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EPRONRUL OMAN 

Domnilor, 

“În mișcarea intelectuală, ce.a început de-cât 
va timp a se produce în ţeră, pâte cine-va con- 
stata o. Gre-care tendință care împinge spiritele 
spre studiile” şi cercetările istorice. a 

Importanța unor asemenea studii şi cercetări 
me& face să esprim astă seră, Domnii mei, dorința 
și speranța că vom lucra împreună!) pentru -ca 
acesta tendință să devie din ce în ce mai pronun: 
ţată și să producă resultate din ce în ce mai mari. 

„Căci, Domnilor, nu este aci. vorba de o lucrare 
exclusiv. literară la care -numai 6menii, ca să dic 
așa de meserie, să pâtă participa. Îmi permit a' 
“susține ca aci este vorba de o lucrare naţională 
și aş îndrăsni a dice patriotică, -deca acest cu- 
vânt nu 'şi ar fi perdut semnificațiunea sa primi- 
tivă prin esagerata și abusiva întrebuințare ce s'a 
făcut de dânsul. | e 
“Da, Domnilor, o naţiune jună care . aspiră a 

ocupa un loc onorabil și a juca un..rol impor- 
tant în lume, trebue mai "nainte de -tâte să cate 
a lua consciinţa de ea însăși. Aa 

, 

1) D, Esarcu prapune înfiinţarea, uneY societăți pentru Istoria Pa- 
trici ast-fel precum esistă may în tâte oraşele principale ale Italiet, . 
Acolo aceste societăți adue cel mai mare serviţiii studiilor istorice 
prin desgroparea şi publicarea document-lor vechi, prin retipărirea 
cărților rari de istorie şi prin colecţionarea monumentelor de orl-ce 
natură, relative la istoria provinţiilor s6ă oraşelor, ce ai în vedere a- 
ceste societăţi. 

-



Și nimic nu deşteptă mai mult consciinţa unei 
națiuni de cât istoria trecutului seu. 

Nimic nu face să intre în inima unui popor: 
idea ființei scle de căt: întipărirea în mintea sa 
a actelor vieţei s€le naţionale. 

Nimic nu cimenteză mai bine și dă o mai mare 
coesiune, o mai.mare unitate și forță morală u- 
nei naţiuni de cât suvenirea gloriilor sele trecute, 

victoriilor şi învingerilor sele, bucuriilor ȘI întri- 
stărilor sele comune. 

Pot însuși. susține, Domnii mei, că unul din e-' 
lementele. constitutive,  pâte- cel mai esenţial, al: 
unei naţionalităţi, este tocmai acea'comunitate de 

sentimente şi de cugetări ce se transmite din ge- 

nerațiune în generaţiune ŞI tace să nască ȘI să sc. 

perpetue în inima sa consciința şi sentimentul u- 
nui trecut. de atâtea secole de viaţă comună, de . 
aspirațiuni comune; de fericiri și dureri comune. 

Și acum, mai mult de cât tot-de-una, este in- 

 dispensabil. de a lua o cunoscință cugetată de ceea 
ce am fost întrecut, de rolul ce am jucat în is- 

“torie, de importanța. ce am avut printre popula-. 
ţiunile crestine, ce ai fost în contact şi în luptă 
atâtea secole cu Islamismul, ŞI să înţelegem mi- 
siunea istorică ce avem de îndeplinit în acesta 
parte a Europei .orientale. 
„Acum, când vechile elemente ale: echilibrului 

vechiului sistem politic din peninsula balcanică 
-Sunt cu desevărşire dislocate; când diversele 
naționalități ce făcei parte constitutivă din îm- 

- periul otoman, sei aveai numai re cari | 
slabe. legături cu dânsul, sunt chemate la o... 
nouă viaţă; când. fie-care dintr'însele va avea rolul! 
seii special şi partea sa de influenţă,   este indis- 
pensabil ca Romănii să cate aşi înțelege rolul şi 
misiunea lor, degagind'o, întrun mod lămurit, din 
cunosciința raţionată a trecutului” lor istoric. 
Subr ast aspect, sub ast punct de vedere, [s-
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pf . s i e . 
“toria pâte deveni întradevăr, cum se esprimă un. 
filosof frances, lampa trecutului care, pusă în—întu- . 
nerecul presentului, e menită a lumina viitorul. 

Şi nu vorbesc, Domnilor, de acea “istorie de 
fantasie, unde imaginaţiunea și spiritul de sistem 
al autorilor j j6că rolul principal şi înlocuesce ve- 
ritatea faptelor; vorbesc de acea istorie basată pe 
documente autentice, pe actele oficiale ast-fel pre-. 
cum se păstreză în arhive unde investigatorul . 
pacient trebue să mergă a le. desgropa și a le 
da luminei. 

: Subt -ast din urmă punct de vedere 'mi-am 
permis a mă& ocupa și eii de istorie. 

Âncă din anul 1873 am fost fericit de'a des- 
gropă în arhivele de Stat'ale Veneţiei documente 
inedite „de o imensă val6re istorică pentru noi, 
documente ce de secoli zăceati necunoscute prin- 

“tre 'manuscriptele cancelariei secrete ale anticei 
“ Republici. 

„ Acesta primă descoperire, și circunstanţa - de 
a fi cel dântăiti care a scuturat pulberea de. mai 
multe ori seculară ce acoperiaii: aceste glori6se do- 

„cumente a desceptat în mine o adevărată pasiu- 
„ne și a dat spiritului mei o impulsiuine. iresisti- 
bilă către- cercetările istorice. . 

In timpul sederei mele în Roma, ca agent di- 
plomatic al Romăniei :pe. lângă Guvernul. Italian, 
concepusem ambițiunea de a “da. țerei mele! tâte 
monumentele relative la “istoria” n6stră națională, 
care se află în bogatele arhive, biblioteci şimusee 1) 

“ale Italiei. e | | 

1) D, Esarcu începuse a realisa ideea formării unui museă în Bu- 
„curesci de reproducţiuni în gips â tutulor statuelor, busturilor, base- 
lor-relievuri şi altor ovicete relative la istoria, n6stră naționale co. 
se află în muscele Italiei: D-sa, a trimes în ţera, pe când se afla la 
Roma, mat multe base relievuri dupe columna lui Trajan, doue bus- . 
tur de captivi daci ce sc găsese în Vatican şi statua colosală a vestitu- 
lu“ Dac ce se află în museul de San Giovani in Laterano şi despre 

"care vovbesce Sincai în cronicele scle. : - 
Pe când se afla în Italia, D. Esarcu a publicat în 'Trompeta Car-



N'am avut timp a realisa de cât o mică parte 
a acestei întreprinderi. n N 

Sper însă a. nu muri înainte de a o îndeplini 
în întregimea ei. 

a ÎI. 

As fi dorit, Domnilor, să aduc la cunoscința 
auditorilor Atheneului tâte descoperirile mele îi- 
storice în Italia. Acesta -ar necesita însă o serie - 
de conferințe pe care le amîn pe altă dată. 

Intru cât privesce conferința de astă scră vă 
rog a o. considera mai mult ca o introducțiune 
la un studii mai aprofundat ce 'mi propun a 
face mai tărdiă. - Su | | 

Primele archive din Italia, în care am făcut cer- 
cetări, aii fost arhivele Veneţiei, și primele docu- 
mente ce am descoperit ai fost cele relative la 
Petru Cercel, fiul lui P&trașcu Vodă, fratele lui 
Mihaiă Vitezul. o 

O parte din aceste, documente le am publicat : 
într'o broșură ce a apărut în anul 18741) 
Aceia carele vorciti vor vedea cum, răsfoind magni- 

ficele volume intitulate Cerenzoniali della Serenis- 
sima Republica di Veneţia, am dat peste un do- 
cument purtând titlul: Ceremonie. fatte nella ve- 
muta în guesta culta per passazo del Principe della 
gran Vallachia “NDLXXXI adi XII zzarzo (Cere- 
monii făcute la venirea în acest oraș a Principe- 
lui marei Valachiiadi 12 Marţi 1581), carem'a pus - 

  

paţilor un articol asupra unei spade ce se află în Armeria din 
Turin. Acâstă spadă a fost considerată mult timp ca, spada ultimu». 
lui împertat bizantin Constantin Paleologul și ca ast-fel figurâzii în 
catalogul Armerici. a 

Cercetări mai minuţidse şi explicaţiunea înscripţiunilor ce se află 
pe densa, aii demonstrat asta-di, întrun mod indiscutabil, precum o 
arată D. Esareu în articolul stii, că acestă spadă a aparţinut prin- 
cipelui român Constantin Brâncovânu. Ar fi de dorit să facem schimb 
cu Armeria din Turin dând vre-un obiect ce ar putea interesa pe 
Italia în locul spadeă ce ne interes pe noY atât de mult. 

1) Petru Cercel. Documente descoperite în arhivele Vengţiei, 1874. * 
_8e află de vendâre la librăria Socec.



' 

9 

pe urma celor lalte documente relative la Petru 

Cercel; vor. vedea cum principele român sosesce 

din Francia însoțit de un secretar anume Ber- 

tier, trimis de regele Enric III. și Regina mumă 

Caterina de Medicis ca să-l asiste și să esplice 

Serenissimei Signorii scopul ce el urmăresce şi care 

e de a fi ajutat de Veneţia ca să fie pus pe 

“tronul Romăniei; vor citi scrisorile ce suveranii 

Franciei adresa în acestă privință Dogelui, scri: 

“sori în care ei dati principelui nostru titlul de . 

notre tros-cher cousin et bou any, tractându'l ca: 
pe un membru al familiilor suverane, şi vor as- 

culta discursurile ce at pronunțat înaintea Do- 

gelui şi tutulor consilierilor săi, nu numai amba-: 

sadorul Franciei pe lingă Republică, ce asista a- 

semenea pe Petru Cercel. și secretarul. Bertier, 

dar. însuși Petru Cercel, ce vorbi în limba italiană 

-ast-fel în cât apus în mirare pe auditorii sti şi 
“acu prin elocența sa o mare impresiune asupra 
lor : con accomodata forma. de parole eccito . a- 
nimo di tutti... dice: documentul. 

Aceste discursuri sunt fârte importante prin 

detaliurile ce ne dat asupra 'vieţei lui Petru Cer- 
cel. Se scie acum că tatăl. săi, Pătrașcu Vodă, 

trimisese pe Cercel la Constantinopol încă din 
vârsta de 10 ani, unde a fost ţinut cu onsre la 

curtea Sultanului  Murad.. Murind Pătrașcu, 

Petru Cercel fu esilat în insula Rodos, unde pe: 

trecu până la mârtea Sultanului Soliman, când 

fu ridicat de acolo și trimes în Caramania, și a- 

„poi în Damasc .şi: în. urmă încă în' alte locuri mai 

- depărtate, ancora în altri parti piu lontaue. D-deă 

“în cele din urmă îi dete curagiul de a trece în 

pămenturi crestine, veni în Transilvania, de acolo 

în Ungaria, și apoi în Polonia. unde fu primit cu 

blăndeţe şi  mângăiere de către regele Sigismund, 

şi unde se îmbolnăvi de o infirmitate care | ţinu 

in pat mai bine de doiani.. o.
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Din Polonia trecu în Germania, merse la Cur- 
tea împăratului -Maximilian,. unde a fost fârte. 
bine vădut, mingiiat şi onorat. Din Germania se - 
retrase în Francia -unde stete trei. ani şi avu cel 
mai mare succes la Curtea lui Enric III, pe-care 
sciii să "1 captiveze ca: și pe. mumă-sa Caterina 
de Medicis: i Se 

Suveranii Franciei interveniră, cum diserăm, pe. 
lîngă guvernul Veneţiei, rugându-l de a lucra la 
Constantinopoli pentru a pune pe Zeu tres-cher 
cousiu et bon amy pe tronul părinților săi. Pous 
assouraul, dice regele Franciei, ge ou//re ce ge vous 
fairez. une oeuure digne de vous; fres-agreable & Dieu 
eLă toute. la chrestiante ct a nous en particulier. 
Cest chose dont nous vous scautons-a jâmats bon 

„rd pour lentier et tres-gvand desir gue nous u- 
vons de le secourir et asister jusgues ă Lentier 
efect de savestitution gui sera la plus desiyce et a- 
grăable nouveile gue. nous puissions attendre.: 

In urma unei decisiuni a Senatului, luată în șe- 
dința sa din 9 Martie 1581, se pune la dispo- 
sițiunea Principelui o galera ca 'să fie condus la 
Ragusi şi de acolo să mergă la Constantinopoli; 
precum şi o mie talere. Ajuns în Constantinopoli el 
desvălue t6tă activitatea, și înțeliginţa sa și isbute- 
ce, în cele din urmă, a dobândi tronul tatălui săă - 
pornind din capitala Sultanilor cu o: pompă și 

_arătând o ast-fel de prodigalitate, în cât. tâte n€- 
murile ce se aflai a colo, Turci, Greci, Latini se. . 
simţiati' “târiţi- cu violență după el la plecare. și 
“lacopereaă de iubire, de credință și de reverinţe, 

„ “Petru Cercel represintând Maestatea unui îm- 
“perat triumfător,. - a 

In anul:1583, la 13 Octombre, vedem că se 
presintă în Veneţia în 'Eccelentissmul! Colegiii 
un gentilom, un. boer român, ambasador al d-lui 
Petru Cercel, ca să presinte-Dogelui scrisorile de 
creanţă ce aduce din partea Principelui marei



II 

Valachii, și să aducă Republicei mulțumiri pentru 

că, prin autoritatea ei, el -a fost instalat pe tro-: 

nul tatălui : s&i:). - e i 

__: Noue documente, ce'am descoperit într'o altă 

escursiune în “Veneţia, ne arată pe Petru Cercel 

pentru a doa 6ră în cetatea 'dogilor: | 
. . 

După ce a fost gonit din Romănia, de unde 

fugi urmat de 43 care pline de :bani și alte o- 

biecte preţi6se, după ce r&tăci travestit în-ţăran 

prin Ardeal, iar carele jefuite de soldaţi români 

şi ardeleni, după ce fu aruncat în timp de duoi 

ani şi jumătate într'o închis6re umedă și murdară, 

de unde scăpă într'o n6pte întunecâsă, coborân- 

du-se pe o funie ce o sucise singur din propriele 

haine, rătăcind în urmă-mai multe nopţi şi dile 

prin “păduri, isbuti în cele din urmă a ajunge la 

curtea împăratului Germaniei, la care se plânge 

de nedreptăţirile suferite” din partea Transivani lor. 
>> şi de jafurile ce % se fătuse. Neobţiind aci de cât 

promisiuni, Petru Cercel se îndrepteză iarăși către 

Italia unde "| vedem mai întăi în Roma prosternat 

înaintea Papei,. pe care "| fermecă prin planurile 

scle, şi apoi din noii în Veneţia.  - .:: + 

Un document ce "| am aci,ne arată pe Petru 

"Cercel în dioa de 27. lanuarie 1588 în sînul Ec- 

celentissimului Colegii, tinend din noi” un dis- 

surs înaintea Dogelui şi consiliarilor să. 

Astă dată însă 'steaoa sa este-fârte palidă. Cu 

, 

„_ tâte scrisorile ce el presentă din partea. Papei,. 

cu tâte recomandaţiunile ambasadorului frances, 

căci Enric III pare că tot l': mai protege, cu 

tâte demersurile nuntiului pontifical pe lingă. Se- 

natul “Veneţian, acesta se arată forte rece către 

Principele nostru. Scrisorile. ce. el 'cere de la Re- 

  

î) Ambasadorul lui Petru Cercel spune că din Veneţia va, merge 

în Francia. Prin urmare în arhivele Iranciel din acea epocă trebue 

să esiste urme de trecerea bocrului nostru la Curtea Negelul Cris- 

tianisim, 0 E : i a
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publica către Principele Transilvaniei, pentru a i 
se restitui banii și obiectele preți6se sequestrate, 

i se refusă cu multă curtenie, dic&ndu-i-se că scri- 
sorile ce posedă de la Papa, în acâstă privință, îi 
sunt îndestulătâre, și într'o ședință a' Senatului, 
din 18 Februarie 1588, se decide a se da 'prin- 
cipelui român /'azporevole 'avertimento de a pă- 

- răsi statul Veneţiei. - | - a. 
Într'adevăr un alt document ne arată pe se- 

cretarul Senatului mergând la 15 Februarie la Pe- 
tru Cercel, pe care '] găsesce în pat, unde zăcea de 
podagră /rovafo nel letto nel guale disse che gia- 
ceva per ocastone. della podagra, ca să îi anunţe 
decisiunea Senatului. Din conversaţiunea întinsă 
și emoţionantă ce. el începe cu secretarul Senatu- .. 
lui, se vede că Cercel este descuragiat, dar to- 
tuși nu 'şi perde .mândria sa. În fine, dice secre- 
tarul, zedendo che'il Woivoda. voleva -continuave 
zl suo ragoionamento mi visolsi di levarmă pe 
taghar raggtonamento. | N 3 

Lîngă acestă piesă am găsit reprodus un ar-. 
ticol, art. 26, dintr'un tractat de extradițiune * în- 
cheiat între Turci: și Republică, prin care se sti- 
puleză că ambele state ai drept de a cere ex- 
tradițiunea pers6nelor ce pot aduce vătămare în- 

- tereselor lor reciproce. o 
O. altă serie de documente trase din raporturile 

ambasadorilor venețieni la Constantinopoli ne po- 
vestesce sosirea lui Petru Cercel în capitala Turciei 
(1589), şi descrie, cu multe amănuturi, noile peripeții 
ale aventurarului nostru Principe; încercările sele de 
a redobândi-tronul Romăniei, ajutat de sora Sul- 
tanului ce se înnamorase de dânsul; persecuțiu- 
nile ce el. încerca din partea inemicului se de 
mortea, Mihnea Vodă,. care 'r&spândea sume co- 
losale pe la ministri “Porții; închiderea în cele. 
șepte-turnuri și în fine_ trimeterea sa. în insula 
Rodos unde fu sufocat ȘI aruncat în mare (1590). 

*
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“(A vede pentru mai multe amănunte colecţiunea 
mea : Dispacci dei baili veneti in Constantinopol) !). 

ML 

Dar. să. trecem. la alte serii de documente. 
Voi alege, domnii mei, piîntre documentele 

ce posed, acelea ce vor pune în evidență rela- 
ţiunile ce ţera nâstră a avut în :secolele trecute 
'cu statul Venetiei, relațiuni comerciale, relațiuni artis- 
tice, relațiuni financiare și în fine relaţiuni diplomatice. 

lată mai înteii un pasagiti dintrun dispacii 
al ambasadorului venețian la Constantinopoli (26 
Sept. 1559), prin care acesta anunţa Dogelui că 
a primit o epistolă din: partea Voivodului Bog- 
daniel, care oferă Republicei Veneţiei un bun 
număr de animale bovine şi "i cere în acelaș timp 
cosilii în privința raporturilor sele cu Turcia. - 
“La 22 Decembre ale aceluiaşi an, Dogele tri- 

mete o .scris6re fârte. curtena în limba. latină 
principelui Moldaviei, prin care îi arată că Repu- 

“blica.a avut relaţiuni fârte plăcute cu predece- 
- sorul: săi şi că doresce nu: numai să întreţie dar 

să mărescă aceste relaţiuni. Îi arată că se pro- 
cură Veneţiei în fie care an de la 15 pînă 20 

de mii boi, şi "1 râgă ca să ia măsuri pentru a fa- 

cilita şi regula acest comerciă, avend a trimete 

către densul &meni siguri pentru acest scop. Do- 

gele esprimă speranța că 'se va încheia între am- 

-  bele părţi o înțelegere :avantagi6să: pentru toți. 

Pe lângă alte documente relative la comerciul 

cu boi; ce am aci, iatăun memoriii. fârte curios, 

în care se aretă tote localitățile unde trebue să 

, 

1) Un june emiuent, plin“de talent şi de viitor, D. Gr. G. Toci- 

lescu sta, înconjurat de tâte datele istorice relative. la Petru-Cercel 

şi a scriso monografie târte insemnata, a “principelul nostru pe care 

o recumandăm cu tot dinadiusul cititorilor instruiți, 

7
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se. oprâscă ciredile cu boi, 'ca să găsescă pășuni 
_şi-să se odihnescă, începănd cu Moldova, până în 

4 

Stalele . Veneţiei; se arată câte dile de drum tre- 
buesc de la cutare localitate la alta, precum; și 
preţurile ce se plătesc în aceste diferite locali- 
ttăți. Se observă că la graniţa Moldovei nu se 
plătesce. nimic, începănd'a se plăti la granița Va- 
lachiei” câte 10 soldii de bou, la Dunăre se plă- 
tesce Turcilor 25 de soldi de boi pentru. trece- 
rea apei, și -așa: mai încolo, până în Statele. Re- 
publici. o | 

Dar -nu numai relațiuni de comerciii esistau în- 
tre Veneţia și țerile nostre. i | 

„“ Resultă dintr'o epistolă fârte interesantă a Do- 
gelui Veneţiei, din 1 Maiti 1560, că prinții nos- 
trii aii cerut artiști italieni pentru construirea și 
înfrumusețarea  bisericelor .romăne. Da 

Am priimit. cu multă amicie, dice Dogele. prin-- 
țului: moldav Alexandru Lăpușnenu, pe cei doi 
trimiși ai Tei care 'mi ati adus'scrisorile prin care 
îmi arăţi că doresci prea mult, pentru a orna lo- 
caşurile DDumnedeesci, ca ceva pictori și alți lu- 
crători îndemănateci de ai nostri să se transpâr- 
te în Moldavia. Și Dogele îi spune - că va face 
acesta cu mare plăcere. > 

A Joune AWyro  Cibiniensi,  consiliario  îno ac 
Thoma moldavieusi. aule  tue familiari. guos 
amantissime excepimus, tuz nobis veditae fue- 
runt dittere officii algue  humanitalis plenace gate 

„nidus significas te pio sacris aedibus ad Dei optimi 
masini cult îstic ornandis sumopere optare, 
ut aliqui ex pictoribus, ahiisgue. artificibus nostris 
adopera hujus mod conficienda idoneis, se în Mol. 
daviam conferant ete. | e o 

La. sfrșitul epistolei scle; Dogele mulțumesce . 
“lui Lăpușnenu de blanurile de gibelină ce: % tri- 
mete și la răndul seit îi face dar de 26 coţi de 
catifea roşie. |



, IV... 

Resultă, din mai multe epistole a diversilor nos- 

tri principi, că ei aii depus în mai multe re&nduri. 

sume de bani la Zecca seu visteria Veneţiei. 

_ Documentele cele. mai curi6se ce posed, asu- 

pra acestui subiect, sunt cele relative la un. de-.. 

posit de bani a lui Constantin Brăncovenu. 

lată mâi ănteiii trei extracte. din jurnalul De-: 

positului, prin care se constată că Costantin Brăn- 

covenu a depus, prin intermediarul unui agent 

al seti în Veneţia numit Nicolae Caragiani, în trei 

rănduri: la 1698, septembrie 20, la 1700, Sept. 

28 și la. 1702, Sept. '13 sume de bani care în 

total se ridică la suma de 210,000 ducați și cu do- 

bândă de 3,-7/, și 4ala 9. e 

Pe lângă aceste pies. am găsit un compt forte, 

interesant de dobândile ce Nicolae Caragiani a 

“primit de la Zecca Veneţiei, pe anul 1713 şi de 

cheltuelile ce el a făcut pentru casa Brăncovenr. - 

Intre. alte. cheltueli se vede o sumă de 1196 du- 

cați: pentru draperii de aur poruncite de princi- 

pesa Brăncovenu, Za . serenissimă Patrona,: 66 . 

“ducați pentru legătorul de cărţi Varini, 322 du- 

caţi che ho contato ad Antonio Bartohi, stampa- 

fore,: per cominando di Sua Serenită. 

Pe. lângă stofe și postavuri aurite, casa Brănco-. 

venu' cumpăra în Veneţia cărți pe care le lega 

la cel mai meșter legător, și pare că făcea însuși 

comande la un stampator.  - - 

Ce a devenit biblioteca Brăncovenilor ce tre: 

buia să fie fârte bogată și forte interesantă? | 

Dar ctă, Domnilor, documente fârte . preţiose . 

din care omul de studiu pâte trage noţiuni fârte 

interesânte nu numai istorice dar âncă juridice. 

Și mai ăntăiti tă o prccură ce Principesa Ma- 

_ria Brăncovenu, veduva lui Constantin Brăncove- 

nu, dă medicului seu Giorgio Trabizontio pentru. 

>
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a lua dobândile banilor depuși, și a face tot ce 
el va crede în avantagiul casei Brăncovenu. | 

Acestă procură pârtă data Bucurescă 17 Maiii 
1717. Bătrânul. Principe fusese decapitat în Con- 
stantinopoli împreună citi .toți fii sei și nu scăpase 
de cât un copil al primogenitului sei fii ce pârtă 

asemenea numele de Constantin. | - 
In qualitate de tutrice a acestuia, Principesa 

Maria dă procură mediculuisei Giorgio. Trebizontio. 
Acestă piesă este interesantă pentru iscălitu- 

rile. autografe de care am luat fac-simele, și pe 
care le puteţi vedea la sfirșitul conferinței mele. 
„Aceste iscălituri sunt: a bătrânei Principese 
Marița Domna Brăncovenca, a mumei copilului mo- 
ștenitor al averei Brăncovenești, Anica Brănco- 
venca şi al copilului Constantin Brăncovenu. 

Ca marturi vedem iscăliturile lui George Cre- 
ţulescu, Șerban Grecianu și în fine a mitropoli- 
tului Ungro-Vlahiei Mitrofan. e 
„- Pentru a stabili autenticitatea și val6rea legală 
a acestei piese, se vede: o mulțime de lucrări 
și constataţiuni ce fac autoritățile -veneţiane. 
„Mai ăntăii tă un act al notarului, prin care 
„acesta -declară că aii apărut înaintea lui, D. Ste- 

fan Strat şi D. Risu din Valachia, care ati afir- 
mat, prin jurământ, că sunt adevărate iscăliturile 
după procura lui Trebizonţio. . Sa 

Etă o piesă prin care Patriarhul din . ieru- 
salim, Chrisantie, atesta în consciința sa de creștin 
și âncă cu jurământ, deca va. cere trebuinţa, că 
copilul Constantin Brăncovenul este adevăratul, şi 
legitimul nepot al bătrânului principe Brăncove- 
„nu și. unicul descendent masculin al familiei brăn- 
covenesci. a _ 

lată un alt act al. notarului prin .care acesta 
declară că ai apărut înainte lui. D. Antonio Ma: 
ria del Chiaro,. maestro della lingua italiana et 
latina appresso li Principi di Valachia, D. Panaiot 

-. . ” “
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Serafi,. şi D. Risu, care prin jurăment, ati atestat 

ci în tâtă Valachia. fetele măritate nu pot să mai 

aibă nici să pretindă nici o ereditate, nici de la 

taţi, nici de la fraţi, nici de la alte rude ale lor 

succedând la moștenire numai băeţii. 

Etă în fine un act al aceluiaș notar, prin care. 

şe atesta asemenea că, nefiirid tribunale. în ţeră, 

ori ce act, procură, tutelă etc. se fac și se le- 

galiseză înaintea Episcopului. 

- Urmeză în urmă cercetări forte minuţi6se asu- 

pra tutulor membrilor familiei brăncovenesci, pe 

care le găsesc resumate în următorul fragment de 

arbore genealogic. | 

Dacapitato ţ o a 

“ Costantino. Brancovano ab intestato 

în - EI = 

Maria. . Ie 

Decapitato Costantin con altri 3 fatelli 

Constantin: 

  

+ -Serenissimo Cosfautino Brancovano. 
in 

Maria: 
| 

| | | Pl Al i | 
Constantine, $ Stefano, + Rodolfo, $ Matio. Minca, Safta. Ancuzza, Balugsa. Smeralda 

m - - 

Anna - 

M
S
 

  

Costantino. | 

_ Autorităţile veneţiane aii mers pănă a cerceta 

şi despre bărbaţii celor cinci fete ale Brănco- 

„venului și găsesc într'o piesă şi numele lor: Geor- 

ghe Creţulescu, Servano Erarianu, “Niculae Ruset, 

Manolache Andronic şi Costandin Bălenu. 

- Tâte documentele ce cităm pănă acum și tâte 

notiţiile ce resultă dintr'însele fură supuse avo- 

caţilor Tesaurului ce fac un admirabil raport, prin 

' “care conchid că, de şi hărtiile ce ai esaminat, în 

- a LIO TE ăi 
DND O4
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Veneţia și alte multe țeri /azeblero poca prova, 
le cred însă concludent: e su/fcicuti pe doe moti- 
ve, primul fer Ja guatita del paese, vito cl usa 
barbari de la Naztone, al doilea fiind că de la mâr- . 
tea bătrânului Principe 1714 și până. acum IȚI7 
nimeni n'a îndrăsnit să se presinte pentru a re- 
-clama ereditatea lui. E a | 

Se vede că cea ce inspiră înai multă esitaţiune” 
avocaților fiscali este nelegalisarea de către. tri- 
bunale 'a procurei. ce Principesa Maria dă lui 
Trabizontio și a iscăliturilor ce figureză pe dânsa. 
La usul de a se. face asemenea acte înaintea 

episcopului fac alusiune avocaţii Tesaurului când se 
serv de espresiunile zito e/ asi barbari della 
Wazione. . 

Șenatul, în urma tutulor acestor acte, dă un 
decret prin care. Maria Brăncovenu, ca tutrice a 
nepotului seii, intră în posesiunea depositului de - 
bani în chestiune și casa' Brăncovenu se bucură 
în liniște de beneficiurile acestor bani până în a- 
nul 1753. | o ae 
„În acest an'la 3 Februarie ambasadorul ve- 

„nețian la: Constantinopol: Antonio Diedo adrese- 
ză confidenţial Inquisitorilor de Stat un lung ra- 
port ţifrat în care le aduce, întrun mod misterios, 

„la cunoscință, că dragomanul unei puteri streine 
sa presintat la dânsul cu nisce pergamene ce a- 
parţin unui grec din Valachia, și care nu sunt, nici - 
mai mult nici mai puţin, de cât pergamenele 'o- 
riginale și autentice ce, constituă titlurile de! po- 
sesiune asupra depositului: de bani Brăncovenesci 
ce se află la Zecca Veneţiei. 

Grecul se află în Constantinopoli și e hotărit 
"a încredința aceste acte Sultanului care, ca mo- 
ştenito: universal al averei confiscate a decapi- 
tatnlui Principe Costantin Brăncovenu, va reclama 
suma de 210 mii galbeni de la Republica Ve- 

.. 

neţiei care nu va putea s'o refuse, Dragomanul a -
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credut că e în interesul Veneţiei de veni a-se 

înţelege cu ambasadorul ei la Constantinopoli pen- 

tru a negoția compărarea de către Republica a a- 

cestor acte. .-- a Ia 

In raportiil sei ambasadorul . venețian dă cu- 

ri6se amenunturi asupra modului cum aceste acte 

ati ajuns în măinile dragomanului. Brăncovenul, în 

- momentul când a fost surprins pentru a fi.con- 

dus la Constantinopoli, a încredințat aceste acte 

împreună -cu alte hărtii unui credincios al sei in- 

tim anume Caracudă, recomandăndui ca să le. 

păstreze cu sfințenie. Acest Caracudă le-a păstrat 

întradevăr într'o casetă de fer pănă în anul 1752 

„când muri. Atunci, unul din moștenitorii lui Ca- 

racudă, dănd peste aceste acte, părăsi Bucurescii 

şi “veni. imediat în Constântinopoli pentru casă 

tragă. dintrînsele tot beneficiul posibil.. Afacerea 

este seri6să, termină ambasadorul, și nu e din a-: 

celea care sar putea neîngriji /a cosa mor se 

“dra del genere delle trascurabili. .- . * ” 

„E admirabil de a. vedea cu. căti prudenţă, cu 

cât tact, cu câtă înțelepciune șicu cât mister lu- 

ctăză autorităţile veneţiane în acestă afacere. E 

fârte instructiv. de a studia: „modul cum ele pro- 

cedeză. i 

-* Mai ântâiti: ambasadorul venețian din Constan- 

tinopoli nu adreseză raportul săi Dogelui cum 

_obicinuesce în general, ci îl trămite gifrat Tribu- 

nalului s&i Consiliului celor, II inquisitori de Stat. 

Acesta, examinând afacerea, înainteză raportul 

ambasadorului Consiliului celor X, care decide, che 

fer un segrelario di Questo. cousiglio, previa la 

secvetezza e dalo. îl -giuramento conintie Se fosse 

sopra li messali. sit comunicata e lasciato în Co- 

„pia ai savii del collegto: m 

“Ar fi prea lung, domnii mei, să analisez tote 

documentele ce posed. asupra acestei afaceri. Ra- 

„porturile casierului şi magistraţilor de la tesaur,
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pe care consiliul celor X Pa însărcinat să exa:. 
mine și să studieze chestiunea și pe care le am 
aci, în extenso, sunt adeverate capo-d'opere -de e- 
spunere, de claritate şi de argumentaţiune. 
”Întracestea, ambasadorul venețian din Con: 
stansinopoli -dă scmă de întrevederile ce avea cu .. 

„dragomanul care posedă comproniițătârele: per- 
EI game.. În: zadar el se silesce să” probeze câ” 

depositul de bani este posesiunea legitimă a le- 
gitimilor succesori at lui. Brăncovenu, că trans- 
misiunea acestui deposit s'a. făcut după tâte 
lormele şi cu tâte regulele - prescrise de „lege. 

„ Dragomanul contestă legalitatea tutulor actelor 
ce principesa. Maria Brâncovenu %î presentat se- : 
natului Veneţiei şi în virtutea cărora ea se bu- 
cură” de averea lui Constantin Brăncovenu. Sunt ă 
fericiţi, dice el cu ironie, aceia care trăiesc subt. 
Serenissimă Republica de a găsi o atita.de mare 

'şi o atâta de preți6să înlesnire în materii de 
bani, dar la Curtea unde el servă, şi la tâte cele 
lalte State, nu. preţuiesc nimic pe lingă Principii 
şi magistraţii lor asemeriea atestațiuni când ele. 
nu' sunt legalisate “de miniștri Principilor res- - 
pectivi, care ai reșidența în locurile unde să for- 
meEză asemenea atestațiuni. Nu scie ca .ambasa- 
dorul venețian . din Constantinopoli să fi pus: 
iscălitura sa pe aceste atestațiuni...... SZrano den Jehei guelli che. vivevano sotlo la Serenissima Re- 
Zulica di trovare lantafacilită. e cosi Tara în. materia di denaro ma che e nela corte ave coli. serviva e în tutte le altre nou "valgaio ap- Presso det Principi. e de loro magistrati simala a!lestazioni, guando nou siano legahzzate dalli mi- nistri dei. Principi Tispettivi, che visiedono ne Îu- OZ, ne” distretti, ne guali si formanodette atte- Staztoni e che secondo „0gni ragionevole congel- UTA. 1essun Fiecellentissimo Dailo havera 'dato la .
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sua firma a simile atlestaztone, per co essere suc- 
ceduto Iutto senza la dovuta legalită. 

Cum vă aduceţi aminte, domnii mei, avocaţii 

fiscali, cari examinaseră. actele presintate de că- 

tre principesa Maria Brâncovenu, prevăduseră a- 

câstă obiecțiune.  . | 
Afacerea ' însă în cele din urmă sa aplanat. 

"SSAtit în urma argumentelor date de magistraţii 

fiscului în raporturile “lor trămise de către Tri- 

bunalul Inquisitorilor de Stat abasadorului vene: - 

ţian -la  Constantinopoli, pentru .a le-aduce la cu-. 

noscința dragomanului, cât şi în urma unei sume 

de bani date de către acesta numitului drago- 

man, pentru a o remite grecului posesor al tit- 

lurilor ' Brâncovenesci,- guvernul ' venețian nu a... 

mai fost supărat și casa Brâncovenilor a continuat 

a primi în linisce dobândile capitalului depus. 

Un document din anul 1763, Martie 3, con-: 

siată că Constantin Brâncovenul murind, doi fii ai 

“sti, Nicolae şi Manolache, cer să se transporte pe 

numele lor/'titlurile de posesiune ale depositului 

:de bani Brâncovenesci, ceea ce li se acordă fără 

nici o dificultate.” Di 

-Aci se opresc documentele ce posed asupra . 

acestei. curi6se afaceri. 
E probabil 'că banii ati rămas” depuşi până la 

căderea Republicei și pâte se afla și până astă- 

di remâind ca moștenitorii casei Brâncovenilor 
> 

să se încerce a reclama..! 

V, 

Relaţiuni diplomatice forte importante ai avut 

Statele Române cu Republica Veneţiei. 

Viu vorbi la. sfirşitul acestei conferințe de . 

negoţiaţiuni. diplomatice de cel: mai mare inte: 

res între Stefan cel Mare și Veneţia, negoţiaţiuni. 

care “aruncă cea mai vie lumină asupra marcă fi- 

.
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guri și asupra politicei eroului și marelui: om de 
stat român. -. 

Permiteţi'mi acum a v& resuma.o serie de do- 
cumente ce am aci relative .la o negoţiaţiune 

"între Romănia şi Statul venețian anul 1658. 
lată mai înteiii o piesă care ne'spune că, la 

19 August .1658 s'a presintat. în Eccelentissimul 
“Colegiu un trimis 'din partea principelui Vala- 
chici a nume Părintele Gabriel care, după ce 
„salută pe Doge în numele principelui: român, îi 

„_presintă din parte'i epistola - prin care principele 
nostru Jora, Ahchaci Raduleus Princeps ct arhă- 

“du - Terranum  WValachiae  Transalpinae, arată - 
că tatăl s&ă nu a putut să aducă mulţu. 

- mirile” sele Serenisimei - Republice -pentru marele 
„beneficii ce "i a adus, din causa turburărilor la care 
neîncetat a fost supus, în întristata 'sa patrie a- 
semenea desolaţiuni întemplându-se continui, EI, 
succedând tatălui săi, vine a aduce Republicei 
devoţiunile scle și a "i declara fidelitate. Rogă 
pe Republică a priimi în numele s&i pe părintele 
Gabriel, vicar gencral în Romănia al episcopului 
catolic din Bulgaria, pe -care "1 acrediteză prin 
aceste scrisori de creanță şi care, cunoscând tâte : 
secretele. ssle îi va esplica tot, Serenisimul Doge - 
“putând avea într'ensul tâtă încrederea. ?) 

După ce citi acestă epistolă în sînul Colegiu- 
lui, părintele Gabriel presintă un 'memoriti - prin - 
care se arată că principele român are intenţiu- 
nea să încâpă r&sboiul în contra Turcilor, că mai: 
nainte chiar. de a se sui petron, el era: dominat 
de dorinţa de aajutape creștini, și că acum, că este 
pe tron,e hotărît să o'facă. Elrâgă însă pe Se-. 

- renitatea "Sa ca principii creștini să nu se pără-. 

  

N 
1) Iscălitura prinţului nostru este în caractere forte mari şi atât 

de frumos în cât a atras particulara atenţiune a D-lui Director al . 
Arhivelor Veneţiane care, în urma cererei D-lui Esarcu, a puso. 
subt vitrină lîngă iscăliturile altor suverani şi regi a Europei. Că- 
Ittorit românto vor putea vedea, visitând arhivele Veneţiei... 

LA:
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sâscă între dânșii, râgă pe Republică: să continue 

răsboiul. cu Turci, căci Inălțimea. sa Principele 

Român are înțelegeri în Bulgaria, Macedonia, 

“Tracia, Grecia şi Serbia, și când ocasiunea fa. 
_ vorabilă se va presinta, el va trece Dunărea în 

“Purcia. Bulgaria, Macedonia, Tracia, Grecia şi 
" Sîrbia vor Îi “ata să se ridice în contra inimicu- 

lui şi se vor. uni cu dânsul după jurămentul ce 
a făcut, sarazno pronte di sulevarse contre îlucmico 
e se: congregaranno 'secondo sl ginramento che: 
hazno fate. e cosi allacara la guerra e poi gelle 
sara che sua. divina clementia vorra. 

Să scie. Serenisima Republică că Principele nu 
-face acesta de vre-un interes, dar de zelul săi 
pentru religiune, pentru care este gata să și verse 
sângele precum şi pentru a putea” să libereze pe 
acei sermani creştini. € cari gem sub asprul jug al 
tiranului. | 

Afacerea din Colegii trece în Senat. Observaţi ra-.- 
piditatea cu. care negoţiațiunea „este condusă. Pă- 
rintele Gabriel e “primit în sînul; Eccelentisimului - 
Colegiu la '19 August.şi vedem Senatul occupăn- 
du-se la 2r August de obiectul negoțiaţiunii 
scle. Eraă presenţi "116 senatori și toţi în unanimi- 
tate at luat hotărîrea următore : - 

<Să se cheme părintele Gabriel. în Colegiti și 
să î se citescă cele ce urmeză: 

“Senatul a agradit cu cea mai mare bucurie * 
scrisorile Principelui Valachiei, și cu mare bucurie 
a audit de generâsa și lăudabila sa decisiune de 
a se : mișca, cu vigâre (uzmoversi con vigore) î 
contra Turcului, inemicul comun, în înțelegere cu 
alte popore;. - 

<Republica, ce. de 14 ani este în: 1 &sboiă cu 
Turcii, persistă în. aceleași idei și va respinge a- 

„tacurile lor cu cât se va putea mai multă forţă; 
“Ea va: face diversiune pentru isbenda arme. | 
lor Principelui. valach, va ţine corăbiile scle de”: 

..
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răsboiii. în importantul port al Dardanelelor, cu 
"atât mai mult cu cât părintele Gabriel a dis, în 
„esposiţiunea sa, că acesta ar fi folositor inten- 
țiunilor Voevodului; 

“Să r&mâie încredințat că Republica nu va întra 
în trătative de pace cu Turcia, lumea cunoscănd 
cu câtă desinteresare ea a respins condiţiunile de 
pace propuse de Turci, căci se tem de înșelă- 
ciunile și însiidiile lor. * - a i 

Părintele Gabriel să 'spue tâte acestea Princi- 
pelui Valach și să“ încredingeze şi presintele. n6- 

- stre Scrisori...» 
Tot cu. aceia dată 21 August, 1638, se găsesce 

într'âdevăr scrisrea Senatului. SI 
În acestă scrisâre Senatul resumeză conclusiu- 

nea deliberaţiunilor scle și termină dicând: 
Vedeno congual zelo Vostra Signoria Ilustrisuma- 

intraprende cosi grande cd aplausibile îm presa one 
"deve  csser lodato zi suo mierilo ct generosila co- . 
me facemo con da sinterita piu Pena deşi cf 

- fetti nostri. | 
Pentru a complect 1 tot ce se raportă la acestă ne- | 

gociațiune, vom adăoga că părintele Gabriel în: 
dioa când este primit în sînul Eccelentisirhului 
Colegii, după ce dete cetire «epistolei. prin- 
cipelui nostru şi "Și. făcu esposițiunea sa, eșind. din 

"Colegiu, dă secretarului, cam întrun mod oficios, 
o scrisâre a lui Racotzi, principele Transilvanici, 
dicendui că se pâtă citi în urmă, che disse po- 
/cva „oz esser della. = 

Acâstă scrisdre este datata din 3 Iulie 1638 
în “Castris.nostris ad Vilagosvar positis și Racotzi 
arată că el este favorabil princepelui romăn. 

Senatul respunde și Princepelui. T ransilvanici, 
Părintele Gabriel mai dice secretarului . să roge 
pe signorii din Colegiu să dea ordin ca să, îngri- | 

. Jescă “de caii sei, care a lăsat pe uscat la- Mo- 
rea lângă Veneţia, până la înt6rcerea sa din . Roma,
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Părintele Gabriel . a plecat dar din Veneţia. la 
“Roma ca să continue cu. Papa negoțiațiunea cu 
care era însărcinat. — : - 

N'am putut da âncă, pe cât mam aflat în “Roma, 
peste documentele relative la aceste negoțiațiuni. 

Că. acestă negoțiațiune s 'a continuat'în Romare.. . 
sultă dintr'o piesă ce am găsit totîn arhivele Veneţiei. 

“Intr'adevăr la 20 Decembrie ale aceluiași an, 
vedem pe monsignorul nuntiu Pontifical, presin- 
'tându-se în Colegii pentru a spune Serenisimei 
-Republice că Principele” Jalachiei a trimes la Roma 
pe părintele Gabriel pentriu îndoita afacere a'con: . 
vertirei sele la catolicism şi a” decisiunei. de a 
combate pe Turci. Râgă și el din partea Bea- 
titudinei Scle Papa pe Serenisima Republica. ca să 
dea Principelui valac tot ajutorul trebuincios. 

Istoria nu ne vorbesce de njci. o mișcare se- 
- ridsă.a poporelor creştine 'din peninsula balca- 
nică în sensul ideilor despre care: trateză nego- 
țiaţiunea diplomatică a părintelui Gabriel. 

Pare însă ca acestă idee este persistentă căci, 
o vedem apărând din noă 15 ani în urmă, și tă 
am aci alte documente relative la o altă nego- 
țiațiune în acelaș sens. 

In anul 1673, Decembrie 3 vedem în “Eccelen- 
tisimul Colegii un arhiepiscop din Marcianopoli 
aretănd Dogelui și consiliarilor sei că cei doi 
principi ai Valachiei şi Moldaviei s'au otărit îm- 

“preună cu Serbia, Bulgaria, Tracia și Macedonia 
să scuture jugul : otoman și să Și verse sângele 
perdendu-și mai bine viața de cât. a trai în sufe- 

"rințele ce suportă. 
Zi doi Principi moderni. di Valuclia e Mol 

dadia, di animo, di arme, di ctă, di valore e fru- 
deuza cospicui con i popoli oricutali delle Seroia, . 

e Bulgaria, Tracia e Macedonia, per dendicarst 
nelfantica . liberta cristiana, tanto a proprio be- . 
nefici îcto, quanto per la „puălica causa di tulla la 

1
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cristianită si son gencrosissimamente vesoluti ai * 
voler pintosto una volta gloriosameute lasciar la 
vita e spargere îl sangue “che contintamente viver 

fenazudo. A-tal fine dongue fer senotere dalle cer. 
ici loro il duo: e lizaztico 9 giogo otomana, a me 
con grandissime iustanze, în Juesta eta senile, ani- 
sero avanzo d continua infermita, hanno cont 

messo îl vicorrere în lovo nome alle corone e Prin-. 
| cipi cristiani e principalmente alla vostra 'Sere- 

“ nissima Republica a- contestare ia loro gloriosa e 
generosa visolutioue, a- supplicare vogl-iano bi deiti 
Principi 2 Corone Cristiane, îl zostro ego e sc- 
renissimo Leone Veneto „concorrere. a puoste pie 
e sante azioui. | 

Archiepiscopul continuă, cu o eleganţă de re- 
torică studiată, a espune ideile sele şi cere de la Re- 
publica să facă diversiune, când se vor rescula 
aceste popsre, trămiţănd flote și armată în con-: 
tra “Turcilor; mai arata âncă că dorescea avea un 
stindard cu insemnele venețiane, 77 sfindardo * conu 
le împressiont della Serenissima adriatica Macsta, 
care să se desfășure în mijlocul poporelor resculate. 

Se vede dintrun raport, 26 Auguct 1673, al 
„ambasadorului venețian la Viena, Petru Morosini, 
că. arhiepiscopul. din Marcianopoli trecuse. și la 

_curtea din Viena, unde, în lipsa Cesarului, a fost 
priimit de imperătesa Eleonora în audiență par-. 
ticulară. Morosini: arată că arhiepiscopul a trecut 
şi prin Polonia de unde aduce” asigurări de u- 
nire și ajutor. Archiepiscopul 1 a mai asigurat 
ca Prințul Moldaviei are gata 15 mii de luptă- 
tori iar al Valachiei zo mi. | 

Cu tâte acestea Senatul Venetiei: pare că, dă 
o mai puțină importanţă comunicațiunilor acestui 
arhiepiscop de cât comunicaţiunilor Părintelui Ga-. 
briel, ŞI se mulțumesce ai da promisiuni. vagi, ne- 
insărcinăndu'l cu nici o scrisâre scă piesă “diplo- - 
matică către Principii Moldaviei şi Valachiei.



V. 

Dar să .părăsim Veneţia și să ne transportăm 

la “Milan. Ea | 
Printre manuscrisele biblotecei Ambrosiane, am 

„descoperit un manuscris purtând titlul: 
Relazione di fra Bernardino Quirini osservante. 

di S=to Franc”. Vescovo Argensis nelle Provintiu 

di Moldavia et Valachia, întorno le cose del suo 

vescovăto fulta alla S-tă di Wro S-re l Anno 1599. 

Acâstă relaţiune. este importantă prin, notițele 

ce conține asupra catolicismului în Moldavia, a- . 

supra numărului bisericelor, starea în care ele se 

află, inventariul principalelor obiecte ce se găsesc . 

 întrînsele, numărul catolicilor ce există în orașe - 

şi în sate, numărul preoților, condiţiunea lor etc. etc. 

Dar ea conţine încă prețiose 'date "geografice 

şiistorice.. . Sa 

„Moldova e o ţeră, incepe Fra Bernardino, zuza 

terra molto grande (era în anul 1599) pieua, 

fertile e habitata di molti citta e ville con pocha . 

monti, e molti doschi et abondante dogni sorte di 

animali. Dal Levante confina con la Tuvchia e 

la Tavtaria; du Tramontana confina con la Po- 

dolia e Polonia; da Ponente cou Î Ungaria supe- 

rioree da Mlezzo-giorno con Transilvania et Valachia. 

„Fr. Bernardino visiteză şi descrie principalele 

orașe: precum și mai multe sate ale Moldaviei. 

_Giassi (laşi), Bachau, Bagna (Baia), Nemisi (Nemţu), 

“Tetrussi (Trotusiu), Ghussi (Huşii), Cotunari (Cot- 

nari), Roman, Sabograni, Berendesti, “Tomasiani, 

Giudiani etc. etc, '. în fine. Suchiava,. unde cântă 

de mai multe ori messa.pontificala, fiind presenți 

Principele (care este : leremia Movilă) cu mitropo- 

litul Gheorghe Movilă, frate mai mare a lui le- 

remia, și alți episcopi greci din Moldavia. . 

Fra Bernnrdino arată bunele disposiţiuni ale 

- prinţului și însuşi ale episcopilor către catolicism,”
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* După disele sele, biserica Moldovii este auto- 
cefală și mitropolitul nu recunâsce, spune el Papei, 
supremaţia patriarchului din. Constantinopoti 1 pre- 
cum a nici unui patriarh din orient, şi-cu multă 
facilitate s'ar putea reduce a//a dovuta obedienza 
di VS. Bue della sede apostolica. | 

__ Fra Bernardino r6gă pe Papa a scrie Irinei 
pelui, : spuindu”i că fratele lui, mitropolitul, ' 
promis să se înțelegă cu densul ŞI cu episcopii 
și prelaţii sti, ca să facă un sinod provincial şi 
să. îndrepteze abuzurile și erorile ce domnesc 
printre greci: și însuşi printre latini. 

Resultă. din relațiunea lui Fra Bernardino, că 
episcopul catolic avea un fel de jurisdicțiune tim- 
porală asupra 'catolicilor, „e/ /o csercitato la giu- 
“ pisditione vescodule ctiam za temporibus che tal 
“privilegio ha ci vescovo. latino în Moldavia verso 
“gli suoi latini. 

Este important a nota modul și formula cu 
câre lremia Movilă a priimit în audența publică 
pe acest trimis al Papei. Recepţiunea se face cu ace- 
leşi forme cu cari suveranii Europei primesc pe. 
nunții s€ă legațil pontificali, adică pe trimeşii di- 
plomatici ai Marelui. Pontefice. Scrisorile de cre- 
anţă nu lipsesc, precum nici discursurile obienuite 

„dintro. parte: şi dintralta. 
“Pui chemato del Principe, dice Fra a Berna. 

dino, în audienza, sug publica facendomă acconi- 
"Zagnar da multi: suoi baroni e gentil-huomini, 
Giunto alla sua preseuza e fatta da me la debita 
orazione li presentai. il Brose... la mia Bolla 
del Vescovato et îl beve delle muie facoită, guali 
Drese în mano si evo în pici... et relenen- 
dosi solamente il suo Breve, mu restitui altro 
con dirmi chero îl den venuto, mi dară ogui ag- 
gtunto ct favore etc. 

In urma descripţiunii Moldovii de Fra Berna- 
rdino permiteți mi, Domni mei, a vă resuma o des- 

.



cripţiune” a: Valalachiei de un autor necunoscut. 

Ea este fârte importantă prin notițele economice 
comerciale şi militare ce conține. -.. : 

Nu are dată dar pare a fi scrisă pe la înce- 
putul seculului 17. | n - 

Autorul acestei piese arată că bogăţia. Valachiăi 
consistă mai întâiii în. grâne, cu care se face, 
comerciii însemnat prin- Danubiu şi marea Negră 

-.cu Constantinopoli. 
Esistă asemenea o mare cuantitate de boi. şi 

berbeci care sunt transportați prin neguţători turci 
și greci în Constantinopoli şi prin ncguţători a al- 
banezi. la Zara şi de .acolo în Veneţia. 

Este extraordinară, dice acest document, marea 

„cuantitate de miere ce se produce în acestă ţeră 

și care se pâte considera, împreună cu cera care 

se dintrinsa, ca una. din sorgintele de avuţie 
cele mai solide ale acestei provincii. Graţie a- 

cestui comerciti ce se face cu Constantinopol, întru 

„cea ce privesce. mierea, și cu Veneţia, întru cea ce. 

privesce cra, mai pote să se ușureze sermana.pro- 

vințiă de nenumăratele dajdii și cheltuceli anuale 

ce face către Pârta. Veneţia da Valachiei: în schimb 

m&tăsării, lânuri :și aur. SI 
Principele, de un an încoa, a transportat reşe- 

dinţa” sa din Bucuresci la Tîrgovişte unde are 
un palat înconjaurt cu ziduri şi ţine, pentru guar- 

„dia sa personale, o sută. de archebusieri. El alege 

drept .consilari ai săi doi- -spre- dece boieri pentru 
a guverna ţcra. 
Mărimea acestui principe consistă în a avea, 

pentru ori-ce . eventualitate: de r&sboii, opt mii 

boeri sai gentil-omeni, după acestia alţi patru mii 

de condițiune mai basă numiți sfafarei, și aceştia 

sunt ținuți a merge în resboiă cu cheltuiala lor.. 

„Pe lângă aceştia principele mai plătesce alți pa- 

tru mii simpli. soldaţi călări. numiți defegii, adică 

stipendiați, și pe lângă denșii încă patru mii pe-



30 
destri scutiţi. de ori-ce dajdii și plătiți de princi- 
pe, în timp de, resboiă, cu un taler și jumătate 
unul pe lună; sunt” fârte bravi, apți a mănui ori- 
ce armă. Are încă șese. tunuri. mari și mai multe 
mici numite orga. 

Acestă descriere a Valachiei se termină : prin- 
trun. budget al Statului care mi se. pare „de o 
mare si curi6să importanță. Îl reproduc aci ast-fel 
precum îl găsesc în sus, numita descriere: 

    
  

“INTRADE " USSIDA 

'ributi che leva il princip2 al Quattro mille soldati : cavallo 
„_paese, due volta all mese cinque | stipendiati No. 3 al mese p. uno 

millia taleri pervolta ad ogni capo | ma li stanza tre mesi del hano 
di casa per portione del loro po- | portan doll tempo ha- . 
tere . . ... „120,000 | vanti . „105,000 

Dati) detre saline . 10, 000 'Tributo al grau Signore 132,000 
Datij de'valle e den- Presenti all D-to nel 

to elle. terre . -. . + 70,000 | med-mo tempo. . .. . 10,000 
„Gabella detto del mel- . „Presenti alli ministri 

le p. Il.gran Signore. . | grandi di Porta nel med-mo _ 
Il melle di Settembre tempo. „, 20,000 

ogni cusa p. .portione. 150,000 Presenţi ali med-mi e . , 
“Gabella, deta il fumo ” "| ad altri în piă volte nell 

ogui casa di lochi grossi anno... 50,000 
eccetuata li bojari e sol- Presenti alli “Lassa di - 
dati caltri che e în ser A Gretia e di Silistria . . 20,000 
vitio del Priucipe p. 1. ji Spese della, corte del : 
p. casa. . . . 40, 000 ! principe e donativi a piu 
.Gabella detta, "erba qualita di persone. . .. 10,000 

fesca, m . 10,000 “Talleri. . .:. . 137,000 

Valeri, . ,. . 470,000 |   
Cea mai mare parte .din sumele prevădute în a- 

cest budget trec, cum vedeţi, la Turci. 

VI. 

Unul. din documentele. cele mai. importante ce 
am descoperit în arhivele Milanului este fără în- 
doială o epistolă circulară a lui Stefan-cel- -mare 
datată din Suceva 1475 Ianuarie 25, către toti 
principii creştini, anunțându-le victoria sea “graţie 
spadei și lui D-dei, asupra” 120,000 Turci sub 
conducerea 'beglerbeiului Soliman- Paşa pe care, 
“l-a călcat sub „picidre;. şi rugândui de ai veni
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în ajutor “pe uscat și pe mare,, contra unei noi 

invasiuni în Moldova, pe care sultanul o prepară 

“pentru luna lui Maiă (în cutia: sezione storica mi- 

litare-guerre Turchia). | 

Stefan termină circulara sa puind în vedere 

Principilor creştini că interesele Europei sunt strins 

- legate “cu ale Moldovei, care este :“porta creşti- 

nătăți i | 

"Vă rog, domnii mei, a opri un moment aten- 

ţiunea d-vâstră asupra acestei din urmă idei, căci 

ea va fi.ideia fundamentală a uneia din “conclu- 

_Fama victoriei lui Stefan, cars este victoria de 

“la'Racova, a fost mare și a avut mult resunet 

„în Italia. * . - a 

” Întradevăr €tă o epistolă a unui . particular 

Leonardo da Oretona către un amic al stii Ro- 

” seto da Ferrara, datată din Buda147 5 Februariii 13. 

"După cei amintesce o altă epistolă unde de-' 

scrie strălucita victorie a domnului: moldovenesc 

Stefan, care—cu 0 armată conpusă în majoritate 

din ţărani răi armaţi—reuşise a înfrânge aprope 

120,000 de Turci, fl6rea lor perind în -luptă, iar 

din cei rămași cădend prinși în mânele moldo- 

venilor o semă de căpitani atât de bogaţi, în cât 

propun a se rescumpera cu câte 80,000 ducați 

de cap, ceea ce Stefan a refusat până se va în- 

țelege cu IJngaria, Leonârdo da Oretona adaogă 

că Sultanul se prepară acum în pers6nă a începe 

un 'noă resboiii, în care însă va fi bătut și mai 

r&i, căci atunci:va merge contra lui în pers6nă 

şi regele Mateii Corvin cu elita armatei ungare 

și cu 50,000 Moldoveni. | 

Mai tă, domnilor, asupra aceluiași subiect şi 

: 0 altă epistolă ce un anonim scrie din Turda 1475, 

Ianuarie 23, regelui Mateiu Corvin; şii comunică 

detaliile invasiunii Turcilor în Moldova în număr 

de 100,000 ostași,și 20,000 ţărani din Bulgaria, 

-
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cu. securi, -meniţi pentru curățarea drumurilor. și 
asediul cetăților, contra cărora eșind Stefan-Vodă 
cu 50,000 Moldoveni și 1,800. Unguri, Vânttiă | 
a ars tâte în calea Turcilor, pentru ai -lipsi de 
provisiuni, basîncă.a mai surprins şi pe cele ce 
le venia. din Muntenia, apoi apucându'i într'o vale. 
îngustă, după o luptă de două dile, î a înfrînt 

„cu desăverșire, prindend pe beglerbeiul, pe fiul 
Sultanului și alți căpitani; iar: restul Turcilor aă 
fost sdrobiți de Basarab (Vlad-Țepeș) care a nă- 
vălit: asupră-le. dintro cetate unde până atunci el 
fusese asediat de către dânşii, tâte acestea pro-. 
ducând o mare veseliă în Transilvania. . . | 

„VIL | 

Din Milan să trecem la Florenţa. . - 
In arhivul de stat medicean din Florenţa am 

descoperit o serie. de documente de o mare im- 
portanță, tâte relative la Michaii Vitezul. | 

Ceea ce. constitue importanța escepţională a. 
acestor documente este că ele sunt scrise de con- 
timporanii ce ai cunoscut pe Principele nostru, . 
cari ai fost în tabăra lui, care lau vădut, şi ati 
stat cu dânsul la vorbă. . 

Etă mai ânteiu o relațiuine de tot ce s'a în-: 
„ templat între armata Principelui Michaiti şi Sinan- - 
Pașa începend de. la 16 Octombrie până la 1 
„Noembre izgş. . DD e 

» Relatione di tulto il successo seguito tra Lesercilo 
„del Principe e Sinan-Dassa comminciando dalli 
76 di Ottobre sino al 7 Novembre. | | | 

„Acestă relaţiune coprinde descrierea di cu di 
a tutulor mișcărilor, atacurilor, asalturilor armatei 
lui Michaiii din diua de 16 Octombre 1595 când 
se presintă înaintea Tirgoviștei ca să găstscă pe: 

„Sinan-Pașa, până când aruncă pe Turci din colo” 
de Dunăre, 1 Noembre. E E
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Acest raport e de natură a interesa în cel mai 

inalt grad pe militari şi pe Gmenii de meserie. 

Noi nu putem al analisa aci, caracterul sei 

 refusăndu-se analisei. Sunt. însă întrînsul câte-va 

„puncte asupra cărora atrag atenţiunea d-vâstre.: 

- Resultă din raportul nostru, că în tabera lut Mi- 

hai se afla, în acestă companie, o trupă de lta- 

liani, fatfa di personne di comando, condusă de 

“un toscan din Siena, Silvio Piccolomini. 

„La înconjurarea cetățuei Giurgiului, Principele . - 

" (Mihaii- Vodă), dice documentul, trimese să râge 

pe D. Silvio Piccolomini ca să mergă la bateriă... 

"şi să îngrijescă, împreună cu ltalianii sei, ca să 

fie bine condusă ; ceea ce facu îndată. Examinănd 

bateria şi constatănd ceea ce îi, lipsesce, D. Sil- 

vio Piccolomini însciință despre acesta pe Prin- 

cipe, care se transferise şi el acolo aprâpe în per- 

sâna.; îndată totul fu regulat şi începu ase tra- 

ge cu mai mult ordin ... noptea se dete un vi- 

guros asalt gagliardo assalto etc... și mai 

departe: „din Italiani nu a murit nici unul, pen- 

tru că toți erati îmbrăcaţi a//vsazza de Italia, 

ai tost însă mai mulți răniți!“ E 

„Principele, adaogă documentul, s'a purtat în 

tot timpul cu mare vitejie, şi e chemat a avea 

măre isbăndă în meseria armelor, dăndui D-dei 

o putere- corporală estra-ordinariă pentru a re- 

sista ostenelilor precum și. prudenţă şi îndrăsnclă. 

pentru -a începe şi conduce bine o întreprindere.“ 

JI] Principe şi e portato sempre con gran va. 

force ct € per far gran viuscita nel mesticro delle 

armi, havendogti data la îaestă di Dio estraor- 

dinaria forlezza. di corpo per vesistere alle fatiche, 

et prudenza et ardir per încomminciare e Qaider 

bene [ im prese.S Bi e 

* Raportul acesta, de care ne ocupăm, pare a fi 

făcut de către unul din militarii ce însoțea pe Sil- 

„vio Piccolomini şi trimes în Florenţa vre unui 

+



general scii ministru al marelui Duce de Toscana. 
| Pe lângă acest raport militar am găsit un me- 

moriu fârte lung de vre o dece cele, având un 
caracter mai mult politic ' și deplomatic, care cată 
a esplica și a justifica intrarea marelui Cancelar 
al Poloniei, Zamoiski în Moldova. 

Veţi dori pote, Domnilor, să sciți cum și de 
-unde a venit în tabara lui Mihai Silvio Piccolo- 
mini. cu trupa sa.. - a 

Acâsta se. pâte.: vedea dintro scrisâre ce am 
„aci a lui Sigismund prințul Transilvaniei, către 
'marele duce “al Toscanei: (Di Corona 20 Noem- 
brie 1593). a 

„După ce D. Silvio Piccolomini, scrie Sigis- 
mund marelui Duca, a îndeplinit: cu marea mea: 

satisfacțiune sarcina .de orator. și ambasador al 
Alteţei Vâstre” Serenissime  felicităndu-mă& pentru 
nunta mea, „nella congratulatione delle mie. nozze€ 
mi se presintă ca cavalei şi șef al fârtei onorate 
trupe cea plăcut A. V. Serenissime de a'mi tri- 
mete . :. pi sappresentă come cavaliero e capo dell: 
honoratissina truppa che piague all A. V. Se- 
venissima di mundarmi, con la guale e ncll'occasto- 
ne di combatiere în campagna e nell espugnationa 
che si fecero della fortezza“ di Giorgiu ed altre-: 
come. si scrisse si porto cosi egregiamente con tutti 
Ss10i, che non senza meraviglia. e Jaude di tutta 
da natioue. e. gloria deli d. p. 710 sară sempre . 
Zenuto gua memoria. | 

Sigismond ar fi dorit ca Piccolomini să mai remăe 
„cât-va timp la curtea sa, căci apreţiază forte mult . 
qualităţite scle, o așa de mare experienţă ce arată în 
arta . militară precum şi talentele scle de orator. 

Dar să trecem.la alt subiect. . 
| Etă, D-lor, un document fârte interesant, da- 
tat din. Albagiulia 4 Ianuarie 1597. a 

In el se văd tratătivele și negoțiaţiunile ce se 
fac între Mihaii pe de o parte și de altă între 

+



representanţii Papei, Imperatului, și principelui 

Transilvaniei. - 

___ Prima propunere a Principelut fu de a sci deca | 

era a se face resboiti sei pace cu Turci. 

La prima proposta del Voivoda fu che desi- 

, derava saper se aticva da oSscr guerra 2. pacec o on 

Turchi. 

l se respunse din partea ! Santităței Scle, a M. 

Ss. Imperatorului ș șia Principelui Transilvaniei, că se 

dorea continuarea resbelui cu cea mai mare vigore. 

„Fu msposto: per parte di S. Sita, della Ata 

dell IÎmperatore e “del Principe di Transilvania 

che st doveva continua la guerre con piu anămo 

che ma. ” 
20 Intrebă deca n'ar fi bine a dissimula cu Turci 

pănă când se vor aduna forțele creştinătăţei. | 

Se conchise că acesta era vportun și mai cu: 

“s&mă pentru Voivodă care are ţera sa: vecină și 

deschisă inemicului. 

: Întrebă dacă resboiul din partea creştinătăţei. 

se - “a transferi în. Valachia sei în Ungaria seu, 

în ambele părți etc.etc.. ..-. Si 

. Continua stipulațiunile Și se stabilesce „câtă 

forță armată trebue -să dea fie-care - din. părțile . 

contractante. | 
Banii pentru a întreţine armatele vor fi dați 

de către marele Pontefice,. Impăratul și Regele 

Spaniei. Se prevede âncă midlâcele de a trece | 

Dunărea, ast-fel în cât se vede că se proiecta un 

mare răsboiii în contra Turcilor, cu mari armate 

aliate a căror comandă pare a fi fost destinată 
principelui nostru român. 

Un document fârte important, ce am descope- 

rit în archivul medicean din Florența, este olungă 

epistolă a monsignorului Malaspina datată din Alba 

Julia 14 Noembre, în care acesta nareză, între altele, 

conversaţiunile ce a avut cu Mihaitt în mai multe 

întrevederi. ce a obţinut de la densul, |
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Mihaiă . intrase” în' Transilvania şi se afla în 
vecinătatea Sibiului amerinţând cu resboiă pe An- 

“ drei Bathori. Era în anul 1599, câte-va dile mai, 
“nainte de sîngerdsa bătălie de la Șelimberg. 

* Merseiii pe câmpul de luptă, dice monsignorul' 
Malespina, împins de ideea de a nu se: dice că, 

“în momentul când se pregătea 'a.se vărsa atâta 
sânge creștin, un 'ministru apostolic nu "şi-a dat 
tâte silințele -ca să eviteze o asemenea. eventua- 
litate. Găsiiii ărmatele departe de o legă de orașul. 
Sibiu și aprope una de alta de o milă italiană. 
Merseiu. mai ântâiti la IIl- mul Cardinal (Andrei 
Bathori) și îi expuseiti causa venirei mele. Îl în = 
demnaiti să dea: mai mult credă&mânt relațunii ce 
dă familiarul mei despre fortele: inimicului. Car- 
dinalul îmi răspunse : Acesta mediteză .de a fugi, 
dar et nu „voii permite şi nu mă îndoiesc -că 
voiii devora pe acest câine. „ste! nebulo :medita- 
bir fugam, sed ego non perniittam. et nou dubite, 

“ag devoraturum istum canem, şi nu înceta de a 
provoca. pe Mihaiu qicând că de n'ar fi fiul unei 

- meretrice. ar trebui să vie la bătălie cu dinsul 
seu la o luptă singulară, ad siuzgulare certamen. x 

_- Cardinalul . era fârte belicos. Contrariti opiniunei 
celor mai mulți din istorici, care pretind că Bathori - 

"a voit să trimeţă la. Mihaiti pe Malaspina pentru' 
a negotia pacea,.. Malaspina, în epistola sa, ne 

“spune din contră, că cardinalul Bathorinu mai era 
de părere ca să se facă lui Mihaii nici.o pro- 
punere de-înţelegere. // cardinale si confirmat a 
ella sua opiaziont, che non fosse bene che io pro- 

ponessi alcun accorado. Tocmai mai tărditi și cu 

anevoinţă. se uni și Bathori cu Malaspina pentru 
o .încercare de înţelegere. cu Mihaiu. 

Malaspina trece în tabăra lui Mihaiti și are 
cu densul prima intervedere. - 

iii espuseii, dice prelatul italian, tot ce creduiiă 
necesariii ca să "| conving a se întârce îndărăt, 

.
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asigurându'l. că nu putea face un mai mare ser- 
vicii creştinătăței. El 'mi respunse că nu. prin 
dorința de a domina, nici prin setea de a vărsa 
sînge creștin, neavând el altă intenţitne” de cât 
de a vărsa sânge turcesc, a venit el în Transil- 
vania, :că lui îi era destul de a trăi în liniste în 
Valachia în care cu o singură arătură r&spendin- 
du-se semința crescea grâul, nella gualle con una 
tola' aratura szargendosi zl seme, nasceva îl fro- 

_ntento, dar e imperatorul creștinilor care, cu 14 
„scrisori '] a: îndemnat să r&sbune înjuriile ce Ma- . 
„iestatea Sa 'Cesareă primise de la Cardinal şi de. 

la acestă naţiune.; 
Malaspina nu pare a crede că Mihai spune 

adevărul, și "i şi dice că acesta nu pare probabil 
fiind că cu consimţimentul Maiestăţii Sele Cesareă 
Papa trateză unirea sufletelor și forțelor /rafatza 
da congiunzione deghi animi.e delle fovze, şi că. 
Cardinalul a consimţit la acea unire.: El esprimă 
lui Mihai dorința de ai arăta acele scrisori. 
»Mihaiti nu răspunse de cât jurând că cea ce 
spuse este adevărat, Mihaii arată în urmă, coz - 
molte împrecalioni, că el a' fost fârte vesel când . 
a audit de suirea Cardinalului pe tronul Tran-' 
silvaniei, căci spera a trăi în bună armonie cu dân- 
sul, interesele Valachiei și “Transilvaniei fiind în 

„strînse legături unele cu altele, dar audind că Car- 
- dinalul este hotărit a se apropia de Turci acco- 

starsi al Turco, el care este hotărit pe de o parte 
de a trăi şi muri inimicul Turcului, iar pe de 
alta vă&dend că nu pste pune încredere din par- 
tea Transilvaniei, din acea oră a început să se 
prepare ca să ia acestă provincie Cardinalului, 
sati, în cas când nu va putea învinge, să trecă în 
Ungaria în ajutorul Împăratului, cu “hotărîrea. de: 
a nu se mai întârce în Valachia, și pentru. ace€- 
sta a adus cu sine mumă, nevastă, fii şi totă 
suita sa, 

3
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- Mihaiă demonstră încă necesitatea ce "] împinse 
de a intra în Transilvania arătând că aintercep- 
tat scrisori din care resultă că cancelarul Polonei 
Zamoiski,leremiaMovilă,prinţul Moldovei și Cardina- 
luls'ati înţeles între dânșii ca să întrunescă împreună 
Polonia, Moldavia, Valachia și Transilvania și că, pen- 
tru acesta, ei erati hotăriţi a "| detrona pe dânsul“. 

Urmeză o .discuțiune forte interesantă între 
Mihai și Malaspina în urma căreia ' Prințul 

nostru învită pe  prelatul catolic a formula 
propunerile de înţelegere, dându'i 7ezaez-vouz 

„pentru a doa di la orele: 7 de dimineţa. A doa | 
di Malaspina nu putu obține audiență Mihai 
dând diferite pretexte. Malaspina era de părere 
să mai aștepte pentru a obţine de la Mihaiă o 
înţelegere, dar Cardinalul “care se guverna cu. 
consiliu de tineri; che si governava con consiglio. 
di giovaui, îndata ce se apropiă armata lui Mi- 
haită, începu. cu trei. piese de artilerie a da într- 
însa, producend multe perderi, ast-fel în cât Mi- 
hai provocat începu lupta. 
 Malaspina descrie peripeţiile luptei, care sunt t la 

începat favorabile Cardinalului, dar în cele din 
„urmă Michaiii cu o fârte mare valâre Şi temeritate 
„pentru pericolul la care se espuse, cos graudis- 
simo valore e femerită. per il pericolo a “che coli 
„Sesfose, schimbă destinele bătăliei, făcu prisonier 
pe Cornish, generalul Cardinalului și luă tâte stin- 
dardele. | | 

Cardinalul se trase atunci cu armata sa la 
zidurile Sibiiului și luă, cu artileria sa, o posițiune 
ast-fel în cât să nu pâtă fi cu înlesnire atacat de 
inamic, Michaiă vedend că nu va putea causa mari 
perderi ostirei transilvănene, merse, când sosi 
n6ptea, de găsi pe Malaspină, îndemnându'l de a. 
găsi. vre: un “temperament pentru a nu se. vărsa 
atâta sânge 7 esozta a: voler ' trovare gitalche 
tem peramento Che ton si Spârgesse tanto Sanugue,
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și r&ămaserăm: inţeleși, ca dimineţă următâre eii să 
merg fârte de vreme să întâlnesc pe cardinal și 
să tractăm despre acordul de stabilit. Dar în ziori 
de di, Michaiă fu -care veni la mine dicendu'mi 
'că-nu mai este necesar fiindcă Cardinalul a fugit. 

“-Monsignorul ! Malespina continuă espunerea e- 
venimentelor întâmplate în urmă, îmbrăcând na- 
rațiunea sa cu acea formă. cei da un caracter de 
o palpitantă, actualitate. | | 

Nu voii continua, domnii mei, a analisa im- 
portantul document despre care vă vorbiiu,. deși 
el conţine unele puncte: necunoscute de nici un 
istoric până acum. Acesta m'ar conduce prea de- 
parte. Mam mulțumit a'v& da o idee despre na; 
tura acestui prețios isvor istoric, care nareză e- 
venimentele săvârșite în Transilvania mai di cu 
di- până la 14 Noembre 1599. 
Totuși nu mă pot opri de a ve cita pasagiul 

în care Malaspina descrie pe Michaii Vitezul. 
<Palatinul .(Michaiă) este un om fără literatură, 

ast-fel în cât abia scie să'și iscălescă numele; nu 
scie altă limbă de cât valacă şi turceâscă, dar este. 
forte viclen şi i6rte artificios, e ilegitim, inconstânt 
de natura sa, crud, libidinos, despreţuitor al con- 
siliilor ce i se dă, precipitat şi, după cât spune mi- 
tropolitul din “Tormon, avend puţină temere de 
D-dei., 
E i Palatino hnomo senza deltere, : di modo. 

- che appena sa scrivere il suo nome, ne sa altra, 
Hiungua che la Valacca e la Turchesca, ma e astu- 
Zissimo e artifitiosissimo, e illegitimo, incoustaule 
di sua natura, crudele, hbidinoso, sprezzator “de 
cousigli, precipitoso d, per guanto dice îl metro- 
folitano ah Tormon, poco timoratod Ido. 

La acestă schițare a principalelor trăsuri morale 
ale lui Michaiă, voiti adăoga următârele linii, trase 
dintrun document'ce lam găsit în Roma, care 
resumă principalele trăsuri ale exteriorului săi fisic:
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Este asemenea o mărturie oculară, care vede 
pe Michaii în momentul când dă nu scim ce notă 
Cardinalului : Bathori : 

“Când dete nota și... Cardinalului Bathori, în a- 
nul 1599 era în vărstă de vre o 36 ani, cu pă- 
rul crăpuiii, cu carnaţiunea. brună, cu statura înal- 
tă dar uscăţivă, cu ochi afundaţi, cu privirea: 0-.. 
blică, taciturn şi pe gânduri.* . 

< Onando dicde la tota et la (nu se pâte descitra) 
al Cardinal Bathori del 1599 era di et di circa 36 
anii), di pelo arse, di carnagione bruna, di sta- 
fura alta ma asciuta, di oceliă fosei, încavali, di 
9uardatura torva, taciturno e Peiisteroso. 

"Printre documentele ce mai am aci, Domnii mei, 
relativ la Mihait-Vitezul, voii mai aminti o rela- 
ţiune despre cele sevărșite în Transilvania în ur- 
ma bătăliei de la Goroslav, scrisă în însuși quar- 
tierul general a lui Basta, de un re care Vin- 
cenzo. Zaccoul, | 

Aci găsesc amărunte. asupra morții lui Mihai | 

în câmpia de la Torda, amărunte care ai inte-. 
resul de a fi date de o mărturie oculară. | 

Pe lângă faptele cunoscute și relatate de toți 
istoricii, autorul relațiunei .nâstre ne face să asis- 
tăm la o conversaţiune între Basta și Mihaiă din. 
care se vede disenţiunile. ce esistati între aceste 
doe personage. - 

Mihai insciinţeză pe Basta că a doa di de di- 
mincță. va pleca cu vre o trei stii patru sute 
dintr'ai sei spre Fagaraşi ca să 'şi ia nevasta și 
copii. Basta se încercă să'l desconsilieze, Mihai 
însă părăsesce pe Basta cu hotărirea. de a pleca 
a doa di de dimincţă. 

I se atribue lui Mihaiu intenţiunea de a lua pose- 
siune de Transilvania în numele set. 

Basta chiamă pe colonelul Zachel, cu care. se 
„concertă de a face prisonier pe Mihai, ȘI dă or- 

1) Aci este o erâre. Mihaii-Vitezul avea atunci 43 de an. 
. 

A



41 

din colonelului Pez de a chema a doua di de di- 

mincță în consilii pe prințul romăn, și în urmă 

al face prisonier în numele -Maestăţii-Sele. 

A doua di, vEdănd pe Mihaiii că strânge mulți 

“soldați împrejurul sei, Basta luă altă resoluțiune 

şi chemă pe Schorfstein, locotenent-colonel al in- 

- » fanterici val6ne,. şi “i dete ordin de a merge cu 

o mănă din 6menii sei la pavilonul lui Mihaiii și, 

a'l face acolo prisonier în numele Imperatului, și 

- în caz când se va opune, să "| omâre. Urmeză 

descripțiunea omorirei lui Mihaiii ast-fel. precum 

o nar&ză toți. istoricii. - o 

Autorul” relaţiunei n6stre vorbesce de  nisce 

hărtii ce sar fi găsit asupra lui Mihaiti, și pe care 

el 'pretinde că le ar fi citit, și din care resultă că 
“Mihaiă avea planuri perverse, contrarii interese- 

lor Imperatului. Asemenea hărtii compromitătâre 

sar fi. găsit și asupra banului Mihalcea. Se vede 

însă ca tote acestea sunt invențiuni ca să justi- 
fice asasinatul lui Basta. | i 

Nu voit mâi nota din lunga relaţiune ce anali- 
sez de cât faptul nerelatat dacă nu mă înșel, de nici 
un istoric adică că Basta, dupe mârtea lui Mihaiti 
a espeduit în Valachia o anume persână ca să 
propue boerilor alegerea lui Marcu, fiul lui Pe- 
tru Cetcel, care se afla lângă densul. - 

VIL 

Dar să părăsim în fine arhivele Florenței, și 'să 
ne îndrepţăm privirile asupra arhivelor din alte 
orașe ale: Italiei. | 

Mai "nainte de a ne avînta în numerâsele și va- 
stele archive a le Romei, permiteţi'mi, Domnii mei, a 
vă învita a face o. mică excursiune într'un orășel ce 
ocupă un loc fârte mic pe carta Italiei, dar care 
a jucat un. rol însemnat atât în istoria politică 
cât şi în istoria literară şi artistică a acestei țări
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privilegiate. Voesc a vorbi de Urbino, celebra 
„ reşedinţă a faimoșilor ducă de Urbino, şi locul de : 
“nascere a celui mai mare pictor al timpurilor 
moderne, Rafaele Sanzio. : IE 

Când am visitat acel oraș, mărturisesc că nu 
am făcut'o câtuşi de puţin cu intenţiunea de a 
continua învestigațiunile mele relative la. istoria 
politică și diplomatică a ţărei nâstre; am mers 
în Urbino ca să aduc omagii divinului artist. în 
însuși locuinţa în care s'a născut, şi să visitez pa- - 
latul ducilor de Urbino, atât de celebru prin ser- 
bătorile și petrecerile rafinate la care duchesa 
de Urbino învita toț ce era mai eminent în Italia. 
După obiceiul mei însă merseiti să visitez și 

blibioteca localităţei. Întrebănd dacă ea conţine 
ceva manuscrise, mi se arătă trei cart6ne pecare 

„ ceruiii să le văd. Deschid&ndu-le,.. constataiă că 
conținea scrisori și care nu fu surprinderea, vese- - 
lia, emoţiunea meâ, când văduiii că-aceste scrisori * 
erai datate din Turnu, Craiova, Pitesci, Câmpulun- 
gul!... A găsi Turnul, Craiova,. Piteştii, Câmpulun- 
gul într'un mic orășel perdut în mijlocul Apeninilor! 

Ce erai aceste scrisori? pr 
Era vestitul general Veterani care, cum sciți, a a- 

vut o comandă importantă în armatele austriace pe 
la sfîrşitul secolului XVII, şi care făcuse campa- 
nia contra Turciei. Străbătând Romănia, el scriea 
unui unchiă al s&i din Rimini datănd scrisorile 
scle din localitățile pe unde trecea. o 

Scrisorile din acestă corespondență, care ai a- 
tras mai întâiă atențiunea mea, sunt acelea din 
care resultă că mareșalul Veterani, a fest. în re- 
laţiuni secrete cu principele român din acea. e- 
pocă, Constantin Brăncovenu. NE 

Intr'adevăr iată o scrisâre datată Cibinio 4. 
Gennaj. 1692, în care Veterani arată că în ta- 
băra lui a “venit un secretar din partea princi- - 
pelui Valachiei şi a avut 'cu dânsul o conferinţă.
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Acest secretar nu pare a fi fost un diplomat 

' fârte inteligent și îndemiînatec, căci a uitat a spune. 

mareșalului tot ce avea a "i comunica, ast-fel în cât, 

aducându'şi aminte în urmă, a scris mareșalului o 

- scris6re ca să spue cea ce uitase. a 

. Into altă scrisâre a sa, Veterani scrie urmă- 

târele rînduri care ati o fârte mare valdre în. 

gura unui strategist de importanța sa :. “În ceia 

„ce privesce Valachia, trimet, aci coprinse, Escelen- 

ției Vâstre, trei scrisori originale, ca să le arătaţi 

cu oportunitate Majestăţei Sele, din care veţi ve- 

dea servifiurile ce a adus Principele Valahiei în-. 

“ tregeă creştinătăţi şi Majestății. Săle, fără a căria 

reînnoire de amiciţie, pe cuvintele ce am arctat 

în lina lui Maiii şi cunoscute Escelenţiei vâstre, 

nu era cu putință a conserva acest regat pen- 

iru care sfîrşit nu pucin a contribuit în avan- 

“tagiul mei inimiciţia nutrită: între Principele Va- 

_ lachiei și Techeli după cum resultă din sus men- 

. ţionatelegoriginale., . De 

A praposito della Vallachia, mano gti accluso 

a V. £ tre originali, da mostrare, con bauton 0p- 

portunită a M. S., mediante î guali vedra servizzi 

che ha veso il Principe di Vallachia a tutta la 

Cristianită e a S. M. seuza del guale riunova- 

“mento di amicizia per le vagioni che addussi nel 

mese di maggio note a V. E, non era possibile. 

conservave guarto Reguo, per la gual opra, non 

poco ha tontribuito a 10 avantaggio b'inimicizia 

mutrita fra il Principe di Vallachia ed îl Techeli 

come gh suddeti originali intercelti. dal Principe 

di Vallachia contestano. 
Lăsând la o parte numerâsele notițe -asupra 

României și Transilvaniei respendite. ici şi colea 

„și întrun. mod incidental în scrisorile ce compun 

voluminâsa corespondenţă a generalului Veterani; 

găsesc în cartonul No. II a' scrisorilor originale . 

ale acestui militar o relaţiune întregă, special con-
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sacrată Valachiei. Ea pârtă o dată anteridră ce- 
lor-lalte scrisori și e întitulată: ! _ 
_“<Relaţiune despre provincia Valachiei trimesă 

M. S. Impăratului la ro Octombre 1688., 
Conţinând 6re-care date strategice de natură 

pote a interesa pe militarii noştrii, precum ȘI 6.e- 
care notițe asupra stărei țărei nâstre în acea epocă, 

„ traduc aci principalele pasage ale -acestei relațiuni: 
“ “ Valachia consistă în '19 districte (distritti) sai 

comitate, fără nici un. loc fortificat, nefiindu-le lor - 
acesta permis de către- Turci. După relațiunea 
mărimei și capacităţei lor, în fie-care se pâte stabili 
un regiment. "Țera e naturalmente forte, consistând 
în păduri, fortereţe naturale ale Valachiei Şi în văi, 
particularmente peunde am trecut. La mâna drep- 
tă a marșului nostru către Danubiu, se dice că 
este o țeră frumâsă, fertilă și cu câmpie, având” 
sate şi monastiri. Principala lor âvuţie. consistă 
în grâne, vinuri, animale și mere care pot în timp 
de pace să aprovisioneze și alte provincii. 

Umbrea Valachilor o. găsesc” instabilă, iute şi 
brutală și nu este, alt midloc de cât jugul forței 

"pentru a” face să se ţie de promisiunile lor.... 
Cutâte că Belgradul a.cădut în puterea M. 

V. Imperiale, Nicopoli, de cea-Valtă parte a Da- 
nubiului, constituă cheia Valachici după tum Or- 
şova, daca ar fi o posițiune forte, 'ar constitui-o- 

„din partea nâstră, și cu tâte că pasagiul Porţilor 
de fer este fârte îngust și nu se limiteză de cât 
cu estremitatea Valachiei, în inima. căria se află 
trei forterețe turcesci de. acestă parte pe malul 
Dunărei, Kula, Giurgiu, Brăila, afară de. tre- 
cătorea  Bugiacco, numit Foksan la confinele 
Valachiei, care comunică asemenea cu pasagiul 
Bossa, prin care Turcii intră ordinariamente în Tran- 
silvania, şi care. dă Valachilor mai multă temere: 
de cât sus-menţionatele locuri a le Turcilor. In 
schimb și din partea nstră, noi nu avem de cât tre-
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cătârea -de la Orșova și trecătârea numită Bra- 
p«:Slav şi Ruchal departe 'de 45 leghe de marșă 
d_. la locul sus-dis vecin de P6roa Roșie departe 
patru ore de Corone.... Ca să trecem acesti munţi 
cu -patru regimente și jumătate și cu băgajele lor, 
ne a trebuit cinci. gile ȘI. jumătate fără a perde 
un moment de timp... 
După acestea Pica descrie trecerea: peste 

ii, pe urmă prin Craiova, Piteşti, Câmpu-lung.... 
»Resultă dar, conchide. generalul, din cea ce sia 

vedut, că nu este posibil “de a caserma trupe, și 
locurile unde s'ar “putea. este de considerat su- 
pranumitul pasagiti. Bugiacco cu Nicopoli și sus- 
menţionatele cetăți turcesti; de altă parte trebue 
să considerăm dificultăţile celor trei pasage, în cas 
când-ar fi trebuinţă să se trimeță ajutor în acestă 
provinție..... > - 

„ Curtea- pâte vedea că tâte ofertele și ajutărele 
Valachilor nu pot fi de cât secrete, de vreme. ce. 
in starea de față ei sunt -din tâte părțile subju-! 
gaţi Turcului. Voind să casernăm trupele şi să 
ocupăm provinția în serviţiul M. S., ne va fi de 
trebuință 18 scii 20 regimente infanterie , ca- 
valerie, dragoni şi “tunuri, ca 'să ne facem pose- 
sori pe sus- “numitele fortereţe turceşti, și pentru 
ca să aibă quartiruri trupele, e de trebuință de. 
bună înţelegere și blăndeţe, căci e de temut că 
locuitorii, îndată ce 'vor simţi greutatea. quartiru- 
rilor, să nu părăsescă casele lor, cum fac când 
trec. Tatarii, trăgându-se în păduri, liberi de ori 
ce insulte, soldaţii remăind atunci în case, însă. 
fără nimic întrînsele.... In marşul meă am cătat 

"săi îmblănzesc, n'am întărdiat însă a descoperi 
că ei cunosc forțele țerei lor. | 

Fără a goni pe Turci nu 'e dar mult de spe- 
rat. Făcând însă acesta, vom putea constrănge 

pe locuitori să facă ceea ce actualmente fac pen- 
tru Turci... Acestora le daii patru scă cinci sute
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pungi anuale afară de ajutore în cai și în me- 
rinde, pentru acestea stai Turcii neincetat la 
costele lor solicitând aceste. tributuri...“ , 

Veterani termină relațiunea sa atrăgend aten- 
ţiunea asupra Focșanului, pe carel consideră ca 

un loc important și demn de a fi fortificat. - 

Las acestă idee la aprețierea strategistilor nos- 
tri, neav&nd competinţă în asemenea cestiuni. Un 
lucru însă, pentru a face o mică diversiune eşind 
din documente, șia v&: repausa puţin, să mi se 
permită a pune subt privirile militarilor nostri: 
Acest lucru este amârea ce taţi acesti căpitani 
și Gmeni de arme italiani : ai avut pentru litere 
și pentru arte. 

Graţie acestui amor, ! numele contelui Veterani 
din Urbino este pronunţat astă seră cu simpatie 
în Capitala Romăniei. 

. Factele militare şi strategice s'ar fi uitat de mult 
şi numele 6menilor de arme italiani ar fi abandonate 
întunerecului; deca ei nu' Și iarfifăcuto ondreșio glorie 
de acultiva, a încuragia și a protege literile şi artele. 

Toţi acei militară toți acei duci şi signori, mulți. 
dintr'înșii condotieri, care dominară în Urbino, 
Ferrara, Verona, Rimini, Revena etc., născuți și . 
crescuți 'cu armele în mână, într'o epocă. delupte 
mai neîntrerupte, găsiaă timp să „cultive ŞI să pa- 

troneze artele și: jiterile. 
Fără a susţine, împreună cu unii autori, că I- 

talia datoresce renascerea. și splendida sa des- 
voltare literară și artistică. din secolul XV şi XVI 
curților acestor potentaţi, nu putem nega marea 
influență a acestor curți. strălucite asupra prodi- 
gi6sei, miscări artistice ce se produse în Italia - 
într'o epocă când mai tâte cele lalte state ale 
Europei eraă, putem dice, în barbariă. 

Era un. adevărat condottiere ducele de Urbino | 
Federigo II, care ridică în secolul XV magnifi- 
cul palat ducal din "Urbino, palat ce deveni re-
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şedinţa uneia din cele mai strălucite şi inteleginte 

curţi ce a esistat vre-o dată, care întreținea cu 

cheltueli iniense în tâte orașile Italiei patru-deci 

„de scriitori ca să culegă manuscrise şi să copieze 

-. poeţii şi autorii antichităței, 'care funda acea 

splendidă bibliotecă, /a sugrema ecceleuză del pa- 

lazzo, dice un autor contimporan, ce constituă 

astă-di cel mai strălucit margaritar al bibliotecei 

Vaticanului. . 
“Era un militar şi un condottier fiul lui Fede- 

ricgo II, Guidobaldo-Guidobaldi care, ajutat de 

" virtuâsa sa soţie Elisabeta Gosaga, ridică atât de 

mult splendârea curţei. sele în cât ea deveni cen- 

trul de întrunire a tot ce era mai celebru şi mai 

lustru în Italia în arte, în litere, în civilitate, în 

curtenie. 7 piz cocelenti în ogni faculta, dice Bal- 

dasar Costiglione, che în Jfalia si rovassino îvi 

concorrevano. . ae | 
“Cine voesce să 'și facă o idee' despre modul 

cum se petrecea la curtea din Urbino, cum .pe- 

treceati prin urmare și acei teribilă militari italiani 

din secolul de mijloc (căci: a proposito militari 

facurăm acestă digresiune), să citescă între al- 

tele” cartea unui contimpuran ce luase însuși parte 

la acesta petreceri, contele Baltazar Castiglione, 

J].. Cortegiano!i). Va vedee natura petrecirilor de- 

licate, petreceri eminamente literarii şi -artistice 

ale curţii militarilor și condotierilor italiani. 

Un joc, între altele, era mult gustat la curtea 

din. Urbino. Când toți 6speţii palatului ducal e-: 

raă sera adunaţi împrejurul duchesei, duchesa, 

'scă unul din asistenţi, propunea un argument asu- 

pra căruia erai invitați toți asitenţi a vorbi şi 

„a raționa E | | Da 

Câte odată dioa surprindea pe nobila: compa- 
nie. ascultănd şi luând parte la conversaţiunile ce 

') Omul de curte. Acest cunânt ar putea îi tradus în secolul no- 

stru, prin omul “de salon, Phomne du monde.
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provoca acest joc, atât de mae plăcere găsiaii 
in aceste conversaţiuni în care domnia gustul, spi- 
ritul, delicateţa, curtenia și care, câte “odată, se 
ridicau până la eloquenţa. Dr ali raggionamenti, 

dice -Castiglione, a7avug/ioso piacer si pighiava 
fer esser piena la casa di noblissimi 2gegiti. 
Întruna din seri, conversându-se asupra qualităților 

ce trebue să aibă perfectul: Corfegiaz, unul din 
Sspeți, om eminamente de arme, dupe ce. vorbi de 
necesitatea, pentru un: perfect. Cortegiau, de a fi 
îndemânatic în mănuirea ori cărui fel de arme, 
insistă asupra necesităţii tot atât de mare de a 
cultiva literile și artele, și-termină prin a cita doă 
esemple ce plăcură mult companiei, esemplul lui 
Alexandru cel Mare, care invidia pe Achille, nu atât 
pentru marile lui fapte r&sboinice cât pentru fericirea 
ce a avut de a găsi un Omer ca să celebreze 
aceste fapte; Alexandru prin urmare, dice Cor- 
tegianul cu subtilitate, pune literile mai presus de 

_cât armele, cari erai 'cu tote astea profesiunea . sa. 
Al doilea esemplu fu al: lui. Achille însuși. În- 

țeleptul săi dascăl nutri pe Achille încă din l&- 
găn cu musica. și esercită mânele elevului său, 
ce avea să verse atâta sânge troian, în a face: 

să vibreze cârdele lirei. 
Ce soldat, termină Cortegianul, ar putea să se 

„ruşineze de a imita esemplul lui Achile. 

IX... 

In urma acestei escursiuni la curtea ducilor de 
Urbino să ne întârcem, Domnii mei, la archivele 
Veneţiei... - 

Seriile documentelor. despre. care. îmi mai re- 
măne a vă întreţine sunt cele: mai importante. din- 
tre tăte. 

Etă mai ănttiti seria raporturilor. sc dispaci- 
lor ambasadorilor veneţiani la Constantinopoli,
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una din cele mai preţise sorginte ale istoriei țe- 
rilor n6stre. 

Etă âncă seria numerselor documente relative 
la Stefan cel, Mare, ce. pune în cel mai strălucit 
reliev marea figură a eroului romăn. 

Ca să înțelegeți val6rea și importanța istorică 
a raporturilor diplomatice, ce ambasadorii vene- 
țiani tărmiteai în fie-care septămănă Serenissimei- ” 
Republice, să'mi daţi voe a vă dice câte-va cu- 
vinte despre Gmenii politici ce dirigeati şi deser- 
veaă diplomaţia venețiană și a schiţa, în 'câte-va 

„trăsuri, caracterile principale ale acestei diplomaţii. 
Acela care studie cu 6re- -care atenţiune guver- 

_nul Veneţiei nu întărdiază a se convinge că el 
este o capodoperă de sistem politic. 
EX bine, diplomaţia era unul din principalele 
levieruri. ale acestui guvern. 

Deca Veneţia a jucat un rol atât de însemnat 
„în istorie și a.avut un loc atăt de propondent 
în Consiliile Europei, acesta o datoresce în cea 
mai mare parte diplomatiei sele. 

Spirite obicinuite cu maniarea afacerilor publi: 
ce din virsta cea mai tângră, observatori plini de 
perspicacitate, negoţiatori abili, apreţiatori- linis- 

„tiți şi reci ai tutulor situaţiunilor și al tutulor e- 
ventualităților, &meni - politici, cu: un cuvânt, de 
primul. ordin, tă diplomaţii cărora Republica în- 
credința afacerile. privitore la relațiunile .scle cu 
curțile și guvernele străine. Putem dice că a- 
cestă artă a diplomaţiei este o creațiune vene: 
ţiană. Veneţia i-a imprimat âncă din timpurile 
mediane sigiliul geniului seii. At esistat-fără în- 

doială şi în alte “State negoţiatori abili, observa: 
tori perspicaci și. diplomati fini; nicăiri- însă nu. 

. întîlnim o diplomaţie servită cu atâta regulari: 
tate, şi care își are cu mai multă precisiune mij- 
l&cele, artificiile şi metoda sa.  Caracterile s€le 
„sunt așa de bine stabilite în cât ele se transmit
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din. personagiii. în personagiii, din generaţiune în 
generaţiune, cu: un admirabil spirit de tradiţiune - 
carei perpetuă metoda, perfecționăndu-o neîncetat. 

Secretul acestei superiorităţi trebue să | cău- 
tăm în educațiunea ce primiati patricianii NVe- 
neţiei. | 

Tâtă educaţiunea tindea a le îndrepta inteli- | 
„genţa și facultăţile spre politică și diplomatie, a- 
facerile de altă natură, precum afacerile comer- 
ciale, fiind înterdise nobilului venețian ca incom- 
patibile cu maiestatea guvernamântului. 

F6rte des patriţianul venețian; abia eșit din 
adolescenţă, însoția, ca benevol, pe ambasadori 
la diferiţi Suverani ai Europei. El învăţa obice- 
iurile curților, arta de a negoția,. modul de a 
tracta, şi se exercita în arta .de a scrie consem- 
nând în jurnale personale resultatul observațiu- 
nilor 'sele. 

La 21 de ani cei mai câpabili dintre dinșii a- 
rai admiși ca auditori în consiliile Eccelenţisimu- 
lui Colegi: sazz ag/i ordini și putea a asculta tâte 
discuţiunile miniștrilor și: tâte deliberările lor .a- - 
supra afacerilor celor mai grave ale Statului. 

La 25 de ani intra de drept în Cozzst/ul Ma- 
giore, putând de 'aci fi ales membru al Sezaza- 
Ini, al Fecelentisimului Colegii, al Consiliulară 
celor A, al: Consiliului: sc * Tribunalul celor 
JI/ etc. etc., exercităndu-se și perfecţionându- se . 
ast-fel pretutindeni în cunoscința și manierea tu 
tulor afacerilor Statului. | 

Aceia dintre d-vâstră, cari nu cunosc mecani- 
smul politic al Veneţiei, vor dori. pâte a sci în 
ce' consistă diversele instituţiuni ce numirăm; și 
care sunt atribuțiunile lor, cu atât mai mult că 
în conferința n6stră numim la fie- -care moment 

aceste instituţiuni. 
Consiliul Maggiore era corpul politic în 'care 

resida suveranitatea și drepturile de maiestate,.
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El se compunea detâtă nobleţa şi coprindea 
tâte cele lalte corpuri ale Statului, care încetaii 
când el își ţinea şedinţele, precum , încetat toţi 
magistrații Romei când se ține Comitiile. 

Gri-ce nobil, cum am dis, la versta de 25 ani 
intra de drept în acest Consiliă. 

Dioa. intrării era pentru densul o a doa di de 
nascere. Din acea di el devenia membru al Sta- 
tului și lua în posesiune drepturile vieţei civile 
şi politice. 

Citadinii seu burghesii precum şi poporul « erai 
cu gelosie excluși din Consiliul Maggiore, precum 
și de la ori ce participare la afacerile politice. 

Nici o dată, sub nică un cuvânt, în nici o cicum- 
stanță un plebeian nu pâte face parte din. cor- 
purile politice ale “eneţiei. 

. Principatele atribuţiuni ale Consiliului Maggiore 
erai votarea legilor fundamentale și elecțiunea 
„magistraţilor şi “marilor demnitari ai Statului, în- 
„cepănd cu Dogele. | 

Straniti - şi extra-ordinar era modul de alegere. 
“al: Dogelui. | , 

Pentru a rupe ţesăturile întrigeă,. şi distruge 
ambiţiunile personale, iată ce imaginase Verieţia. 

După mârtea Dogelui, Consiliul Maggiore, “adu- 
nându-se în complect, se trăgea la sorți din mem- 
brii lui trei-deci, care se reduceai, printr'o nouă tra- 
gere la sorţi, la nouă membri. Acești nouă numiai 
patru decă de. electori provisorii, care la rândul 
lor erai, prin sorți, reduși la. doui-spre-dece. A- 
cești doi- -spre-dece,. numiatt- doi-spre- -dece și cinci 
alţii cari, iarăși prin sorți se reducea la nouă. 
Acești nouă numiait din nou patru-deci şi cinci 
pe care o ultimă tragere la sorți îi reducea la 
unsspre-dece. ... | 

In fine aceşti un-spre-dece din urmă alegeail 
- patru-deci şi unul care erai electori definitivi. 

Acestia, după. ce erai “confirmaţi de Consiliul
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Maggiore prin maioritatea absolută a voturilor, 
alegeati pe Dogele, care trebuia să întrunescă cel 
puţin dou&- deci și cinci de voturi. 

__ Consiliul Maggiore alege âncă pe membri Se- 
_natului, cari la” început erai în număr de oo, 
dar care în urmă s'a suit cu încetul pînă la 230. 

Senatul era adevăratul Guvern al Republicei, 
-și împărtășia cu Consiliul Maggiore drepturile de 
Maestate. 

EI conținea adevărata aristocrație, în -sensul cel 
bun al cuvântului, pe când putem dice că Con- 
siliul Maggiare continea! poporul nobleţei” 

EI era sufletul Republicei, pe când acesta din 
urmă era corpul ei. 

El declara resbel și încheia. pace, numia pe 
ambasadori și pe residenți, precum și pe "înalții 
funcționari militari pe uscat şi pe mare, alegea | 
„membri Eccelentissimului Colegiu, esamina reso-: 
luţiunile ce acesta presintai la “deliberaţiunile lui, 
precum și comunicaţiunile Consiliului celor X, as- 
culta relaţiunile ce ambasadorii Veneţiei trimiteaii 
de la diversele Curți unde erati acreditați, cu un 
cuvânt, ' Senatul era principiul tutulor acţiunilor 
Corpului Republicei. 

Lccelentissimul Collegiii, s&ii Consiliul de ministri, 
'se alegea cum diserăm de Senat. 
El se compunea din Dogele, din șese consilieri > 

y fără de cari „Dogele nu putea nici, să dea au- . 
dicnță nică să delibereze, și din șese mari înțe- 
lepăi 2 grant Savii, care erai adeirărați ministri 
de Stat, “deo înțelepciune şi o prudenţă consumată. 
Acestia esaminaii tote afacerile ce trebuiaă îna- 
intate Senatului, unde a jungeai studiate și: dige- 
rate. Unul pe'septămână, Savzo di Settimana, €- 

„ Xamina și prepara tâte afacerile presintate Cole- 
giului. El era adevăratul. șef al Republicei. Pe Iîn- 
gă acestia mai intrati în Eccelentissimul Colegii acei, 
tineri patricieni, despre care vam vorbit mai sus,
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savii -agli ordini, înţelepţi “ pentru că sciati să 
asculte și să fie la ordinile celor mai bătrîni și 
mai experimentați de cât dânșii. Acesta - consti- 
tuă o adevărată șcâlă de politică experimentală, 
o pepinieră de Gmenii de Stat.. 

I sait agli ordini nu aveati voce deliberativă 
dar puteai da avisul lor, asupra tutulor cestiu- 
nilor ce se desbăteai în Colegii. | 

În acestă șcâlă j junii patriciani învățat a cun6- 
sce tâte resorturile și tâte înteresele Statului ȘI 
se obicinuiai cu arta de a guverna., 

„ Colegiul era presidat de Doge, setul nominal..al 
Republicei. e i 

În realitate Dogele nu avea nici o putere și 
era cetătianul cel mai “pucin liber din: Veneţia, 
supus fiind neîncetat supra- -vegherei și spionagiu- 
lui Consiliului celor X şi mai cu semă a celor IH 
Inguisitori de Stat. 

__ Rex est in purpura, senator în Curia, în Ure. 
captivus. 

Consiliul celor X fu stabilit de raţiun a de 
Stat. În circumstanţele g grave el își întindea puterile 
pănă a revoca și casa “decretele Consiliului Mag- 
giore şi a negoţia alianţe ofensive și defensive fără 
scirea Senatului. El tracta în cel mai mare se 
cret segrelissimamente afacerile de o importanţă es- 
cepţionala, și exercita un fel de despositism a- 
supra tutulor nobililor pe care "i menținea. în res- 
pectul tradițiunilor. 

El veghea asupra . liniștei “Republicei, autorii 
turburărilor, conspiraţiunilor. și trădărilor. politice - 
erau isbiţi de „pedepsele cele mai teribile, Consi- 
liul celor X dispunEnd pentru aceste casuri de ar-. 
mele cele mai îngrozitâre. | 

Unele interogatorii se făceati în întuneric, ȘI. 
teribilele închisori / Pionzdi și / Pozzi constituati 
pedepsa cea mâi uşâră a condamnaților politici. 

- Adesea inculpatul politic. dispărea din sînul fa- 
4
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se aplica formula următâre : 
,Condamnatul să fie condus la canalul Orfano, 

unde, cu. mâinele legate și cu pietre la git, să fie 
arancat de un ofiţer al justiţiei — Și să 76ră. 

Consiliul sat Tribunalul celor II] Inquisitori 
de Stat se alegea 'din sînul Consiliului celor X. 
„EI era tribunalul suprem care, la momente date, 
putea să. centraliseze: în: mâna sa. tâte atribuţiu- 
nile Statului. El supra-veghia și spiona. pe toţi 
care se ocupati de afacerile publice, începend cu 
Dogele, în ale:căruia apartamente ei aveaii drep- 
tul de a intra prin porţi misteri6se la ori-ce oră 

“a dilei şi a nopţei, fără ca'elsci familia-lui să 
îndrăsnescă măcar a arăta 6re care surprindere. 
“Fiind câteși trei de acelaș avis, ci puteai să 

înnece şi să stranguleze pe însuşi Dogele. 
Er tractaă direct cu ambasadori în questiunile” 
grave de stat: care trebuiaii înconjurate de mister. 

Am vădut că în afacerile pergamenelor rela- 
tive la depositul de bani ai casei Brâncovenesci 
la Zecca Veneţiei, ambasadorul venețian la Con-. 
stantinopole se adreseză. către Inquisitorii de Stat 

"iar. nu către .Dogele. îă 
» Spionii, ce Republica întreținea pe la curțile 
străine și la al căria. spionagiii iu :scăpaii nici 
chiar ambasadorii” veneţiani residenţi- la acele 
curți, erai sub ordinile. lor. directe. 

“Câte o dată, inspirându-se de rațiunea de Stat, 
ei dati porunci. îngrozitâre: de esemplu acea po- 

- runcă ce'ei dat ambasadorului venețian la Con- 
stantinopoli de a otrăvi pe faimosul.Conte de Pon- 
neval care trecuse în Turcia, unde se făcuse Pașă 
turcesc, și ale căruia sentimente ostile în- contra Re-. 
publicei eraă de mult cunoscute. 

Tribunalul Inquisitorilor.. de stat a contribuit 
mult să dea guvernului  Republicei veneţiane a- 
„cel caracter de mister-și de dramă ce a exerci- 

IL] +
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tat o acțiune atât de însemnată asupra imagina- 
țiunilor. “ 

Convicţiunea ce toți aveati că Tribunalul Inqui. 
„sitorilor, prin numeroșii sei spioni, știa: tot și că 
dispunea, pentru a pedepsi de teribile arme, men: 
ținea. spiritele într'o temere perpetuă pe care gu- 
vernul Veneţiei o considera ca fârte salutară pen- 
tru linistea și interesele Statului. Frica,: însoţită 
de “ideea misterului care o făcea și mai: îngrozi- 

_târe, fu în Veneţia un principiu de guvernamânt, 
şi în realitate Tribunalul Inquisitorilor fu înspăimân- 
tător, mai mult prin frica ce inspira și prin 'mi-. 
sterul întradevăr” inepenetrabil . de care scia să 
se înconjâre, de cât prin actele sele. 
„Dar să ne întorcem la diplomaţi şi la diplomaţia 
“venețiană. 

Inţelegeți, Domnii mei, că 6menii politici care 
se exercita în maniarea afacerilor. Statului, tre- - 
cănd: ca-merbri: activi mai prin tâte instituțiuni- 
le ce schițarăm mai sus, lucru ce devenea lesne: po- 
sibil din causa că. toţi nu era aleși de cât'pe 
un an cu dreptul numai-de a fi reeligibili înţe- 

„legeţi că bărbați crescuţi la o asemenea scâlă, 
deveniati diplomaţi de o experiență şi o capaci- 

„tate: consomată.: Sciind mai cu semă că funcţio- 
narea înteligintă a tutulor instituţiunilor . Vene- 
ţrei era bazată pe' cunoscința a tot ce se petre- 
cea atăt în interior cât și în exterior; cunoscând că 
politica la curţile pe lângă cari erai acreditaţi 
avea “mai adesea drept mobil sentimentele ŞI pa- 
siunile Prinţilor și ministrilor; îhdatorați de a-în- 
sciința pe guvernul lor de tot ce se petrecea în 
Statele unde se aflaă, ei dobăndeau o adevărată - 
pasiune de a ceșceta tot, de a cundsce tot, de 
a raporta tot. 

Ei trebuiaii.. să informeze pe Senat, septămână 
cu septămână, de tâte proiectele, de tâte actele, 
de tâtemiscările Suveranilor și Popsrelor, și a-



cela era considerat ca .cel mai bun ambasador 
care 'isbutea să cunoscă lucrurile cele mai ascunse. 

Caracterul, cualităţile, defectele, -interesele, a- 
finităţile Prinţilor și ministrilor, amiciţiile lor, re- 
laţiunile lor, însuși cele feminine, trebuia -tot ra- 

“portat Senatului, căci Serenissima Republică tre- 
buia să cunâscă starea lumei și a acelora careo 
“guverna, combinaţiunile politicei sele exteridre şi 
rolul sei în lume fiind. basate pe acesta cunos- 
cință. 

Etă scâla la care! se” forma: diplomaţia vene- 
ţiană. Cunoscinţa perfectă a situațiunilor ; sentimen- 
tul just al forțelor ce pune în mișcare politica! 
Statelor; prevederea . tutulor eventualităţilor; p&-: 
trunderea viitorului; €tă principalele caractere ale 
acestei diplomaţii.” 

» În urma celor espuse până aci puteţi cu înlesnire 
înţelege; Domnii mei, importanţa pentru istoria tu- - 
tulor naţiunilor a depeșelor (î disfacez) şi a relaţiu- 
nilor (/e relaztouz) ambasadorilor ' veneţiani. 

J dispacci erai raporturile ce ambasadorii. tri- 
meteaii mai în fie-care septămână Senatului în 
timpul residenței lor la -Curtea pe lângă care e- 
“raă acreditaţi. 

__ Le. Relazioni erat espunerile ce ei făceati la 
" întârcerea din : misiunea lor și pe care le citeai 

ci insuși în sânul Senatului. 
In dispaccii, ambasadorul espunea fattele ast- 

fel precum se presintait în fie-care di observaţiunii 
și perspicacităței scle: el era un narator sclav - 
al circumstanțelor. 

In relatiună, ambasadorul 'devenia un adevt- 
rat istoric și făcea, pentru o adunare de guver- 
nanți, tabloul! curții și Statului pe care | obser- 
vase cu peneraţiunea fină a diplomatului și pe care 
'] studiase cu vederea prevădătâre a omului de Stat. 

In dispacii diplomatul venețian intrebuințeză pro- 
cedările sc6lei flamande și olandeze, și sar putea



57 
Li 

întrece, în ceea ce. privesce minuţiositatea și pre- 
cisiunea detaliurilor, cu un Gerard- Dow, Van Os- 
tade sei 'Theniers. 

In relaţiuni, el adoptă metâda. şi procedările 
marilor scoli italiane și grupeză faptele şi evene- 

“mentele cu. acea măestriă supremă cu care un 
Rafael, un Michel:Angiolo un Andrea del Sarto 
grup&ză. personagele în tablourile şi frescurile. lor. 

Cu chipul acesta, nu era guvern în lume care 
să fie mai bine instruit de cât guvernul Veneţiei 
despre tot ceea ce se petrece în tote Statele Eu- 
ropei și însuși ale Asiei.  -: ” 

Putem dice că Senatul Veneţiei vedea născănd 
şi crescănd Ssubt ochii :sei pe toți prinții streini 
și asista la spectacolul ciurților şi guvernelor ce- 
lor mai depărtate. 

| Aceste dispacii și aceste relaţiuni remăneat tot- 
 dâ-una înconjurate de cel mai mare secret, şi di- 
plomaţii veneţiani erau siguri că nimeni, alară 
de incinta Senatului, nui va compromite comi: : 
tănd compromitătâre. destainuiri: aa 

„ Păstrarea. secretului era. întradevăr o dogmă | 
de Stat în. Veneţia şi: constitua un fact funda- - 
mental în politica ȘI diplomaţia Serenissimei Re-- 
publice. 

“Tăcerea era un zeii la care se închinat Vene-. 
ţianii cu cel mai mare „respect. 

Eșiţi. din Senat, acei Omeni pare că perdeaui 
memoria celor dise și. celor petrecute. 

ltă doe casură cari” demonstră acesta. minu: 
nată facultate. a Gmenilor politici veneţiani de - 
a păstra secretele de Stat, 

In anul 1495 Senatul, compus de mal bine de 
230 membri, tracteză o lisă cu Papa, cu Im- 
peratorul, cu regele Castiliei, cu regele Neapo- 
lului, cu ducele de Alilan in contra regelui Fran- 
ciei Carol VIII. Ti .bine ambasadorul: frances . în 
"Veneţia, Philippes de Comines nu scia nimic de-
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spre acesta, Și tocmai: „după mai multe luni el 
primi cea d'întâii sciință despre acestă ligă din 
gura Dogelui Barbarigo. 

Un alt esemplu. | | 
. Senatul hotărasce mârtea generalului Carmagno- 

la care „se. afla: afară din Statele „Republicei. 
Carmagnola: are numeroşi amici printre sena-- 

tori. Nici unul însă nu "i trimete un cuvânt mă- 
car. de bănuială, și opt luni în urma decisiunei 
Senatului: de a se condamna? la mârte, el vine 
liniștit” în Veneţia şi, îndată ce sosesce 'aci, este 
aruncat în înspăimentătârele - închisori numite . - 
d Pozzi şi de acolo, după ce.i se aplicară cele 
mai îngrozitâre torture, fu executat.: 

X. 

In urma celor dise asupra diplomaţiei Serenis- 
simei. Republice şi. scâlei la care se formait am- 
basadorii săi, putem aborda, cu mai multă sigu- 
ranţă .și pricepere, seria dispacilor scii rapotuti- 
lor ambasadorilor veneţiani la Constantinopoli 
care privesce istoria ţerilor romăne. 

IDeca acestă serie ar fi complectă, am putea 
găsi într'însa istoria întregă a ţerilor nâstre, scrisă 

"în fie-care.di de marturii oculari, observatori pă- 
trundători, politici înţelepţi şi buni scriitori. 

* Din nenorocire un incendiă al „palatului ducal 
în anul 1552 a distrus aceste raporturi, şi seria 
lor nu începe de cât din acest an. 

Mai fie-care raport conţine amărunte t6rte in- 
teresante asupra țărilor romăne și investigatorul 
patient pote, mat lună cu lună, reface istoria Ro- 
mânilor de la jumătatea seculului XVI până la. 
căderea Republicei la sferşitul secolului XVIII. 

Aprâpe pe un interval de un secol (de la 1552 
6: Octombre “până la 1630 Decembre 1).eă am
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«* despuiat seria acestor. raporturi şi am -estras din- 

trinsele tot cea ce: se raportă la istoria, n6stră. 

Am'aci, Domnii mei, cum . puteţi vedea, materia 

cel puţin a două mari volume. . 

. Inţelegeţi că 'mi este cu neputinţă a. analisa, 

astă seră, acestă -volumin6să colecţiune. 

“După câte vam spus asupra diplomaților ve- 

neţiani nu veţi fi surprinşi de descoperirile şi in- 

formările ce vom găsi în raporturile lor. Ele sunt - 

palpitante de interes, şi pot dice: de actualitate, 

căci o .mărturie oculară : ne face să. asistăm la - 

peripeţiile evenimentelor ce descrie. | 
Vă voit da câte-va esemple. . 

" —Ambasădorul Antonio Barbarigo (Pera 12 Iuliu 

1358) anunță Dogelui aducerea la Constantino-. 

poli a vornicului Socol, carele 'răpise fiscul munte- 

„nesc și se încercase a usurpa chiar tronul. 

Fiind dânsul patronat de regele Franciei şi de 

regina ungro-transilvană, Sultanul răspândi vorba 

că “| graţiază de mârte,. dar îl va trimite în e- 

xil-la Rodos cu un alt boier român, complice al. 

săi, pentru ca-ast-fel-să nu mai potă turbura 

Muntenia,  unde- să domnescă în linişte Mir- 

cea Vodă, acesta plătind un tribut anual de 

0,000 ducați. Se aude totuşi că «eri n6pte 

Socol şi alţii câți-va ati fost aruncaţi în mare... 

— Ambasadorul Nicold Barbarigo. (Pera 7 Marti 

1578) anunță Dogelui .rumorea cum că Sultanul, 

avănd încurcături cu Persia, şi având a se linisti 

din . partea Moldovei, ar fi trimes în secret un 

capigiu ca să sugrume pe Domnul moldovenesc 

Petru Șchiopul, pe care: Moldovenii îl urăsc subt. 

cuvânt că: este  munten, luănd acestă măsură 

fără. scirea vizirului, acesța fiind corupt de către 

Pet-u-Vodă cu mii de galbeni prin Șeitan Can- 

tacuzino. e i 

Intrigile ce boerii noştri fac la Constantinopoli, 
respăndind și promițănd sume considerabile pen- 

z
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tru a ajunge la domnie sunt descrise cu o de- 
solantă exactitate şi monotonie de către amba- 
sadorii veneţiani. Se 

« Pera, 2 August 7597. 

_»Sa respăndit sgomotul, despre numirea la 
domnia din Moldova, prin induența ambasadoru- 
lui engles, a unui bătrân din neamul domnilor 
celor vechi. de : acolo, carele. trăiesce in Anglia, 
apoi trecu prin ' Veneţia Şi se ține ascuns, pro- 
“mitănd 400,000 taleri : Sultanului și. 100,000 vi- 
zirului, ast-fel că actualul Domn moldovenesc Pe: 
tru Șchinpul va fi destituit“ iar Moldova, deja 
sleită, se va ruina cu desăvărşire prin estrema 
lăcomia a: Turcilor, la care tâte se fac prin bani. 

o sa 7 Saytenirie 594. 

Di , 

. Petru Șchiopul fuge în Germania, ne mai 'pu- 
tând suferi jafurile și tirania Turcilor cu totala 
ruină a ţerei scle, iar tronul vacant se va da a- 
celuia care va plăti mai mult. 

y 

Pera, 7 Septembrie 1597. 

Petru Șchiopul a fugit cu multe averi din Mol- 
dova in Germania .. . îar domnia, prin protec-. 

„ţiunea ambâsadorului engles, sa dat lui Aron, 
care a oferit Sultanului 400, 000 scudi, şi viziru- 
lui 100,000, cine mai scie cât celor-lalti, afară 
de . tributul regulat de 15000 taleri pe an şi a- 
fară de o sumă întreit atât de mare ca dări es- 
traordinare, 

N
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Pere, 76 Noemărie 7397. 

Fiind că Aron- Vodă remase dator în Constan-" 
tinopoli un milion în aur, bani promişi Porţei scu 

luaţi 'de la particulari cu: dobăndi exorbitante, un 
ciauş "l-a insoţit într'adins, avend a remănea în 

„ Moldova până -ce poporul- de acolo va plăti cel 
puțin: ceia ce sa promis Şi pașalelor. , Judecaţi 
până la ce grad-de ruină și disperaţiune va Îi 
adusă acea nenorocită ţeră, din spinarea "căria 
-vor trebui să se stârcă acestea şi atâtea altele... 

Perisino a che termine di. ruina e disperaztone 
sarauno ridotile quelle misere genti dalle vile de 
guala finalmente si averă da cavavr guesto e mollo 
aliro danaro per gusta causa. 

Este curios de a vedea acțiunea ambasadoru- 
“lui” engles. pentru a ajuta pe Aron dea lua. dom- 
nia Moldaviei. El merge până a pune iscălitura 
sa, pentru ai procura bani, și contractă ast-fel o. 
datorie însemnată către un 6re-care Elman. A- 
cesta reclamă în contra ambasadorului resultănd. 
de aci un proces între amăndoi. Ambasadorul 
venețian reproduce în raportul seă “recursul. lui 
Elman în contra representantului Angliei precum 

și recursul acestuia în contra lui: Elman, şi ne 
pune în confidenţa disputei ambasadorului en-. 
gles :cu marele vizir, acesta arătăndu-se forte su- 

“părat că un ministru: străin se amestică în aface- 
rile. Moldovei: i a 

Resultă din raporturile ambasadorilor veneţiani 

că Englitera sa amestecat în mai multe rănduri 
în afacerile, ţerilor nâstre. -. 

Așa în anul 1556 lanuarie 12 ambasadorul ve- 
neţian anunţă. Dogelui că ambasadorul Engliterei 
face tentativa de a uni pe Poloni, Moldoveni. ŞI 
Tătari în favârea Turcilor şi în contra lui Mi- 
haiă Vitezul și Transilvănenilor. Un an mai în ur- 
mă, 1597 Decembre 17 : ambasadorul venețian ne
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arată pe Mihai scriind ambasadorului engles 
și rugăndul de a fi negoţiatorul sei, pe lângă 
Porta. - Vizirul nu crede la promisiunile ce Mi- 
haiii. face, prin: ambasadorul engles, și la insisten- 
ţele acestuia de a încheia pacea respunde că mi- 
nistri Principilor nar trebui să se amestece în 
treburi care nu” privesc, chei ministri dei prin- 
cipi non devono intromelter în guesti fatti ma 
atlendere solamente all loro negozti. 

„„. O intervenţie a Engliterii - mai obstinată este 
cea relativă la un pretendent la tronul Moldo- 
vei, Stefan Bogdan, pe care ambasadorul vene- 
țian nil arată venind din Londra la Constanti- 
nopol subt protecţiunea Regelui Engliterei (1608 
12 ulii). 

Ambasadorul - engles îi dă. ospitalitate, î în pala- 
“tul săi și pune în joc tâtă influința sa ca.să”] 
facă să ajungă la domnia Moldovei. | 

Sultanul și: Vizirul sunt în contra lui. În urma 
reclamărilor și trimeterii continue de bani la Con- 
stantinopoli a principelui ce se afla pe tronul. Mol- 
daviei, Vizirul se încercă a scâte din casa amba- 
sadorului engles' pe. Stefan Bogdan prin viclenie, 
dicăndu'i că “Porta îi este favorabilă Şi că putea 

„să între în vechiul palat din Constantinopoli a 
principilor moldoveni, ca ales find de dânsul Ia 
domnie zote entrare nella casa antica : gui dei. 
Principi di: Moldavia come eletto da Îni e che si 
savebero poi fatte tutte le altre Chiarezze 'neces- 
sarite alla sua învestitură. E 

Ambasadorul engles înțelege viclenia şi nu 
permite lui Stefân” Bogdan de a şi din palatul 
săi. (Pera 29 Mai 1610). 

* Sevorbesce în acelaș raport (29 Maiit 1610), deten- 
tativa Metropolitului de Iași de a otrăvi pe Vodă cu 
“anafora ce acesta: lua în dioa de paşte și se bănue- 
sce-Stefan Bogdan ca complice cu Mitropolitul. 

“ Faptele ambasadorului engles“ în acestă“ afa:
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cere supărară atât de mult -pe. vizir, în cât într'o 

di atesta merse până a i dice: că Sultanul îl va 

trimite legat în Englitera la regele săi, ca să i 

tae capul: gizazse în fine îi Bassa a dire all Am- 

basciatore che îl gran Signore îl maderebbe în 

Înghilterra legulo al suo Re. perche gti lagliasse 

la testa. (Pera 29 Mai 1610). -: A 

„Ștefan rare parte de domnie și vedem însuși - 

pe regele Poloniei scriind regelui Engliterei - 

pentru a 'lrugaca să înceteze de a'l mai susține 

prin ambasadorul sei la Constantinopoli. 
Deca, D-lor, citaiă aceste casuri, este nu atât ca 

să vă arăt că Englitera a cătat, ta şi -Franţa, 

„ Polonia şi Veneţia, să exercite o 'înfluenţă în ţe- 

rile nâstre prin ambasadorii lor la Constantino-. 

„poli, cât ca:să vedeți cu câtă -minuţiositate am- 

basadorii veneţiani cătati a se înforma despre tot 

ceea ce se petrecea la Constantinopoli:în privin- 

ţa Moldo-Valachiei, şi prin urmare să: înțelegeţi 

val6rea istorică a colecțiunii ce posed aci.. . 

- Când se afla pe tronul țărilor n6stre. domnii 

ce se “semnala prin fapte însemnate, ambasado- 

rii veneţiani deveniai isotriografii -lor şi narati, 

Senatului Veneţiei tâte actele Domniei lor. 

Aşa domnia lui Mihaiti-Vitezu ocupă un loc fârte 

însemnat în: raporturile lor, și tâte actele, luptele 

şi victoriile lui sunt descrise de dânșii, adesea cu 

un lux şi cu o precisiune de detaliuri surprindetore. 

Voiţi să citiți una: din cele mal'esacte, mai de- 

taliate. şi mai emoționante descrieri a bătăliei . de 

“ la Călugăreni? Luaţi raportul ambasadorului -ve- 

neţian Marco Venier din 15 Sept. 1595. 

Descrierea e prea mult, lungă ca s'o reproduc 

aci, dar iată impresiunea ce scirea acestei bătălii 

face în Constantinopoli. | | e 

"Sultanul dedese ordin a se pregăti pentru sera 

de la doue ale acestei luni în grădina lui. Ma- 

“homet Pașa” din Scutari un mare spectacol
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cu focuri de artificii, :cu trageri de tunuri și alte 
distracținni potrivite cu gustul seu, când de o 
dată tâte se .turburară og cosa fu posta sotto 

„sofra din causa scirilor. venite din Valachia, sciri 

care .pentru importanța lor nu se putură ascun- 
“de Majestăţei Sele... Sa | 

“Orașul întreg. se umplu de jale și de. groză; 
pe uliţă se vedea grupuri de Gmeni întrebăndu- 
se unii pe alţii despre scirile sosite, sciră ce se 
nareză în deosebite chipuri, după diversitatea pa- 

„Siunilor fie-căruia, dar faptul adevărat este ast-fel 
precum 'mi "l-a narat medicul Morato...* urmeză apoi 
descripțiunea. tutulor peripețiilor bătăliei. | 
„.. Seria Mihaiă-Vitezul vre o epistolă în Constan-: 
tinopoli, fie cât de confidențială? a 
_ Ambasadorul . venețian: află despre dânsa, nu 
intărdia ași o procura şi o trimetea la Veneţia. .. 

Ast-fel am aci doue epistole ale lui Mihaiii că- 
tre Patriarchul din Constantinopoli, prin care îl 
rogă de “a interveni pe lângă Sultan-şi s'arate 
că el nu hranesce vrăjmașie în contra Tur- 
ciei și că nu va întărdia de a trimete /araciul. 

„Mihaiu voesce să adârmă vigilența Turcilor. 
Mai iată âncă o altă scrisâre a lui Mihaiu către. 
un agent al sei K&r Anghelache, prin care îi face 
diverse recomandaţiuni... !- i 

Dar, Domnilor, m& opresc aci și tetmin cele 
ce 'aveam a vă dice asupra colecțiunii dispacilor 
ambasadorilor veneţiani, aducăndu-vă la cunosciinţă 
un fapt forte curios cel văd consemnat. în mai 
multe raporturi ale ambasadorului Giovani Ca- 
pello din anul 1629 și 1630. Ma 

Ancă din anul 1625 vedem pe Serenissima Re- 
publică îndreptăndu-'şi privirile asupra Valachiei 
şi Moldovei pentru a înrola, din aceste ţeri, mi- 
liţii de care are trebuință în resboiul sei cu Spania. 

Ambasadorul venețian Giustiniani face demer- - 
suri 'în acest sens pe lângă Radu-Vodă al Mol"
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daviei și pe lângă fiul sei Alexandru-Vodă, ce sta 

“pe tronul Valachiei, precum și pe lângă Pașa de 

la “Silistra şi însuși pe lângă Patriarchul dela Con- 

stantinopoli, aceste având mare înriurire asupra 

prinților Moldo-valachi. i | 

La 1629 Aprilie 28, Ambasadorul venețian Gio- 

vani Capello, scrie Dogelui, că din tâte părţile i se 

afirmă că Moldovalachi.sunt 6meni fârte valoroși, 

vitezi şi apți pentru ori ce luptă, precum “i-a cu- 

noscut, adăoga' el, și generalul Conte de la Torre 

cea visitat acele provinții...„a/firmandonii guelli huo- 

mini esser molto valorosi, bravi et alti ad ogni 

falione, come per tali li conobbe îl conte' della 

Torre, guando nel condursi. guă pass per guelle 

Proviuzic.* | a Pa 
La 2: lulie. 1629 Giovanni Capello anunță 

Dogelui, că el: trimete în Moldova pe un fost 

“Căpitan al prințului Graţiani, Pietro Raguseo (care 

şi el afirma că gli zomini sono valorosi et ardili 

guauto piu si possa dire,) pentru ca să înroleze 

miliții pe contul Republicei veneţiane. 
Dar iată o epistola (1630 Sept. 28) fârte în- 

teresantă a unui neguțător italian Lucadello, în- 

sărcinat de ambasadorul venețian de a lua infor- 

maţiuni asupra qualităţei şi quantităței Gmenilor ce 

se pot scâte din Valachia, și: modul de ai face 

să ajungă, în statele Serenissimei Republice, pre- 

cum şi asupra unui num&r considerabil de caice 

Republica "voesce a cumpera. IE 

: „Am luat, dice el, depline informaţii de la D. 

Vornic Aslan, personagiă care a ocupat cele mai 

înnalte funcțiuni pe lîngă principii acestei provin- 

ţii, şi care 6ste'acum' Ban /ora continua nellu 

Bania, carico principalissimo. El m'a asigurat 

că se va putea aduna și scote din acestă provințiă 

în timp. de două luni aprâpe cinci mii de Omeni. 

Informaţiuni: analoge am luat și la aga Mateiii 

(care deveni mai tărdiii Mateiii Basarab) precum 

, 

,
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___şi.de la alţi boeri și căpitani. cu care am vorbit. 
Totul în secret în .cât 'nu scia.unul de altul: z/ 

“Zutto con secrelsza che non sapea uno di Valtro.“ 
". Lucadello arată în . urmă în ce condițiuni  Se- 
renissima Republică pâte înrola ostași romani și in- 
dică plata ce se va da fie-cărui soldat atât pedestru 

„cât şi călare,. armele cu care el se servă, etc. ect. 
„La fie-care sută de. soldați, continuă Luca- - 
dello, va. fi câte un căpitan a cărui plată se va 
urca la 15 taleiă reali pe lună și asupra tutulor va 

"fi un “colonel numit de Voivodă cu. plata de 70. 
reali pe lună. Va fi.un militar.valoros, pentru 

„că soldaţii din valachia sunt forte valoroşi î în luptă, 
exercităndu-se continuă la arme. Sara soggzeto. va- 
lovoso poiche k soldati di Valachia sono valoro- 
Sissima nel. combatter, ese? citati. di continno elle 
arie. | 

+ Vor servi în câmpie ca ŞI în forţăreţe şi cetăţi. 
dar sunt: mai abili în câmpie. - - 

Epistola lui Lucadello se termină prin indica 
ţiuni prescrise asupra modului și condiţiuniloe cu 
care Republica. își pote procura cai din Valachia. 

Sinteţi, fără îndoială, curioși de a afla daca a- 
câstă. înrolare sa. săverşit și daca. soldaţi români 
ati mers, sub stindardul lerului : aripat al Ve- 
neţiei, să 'și arate bravura lor pe câmpurile de 
bătae de prin Spania s&ă alte ţeri cu care Rep 
blica era în .r&sboiu. 

Acâsta este din nenorocire o curiositate pe care 
nu 0 vE pot satisface. Cercetările mele -se o- 
presc tocmai în acest an 1630. N 
-Când voit fi în posițiune de a continua vă 

voiii satisface fără îndoială justa d- vâstră: a- 
şteptare. : 

“Este 'demn de a observa, Domni mei, cum cali- 
tăţile militare. ale Românilor nu s'a desminţit 
nici întrun secol. a - 
Fama lor sa răspândit -tot dauna î în Iarae, ŞI.
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: . 

merită a atrage atenţiunea- nâstră, marele cas cese: 

face “despre soldaţii români, acest mare apreţia- 
tor al qualităţilor militare și politice ale națiu- 

nilor ce se numesce . Senatul : Republicei Ve 

nețiane. i 
Două secole de : inacţiurie nai făcut pe. des- 

cendenţii legionarilor romani să piardă. nici una 
din cualităţile militare ce ati caracterisat pe con- 
chistatorii lume, şi suntem mîndri de a lua astă-di. 
act de capitalul moral ce eroii de la Griviţa aua-. -- 

dus Statului român. 
„N 

Documentele despre. care 'mi mai rămâne.a 
vă vorbi sunt cele mai importante dintre tote. 

Ele să rapoită -la .una din epocele cele mai e-: 
moţionante ale istoriei n6stre naționale: și la unul” 
din cei mai mari, la cel. mai mare pote, principe 
ce a avut vre odată ţările române... ... : 

Ele constitua o adevărată revelațiune, căci nici 
un istoric, nici uri cronicar, nică.nu pomenesce, fie 
chiar în trecăt, de cele mai multe. din gloriâsele 
fapte. ce ele nareză” precum s. e. de relaţiunile di- 

plomatice ale lui Stefan cel mare cu. Șahul Per- 
siei și Republica Veneţiei. 

Mahomet al II luase. Constantinopoli. | 
Imperiul de Orient . căduse. subt: lovirea. Mu- 

sulmanilor. ale cărora torente să revărsaii ame» 

nințătâre asupra creştinătăţei. ” | 

- Europa era sguduită până în fundamentele sele, 
Un "moment, “dice un istoric. frances, ea fu ame- 

nințată de a: vedea semi-luna înlocuind crucea 
pe biserici şi catredelescle. De odată: însă ea se 
linişti dar, - în liniștea sa, nu mai cercetă să 

afle care era brațul ce pune “stavilă invasiunei 
Otomanilor. . - n
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Aceste era braţul Românilor, acesta era, în e- 
pocaă care ne. ocupă, brațul. şi politica lui Stefan 
cel mare. 
“Toţi istorici nostri vorbesc, despre victoriile lui 

Stefan cel mare asupra. Turcilor, toți recunosc: 
marile scle talente militare. Dar daca eroul este 

„cântat de toți, politicul și omul de stat este mai 
puţin cunoscut. . . 

Documentele mele arat în Stefan cel mare un 
om de stat plin 'de prevedere, care își dă bine 
“socotela de. condiţiunile politice nu' numai ale ţă- 
rei scle dar. âncă. ale Europei, și care caută a 
lega interesele Statului s&ă cu întereșele marilor 
State europene. 

Pe de altă parte este de observat că istorici 
occidentali în cele mai voluminâse tractate de îs- 
toried! abia pomenesc în trecăt de principele moldav: 
și nu par a da un mare credământ și o mare impor- 
'tanță rolului ce el. o ajucat în definderea Europei 
în contra invasiunii Otomanilor și prin urmare civili- 
sațiunii creştine în. contra: barbariei musulmane. . 

Acesta nu va mai mai fi permis în urma .do- 
cumentelor ce am desceperit în arhivele Veneţiei. 

Senatul Veneţian, adică corpul politic cel mai 
grav şi cel mai competent apreţiator ce a esistat 
vre o dată, se: va însarcina singur. să ne, arate 
marea importanță a lui Stefan în lupta “sa. în con- 
tra Musulmenilor și marile servicii ce el a adus 
Europei şi civilisaţiuniă crestine. | 

Vom vedea acesta din' deliberaţiunile sele, din 
decisiunile ce ia, din instrucțiunile ce dă amba-" 
sadorilor săi. a 

Graţie docamentelăr ce . posed aci, ne va fi 
„permis, transportându-ne în cea mai ilustră in- 
cintă politica ce a esistat pâte vre-o dati, de 
a vedea pe ambasadorii noștri români trei ani... 
d'a rîndul tractând cu Senatul veneţian,. şi trei - 
ani da rîndul” vom putea audi, nu fără emoţiune
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venerata. incintă a acestui mare corp politic re- 
sunând de numele țărilor nâstre, de numele prin- 
cipelui' nostru, de numele și cuvintele ambasado- 
rilor noștri. 

Dar fama lui Stefan cel mare nu s'a răspân- - 
dit “numai în Europa. Ea e trecut şi în Asia. 

Mi a fost dat a descoperi. un document, deo 
-fârte mare valbre, care ne 'arată pe Şahul Per: 
siei Uzun-Hassan alergând. la „ajutorul lu Stefan 
cel mare. 

Acest document, unicul act internaţional î între 
Romănia și Asia, aruncă” cea mai viă lumină asu- 
-pra maiestâsei figuri a: lui Stefan cel mare. Suc- 
cesorul lui Dariu se adreseză principelui român, 
“printro epistolă, și "] râgă, ca pe unul ce are 
mare trecere „pe lingă principii Europei, să în- 
demne pe acesti principi ca, printr'o înțelegere 
comună, să lovescă în: acelaș timp pe Turci « cu - 
care el este în resboiă. : o 

Acestă. epistolă se află în Biblioteca “inarciană 
din Veneţia : Lat. Cl.X Cod.CLXXIVC. 8. 

Ea fusese. dusă în Moldova de către ambasa- 
dorul persian Isak-beg.. In trecerea acestuia prin 
“Crimea ea a fost -tradusă, după cererea lui, în o- 
rașul Caffa, de către genovesul Constantin de 
Sarra cu ajutorul armenului Ana-Colli. 
Se vede “că relațiunile . între Stefan și Șahul 

Persiei: ai fost frequente. 
* Acestă resultă dintr'o 'epistolă a lui Stefan cel | 

Mare către Papa Sixtu IV, datată din Vaslui 1474 

Noembre 29. 
“Prin. acestă epistolă? Stefan anunță lui Papa ca 

Şahul Persiei trimesese mai de 'nainte ambasa- 
dori în Moldova, prin care îi cerea, ca împreună 
și cu alți principi ai creștinătăţei, să se prepare - 

în contra lui -Othman și oribila lui 'putere, cozzra 
Ol/hman et ejus korribilem potenciant. Acum în- 

torcându-se din Persia, prin -România, ambasădo- 
5
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“mul venețian Paul Omnebono, Sa tractat din n noii 

aceiași! chestiune... 
. Fiind că. Paul Omnebono s'a însărcinat a co- 

munica Scaunului Apostolic. zelul . lui Stefan cel 

"mare: contra păgânilor; principele român r6gă pe 
Papa. a acorda lui Omnebono: tâtă încrederea î în 
cele ce'i va spune din partea.:Moldovei și a ac- 

- tiva. realisarea. unei alianțe anti-otomane între tâte 
statele creştine. . 

Paul Omnebono, ajuns î în Veneţia, ÎŞI. Y face re- 
laţiunea . sa,..și €tă deliberațiunea. Senatului asupra 
comunicărilor: sele: DI a ua 

e. 

„Veneţia, 6 Ati 475 

“Paul Omnebono, fiind însărcinat de Satul. Per 

siei, de a. transmite la. întârcerea sa în Europa.o 

scris&re. domnului, moldovenesc Stefan, a trecut 
prin Romănia, unde. Vodă, care tocmai atunci bă- 
tuse. pe Turci, “i-a încredințat. misiunea, ca întorcân- 
du-se :în talia; „să ducă : vestea. ilustrei. victorii 
la Veneţia. și mai departe la! Roma, „spre a în- 
credința pe Papa..din partea ] Moldovei că e.ho- 
tărit.- la luptă contra. păgânilor. Tot de o dată 
Stefan a rugat de a trămite din Veneţia: un me- 
dic, fiind că „suferea de un, ulcior. la. picior. 

Senatul audind. relațiunea” decide: . . 
In vederea marei. importanţe. a; domnului 

| moldovenesc, a căruia amiciţie. pâte fi.de cel imai 
„mare folos:Veneţiei, din tâte puncturile de vedere: 

" fotest îllius amiăcitia pluurimitn frodesse rebus no- 
strist ex out. parte: et vespectu, a lăsa-pe Om- 

nebon, să mergă, în numele. lui Stefan, la Roma: 
unde nu numai să "] întroducă pe. lîngă Papa re-. 
şedintele . venețian . Paul Morosini., dar âncă să 
Stăruiască de a se trimete pe dată în Moldova 
un: ambasador. papal, fiind fârte oportun. pentru: 
causa creștină .a câştiga un bărbat ca. domnul 

ta



- moldovenesc. Nos pofest nisi maxinopere 'pro- : 
dese rebus christiants benigne agere cum: Vayvoda. 

20 Către Stefan să se expedieze imediat -o e- 
pistolă din partea' Republicei, felicităndu'] pentru 
victoria cea obţinută, îndemnăndu!'l la persistență - 
in lupta contra Turcilor, şi dorind să'l imiteze mai 
curănd: toţi .cei-lalți principi: crestini. 

30 Se va căuta un bun 'medic chirurg şi 'se:'va 
trimete în Moldova împreună cu Omnebono, pe 
dată după întârcerea 'acestuia de la Roma.— La 
luarea acestor decisiuni'aii fost 141. Senatori Zen 
ru 2 contra şi 2 abţinuţi. 

Vedeţi cu cătă rapiditate și penetraţiună Se. 
batul: venețian a înțeles marea importanță a dom- 
„nalui moldovenesc în lupta sa în contra Musul- 
manilor, El vede îndată că amiciţia lui-va fi fârte 
utilă Veneţiei, Zotest ius amiciția flurimuit pro- 
desse rebus nostris “şi însărcinâză pe ambasadorul 
seii, la curtea pontificale, să convingă pe Papa că 
este de o politică prevedătore și forte util- pen: 
tru causa” crestină : de a căștiga un bărbat: ca 
domnul moldovenesc: Mo fotest uisz mazimopere 
prodesse rebus: Christianis denigne agere cum 
Voyvoda.... îi 

N'am dat, pe. cât: timp m'am afla î în , Italia, pe- 
ste nici un documerit, nică. în Veneţia nici la- Roma, 
prin care să se constate 'resultatul precis al mi- 
siunit lui Omnebono: pe lângă Scaunul Apostolic. 

lată însă un document. care ne arată că Ste- 

“fan cel Mare a trimes el însuși direct, un an mai - 
-în urmă, ambasadori ai sei la Roma, ca să ceră.- 

ajutâre lui Sixt IV. Un proces verbal al ședinței 
Senatului venețian din: 6 Mai 1476 constată că 
ambasadorii domnului moldovenesc s'ati întors din 
Roma fârte nemulțumiți. Ei dic că nu ai obţi- 
nut de. la: marele : Pontefice de : cât vorbe: -dizie- 
rant ab suntino Pontefici sihil împetrasse piacler 
verba, iar bani "contra » “Turcilor, anume 100, 000
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ducați, Sixt IV “i a destinat regelui maghiar Ma: 

_teiti: Corvin, ca și când Moldova: ar fi supusă a- 

cestuia, pe când în realitate este o ţeră cu totul 

îndipendentă, care se va -bate contra păgănilor 

deca va fi ajutată, iar de nu va fi ajutată, atunci 

se va găndi la propriele scle interese. Senatu 

venețian se silesce cu: ori ce preț a potoli ace 

sta iritațiune, pe: de o „parte promițănd a inter 

veni .cu insistență pe lângă Papa, după cum in 

sistase şi până acum, pentru ca o sumă din a-. 

cei bani să se dea d'a dreptul Moldovei; iar pe 

de altă parte un secretar al Republicei se va 

trimete ca ambasador la principele romăn: | 

“Din ce în ce mai mult.convins de rolul impor- 

tant al Moldovei: și al Domnului -seii în marea - 

luptă 'a Crestinătăței în contra Islamului, Sena- 

__tul se decide a'trimete la Stefan un ambasador 

"pe “care "| acrediteză cu scrisori: de creanţă, trac- 

tăndu'l de Suveran complect indipendent; cu tâte 

că: Regele: Ungariei Matias Corvin, pretinde că . 

Moldova este vasala sa, după cum resultă dintr'o 

epistolă: a sa din '3 Noembrie 1475 ce. am aci... 

' Instrucţiunile ce Senatul (17 Maiii 1476) dă am- 

basadorului seii Emanuele Gerardo pe lângă cur- 

tea lui Stefan, sunt f6rte însemnate. N 

10 Să ofere -lui Stefan alianța Republicei, care! 

consideră ca pe cel mai bun amic al sei şi 1” 

admiră pentru mărețele fapte ce'i făcură un-nume 

strălucit între crestini, căstigăndui o deosebită 

simpatie, mai cu s&mă ultima“ glori6să victorie 
asupra Turcilor. o o. . 

20 Chiar cu' mult înainte de a sosi în Vene- 
ţia ambasadorii moldovenesci în trecerea lor. din 

Roma, Republica. stăruise deja pe lângă Papa de 
a se da lui Stefan un agiutor pecuniar în luptă'i 
contra. păgănilor, după. cum a stăruit și acum și 
nu va înceta de a stărui.: ee 
„_.30. Petrecend. în Moldova, de unde să: nu .se



73 

misce fără un ordin espres al Republicei, Ge- 
rardo să cerceteze 'cazf0, dextro et. îdoneo modo 
numărul poporaţiunei române în genere și al 

armatei în speciă, forța defensivă și ofensivă a 

ţărei, midlâcele de atac, trecătorile pe Dunăre, 
caracterul lui Stefan, inamiciile şi amiciile sale, ect, 

“etc... să cerceteze cu deosebire în ce fel: de re- 
laţiuni se va fi aflând cu regele maghiar. Mateiă 
Corvin, care tâte de mai sus să le” raporteze a- 
poi cu d'amănuntul. | 

D-vâstră, Domnii mei, care ași făcut deplină 
„ cunoscință cu diplomaţia venețiană, cu midlocele, 
caracterele și metoda sa, înțelegeți aceste instruc-” 

_“ţiuni şi trebue să vă  întristaţi împreună cu mine. 
că nam putut âncă da peste raporturile lui Em. 
Gerardo. P6te scie cine dacă. ele nu, sunt diștruse 
pentru 'tot- d'auna-! a 
„Dar să continuăm. . Ra 
40 La cas de a „pricepe cumva vre: o înţele- 

gere între Stefan și Turci, Gerardo să întrebuin- 
ţeze, pe lîngă domnul moldovenesc, tote midI6- 
cele de convincţiune pentru a o paralisa. 
50Deva fi întrebat despre ambasada tătărască ce 

fusese în Veneţia, Gerardo să descrie pe larg lur 
Stefan originea şi natura acestei relaţiuni, avend 
"drept țintă, organisarea unei coalițiuni cât mai 
intinse contra Furcilor, cu atât mai mult, că Ha- 
nul, prin solii sei, a declarat de 'naintea Repu- 
blicei că este cel mai bun amic și ca şi frate cu 
“domnul moldovenesc, ceea ce. confirmă și amba- 
sadorii români . întorși. acum din Roma, şi. este 
gata a isbi pe Otomani din partea Marei Negre 
și a gurelor Dunărei.. SE 

60 După sosirea lui Gerardo - în Moldova, în. 
templându- -se ca Turcii să facă atunci .0 invasi- 
une “ini țeră, Stefan trebue ajutat îmediat din ba-. 
nii papali cei trămiși în Ungaria, precum și la cas 
de a putea Stefan el însuși să facă o -invasiune



în Turcia pentru a distrage o parte din forțele 
otomane de la luptă cu cti- -lalţi creștini, în am- 
bele eventualităţi- Republica sperând că Papa nu 
se va opune. 
„70 Daca Gerardo împreună cu ambasadorii 
moldovenesci se: va abate în. drum la regele Ma- 
teiti Corvin, să. spună acestuia, că merge. pentru a 
câştiga şi mai mult causci creștine pe un principe 
atât de ilustru ca Stefan, ale căruia isbânde contra 
păgânilor, de va fi ajutat, sunt. de cea mai mare 
utilitate tocmai Ungariei. Ă 
-8% Gerardo să- roge pe. Stefan de. a nu con- 

testa, pe teritoriul. moldovenesc, “juridicțiuinea a- 
supra 'creştinilor de rit orthodox a patriarcului 
constantinopolitan, Ieronim, la care ine fOrte mult 
Republica. - 

- 90 Ca dar se trămite lut Stefan o bucată. de 
postav aurit. „ - - 

„N'am trebuinţă să insist asupra n marei importânţe 
a acestui document.:. . + 

Istoricii occidental vor găsi într mânsul, precum 
Și în: documentele de mai sus și cele despre care 
voii avea âncă a vE întreţine, apreciarea impor- 
tanței rolului ce Stefan cel mare a jucat în lupta 
Creştinătăţei în contra Islamismului şi: teribililor 
sei sectari . precum .și. a serviciurilor ce: el a a- 
dus Europei. - 

„Succesele tele înțelepte şi viteze contra ne- 
credincioșilor Turci, inamicii comuni, ai adus „a- 

„tâta glorie numelui t&i, în cât tâte 'gurele. Al re-. 
petă şi tote ânimele. te slăvesc.. „Res Zuae contra 

„ 2nfideles Turcos communes hostes. sajienter at Jorti. 
ter hactenus gestae fanta claritatis „duo Honini: ad-. 

dideruut,ut în ore omnium sis, el consens om ninti * 
pluriveum. lauderis.S Acestea. sunt cuvintele. pe 
care într'o: "epistolă Papa. Sixt IV. le adresa lui 
Stefan,.. pe. care întro altă epistolă il numesce a- . 
ltetul, ui Crist. e -.
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__ Emanuel Gerardo,. mai 'nainte de: a sosi în Mol- 

-dova, trimete Veneţiei mai multe “scrisori: din 

“Braşov. a e a 

“EL: însciințeză "de -aci pe Republică: (după: cum 

resultă dinrrun proces verbal: a şedinţei Senatu- 

lui din'8 Octombre 1476) că “Turcii. în alianță 'cu 

Domnul 'muntenesc. ati făcut : incursiune în “Mol: 

dova, -prădând'o şi apoi retrăgâridu-se fără nici o 
altă consecință, înăinte chiar de a sosi: lui. Ste- 

fan. cel mare un -ajutor de 6ste. ce'i trămise din . 

Ungaria 'regele Mateiu Corvin. -: -- 

Dogele Andrea - Vandramin .de;"ntâiă: mustră 
pe Gerardo. că nu sa grăbit a ajunge : mai.:cu- 

rând în Moldova, -apol.îi recomandă de a mani- 

festa lui Stefan : în numele Republicei- durerea 

pentru perderile întâmplate, “de a. felicita însă 

_-pentru respingerea: păgânilor, de ai. arăta“cea 

mai cordială amiciă în -tâte împrejurările, de al 

indemna 'cu ori-ce- preți a' “şi răsbuna întrun 

mod ofensiv contra - Turcilor şi-a Domnului mol- 

dovenesc,. şi de a ':spune; că Papa şi Mateiti 

Corvin, după stăruința ' Veneţiei, ai convenit de 
a trimete subsidii pecuniare; în fine poruncesce 

„lui Gerardo-de.a -se afla necontenit: pe lîngă per- 

_s6na lui Stefan, studiind-pe densul și t6te relaţiunile 

lui interne şi externe. “Scrie-ne în fie-care di-şi ne 

aviseză' despre : ori-ce. mișcare şi despre ori-ce 

condiţiune a lucrurilor, despre forţele. şi despre 

ori-ce avantagiu s6ii desavantagiu ce -are Stefan 

atit în ţera sa,cât “și. din 'tâte părţile - de prin 

- prejur, Hungaria, cea altă Valachiă, -Polonia, Sciţia 

”. “cu-care se'confină, şi despre ori-ce lucru ce' merită 

să :fie sciut de: noi; şi pentru. ca să fii mai'bine 

inforniat” și mai veridic să: nu perdi: nici odată 

pe domnul moldovenesc, să mergi unde merge 
el, şi, după cum se conţine în instrucţiunile date, 

a
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bagă de semă de a nu te depărta de densul fără.o 
.espresăa nâstră poruncă : Sscribe orani die et nos 
fente cum veritate advisatos e onnti moti et de oiuni 
conditione rerum, de viribus et fotentia degue omu 
favore et contrarie guid habet idem Vayvoda în pro- 
vincia îpsa, et ex omni latere el parte tam lunga 
rie guam alterius Valachie 9; Polonie, Scithie cum 
guibus omnibus gentibus habet confinia, el breviter 
de omu 'aliare gue digna sit nostra scientia, giod 

“ut vevalius facere ossis ex visu et cognitione pro-- 
fria guam ex auditu: et altorum velatioue, tu vade 
SECI Juocugue zpse tverit, et siteul în tua continetur 
comasstone cave ab co discedere sine expresso 7z0- 
stro 'mandato. 

De ce interes „palpitant trebue să. fie. rapor- 
turile, acestui. observator sagace, căruia Dogele îi 
da asemenea: instrucţiuni şi căruia îl poruncea de 

"a.nu perde nici .o. dată din.vedere pe Stefan. şi 
de a merge pretutindeni . după. dânsul : 47. vade 
secui guocumgue. îpse veri. | 
"Deca: aceste documente. se vor. descoperi | vre- 

o'dată, caracterul, inteligința, fisionomia, deprinde- . 
rile, amiciţiile. afecțiunile etc. etc. lui Stefan. cel 
Mare:-vor fi cunoscute în. cele mai- mici 'amerun- - 
turi şi. Românii vor cunâsce, în t6tă intimitatea 
sa, marea personalitate a marelui lor -ptincipe.. 

Senatul venețian nu se mulțumesce de a cere 
lui Gerardo informaţiuni, dar âncă, când are în- * 
formaţiuni din altă sorginte. să grăbesce de a“ 

“le comunica ca să'l pue în posiţiune. de'a lucra 
cu mai multă intelegință, 

“Aşa vedem că la 4 Ianuarie. 1476, Senatul c co- 
„munică lui: Gerardo că a aflat că Vlad Dracul, 
cu ajutorul Ungurilor, a gonit pe. Basarâb, devo.. 
tat 'Turcilor și a , redobândit tronul muntenesc. Gu-: 
vernul Veneţian resimte o estremă satisfacţiune 

„d De şi la genetiv, in acea „epocă in! lov de ae; se” vede tot . 
dauna e. : IN , -
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pentru ăcest succes al intereselor creștine și re- 
comandă lui Gerardo, pe de o parte, a felicita pe 
învingători, îndemnându'“ să continue resbelul 'cu 
forţele unite, iar pe de alta, de a anuncia lut Ste-. 
fan cel mare că Veneţia areușit pe lingă Papa de 
a se proclama o! cruciadă contra Turcilor.: și stă- 
ruesce în acelaşi timp de a se trămite ] “Moldovei 
un ajutor pecuniar, ceea ce speră că va obţine; : 
lui Gerardo îi poruncesce din noi, de'a vedea 
tâte cu ochii săi, de a.nu sta pe loc în Suceva 
ci de a însoți pretutindenea. pe Doninul moldo- 
venesc, cercetând tot de o dată despre noua îm- 
păcare a lui Stefan cel Mare cu  Tataril de cari 
fiisese atacat. 

„Senatul este mulțămiit de raporturile Tu Ge- 
_rardo .şil'laudă de îngrijirea, ostenela şi zelul lui, 
ceea ce trebue și mai mult să mărescă: părerile 
nâstre de răi că nu posedăm aceste preţiose do- 

_cumente. Zavdamus cura, studiu eț £ diligenti 
a. lua. 

Gerardo . trimete regulat guvărnilii venețian 
„raporturile sale. Intr'o “epistolă” ce Senatul trimete 
la “17 - Martie 1477: ambasadorului s&u la Roma, 

"el arată că a primit -acum în urmă, de la Ema- 

nuele Gerardo, epistole de cea mai mare impor- 
tanță, ab: Emanuele accepimus lillevas existima- 

fas H0bis Quan niazime importante 1.” Din aceste, 

"epistole resultă. că Stefan” nu numai că nu mai . 

are încredere în principii crestini, dar âncă a -că- 
dut într'o adevărată disperare sed zu disperatione 
prâge modum. esse: deductum. | 

Guvernul venețian. se _grăbesce dar de ai tri-. 

mete lui lacobo de Medio, . ambasădorul Repu- 

blicei la Roma, "două epistole : una care. la: tre- 

buinţă să-pâtă fi. ar&tată . Papei, cea-laltă cu_in- 

strucţiuni secrete. e , | 

: n loc de: saziniae importanţiae, * -. - ,



78 
In cea' d'ânttiii, având în vedere pericolul: ce 

ar. resultă pentru Crestinătate, daca Domnul mol- 

dovenesc ar fi“ învins de către Turci .sat însuși 

daca ar ajunge la o înțelegere cu: dânșii, având 

-în vedere că statul lui este pârta cea mai co- 

modă pentru: invasiunea Poloniei”. și Ungariei: 

Status. : ilhius. porta conimodissima ad îngresuni 

z£, învastonent- utriusgue Regni Polonie scilicet et, 

Flungarie .... şi că conservațiunea acestui stat. este 

de o mare “importanță pentru: tâtă crestinătatea, 

Senatul ordonă lui” lacobo de Medio să insiste 
ca- Scaunul Apostolic să trimetă pe dată lui Ste- 

fan cel pucin :10,000. de: ducați socotiți ca o mică 

"parte dintrun ajutor -pecuniar mai însemnat ce i 

se va 'da în urmă. În. epistola a doua se arată - 

că, la cas.de a se ivi vre-o amânare din partea 

Papei, ambasadorul să st învoiască ca acei bani 

să 'trimtă Moldovei: Republica din: suma contri- - 

buţiunit ce-o dă pentru causa crestină, cu condi- 

ţiunea totuși, ca însuși Papa să ceră acesta prin 
tr:o bulă espresă. | 

Aceste instrucţiuni, guvernul venețian | le tri- 
mitea . ambasadorului săă pe lingă Papa. la 17 
Martie -1477. A doa,.di 18 Martie i477 el. scria 
cavalerului Victuri, ambasadorului s&ă în Ungariă: 

Considerând: marea: importanţă a provinciei şi 
Statului Ilustrului Domn Stefan : Cozsiderata înm- 

 fortautia : provincie et Status Ilustrissimă Domini 
Stephani, a căruia cădere ar aduce cu sine o mare 
calamitate pentru - crestinătate secum magnanm du-. 
cere rebus christianăs calamitate . Antonio Vic- 
turi i | 

10,Să. stăruiască' în: tâte. modurile pe lingă re- 
gele Matei Corvin, * casă dea un sprijin serios 
lui. Stefan ; i 

20 Să asigure pe arbasădorii “moldoveni în 
Ungaria Și să scrie d'a dreptul la însuşi princi- 
pele romăn despre amicia Veneţiei . şi. stăruinţe. | 

7
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lei pe lîngă: Papa. în. questiunea agiutorului pe-, . 

cuniar.a căruia realisare nu va mai întârdia ;. 

30 Să supravegheze. și să dirige cu abilitate 

purtarea - lui. Emanuel Gerardo, trimisul -Venețian 

în Moldova... -. -.  - -- a, 

Este admirabilă activitatea ce desfăşură în tâte 

părțile guvernul venețian. Nimeni - în Europa nu. 

inţelesesce mai bine marea importanţă, în lupta în 

contra Islemisniului,a ţărilor Romane şi a lui. Ste- . 

"fan cel Mare de cât acel corp, plin de înțelepciune, 

de .experienţă și de. prevedere politică, ce se nu- 

mesce: Senatul venețian. Sa e 

„Din nenorocire. 'cei-lalţi principi crestini, . miș- 

caţi de. diverse motive, se, arată.. fârte. reci şi. în- 

suşi .geloşi către Stefan cel Mare. Vom. vedea in- 

dată purtarea 'lui Mateii Corvin cu principele ro- 

MÂN 

-„. Papa, cu. tâte insistenţele ambasadorului V'ene- . 

ţian, arată multă. recelă lui Stefan cel. Mare ast-: 

fel în cât Senatul din noă scrie la 10. Aprilie 1477 

ambasadorului său la Roma invitândul de a insista 

pe”lingă Scaunul Apostolic asupra estremei, impor- 

tanţe de a da Moldovei un agiutor şi, ca „nouă 

probă, trimete.la. Roma epistolele :sosite din: Un- 

garia. și Orient, din care resultă pregătirile ma- 

“ritime ale Turcilor de a ataca posesiunile Repu- 

_blicei în Grecia, Albania, Dalmația, Istria. și până în 

inima Italiei, ceea ce trebue să se comunice. Papei, 

“ solicitându-se ca şi în trecut.de a ajuta pe Stefan. 

„__ Stefan însă este abandonat de' toţi şi singur 

se luptă în. contra ;Turcilor. . Aa | 

La 8 Mai 1477-vedem în Veneţia un noi. 

ambasador al lui Stefan cel“ Mare. . Acesta este 

- însuşi unchiul sei, Caloianu'). Caloianul, după ce! 

declarase 'naintea Dogelui că- este ambasador 

“şi chiar..unchiti :al lui Stefan; reproduce .apol în 

+ 

- N i E pi ay Re 

"-5- Nu scim să fie vre un istoric care să pomencscă despre acest 

unchiul al lui Stefan cel Mare. : 7 ea
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limba grecă propriile cuvinte ale. princepelui ro- 
măn, traduse. în dialect: venețian, și de unde re- 
sultă că nenorocirea întemplată de curănd: Mol- 
dovei, de a fi fost bătută de către Turci, a :pro-. : 
venit pe de o. parte din'causa principilor crestini 
invecinaţi, care ati călcat jurământul lor de alianţă 
nevenind în ajutorul lui Stefan, pe de altă parte 
din causa coaliţiunii Turcilor cu. 'Tătarii și Vla- 

-chia mare, adică Muntenia, făcăndu-se atacul din 
trei “părți tot:o-dată, și în fine din causă că ar- 

mata moldovenă nu era pregătită, fiind silit prin 
„urmare Domnul a eși la:luptă numai în' fruntea 

curtenilor sei; apoi isprăvindu- se” resboiul şi -re- 
trăgându-se: “Turcul; pe când principii crestini în- 
vecinați, - călcători de giurăminte de alianță, pâte 
chiar: se bucura de catastrofa Moldovei, Stefan 

„a fost măngăiat prin sosirea la densul a amba- 
sadorului. venețian. cu promisiunea unui grabnic 
ajutor bănesc ȘI: a sprijinului de tot felul, ceia ce 
l-a încuragiat întratâta, în cât prin înțelegere. cu 
regele Maghiar (acesta tot: în “urma impulsiunei 

| Veneţiei) el a năvălit în Muntenia, a gonit de a-. 
„colo pe necredinciosul Bassarab, a: pus pe tron 
pe Dracul şi fiind că acesta nu se încredea în 
Munteni, i-a lăsat spre pază 200 6meni dintre 
curtenii "Moldoveni ; pe dată însă după plecarea 
armatei : moldo- maghiare, Bassarab s'a întors, a 
ucis pe Dracul, -şi chiar: din acei 200 abia: ati 
putut scăpa 10; acesta fiind situaţiunea, amba- 
sadorul venețian” în Moldova,. de şi era crnăgrea 

şi de 'și Stefan se silia a'l opri, s'a decis pe dată 
a merge în Italia pentru a grăbi trimiterea a- 
giutsrelor promise, de unde nu va. întârdia a se 
întârce în Moldova.: 

Ambasadorul: moldovenesc, dacă Republica o. 
crede oportun, va merge şi la „Roma, măcar că 
principala speranță rămâne numai în sprijinul. /e- - 
neţiei, cei-lalți principi crestini” certându- -se mereă



uniă cu alții, sati fiind înşelători, ba și regele ma- 

ghiar având aerul dea se împăca cu „Muntenii, 

pericol ce a devenit cu 'atât mai iminente, cu. 

cât “Turcii chiar în acest an stai gata să apuce 

Chilia și Cetatea Albă, cari sunt tot ce se pâte mai: 

important în Moldova, un zid de apărare pentru 

Ungaria și Polonia,: o cheiă pentru a redobândi de 

la păgâni Crimea; două fortărețe de atâta. însem- 

nătate în cât nică e chip a o spune: în 'câte-va cu- 

vinte ci numai dâră într'o relațiune separată, dacă 

va fi cerută de Veneţia; mai pe scurt, de nu. va fi 

ajutată Moldova în pripă, atunci. sai că Turcii 'o 

vor cuceri, ori va fi silită a: li se supune ea însăși. 

La tâte acestea guvernul venețian respunde :cu 

multă căldură, că, fie la Roma, fie-ori unde, nu va 

_ înceta: a lucra în.. interesul Moldovei -ca şi când. 

ar fi pentru “sine însuşi: Şi a 

Care este causa pentru care “Papa. se arăta a- 

tât de puţin dispus a da ajutor lui Stefan cel 

mare, cu tâte insistențele Veneţiei .şi cu tâte lau-- 

dele și 'încuragiările ce aduce prinţului prin epis-. 

toiele sale. | CT | 

Acesta ne-o arată următorul proces verbal al . 

Senatului. .. Da RER 

“Veneţia 1478 Octobre 17 | 

„Matei Corvin, regele : maghiar; fiind forte 

supărat pe Stefan cel mare, și mustrând cu acer- 

bitate pe : Veneţia, între "mai multe alte recrimi- 

naţiuni, cum că ea a lucrat. tot-dauna în favârea . 

principelui român spre dauna! Ungariei, Repu: 

blica 'respunde că relaţiunile sale cu Moldova 

Sai basat pe interesul general al. Crestinătăţei 

și în.specii al Ungariei, şi că: nu sa făcut în. a- 

câstă privinţă “nimic fără so fi sciut și încuviin- 

țat însuși Mateiu, ast-fel că până și ajutorul pro- 

mis din banii decimei ni sa dat lui. Stefan: nu- 

mai din -causa - oposiţiunii: din. partea Ungariei,
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caria“i se' păruse mai conv. „nabil. ca să fie ajutat 
dintr'o. altă sorgintă.; DE 
"După cum: : Mateiu Corvin intervine pe lengă 
Veneţia în defavorul: lui Stefan, cu atât mai mult 
a trebuit: să 'intervie pe lingă: Papa, care nu sa 
credut în drept. a da un ajutor direct principelui: | 
jomâh pe care Mateiă îl consideră ca vasalul săi. 

“Tată într'adevăr în “acestă” privință 'o epistolă a 
lui Mateiu Corvin către Pâpa datată din Petervar- 

" dein 1475 Noembre z. - -“:: a 
În. acestă epistolă” Matei Corvin respunde 
Papei că, la-cererea ce acesta îi făcuse de a merge 
în ajitorul lui: Stefân contra: Turciloi, niumai r&s- 
boiul cu. Boemia îl împedicase: până aci de a da 
păgânilor o lovitură decisivă; acum însă, fiind scu- - 

_turat de tâte :cele-lalte preocupaţiuni, a mișcat o 
armată pe uscat „ŞI o flotilă pe, Dunăre, ceia ice a 
speriat pe Tur. într atât în. cât'ei s'au -grăbita 

"se retrage din- Moldova, care fiind. vasală Unga- 
riei, acâstă din „urmă este „cea. mai” dispusă a o 
apăra. - = 

lată încă o altă epistolă a lat Mateiu Corvin 
către Papa, prin: care arătă Scaunului Apostalic-că 
armata ungară a gonit din ţera Romănescă pea- 
liatul Turcilor,; Bassarab, a luat prin asediu prin- - 
cipala - cetate, “unde sa refugiat mai nainte de-a 
scăpa prin fugă în: Turcia: şi, că-a' pus în: locu”: 

“pe Dracu- Vodă, om vitez, inemic: neimpăcat al 
păgânilor și devotat! Ungariei, cari: tâte "regele 
*măghiar. Matei Corvin le anunță Papei, precum 
ȘI alte: succese obţinute! „asupra Tureilor afără din 
teritoriul. român. - - - ii 
„Din aceste două: epistole: resultă : 

"Că. Regele Ungariei să opuneă 'atât la: Vene- 
ţa: cât. şi mai cu semăla Roma, dea'se da aju:! 

„tor “lui Stefan: cel. mare pe care el îl consideră ca 
- vasalul s&ă. |: : £ 

2. “Că succesele ce I€ repurta: Stefan: înicontra
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Turcilor! sei singur seti având 'vre. un. ajutor de 

ostași “maghiari, Mateiti Corvin 'și. le .atribuia lui; 

şi le -anunţa.: Papei şi celor. lalţi. principi. străini 
ca fiind! repurtate de -el singur. 

Tot asemenea proceda. Și “regele Poloniei. A- 

. cesta esplică pentru ce, istoricii occidentali abia 

fac menţiune de Moldova şi de Stefan cel: Mare 

“precum și de alți prinți mari români în lupta în 

""” contra Turcilor; tâte meritele, şi tote resultatele 

ilustre a le: luptelor Romnâilor atribuindu-le. Un- 

' gariei sci -Poloniei scă însuși “Transilvaniei. 

4 

Resultă âncă, din. declaraţiunile. ce unchiul lui. 

Stefan cel Mare făcea în diua de 8 Maiti 1477 în 

sînul Senătului venețian, că principii creștini, erai 

chiar geloși i în contra lui Stefan,;și Caloianu. nu 

esiteză ai declara, în incinta Senatului. venețian, de 

înșelători şi a arăta că-ei “și-au călcat jurămen- 

tul. de alianță, nevenind . în. ajutorul. lui. Stefan și 

lasandu'l singur . în faţa forţelor. formidabile ale 

Otomanilor.: 
„Este curios :de:a studia ivalizăţile între pri 

cipii creștini ce erait în raport cu Moldova și'Țera 
Muntenescă:și disputele lor: între. dinşii pentru a 
le considera ca vasale a :le lor.. Nu numai regele: 

" Ungariei:şi Poloniei, dar însuși principele Transil-. 

vanisi avea asemenea. pretențiuni. În acestă pri: 
vință, iată un. document fârte curios ce am des-. 
coperit în. arhivele. din Roma. * . 

„ Nunţiul pontifical pe lingă Curtea din. Varsovia, 

Ă Cardinalul Caetano, într'un .raport al său din 20 
Octombrie 1569, arată între altele! Papei, că „re: . 

-gele ' Poloniei. este fârte' desgustat și f6rte supărat 
pe Principele Transilvaniei, find că acesta: scriin- 
du“, se întituleză Principe. al Moldovei, pe. când 
lui -1 se cuvine acest titlu .: 

Ce a devenit statul Poloniei, cea devenit sta! 
tul Transilvaniei, ce a devenit însuși individuali- 
tatea statului :maghiar?: Aceste state nu. mai fi-: 

»
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'gureză pe. caita Europei, pe când Romănia a sciut, 

cu pretenţiunile - sele mai modeste și. politica .sa 

mai puţin superbă,. să se strecâre printre secole 

şi să 'şi păstreze. independența și individualitatea 
sa. politică. 

“xul. 

 Esistă în biblioteca. marciană din Veneţia unul 
din cele mai extraordinare manuscrise ce se a- 
fă pote în :t6tă Italia. Acesta: este o colecţiune 
"de 'cinci-deci . și opt mari. registre în. folio, 'scrise. 
de :mâna unui singur. om, de: 'mâna unuia din a- 

cei patrițiani ai Veneţiei, ce "și scria di cu di Jur- 
nalul lor 77 Diario“ în care consemna tot ce. ve- 
dea şi “tot ce audia, copiind în același timp ori 
ce' document. îi cădea în mână. 

Acest. patrician venețian este - “Marin Sanudo. 
Marin Sanudo era senator, avea încrederea Con- 

siliulul celor Dece şi obținuse permisiunea să e- 
samine . şi să. consulte hârtiile cancelariei - secrete. 

Cele cincă-deci și opt mari .registre - în. folio 
ce. formez” Diariul lui. Marin Sănudo, care în- 
cepe la anul 1496 şi se termină în una lui Sep- 
tembrie 1533, constituă un adevărat monument; 

_constituă, -putem dice, cea mai admirabilă. și cea 
mai preţiosă fotografie â acelei. epoce, și toți is- 
toricii Europei:nu pot îndestul:să o 'consulte. câ. 
să descopere întrinsa cele mai: curi6se şi. înte-. 
resante. intorinațiuni. 

- Din. Diariul lui Sanudo nam putut resfoi de 
cât cele d'ântâiii șese volume șiîn aceste volume - 
ani găsit. documente - asiipra lui Stefan cel mare 
ce at un interes escepțiorial” căci ele ne întroduc, 
pot dice, în intimitatea maărelui nostru eroii și a 

curţii sele din Suceva.. 
“Mai nainte de a vă vorbi de aceste documente 

dați'mi voe,.ca transițiune,. a v& resuma o rela-
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ţiune contimporană despre: Stefan cel mare, scrisă * 
în anul 1476 Septembrie 16 din' Vratislavia, ce 
se „află tot 'în biblioteca marciană 'din Veneţia. : 

Este un preot numit . Baltazar de Piscia, care . 
comunică Papei ultimile noutăţi căpătate de la 5 
tineri genovesi, cari fiind robiți de către Turci la - 
luarea. coloniei. genovese Cafla din Crîm, şi tri- 
miși la Constantinopoli cu alți 122 tineri, ati re- 
ușit pe drum, separându-se: prin: furtună vasul 
ce'i ducea de restul flotei: otomane, a ucide pe 
corăbierii turcă și a scăpa „la Kilia unde însă, în 
loc. de a: dobândi libertatea, at. fost: robiți crăși 
de către Stefan: cel Mare, domnul Moldovei sait 
Valachiei mici :(minoris - Valachize), şi” dăruiţi ca 
sclavi la nisce boeri -din 'Suceva, unde ai petre- 
cut apoi. 10 luni până ce au fugit î în Polonia cu 
ocasiunea intrărei 'Turcilor în Moldova. Acesti ge- 
novesi ai. povestit că preludiul .resbelului a fost 
"vestea -despre planul lui Bassarab; Domnul Vala- 
chiel mari (majoris “Valachiz) de a năvăli în Mol- 
dova, ceea: ce a silit -pe Stefan-vodă, pentru “a 
împedica trecerea Muntenilor, :să. 'și facă: o cetă- 
ţue lîngă Dunăre, unde.a mers cu 40,000 ostaşi 

_>nobili şi ţărani“, armaţi mai toți cu arcuri, sulițe 
„și săbii. Tot .atuncă însă a: sosit scirea. în Suceva 
„despre apropiarea a vro 30,000 de. Tătari, cari 

ati coprins- oraşul .Stefănecci şi .aă robit 15,000 
„de. nobili, €r dâ&mna lui cu tâte tesaurile, sa re- 
tras. la- cetatea Hotin. - . 

Afând acestea, Stefan- Vodă a lăsat. în. cetă- 
ţuia de lingă Dunăre pe cumnatul săi Șendrea cu 
1000 călăreți, &r el însuşi cu' restul oştireia mers , 
în contra 'Tătarilor.-pe cari însă na putut săi a- 
jungă, . fugind „ei .cu tâtă prada lor. Intorcendu-se 
atunci la Dunăre şi vădând că ostașii săi: mur: 
mură dicând că staă în tabără deja de 2 luni, pe 
când “Tătarii le-aă robit nevestele și copiii, ba u- 
nii începuseră a deserta, Stefan- Vodă a conge- - 

6
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diat armâta pe 15 dile, poruncind ca după expi: 
rarea acestui: termen: să revie cu “toţii la Dunăre; 
r el ară mas numai cu '19,000 nobili, afară de 
cari mai erati 1000 călăreți subt! visternicul Juga- 

- la paza “malului Dunării contra” Turcilor. Turcii 
însă fiind prea „numeroși, Juga a fugit la cetăţuiă, 
er însuși Stefan s'a retras 'cu:cei 10,000 într'o 
pădure. de lingă Vasluii. Turcii după ce ai luat 
'cetăţuia și s'au: odihnit! acolo, iai început! â îna- 
inta pe teritoriul Moldovei. Vaslueriiă! aui fugit. De 
asemenea se pregăteaii 'a fugi Sucevenii, aflând . 

"de la un âmbasador polon despre apropiarea Tur- 
cilor cu care era şi domnul muntenesc Bassarab: 

“Atunci Stefan a ars V asluiul şi tâte orașele pe . 
unde ar fi putut-veni Turcii; precum lașii, Bacăt, 
Roman. și Baia, . fugind locuitorii acestora 'cu a- 
verile lor parte” în “Ungaria Și parte în Galiţia. 
Lăsănd după -aceia o garnisonă. în Suceva, Ste- 
fân a riscat o bătălia 'contra Tuicilor întro pă 
durice la depărtare de 1la di de la. Baia, dar a 

„fost bătut: şi abia a scăpat. cu vro 20 de călă- 
reți la: orașul, Sniatin unde acela care 'mi-a:na- 
rat acestea - l-a vădut măncănd. într'o: tavernă î- 

bige, qui talia, măhi narravit, dixit se Dorninum 
Stephanuin. cut. „Bancis vidisse” în n guadam taler. 
za comedentem. | . 
“De aci a plecat la Camenița. Oraş. polon aprâ; 

pe de Hotin (unde se afla nevastă sa),: unde sa. 
apucat să strângă ste. In acest timp” Turcii a- 
'sediai Suceva având” în capul lor pe însuși Sul- 
tanul, care aducea cu sine, pentru a pune petro-” 
nul, Moldovei, pe fiul unui Petru-Vodă ce fuseșe 
altă “dată domn înainte de Stefan. 
"La acestă descriere a: lui Baldassar. de Piscia 

“se află un _postscriptum. | 
Tâte acestea, dice Baldazar, erati. scrise când: 

veni la mine un Gre- care Ilesită din Ungaria care 
"mi spușe că a ” vădut aprinse, focuri de. bucurie
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“i a audit căntăndu-s: Ze deunz. fiind că Stefan 
Domnul moldovenesc a nimicit o.armată turcă 

„de 14,000 '6meni:: Intrebăndu'l cănd. s'a făcut a- 

cestă luptă, "mi-a răspuns -că nu 'scrie.: Ac- 

sta se esplică — continuă Baltazar de Piscia — 

pe de o parte prin aceia că Stefan şi-a. strâns 
o 6ste în Camenița, la. care sati mai adaos 

toţi moldovenii câţi se retrăsese mai de nainte 
în locuri sigure, iar pe de alta, că Turcii 'și-aă. 
slăbită. puterile împrăștiindu- se - cete-cete. „prin 
Moldova. 
 Eruditul: nosţru istoric! D. “Hasdeti face asupra 

documentului. de, mai: sus, ce am. publicat în ex- - 

tenso și în- original în preidsa : sa Columna hi 

Trajan, următârele reflecţiuni : - 
„Pemru a rectifica 'și complecta datele” adunate 

de 'către D. Kogălnicenu' în monografia sa: des- 
pre. bătălia de la Resboeni, singura fontâna' im: 
portantă trecută de domzia sa cu vederea a .fost 
până aci 'un lung pasagiii din cronica turcă a lui 
Saad-eddin, tradus italienesce în secolul XVIlde 

către Bratulli, și reprodus apoi, din causa extre- 
mei -sele. rarități în a mea Archiva istorică.€ . 
D. C..Esarcu a reuşit a descoperi în .acestă 

privință o nouă relațiune, mai preţi6să de cât tâte 

cele-lalte, căci: ea nu numai s'a scris chiar în a- 
nul 1476, dar âncă” ne presintă mai multe amă- 

- runte necunoscute din cele-lalte isvâre. - -..: 
„Ne mărginim. a atrage atenţiunea. asupra ur: 

mătârelor puncturi: 
.. Fugarii 'genovesi din. Caffa, “departe de: a 

găsi un adăpost în Moldova, precum s'a credut 
generalmente, ai fost. robiţi de către. Stefan cel 
Mare și dăruiți apoi boerilor, după cum se dă- 
ruiaii Țiganii și Tătarii. » 

2, Principalii generali ai lui Stefan î în răsboiul de 
la 1476 aă fost cumnatul s&ă, Șendrea și vister- 
nicul Iuga, dintre! cară .se 'scie despre cel dintii
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că- a: perit mal în.urmă la:1481 în bătălia de la 
Rîmnic între Stefan şi "Țepeș. 

Armata permanentă. a Moldovei consistă din 
cătărime- nobile, : iar. ţăranii, format miliția . care 
se mobilisa numai pe intervaluri scurte şi. care la 
cas de prelungirea ! răsboiului murmura şi deserta. 
„4. Moldova -se. numia €Valachia -mică,. iar: 
Muntenia; * Valachia mare, „după cum -noi am 
demonstrat'o deja aiuri prin alte fontâne.. ” 

5. Nobilimea moldovenă era frte numerâsă, 
„de vreme ce Tatarit ai.robit 15,000 nobili, pe 

» 

când. tot atunci alți 10,000 se .aflai pe lîngă. 
Stetan; .de.unde resultă că acea nobilime se com- 
punea, "din „toţi proprietarii mică adecă “redesil, 
s&ii “mosnenii., 

6. Orașele: pe. cari le ars. Stefan la apropie- 
rea Turcilor, ai. fost . Vasluiă, Iașii, „Bacău, Ro- 
man și: Baia.: 

:7. De nicăiri nu-se: confirmă tradițiunea. des- 
pre fuga lui Stefan..la 'cetatea - Nemţ: ȘI: faimâsa 
convorbire acolo cu mumă:sa, în. locul cărora..noi. 
vedem aci pe nevasta lui Stefan retrăgEndu-se 
la cetatea Hotin, iar însuși Domnul fuge în Ga- 

- liţia şi api în Podolia la cetatea Camenița, aprâpe 
de Hotin, unde î işi stringe o' noă armată. , 

Intr'o' comunicaţiune. ce ne-a făcut, D. Esarcu 
bănuesce, cu drept cuvânt, că. legenda j poporană 
a confundat. pe muma lui Stefan. cu. nevasta. lui, 
iar cetatea Nemţu cu cetatea Hotin: 

8.. În tabăra turcă, ca pretendente la. tronul 
" Moldovei; să afla: un fiu al lui Petru Aron, -ve- 
chiul rival al lui Stefan., 1). 

Să trecem acum la documentele găsite în i pin 
rul lui Sanudo:': | 

lată mai ântâiă o epistolă intimă  (Sueevă 9 
Decembre 1 502) a „lui Stefan cel mare e către prea 

” 9 Columna lui "Traiani anul 76, pagină 381,



89 

iubitul s&ă -amic, dogele Leonardo Loredan, prin 
care "| râgă ca să înlesnescă lui: Demetriu Pur- 
civi, venețian aflător în serviciul Moldovei, cum- 
părarea. unor medicamente, după care îl trimite 
în Veneţia din consiliul doctorului Muriano de | 

“asemenea venețian medic al curței din Suceva. 
Relaţitinile. între Stefan și Dogele Leonord 

_Loredan par fârte frequente în acesti ani şi am- 
basadorii Moldovei! găsesc o fârte bună primire 
pe lîngă: doge. : Unii dintr'înși primesc distincțiuni 
onorifice din partea guvernului venețian; așa gă- 

„sesc în Sanudo că la 28 Martie 1502 un amba: 
sador a' lui Stefan este înălțalt la: derânitatea de 
“Cavaler -aurat, distincțiune - f6rte rară ce se a-. 
corda cu. cea mai mare. dificultate străinilor. 

La data 20 Decembre 1 503. citim âncă în 
Sanudo : | 

“Un ambasador moldovenesc, sosit împreună 
cu un trămis din partea ducelui Ion - Corvin, se 
presintă Dogelui cu. o misiune ale cării amănunte 
se espun în documentele ce urmeză mai ă jos: 
„Şu mai la vale : tă 

- „ar, Decembre 1303. 

Astă-di 21 Decembre se presintă în Colegii ; 
Postelnicul Teodor ambasabor din partea lui Ste: 
fan și fiul s&i Bogdan. - 

După ce descrise isbendile principelui român 
contra Turcilor şi câte a: lucrat în interesul Cre: 

“ ştinătăţii şi chiar al Republicei veneţiane trece 
“apoi la morbul eroului, a nume neputinţa de'a 

mişca mâinele și picidrele, presintend o epistolă 
„de la însuşi “Stefan, scrisă din Suceva la ri Oc 

tembre: și prin care: râgă pe Doge de a' trimete 
un medic, căci doctorul Muriano . trămis mai de 
'nainte, sosise - în Moldova: bolnav. şi a şi “murit:
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acolo;. la care tot Dogele răspunde că hucuros 

“si ar da sângele pentru sănătatea lui Stefan. 

Urmeză în urmă copia scrisorei. lut Stefan cel 
mare. i a : 

La data 25 Decembre. 1303 . 

„ Ambasadorul moldovenesc şi al ducelui Ion 

“Corvin, voind să alegă un bun medic: pentru 
“Stefan 'cel mare, s salariul anual fiind de şoo du- 
caţi esită între trei candidaţi, Georgie di Piemont, 
Ieronim. de “Cesana, Și Alecsandru” Veronescu.. 

2 Jantarie” 130g: 

„Ambasadorul moldovenesc și al ducelui . Ion. 
„ Corvin, oprindwși alegerea asupra junelui medic 
Ieronim de Cesana, ai plecat din Veneţia. . 

Vedurăm din însuși epistola lui Stefan cel mare 
că doctorul venețian Mateiii Muriano sosise bol- 
nav în. Moldova şi că na trăit mult timp în 
urmă. 

Cu tâte acestea el trimete în Veneţia, o epistolă 
din .cele mai! interesante asupra, lui Stefan Şi a-- 
„supra Moldovei. 

Senatul Veneţiei iu se mulțumea de relațiunile 
ce primea de la ambasadorii și trămişii .s&i ofi- 
ciali;. în dorință, în pasiunea sa de a sci tot, el 
da insărcinare ori-cărui venețian ce se afla pe la 
curţile străine'de a "1 informa despre tot ceea ce 
vedea, tot ceea ce afla. 

| Dar iată resumatul - epistolei luă Mateiti Mu- 
'riano către „Doge, a: căria. copie o găsim în volu- 
mul IV al diarului Sanudo : Cu “dată : Suciava - 
7 Decembre.. 1502. 

- Matei Murianu comunică: Dogelui Leonardo Lo-
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redan următârele date despre situaţiunea internă 

şi esternă a Moldovei: i 

- Mattă” Murian descrie mai ântâiti prima intre- 

vedere ce a avut cu Stefan. DupE ce me& pre: 

sintaiu, dice Murian , şi mă, esprimaii cu acea 

fomă de cuvinte ce se cuvinea unui așa de mare 

Domn, coiz guella forma di parole che se convieu a 

un tanto * Signor. como e questo, el îmi dise între 

“altele: eti n'am voit să caut medic în nici o altă 

țeră de cât. acolo unde: am amici, despre care 

sunt sigur că mă iubesc; şi 'mi mai dise âncă; 

eu sunt înconjurat de inemici de tot felul şi am 

avut 36 de bătălii, învingendui în 34 şi fiind 

învins numai în 2. Jo son ho voluto domandar mc- 

dico în alcuna parte del mondo saloo da. amici 

mei li gual son-certo me amanto, et disseni etiam : 

jo sono circondato da inimici di ogui. banda eho., 

avuto bataie 36 dopoi che son signor de guesto pacse 

de le gual sono stato vincitore de ape 2 perse.. . 

„In urmă, Mateiă . Muriano dă: informaţiunile: ce 

urmeză : i ze 

1. Stefan este fârte înțelept, iubit de supușii 

sei pentru clemență, justiţiă, energiă și liberalitate.El 

e bine constituit de corp afară numai. de gravul 

morb.de care speră însă al vindeca. a 

„2; Bogdan, fiul Principelui, tenăr de vre-o. 23 

ani, imită în tâte- pe tatăl-săii, e modest ca o 

domnișâră, modesto guonto una douzella, vitez, 

-virtuos. | i 

3 Moldovenii sunt. toţi voinici, Omeni de luptă 

şi nu de î sta: pe saltea, formând o armată de 

60,000 din. cară . 40,000. călărime Şi 20,000 pe- 

destrime. e 

40 "Țera este frumâsă, plină de animale şi pro- 

ducând tâte fructele 'afară de unt-de-lemn; grâ- 

nele se semână în aprilie şi în mai; în august și 

în septembre se face vin cam de felul celui din - 

*
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Friul ; bogăţia păşunilor ar. putea nutri „peste 
100, 900 de cai. 

se Distanţa până la Constantinopoli | este de- 
15—20 dile, fiind tot o dată locul cel mai potri- 
vit pentru a ataca pe “Turci, cari, după mărturia: 
tutulor acelora ce vin de acolo, se tem fârte mult 
de Stefan. - - i 

6% În Octobre -1502 Moldovenii au reluat 1 nisce . 
_ castele și sate ce le-a fost răpit mai de 'nainte: 
Polonia, pe care în, același timp ai atacat'o Tă 
tarii de "Grim. o 

-79 Urmeză amenunte „despre. cele trei imperii 
tătărăsci, dintre care acela de Crim este cel mai . 

periculos. nu numai prin o armată de vr'o 100,000 - 
călăreți, dar şi prin o: strînsă alianță cu Turcia, 
ast-fel, că Stefan. se teme de a nu fi atacat ia 
spate în cas de 'a avea un. resboiă. cu “Turcia. 

“N'am  trebuință .să insist asupra . importanţet, 
documentului ce analisaiă. 

Fama bravurei Românilor pe deo parte, iar 
de alta a înţelepciunei lui Stefan, era respândită, 

| în t6tă “Europa. 
Astfel găsesc tot în Sanudo — 28 Noembre 

1500 — că secretarul Republicei, Francesco dalla 
Zuecca, reîntors din Ungaria, raportând. despre . 
disposiţiunile anti-turce ale regelui. Mateiii - Cor- . 
„Vin, arată că tot ostili păgânilor sunt și. Româ- 
nii, popor curagios şi feroce Și - mai cu semă Ste- 
fan cel Mare. 

Găsesc asemenea în Sanudo o epistolă. a fo- 
rentinului Octavian Gucci datată Cracovia 21 lu-. 
ni 1500. Acesta, după. ce dâ multe informațiuni 
asupra . Polonesilor, Tatarilor. din Crimeea şi du-. 
celui. de” Moscovia, dice: 
“Stefan cel Mare - nu - dârme, ci stă gata la- ho- 

tar cu. tâtă oștirea sa, dar nu se scie ce va face, 
căci pe de o. parte, are, alianța cu Polonia, - 
pe de alta este în amiciă cu Moscovia, în ori ce
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cas trebue să se aştepte de la densul 'ceva înseninal, - 
fiind renumit prin împelepetunea. sa, perche, conte 
sapele, e Savio. 

„ Voiă termina. analisa documentelo: găsite î în 
Sanudo, resumând o epistolă de cel mai mare 
interes ce se află în tomul 6,pag. 19 al Dia 
viului neobositului venețian. 
„Epistola este datată din Buda 26 Iulie 1504 

- şi: scrisă de medicul Leonardo de Massari. Ea po-. 
“vestesce mârtea lui Stefan cel mare şi ne face 
„să asistăm la ultimele. momente ale eroului ro- 
“mân. Leonardo * de Massari începe prin -a des- . 
crie- spaima șuscitată în “Ungaria prin mârtea lui 
Stefan cel: Mare, lăsând el dor fii, unul mat mare 
în Moldova şi altul mai mic petrecător! în Cons- 
tantinopoli pe lingă Sultan,. ast-fel : că toți se te- 
mea ca nu cumva: Turcii să se încerce cu forţa 

“să pună la. domnie pe acest din urmă, şi se şi a- 
udise că. armata: otomană 'Ssar fi mişcat deja în 
număr de: 60,000, ceea ce a provocat din partea 
Ungariei un. ordin trămis: în. Transilvania ” Secui- 
lor de a sta gata să dea ajutor Moldovenilor. 
Povestesce în urmă ultimele momente din vicţa 

„lui Stefan și anume: avend răni pe. pici6re, cari 
d'odată începură a se întinde așa de mult în cât 
medicii, Veneţianul Ieronim da Cesena și un 'E-. 
breă de la Hanul tătărăsc, au fost siliți a re- . 
curge la ardere pentru reducerea plagelor, şi con- - 

_sideraă casul ca 'mortal, boerii s'a apucat.a se 
certa despre alegerea unui noti Domn, unii pre- 

. ferind pe cel mai mare fii, alții pe cel mai mic 
ce se afla în Turcia ;: acestea ajungând la scirea 
lui Stefan, pe când era aprope de. agoniă el s'a 
arătat la morte, ca şi în. vieță și sănătate teribil 
şi prudent în” același timp, gua/ cosst core în vita 
e sanita : îta “în morte mostro esser et terribile ad 

prudente. Păcend să ducă cu u patul i în „câmp,,
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unde se discuta alegerea -domnescă, acolo porunci 

să prindă. și să taie: pe principalii agitatori. 

Pe urmă inu aci un discurs, declarând că scie 

că mâre şi nui. împedică pe denşii de a alege 

la. domniă pe. ori cine vor. voi: dintre fii “săi, dar 

acesta să fie cel mai capabil de a apăra ţera; 

'atună toți ai aclamat. pe fiul cel mai. mare, că- 

ruia ai :jurat pe loc credință, însuși Stefan -ur- 

cându'l pe tron. Dupe aceia -muribundul eroi sa. 

întors-în palat şi peste do& dile a murit, urmân- 

du'i la domnie acel fiii, căruia se speră că nu se vor. 

"opune nici Turcii şi'carele are acum un ambasador 

în Ungaria... Mae - o 

„„ Aci: se opresc descoperirile: mele asupra lui . - 

Stefan cel- mare. .. Si i a 

„+ Documente și mai numerse, asupra marelui nos- 

tru Principe, 'există. fără îndoială ascunse âncă 

subt-pulberea, seculară a arhivelor Italiei. Aceste 

documente date:la lumină ne vor face cu dese- 

vărşire cunoscută, subt tote aspectele scle, ma-. 

rea figură a acelui” principe .care a resumat . în- 

trinsul în cel: mai mare grad qualitățile superi- 

Gre ale unui adevărat șef de Stat adică: eroismul 

militar: şi înţelepciunea politică. Ia 

Asceptând . descoperirea acestor . monumente, 
fie'mi. permis a ajunge la conclusiunea conferin- 

ței mele... .--: SN e Da ae 

XI | 
| | 

- “Nimic, am . dis  începănd :acest studii, nu. 
"desceptă. mai mult consciința unei- naţiuni de cât 
istoria trecutului. sei, Nimic nu cimenteză mai. 
bine şi dă-o mai-mare coesiune, o mai mare u- 
nitate și forță morală ungi nâţiuni de cât -suve: 
nirea gloriilor..sele. trecute, victoriilor şi învinge- 
rilor sele, bucuriilor şi întristărilor scle comune. 

,
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Nararea 'veridică şi conscienți6să, şi cunoscința 
raţionată a faptelor istorice ne! pot conduce la 

resultatul .ce indic în rîndurile precedente. | 
Istoria însă trebue să mergă mai departe. Pen- 

tru ca ea -să 'devie într'adevăr „acea lampă a tre- 
cutului care, pusă în întunericul presentului, să lu- 

“mineze viitorul“ trebue ''să trâgem dintrînsa: în- 

vățămintele ce ea conţine , pentru -ca din aceste 
învățăminte să cate a. se inspira, în acțiunile scle, 
omul politic și omul de Stat: ce pote. fi chiămat 
a dirige. interesele și “destinele. naţiunii s€le:. 

Din numerâsele facte istorice ce am desfășu- 

'rat astă-scră înaintea d-vâstră nu voesc a trage 

de cât doe conclusiuni, doe învățăminte. 
Vă aduceţi aminte de negoțiaţiunea.- diploma- 

tică din anul. 1658 între Republica V eneţiei și 
„Principele Valachiei. 

Principele; Valachiei luase înţelegere î în  Bulga- 
ria, Serbia Macedonia, Tracia, şi Grecia pentru 
a scutura jugul . otoman . şi a. face ca Statul 'sei .. 
să trăiască prin el însuși, sprejinit prin forţele u- 

"> nite “a tutulor „ populațianilor crestine din im: e- 
riul ;otoman. i 

A forma un sistem de: State i unite prin 'înte- 

rese. comune care să se. ridice pe ruinele. impe- 
riului turcesc -şi să 'aibă'o forţă a lor propria ca 

_să pâtă trăi indipendinte şi prinle însuşi, stă 

idea .politică „ce să degagiă din: negoțiaţiunile di- 

- plomatice ' despre care. vam vorbit . la începu- 
tul conferinței mele. _ . 

Acestă idee nu este.o idee de. importaţiune 

- streină, ea ese din! însuşi rarunchii naţiunii şi e 

dictată de acel instinct. superior de conservare şi 

de mărire ce "l-au adesea - națiunile ce sunt . che- 
mate: a „juca un rol în lume.. Se 

Și acestă idee nu esteo idee trecătâre, ea este 

persistentă și aţi - veduto reapărend. în a doua



96 

negoțiaţiune diplomatică din anul 1673 despre 
“ care'vam întreţinut. 

Și astă dată nu :este numai: i. principele Vala- 
chiei care '-este: petruns de - acestă idee, este și 
principele Moldaviei este âncă şi principele Tran- 
silvaniel. 
_Concepţiunea principilor romăni din secolul E 
XVII.nu' este ea o concepţiune. politică de o 
înaltă prevedere care trebue să fixeze atențiunea 
Gmenilor nostri de Stat? 

Indipendinţa Statului romăn ne având, după tâte 
probabilitățile, a fi garantată de Europa, cum ne . 
vom putea asigura și garanta mai bine acestă in- 
dipendință, sustrăgănd'o înfluenței prea mult pre- - 
ponderante - ale vre unuia din puternicii nostri ve- 
cini, de cât creănd între tote: Statele peninsulei 
balcanice acea înțelegere, acea armonie, acea i- 

- dentitate de interese care vor face dintr: insele 
un tot puternic, capabil. de a declina ori-ce pro- 
tecțiuni. şi ori-ce ingerințe străine? 

Dar iată şi a doua conclusiune ce voesc a 
formula. 

Stefan _cel mare a prevădut de timpurii un 
mare adevăr istoric. El a înțeles. că un Stat care 
nu pâte. să demonstreze . că represintă - în mijlo- 
cul celor-lalte State tun :alt: interes de cât îinte- 
resul .seii propri, a înțeles, dic, că un asemenea 
Stat. este în -pericul' şi pâte . cu înlesnire, -la un 

„moment dat, să: fie ameninţat să dispare. 
De aceăa 'el se silesce să demonstreze. puteri- 

lor creştine. și mai cu scmă puterilor occidentale, 
că Moldova: este, „pârta Creștinătăţii, * Şi că in- 
teresele țerei sele :sunt strâns legate cu interesele 
celor-lalte State: ale Europei. 

Acestă este a doua: idee ce supuii meditaţiu- 
nei .6menilor nostri politică. - 

A lega interesele Statului Romăn cu interesele 
Statelor. europene, după ce le-a identificat cu ale -
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" Statelor din peninsula balcanică într'un scop de in: 
dipendența comună, ast-fel: în. cât disparițiunea 
sa să fie o causă de. perturbațiune. generală și 
profundă în sistemul politic european, &tă deca 
nu me înşel, formulată în doe cuvinte politică - ViitO- 

„re a Romăniei. 

DONAȚIUNEA 

“LAHOVARY 
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