sine, și precum: 

1 Stannislaus Lubienski de motu civili in Polonia Lib. £.
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au fost.şi până ucuma. credincios cătră craiul și crăimea 
Poloniei, aşa va. rămânea şi de aci înainte. Mântuinţa a- 
cesta, ca să o primâscă craiul, ma! multe pricini au fost, 
adică şi sfatul acelora, carii pizmuia Potoțchescilor şi r&s- 
cola Rocossiana, carea nu să scia până unde să va lăţi, 

“Și mal vârtos că Simeon Moghila să Jegase înaintea lui 
Ioann Potoţchi că va da văduve! lui, Eremia Moghila veni- 
(uri, ca să polă trăi cu toți pruncii el după vilfa lor, şi 
după mârtea lui, domnia o va lăsa lu! Constantin. Ci mu- 
rind și Simeon Moghila în curgerea de un an, noao şi mu- 
erescă sfadă s'au aţițat în Moldova pentru feciori, pentru 

uta că((Margareța musrea lui Eremia poltea ca domnia să să 
2 înt6rcă fiului seu lu! Constantin, de la carele cu [neJdrep- 

LI 

A 
Grzmeru tul o răpise Simeon; iară musrea lui Simeon dicea, că 

după mârtea bărbatului sti, ca acelui mai de aprâpe domn 
domnia Moldovei, să cade fiiulul seu lui Mihail, și pentru 
aceia, pentru că Mihail este mai! de vârstă de cât Constan- 
tin, şi drept acsia și mal harnic de a domni: şi acâsta 
lezne aii tras în partea sa pe moldoveni, mal vârtos că 
tGtă Gstea, tote tărimile le avea pe mâna sa. Mudrea lui 
Simeon Moghila aşa dară dobândindu'şi scopul şi chiemâna 
Şi pe turci întru ajutoriă, s'au pus în stat de a apăta dom- 
nia fiiulul s&ă și pe Constantin cu mumă-sa Mărgărita i-au 
pus în rând. Intâmplarea acâsta ai pornit pe Potoţchesci, 
de cu aceia ostași al lor, pre care îl avea în 6stea cea 
crăiască au trecut în Moldova întru ajuloriă s6crei şi al 
cumnaţilor. Drept acâia Ioann Potoțchi prefectul din Came-. 
nec la sfârșirea t6mnel, ai întrat în Moldova asupra păr- 
ți! cel protivnice, carea avea întru ajutoriu turci şi tătari, - 
şi învingendu-o, au dat domnia lui Constantin, carele era 
f6rte tin&r. Turci! dintâi nu bucuroşi aă audit acâsta, dară 
apoi i-ai îmblândit darurile, şi pe Constantin Tau întărit 
în domnie: măcar că ma! nainte întărise pe Mihail in dom- 
nia Moldovei, trimițându” steg după obicâiul lor, şi despre 
acesta însciințase şi pe craiul Poloniel.»
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-:De' ar fi cetit. pe Lubienschi prea vestitul Enghel, nu . 
Sar fi.lipit aşa tare: de încâlcita istorie a lui Piaseţchi, ta- - 

rea :0 voii aduce la anul-1612, nici ar fi smintit atâta în. 
istoria. Moldovei! cât smintesce dicând că Constantin Mo- n 

ghila aă început a domni în anul 1609 şi că nu să sti 

ce sau făcut Simeon Moghila. Bulenger2 şi Calvisie 2 încă 

amestecă i6tă istoria acesta şi întâiu amestecă Valahia cu 

Moldova, a doao chiamă pre Eremia, Hieronim, a treia pun 
mortea lui Eremia Moghila la anul 1608, ce nu sânt ade- 

vă&rate. Iară Privatit ca un Istoric strein, căruia nică îl: 

fuge, nici îl muge de români, tocma încălcâsce Istoria n6- 

mului, ca un nepriceput. | 

«Tot întru acesta an, dice preavestitul Enghel 5, aii că- 

pătat îndigenatul polonesc pre lângă jurămint aceștea : 
Nistor Ureche, Vasilie Orisa, logofătul Gheorghie Mauroti, | 

Esaia Balica şi Gheorghie Lozau». 

Anul 1608. Sigismund Racoţii fiind din firea lui om f6rte 

blând, din bună voia lui ai părăsit domnia Ardelului, şi 

precum scrie Calvisie6, s'au inturnat în Serenci ; iară arde: 

lânil ai ales în locul lui pe Gavriil. Batori, despre carele 

scrie Ioann Salardi? : «În locul.lul Sigismund Racoţit în a: 

nul 1608, ţâra au ales şie domn pre măritul Gavriil Ba- 

tori carele — — umblând după sfatul şi mintea sa cu nă- 

ravul lut Sedechia, ai turburat tâtă odihna ţerei, carea cu 

forte mare trudă să câștigase; pentru că măsurându'și pu: 

târea cu putârea domnilor românesci celor din vecini, şi 

răvnind asupra ţerilor lor, la forte mare năcaz aii adus pe 

bieţii ardeleni.» 

1 Engel in recent. Hist.. Mold. 5 Engel in recent. Hist. Mold. 

p. 253. i p. 253. N | 

2 Bulengerus in Hist. sai tem- 6 Sethus Calvisius in opere 

j Chron. ad. h. a. 
poris. 

ral 

3 Calvisius in op. Chron. p. 963 7 Szallărdi lânos a" Siralmas 

_4 Privati nel nuovo Dictionario | Magyar .Kronikânak 1: Kânyv, 6. 

scientifico, ad' vocem Valachia. Rezeben.
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« Spondân't' dice :: «În anul 1608: pentru: viață may cu: o- 
dihnă lăsând Sigismund Racoți Ardelul, Pau primit Ga:. 
vriil. Batori,. şi: lăsându-se de împăratul: Rudolf IL; s'aă.su- - 
pus-turcilor,. carele. 6re-când fusâse crescut. catholic-de un- 
chiul s&i,. iară după acâia sati făcut calvin.» Aşişderea 
scrie şi Brietie 2. 

„Anul 1609. Măcar cine ce scrie despre Gavriil Batori prin- 
ţul Ardelului, dară ei dic, că spre românii din Ard! și 
mal vârtos spre preoții cei românesc, nau fost r&ii; pen- 
îru că le-aă' dât diplomatul acesta 3 în anul despre carele 
scrii acum: : 

«Nol Gabor din mila lu! Dumneqeă craiul Ardâlului, dom- 
nul' părților unguresci, şpanul secuilor, i proci. Dăm în 
scirea- celor de acum, spunând tuturor cărora li-e de folos, 
că pentru socotința unor domni sfâtnici a! noştri, şi din 
voia n6stră Dumnezeiască, şi pornindune cătră& învăltură 
ispăsitâre, şi răndul preoţesc, vădend nevoia şi dosada tu- 
turor. popilor românesci, pretutindenea n6stră a Ardâlului. 
Și a: țerei unguresci în biruinţa. Ardelului rănduite în seb6- 
rele legii: şi propovedaniei, de care ati de domni şi de alții 
mai mulţi, ce mal: vârtos de denşii de domnii pământesci. 
feciori! lor: iobagi au fost, din di în: di să îngreuiază, Și. 
cu: mare supărare să” împresdre în al6nul legii, și al drep-. 
tăţii şi obicâlurilor a altor sebâre carele tocmite bine, câte 
nici din pământul care ai născut şi de supt putrea dom- | 
nu-său pământesc, dobândind alt: popor mai bun şi mila 
altor domni, a să muta, nu'l lasă, ci cu obicâiul: iobăgesc 
asemenal cu cejalalți iobagi, domnii pământesc), şi-cu slugibe . 
mnişelesci să rabde şi să. pâte. V&dând drept aciaş acâsta 
T&utate neaudită, dintâiu vrem a sfătui şi pre el întru a- 

1 Spondanus in Prolusione ad. | Anno 1653, jussu Georgii Il Ra-. ann. 1608. Nr. 10. - - kotzi, datum vero a Gabriele Ba- '2 Brietius 'ad ann. 1607. - | tori anno 1609 Sacerdotibus Va- 2 Diploma Valachice editum. lachicis. .
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cesta parte, mai vârtos să aibă vreme spre deregătoria: Dum-. 

nedeiască- a" ajutora, acâsta lor din mila n6stră, şi din pu-: 

terea. nostră, cu milă a.judeca a ingăduirea- cum. ex de aci 

înainte măcar-a cul iobagi vor fi, şi fără voia. domnului 

s&u, supt carele vor fi, împlăndu-se vremea, unde nu! va 

fi lui voia a rămânea mai mult, slobodie să aibă, a schimba 
locul cel dintâiu unde” va plăcea lui să al6gă loc de popie, 

şi să să înmute el cu tâte bunătățile lui, şi cu feciorii. și. 
cu. muerile sale, fără de nici o smintâlă cu scirea Vlădichel: 

lor carele lăcuiesce în Bălgrad, după obicâiul şi tocmăla. 

„ săbbrelor unguresci mal nainte de cum avea putâre. Pen- 

tru mal mare mărturia a mile! n6stre crăiesci cătră aceiași 
toți popii românesci în tot Ardelul, şi în părțile ţerel un- 

gurescă, carele să ţin de Ard$lul nostru, pre cel de acuma, 

„şi dinainte care vor fi de tâte greotăţile, şi stujbele mişe- 

lesci, cu care sar ţinea domnilor pământesci, şi afară sucuiți, 

fără darurile, şi cinstea, de la, aceiaş popi din! obicâiul pă- 

trân sucuiți a da domnilor lor pămentesci, 'cu milă a îs- 

băvi, cum i-am şi mântuit pentru putârea cestor de acum. 

Pentru acâia voao tuturor luminaţilor domnilor de steg, 

domnilor şpanilor, luminaţilor judeţilor nemeşesci,. şi a tot 

nemișigul, măcar în ce varmeghie, iară a nume în varmeghia | 

Bihării, şi în ţinutul Beiuşului şi Haţagului, căpitanilor, pre- 

fectuşilor Şi odorbiraielor, părcălabilor cetăților, tuturor. de- 

regătorilor din tote locurile, vameşilor de la şilă,. şi vame-" 

şilor de la poduri, plăiaşilor şi păzitorilor. de la vaduri ŞI . 

de la tâte căile, şi cărora lis ispravnici lor; și înţelepţilor 

pârgari, meşterilor, nodnoșilor, şi juraţilor a tâte oraşelor, 

şi mai marilor și tuturor cari! sânt în deregătorii şi în cin- 

ste măcar în ce biruinţa. nâstră lăcuitoriă, celor de acum, 

şi celor de acum înainte, carii în vremea de aci înainte să | 

vor, cu rândul acestora. lăsăm şi poruncim tare, în cât vor 

vedea. acestea cărți, vol incă de aci înainte preoții româ- : 

nesci caril sânt semnaţi şi pre. toți carii vor fi după el, 

supt mila n6stră și supt măntuirea n6stră întru acest typ, ;
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eum am: îngăduit a" bântui şi a scărbi, și a! supăra, aă 
a! sili pre aceia popi, spre acâlea greotăți şi slujbe mișe- 

lesci, aă a! mâna nici într'un typ să nu faceți, care cumva 

cetindule, să le dați înapoi, cărora vi le-aă dat. Date sânt 
în orașul nostru în Bălgrad în luna lui! Iunie în 9 dile la 

anii Domnului 1609. Gabor craiul m. p. Neadi Stefan m. p.» 
“În diplomatul acesta cam incâlcit și cu rea românie să 

vorbesce, ci ei lam scris cum s'au fost typărit în anul 1653 
în Bălgrad din porunca lui Gheorghie Racoți, tu de! vel ceti 

cu luare aminte îl poți înțelspe, ce vrea Gavriil Batori. 

“ Anul 1610. La anul de acum scrie Calvisie 1, precum ur- 
m6ză : «În anul de la Hs. 1610, s'au descoperit r&scâla 
ce era să să facă asupra lui Gavriil Batori prinţului Ardg 
lului, carea descoperire prinţului i-ai fost de folos, iară al- 
tora spre perire; pentru că dintră ardel€ni! cel mal de frunte 
mulţi s'au tăiat, și mulţi sau sârgunit din ţ6ră.» 
„_Dintră cel sârguniți, precum scrie Caspar Beutini2, ai 

fost cel mai de frunte Stefan Chendi, carele depărtându-se 
în Polonia, şaii băgat în cap, ca cu ajutoriul lşilor, al- 
împăratului romanilor, având în partea sa şi pe Radul X 
domnul Valahiei, să să facă el prinț Ardâlului în locul lui 
Gavriil Batori, și în locul lui Constantin Moghila domnu- 
lui Moldove! încă să așede pe Marco feciorul lui Petru IV 
Cercel. 

Acesta înțelegându-o şi şi temându-se de dânsa Gavriil 
Batori, ci mai vârtos ca din Sibiiu mai! lezne să potă nă- 
văli in Valahia și Moldova, precum scrie iarăşi Beutini 2 
în 11 Dechemvrie din anul 1610, au cuprins Sibiiul, des- 
pre a căruia cuprindere scrie Salardi: «Iară fiind că Băl- 
gradul scaunul cel domnesc să pustiise prin răzbâele cele 

1 Sethus Calvisius in opere 3 ivwiini 
Chronologico ad h. a. P „ dem Boytini L e 2 Caspar Biytini în Ms, de re- Szalârdi lânosa' Siralmas Ma- 
bus gestis a Gabriele Bethlen lib. 1 | Syar Kronikânak 1-so Kânivenek 
in fine. G-dik reszeben.
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multe şau băgat în cap Gavriil Batori, ca să'şi . mute sca- 
unul în Sibiii, carea socotindu-o că o va putea face nu- 
mai de sine, o dini6ră şi-aii adunat tâte oștile, călăreți! şi 
pedestraşii, şi făcânduse că merge numai pe vedâre, ca și 
de aite ori, şi sasil încă primindu'l bucuroşi, ca pre un 
print legiuit al lor, nesciindu'” cugetul, lau slobodit în lă- 
untru cu t6tă 6stea, iar ostaşil după cum avea poruncă, 
îndată au cuprins tâte porţile şi baștele.» Din cuprinderea 
acesta a Sibiiului după .acâia multe râle i-aii venit lui Ga- 

vriil Batori, cum vom vedea la anil viitori. 

„Pe vremea acâsta trăia și Nectarie arhiepiscopul Ahridel 
din Bulgaria, precum scrie Mirei 1, ci nu cu atâta vâlfă cu 

cât au trăit arhiepiscopii cei bătrâni. | 

  

Anul 611. Nesăţi6sa şi nebuna poftă de a domni preste 
cel mai tari de cât dânsul, la atâta au adus pre bietul 
Gavriil Batori prinţul Ard€lului, de tocma în dioa .de Cră- 

ciunul apusânilor, adică în 25 Dechemvrie din anul 1610 . 

după cărindariul cel noi, precum scrie Herman 2, au eşit 

din Sibiiă cu oștile şi ai pornit asupra Radului X dom- 

nului Valahiei, pentru pruncâscă pricină, căci scrie Che- 

meni lanoş 3: «Gavriil Batori sai învins f6rte tare în ț6ra 

Bârser de Radul carele şi Șerban sai numit, domnul mun- 

tenesc, cu care domn numai pentru cererea și necăpătarea 

unui cal focăi sai sfădit, dară-l au şi dat prețul.» 
Filştih la prea vestitul Enghel4, dice: «Șerban vodă 

nau sciut despre năvălirea acesta (a lui Gavriil Batori), 

drept acâia sau vădut a nu putea sta în contră, şi aă fu- 

git dinpreună cu bosrii săi şi cu tote avuţiile în Moldova, 

Gavriil Batoii sau tăbărit la Târgovești, ai remas în Va- 

luhia trei luni şi aă îngăduit armadei sale'să jefuiască ttă 

(6ra şi l6te mânăstirile, aşa cât nemica aă remas în (eră, 

! Albertus Muraeus Lib. 1. de 3 Kemeny lânos a' maga: 6lel6- 
mo ben in Ms. p. 47. 

Nolilia. Archi-Episcopaluum cap. 9 + Filstih. apud Engel în recent. 

= Herman in Annalibus. Hist. Valah. Part. 1. p. 278.



508 

+ lângă acâslea s'au. făcut răutate, tyrănil şi pradă, carea nu 

să- pâte spune.» Ci ei dic, 6re n'au fost acâsta -fără de 
l6c de 'l6ge de la.Batorescii cel nebuni; pre caril îl simte: 

țera.. Ardlului până acum? 

: Mico Frenţ! carele au fost de faţă în războiul acesta, 
aşa scrie:: «După ce am pornit din Sibiiu in trei dile tâte 

oștile sau aflat în țera: Bârsei, cât au sosit prințul la Co-: 

halm,.a doao di cu puţini lângă sine sau dus în Braşăi, 

dară acolo nau zăbăvit, ci în sera acâia au mers la Cris- 

tian. Intru acâia proştii din țsra Bârsei au curăţit drumu- 
rile în pripă ca să nu să priciapă domuul muntenesc. 

De la Tertburg ai trimis prințul ca la ş6se mii de ostaşi 

la Târgovești, unde era atunci scaunul domnesc. dară în-. 

ţelegând Radul vodă de. venirea lor, au fugit dimpreună 

cu bosril cel mai bogaţi cu tâte averile lor. După ce ai. 

trimis prințul pre mergătorii înainte, el încă pre omât au: 

mas într'o n6pte din lăuntru de Terţburg, fiind fârte mare 

zăpadă întră amândoao crăciunurile, apoi a doao di aii por- 

nit cătră Târgovești şi a patra di ajungând acolo sai tă- 

Dărât cu t6tă 6stea sa. Aci oștile, şi mal ales haiducii după 

obicâiul lor, sau împrăştiat la pradă. Ai fi putut vedea,. 

cum mâna nenumărate dobitoce de tot fâliul dioa: şi n6p- 

tea! Așa noi pre sama haiducilor am luat țâra, carii o au 
Şi prădat, jăfuit şi ars, nefiind într'ânsa cetăți şi tăriml. 
De acolo noi.n'am mers nici asupra Moldovei, nici asupra 

Poloniei, pentru că cu r&i ni saă lăudat pârta, de nu ne 
vom înturna şi odihni în Ard6l. Acest folos am” avut din 
mintea cea mare a lui loann Impefi, căci adevărat scriă,. 
că fiind ei şerbul cel ma! dintâit şi mal din lăuntru al 
domnului mei (Guvriil - Betlen), mai adesă ori lam audit 
Jurânduse, că elă nici de cuprinderea Sibiiului, nici de msr- 
gerea, asupra altor ţeri, au sciut ceva mal 'nainte, ci tâte 
sau făcut din sfatul lui Ioann Impefi. —— — După lauda cea 

1 Miko Feren!z in Ms. ad an. 1611.
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“cu răi a împăratului turcesc, şi după ce în trei luni au prădat 

țera fără. de vre o milă şi tote câte ai aflat într'ânsa, aşa: 

le-aii cărat de partea, cea mai mare a haiducilor şi ajun- 

s6se acasă cu dobânda, prinţul încă au eşit cu oștile sale. 

la Braşău şi -de acolo ai mers în scaunul său la Sibiiă. 

Lăsând pe domnul mei Gavriil Betlen în Târgoveşti cu o: 

„samă de ostaşi, ca să primâscă cu cinste pe Radul (XI). 

vodă, căruia îl dăduse împăratul turcesc domnia, în locul: 

Radului celui! întirit şi să fie de faţă când să va aşeda 
în scaunul domnesc, ca după acâia cunoscând, că noi am: 

fost pricina. de ai dobândit domnia -muntenâscă,. cu vreme: 

când să va ferici Gavriil Batori, încă.să capete .ceva dar: 
pre an de la.dânsul. | 

« Apropiindusă acum Radul (XI) feclorul lui Mihail. ((V), 
vodă cel noi, a decea di -după eşirea lui Gavriil Batori, 

şi nu departe de Târgoveşti noptând, noi încă ne am gă-- 

tit cu .oșştile .ce aveam şi .dimin6ța i-am eşit. întru întâm- 

„pinare ca la o gimătate de milă de pământ, întru acdia 

apropiinduse și vodă cu f6liă de fâliu de Gmeni din pă-. 

duri şi din ostrâvele Dunăre! strâns, şi .în tre! pâlcuri 

împărțiți, dară nu cu prea mulți, adecă cu 400 sau 500; 

de 6meni; Capuţi-başa încă avea cu sine ca 200 turci. 

— — — Aşa acâlea doao oști, acâia în carea era vodă şi 

a domuului meu a stat la olaltă, — — — şi am petrecut 

pe vodă în Târgoveşti la scaunul s&i. A doaoa di vodă pe 

domnul met: Gavriil Betlen şi pe mai mulți dintră at noştrii. 

ospătânduii, formos i-ai dăruit, şi mail multe ai făgăduit 

întru avenire. Aşa .noi am lăsat acolo pre loann Lugoși cu, 

400 de călăreți lângă vodă, ca până sar aduna țera, să'l: 

apere, şi-pe ţărani încă să! tragă spre dânsul ; fiind că 

pre vremea. întrării nostre in Valahia, lăcuitorii de prin ce-- 

tăți, oraşe și sate toți. fugise carii încătrău, numal ca să. 

se mântuie, şi încă nu să înturnasă la căsile lor până în. 

" tîmpul de acum, iară -întrarea n6stră au fost în “iarna cea. 

mai grea, când era zăpada mal mare, dară dupa acâia: 

ba



519 

  

curând sau topit zăpada, şi totă iarna. n'ai nins atâta, cât 
să țină nâoa trei dile. Aşa dară iarna li s'au întâmplat fuga, 
şi drept acâia au suferit atâta pagubă mișeil carea acuși 
ni 0 au răsplătit îndoit noao.» 

Beutini ! scriind despre năvălirea lui Gavriil Batori în 
Valahia, dice întâii, că pe Gavriil Betlen Vaii trimis cu mer- 
:g&torii înainte asupra Radului X vodă; a doaoa, că pe 
muma Radului vodă o ai ajuns ardelânil şi o ai prins cu 
t6tă -averea eil; a treia, că Gavriil Batori au cerut pre sama 
sa domnia Valahiei de la împăratul turcesc, dară nau că- 
pătato: «Căci pârta turcâscă nebăgând în samă pe Gavriil 
Batori, ai pus domn Valahiei 'pre alt: Radul, feciorul lui 
Mihnea vodă, carele de multă vreme aştepta în Țarigrad 
să să pâtă face prinţ, şi Yau trimis cu Ibrahim ciauşul, Și 
cu bună ste turcâscă la Tărgoveşti. > Aşișderea scrie prea 
vestitul Engel 2 despre Radul XI, apoi dice; <Gavriil Ba- 
tori n'aă putut sta în contra ci aii eşit din Valahia ; dară mai 
nainte au scris în 11 Martie din Bucuresci divanulul 0 e- 

-pistolă fârte amară în carea mustră pre 'cei din divan, că 
pre dânsul cel ce este născut din aşa luminată viţă, mai 
puţin laă socotit, de cât pre un român prost. Ci cu mus- 
trarea acesta mal mare pizmă Şi-a căștigat înaintea diva- 
nului. Gavriil Batori în 8 Aprilie s'au înturnat: în Sibiiă.» 

Iară Filştih la același Enghel2 dice: «Şerban (adecă Ra- 
dul X) vodă sai forte supărat în Sârgunireă sa, că au fu- 
:git fără de scirea alor săl, şi ai „vrut să să isbândâscă 
asupra lui Gavriil Batori. Drept acâia au luat cu sine dinu 
Polonia 800 de călăreţi şi 400 de pedestrași, şi trimiţend 
în Valahia pe: Stanciul sluciariul, ca să:facă de scire bos- 
rilor şi ostaşilor celor roșii numiţi, că lui îi este voia să 
năvălâscă în Valahia, ca să o apuce iarăși ; aceștea bucu- 
TOS s'au plecat voei lul, pentru că. toți erau aprinși de 

! Caspar Boytini in Ms. de re- | 2 Engel |. c. p. 279, 
bus gestis a Gabriele Bethlen Lib, 1 DB6I | e. p. îi 
“circa finem, 5 Filstih apud Engel l e.
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râvnă de a să isbândi despre Gavriil: Batori; drept acâia 
cu toții sau într'armat şi unindu-se cu Radul X ai tunat 

în ţera Bârsei, şi sau tăbărit la Bratu»... 
Ci ei m& întore la Mico Frenţ, carele aşa mână mal 

încolo istoria Radului X vodă : «Inţelegând t6te aceste Radul 

sai Şerban vodă cel din Valahia, în Polonia fugărit, adecă: 
că prințul Ardâlului au eşit din Valahia, şi că vodă cel noi 

nici de la turci, nici de la nol are destul ostaşi spre apă- 

rarea sa, ca unul carele domnise noao. ani mail "nainte în 

Valahia, şi să umpluse de bani (pentru că Valahia aducea 
pre an în vrâmea acsia 'numa! bani gata un milion şi o ji- 

mătate) şi-aii strins 6ste în Polonia şi venind în Moldova 

cu banil săi și cu ajutoriul de la Constantin Moghila dat lui, 

şi-au înmulţit 6stea, şi cât mai curând ai mers să'și res- 

cumpere ţâra de.la voivodul nostru (Radul XI) carele nu 

Pau așteptat, ci au fugit la Jurgi. Iară ostașii pre carii îl 

lăsasăm nol lângă Radul (XI) vodă cel nou, nevrând să iasă 

nentăriță, sai apucat de protivnicil cer ce mergea. înainte, 

“şi acolo ai perit săracul Ioann Lugoși cu vro câți-va lângă 
sine, iară 'ceialalți cu mare perdere au scăpat în Ard6l.» 

“Căpătându'şi ț&ra înapoi Radul sai Şerban vodă, şi-aii 
mal înmulţit 6stea şi ma! tare și luând totă țera cu sine, 

despre acsia să gândea, cum sar putea isbândi pentru strâm- 

bătatea de Gabriil Batori lul făcută, la carea lezne au căpătat 

prilepgi ; pentru că tocma în anul acesta era judeţ Brașăului 

“Mihail Vais sau Albul, carele fiind om înțelept: şi putârnic 

într& sask, aii pentru. că îl era milă de sasil din Sibiiă, aă 

pentru că să temea, să nu ajungă și braşovânil la ce a- 

junsâse sibi€nii, sau sfătuită cu vr'o .câţi-va din oraș, şi 
aii început belcoa acâsta : vădând norocul Radului (X) vodă 

şi cunoscându'l de pe vremea lui Moise Secheli, pentru mân- 

tuirea n6mului săi, a sasilor, aii cercat lucrul cel mai de- 

sâvârșit, adecă : au ma! voit ca noi cu toții să perim, de 
„cât să se. strice privilegi6nile. sasilor ; drept aceia aii înce- 

put a se înțelge cu Șerban saii Radul vodă despre repu-
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:nerea lui Gavriil Batori, pentru că stricas6 privilegiânele 

Sibiiului, şi Vai aţiţat ca 'să vină, să'şi isbândescă paguba 

şi: ruşinea carea o suferise, că ei sasil sânt gata:a ţinea cu 

dânsul până la -mârte. | 
«Gavriil Batori, bine scia că Radul sai Şerban vodă sai 

înturnat, şi iarăși domnâsce: drept 'acâia au scris în tâte 

părțile, să să gate la războiu, și lui. Andrei, Nagi căpita- 
nului haiducilor -i-au scris, ca câți mai mulți haiduci să a- 

dune, şi să grăbescă cu dânșii în Ardâl, apoi după ce ai 

întrarmat t6tă ţera, el încă au eşit din Sibiiu. --- — — Iară 

“după ce ai mers cale de doao dile în ț6ra Oltului; i-au:ve- 
:nit veste că Andreiui Nagi carele ma! nainte mers6se în: (ra 

:Bârsel, [s]aă îndopat cu bani de.Braşovâni; au că să temea 

“ca. nu cumva să prade pre cel de acasă Sigismund Forgaci 

generariul împăratului nemțesc, — — — cu toți harducii 
Sau înturnat prin scaunele Odorhsiului şi a Morosâchiului 
prin cămpie şi prin Cluş în Ungaria, şi prinţul Gavriil Ba- 

tori numal cu ostași din ț6ră, cu cel din margini, şi cu 
„cel pe plată adunați au trebuit să trecă în |6ra - Bârsei pre 

la Cohalm şi -Holtovenl. : 

«Iară sfatul braşovânilor aşa de ascuns ai fost, cât des- - 

pre acela nici a să gândi sau putut, 'pentru că prințului, 
când au sosit în ţâra Bârsei, ne cum să” fie ar&tat:ceva 

-împrotivire, ci cu t6tă plecăciunea -lau primit şi i-ai dat 

“de tâte, încă şi'cu vro câteva mii de florinți Pau ajutat 
preste birul:cel obicinuit. :De unde aă urmat de nu numai 

“Gmenil -cei streini n'au priceput sfatul lor, ci nici et tam 

priceput, “măcar că din pruncia mea am crescut într& dân- 

ȘI; am cunoscut :pe părinţii lor, şi din tabără pururea am 

mers la el; şi de ar fi vorbit cineva rău şi de acestea des- 
pre ei, m'aș fi sfădit cu acela, că pe D-deul meu dic, că 
de acâstea n'am priceput. — — —-De acolo mutându-ne 
cu tabăra la -isvore lângă Prașmariu, fiina-că nemica sciam 
adevărat despre.Radul sai Șerban vodă, — — ——: mai mult 
ne grigeam cum vom apăra țâra Ardeluluiy, de cât cum vom
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merge asupra altor ţeri. Deci venindu-ne veste că vodă cu. 
Gstea sa sai tăbărit lângă riul Dâmboviţei, şi vrea să 
între în Ardel pe calea cea crăiască de la Rucarii, Gavriil 
Batori au trimis ca la 800 saă 1000 de ostași călră Terţ- 
burg, c ca partea cea mai mare să r&mână acolo, iară may 
puţini să între mal înlăuntru şi să aducă însciințare deplin 
despre stea protivnică. Aşișderea ai trimis altă samă de 
ostaşi și la oraș.: 

«După ce au trimis pe mergătorii înainte, într'o dimi- 
n6ță ne-ai venit veste că Radul sai Șerban „vodă și-au 
Irecut. oştile pre o cărăruşă, pre carea necum să fie tre- 
cut cândva oşti mari, ci nici mai mici pîlcuri de ostași au 
âmblat vre odată, şi că în nâptea acâia au mas dincâce 
de munți, numai o milă sai şi o gimătate departe de noi 
şi acum eșind din gura munţilor la Hetfalăi, merge cu 6stea 
pusă în rând călră Brașeu. Audind vestea acesta îndată ati 
pușcat cu tunurile, sunat cu dobele și suflat cu trâmbiţile, 
şi încălecând am pornit spre Braștă; dară noi nu făcusem 

calea de gimătate, când ' protivnicul „ai întrat şi saă așe- 

dat în oștezele Braşeului. Atunci am priceput că Brașo- 
vEnil nu glumesc, dară era târdiii. După ce au descălecat 
protivnicul în oștezele Brașeului, noi n'am arătat vre o 

Îrică şi nici era pentru ce să ne înfricoșem, că stea n6stră 

era mai formosă şi cu mult mai mare, de cât a Radului 

sai Șerban vodă, de ne și lăsase haiducii, ci eram prea 

sumetă şi încreduți în vârtutea nâstră, şi ne uitasem de 

Dumnedeii pentru acâia am. şi cădut în nenorocire. . 

«Gândind noi, că în diua acdia protivnicul cu noi nu să 

va: bate, şi noi încă nevrând a ne bate cu el, pentru știr- 

birea ce să [ăcuse prin trimiterea mergătorilor inainte, 6stea 

(6tă o ai pornit cătr& satul sântului Petru, iară eu v&dend 

“unde le este voia să o aştde, ca unul carele din pruncia 

mea. sciii locurile acâlea; am dis cătră domnul mei, Ga- 

vriil Betlen, că locul acela nu este bun spre aşedarea o- 

ştilor de războiă ; ci fiind eă tiner, nu mi Sau ascultat cu- 

Cronica românilor, Tom, ZI, 33
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vintul, mai vârtos pentru că tâtă stea o povăluia Stefan 
Bede. Vrend acuma să descălecăm și să ne aședăm preste 
nădejdea n6stră, iată es din Brașeul vechiu doao sad tre! 
şir6guri, şi după acdia pre la doao sai trei câsuri după 
ameadi vin şi mai multe șireguri, până când ma! pre urmă 
ai eșit t6tă stea, pusă în rând de bătae și oblu spre noi 
întocmită, bine gătiți și ospătaţi fiind protivnicit, Și vEdând 
din cetate, că noi nebunâsce ne-am strâmtorit între ripe și 
mocirle. Așa: noi am așteptat pe protivnici la no, nu noi 
am mers la el. De unde ma! mare inimă aă căpătat pro- 
livnicii, şi noi mai prencet ne-am mișcat asupra lor. A- 
devărat este, că aripa cea stângă a oștilor nâstre pe aripa cea 
dreptă a protivnicilor mai până la furci o aă bătut, dară . 
mişlocul și aripa cea drâptă din 6stea n6slră nici Sau bă- 
tut şi îndată au prins fuga; ce vădând aripa cea stângă: 
carea biruise, dânsa încă sai înturnat, — — Dumnedei cel. 
prea bun drept acâia așa și-au arătat pulsrea sa, și așa 
ne-ai pedepsit pre noi și a treia Gră prin n6mul cel uri- 
cios şi r&ă al românilor; pentru că avea, Radul, sau Ser- 
ban” vodă în 6stea sa la 800 de, călăreți leşesci-și mai pu- 
țin! cozaci, afară de carii n'a avut ostași de omenie, şi 
așa Dumnedei ne-ati bătut pre noi, nu românii cei r&i, pen- 
tru că pre 16şi și pe cozaci dimpreună cu vodă în lugărisă 
aripa cea stângă din stea noslră, și hodnogiul Stefan Fiu- 
zeși au fost și acățat cuiul suliţi! de Radul sati Şerban 
vodă, dară Pai mântuit vitejir caril era cu dânsul. După 
pârderea de lângă Braşti Gavriil Batori fugind din bătae 
au scăpat în Sibiiă cu ostașii cei pe plată, câți mai r&mă- 
scse, și pe domnul Gavriil Betlen ati trimis să câră aju- toriă de la turci.» Vedi! cum vrea Mico Frenț să astupe virtutea românilor! drept acsia nici însâmnă numărul osta- şilor lu Gavriil Batori celor de români tăiați sau prinşi; dară în însemnă pre aceștea alţii, precum : Caspar Beulini I, 

* Boytini L. c,
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carele tocma pe vremea acâsta trăia, aii fost secretarii. luk 

Gavriil Betlen, şi scrie: «In diua acâia sati tăiăt din 6stea 
ardelenâscă 6000; din protivnici mai mulți Sai mal puţini 

de 4000, s'au prins în fugă prea mulți, stâguri. sai luat 120. 
Peritau dintră baroni afară de Ioann Impefi, Gheorghie. Va. 

nuh, Gheorghie Thracul, carele tătuși sau prins vii, şi din 

porunca Radului vodă-i sai r&tezat capul în piațul Bra- 

şăului. Perit- -au dintră, nobili Baltasar Eurdeug,  loann A: 

lexie, Nicolae Capi, Caspar Şimandi, Gheorghie Caroli, Ni- 

cola» Seghedi, şi alţi! mai mulți, pre carii nu! pociă nu- 

măra, pentru ca să .nu lungesc istoria, sai .prins Mihail - 

Daniel, Andrei Ghereb, și Petru Cherecheși, carii cu mare 

„preţ saă rescump&rat după actia. Iară Radul vodă adu- 

nând trupurile celor morţi le-ai îngropat în locul bătăil şi 

au împlântat pe mormint o cruce întraurită, în carea. era 

icâna domnului Hs. şi era scrisă pricina războiului acestuia 

cu slove chyrilesci, carea crucea o au dărâmat după acâia 

ostașii lu Gavriil Batori.» | - 

Aşișderea scrie Samoil Gronzchi 1. 

“Iară dintro scris6re nem(6scă așa scrie re cine-va “a 

- Beutini2 despre războiul “acesta : «Să dice că în 7 lunie 

(din .anul 1611) ai venit Radul vodă pre că! neimblate de . 

alţii, în Ard6l, cu 8000 de .ostași aleși, căruia i-au eşit 

înainte Batori cu 32000 de ostași, întrarmați cu armele 

câlea bătrâne ale sibiânilor. Cu mare bucurie mergea arde- 

lânii la războiul acesta, toma ca şi la o nuntă, Și sau 

tăbărit în ţâra Bârsel, lângă Săn-Petru. In 8 Junie Radul s'au 

pogorât de la muaţi la Braşău și 6stea ȘI-0 aă împărţit în 

33 de şirâguri, iară trei mil le-au pus în J€ş la mâra cea 

de hârtie. Au ris Batori de Radul:pre la 11 cesuri au în- 

ceput bătaia şi dandariul lu! Batori, carele era din 12000 de 

ostași, au învins may întâiă pe români: 2000 de români sau 

! Samuel Gronăzki in Ms, E- 2 Ms, „ Germanicum apud Bă- 

“lencho ad ann. 1611. ytini 1. c.



516 - 

  

tăiat aci; v&dând biruința acesta Batori au strigat : Cheziinkbe 
adia, Isten ! în mâni ni i- au dat Dumnedeiu ! Drept acela 0- 

- stașii lut s'au dat la pradă, ce vădând cei ce era în 16ş, au 
năvălit, şi aşa i-au frănt, de Batori at strigat : Fus, ki futhaisz, 
fugi carele poţi fugi ! S'aii omorât dintr& ardeleni 2785, cari! 
Sai astrucat într'un mormânt, afară de cel ce au perit în. 
fugă, întră 'carii au fost. şi Ioan Impefi vindătoriul şi - ur- 
zitoriul a tâtă răutatea, carele sai călcat în lină de ai 
să, acolo lângă Sân-Petru. Radul după ce au: biruit, au 
descălecat, și nu şie şi-au apropriat biruința. ci lui Dum- 
nedeu aii mulțămit pentru densa, căci a umilit pe Batori 
cel sumeţ, și fiind că mulți din ostașii lui era. răniți și 
toţi osteniţi, may încolo n'aiă gonit pre vrăjmașii să.» Tu | 
înțelege de acuma odată! 

Pentru că după acâia scrie Miko FI “renț I, dicend: După | 
învingere pornind Radul sai Şerban vodă de -la. Braş&ă,, 
numai aşa ab călătorit spre Sibiiti ca să polă şi Sigis-" 
mund Forgaci ajunge acolo. — — — Intru acâia ajungând - 
la Sibiiă și Radul şi Forgaci, Pat încungiurat de doao. 
părţi, Radul de cătră ameadi, Forgaci de cătră apus. După 
ce ai încungiurat așa Sibiul, au eșit unii din cetate şi vi- 
lezâsce satu bătut cu protivnicii, arătatu'si-ati viteșugul şi 
prolivnicil, dară cu acâia nu să i-ati tărimi: şi măcar că for- 
m6se oști avea amândoi vrășmașii, căci Forgaci avea 15000, 
iară Radul 12000 de ostași, și destule unelte de războiti, ci 
nai fost a lor a lua Sibiiul. Audind Radul sai Şerban 
vodă că Omer-başa, stă gata la Dunăre să între în Valahia, 
de la Sibiiă a pornit amendoao oștile cătră Mediaşi una 
după alta. — — — 'Tătarii încă înturnându-se spre Vala- 
hia, aă dat în urma oștilor celor protivnice, Şi ajungân-. 
du-le în Moldova la pădurea Băcăului, dânsele n'a stat 
la bătaie, ci și-aii ţinut calea : drept acâia tătarii at tăiat 
pre cel din c6dă, și le- -au luat t6tă bogagia. Aci sai des- 
părţit de la o laltă, și Radul cu  16şii at mers în Poloniea 

1 Miko Ferentz |. c, 

- 

+
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—— pentru că Pai dus I6șii pentru sâmbria lor; iară 
Forgaci au plecat spre munţi, ca pre acolo să să întârne 
în Caşovia.» 

Să fie dus I6şii pe Radul X vodă cu sine pentru acdia, 
pentru că încă nu le plătise Iefa, cum dise mal naiute Miko 
-Frenţ, nu e de a se crâde, căci scrie Gronzchi!: «<Ra- 
dul vodă vă&dând că în, patria sa nu va putea r&mânea de 
Îrica vrăşmaşilor, cari! vrea să! vină în contră, prin Po- 
lonia ai trecut la împăratul Matia. Iară Forgaci multe su- 
ferind si pierdend' totă pedestrimea, cu partea cea mai 
mare a călărimil pentru [6me, neodihnă, brumele de (6mnă, 
şi alte necazuri, de abia sai înturnat iarăşi prin Polonia.» 
„Prea vestitul Enghel 2 scrie că Radul X vodă şi-aii fost 
lăsat mudrea în Sucâva, carea până când aa îmblat el în 
Arde], i-au. născut o fată anume Elena. | 
== Despre acestea așa scrie Borşai Pal 3 cu mult mai pre 
scurt de cât alții: «In anul 1611 Gavriil Batori au Îu-. 

gărit pe Radul vodă din Valahia, şi ţera o ai cuprins pe 

sama sa, craiul Matia II au trimis asupra lui Batori pe 

Sigismund Forgaci, carele când mergea în Arde], sau a- 

pucat de căpitanul haiducilor Andreiu Nagy, și Vaii întețit 

de aă jurat cu toți haiducii, că va fi credincios împăralu- 

“lui Matia. In tîmpul acesta Radul vodă ai bătut lângă Bra- 

şăi pe Gavriil Batori carele aă fugit în Sibiiu. Audind a- 

cesta Forgaci au grăbit în Ard6l, ca să nul cuprindă ha- 

dul pre sama „sa, Radul cu Forgaci au încungiurat Sibiiul, 

dară. nu Pai putut lua. Intru ajutoriul lui Forgaci, palati- 

nul Gheorghie Turzo ai lrimis pre Thoma Boşniac și Ni- 

colae Forgaci, ci Adreiui Nagi au: întors cuvintul stă, și 

n6plea fără de veste au lovit şi bătut pe Boginiac, apoi 

aă mers întru ajutoriă lui Batori, căruia şi Turcil cu tă- 

tati! încă i-a mers întru ajutoriă. Dară Forgaci nu i-au 

1 Grondzki |. c. - a 3 Borsai Pâl a" Magyar Kroni- 

2 Engel |. c. p. 280. kâban ad. ann. 1611.
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așteplat, ci şi-aă împrăștiat stea în doao, şi o parte o au 
trimis cătr& Orade, pre carea o au bătut iurcil, cu csia- 
laltă ai pornit spre munţii Moldovei, unde perdând calea, 
în 15 dile numai cu carne de cal nesărată ati trăit, după 
acâia povăţuindu'l un păcuraiă, însuşi Forgaci, cu o parte 
at mers în Moldova, și de acolo prin Polonia ai venit În 
Cașovia, a treia parte ai străbătut în Maramurăș, dară pre . 
aceștea i-ai bătut românii de acolo, şi astrucând pre. cel 
morți, mormîntul lor până astăqi îl numesc Moghila lui 
Forgaci, turcil și tătarii pentru ostenâla lor, au robit Ar- - 
delul, și ai dus robi 12000 de secuj.» Mi 

Anonimul românesc 1 greșâsce când scrie, că Radul XI 
ai bătut afară pre ostașii lui Gavriil Batori din Valahia. 

“Anul 1612, După ce sai înturnat Gavriil Betlen în anul 
mal de curând trecut 'cu mulțime de turci și de tătari întru: 
ajutoriul lui “Gavriil Batori asupra Radului X vodă, şi a 
lui Sigismund Forgaci, şi aceștea aă părăsit Ardâlul, des- 
pre lucrurile lut Gavriil Batori așa scrie Gronzchi?: «Pe 
Gavriil Betlen Pai pus în cetatea .Devei să privâscă și să 
cerce cugetul turcilor; - tătuşi ca să tragă “pe turci în partea 
sa, ai trimis în Țarigrad soli pe Andrei Gheţi, carele: pentru 
multe. nelegiuiri fugise de la împtratul' Matia la dânsul cu 
Benedict Şuchi și cu Stefan Chereşi, dară Andreiii Gheţi 
darurile care le-au trimis Gavriil Batori, nu le-aă dat cul 
numele domnului săi, ci cu numele să şi” al nâmului să- 
sesc, și întru acâia sai nevoit, cum ar putea surpa pe 
Gavriil Batori și dobândi el prințipatul Ardelului, și la a- 
tâta ai adus tâte lucrurile, de nu numai prințipatul Ardâlu- 
lui ci și Şuchi cu Châreşi i sai dat lu! pre caril el i-au 
bătut în ferre, si aşa i-ati adus cu sine în Ardâl.: Iară după 
ce ai sosit în Braști, &nsuși au fost votavul rebelilor și 

„1 Anonymus Valachicus in Ms. * Samuel Grondzki in. Ms. E- cap, 4, :* 1] lencho ad ann. 1611,
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ânsuşi elu au făcut, de sasi! apriat Saul rădicat asupra lu 
Gavriil Batori.» 

Mico Frenţ! încă scrie: «Mal în sus: pomenisem, că 
pre Andreiă Gheţi Vai fost trimis Gavriil Batori la. pârtă 
sol,- carele după ce ai sosit în Țarigrad, n'a lucrat acâlea 
pentru- care fus6se trimis, ci cu numele țerei ai început a 
lucra în. partea -Braşovânilor asupra prinţului. săi. După ce 
au isprăvit ce dorea, au venit în Tărgovești la Radul XI 
vodă cel-orb, căruia tare poruncă i-au adus de la pârtă, | 
că să'l petrâcă prin Gmenii să! până în Brașga. Ba ŞI a- 
cesta ai. poruncit . Ahmet împăratul turcese' Radului - vodă, 
ca lul Gheţi să! dea ostaşi întru ajutoriă, carea bine că 
era datorii a o face Radul vodă, dară tătuşi își aducea a- 
minte, că Gavriil Batori, au fost cea mai mare pricină de 
el domnâsce. Drept aceia despre tâte însciința -pe Batori și 
acelea carea trebuia să le facă din porunca turcilor, mal 
târditi Și mal cu lenevie le făcea, multe şi lăsa nefăcute: 
tâtuşi de silă au dat lui Andrei Gheţi 200 de călăreţi sir- 
besci, cu caril în luna lui Iunie au sosit în Braşău.» 

Precum scriseseră mal nainte Gronzchi și Mico despre An- 
dreiu Gheţi, aşa scrii şi Spondan2, Calvisie? şi Brietie 4 
despre dânsul. De aci este că brașovânii ai făcut maie 

r&zmiriţă, asupra cărora au trebuit Gavriil Batori să să scâle : 

cu ste, căci scrie Samoil Biro5: «Brașovenil încă . cerând 

ajutoriu de la Hadul feciorul lui Mihnea vodă, şi și căpă- 
tând 600 de călăreți din porunca împăratului turcesc, vrea 
să cuprindă Sighișora şi să întărescă împrotiva lu! Gavriil : 

Batori. Drept acâia pornind. din Braști în 15 Octomvrie, 
au venit până la Feldidra. — — — Acolo cât ai vedut ro-. - 
mânil cel de. Radul vodă trimiși rândul cel bun al oștilor 

„1 Milo Ferentz in Ms. ad ann. 3 Calvisius in opere Chronolo: 
| gico p. 967. 

1612. 4 brielius in Chronico Univer- 
sali ad h. | 

* Biro Saunuel in Ms, Continua- 
ann. 1612. Nr. 5. tione Franoisei Miko ad h. a. 

. 

2 Spondanus "in Prolusionie ad
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lui Batori, ai de frică, au din porunca lui vodă, mai na- 

inte de a înc6pe bătaia, au dat dosul și fără de războii 
Sai înturnat în Valahia, lăsând pe Sasi la Feldidra.» 

Așa curând lucrurile lui Gavriil Batori celui zălud, el tot 
nu înceta de la blăstămăţii, care eii nu le scrii în cartea 
acesta. Salardi! dice despre dânsul: «Mai pre urmă au mâ- 

„niât şi pe Gavriil Betlen, domnul Devei, carele pentru acâia 
au iugit la Timiș6ră, și de acolo ai mers la Țarigrad, unde 
ce aă lucrat Gavriil Betlen să va arăta la anul viitorii. 

Despre Constantin Moghila domnul Moldovel așa scrie Pi- 
asețchi 2 la. anul de acum: «Constantin Moghila fiind tin&r 
de ani şi de sfat, în scurt timp mult ai smintit pentru cum- 
naţii săi, după al cărora sfat Nu numai țera o ocărmuia, ci 
veniturile dintr'&nsa cu ei le împărţia, încă şi banii carii trebu- 
ia să trimită la porta tureâscă. Drept acâia turcul, după ce 
întrun an sau doi n'ati căpătat vre-un haraci de la dânsul, 
nici ai folosit dogenirile lui făcute, a aţiţat pe Stefan (XI) 
Tomşa (despre carele nu să sci, de ce nm ar fi fost, nu- 
mai atâta să sci, că ai slugit în Polonia craiului (Sigis- 
mund III) întră pedestrașii cei unguresci) de cu ajutoriul 
ătarilor celor de Cantemir Murza aduşi, ai cuprins Moldo- 

va, de abe şi cu anevoe scăpând Constantin Moghila cu fuga 
în Hotin, carea strâmbătate bosril leşesci cel mal înțelepti 
O: judeca, că mai mult atinge pe craiul lor, de cât pe Con- 
statin Moghila. Drept acâia sfătuia, ca să o aşede prin sol 
pretenesce, şi de nu ar putea aședa așa, atunci să cârce 
lucrul cu armele şi în numele țerei. Ci Stelan Potoţchi, ca- 
rele avea musre pe Maria sora lui Constantin Moghila, ne- 
pulând răbda întârdicrea, pentru că era gîmiat pentru bi- 
ruințele frate-ssă loann Potoțchi prefectului din Cameneţ, 
ce le făcuse în Moldova (vădi anul 1607) ai vrut să scâtă 
pe Tomşa din Moldova numa! Singur. Nici sau lăsat de 

! Salârdi lânos : siralmas Ma- 
gyar Kronikânak 1. Konyv 6. B6- 
szâben, ad h. a. 

2 Paulus Piasecius in Chronico
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cei băgase în cap, măcar că crâiul încă Vai dojenit sa se lase, ci ai adunat ostași de pre la prâtenit si cel din mar | gin, şi strângând bună 6ste în partea lui Constantin Mo- ghila, cu el și cu Alexandru Moghila fiatele lui, aii întrat în Moldova la începutul lunei lu Avgust din anul 1612;.: avea cu sine 600 de ostași, afară de mulţi feciori tineri de nobili. leşesci, carii mergea să se învețe la batăy; şi ar fi fost destul asupra lui Stefan Tomșa, de nu ar fi lepădat sfaturile tribunilor celor ma! bătrânț Şi mal învățați la răz- 
bâie, pentru nepreţuirea protivnicului, căci de aci aă ur- 
mai apol de nu sai.ţinut vre o regulă. militărescă. ——Pă- - 
nă când ai trecut Prutul—— Și la rîul Jeța au sosit protivni- * “cu cu 30,000 de tătari şi au cuprins d€lurile din vecini, nică ! 
au zăbăvit, — —— ci năvălind de tâte laturile, ai încunju- | rat pe cel ce era cu Potoţchi Stefan, și pe toți i-ai prins. 
Însuş Stefan Potoţchi fugise întră carre, dară cunoscându'l 
Iaă prins şi Paă dus la Tomşa, carele după puţine luni 
Vaii trimis la Țarigrad. Constantin Moghila ascuns întră robir 
cel mal mișel şi necunoscut ai perit de frig şi de mișele- 
tate la care nu era dedat; iară pre Alexandru fratele lui ca- -:: 
rele era mai tinăr și mal formos la Înţă, Vai dus în seraiă,  : 
apol Pai turcit. Ceialalți ostaşi ma! de frunte cu mare preţ 
Sati răscumpărat de la tătari.» | 

„ Aşişderea scrii Moreri 1, Hofman?, și Vaisete3. Iară Spon- 
“dan 4 scrie, că nu singuri tătari! aă ajutat pe Stefan X Tomșa 
asupra lui Constantin Moghila, ci și Mahomet-başa. cu turciă, 

Piaseţchi dice, că nu să sci de ce n6m ai fost Stefan X 
Tomșa, dară eă întreb dre n'aă fost din nemul lui Stefan IX . 
Tomșa, despre carele am scris la anul 1563? - 
„Despre Radul X, carele şi Şerban s'ai numit, scrie prea 

vestitul. Enghel 5, precum urrm6ză : <Șerban vodă vădându- 
“1 Moreri in Dictionario ad vocem | rica Ecel. et Civili tom. 1. p. 205. Moldavia. : Spondanus |. e. N 

2 Hofmannus in Lexico. 5 Engel in recent. Hist, Valachiae . 3 Vaissete in Geographia Histo- | Part. 1. p. 280,
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se pre sine a fi în primegldie şi în Moldova, nu mult s'aă 
“ zăbăvit, ci au trecut cu tâtă casa sa în Polonia, şi de a- 

colo, după ce ai mal cercat o dată, să capete iarăș dom. 

nia Valahiei, ci în zădar, sau dus în Vienna sau Beci, unde 

împăratul Matia Paă primit cu tâtă cinstea, Vai ajutat cu 

bani si așa au rămas el aici până la sfârşitul vieţii sale 
cu odihnă, precum scrie Filştih. Fetele lui Ancuţa. și Elena 
Sai hrănit în Beci după acâia cu  mânele. sale până când 

mai tărdii le-au ajutat Matheui vodă Bessarab, și pre E- 

lena o au măritat după Constantin Cantacuzenul.> Ci tu mal 

citesce care le-am scris la anul 1601, și socotâsce care le 
voiu scrie la anii viitori, mai vârtos la anul 1616, și vei 
vedea, că şi aci smintâsee prea vestitul Enghel. 

Anul 1613. Arătatu-s'au la anul trecut, că Gavriil Betlen 

după ce sai sfădit cu Gavriil Batori prințul Ard6lului, au 
fugit la Timișsră, şi de acolo s'a dus la Țarigrad; acuma 
aşa scrie mal încolo despre dânsul loann Salardi!: «După 
ce ai mers la pârta turcescă Gavriil .Betlen, şi s'au jeluit 
asupra prinţului Gavriil Batori, nu mult sau mânat, şi fi- 

„ind Șchender-başa veziriii mare, cu bună ste tureâscă şi 
tătărâscă sau trimis în Ard6l în anul 1613, dinaintea că- 
rora fugind prinţul Gavriil Batori în Oradea mare, s'au o- 
morât de Grigorie Nadani, loann Silvaşi şi de alții carii era 
lângă dânsul în 11 Octomirie din anul 1613, în ulița ce 

„Să numesce Velenţe, când mergea la baie, — — — şi tru- 
pul i Lai pus întrun carr cu doao vaci Și Pau trimis în A- 
dorian. De aci! murea lui Stefan Ciachi celui bătrân — 
— — lau trimic cu rădvanul şi cail el în Eced, şi de a- 
colo ducându'l în Nir-Bator, Lat aședat într'o sacristie, din 
sacristia acdia în 18 Septemvrie din anul 1628 Pai luat 
Gavriil Betlen, şi cu mare pompă Lai astrucat în beserica 
de acolo». 

| | , | 

Res AzRlărăi lânos a sirâlmas Magyar Kronikânak 1. Kânyv. 6.
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Petru Apor! scrie: «Doao Ştuţuri era în rădvanul prin- 
țului Gavriil Batori, când Pau împușcat în Oradea mare Sil- 
vaşi şi Nadani (nu Ladanil), ci şerbul lui ai fost stricat prin 
ucigători, de au legat ştuțurile, așa, cât când. au vrat prin- 
(ul să să folosâscă cu iale, nu le-aă putut prinde în mâni 
ȘI aşa au perit.» a 

Salardi? așa laudă pe Gavriil Batori: «Seracul prinţul, 
măcar că nu să cops6se încă în vârstă, dară cu multe vir- 
tuţi era împodobit, într& altele era formos în trup, tare în 
mâni, de putea rumpe măcar ce potcovă de cal, era forte 
vitez,. scia. bine şedea pe cal, dară preste tote era darnic; 
pentru că în 6 ani, în carii au domnit, atâtea bunuri ai 
dăruit, multora — — de în anul 1615 țera, au trebuit să: 
lecu6scă, și să îndrepte dăruirile de el făcute.» Ci mai al- 
mintrelea scrii Istoricil cei streini despre dânsul; căci scrie 
Calvisie3: «Până la anul 1613 domnise în Ardâl Gavriil - 
Batori, ci prea iyrănsce : drept acâia Gavriil Betlen carele 
fusese sârgunit, Pau pârit la împăratul turcesc; pentru că 

„. Gavriil Batori nici era credincios turcilor, nici împăratului 
Matia. Pentru acâia turcul ai dat 6ste lui Gavriil Betlen/ 
prin carea sai fugărit Batori,. şi apoi sau omorât de 6me. 

nii s&i. Iară Gavriil Betlen s'au făcut prinţ Ardslului în luna - 
lui Avgust, carele şi. împăratului Matia i-au făgăduit pace și 

credincioşire.» Aşişderea, scriu Spondan £, Brietie 5, și Bren-: 
tan 6 carele tătuși smintâsce punând mortea lui Gavriil Ba- 

tori la anul viitorii 1614, căci atunci sau pedepsit ucigă- 

“torii lui, cum să va arăta acolo. | 

Precum scrie Piaseţchi 7: «În luna lui Martie din anul a- 
cesta 1613 murise Sigismund Batori . de gută lovit, după 

' Apor Pâter az Erdâlly Meta- | + Spondanus in Prolusione ad 
morphosisnak 8. Czikelly&ben. ann. 1613 Nro. 4 , 

a Ma „5 Brietius in. Chronico Univer- 
2 Szalârdi 1. e. Ru "|sali ad h.a. Ma 

"9 Calvisius in opere Chronolo- 5 Brentanus in Epitome ad h. a. 
şgico ad h. a „ --l- 7 Paulus Piasecius ad h. a.
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„ce nu puține. ati răbdat pe lume; pentru că incumnățindu- -. 
se cu cassa Austriei și: făgăduindu-le Ardâlul, nici şi-ată: pu- 

„tut plini făgăduinţa împrotiva voii ardelenilor, nici și-a pu- | 

tut îndrepta smintela, ci mai. pre urmă ai trebuit, să se - 
plâce împăratului, şi. trăind cu linişte în orașu Lobcoviţ din 

| Bohemia, iarăși s'au pârit împăratului Rudolf îl, pentru a: - 

” e6ia sau pus supt pază în Praga, şi acolo ai și perit.» 

„Așa şi-au perdut doi Batori în anul de acum, nu numai 
vi6ța, 'ci şi domnia preste Arddl, .de carea ei, de vom so- _ 

„colti faptele lor bine şi deamăruntul, nică au fost vrâdnică, - ! 
pentru pricinele care” le-am scris și celea mai multe, care... 
pentru acâia le. am tăcut, pentru . că spre români! din Ar- 
d6I: nau fost aşa de rel ca următorii or, “precum voii a- 
răta la anil. viitori.. n E 

Mai pre urmă la anul acesta așa, scrie prea vestitul En-. 
- ghel 1: '<În- anul 1613 sau trimis (în Țarigrad de craiul -- 
" Poloniei Sigismund III) Samuil Targovschi, ca .să să jăluiască 
pentru măzălirea lui Constantin Moghila domnului Moldovei, . 

: Și împrotivirile următoriului săi, alt lui Stefan (AI). 'Tonişa.. N - 
"Avutai poruncă să lucre și pentru. slobodirea, lui Stefan | 
. Potoțchi, ci acesta numai în privat: sati deosebi să o facă, 
-'Tot întru acesta an în Octomvrie ati ajutat Tomşa şi pe Ga- - 

vriil Betlen, să se: așâde în Ard6l. Betlen încă: ai jurat, că 
cu doi. domni “românescl va ținea pace.> Acestea bine le 

i : scrie “prea vestitul Enghel ; pentru că. câleă, despre Targov- . | 
schi le-ai luat din Piaseţchi 2 “iară despre jurămîntul. lui 

- Betlen din Aprobate 3; dară că. au ajutat Tomșa pe Betlen, 
nu scii de unde o aă supt. 

Brietitis ]. c.— Calvisius in op. - e Chron. p. 966. (Lipsesc semnele | - Paulus Piasecius |. c. 
„de note din! , manuscript) 2 A | r : Engel în recent. Fist. Mold. pp obatarum Constitutionum 

p. 254. seg. a Part, 2 Tit. 1. 
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