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Mibaiii-Vodă stărue, ca tînărul Stefan,
fiul lui Petru,
fostul Voivod al Moldovii, să fie adus din
lonsbruk, unde

el se afla, fără de întârgiere şi neştiut
de niment în
Ardei, pentru-ca el să fie Ja îndămână
când va fi sosiţ

ora pentru ridicarea lui în scaunul domvesc
al Moldovii,

unde el se pite şi altfel aştepta, în virtu
tea naşterii
sale din sânge domnesc, la o bună primi
re.
Comisari! împărăteşti stati însă în faţa aceste
i cereri:
la îndoială şi dati Impăratului sfatul dea
n'o încuviioţa,
ear acâsta nu numai pentru-că bănuitârea
cor6nă a Poloniei ar înţelege intenţiunile Austriei
în ceea ce priveşte Xioldova, ci şi pentru-că viaţa tinăr
ului Ştefan ar
pute să fie ameninţată în urma lipsei
de scrupule a lut
Mihaiii-Vodă , ear lucrul acesta e, dic
ei, cu atât maj
probabil, cu cât acest Yoivod are la
dânsul un aderent

imprietenit cu densul,

domnia Moldovif.
Ceauşii, care predaseră
învestitură în Muntenia,

acolo la Alba-Iulia.
59,838, III,

căruia

are

de gând

luj Pătragcu-Yodă
s'a

întors

tocmaj

să-i dea
stâgul de
atunci de
i

DD

Mihaiii-Vodă a grăbit să-l trimită, intocmal ca Impăratului, şi Archiducelui Mateii ştirea înveselitâre
despre succesele sale in Moldova şi la rugat pe acesta
să mijlocâscă,

ca să

nu

fie

dugmiănit

or!

poate chiar

atacat din Polonia. Archiducele a exprimat în răspunsul
săi speranţa, că binecuvântarea şi graţia celui atotputernic. vor însoţi şi în viitor pe Yoivod în toate întreprinderile ce va face pentru mărirea numelui stă, pentru binele creştinătăţii şi pentru vada casei impărăteşti
şi că poate se conteze în acela-şi timp şi la răcunşterea
Impăratului ; el a promis totodată să obţină prin intervenirea sa la Impăratul reținerea regelui Poloniei de la
ori-şi-ce ostilitate contra Moldovii, şi să validiteze în
Polonia

în deosebi

argumentul,

că

vina pentru expedi-

țiunea lui în Moldova o pârtă numai tripla alianţă a
duşmanilor lui, leremie Movilă, Sigismund Bâtbory şi
Cancelarul

Zamoischy,

care-şi dat

silinţa de a-l alunga

nu numai din Muntenia, care e ţara lui, ci până chiar
şi din Ardel, care era provincie împărătească 1).

1 s'a mai pus lui Mihaiă-Vodă in perspectivă şi emi-

terea altor disposiţiunt

în

ceea

ce

priveşte atitudinea

lui, de o cam dată însă el a fost îodemnat a se forti-

fica şi a prinde rădăcini în Moldova, dea-i reţine pe ture!
prin nelutrerupte atacuri pe apă şi pe uscat şi prin scădere

de Gmeni şi de provisiuni de la năvălirea, pe care o
intenționaii asupra Ungariei şi asupra Arăâlalul, pre-

cum şi de a aduna informaţiuni sigure despre planurile

lor -de acţiune, despre trupele lor şi despre mişcările
lor
DI

*) Raportul

lut David
Impăratul. Alba-lalia,

Unguad
g

9 Aprilie

8işi a8 lullul
1600.

Mihai Sz6kely
Mihail

către

şi de a raporta grabnic despre aceste, în genere de a
se folosi de tâte mijlâcele, ca să-l slibescă pe iuimie
şi să zădărnicâscă intenţiunile lui.
Astfel îşi dedea Austria silinţa de a trage fol6se pe
cât se pâte de mari din expediţiunea norocos reuşită,
la care dintru început nu voise de loc a lua parte, şi o
primea acum, cel puţin pe cale diplomatică, sub aripile
ei ocrotitre, pentru-ca astfel Să ajungă fără de nici o
ostenâlă şi fâră de cheltaeli a stăpâni în vecinătatea
Ard6lului o ţară forte importantă atât prin bogatele
ei isvre de ajutor, cât şi prin posiţiunea et geografică 1),
Gâudul lui Mihaiă-Vodă era, ca prin întreprinderea
făcută de el la timp nepotrivit contra Moldovii să pună
pe Împăratul, căruia îi dedeait deja destul de lucru
Turcii şi Tătarii, în conflict şi cu Polonia ; austriacil
erai însă îngrijaţi, ca nu cum-va Sigismund cel alungat din ţară, profitând de o asemenea complicaţiune,
să
năvălescă din noii în Ardâl şi să facă încercarea de a
complica şi mai răi lucrurile şi altfel destul de încurcate. „Voivodului i-a ajuns fără îndoială apa la gură,
şi el s'a gândit prea târgiii să înveţe a înota“ 2)

Voivodul altfel inimos, dar devenit în
nevoi mai precaut a început acum să se
Poloniei. El a cerut dar din propriul lui
Basta ajutor de trupe austriace, precum
sprijin, pe care stăroia să-l obţie în cas

urma grelelor
tâmă de oştirea
îndemn de la
şi altfel de
de nevoie fără

') Conceptul unui răspuns dat de Archiducele Mateiă lui MihalVodă, Iunie orl Iulie 1600.
*) D. Ungnad. Sătmar, 1 August 1600.

pa

de întârgiere, ear nu ca mai
găieli. Comisarii împărăteşti,
acestă

mărturisire

nainte, după lungi târămulţumiţi pe deplin de

a propriei sale slăbiciuni, în care el

vedeaii semnele unei depline supuneri faţă cu Austria,
Vaii invitat să intre în corespondenţă intimă cu Basta.
E ai cregut în acela-şi timp de cuviinţă a stărui, ca
acesta să-şi dea prin o scristre măgulitâre silinţa de
a-şi câştiga ear graţia Voivodului şi să-i pună în perspectivă spriginul cuvenit de altă parte însă îi dedeal
Impăratului sfatul de a nu intra la timp nepotrivit în
conflict cu Polonia.
Mihaiii- Vodă

cerea,

din

contra,

cum se stabilise prin comun
cas de urgentă

neroie,

ca

să se fată,

pre-

acord pentru un asemenea

o diversiune

contra

Poloniei prin

concentrarea ubul corp de armată impărătescă la hotarele Silesiek, deşi numai pentru aparenţă, pentru-ca să
nu

se pâtă

îndrepta

asupra Ardlului
împărţi;

de aceea

şi

întrega

contra

el cerea,

din Caşovia, cel din Sătmar

putere

armată

a Poloniei

lui, ci să fie nevoită a se
ca

şi

generalul

împărătesc

şi cel din Hust

să adune

cu ostentaţiune trupe şi, în genere, să-şi dea silinţa de
a produce aparențele unei pregătiri seri6se contra Poloniei 1),

Ă Mihaii-Vodă pune pe popor un bir ne mat pomenit
în Ard6l, care se urcă la şase taleri, din care
trei ai
n,

Scrisârea lai D, Ungnad

şi a lui M. Szck!y către Dr. Pezzen.

Sătmar 1 August 1600. Două scrisori

Szekely.

Alba

Iulia,

28 Iaţie

1600.

ale lui Mihaii-Vodă către

Seris6rea

lni Mihaii

t-Vodă
către Dr. Pezzen. Alba Iulia 28 Iulie
1600. Scrisbrea lui MihaittVodă către
generalul

Basta. Alba-Iulia 2 August

1600.

să fie plătiţi numai decât, ear cel-lalţi trei în
dou&trei săptămâni. lua timp de nouă luni de dile bietul

țăran a trebuit dar să-i plătâscă

19

taleri, un bir, care

trecea cu mult peste dreptul de a pune birari al
unui
locţiitor oră al unui guvernator %),
Mihaiii-Voiă a primit cu multă mulţumire banii 2)
şi
cu âncă mai multă armatura ce i s'a trimis drept.
dar
personal dia partea Impăratului; sama de bani îi părea
insă neindestulătâre şi a cerut cu multă stărui
nţă, ca
să fie sporită. Drept dar ce urma să dea în schimb
el
a hotărit pentru Impăratul un cal cu scară de
argint,
unul peutru Archiduce şi câte unul pentru fie-care
dintre consilierii împărăteşti mai de frunte. Pe când
Îbrahim-Paşa aștepta la Belgrad numai răspunsul lui
Mihaiă-Yodă, pentru-ca să-şi iee hotărirea şi să-şi
porn6scă mişcările, acesta a concediat pe solul turcesc
cu
nişte declaraţiuni de prietenie şi cu onoruri
mari, de
are nici comisarul împărătesc Dr. Pezzen n'a
avut
parte, încât austriacii ati devenit în faţa acestei
prefeări a 'Turcilor cu tot dreptul bănnitori. El a
onorat la
lecare solia otomană cu musică românescă, turcâs
că şi
igănâscă, în al căreia aud el a fost prididit de
larăni, încât a trebuit să fi depărtat. EL i-a dat
apoi
lurcului pe Aga Leca spre a-l însoţi şi a promis
că-i
a trimite la Timişâra

tributul Ard6lului,

care începuse

se aiuna. Pentru acest tribut contribuabili! eraă
îmuşi cu câte G taleri, ear năţiunea săsească dedea
la un

1) D. Ungnad către Dr. Pezzen. Sătmar, 3 August
1600.
2 Comisarii ai trimis lai Mihaiii-Vodă prin
secretaral cameral
e Scepug, care a fost trimis la Alba-lulia, 45,000
taleri, o parte
în sabvenţiunea ce i se acordase.

loe 120,000 taleri afară de provisiunile de făină şi de
aite naturalii, Vorbele Voivodului eraii de altminteri faţă
cu Împăratul după tte aparențele forte leale şi omagi6se, şi spre a o dovedi cu atât ma! virtos acâsta, el
a trimis la curtea impărătâscă o deputaţiune compusă
din Baltazar Bornemissza, Bogati şi Logofătul Stoica.
Regele Poloniei i-a scris Voirodului şi l'a !odemnat
să păstreze

buna

prietenie

cu Polonia, să se

împace

ne

cale epistolară cu cancelarul şi generalissimul și să trimită
un so] în Polonia, peutru-ca să stabil6scă condiţiunile
şi modalităţile unei invoieli în ceea ce priveşte Xoldova. In urma acestei invitaţiuni a hotărit să trimită
în Polonia pe Stroia Buzescu din Muntenia 1),

«Privirii clare a Voivodului nu 1 erai nebăgate în
semă primejdiile situaţiunii: îl ameninţat în acela-şi
timp Polonii despre megă-npte, Tătarii aliaţi cu dânşii

despre răsărit şi atât unii, cât şi alții se afla în în-

ţelegere cu Turcii, care înaintat spre el din belgrad
“ despre apus, şi el se veda apucat atât din frout, cât
şi din cele două laturi de o straşnică putere covirşitâre,

ba mai era

totodată

cuprins şi în

Ardâl

de

mrejile

duşmin6se, pe care le ţeseaii în apropierea lui Ardelenii

ce se aflati în tainică înţelegere cu Sigismund Bâthory.

Hotărîrea lui neşovăitâre a rămas îusă nestrămutată
şi
wa însoţit în ora primejdie! cu precauţiunea prudent
ă

şi cu o îndoită activitate. E a adunat dar cu mare
zor |
nove trupe de mercenari,

Do

1) Scrisdrea

lni Aloisiu

a strins de pretutindenea bani |

Radibrati

Talia, 31 Inlie, 16C0. Relaţianea

Ink

către

David

Ungnad.

Barilovite către

Alba

|

comisarii

.

înopărăteşti Ungnad şi Szekely. Alba
Iulia, 6 August, 1600.

pentru plata soldelor, a stăruit cu tot din adinsul, ca
statarile Ardâlului să-şi adune gin vreme contingentele,
a luat t6te măsurile

pentru adunare

de provisiuni şi n'a

neglijat nimic din cele impuse de seriositatea împregiurărilor şi de apropierea isbucnirii r&sboiulul. El a hotărit totodată să-şi aşeze 6atea în doue tabere, dintre
care uva la Bistriţa, ear cea-baltă la Şebiş, mai având
şi o mică 6ste de reservă la Braşov, pentru-ca astfel
să potă ţine din t6te părţile pept cu duşmanii şi să-şi
aibă acoperit şi dosul. Trimiterea lut Aloisiu Radibrati la
Tătaril din Crimea, solie propusă de imperiali, el a înlăturat-o ca fiind zadarnică, de Gre-ce Tătarii erai intrați deja în alianţă cu Polonia, și mai erai afară de
acesta tăiate şi drumurile până în Crimea 1); el se temea totodată, că Radibrati va fi oprit acolo dimpreună
cu solii lui români, fiind-că Hanul 'Tătarilor prinsese
de veste, că Yoivodul s'a dat în partea Impăratului, EI
cerea însă acum un ajutor armat efectiv, ear nu, ca
până acum, numai pe hârtie, trupe, care nu numal să

privâscă în linişte, ci să
în luptă, şi anume

astfel,

şi

iutre
ca

Basta

cu

tâtă seriositatea
să ice în fruntea

unui corp de armată la Tăguad o posiţiune, din care
pote să se undacă la nevoie uumai decât cu Voirodul;
în acela-şi timp stăruia ca trecătorile spre Polonia ale
Ungariei să fie păzite şi curăţite, pentru-ca dugmanit să
fie coprinşi de temerea unei apropiate intrări a trupelor
impărăteşti în ţara lor. Numai cu condiţiunea unei asemenea spriginiri grabnice pte să-l ierte pe Basta pen1) Literae loannia Thoraconimi, Secretarii Camerare Scepumensis, ad D. Ungnad et Sz6kely. Albae Jaliae, 2 Augusti 1600.

tru înfrângerea suferită mai ales din vina lui. El era
altfel mai mult. ori mai puţin împăcat cu gândul de a
perde Moldova şi a declarat, prin urmare, că e hotârit
“a păzi şi a apăra culmile despre Moldova ale munţilor
astfel, că din acea parte năvălirea în Ardâl a duşmanilor să fie peste putinţă. Sare a-i reţine pe Tarci de
la asediul Orăgit-Mari, pe care-l intenţiona, el le-a dat
să înţelegă, că umblă el insu-şi cu gândul de a lua cetatea acâsta şi de a ocupa ear adevăratele hotare ale
Ardluiui, adecă comitatele externe, pe care Impăratul

le pretindea ca ţiindu-se de Ungaria 1). Comisarii împărăteşti i-ai luat-o însă acesta în
apucătură

viclână

nume de răi, ca o

spre a lua sub pretextul

de a-i abate

pe Tarci de la asediii în stăpânirea lui proprie comitatele externe,

la care de mult

rivnia.

Aici e ascuns şar-

pele n iarbă (hic latet anguis in herba) îi scria Ungnad
Impăratului.

Prin Francisc Barilovitz, pe care i-l trimiseseră comisarii împărăteşti, şi prin Aloisiu Radibrati, caro fusese desiguat ca sol la Hanul Tătăresc, Mihaiii-Vodă i-a
făcut Imy&ratului

următârele

cereri:

1. Deschiderea drumului de la Kersmârk prin lulăturarea copacilor tăiaţi şi prin dărtmarea şanţurilor ridicate de Polonia în munţi pentru apărarea ţărit lor;
trimiterea

unui sol împărătesc

mar

cu

vai

în Polonia,

pentru-ca să împedece expediţiunea intenţiouată şi origi-ce amestec al Poloniei ta afacerile privitâre la Mol1) Literae Michaelis ad Caesareos Commiasareos

et Sz6kely, Albse Juliae 2 et

Ungnad, Pezzan

4 Augusti 1600. -— Relaţiunea iul

Barilovitz, Alba-Iulia, 6 August 1600. Literae Michaelis Voivodae
ad D-um Bastam. Albae Juliae, 4 Augusti 1600.

dova şi Muutenia până-cână confictul nu va fi fost
disolvat, pe cale diplomatică.
2. Anticiparea unei sume de bank indestulătâre pentru casul că se intenţionăză reshoili deschis cu Turcii
;
ear dacă nu se intenţioneză resboiul, încheerea
unei
păci provisorii, deşi ta îmoreginrările date s'ar
pute
obțin ca mai puţine cheltuieli succese mat mari
de
cât altă dată. Astfel, dacă ar mai fi fost ajutat
din
partea Austriei cu âncă 100,000 florini în expedi
ţiunea

făcută ?n Moldova,

el sar

fi ridicat

la Cracovia

în tro-

nul Poloniei, dacă apoi din Viena i sar fi cerut
fie
chiar şi numai printr”an copil de 'Țigan, el ar fi
cedat
bucuros acest regat Impăratului. Duşmanul a procedat
în casul atesta altfel şi mai potrivit cu scopul ce
urmăria: Saltanul i-a anticipat Hanului Tătărese
100,009
de galbeni, ca să recucerâacă Moldova şi să ridice
pe
alungatul Iaremia-Votă car în scâua; acasta i-a
mai
dat apot şi din partea lui Hanului 'Tătărese 20,00
0 de
galbeni. Ne putând, în lipsă de bani, să plâtescă soldul

“trupelor sala, el e ameninţat

de pericolai

de a le ved6

trecâni la Sigismund Băâthory şi la leremis-Vodă
, care
își dai silinţa de a le sedace promiţându-le un solă
mal
mare.
3. Să nu se trimită solui împărătesc cu daruri
la
Hanul Tătarilor, căci o să aibă sorta solalui
trimis la
el de Mihaiii-Yod%, care la tatârcere a fost
prins de

Polonezi şi predat 'Turcilor,

4. Ajutor de trupe îndestulător şi grabuic, ear
nu
dat cu tărăgâire ca'n ani de mai nainţe
,

Inţelegerea

lui

Pezzen

cu

Mihaiit- Vodă,

precum

şi

PER

ială verbală,

sa

cu

făcut

stabilescă

să

pentru-ca

călătoria lui la acesta,

amhilor

învoirea

o Inrocomisari,

care nu DuUngnad şi Szekely, şi după stăruința lor,
ci ad stăă,
făcut
ala
may a aprotat şi confirmat învoi
atul s*o
Imrăr
şi
ruit totodată cu tot din adinsul, ca

confirme !).

De 6re-ce după învoiala făcută
Tătăresc

acesta era obligat

face un

dar

să

mai nainte cu Hanul
rămâie pe pace în tim-

se Ii gase a-i
pul campaniei din acest an, ear impăratul
de

galbeni,

10,000

Mihaiti-Vodă trebuia

Tătari,
să fie surprins, că agentul impărătesc trimis la
l nidânsu
cu
ducea
nu
Aloisiu Radibrati, un dalmatin,
chiar
el
la
avea
mic din acestă sumă de răscumpărare, ba
pocaşi ca daruri pentru Hanul Tătăresc numai şase
luri. Prevădend deci relele urmări, Mihaii-Vodă a stăruit să nu fie trimis solul îu asemenea condițiuni şi a
primit şi respunderea pentru acesta.
unei

Intre aceste primejdia

nărăliri

turerşti creştea

în mod învederat. Oştirile osmanilor se concentrati la
Dunăre, peste care s'a clădit spre scopul acesta un pod,
şi la Giurgiu şi la Rusciuc steteaii deja trei paşale de
frunte cn însemnate părţi din oştire, care eraă gata de
plecare. Afară de acâsta Porta a trimis pe Paşa de Bilistria Guiseldşe Mehemet la Hanul Tătăresc, ca să se
asigure

Pentru

de cooperarea

luj.

preîntimpinarea

primejdiei

ameninţătâre

Mi-

haiă-Vodă a trimis la Ibrachim-Paşa din Belgrad o solie
condusă

de boierul

muntean

Dima.

Acesta

dimpreună

2) Ungnad şi Sz6kely către Impăratul, Sătmar, 4 August, 1600.

1

preasupusul Celibi şi cu nobilul ardelân
dus Paşet scrisârea şi darurile Voivodului,
doi zăvogi mari (canes sansoni), patru pei
un câsornic în formă de cocoș; trimiterea

promitea

Mihaii-Vodă ca

având

să

Barnalfi i-ati
cinci şoimi,
de samur şi
tributului o

urmeze

îndată

după-ce se va fi fost adunat, ear pentru întârgiere el
se ruga de iertare. In acela-şi timp a trimis şi la
Portă solii săi deosebiți, care aveaii să rămâie acolo ca
ostateci, dându-le suma de 20,000 galbeni, precam şi
alte daruri preţi6se în avr şi în argint %),
Următorul plan de acţiune, despre care le-a făcut
comisarilor îm; &răteşti împărtăzire, e dovadă cât de
puţin se sfia el de a fi de rea credinţă, când vorba era
să-şi ajungă scopurile. El avea adecă de gând, ca să
vestescă pe Ibrachim-Paşa în dată-ce trupele de sub
comanda Ii Basta vor fi sosit la Tăşnad, dar să presente acestă mişcare de trupe ca ostilă, îndreptată contra Ard6lului şi să câră ajutor grabnic de la Turd.
După-ce apoi Ibrachim-Paşa ieşia, cum se putea preved€, în fruntea oștirii de ajutor la răsboili, ca să se
un6scă

cu Mihaiii-Vodă,

urma

ca acesta să-l atace fără

de veste dintr'o parte, ear Basta din cea-laltă, pentruca duşmanul ajuns astfel între două focuri să fie dat
unei peiri sigure. Duţă înfrângerea Turcilor urma aro,
ca lucru mult mai uşor, a Polonesilor și a Tătarilor.
Figădainţele lui părea atât de sincere, asigurările
lui atât de neîndoi6se, momirile lui atât de adimenitâre,
incât imperialii ar fi trebuit să le primâscă cu depliuă
1) Literae Ioannis Thoraconimi, secretarii,

rio. Albae Juliae, 5 Augusti 1600,

ad D-nos Commissa=
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neîncrederea şi hotărîrea

deja în ambele părţi rădăcini
deşi

meînfrântă,

nu ar fi prins

dacă

lui,

voile

încredere şi să iutre în

a

de

nemărturisită,

se scote unul

pe

altul din stăpânirea Ardâlului. Vigilaata curte din Viena
a trecut

nu

cu

astfel

pentru-ca

pe

cât

pe Împăratul

pe atât de ascunse de a pune
cu Polonia,

lui

silinţele

vederea

de zel6se,

în conflict

acesta să fie împedecată

a

lua parte la expediţiunea pornită contra Moldovii şi
contra Ardâlului; cu cât mal învederat a ieşit însă la
ivâ!ă gândul lui ascuns de a câştiga în mod definitiv
cu ajutorul austriac o frumâsk ţară, pe care numai de
nevoie o cârmuia ca locţiitor împărătesc în socotela
altuia, cu aţât mai sigur se putea aştepta la 0 con=
damnare

din partea

austriacilor.

Astfel aii înţeles austriacii fârte bine gâuâul lui,
când el i-a vestit, că Cnodzul Vasilie din Podolia a ieşit
la război cu 40,000 6meni, şi a stăruit ca trupele
împărăteşti să iutre în Polovia, promițând că în casul
acesta se va uni şi el cu 6stea împărătâscă şi se va
supune pe deplin Curţii din Viena.
Ura statarilor din Ardâl contra Voivodului a crescut
între aceste întrun

grad

atât

ali luat hotărirea de

a

purcede

mai

în mână

bucuros

cu arma

da

la

îngrijitor, încât ele

faptă şi dea căde

decât ca să i se supună

lui şi mai departe. ludeosebi cei mai de căpetenie dintre
duşmanii luj, Ştefan Bâthory de Şimlii 1), Bâthory de
1) Acest Ştefan Bâthory

se afla în înțelegere

cu imperialii, le

dedea acestora ştiri despre cele ce făcea Mihaiii-Vodă şi cerea
de la dânşii sfatari şi ajutor la vreme de nevoie. (Relatio Reverendi Georgii Qeârfalusy a D-no Stefano Bâthory de Somiyo ad
D-nos Ungnad et Sz6kely cum credenticnalibus, 19 Angasti 1600
erpediti).
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Bcsed şi Ștefan

Bocskai se aflaii îu o primejdi6să co-

respoudenţă cu Sigismuni Băthory, a căruia întârcere
In fruntea unei oştiri recrutate în Polonia o aşteptaii
cu nerăbdare şi o pregătiaii cu neastâmpăr 1),
Bar cel ce nu ţineaii cu Sigismund Bâthory îl trădaă
Impăratului ori amândurora de o dată, încât chiar şi
cei ce păreaii mai credincioși ca Ştefan
Bocskai 2),
Şiefan Csâki, Baltazar Bornemissza şi Gaspar Korniş,
aştepta numai momentul potrivit spre a-l părăsi,
Acesta, câre fusese mai nainte general al lui MihaitYodă şi astfel înclioa mat mult spre curtea din Viena,
recâştigase bunavoinţa Voivodului prin serviciile făcute
în expediţiunea din Moldova şi-şi primise ear înapoi,
drept recompensă, întinsele moşii, pe care le avea în
Arddl,
Negoţierile Yoivodului cu Impăratul în cestiunea Ardelolui s'aii urmat însă şi după plecarea la Viena alui
Pezz; astfel învoiala făcută cu acesta nu putea să fie
considerată ca ce-va definitiv şi în faţa răsboiului ce
ameninţa să isbucnescă, precum şi în faţa îndărătniciriă
nobilimii din Ard6l Mihaiii-Vodă putea să stârcă mai
uşor âncă câte-va concesiuni. 0 nouă solie, compusă din
Gaspar Korniş ca prim plenipotenţiar şi din Logofătul
Stoica, un om simplu şi incult, care sub titlul deal
1) Relazione

di

Alovise

Radibrati

Szatmâr, 9 Angust, 1600.

ai

Cotamissari

Imperiali,

2) Acesta a rugat adecă pe Împăratul să-i înapoieze bannrile
„din ArdAl, care din porunca Cardinalului Andreiii Băthory
fuseseră

confis.ate:

el ţinea dar atâţ cu Voivodul,

Tatul, (Cexerea lui Ştefan
August 1600.

Bocskai de

cât

Kismaria cătră

şi cu Impă-

Împăratul,

î4

doilea plenipotenţiar avea să-l supravegheze pe acesta
şi să-l facă inofensiv, a presentat curţii împărăteşti propunerile, în parte none, ale Voivodului.
Acesta urma să lepede titlul de Voevod şi să iea
titlul de guvernator împărătesc al Ard€lului şi să resolve tâte afacerile ta numele şi sub pecetea Impăratului. El era ajutat în administrarea țării de una consili compus din trei-spre-dece membri, dintre care primul şi cel mai de frunte urma să fie desiguat pentru
acâstă posiţiune de Impăratul, ear cei-lalţi doi-spre-dece
aveali să fie luaţi dintre Ardeleni. Consilierul Impărătesc trebuia să fie un om capabil şi cu experienţe în
materie de răsboiii şi ocupa acestă posiţiune numai în
timp de răsboiii. Ambii soli ati stăruit, ca subvenţiunea
de 100,000 taleri ce i s'a promis Yoivodului pentru

anul trecut şi din care o parte rămăsese neachitată, să
fie plătită fără de întârdiere în întregimea ei. MihaiăVodă a dat prin o scrisâre adresată comisarilor împărăteşti acestei cereri cuvenita urgenţă puindu-se acestora în vedere natura primejdi0să a situaţiunil.
Când acâstă solie a plecat din Sătmar, unde luase
înţelegere cu comisarii împărăteşti, ca să trâcă la Erlau
spre a-i face lui Basta o visită, comisarii i-a dat acestuia sfatul să primâscă visita la Gre-care depărtare de
la tabăra oştirii împărăteşti, ear acâsta pentru-ca nu

cum-va solia îu faţa taberei mititele

să-şi pârdă buna

părere, pe care o avea despre puterea armată a Imptratului.
Scopul de căpetenie al acestei visite făcute de solie
era obţinerea

unui

grabnic

din tâte părţile, Mihaiii-Vodă

ajutor

s'a

armat.

Strimtorat

lepădat de vechea lui

supărare contra generalului Basta, duşmanul lui primejdios, şi l'a invitat 6re-cum să se împace în iateresul serviciului împărătesc cerând să i să trimită fără
de întârdiere în Ard6l un detagament de 3000 husari,
1000 cuirasieri şi 500 de 6meni pedestrime germană,
ear acâsta atât de grabnic, ca generalul să nu mal
aştepte până-ce îi va fi sosit aprobarea împărătâscă, ci
să purcâdă imediat la executare. El doria în acela-şi
timp ca şi cele-lalte trupe austriace să se apropie de
hotarele ţării atât pentru ca să p6tă ţin€ cu grăbire
pept cu Polonil şi cu Tătarii ce se apropiaiă, cât şi pentru-ca
să pâtă pune frâii nobilimii ardelene din ce în ce mai
indrăzneţe. El cerea, în sfirşit, cu stăruință ca imperialiştii să facă, în aparenţă, o demonstraţiune contra
Poloniei, pentru-ca puterile dusmanilor să fis nevoite a

se desbina în mai multe direcţiuni 1).
„Năpârcile (aşa numiaii Ungoad şi Sz6kely pe staturile ardelene), pe care Mihaii-Yodă le hrănia plin de
îucredere la sînul săă şi de care comisarii împărăteşti
numai decât după-ce "şi câștigase victoria Pati îndemnat să se ferâacă, ail taceput acum să se mizce şi să
le dee

muşcături mortale

acelora,

care odinisră n'ati voit

nici să-l extradee Impăratului, nick să-i lov6scă cu pedepse şi să-i facă ast-fel inofensivi, Bar asprimea acâsta
0 recomanda comisari! împărăteşti, pentru-că năpâreile
din Arâ6l părea hotărite a-şi îodrepta muşcăiurile venin6se şi contra Impăratului. Cu cât crisa era mai
Da

") Raportul lat

Ungnad şi alut Szekely câtre

Mar, 19 August 1600. Literae

Michaelis

Voivodae

impăratul, Săt-

Votamissareos, Albae Iuliae, 3 ot 14 Augusti 1600,

ad

Caesareoa

16
amenințătâre,

cu atât mai

vîrtos aruncati

pără teşti în scrisorile lor t6tă
care

nu voise

a

ţine

s6mă

vina
de

comisarii îm-

asupra Voirodului,

acest

sfat, piin

care,

dacă ar fi fost urmat după cuviinţă, ar fi fost salvat
Ardlul atât pentru Impăratul, cât şi pentru Yoivod el
însu-şi ; ei îl invinovăţiati, că numai din dispreţ pentru
autoritatea Impăratului nu a voit, să înlăture fără de
întârgiere pe aceşti „şerpi“, care acum staii la pândă,
ca să-i stingă viaţa; astfel spăseşte mai mult decât
ork-şi-cine altul vina de a nu fi înăbuşit în Ard6l la
timp î6te uneltirile secrete ale duşmanilor şi de a nu
îi pedepsit în mod exemplar pe căpetenil 1).
Excesele

nesuferite

ale

amestecăturii

de

mercenari,

din care era alcătuită 6stea lui Mibaiii-Vodă, ati contribuit şi ele mult spre a mări şi spre a lăți amărtcăunea şi altfel destul de adâncă. Ele aii stirnit în cel
vexaţi pornirea de a se apăra el însi-şi, ear pe Yoivod Vaii împins a se resbuna spre a-şi susține autoritatea, pe care o socotea jignită. Bogatul oraş Huniad,
care întreținea o garnis6nă românâscă de 100 6meni, a
fost greii pedepsit pentru xrăsc6la provocată de nesuferitele excese ale acestora, dintre care 50 ai cădut
jertvă,
Cetăţenimea

oraşului a intervenit la Yoivod,

ca vino-

vaţii să fie judecaţi şi pedepsiţi, ceea ce li s'a şi promis ; cu tâte aceste oraşul a fost (6 August 1600) din
1) Literae D-ni Unguad et D-ni Sz6kely ad D-um Stephanam
Csâky. Sathmar, 23 Augusti, 1600. Ungnad către Archiducele
Mateiii. Sătmar, 23 Augvat 1600. Ungnad şi Szekely către Impăratul. 27 August

1600.

Literae

D-ni

Ungnad et D-ni Sz6kely ad

Michaelem Yoivodam. Szatmâr, 30 August 1600.
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prouea Voivodului asediat de 2000 cazaci
şi munteni,
câre drept represalie, ai tăiat făhă de milă ciuci-d
ecă
%) de cetăţeni, ai tras în
suliți
copiii,
aii
ucis
femei
înN sărcina
te, al prădat oraşul şi i-al dat în cele din
urmă
CAN)
foc de ati ars tâte cele 300 case ale lui, Era în
ţară
mal mare amărtciunea decât spaima produsă
de acest
act de crugime, ear cetele lui Mihaii-Yodă se socotia
ii
cu atât mai virtos în drept de a prăda, cu cât acesta
nu era in stare să le plătescă soldele promise
1),
In acestă sivistră situaţiune, în care pretutindene
a
domnia neincrederea şi nicăiri nu era bună înţeleg
ere,
în care la duşmani puteai să contezi tot atât
de sigur,
pe cât de nesigur te puteai răgăma pe prieten
i și în
care chiar şi imperialilor le rămăsese puţină speran
ţă
de a mai câştiga Ardâlul, Mihaii-Vodă se simţia
cu
atât mai strimtorat, cu cât lipsa de disciplină
şi de.
serțiunea la duşmani produseseră în trupele
lui mare
demoralisaţiune şi rîndurile se răriai din ce în
ce maj
mult. O încăierare sângersă între o ceată de 300
Caaci şi trupele lui româneşti din Alba-lulia a degene
rat
a cele din urmă în.0 bătălie în tâtă forma, care
a
urat mai multe cesuri şi pentru potolirea căreia nu-

)
i

mal cu anevoia a fost deajuns întrega autoritate şi
tărbăţia lui Stoica şi a Voivodului, astfel că tu tirapul

tumultului amândoi ajunseseră în primejdie şi numai
cu
multă greutate aii reuşit să se rătragă în castelul oraşului. Puțin în urmă 700 de Cazaci, adimeniţi de duş—————

1) Relatio Ioannis 'Thoraconimi,
veri, Szatmâr, 13 Augasti 1600,

59,858, UL.

|

Secretarii ex Transylvania re-

2
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man, Pak părăsit pe Mihaii-VYodă, at fugit fără de
veste şi al scăpat pe la Jibou şi Sighetiu îa Polonia *).
Mibaiă-Vodă, care fusese vestit din vreme despre intențiunile lor, s'a adresat 1a zadar la comisarii împărăteşti şi la Basta, pentru-ca acesta să le taie dramul
prin Ungaria superi6ră. Comisari!, todemoaţi fi» de o
precauţiuue miticul6să, fie de rea voinţă, se simţiaii datori a se adresa în cestiunea acâsta la Basta, ear
acesta se afla încă prea departe, şi Cazacii, care na
aveali asemenea scrupule, s'a străcurat nesupărați de
nimeni peste teritoriul anstriac 2).
O lovitură cu mult maY primejdi6să avea însă să
primâscă Mihaiii-Vodă prin infidelitatea celui mal vitâz
dintre generalii lui. Moise Sz6kely, care comanda 6stea
din Moldova alut Mihaii-Vodă, şi-a părăsit cu de Ia sine
putere

postul în cel mai hotăritor

dar cu Yoivodal, încâţ nu mai era
El a luat dar 103 oşteni aleşi cu
prin ascuas din Ard6l peste Ungaria
la Sigismund Bâthory. Mihaiii-Vodă

în urmărirea

lui o

câtă

moment,

s'a stricat,

sigur de viața lui.
dusul şi a scăpat
superidrăîn Polonia
a trimis, ca-i drept,

de călăreți

sub

conducerea

câtor-va dintre cei mal de frunte boier! al săi şi i-a
promis atât amnestie, cât şi nouă graţie, precum şi alte
1) Raportul comisarilor Ungnad şi Szekely către Impăratul
Sătmar, 19 August 1600. Raportul Vicispanului din Maramoră
ş
Gheorghe Pogan către Ungnad şi Szekely. Sighetii, 26 August
1600.

” Literae Michaelis Voivodae ad D-os Unguad et Szekely. Albae-

luliae, 13 Angusti,

1600. Ejusdem

litrae

ad

Bastam, de eadem

die. Raportul lut Ungnad şi al loi Szâkely către
Impăratul. Sătmar,

19 August

1600.
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favoruri, dacă

se va întârce da bună-voie;

fugarii erati

însă mai inţi decât urmăritorii lor, care ai rămas
departe 'n urmă. De acea-şi infidelitate s'a făcut vinorat

un alt oştean

ca renume

tot atât de mare,

Gaspar

Si-

brik, care a fugit la Oradea-Mare şi de acolo în
Po:
lonia. Daserţiunea sperjură a acestor dot era cu
atât
mal durer6să, cu cât; dinşii erai iniţiaţi în tote secretele politice şi militare ale Yoivodulul şi astfel
eraii
extraordinar de primejdioşi. 'Tot astfel n'a reuşit
Mi.
haiă-Vodă nici cu inctrearea, făcută prin mijlocirea
lui
Stefan Csâky, pre care-l trimisese la Turda, de a-i determina pe nobili! ardeleni să vie la tabăra lui ID),
Supărat; de asemenea infidelitate şi îndărătnicie, Yoi-

vodul a recurs deci la măsuri

aspre,

care se potriviai

şi alt-fel cu temperamentul lut năvalaic, a făcut coafiscări, întemniţări, ba chiar şi măceluri în massă şi a
aruncat în temniţă până chiar şi pe Gaspar Korniş,
care de curând fusese solul şi confidentul lui, Prin acâsta a umplut fără îndoială de amărăciune, dar n'a
liniştit de loc spiritele nobililor şi ale partidului ma-

ghiar, cărora nu numai pentru consideraţiuni naţiona
le
le era urgisit; căci regimul luk Mihaiă-Vodă,în fruntea

căruia se aflaii neştiutori şi volnici Gmeni de fel de fel
de rase ca Stoica, Banul Mihalcea, Gheorghe Raț (an
Slar) şi Petru Armeaul (un Arm6n), lăsa şi în privinţ
a
politică şi administrativă forte mult de dorit şi nu pu:
————

') Literae Stephani Csâky ad Commissarios Caeaareos, 'Tordae,
21 Augusti, 1600. Ungnad şi Sz6kely către Impăratul. Sătmar,
25 August 1600.
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tea nici în acâstă direcţiune să contribue spre a-l face
pe Mihaiii-Vodă iubit oră cel puţin suportabil 1).
Intre aceste Cancelarul Poloniei 16n Zamoischy, la
care se afla şi Sigismund Bâthory, pornise spre Moldova, îşi pusese până la sosirea Tătarilor tabăra la
Hotin şi numise comandant al acestei cetăţi pe un 6recare Polanowsky, cavaler al pintenului de aur (auratus
miles). Prin acesta nu numai Moldova căduse în mare
primejdie,

ci

era

ameninţat

tot

odată

şi Ardâlul dia

spate 2).
Cu cât mai amenințătâre era sitaaţiunea, cu atât
mal greii îl apăsa pe Mihaii-Yodă lipsa de bani. Accata
Va silit între altele şi la expedientul, că a trimis spre
vândare în Ungaria 2000 de boi, pentru care a cerut
de la comisarii împărăteşti scutire de vamă ?).
Supărarea şi neîncrederea imperialilor față cu MihaiiVodă ati mal fost altfel alimentate în timpul din urmă
şi de alte două împregiurări. Voivodul a dat, în nainte
de tâte, pe faţă intenţiunea de a dărui cu dela sine
putere altora bunurile confiscate de la nobili ardeleni,

ear comisarii austriacă o
drepturilor

de suveranitate

luai acesta drept usurpare a
ce i se cuveniali

numai Im-

păratului ca singur stăpânitor al Ardâlului, căci dreptul
1) Raportul lui Ungnad şi al lui Sz6kely cătră Impăratal.
Sătmar, 27 August 1600.
2) Literae Nicolai Kaliski, vice-capitanei Kolomiensis ad d-num
Fridericum ab Herberştein, ex Arce Kolomiensi, 7 Augusti, 1600.
3) Literae Michaelis Voivodae ad Commissareos Caesareos, Albae
Juliae, 18 Angusti 1600. Raportul lui Ungnad către Impăratul,
Sătmar, 18 August, 1600.
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de a face donaţiuni

era

numai

una

din consequenţele

acestei suveranități ; ei at stăruit deci, ca Împăratul

zătărnicâscă la timp acâstă încercare supărătâre 1),

să

Mai supărătâre încă pentru imperiali a fost erpediiunea militară, cu care a'msărcinat Voivodul pe Stefan
Osâky, ca să iee în posesiune comitatele din răsăritul
Uugariei, care erati cunoscute sub sumele de „părţi
exteridre ale Ungariei (exteriores partes Hungariae),
Protestând cu t6tă seriositatea contra acester îutrepriuderi, comisarii austriaci ai stăruit să i se dea lui
Csâky ordin de a se întârce şi ai ameninţat, pentru
casul, că ocupaţiunea se va face, nu numai cu disgraţia
Impăratului, care trebuia să aibă un răi efect tn ceea
ca priveşte resultatul negoţierilor pendente, ci tot odată
şi cu intervenţiunea armată a guvernului impărătese
spre a zădărnici silinţele cotropitâre ale lui Mihait-

Vodă 2).

lu asemenea împregiurări comisarii împărăteşti nu
aveaii în faţa totdeauna temutului Voivod niel caragiul

de a refusa fără de încungiur, nici resignaţiunea de u-l

lăsa să facă ce vrea: el ati urmat deci politica în doi
peri a şovăirii îndemânatice şi a amânării în aparenţă
bivevoitOre, prin care pe de o parte Mihaiii-Vodă era
inut în continuă alipire şi în dependenţă faţă cu Austria,
ear pe de alta el era lipsit de tote mijlâcele, care Var

Î ajutat să se afirme în Arde! ca de sine stăpânitor,
—————

| ) Baportui

Imi Ungnad

600.

?) Litere D-orum

cătră Impăratul. Sătmar, 28 August,

Ungnad et Sz6kely ad Michaelem Voivodara,

Satmâr, 30 Augasti.
1600.

Voivodul cerea din ce în ce mal stăruitor ajutor de
trape şi de bani: Comisarii îi răspundea, că trebue să
ceară mai nainte aprobarea Impăratuloi pentru acesta
şi că aii trimis pe Aloisiu Radibrati ca curier la Curtea
din Praga. Ajutorul de bani nici că i se pâte de aitminteri da decât după-ce Impăratul va fi confirmat învoiala pusă la cale în ceea ce priveşte Ard6lul.
Strimtorat

de nevoile

momentane,

Yoivodul stăruia să

i se dea ajutorul de trupe şi ma! naiute de sosirea hotărtrii împărăteşti. Comisarii i-ai răspuns, că cererea
lui e justă şi că o vor sprijini cu tot din adinsul prin
comisarul Mihail Sz6kely, care se va duce în persână la
generalul Basta, acâsta însă numai întru cât va permite
propria siguranță a trupelor imperiale, care sunt răi
amenințate

de

Turcii

şi

de

Tătarii

din Szolnoc,

din

Hatvan şi din alte localităţi.
Voivodul

şi-a renoit. cererea prin o a treia solie, care

era compusă din ardelânul Gaspar Bornemissza şi din.
tun boier român cu rang de vistier şi a fost trimisă
din noii atât la comisari, cât şi la Basta. Comisarii ai
răspuns, că, viind fel de fel de ştiri despre înaintarea
'Turcilor şi a Tătarilor contra Ungariei, Basia îşi va
da răspunsul mai târdiii; tot astfel Mihaii-Vodă trebue
să fie cu răbâare şi în ceea ce priveşte ajutorul de
bani şi să aştepte sosirea hotăririi împărăteşti 2).
In urma acestor procederi raporturile dintre cele două
părți sai înrăit în mod îuvederat, Voivodul nerăbdător,
3) Raportul lui Ungnad

către Impăratul.

Sătmar,

27

August,

1600. Literae D-rum Ungnad et Sz6kely ad Michaelem-Yoivodam.
Szatmăr,

10, 26 et 30 Augusti

1600,

renoindu-şi âncă o dată urgenta cerere de ajutor,a mai
„adăugat astă-dată la ea şi plângerea, că nu se procede
onest față cu dânsul, că i se dati vorbe g6le drept promisiuni seri6se, adimeniri amăgitâre drept, negoţieri positive ;

t6lă

răspunderea

pentru

nenorocirile suferite,

precum şi pentru cele ce vor urma cade dar asupra representanţilor Impăratului. Comisarii, recomandârdu-t din
no să aibă răbdare în ceca ce priveşte ajutorul de
bani şi să aştepte hotărîrea lui Basta în ceea ce priveşte ajutorul de trupe, ai declinat, declarându-şi buna
credinţă, de la sine răspunderea şi aii aruncat-o asupra
lui Mihaiă-Vodă: r&spingerea îndărătnică a sfaturilor
părintești date de Impăratul şi a sincerelor admoniţiuni
făcute de representanţii Împăratului în ceea ce priveşte
procederea faţă cu uneltitoriă şi turburătorit din Ardel
au contribuit, giceaii ei, cu mult mai mult decât lipsa
de bani la complicarea desperată a situaţiunii, care
acum nu se mal pote descurca; ear cât pentru cestiunea de bani cererea Yoivodului e în contradicere cu
învoiala făcută intre el şi Dr. Pezz, în virtutea căreia
ajutorul de bani 'atîrnă

stipulaţiunlior
administrarea

de la aprobarea

Impărătescă

a

făcute în ceea ce priveşte posesiunea,
şi guvernul Ardâlului ; nici Impăratul,

bici comisarii nu

ai însă atât de puţină încredere în

e], ca să câră ostateci în cestiunea ajutorului de bani;
e de altminteri gata de plecare un noii curier menit a
urgenta sosirea hotăririi definitive a Impăratului 4).

Deşi din partea

Poloniei întrega

putere

armată a

1) Literae Commissarioram Caesareorum ad Michaelem-Yoivodam,

Szatmâr, 30 Angusti, 1600,
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fost pornită pentru un atas asupra Moldovii şi nu se
intenţiona nici un fel de ostilitate faţă de Austria, imperialii ati ocupat trecătorile, prin care se deschide, peste
munţi, de la Kâzsmârk şi Leutschau drum spre Polonia;
cu atât mai virtos s'a simţit dar îndămnaţi a ocupa
trecătorile ce duc pe la Hust şi Chi6ra din Ungaria în
Ard], ear acsstă parte pentru-ca să p6tă urmări din
apropiere desfăgurarea crisei ce isbuenise în ţara acesta,
parte pentru-ca să împedece din acâată parte trecerea

în Polonia

şi în Moldova

a aderenţilor

lui Bâthory;

căci drumurile ce trec prin munţi din Ard6l în Moldova eraii ocupate de trupe româneşti şi păzite de
Săcui, pe care Mihaiii-Vodă îi ştiuse câştiga pentru scopurile sale prin asigurarea vechelor lor drepturi şi li-

bertăţi întocmai

ca pe locuitorii cetăţii Chi6ra, cărora

li-a acordat acelea-şi favoruri, Basta înaiata însă contra
Ardâlului, precum ceruse, se înţelege cu intenţiuni cu
totul deosebite,

în aţâte rânduri

Mihaiit-Yodă 1).

Starea de lucruri era prea complicată şi disposiţiunile
partidelor puse faţă 'n faţă eraii prea iritate, pentru-ca
să mai fi fost cu putință o desfăşurare normală, o
scurgere regulată a apelor adunate. Intocmai precum
Yoivodul ţiuea prea mult la posesiunea Ardelului. Impăratul îşi îndreptase şi el pririrea cu prea multă hotărîre asupra acestei ţări, pentru-ca să fi putut renunţa
uşor şi fără de nici o luptă la prada adimenitâre. Yoivodul a cerut contra duşmanilor săi din Ardl ajutorul
armat al Austriacilor şi Pa lăsat plin de înzredere să
1) Raporturile lui Ungnad şi ale ini Sz6kely
18 şi 27 August, 1600,

către

Impăratul,

între 'n ţară; Basta a înaintat pe tăcute şi după tâte
semnele ca ajutător, fără-ca să se dea câtu-şi de puţin
de gol, de o dată s'a unit însă

Mihaiii- Vodă,

cu Ardelenii contra luk

Cragimea şi stăpânirea volnică a acestuia, care porniaii, ce-i drept din firea lut năralnică, dar fuseser
ă
provocate cu atât mal virtos şi de îndărătnicia duşmanilor săi interni, ati contribuit fără îndoială mult la

acestă alianţă neaşteptată a imperialilor cu partidul
naţional din Ard6l; în adevăr îost ele ai fost pentru
ambil numai un pretext priincios pentru acoperirea gândurilor ascunse, care prea în curând ai şi trebuit să se
dee pe faţă.
Dacă cabinetul

din

Viena

considera

momentul,

când

puternicii duşmani interni şi externi dădea năvală asupra vitâzului Mihaiii-Vodă, drept cea mai potrivită ocaSiue Spre a-şi asigura prin răsturnarea lut to mod
statornic stăpânirea Ardâlulut, nobilimea acestei ţări
ținea să alunge pe acest bărbat mult temut mat ales
pentru-că aşa ajungea mat uşor să scuture jugul stăpânirii străine şi să iotroducă ear regimul naţional. Dacă
trupele de ajutor puțin numerâse ale austriacilor rămâneau, după tofrâagerea Yoivodului, isolate şi rădămate
numai pe ele însele, el spera, că ele nu vor put să
ție pept cu Ardelenii sprijiniți de Polonesi, de Moldoveni şi
de Turci. Intocmai precum

Mihaili- Vodă,

Sigismund

Impăratul, şi de aceea

buze, ear pe acesta

Impăratul urma să-l alunge pe

Bâthory
Ardelenii

în inimă.

avea
îl

să-l alunge

aveai

pe

pe acela pe

Aceste disposiţiuni erai

de altminteri şi'n tabăra imperialilor bine ştiute,
şi era
atât de predomnitâre temerea, că fârte uşor
se pâte
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produce în partidul naţional o răscâlă în favorul lui
Băthory şi o evoluţiune spre o unire cu acesta, care se
afla deja în Moldova, unde făcea pregătiri spre a năvăli
în Ard6l,

încât Basta

a preferit să

previe la timp

fur-

tuna şi să se alieze de o cam-dată cu aderenţii lui Sigismund Bâthory. Având să facă alegerea aliatului între
un adversar păimântâu şi unul străin, Curtea din Viena
s'a pronunţat,

ceea ce politiceşte era corect,

pentru

cel

pământân, care, avându-și rădăcinile în ţară, era fără
îndoială mal de temut, decât vitâzul nărălitor din Muntenia, a căruia stăpânire, întemeiată fiind mai mult pe
personalitatea lui extraordinară, decât pe importanţa
elementului naţional, pe care-l representa, părea efemeră
şi mal mult numai la vedere. Neîncrederea era altfel
reciprocă şi de o potrivă la ambele părţi: Pecând dar
austriacil îşi dedeaii silinţa să iee în posesiune cetăţile
Chira şi Gherla, care se afla sub stăpânirea lui Mihaiă-Vodă, pentru-ca să prevină staturile şi să-şi asigureze faţă cu ele o posiţiune strategică mal avantagi6să,
Ardelenii le-ai tăiat prin închiderea şi ocuparea trecătorilor şi a drumurilor ce trec spre Ungaria Austriacilor t6tă legătura cu Mihaiii-Vodă, încât comisarii împărăteşti nu mat puteaii nici măcar să primâscă de la el
respuns la întrebările ce-i făcuseră.
Cea mai bună ânsă şi cel mai hotăritor îndemn pentru răscâla Ardelenilor a pornit altfel din partea imperialilor. Spre a scruta disposiţiunile comisarilor, la care
se afla şi D-rul Pezz, şi spre a-şi da pe faţă sentimentele de supunere personală, Francisc Allard, una dintie căpeteniile mai de frunte ale partidului naţioual, s'a
dus la ei la Sătmar.

Păcând

el observaţiunea, că numai
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domnia voinică a Yoivodului împedecă
nerea

către

Impăratul

a

Ardâluluy,

alipirea şi supucomisarii

at răs-

puns: „0 întrâgă țară pâte totdeauna să resiste unui
om şi să-i fie stricăci6să“. Acest învederat apel la revoluţiune s'a răspândit în curând ca focul purtat de
vent printre magnații din Ard! și a produs un efect
cu atât mai adânc, când știrea despre apropierea lui
Basta în fruntea oștirii sale i-a dat comentarul practic.
Staturile se sfătuiali în taină, recruta trupe, adimeniat pe aderenţii lui Mihaii-Vodă la deserţiune, se organisaii cu tot din adiusul, al tras şi pe oraşe în virteju! răscâlel şi s'aii adunat bine înarmate şi pline de
încredere 'n sine la Turda în tabără. De acolo i-ai dat
Yoivodului fără de sfială declaraţiunea, că nu i se supun,
şi al trimis numai decât la imperiali cererea lor stăruitâre, ca să li se dea ajutor de trupe. De 6re-ce nici
comisarii, nici Basta nu erai âncă ajunşi la o hotărire
limurită în ceea ce priveşte partea, în care vor ar6 să
se dee, ei ati dat drept răspuns la cererea acesta numai asigurări făcute 'n termeni generali, că se va lua

cererea în consideraţiune seri6să şi se va purta cu tot
din adinsul de grijă, ca grei încercata ţară să-şi redobândâscă în sfîrşit liniştea; li s'a trimis dar în cur6nd comisarilor o cerere âncă mai stăruitâre a staturilor, în care aceste şi-aii dat cu destulă claritate pe
faţă hotărîrea luată sub presiunea împregiurărilor de a
se da în partea lui Sigismund Bâthory, dacă ajutorul
cerut li se va refusa ori darea lui se va amâna.

Ei şi-a

declarat

către Impăratul,

credinţa

pe care-l

gilim al lor, şi, scusându-se

neclintită şi alipirea lor

recunoşteati

drept Domn leca obştie, ali aruncat vina
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pentru manifestările auti-imperiale ale timpurilor de
mai nainte asupra singuraticilor agitatori; numai prin
fapte grabnica pâte ţara să fie salvată pentru Impăratul ; ear dacă s'ar întîmpla ca acesta să pârdă ţara,
vina unei întîmplări atât de regretabile ar put6 să fie
numai că nu s'a dat ajutorul armat ori că el a urmat
prea târdiii, şi el resping peniru un asemenea cas în
faţa lui Dumnedei şi a 6menilor ori-ce respundere.
O răspunăere atât de grea unu erati nici comisarii,
nică mai ales Basta dispuşi a lua asupra lor, căci nu
numai ambele partide intrate tn luptă, ci totodată şi
ginguratice perstae cu mare trecere din ambele părți,
cum eraii Ladislau Gyulaffi şi Francisc Allard de Panith,

cereaii din di în qi mai stăruitor intervenirea armată,
pe care o considerait toţi 1ntr'an glas ca fiind inevitabilă, dacă era vorba să nu ajungă la predomnire aderenţa lui Sigismund Bâthory, care era în neobosită lucrare şi-şi avea rădăcinile mal ales în clasele de jos.
In acela-şi timp a trimis şi oraşul Cluj la comisari doi
deputaţi, pe Martin Borbâly şi pe Petru Stenzel, ca să
le comunice,

că staturile,

comitaţele

şi scaunele

săcu-

iegti adunate în tabăra de la Turda Vaii învitat să ice
şi el parte ia manifestaţiunea pornită şi să trimită în
tabăra comună o câtă de 1000 6meni armaţi cu puşti;

spre a nu fi
schimbările

dar
politice

bănuit
de

şi

mai

acum,
nainte,

cum
de

aă

fost

în

taclinări şi de

tendențe ostile faţă cu Impăratul, el cere îndrumările
comisarilor în ceea ce priveşte directiva ce are să-şi
algă în nişte împregiurări atât de grele ca oraş credincios

şi

supus

Impăratului

cu

neclintire. Unguad

a

luat pe ambii deputaţi cu sine în tabăra de la Szâut6-
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Tasnâd alui Basta şi li-a dat acolo răspunsul, că în
drumul ce va face în curînd spre Turda va trece prin
Cluj şi va da verbal sfatul ce i s'ati cerut D,

Spre a determina în mod definitiv pe imperialii âncă
şovăitori să intre în Ard), staturile Ardslului şi întrega nobilime ai emis pentru trupele de ajutor şi
pentru comisari un salv conduct in t6tă regula, în care
ei nu numai promit a aproba şi a executa tâte hotăTirile luate de ambele părţi în comun (nobiscum una),
ci totodată se l6gă cu jurământ şi se obligă a nu da
nici ajutor, nici spriginire vre-unui duşman ori rival,
care ar intra în ţară cu gânduri de cucerire mal nainte de sosirea trupelor de ajutor, ci a i se opune, din
contra, cu tâte puterile lor unite şi a-l alunga din țară.
Acestă desfacere de partidul lvi Sigismund Bâthory,
precum şi condamnarea şi răspingerea năvălirit intenționate de dânsul nu ati lipsit a produce efectul dorit:
intrarea imperialilor sa făcut în marşuri grabnice. Ladislau Pete şi TOk6ly aii fost trimişi cu detaşamentele lor, ca
avantgardă alui Basta, să se unescă fără de intârdiere
') Raportul lui

Ungnad

Sătmar, 8 Septemvrie

gi al

Joi Szekely

către

Imptratul,

1600, Literae responsoriae D-ni Ungnad

ad

Judicem juratosque cives Civitatis Clandiopolitanae, in castris ad
Szâut6 prope Tasnăd positis, 7 Septembris, 1600. — Responsoriae'
D-ni Ungnad et d-ai Sr6kely ad Proceres et Nobiles Transylva-

dize. În castris ad Majtâny positie, 5 Septembria 1600. — Literae
Statuum et Ordinum et universae nobilitatis 'Transylvanae ad
Caesareoa -Commisaareos. În castris ad oppidum 'Thorda positis,

6 Septembria 1600.—Literae Prancisci Allară de Panith ad D-um
Vagad

et D-uza

Szekely, in Castris ad oppidam Thorda positis

16 Septembris 1600.
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cu staturile, ca să le inspire curagiii şi să-l mângâie
ear la 15 Septemrrie Uagnad şi Basta cu armata sa
bine al6să se afiai în tabăra de la Turda, uade erai
concentrate şi steteaii gata de luptă cetele staturilor,
ele singure 20—25,000 de 6meni. Dar staturile nu
ail recunoscut necondiţionat supremaţia austriacă, ci şi-ati
pus, din contra, postulatele, care eraii pririt6re mai! ales
la acordarea şi la asigurarea libertăţii religionare şi în
a căror discutare imperialii şi-aii reservat a intra mal
târdiă, fiind-că pentru aceste trebuia să câră hotărirea definitivă a Impăratului 1).
Abia acum a devenit deplină ruptura cu Mihaiii-Vodă,
şi div ambele părţi s'aii început numai decât represaiile. Astfel Uoguad a luat disposiţiuni pentru sequestrarea
celor 2000 boi, pe care Mihaii-Vodă îi trimisese din
Muntenia în Ungaria spre vindare, ori, precum dicea el,
drept dar pentru Impăratul, şi i-a ținut până-ce nu s'a
hotărît sârta

bărbatului

declarat

acum

drept

duşman,

Cu atât mai natural era, ca restul din subrenţiunea ce
acordase Împăratul Voivodului să fie întrebuințat acum
contra

lui,

căci

întrega

vină

a

r&scdlel era aruncată

numai asupra lui. Comisarul Sz6kely a cutrierat comitatele de la hotarele despre Ungaria ale Ard6lului, ca
3) Raportul lui Ungnad şi al lui Sz6kely către Impăratul, Sătmar,

Il Septemvrie 1600.

Lettera di Giorgid Basta al Sgr. Ung-

nad et Sgr. Sz6kely, Zilah 9 Septembre 1600. Literae obligatoriae
a Proceribus, magnatibus,

ordinibus

et aniversa

nobilitate

Tran=

silvaniae ad D-um Unguadum et D-om Szekelium ex castris ad
oppidum 'Thorda positis, 7 die Septembris 1610 scriptae. — Raportal lui Ungnad către Impăratul, Cluj, 15 Septemwrie 1600,
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să le îndemne la resistenţă armaţă contra Yoirodului,
Mijl6cele şi speranţele acestuia scădeaii vădând cu ochii
în proporţiunea, în care se sporia numărul duzmanilor
lui şi creştea îndrăzndla lor. Deserţiunile 11 răriai râadurile, şi lipsa de bant mâna pe mercenarii neplătiţi in
tabăra inamică, unde găsia soldă hună şi nădejde de
pradă, Intrega călărime de lefegii a luy Mibaii-Vodă, cu

totul 20 de escaârâne (Fâhnlein), infanteria de Ia curtea

lui, 600 de ment, Săcuil călări din ţinutul Murăzului,
400 de 6meni, toţi Săcnit

din

pedestrime, cât şi călărime,

intregile

scaunul Arieşului, atât
contingente

de la

Deoşi, Turda, Aiud, o insămnată câtă de Cazaci, tâte
aceste trupe ai sporit acum massele trupelor inimice,
care al primit astfel pria deserţiune 2000 Români,
800 de Sârbi, 700 Săcul în mijlocul lor. Până chiar şi
Saşii cireumspecți, deşi nu stai unit cu staturile inarmate, i-ai refusat supunerea

Voivodului,

care îi che-

mase în tabăra lui, şi judii lor orăgeneşti i-ai declarat,

că atitudinea

naţiunii lor

va fi hotărită de conrentul

naţional săsesc ce urma să se tntrunâscă în curând la
Sibiiă ; acăsta era invederat o politică calculată spre a
câştiga timp pentru-ca hotărirea să se ice după-ce lupta
s0 va fi decis 1),

Obosit de răsboiă, fiind-că era grei apăsat de sarcinile şi de nevoile lui, săracul poporul de la ţară
a
început şi el să părăsescă pe Voivodul înrudit
după

n
') Samma literarum magnifici Stephani Csâky ad Qeneroaum
Gabrielem Haller ex Castris ad Thordam positis die 4 Septemb
ris
1600. Serisţre în limba maghiară a Imi Baltazar Kornig
către
Aga Leca, Nâmeti 10 Septemrrie 1600.
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sânge şi lege cu dânsul. In acela-şi timp Staturile
şi-aii dat, nu fără succes, silinţa de a închide şi de a
face impracticabile trecătorile ce duc spre Moldova şi
Muntenia, pentru-ca Mibait-Vodă să nu pâtă primi ajutor din aceste ţări şi să aibă şi comunicaţiunea cu ele
tăiată în casul unei înfrângeri. Şi asupra Cazacilor ce
mai remăseseră în tabăra Voivodului şi-aii aruncat apol
staturile mreja, şi numai darurile bogateşi binuit6rea
vigilențţă a Domnului, precum şi imposibilitatea de a
trece tote carele cu bagagiii i-a mai ţinut în servicii
pe fiii stepelor, care erai deprinşi a se da celui ce
oferia

mai

mult ; ek sii declarat cu tâte aceste, că sunt

gata să dosâscă, dacă staturile se obligă a le da despăgubire deplivă pentru bagajul părăsit.
Afară de acesta horisontul lui Mihaiii-Yodă se mai
întuneca şi din altă parte din ce în ce mai tare: Cancelarul Poloniei şi Sigismund Bâthory se afla deja la
Nistru, nu departe de Camenița, şi se pregătiaii să
trecă uniţi cu Domnul Moldovii leremie Movilă prin
Moldova în Ard6l. Regele şi senatul Poloniei, cărora le
eraii destule complicaţiunile din Liflanăa, protesta zadarnic contra unei expediţiuni, care ameninţa să le

creeze noue complicaţiuni

de o parte

ceea ce priveşte Ardâlul, ear
causă Moldovii: fiind dată râua
Poloniei şi slăbiciunea puterii
ragia elementele anarchice, nu

cu Im;&ratul în

de alta cu
organisaţiune
ei centrale,
era nimic mai

mai obicinuit, decât ca să nu se ție sâmă
proteste pornite de sus.

Turcii din
publică a
care încunatural şi

de asemenea

Ostea lui Mihaiăi-Vodă scăguse acum la 10,000 până
la 12,000 6meni, câta credincioşiler lui se redusese

răi prin trădări, ear Fosiţiunea lui deven
ise de tot grea
în urma perderii Chidrel, Stăpânirea
acestei fortăree
tari, care pe lângă Hust şi Oradea-Mare
forma cheia
Ard6luloi, rtvniati în acela-şi timp s'0
câştige atât imperialii, cât şi staturile, privind cu aceaşi neincredere

unii Ja alţii. Aga Leca, un bărbat pe cât de vitez,
pe

atât devotat lol Mihaii-Vodă comanda
în numele şi din
Insărciuarea acestuia ambele cetăţi,
Chira şi Gherla.
La bărbatul

acesta stati adresat; ambele părţi, austr
iacil

şi staturile, fie-care întră pe socotela
sa proprie şi fără
de consideraţiune pentru cealaltă parte,
cu rugăminte
şi reproşuri, cu făgăduinţe şi ameninţări
spre a obţine
cât mai curend cedarea de bună voie a celor
doue celăţi, şi fie-care parte dedea zor să previe
pe rivalul ek
caşi-când nu ar fi fost vorba de aliaţi,
ci de duşmant,
Basta şi Mihail Szekely din o parte,
ear din cea-laltă

Staturile şi Stefan Csaky, care se ridicase în
frunte ca

conducător al Ardelenilor, se întreceati oferi
nd mari preţuri de răscumpărare pentru cedarea
celor doue fortăreţe atât de importante acum în ajunul
răsboiului şi
maj ales a Chidrei, care priu posiţiunea
ei putea nu
Dumai să închidă drumul spre Ard6l, ci
totodată şi să
deschidă drumul spre Ungaria, „B mat
bine, —îi scria
Csâky lut Aga Leca, — să ţie cu
creştinetatea decât
cu omul părăsit de Dumnegeii, care-l
munceşte cu atâta
Deruşinare*. Staturile și făgăduiali
lui Aga Leca primire bineroitâre, asil sigur şi o moşie
drept dar, dacă
le va preda lor ambele cetăţi, şi se
arătaii în faţa luj

atat de hotăriţi aderenţi al Impăratului,

încât el forte

Uşor B'ar fi putut înşela în ceea ce prive
şte scopul urmărit de dânşii. In vreme=ce se
afla înse asediat în
59, €38. 111.
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la
Gherla de fiul li Gaspar Korniz, el a primit de
austriaci oferta celor tref sate ce se ţineaii de Chi6ra.
Acâsta a hotărtt cestiunea, şi Mihail Szkely a reușit
prin destoinicia sa în negoţieri şi prin energia sa să
jee Chira pentru imperiali în stăpânire şi să-i puie
astfel pe aceştia în avantagiii faţă cu staturile.
ln strîmtorarea acâsta Mihaii-Vodă şorăia între amărăciine şi desnădăjduire, intre mâhnire gi sete de răibunare,

care se dedeai

pe

faţă

când îatr'ua

fel, chud

Intaltul în măsuri extreme. EL a trimis mal âateiă
la staturi pe Iesuitul Pater Gregoriu şi pe un predicator
calvinist,

reţie

ca să-i

cu vorbe

bune de la răc6lă

şi

să-i facă a înţelege, cât de mulţi sunt îatre dâaşii
aceia, cărora el numal bine le-a făcut, şi cum voieşte
el să-i apere şi în viitor pe toţi şi să-l repressnte faţă
cu Turcii, dacă îl vor fi supuşi ca unui Domu al rii;
el stă înse âncă netnfrânt la locul lut şi e hotărit, dacă
el vor stărui în îndărătnicia lor, să recurgă faţă cu
denşii la cele mai extreme mijlâce, până chiar să aducă
o năvală a Turcilor asupra lor.
Răsc6la era înse prea înaintată, pentru-ca 0 asemonea admouiţiune să mai fi putut proiuce atectul dorit *
până chiar şi unul dintre deputaţii aceştia, Iesnitul
Pater Gregoriu, i-a îndemnat pe imperiali să se for6acă
de apucăturile viclSaului Yoirol, în care trebue să aibă
cu atât mai puţină încredere, cu cât el este „frate de
cruce“ (adecă prieten legat prin jurământ) al Paşei de
Timişra.

Spre

a

intimida

pe

duşmanii

săi, Domnul

a

dat pradă focului doue orăşele săseşti din scaunul Mediaşului, Seica-Mare şi Ssica-Mică, şi a aruncat în tem niţă pe Pancraţiu Sennyei, pe Stefan Bodoni, pe Andrei

2 pt Fa Pip aregar Pama mr
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Barcsay, pe Gheorghe
membri

Farkas

şi pe Stefan Bekes, toţi

ai staturilor transilvane,

previe pustiirea

mai

Ear

staturile, voind să

departe a patriei

lor,

precum şi

alte volnici! mai mari, stărniaii cu tot dinadiusul
să se
dea bătălia decisivă, care a şi urmat în curând cu
un

succes atât de strălucit, încât Voirodului învins nu i-a
rămas altă scăpare decât retragerea grabnică 1).
E stranii că numaj câte-va gile înainte de bătălia,
care urma să fie atât de fatală pentru Mibaii-Vodă,
Impăratul a dat la Praga solilor trimişi de acesta un
răspuns favorabil tu ceea ce priveşte propunerile făcute
de dâoşii, El Wa confirmat pe Domu, dacă va rămâne
credincios şi supus, pe tâtă viaţa lui în posiţiunea de
guvernator al Ardelului în numele Impăratului, deşi
după usul de până atunci atât; în statele creştineşti, cât
şi chiar în ccle osmane asemenea posturi de guvernator
se conferiai numai pe timp mai scurt, a căruia determinare atîrna de la bunul plac al conferitorului.
Graţia împărătescă se răvărsa în acela-şi timp şi asu') Raportul lut Ungnad şi al lut Sz6kely cătră Impăratul.
Sătmar, 10 Septemvrie 1600. — Raportul Ini Ongaad
cătră Imperatal. Cluj, 14 Septemvrie 1600. — Serisorile lui Stefan Csâky
Cătră Aga Leca. Tabăra de la Tarda, 7, îl şi 13
Septemvrie
1600.— Serisdrea Staturilor cătră Aga Leca. Tabăra de la Turda,
10 şi 13 Septemvrie 1600.— Seris6rea Int Baltazar Kornig
către
Aga Leca. Nemeti, 10 Septemvrie 1600. — Adoua fără
dată, —
Scrisirea de admoniţiune a căpitanilor ardeleni din
armata aliată
Cătră Aşa Leca. Tabăra de pe câmpul de la
Keresztes, 11 Sep-

temrrie, — Scrisârea nobililor G. Mako, St. Farkany şi Gh,
Hor-

vath, în numele staturilor ardelene, cătră Aga Leca.
Turda, 13
Septemvrie 1600.— Literae Caesareae ad Georgium Bastam
datae,

Ob tres pigos Lekae Aghne cedendos, Pr:gae, 1 Martii
1603,
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i
pra fiiului plin de speranţe al lui Mihaiti-Vodă, căci
atât
săă
tatălui
mbrtea
se punea în perspectivă după
lut, cât şi urmaşilor sti, dacă va stărui şi el cu acea-şi
neclântire în credinţă, atât în cea ce priveşte guvernul
Ardâlului, cât şi în alte afaceri acea-şi consideraţiune
şi acea-şi distincţiune. In ceea-ce priveşte Muntenia, pe
care Rudolf II. i-o conferise în virtutea dreptului de
supremație al Cornel Ungare încă mal nainte lui Mihaiti-Vodă şi Dinastiei sale ca feud pentru vecie, acum
i-a acordat şi favorul succesiunii agnatice, care În succesiunea la tron a ţărilor române n'a avut nici o dată
loc şi în virtutea căreia după stingerea ramurei bărbăteşti a urmaşilor lui Mihaii-Vodă ramura femeiască
avea un drept de moştenire indiscutabil la Domnie şi
putea cu ştirea şi cu învoirea Impăratului şi Regelui
ungar după timpuri să-şi şi validiteze acest drept prin

căsbtorie cu bărbaţi supuşi casei de Austria şi Cor6nel
Ungare.

Dacă ne dăm s6mă,

decisiune grați6să a

că acestă

fost luată întrun timp, când Basta înainta cu armata
împărătâscă contra lui Mihaili-Vodă, ca să-l nimicâscă
ori să-l alunge, cel puţin din Ard6l, nu ne rămâne
pentru

explicarea

acestui

fenomen

decât

presupunerea

unul îndoit guvern imperial, dintre care unul, cel mal
slab, îl încărca la curtea din Praga pe Voivod cu do
vedi de bunăvoință, ear cel-lalt, ma! tare, în tabăra lui

Basta, îl osândia şi-l ataca duşmănos 1).
Rătragerea oştirii bătute

nu

s'a făcut înse fără de

1) Extractus ex responso Qaesareo Legatia Michaelis
Pragae, 12 Septembris 1600.

Votvodae,
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mari pustiiri, de care în deosebi ţara săsâscă a suferit
atât de molt, încât administraţiuuea orăgen6scă
din

Braşov s'a adresat; la I6n Zelestey, unul din căpitan
ii
lui Mihaii-Vodă, cu cererea, ca să înăibuşe
pofta de

pradă a oștenilor săi şi să nu impedece pe soțiile boierilor şi pe ale Sârbilor do a se întârce cu avutul lor
în
țară, până-când nu se va hotărt sârta lut Mihaiii -Yodă,
căci, giceaii forte înţelepţeşte Saşi! prudenţă, dac'ar
fi
ca Yoivodul tot să iasă în cele din urmă învingător, li
vă veni cu malt mai bine să câştige o țară bine populată decât una pustiită şi ruinată 1),
In strimtorarea
Mihaii-Vodă,

acâsta

muiat

acum,

şi

în
a

faţa atâtor

luat hotărîrea

duşmani
de a face

ceea ce era inevitabil încercând să salveze pe calea negoțierilor ceea ce se mai put6 salva. El a trimis deci
a Basta şi la staturi o solie compusă din oştenul I6n
delestey şi in câţi-va boieri, ca să facă propuneri de
intrare la învoială şi să justifice purtările lui în ge.
dere. Răspunsul lui Basta e acela al învingătorului

orgolios,

care

nu

se mulţumeşte

a-l

face pe cel tnvins

prin condițiuni aspre inofensiv, ci vrea să-l mal şi
umil6scă prin mustrări amarnice. Destul de adese-orţ
i
sa trimis Yoivoduluj, aşa scrie Basta, mai ântâiii prin
curieri de stat, apoi prin comisari şi în cele din urmă
prin D-rul Pezz, dar totdeauna în zadar, provocarea să

degerteze Ardâlul. El a saprimat, din coutra, libertăţile

rii şi ale nobilimii, a trimis la morte neaseultată şi
o

1) Răspansa! lui Valentin Herseil, judele orăşenesc din Braşov,
tătre I6n Zelestey. Braşov, 19 Septemvrie 1600.
In limba maghiară.

fără de judecată fl6rea magnaţilor, a călcat 1n picidre
ork-şi-ce drept şi orl-şi-ce lege şi a ruinat în mod miserabil acâstă provincie Impărătâscă prin exacţiuni nesuferite, precum şi prin jafurile, „omorurile şi incendierile
soldaţilor lui.
Impăratul înse şi Basta voiesc din spirit creştinesc să
primâscă în înţelegere cu staturile propunerile de tavoială ale Voivodului; dar el are să trimită în cel mai
scurt timp la Sibiiii ca ostateci pentru respectarea
nouei învoieli pe muma sa, pe soţia sa, pe fiul stă
Petru şi pe fiica sa Plorica, ear ca zălog întrâga sa
vistierie şi t6te preţi6sele sale. in nainte de tâte înse
Mihaiii-Vodă are să renunţe cu desăvirşire, pentru totdeauna şi fără de nici o reservă la Ardâl, şi astfel
să-şi conducă fără de întârdiere intrâga 6ste unde îi
va porunci Împăratul ori Basta, insărcinatul acestuia.
Numai astfel va put6 Yoivodul să obţie prin mij'ocirea
lui Basta atât reprimirea în graţia împărătescă de mal
nainte,

cât şi îndeosebi

restituirea

bunurilor şi locurilor

de retragere ce i sait asigurat în Ungaria superidră,
Acelea-şi pretensiuni le-ai făcut şi acelea-şi făgăduinţe le-aii dat Yoivodului doritor de pace în acea-gi
di, 15 Septemvrie, şi staturile transilvane întrunite în
tabăra de la Sibiiii din partea lor, numa! că ele determinaiti cu ma! multă precisiune menirea lui de a lupta
în viitor mai ales contra Turcilor. Puţin în urmă, la
4 Octomrrie, ele şi-aii reboit pretensiunile şi promisiunile din tabăra lor înaintată mat departe, la Vlădeni, şi
permiţând intrarea ostatecilor şi a zăldgelor, ele ai
liniştit pe Domnul îugrijat de s6rta familiei sale prin o
epistolă de asigurare emisă în tâtă forma (30 Septem-
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vrie), în care se declară obligaţi pe credinţa lor creştinâscă de a păstra întregi, neatinse şi nevătămate tâte
cele lăsate în paza lor, ostateci şi zăldge.
Apelul făcut dina următore,

la 1 Octomrrie,

do Ste-

fan Csâky, căpetenia şi comandantul Ardelevilor, către
Baba Novac şi către cei-lalţi Haiduci şi Sârbi ce se
aflaii în serviciul lui Mihaii-Voă, dovedeşte 10 deajuns
ce temeiii se putea pune pe credinţa acestor staturi. Bl
1 invită în numele staturilor să părăsâscă pe Voivodul
pirăsit de toţi Dumnedeii şi păgân în sufletul lui şisă
se alătureze la oştirea staturilor,
Drept răsplată

pentru

acestă

deserţiune

el promite

căpeleniei Baba Novac un sat, ear celor-lalţi recompense şi daruri potrivite, Bar aceluia, care îl va preda
pe Voivod „fie viă, fie mori“ în mânile staturilor, el
1 promite, tot în numele staturilor, un dar de pământuri urbariale în intindere de 500 pogâne. Când apoi
Baba Novac şi c6ta de ogteni de sub conducerea luk
le-ai declarat;

Ardelenilor

în scris,

că sunt

gata de a

se lepăda de Mihaiii-Vodă, Csâky şi mal mulţi magnați
(Pancraţiă Senyey, Baltazar Bornemissza, Stefan Toldy,
Stefan Bodoni, Benedict Mindszenty) ai renoit apelul de
deserţiune de sub stâgzul Domnului păgân (pogâny Frjedelem) şi ai promis dia noi o moşie (jâszâgot) aceluia,
care le va preda viii pe Yoivoi, şi un forte hun sat ll
Baba Novac.
Acela-şi lucru Pa făcut diua următdre şi Basta din
partea sa, numal

că

el

vcia,

intocmai

ca Csâky,

să-l

aibă pe Vuivodul „păgâu“ — fie viiă, fie altfel: el a şi
luat, adăuga €l, în înţelegere cu staturile transilvane,
disposiţiune să i se predea lai Baba Novac un sat bun.
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Acâstă provocare la
nat, făcută chiar în
care cu Voivodul eraii
de a fi pecetiuite, e

deserţiune mizel6acă şi la
timpul când negoţierile de
atât de înaintate, ba chiar
nu numai de o potrivă cu

asasiîmpăaprâpe
trăda-

rea, dar dă totodată dovadă despreura 6rbă şi neîmpăcată a

lui Basta şi a Ardelenilor asupra lui Mihaiii-Vodă, precum şi despre frica ce le inspira el şi despre preţul
mare ce erai gata să dee spre a put€ pune mâna pe
el. Din norocire

însă

aceste

trei

scrisori

prorocătâre»

prinse fiind de Mihait-Vodă, n'ajii ajuns în mânile lui
Baba Novac şi a celor de sub ascultarea lui!)
Aflându-se Mihaiti-Vodă în retragerea sa încă pe teritoriul transilvan, s'a dus în tabăra

lui de Ja St. Petru

o deputaţiane a trei membri, în care Basta şi Comisarii
ati designat pe consilierul imperial Sara TOk0ly, ear
staturile din partea lor pe nobilii Nicolae Vitâz şi
1) Literae responsoriae D-ni Bastae ad Michatlem Vaivodam.
Ex castris ad Cibiniam positis, 25 September 16)0.—literae Nobilium Transylvaniae ad Michaslem Voivodam. Ex castris ad Cibinium positis, 25 Septembris 1600. — Literaa assecuratoriae Nobiliam Transylvaniae ad Michaslem-Voivodam, Ex castris ad Porumbak positis, 30 Septembris 1600. — Literas eorandem ad
eundem. Ex castris ad Waldeni positis, 4 Octobris 1600.—Literae
Stephani Chiaky ad Baba Novakum caeterosqie milites Haidonum
et Rascianorum in exercita Miehaâls Voivodae existentium. Ex
castris ad flavia Olt positia, 1 Octobris 1600.—Literae Stephani
Chiaky et aliorum Nobilium ad Baba Novrakam et caetores Vapitaneos, militesgae Haideuum etc,, Ex castris ad flavium Olt positis, 1 Octobris 1600. — Literae Generalis Georgii Bastae ad Baba
Novakum caetoresque. Ex castris ad fiuvium Olt positis, 1 Octobris 1600.
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Martin Bâoyai, ca purtători at condiţiunilor
stabilite de imperiali şi ardeleni impreună.
Pretensiunea

lor faţă cu Yoivodul

de pace

era, ca atât el, cât

şi curtea lui, ţara lut gi armata lui să jure, după vechiul obicei, credinţă atât Impăratului, cât şi staturilor transilvane; să părăs6scă Ardâlul şi să se rătragă fâră de intârdiere în Muutenia,

trupele de Săcul
tue t6te armele

să concedieze tâte

ce se află în serviciul lut şi să restide foc luate din

Făgăraş ; drept asigu-

rare, că se va ţin de tractat, are să dee în mânile
staturilor drept ostatici pe fitul săi şi pe fiica sa, precum şi pe patru dintre cei mai de frunte boieri al săi,
Stoica, Bannl Udrea, Preda şi Armaşul Sava, ear ca
zălog intrâga sa vistierie.
In schimb pentru aceste i se promitea împăcarea deplioă cu staturile, reprimirea în graţia împărătâscă,
ajutor armat contra 'Purcilor totdeauna, când şi el ra
da ajutor, asigaarea cetăţii Gelu ca loc de adăpost,
pentru

membrii

familiei

lai

daţi

ca

ostateci,

acâata

ins cu reserva aprobării împărăteşti, şi confirmarea libertăţilor acordate de el Săzailor cu învoirea Impăratului, Oraşul Făgăraş, a căruia posesiune Voivolul îacerca să şi-o asigure, i Laii refusat staturile sub cu-

1Gutul, că el este al Archiducesei Maria Christina, soţia
lu! Sigismnui Bâthory, şi astfel staturile nu pot să
facă nimic fără de voia Impă:atului, în adevăr înse
pentru-că ţineaii să taie tote rădecinile legăturilor mult
temntului Domn en Ard6lul. Dupâ-ce, în sfirgit, credenţionalele lor făcute în acest sens erai ajunse în
mâ-

nile lui, staturile

cereati

să-şi

facă şi el credenţiona-

Iele, pentru-ca să-3l trimită plenipotenţiarii

la o locali-
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stmnarea actului de

tate determinată şi să pâtă grăbi
pace 1),
Strimtosat,

cum

potrivire acestor

cra, Demnul

ori

condițiuni

fost şi ori şi cât de mult

tără

s'a supus

şi cât

de îm-

de aspre ar fi
cele planurile

ar fi zădărnicit

lui ambiţi6se. In mânile ma! sus numiţilor deputaţi ai
jurat fără de intârdiere el şi boieri! lui credință Imră
ratului și Ardelenilor pe temeiul stipulaţiunilor mal sus
arătate,

pe care le-a aprobat şi el, şi care,

şi fără de

a fi fost formulate în scris, resultati din spiritul Intregei învoieli, Simţământul infrângerii suferite şi al primejdiilor ce-l ameninţaii din afară îl făcuse cn desevirşire îngăduitor. Căci pe de o parte 6stea împărătescă şi cea ardelână se aflati în călcâile lui şi-l ameninţaii din dos, ear Polonesii şi cetele lui Ieremie-Vodă făceai în Moldova pregătiri de a năvăli în Ard6l asupra
dușmanului comun. Acâsta l'a îndemnat să închee pace
cu unul dintre duşmani şi să ţie bărbăteşte pept cu
cela-lalt, şi de o camdată a trimis spre hotare un detaşament de 4000 6meni cu tunuri, ca să ocupe trecăi6rea de la Oituz, precum şi alte câte-va strimtori din

munţi 2).
După retragerea Yoivodului imperialii ai scotocit nu') Literae Magnatum, Statuum, Ordinum et Nobilium 'Tranaylvaniae nec non civitatum Saxonicarum ad Machsăkm-Vaivodam.
Ex castria ad possessionem Voyla positis. 2 Octobris 1600,

2) Relatio Sebastiani
Commissario
1600.

Imperiales.

Tokâly
In

ad Generalem

castris ad

Szent

GQ. J. Bastam et

Peter,

3 October
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mal decât în castelul de la Făgăraş după comorile şi
preţi6sele lui, “dar în zadar, căci prudentul Domn, care
nu pentru dânşii le îngrămădise, n'a lipsit cu tâtă
graba şi zăpăcâla a le lua cu dânsul. Ei s'a răsbunat
dar asupra lol prin o politică echivocă.
Incungiurat din tâte părţile de duşmani, prins în
mrejile celor mai răutăci6se uneltiri, ameninţat a perde
ajutârele ce aştepta din ţara sa, Mihaiii-Yodă credea că
nu pte să pună destul temei pe propria sa putere şi
pe curagiul scădut prin înfrângerea suferită al oztirit
sale, s'a adresat dar din munţii despre Nordul Muntenici, unde se afla, cu o

cerere

stăruitore

la

comisarii

impărăteşti şi la Basta, ca pe temeiul făgăduințelor date
de dânşii în scris

să-i

dee

6re-care

contra duşmanilor ce se apropia
Se află, dicea el, între

Polonesil,

cu

ajutor

de

trupe

puteri covirşitâre,

care asediaseră

Bu-

zu], şi Turcii, care luaseră Bucureştii, ca între doue
focuri, pus în o primejiie atât de mare, îucât nu numai el, ci tot odată şi Impăratul dimpreună cu întrega
creştinătate vor perde mult, dacă nu i se va da la
timp ajutorul cuvenit. El
reuoit cererea acâsta cu
atât, mai des şi cu atât mai stărnitor, cu cât mai mult

se apropia de duşmani, şi se mărginia la 2000 6meni
pedestrime şi 500 călărime. Sprijinul cerut trebuia,
dicea el să i se dee, dacă nu pentru ei, în interesul
creştinătăţii, care ar perde în el un luptător până
atunci norocos. El cerea totodată să i se trimită înapoi
Dtefan, grămăticul lui turcesc, de care avea trebuinţă
pentru purtarea corespondenţei sale turceşti, şi să fie
Puse în libertate soțiile boierilor, ale servitorilor şi ale
soldaţilor să sârbi, care erai reţinute fără nici
un rost.
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Imperialii se aflaii înse în 6re-care strimtorare. Trupele austriaca din Ard6l erai prea puţine la număr şi
în acela-şi timp mat mult ori mal puţin indispuse din
causa solelor âncă neplătite, car detaşamentele germane stăruiaii să plece a casă şi nu eraii de loc di3puse a mai lua parte şi la alte expediţiuni. Cu o putere armată

atât de neînsămnată,

în rândul căreia avea,

sa înţelege, să fie pusă şi întrâza ste neregulată
Mihaiă-Vodă,

nu îi venia Împăratului

în acela-şi timp şi cu Polonesii,
pămâatul

Munteniei,

şi cu Turcii,

alul

să intre în luptă

care se aflati acum pe
care se retrăseseră la

Giurgiu, mai ales că-i da mult de lucra şi răsboiul
purtat în Ungaria contra Tarcilor. Afară de acâsta disposiţiunile spiritelor în Ardel îi inspirati şi ele îngrijiri
îutemeiate.
Puternicul partid naţional maghiar din țara acesta,
deşi trecuse prin multe sbuciumări, nu era âncă destul
de descuragiat pentru-ca si fi fost gata a întinde cu
ori-ce preţ, mâna după pace şi a schimba de bună voie
jugul străin abia scuturat cu altul noii, Scăpaţi abia de
Voivodul pe cât de temut, pe atât de urgisit, chiar şi
cei mai da frunte dintre Ardeleni scăpau fără de sfială
în tabără vorbele: „Ni-a ajutat Dumaoedeii să scăpăm
de un diavol, dar ni-a trimis alţi dece pe cap!“ Dacă-şi
dăduseră mii nainte s6mă despre intenţiunile austria-

cilor, era pe deplin înzredinţaţi acum,

când li s'a dat

răspuns negativ la cererea lor, ca să li se înapoieze
cetăţile Chira, Gherla şi Hust.— „Neîuvăţând minte din
pedâpsa lui Dumnedeii, după cum dicea comisarul împărătesc

Uugnad,

refusaii

a

face

staturile tşi urgia

jurământ

de

înainte

fidelitaţe

mai

uneltirile,

nainte de
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"începerea dietei, îi puneati Impăratului
ceptabile şi nu eraii, în genere,

tratabile cum

ar

fi trebuit

ici

condițiuni inac-

pe departe atât de

să fie în virtutea datoriei

de recunoştinţă politică pentru ajutorul armat ce li s'a
dat contra lui Mihaii-Yodă. Mulţi dintre magnații ţării
erai chiar de părere, ca Nemţii să fie răsplătiți pentru
acest servicii cu un dar mai însămnat şi apoi alungaţi
din ţară, ear Sigismund Bâthory să fie chemat cu ogtirile luj, pentru-ca să se pună o dată capăt zăpăcelii.
Mai ales în urma instigaţiunilor lor s'a întemplat, că
atât cetele lui Moise Sz6kely, cât şi cele ce desertaseră
de la Mihaii-Yodă ai amânat şi refusat sub fel de fel
de pretexte jurământul către Impăratul şi înclinat spre
Sigismund Bâthory, care petrecea în Moldova, şi steteati
gata pentru el,
Unul singur dintre magnații cu mare trecere a servit în timpul acesta interesele împărăteşti şi acesta înse
determinat de cele mai egoiste porniri: Stefan Csâki de
Keresziszeg,

acum

căpitan

general

suprem al Ard6lului, a fost acela,

trădat, pe Mihaiii-Vodă

staturilor,

al oştirii şi consilier

care

mai ântâiă l'a

apoi le-a trădat pe

staturi Imperatului şi în cele din urmă şi pe Impăratul
Statelor. EI a evaluat cu tot dinadinsul meritele sale
pentru casa împărătescă : în timpul grei, dicea el, când

Mihaii-Vodă, cucerind Ardâlul, a desfiinţat aprâpe cu
desăvirgire drepturile nobilimii, a introdus în țară cea
mai aspră tiranie şi a ştirbit drepturile Impăratulut, el
a ţinut atât nobilimea, cât şi trupele în credinciosă ali:
pire către” Austria;

în urmă

apoi,

când cancelarul Po=

oniei a năvăţit dimpreună cu Sigismund Bâthory în
Moldova şi ai trimis pe Moise Szekely cu 10,000
de

6ment dio 6stea lor în Ardâl şi cancelarul se pregătia
să-l urmeze cu restul oștirii, el (Csâky) a ştint să determine

pe

acele

trupe

a

se

retrage

şi să-i reţie

pe

Polonesi de la ori-şi-ce act ostil faţă cu Ard6lul. Drept
recompensă pentru serviciile făcute şi drept stimulent
pentru alte servicii el cerea să i se dăruiască castele
Szâdvâr şi Sâros ori altele de acea-şi valdre şi a stăruit ea deocamdată,

până

la sosirea

diplomei

ţiune emise de Impăratul, Basta şi Comisarii
un act de asigurare 1).

de dona-

să-i

dee

Cu interesele împărăteşti nu se potrivia de loc, ca
Mihaiu-Vodă să fie atât de slab gi de desnădăjduit, !a
cât ori să cadă sub loviturile puternicilor săi duşmani
ori să fie nevoit a se arunca în braţele 'Turcilor, care
se retrăseseră cu prudenţă bine calculată diu luptă;
căci lăsându-se Muntenia în mânile duşmanilor, se pu-

nea în joc liniştea şi siguranţa Ardâlului, şi fiind Muntenia
paşalic, Ardâlul era pe jumătate perdat, Comisarii înclinai dar a-i da Domnului strimtorat 6recare ajutor;

cu atât

mai virtos se opuneaii înse Arde.

lenii prepueluici, care-l bănuiaii pe Impăratul, că
să-l ridice ear pe Mihaiă-Yodă numai pentru-ca
brațul lui să subjuze ear ţara lor. De 6re-ce dar
turile refusai cu tită hotărirea a-i da Voivodului

vrea
prin
staaju-

torul de trupe şi de 6re-ce părea lucru riscat a sete
tote trupele împărăteşti
Voirodalui,

pentru-că

1) Asstvuratoria

D-ni

din

prin

Ard$l, spre a i le trimite

acesta star fi lăsat prea mult

Bastae et

Stephano Csâky super donatione
bris 1600.

Comwmissariorum,

arcium

a Domino

Szâdvâr et Sâros, Octo

il n GRI entnc dtnat din
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câmp liber pentru instigaţiunile indreptate contra Austriei, Austria a fost nevoită să simuleze indiferenţă,
să-şi inăbuşe aspiraţiunile în ceea ce priveşte Muntenia, să sulără

călcarea în pici6re a atât de des şi de

mult accentuatului ei drept de supremație şi să lase tn
ciuda tuturor tractatelor şi a tuturor asigurărilor Ţara
şi Domnul ei în voia sorții.
Nu era de pizmuit rolul, la care fuseseră osândiţi
imperialii de forţa împregiurărilor ; e! înse nu aveai
curagiul de a o şi mărturisi acâaţa pe fată. Ai preferat să-l răspundă Voirolului ce le cerea cu zor ajutorul, că nu vor lipsi

a

face

tot ceea ce s'a promis

în

scris şi se va duce la implinire tot czea ce cere binele
creştinătăţii ; are numai să trimită raporturi sigure
despre posiţiunile ce osupă Turcii, Tătarii şi Polonesii
şi despre numărul lor, „nentru-ca imperiali să potă da
cu atât mai la timp şi cu atât mai uşor pept cu duşmanul năvălitor“. Intrâza falzitate alui Basta şi a ambilor comisari, precum şi viclenia lor consista în acest
răspuns, prin care promit, ceea ce nu aii de gând să
implinâscă, stirnesc prin asigurări făcute în doi peri
speranțe primejdi6se şi părăsesc în ultimul moment la
discrețiunea duşmanului puternic pe aliatul ce le cere
cu tâtă încrederea ajutor 1).
ENI

*) Raporturile lui Ungnad, Iigefală, 12 Octomvrie,

Ilyavâros,

14 şi 15 Octomrrie.— Literae D-oram Basta, Ungnad et Sz5kely
ad D-um Michaelem Vaivodam. Ex castris 12 Ostombris 1600. —
Dove scrisori ale lui Mihiii-Volă cătră Basta şi cătră comisarii
împărăteşti. Date: In Regno Transalpinae ex Castris in Valle
Kirko positis, 12 et 14 Oct. 1600.
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Dându-și bine s6mă despre puterea covirşitâre a duşmanilor săi declaraţi pe față şi despre viclenia celor
ce-l duşmăniaii prin ascuns, Mihaii-Vodă a cerut în
timpul din urmă prin deputaţii trimişi la Pârtă pacea
şi a ştiut să câştige mijlocirea puternicului IbrachimPaşa de la Belgrad. Neîncrederea şi ura 6rbă a 'Turcilor faţă cu el, precum şi temerea lor din causa legătarilor lui cu Impăratul erat înse prea înrădăcinate şi
ati mai fost alimentate şi de Polonesi, pentru-ca el să

fi putut obţine succesul dorit şi să se fi putut încheia

chiar acum pacea fie numai cu el, fie în acela-şi timp
şi cu Austria. Dată fiind adecă viclenia şi reaua credinţă alui Mibaiti-Yodă, Porta se temea că bunele reiațiuni cu dânsul îi vor fi mai stricăci6se decât cele rele.
La acsta se mai adăugaii şi zăl6sele stăruințe contrare
ale Poloniei, care-şi urmăria cu mult neastempăr planurile egoiste, căci ea nu cerea mai puţin decât ca Domnil
din Ard6l,

şi din Muntenia,

din Moldova

care se decla-

raseră odată vasali al ej, să-i fie supuşi ca pavăză şi
val de apărare pentru împărăţia otomană, ear ea se
obliga a plăti Porții regulat tributul acestor trei țări
după

usul din trecut

şi

a

lăsa aceste

provincii

vasale

să-şi aibă şi în viitor Domnii proprii, recomandând
pentru Ardâl pe Sigismund Bâthory şi pentru Moldova
pe lercmia Movilă şi lăsând numirea Voivodului pentra

Muntenia în bunul plac al Porții. Contra unei pretensiuni atât de îndrăzneţe, care jignia interesele statului

osman, s'a revoltat mândria naţională a Turcilor, şi
mai ales Muftiul s'a ridicat contra ei cu totă greutatea
posiţiunii sale şi cu întrega energie a personalităţii

sale. De ce s'0 lăsăm no, — gicea el în divan, — pe
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Polonia, care e şi altfel puternică, să devie prin adăugarea acestor ţări atât de întinse şi mai puternică şi
să ajungă a fi în vre-un răsboiii, pe care tot am mal
put€ să-l avem cu dusa, cel mal înfricoşat; duşman al
Porţii!? Interesele statului nostru cer o dată pentru
totdeauna imperios, ca cele trei principate să fie supuse osmanilor,

ear

nu

străinilor;

dacă nu putem

s'0

facem acâsta cu arma, urmeză s'0 facem prin negoţieri

separate cu cel trei Voivogi“.
Părerea acâsta a ajuns la predomnire, şi IbrachimPaşa a primit, prin urmare, însărcinarea de a întreţine
negoţierile separate cu sei trei Domni; cu Mihaiti-Vodă
înse el avea să intre numai în aparenţă Ia invoială,
căutând prin ascuns să-l inlăture cât mai curând. Ibrachim-Paşa repudia acestă procedere mișelâscă obiectând
că se teme de puterea lui Mihaiii-Vodă, de vitejia şi de
viclenia lul şi declarând că nu vrea să iee asupra sa
răspunderea pentru relele urmări, pe care în urma amărăciunil lut Mihaii-VYodă şi a superiorității lui tactice
acesta ar trebui după t6tă probabilitatea să le aibă;
ceea, ce-l făcea înse pe Turcul viclân atât de doritor de
pace faţă cu Mihaiti-Vodă erai mai mult darurile bogate
decât frica. Lâncedimea,

în Muntenia,

a

fost

pentru răi strimtoratul

cu

fără

care Turcii purta

îndoială

Domn,

un

răsboiul

fel de uşurare

şi el ar fi profitat

âncă

mai mult de inactivitatea, în care et steteati dincolo de
Dunăre, dacă m'ar fi fost atât de incurând repus de

puterea coverşitâre a Poloniei 1),

———

') Serisârea agentalui de la Portăal Ardelului. Constan
tinopol,
14 Octomyrie 1600.
59,838. JI.
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fie în urma unei în-

Căci pe când oştirea turcâscă,
ţelegeri secrete,

fie din

strategice,

consideraţiuni

s'a

retras din Bucureşti la Giurgiu îndată ce a primit
ştirea despre intrarea in Muntenia alui Mihaiti-Vodă,
Polonesit i-ai ieşit Domnului fără de întârdiere în cale,
nu i-ai lăsat timp să-şi sporâscă puterile şi lait lovit
la 20 Octomvrie cu atâta putere, incât oştirea lui s'a
risipit în fugă sălbatică,

tâte

lui al cădut

tunurile

în

mânile inamicului, ear el însu-şi n'a putut scăpa decât
cu puţini dintre credincioşii lui şi s'a retras, ferindu-se,
fireşte, de Ard6l, la Craiova şi de acolo spre Caranscheş. Imperialii,

care se temeaii

acum

în t6tă seriosi-

vor străbate cu Sigismund
tatea, că Polonesii victorioși”
e lor de precauţiune
măsuril
Bâthory în Ard6!, ai luat
şi at început să ocupe dimpreună cu undita lor Csâki
trecătorile din munţii despre Muntenia.
Acest desnodământ trist trebaia să-l atingă pe vitezul
Domn cu atât mai dureros, cu cât de astă-dată el na
lipsit a împlini deobligamentele luate prin cea din
urmă învoială asupra sa şi astfel era în tot dreptul să
câră ajutorul ce i se asigurase în mod neinăoios, cel
puţin contra 'Tarcilor, care, nărălind în ţara lui, îi
ocupaseră capitala şi astfel porniseră răsboiii asupra lui,
Condiţiunea de a da ostateci el deasemenea 0 împlinise
pe deplin:

la 16

Octomvrie

ati sosit fiiul săi

un băiet de vre-o 14

ani, însoţit

șrie soţia lui. Acesta

âncă

Pătraşcu,

de Stoica şi de Ar-

chiepiscopul de la Tirnova (Bulgaria), ear la 20 Octomla intrarea

ei în Ard. a

fost cuprinsă de amarnica presimţire a suferințelor ro-

biei pe pământ străin, departe de rude şi de soțul ei.
Durerea ei s'a dat pe faţă în plângeri durerdse şi în
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amarnice mustrări făcute lui Mihaiti-Vodă pentru viața
lui, a omulai lepădat de Dumnegeii, pe care putea cu
tot dreptul să-l inghită pământul şi căruia i se prevestise âncă cu un an ma! nainte peirea. Ea a fost
transportată cu an alai de 19 trăsuri la Braşov şi
de acolo mai departe spre Qelău.
Ca mult ma! hotărit şi mai bărbăteşte s'a purtat
tinărul Pătraşcu, când CsâkyPa presentatîn Ilyerâros comisarilor împărăteşti. Lacrimi

de duioşie

i-ati umplut,

cei-

drept, ochii limpediîn clipa despărțirii de tatăl săi şi de
patria sa, dar el a vorbit însu-și pentru sine. Se presentă, giceu el, în numele tatălui săii, se recomandă tn
graţia Im pă&ratului şi doreşte să intre în serviciile lui.
Daşmani nu are, aşa crede el, şi nu are să se t6mă
de nimeni, căci, dacă va fi greşit ce-va tatăl săi, nu
va face nimeni răspungător pa fiul lui pentru acâsta.
El nu doreşte decât să fie trimis la curtea împărătescă. Apoi tristeța lui a dispărut şi veselia tinereţelor
a strălucit ear pe fruntea lui senină,
Nu tot astfel şi însoţitorul lui, maresalul domnesc
Stoica. Acesta îşi plecase intimidat căpul şi li se scusa
cu umilință comisarilor pentru atitudinea sa politică din
cele din urmă timpuri. A sfătuit, dicea el], pe MihaiiiVodă, stăpânul săi, adese-ori să nu facă întreprinderile,
în care s'a avântat,

ba i-a refusat

chiar

supunerea, dar

totdeauna fără de efect; pe Yoivodul, ear nu pe el are
să fie aruncată 644 vina celor petrecute ; el se râgă

pentru viaţa

lui şi alui Pătraşcu,

urechi ştirea,

că

e

Unguaă ai liniştit pe
amenduror
ostatecilor,

vorba

să

fie

căci li-a venit la
executaţi.

Basta şi

omul intimidat garantând viaţa
Aceştia ati călătorit âncă în
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de Csâky,
acea-şi di (17 Octomirie) la Braşov însoţiţi
ostateci
pentru-ca să-şi urmeze după sosirea celor-lalţi
i-a făcut
drumul spre Gelău ; cu ocasiunea acâsta Csâki
ce i
ile
onorur
tate
umani
lui Pătraşcu din sîmţământ de
Vodă.
iMihaii
se cuveniali în timpul guvernării Ivi
cu
Archiepiscopul Bulgariei, a căruia fidelitate faţă
coliAustria era atât de încercată, încât în casurile de
cerut
a
ului,
Voivod
contra
siune el ţinea cu Impăratul
de asemenea voie să plece la curtea împărătescă, pentru
ca să-şi validiteze sărăcia şi jertvele aduse în interesul
Impăratului 1).
Mihaiii- Vodă isbuteşte să scape prin o fugă grabnică de
urmăririle furi6se ale duşmanilor săi pe cât de număroşi, pe
atât de ameţiţi de victorie şi să se străcâre prin Ardâl,
ţara celor mai îndârjiţi dintre dânşii, cu multă nevoie
în Ungaria stăpânită de Impăratul, unde se afla în siguranţă, De la Oradea-Mare, unde a sosit la 11 Decemvrie, el a vestit fără de întârdiere prin o scrisore
omagisă pe Impăratul, cum prin tainică rânduire a lui
Dumnegeii a scăpat norocos din cursele duşmanilor sti
pânditori, care umbla să-l pârdă, şi cum în sftrşit a
„sosit cu inima doritâre şi cu curagiul apr6pe frânt pe
pământul austriac, pe care se renaşte dre-cum trupeşte
şi sufleteşte, îi reînvie speranţa şi pornirea spre fapte
şi cum nu doreşte nimic maj fierbinte şi mal cu umi-

Jinţă decât să i se acorde graţia

de a se presenta în

1) Raportarile lui Ungnad. Ilyevâros, 17, 21 şi 22 Octomrrie
1600. Serisârea lui Stefan Caâky cătră Basta. Leczfalva, 21 şi
29 Octomvrie 1600.

pers6nă în faţa Împăratului,

de care speră a fi învred-

vicit de o privire binevoitâre. Acdată scris6re, în care
el
figureză numai ca Voivod al Munteniei, ear nu totodat
ă
şi ca guvernator al Ard6lului, i-a deschis porţile
Vienet,
unde a şi sosit puţin în urmă 5,

Decând Mihaii-Vodă s'a retras din Arde] şi Ardele
nii
se simţiai pe din destul asiguraţi, că el nu
se va
mal int6rce, desfăşurarea lucrurilor a luat un mers
înferijitor, ba chiar nefavorabil pentru interesele casei
Domnit6re. Staturile țării, cuprinse de dorul
unui guYern naţional, preferai fără discuţiune pe Sigis
mund

Bâthory ca vasal al Porţi faţă cu străinul Mihaii-Yod
ă

ca rasal al Austriei. Profitând fără de lntârdiere
de disposițiunile lui favorabile şi tocuragiat şi
de dorinţele
compatrioților să, Sigismund Bâthory s'a
dus mal

ântâii la laşi, unde şi-a sporit &stea cu călări
me polo-

D6ză, ca pedestrime moldov6nă şi cu Cazaci
din Podolia,
apoi (pe la 20 Martie 1601) a năvălit,
însoțit de Ieremie Movilă, în fruntea unei oştiri, ce-l
drept amestecate, dar număr6se, ear în Ard6], care
în dieta de

la Cluj Pa şi ales în tâtă forma

de Principe. Paţinele

trupe împărăteşti, care ma! rămăseseră
âncă în ţară,
al părăsit, surprinse de vestea acâsta,
cetatea Gherlei

şi Bai retras la Chira în vreme-ce Basta se
afla âncă

în iernaţie la Sătmar cu chiagul oştirii
sale şi altfel
0rte scăgute. Stefan Caâki, comandantu
l suprem al

oștirii partidalui
——

naţional, a devenit

sufietul

mişcărit

———

') Literae Mihazlis Voivodae
21 Decembrie 1600.

ad

Caesarem,

Ex

Arce Vârad,
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anti-austriace, a obținut
supunere cătră Sigismund
să tragă ?n judecată pe
povăţit de înclinări spre
compensă pentru acâsta

de la dietă declaraţiunea de
Bâthory, a făcut ca Staturile
Gaspar Kornis, care era înviAustria,şi a obţinut drept rePăgăraşul ca donaţiuoe. Rup-

tura cu Impăratul era deci deplină,

împăcarea

peste pu-

tinţă şi răsboiul inevitabil. Cuprinse de temeri, staturile
wati adunat în tabăra de la Szamosfalva lângă Cluj şi
ali aşedat la Baia de Criş un corp de observațiune de
1000 6meni. Cu deosebire îngrijate le făcuseră succesele lui Mihaii-Yodă la Viena şi la Praga, primirea
prietenâscă ce i se făcuse şi deplina lut impăcare cu
Impăratul : un asemenea adversar, mal ales fiind spriginit şi de Basta, era destul, ca să le încurce şi restârne t6te planurile. Ele ai pus dar în lucrare tote
apucăturile de adimenire, ca să tragă în partea lor singuratecele rămăşiţe din oştirea lui Mihaiii-Vodă, cete de
Moldoveni, Munteni şi Sârbi ce se afiaii risipite prio
Ard], şi cu acela-şi zel, dar totodată şi cu acea-şi
lipsă de succes, s'aii folosit de tâte mijlocele, ca să
pună prin învoială mâna pe castelul Beiuş de la hotarele dintre Ungaria şi Ardâi, a căruia garnisână comandată de Bartolomeii Somogy îi rămăsese credinci6să
vitezului Voivod. Ia acelaşi timp ele aii luat măsuri,
ca ostatecii lui Mihaiti-Vodă, adecă fiiul şi soţia lui, să
fie ţinuţi,

cu

tot

bunul

tratament,

de

care ali avut

parte, sub pază mai aspră mai ântili în castelul de la
Gelău, apoi la Făgăraş, după-ce Mihaiti-Vodă, togrijat de
sorta lor, a făcut prin Gmenii stă de încredere în mai
multe rânduri încercări zadarnice de a-i scăpa.
Imperialii n'a rămas nici el inactivi în faţa nouei
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desfăşurări a evenimentelor şi făceaii multe
recrutări
mal ales printre Hai ducii din Ungaria superi
dră. Ancă
îo timpul când Mihaii-Vodă negoţia şi se împăc
a cu Imjeratul, aderenţii lut din Nordul Ungariei,
care nici o
dată nu-l părăsiseră şi acum începuseră
a se uni cu
austriacii, lucra pe capete la reîntregirea
oștirii lui
prin recrutări număr6se, ta care sedistingea mai
ales Lu-

dovic Râk6czy la Caşovia.

Ardelenii îşi făceaii şi ei cu tot dinadinsul pregăt
irile de
1ăsboiii, dar 1şI dedeaii în acela-şi timp silinț
a de a se
acoperi de la spate întreţină bunele relaţiuni
cu Polonia
şi cu Turcii. Ancă fiind dieta întrunită, un
trimis al
Sultanului a adus răspunsul lui la propuneril
e de pace
făcute de Wihaiii-Vodă Porții. Ia virtutea
acestui răspuns Mibaji-Vodă avea să rămâie Domn
al Ard6lului,
dar să dee în mânile 'Tureilor ca garanţie
pe fiul stii
Pătraşcw, precum şi cetăţile Ineul şi Lipova.
Staturile
nu erai, ce-i drept, mulţumite cu acesta,
dar nu le
dedea mâna să se strice cu Porta şi ai trimis
în mal

multe renduri

deputaţi Ja Constantinopol, mai

ântâii

pe Blasiu Kamuty, apot pe Stefan Toldy, pe Geway
şi
pe Cristofor 'Torma, care aveati să intreie firul negoţi
eri-

lor. Ei may

trăiaii de altminteri în speranța,

că, în loc

de a se învoi cu Porta în condițiuni atât de
grele, vor

Pul€ să se înţelegă cu Mihaiti-Vodă, după-ce el se
va fi

intors, în condițiuni ma! uşdre, dându-i, de
exemplu, voia
să se retragă nesupărat în Moldova şi în
Muntenia,
Polonesii erai şi e supăraţi pe Sigismund
Bâthory,

find-că el a îndrăznit să facă expediţiunea lui
în Arde!

cu de la sine putere, ear nu sub ocroti
rea lor, fără ca

să fi cernt sfatul şi învoiala lor şi fără ca
să fi acor-

dat concesiunile cerute de dânşii. Pentru domolirea lor
a plecat la Iaşi I6n Pelky ca deputat, al Ardelenilor.
Pe câmpul de luptă diplomatică îndemânătăcia lu!
Mihaiii-Vodă a ieşit la Viena şi la Praga deplia victori6să faţă cu Staturile din Ard6l, care voiati să-l facă
prin grele acusaţiuni pentru totdeauna imposibil, şi victoria a devenit un triumf în t6tă forma după-ce Sigismund Bâthory s'a întors în Arâ6l şi Ardelenii lau primit ; căci până chiar şi celor mai încăpăţinaţi li se
impunea, acum convingerea, că mare nedreptate i s'a făcut lui Mihaii-Vodă, când Basta şi Comisarii s'a unit
contra lui cu staturile, care prin faptele lor s'a dat
de gol ca duşmani al Impăratului. Rudolf II. l'a tasărcinat dar să supună Ardelul fără de întârdiere cu ajutorul lui Basta, i-a pus la disposiţiune bani şi trupepe
din deajuns şi i-a promis, drept recompensă a-l îasărcina cu guvernul acestei ţări îu numele stii. El a alergat

răpede

la locul lui de destinaţiune, şi graţia împă-

rătescă din not câştigată Pa îacungiurat în drumul lui
cu tâte onorurile, cu tâte distincţiunile şi cu tote măsurile de pază pe vitezul bărbat, care promitea să-l
aducă Ard6lul cuprins de înalte gânduri de neatîrnare,
drept prinos umilit pajurei cu doue capete şi pornise
la luptă, ca să-şi şi împlinâscă promisiunea. Dar nu
era adormită nici răutatea vigilectă a duşmanilor să,
care ali profitat de împregiurarea, că dânsul trebuia
să-şi facă călătoria spre Ardsl prin Ungaria superidră,
pentru-ca în cele trei-spre-dece oraşe de mult zălogite
Poloniei să urgâscă un complot asupra vieţii lui. Vestit
la timp despre acâsta de cătră Generalul Gonzaga, prietenul stă, care avea

comanda

în Ungaria

superidră,

el

57

a ştiut să scape cu dibăcie din mrejile vicleniei pânditâre şi a avut la adunarea şi taarmarea trupelor lui
parte de particulara purtare de grijă a Archiducelut
Mateiii, din a căruia poruncă Gonzaga a însărcinat,
între altele, pe cunoscutul secretar cameral Ion 'Thora=
conimus să facă servici! da comisar de recrutare.
In dată-ce s'a vădut înse ear în fruntea oştirii şi în
putinţa de a recuceri cu ajutor împărătesc Ardealul,
Mihaiu-VYodă ear s'a întors cu gândul lui de a pururea
indrăzneţ la planurile măreţe, în a cărora realisare ajunsese abia decurând la marginea prăpăstiei adânci, în
0 primejdie, din care numa! ca prin urechile acului a
scăpat şi în care urma să cadă acum fără de nici o
mântuire. Idea naţională de a uni tâte țăcile româneşti
în mâna lui şi de a le culmina în sine era atâtde tare
înrădăcinată în el şi dedea prin măreţia ek patriotismului săi şi prin strălucirea ei ambiţiunii şi setei sale
de stăpânire atâta nutromâat, încât ea era împreunată
cu întreaga lul fiinţă şi nu putea să-şi pârdă puterea

de tarlurire decât perină şi el. Neimblângita lui putere

de acţiune, bogata lui miate şi rara lui dibăcie aveau
Devoie de un obiectiv demn, căci acest spirit superior
se
simţia chemat, şi menit a săvirşi lucruri mari. Având

privirea îudreptată mertu asupra

țălului,

el se folosia

fâră de şovăire de ori-şi-ce mijloc, care putea să-l ducă
la acest ţă!, şi ast-fel a hotărit acom să primâsc
ă su.
premaţia turcâscă, precum primise may "nainte pe cea ardel6aă şi pe cea austriacă,

căci îi era clar

acum, că nici

0 dată Impăratul nu va voi să rănunţe la Arde! şi umblă
numaj să-l intrebuinţeze pe el ca mijloc pentru ajungerea scopurilor austriace. Pecând dar cu o mână
a sco3
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sabia pentru Impăratul şi contra Ardâlului, cu cea-laltă

a subscris cererea adresată marelui Vizir Imbrabim-Paşa,

ca să-i dea ajutor
schimb supunerea la
Când duşmanii săi
adecă maghiarii din
cat împreună asupra
covîrşitore,

contra amiîndurora, şi a oferit în
suzeranitatea otomană.
proprii şia! Sultanului, — dicea e],—
Arde! şi Nemţii imperiali, s'aii ridilui, el a trebuit, cedând puterii

să se înstrăineze

de Portă.

După-re

înse

el

a cucerit cu ajutorul lui Dumnedeu Ardâlul, prima lui
grijă a fost să-şi trimită deputaţii la Pârtă, să punăşi
Ardâlul sub supremaţia ei şi să predee pe fiul său Nicolae în puterea 'Turcilor drept garanţie despre fidelitatea sa. Fiind înse în cur6nd după aceea atacat fără de veste
de aceia-şi duşmani aliaţi şi alungat atât din Ardei, cât
şi din Muntenia şi neștiind unde să-şi mai pună capul,
el a căutat scăpare la Impăratul nemţese şi l'a rugat pe
acesta să-i pună la disposiţiune o armată, ca să-şi
scape soţia şi fiiul din robia Ardelenilor şi să recucerscă
ţara acesta, ceea ce înse Impăratul i-a refusat. El îi adres6ză deci acea-şi rugare Porții mal ales în ceea ce
priveşte eliberarea diu puterea Ardelenilor a celor doi ostatecă, pe care voieşte să-i predee apoi în acea-și calitate în mânile 'Turcilor. De o mare oştire de ajutor
nu are nevoie spre acest scop, căci el a rădut cu ochii
sei proprii acum ţara Impăratului şi 6menii luj, oştirile,
generalii şi cetăţile lui, şi pote să adeverâscă fără de
sfială, că sunt 6mevi slabi, neomenoşi, lipsiţi de ori-şi-

ce energie şi de ori-şi-ce putere, care nu sunt în stare
să apere propria lor împărăție şi cu atât mai puţin destoinică de a ocroti ţările lui, EI jură pe capul fiului său
şi pe al soţiei sale a supune şi Ardâlul supremaţiei

Porții după-ce-l va fi cucerit şi a-i fi Sultanuloi statornic credincios,
Tendenţa predominantă alu! Mihaiti-Vodă de a uni
Muntenia, Moldova şi Arddlul în mâna sa sub supremaţia turcescă se dă pe faţă mai fără de încungiur, şi
dacă acesta se pote, şi mai lămurit în scrisârea adresată de dinsul celor mai zeloşi trei dintre aderenţii sej,

boierilor cu mare

vadă Banul

Udrea

Bipsoiă,

Cluciarul

Negrea şi Postelnicu Stoichiţa,
Primirea şi intimpinarea ce i s'a făcut atât de [m;&ratul personal în audiența avută la el, cât şi la curtea Impăratului, au fost, gice dânsul, foarte favorabile ;
i S'ati făcut cele mai strălucite oferte, i s'au asignat
moşii pentru întreţinerea sa, i s'a pus la disposiţiune o
armată de ajutor pentru cucerirea Ardelului, i s'au acordat trupe de mercenari şi s'au pus în lucrare tâte
pregătirile pentru campanie ? „Nu-mi mat e cu tâleaceste cu putinţă, dice el, să ma! rămân între atâţi 6meni
tonți şi timpiţi, care mă încungiură şi nu sunt buni de
nică o treabă. Bărbaţii de aci sunt adevărate femei, mo„Lesiţi, stricaţi, decăduţi, netrebaici şi blegi. Chiar nici
Împăratul nu face excepţiune, şi mai

e afară

de acesta

şi mărginit afară din cale, nu mal puţin fraţii lui cu
t6te trupele lor. Ama înţeles tote cele ce se petrec aici;
m'am dumerit asupra plănuirilor lor, asupra împregiuTărilor şi moravurilor, am visitat fortărețele şi castelele
lor, am primit înse numa! convingerea, că 6menil aceştia cu mijlâcele, de care dispun, nu sunt în stare să înjeleagă tocmai ceea ce nevoia cere may mult, ceea ce le

este mat de folos şi că ast-fel sunt nişte fiinţe pe cât

se pote de neajutorate. Stând înse eu pe un

teren pri-

mejdios, îl rog pe Dumnegeu să mă scape înainte de
t6te de aici şi să mă ajute să ajang ear în fruntea Ardslului, a Moldovit şi a Munteniei, ca să mă pot pune
sub aripile ocrotitre ale Sultanului, a căruia strălucire
se revarsă peste tot rotogoliul

pământului.

Invoiala acâsta am făcut'o cu Ibrahim-Paşa încă în
timpul când ne aflam în Ardâ! şi le-am stabilit tâte
definitiv, el a pledat apoi cuusa

n6stră

la Sultanul

şi a

dus lucrurile spre o resolvare favorabili. Rămâne deci
şi acum la înţelegerea stabilită atuacă. Dacă primiţi dar
ştire despre apropierea n6stră, puneţi-vă în înţelegere cn
toţi boierii ce ni-ai rămas credincioşi, pregătiţi o 6ste
pe cât sa pite de puternică şi nărăliţi şi voi din partea
acea tu Ard6l. Adresaţi-vă în acela-şi timp în scris la
Ibrahim-Paşa, la Pârtă ea însă-și şi la toți sandjacii
de prin apropierea vâstră să nu facă nici o mişeare până
ce nu vol fi ajuns ei să supun ear Ardâlul. Tot ast-fel
şi anume pentru eliberarea fiului mel şi a soţiei mele
am scris atât lu! Ibrahim-Paşa, cât şi Marelui-Visir,
Sultanului şi Hanului tătăresc, Cazacilor, Polonesilor şi
Moldovenilor, pentru ca seris6rea mea să-l vie Padişa-

hului pe deosebite căi. Serieţi-i dar şi vot Marelui-Visir,
ca prin el să-l determinaţi

pe Sultanul

a face, ca oşti-

rile turceşti să nu dee nimănui ajutor până ce nu vol fi
supus eii cu arma în mână Ardâlul şi cele-l'alte două
ţări. Dac'o ajung acâsta cu ajutorul lui Dumnegeă, am
să-mi pun capul subaripile luk şi să serut p6la hainei lui.
Sultanul va as6 apoi în mine un rasal statornic în credinţă, şi cu armata mea mal mică voi îmblândi pe duş.

manii lui şi voi pune sub jugul puterii lui tâte ţările
ce-l vor fi jignind. Sfătuiţi=vă şi botăriţi-le cele-lalte rol
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între vol şi

scrieţi-i cât mai

des lui

Ibrahim-Paşa

în

cestiunea acâsta, rugaţi-vă însă, înainte de tâte, lui Dum-

nege să mă scape din mânile acestor Gmenţ netrebnici.
Daca se întâmplă acesta, de tote cele-lalte nn mă

mai tem 1).

Asemenea lucruri urdia omul, care abia de curând se
aruncase istovit, apr6pe descuragiat în braţele Impăra-

tului, în care-şi vedea

Singura ancoră

de

scăpare,

ear

acum, după ce fusese bogat; îuzestrat de împăratul cu
bani şi cu trupe, el pornise, mânat de neînfrânt neastempăr şi de anibiţiune, cu pânzele "'ntinse spre ntgra
trădare. 'Trădare, ce-i drept, dicea el, pentru trădare
;
uita însă, că trădarea făcută de imperiali cu câte-va luni

în urmă

în

Ard!

era o urmare

a trădărit

sale,

cătă

vreme pe dânsul îl dedeaii de gol şi scopul, şi mmijlâcele,
Idea uniri politice a conaţionalilor sti, care îi stăpânia t6tă fiinţa, era atât de covirşitâre în el, în cât
în
faţa ei perdeaii orl şi ce efect jurămintele de fidelitate,
obligamentele luate în scris, şi morala, care pentru
el
Marea, aşa se vede, valâre de cât ca mijloc pentru re„ alisarea marei idel.
Din nenorocire însă ambele scrisori, pe care
Mihaiti
Vodă din precauţiune le-a trimis prin Polonia la destinațiunea lor, aii fost prinse la hotarele Moldovit de
duşMaânii să şi ai ajuns în mânile lui Sigismund Bâthory
.

Acesta, care întreținea şi alt-fel, în cestiunea păcii, co-

respondență cu Basta, fie din ură 6rbă contra lui
Mihaiii——_—_——

") Literaram Mihaelis-Voivodae ad Ibrahim-Pagam veziriu
m da
tarum copia (fără dată, dar desigur, 1 Mai 1601). Exempl,
literarum
ajusdem Vaivodae ad Boieros saos Udrea Bipsoy, Negrea et Stoikiza
exaratarara, Cassoviae (1 Maiii 1601).

Vodă, fie sperând încă a se mai put$ împăca cu Impăratul, a grăbit să trimită originalele dovegilor de vinovăţie, cel puţin aşa pretindea el, prin generalul Gonzaga
Impăratului,

ear copii or! traduceri, asta

ralului Basta. «Dia aceste

de fapt, gene-

pote, — îl serie Bâthory lui

— ori şi cine să vadă,
Basta,

cât de nedrept

e a favo-

visa pe un trădător al trecutului, al prezentului şi al
viitorului contra unui om, care a fost, este şi va fi o
slugă supusă cu credinţă a Impăratului.

Dacă

nu e des-

tul nici atât, atunci Dumnegeii să-i lumineze mai bine
pe cei în drept, ear mie să se îndure a-mi da destoinicia de a dovedi prin fapte, că din alipire şi devotament către persoana sa, ear nu din frică am grăit totdeauua numa! adevărul“.
In urma descoperirii uneltirilor lui Mihaiii-Vodă s'a
pornit; fâră de întârgiere gâna asupra căpeteniilor partidului lui: Banul Udrea şi Cluciarul Negreaaii cădut sub
parda călăului, ear Cămăraşul Stoichiţă şi Acmaşul Nicolae ali fost aruncaţi în temniţă. Find însă dată ura
neîmpăcară a lui Sigismund Bâthory contra lui MihaiăVodă, era lueru natural, ca descoperirea lui să fie primită cu supremă precauţiune, ba chiar să deştepte bănueli contra delatorului, ear acâsta cu atât mai virtos, cu cât în momentul acesta imperialii aveai mai

multă trebuinţă de cât orl şi când de braţul bărbătesc
al Domnului român şi de ochiul lui ager. Până chiar şi
Domnu,

Basta, care de sigur că nu era amic al acestui
şi-a

manifestat

faţă

nu numai

cu Sigismund

Băthory,

ci tot odată şi faţă cu Impăratul îndoielile grele în ceea
ce priveşte autenticitatea

acestor

nale nici atunci, nici mai

acte, ale cărora

târgiii n'a

origi-

ieşit la ivâlă
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Mihaiii-Vodă a rămas deci neaţins în posiţiunea lul
şi a
fost numai priveghiat cu ochiti bănuitor, Abia maj
târiii,
po la sfirşitul lunei August şi după cucerirea
Clujului,
sa încredinţat Basta despre autoritatea acestor
ponder6se dovedi de vinovăţie, care ati fost puse pe
hârtie de
Banul Mibalcea şi aii fost atât de fatale pentru Mihaiii
Vodă. Fiind insă Basta duşman de mârte al lui Mihaiti
Vodă şi om lipsit de bună credinţă, e cestiune de
prudenţă să interpretăm cu precauţiune mărturia dată
de el,
Ardâlul era aprâpe pe deplin subjugat, oştirile sta“paoinarea lui
turilor fuseseră risipite, Sigismund Bâthory fugise,
ca!
pitala lui, Clujul, era ocupat. De 6re-ce tote aceste
se
obținuseră mai ales mulţumită energiei neobosite şi
bărbăţier netafrânte alui Mihaiă-Voiă, Impăratul, cu
tâtă
bănuiala, tot îl mai distingea cu semue de grație şi
rada
lul creştea mereii la Curte. Dar de o dată cu victori
a
„Sa deşteptat cu nouă putere şi setea de stăpân
ire a întingătorului, precum şi mânia lui Basta,
duzmanul lu;
de mârte cuprins acum şi de jalusie, care se vedea
pus

ln umbră de distincţiunile acordate rivalului săi. Ajuns

0 dată in Ardd],

Mihaiti-Vodă

îşi dedea

prin ascuns

si-

linţa de a-şt câştiga în paguba imperialilor printr
e Maghiari şi Săcul aderență personală, pentru-ca
astfel să
aibă în mod statornic teren sigur. Cu tote aceste
ne-

disciplinatele lui trupe de moldoveni,

munteni şi sârbi

Prădai ţara fără de cruţare şi ai pustiit,
în deosebi,
la Alba Ilia bisericile catolice, sfărămând
spre marea

Dâhaire a lesuiţilor de acolo şi a altor preoţi regula
ri
Chipurile cioplite ale sfinţilor, ba aruncând
cu mâna

Vângăritâre chiar

şi Sfintul

potir

de

cominecătură

la
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pământ. Păcându-i Basta din causa acesta în mai multe
rânduri observaţiuni, Voivodul supărat i-a dat în cele
din urmă prin dragomanul Giorgio Raguseo răspunsul
îndărătnic: „Dacă e vorba, împăratul nu are nevoie de
provincia acesta, căci are destule

altele“.

Acestă

vorbă

scăpată, pusă în legătură cu semnele de mai nainte,
i-a fost destul pânditorului Italian pentru dovedirea
uneltirii trădătâre faţă cu Impăratul, şi el a hotărit
numai decât, fără-ca să mai facă întrebare la Viena
ori la Praga, să se asigureze de persâna trădătorului
mai nainte de a-şi fi făcut adăpost sigur la Alba-lulia,
locul lui de reşediuţă, unde se pregătia să plece. „El
înse voia să se apere,—iî! raporteză Basta Archiducelui
Mateiii,—şi a fost ucis conform cu porunca dată de mine
celor însărcinaţi cu executarea“.
Tăcerea

rece a fost

singurul

răspuns

al

Curţii din

Vieua, când i sa anunțat acestă judecată politică atât
de stranie. Fără îndoială durer6să îi era perderea braţuluy, ce-i drept nu pedeplin vrednic de încredere, dar
pe cât de viguros, pe atât de destoinic, care în două r&nduri a cucerit Ardâlul pentru casa domnitâre, dar tocmai de acea avea acum cu atât mai multă nevoie de
viclEnul general italian, ale căruia experienţe răsboinice
ele singure mai puteai să dee speranţă pentru asigurarea Arddlului greii ameninţat. Curtea a trecut deci
în tăcere peste ei neplăcuta faptă împlinită şi a evitat,
ceea ce era prudent, a mai intra în cercetarea dovedilor de vinovăţie, care pe lângă tote aparențele de a îi
concludente erai numai invocate de acusatori şi nu puteau

primi nici

de timp.

o replică

din mormântul

deschis înainte
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Astfel fără de cercetare judecătorsscă şi fără sentenţă Caracterul ge.
pronunţată de judecător, numai în virtutea învinovă- neral al politi-

firii âucă nedovedite a duşmanilor săi de morte, a murit cel mal insămnat, mai vitez şi mai cu renume dintre Domnii, pe care i-a scos Muntenia din mijlocul ei,
un bărbat cu atât de mari destoinicit, cu atât de mare
energie şi atât de înlemânatic, încât mai multe mari puteri
ai revalisat cu totdinadinsul să-i câştige prietenia şi
alianţa şi duşmanii lui puternici, pe care a ştiut să-i
pună în grele strimtorări, n'a putut nici odată să aibă
succes

câte

unul

singur

contra

lui,

ci

numai

aliaţi

impreună. Marea idee a unirii politice a nâmului să
a pătruus cea mai intimă alui fiinţă, Wa povățuit
în tote gândurile şi în tote faptele, i-a inspirat curagiii în norocire, statornicie în nenorocire, putere nejn-

frântă în t6te situaţiunile; pe altarul eta adus el
drept jertvă ţara şi viața sa, avutul şi sângele stii;
pentru ea a pus el fără de govăire în joc cel mai mare
bun al omului, liniştea conştiinţei şi pacea sufletâscă,
Cultul acestei idei s'a prefăcut în el instinet iresistibil,
monomanie politică-naţională, pentru care nici un risie
nu era prea mare, nici o ostenâlă prea spin6să, nici o
primejdie prea înspăimântătâre. In faţa unor 6meni,
care, ca Basta, Ungnad şi Csâky, subordonaii pornirile
conştiinţei lor intereselor politice, el se simția în drept
de a se folosi de acela-şi fel de arme şi a încheiat
(ceea ce e probabil, dar nedovedit) ca o pată viaţa lui
atât de nobilă din punctul de vedere național, atât de
strălucită din punctul de vedere militar, atât plină de

peripeții politice şi totdeauna extraordinar de agitată.

Viaţa acestui bărbat,
99,838, III.

al căruia

renume a strălucit cu
5

cei lui,

tot dreptul în lumea întrâgă, e dealtminteri un exemplu,
din care iese cu prisos la ivâlă, cât de mari fapte pote
să sevirşâscă până chiar şi împregiurări afară din cale
grele, în luptă cu duşmani pe cât de număroşi,

de puternici şi cu puţine
în serviciul unei idei, care
fietul. Cu bărbatul acesta
ani ai trebuit să trecă,
fenicele din cenuşă.

pe atât

mijl6ce puterea unui bărbat
îi umple cu desărirşire sua murit şi idea, şi sute de
pentru ca ea să reînvie ca

Urmările morîn dată după săvîrşirea actului de mişelie Basta li-a
ţii lui MihaiuAR
Voăa în Mun- Propus boierilor din| Muntenia. pentru scaunul domnesc

tona și în

pe Marcu-Vodă, fiiul fostului Domn al Munteniei Petru-

Vodă (Cercel), un candidat, care se afla în tabăra lui
şi pe care îl agreaii şi puţinii boieri munteni ce mai
rămăseseră în Ard6l.
Mortea lui Mihaiii-VYodă i-a scăpat pe Maghiarii şi pe
Saşii din Arde! de o grijă ce apăsa greii asupra lor,
împedeca în present mişcarea lor liberă, le lua speranele în ceea ce priveşte viitorul şi zădărnicise planurile
urdite de dânşit cu multă dibăcie când ele erati mai
aprope de realisare. Căci ridicarea din noii a victoriosului lor duşman îu fruntea ţării ca guvernator împă.
rătesc era pentru dânşii mat mult decât o înfrângere,
ea era mormântul naţionalităţi! lor, desfiinţarea privilegiilor lor oligarchice, reînvierea asupritului element; românesc, statornicia urgisitului jug al stăpânirii străine,
care încătuşa î6tă gândirea şi tote faptele lor ţiind de
a supra capetelor lor sabia lui Damocle purtată de un
eroi cu energie neinfrântă şi cu ochi ageri. Cu t6tă
presenţa ogtirit împărăteşti înlăturarea lui a redeşteptat
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dar din”noii în aderenţii lui Sigismund Bâthory syeranţele de autonomie naţională, numai că fiind abia de
curâod înfrânți, mai mulţi dintre magnații din mijlocu
lor se temeaii âncă de braţul lui Basta şi se presentail
n faţa
lui ca imperiali, luai îuse parte la bucuria lui de a
fi înlăturat pe urgisitul rival numai din interes personal, deci cu gânduri ascuuse. De 6re-ce drumurile spre
pământul săsesc eraii âncă ocupate de trupellui
e MihaiiiVodă, Basta a dispus ca fricoşii deputaţi al Saşilor să
fie conduşi în tabăra sa sub ocrotirea soldaţilor împărăteşti. In acela-şi timp el a publicat amnestie, ceea ce
a făcut ca şirurile duşmanilor lut să se rărâscă,ş
anume Husarii ai trecut din tabera lut Moise Sz6koly
în alu. Pe Săcul Basta de asemenea şi-a dat silinţa de
a-l câştiga în partea Impăratului prin asigurarea, că
va susţine libertăţile şi privilegiilor lor. De 6re-ce înse
duşmanul învias, tot înarmat âncă şi gata de luptă,
mal ocupa 0 parte din ară, armata impărătâscă, n e
mai având şi pe Mihaiii-Vodă alăturea cu dânsa în luptă,
du mai era, rămasă singură, în stare să urmărâscă şi
exploateze victoria câştigată în comun, ea era nevoită să stee, așteptând întăriri, în neactivitate, să sg
concentreze şi să se retragă la hotarele despre Ungaria
superiGră în vreme-ce Sigism und Bâthory şi Csâky rearutai trupe noue în Moldova şi ceruseră cu succes
ajutor de la Tari 1).

Spre a le închide Imperialilor intrarea principală pentru înaintarea lor în Ard, armata imperială a ocupat;
——_—

1) Lettera del

Generale

orda, 28 Agosto 1601,

Basta

al! Arciduca

Mathia, Campo

ă
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drumul cel mai însămnat

ce duce

spre

Ungaria

supe-

riSră şi trebuia neapărat să fie liber, dacă era vorba
ca Basta să opereze cu succes, ba s'a avântat până

în apropierea Șimleului; aici îuse ea a fost de Basta
trasă în cursă, bătută şi pusă pe fugă. In urma acestui
succes austriacii ai înaintat în Arddl, aii ocupat oraşele săsești şi le-aii silit să facă jurământul de supunere cătră Impăratul. Intre aceste Sigismund Bâthory a
năvălit, întorcându-se din Moldova, în Arddl, şi-a Sporit la Braşov şi pretutindenea în drumul săi oștirea,
s'a unit la Turda cu Bektes-Paşa şi cu alte două căpetenii turceşti şi a atacat pe Basta, care, lipsit atât
de bani, cât şi de soldaţi, şi-a operat retragerea spre
Deeşi. In curând după acesta a sosit din Moldova şi
Stefan Csâky cu o armată de ajutor compusă de Turci,
Tătari, Cazaci, Moldoveni, Polonesi şi fel de fel de alte
nemuri, amestecătură de lefegii forte porniţi spre pradă,
in tabăra lui Sigismund Bâthory, care se mai asigurase
de la spate şi prin acea, că în Montenia pusese la cale
ridicarea în scaunul domnesc alui Simeon Movilă, un
aderent declarat al săi şi al 'Turcilor, fratele Domnului
din Moldova, leremie Movilă.
Partidul,

care în Muntenia

voia, încuragiat

de Basta,

să ridice în scaunul domnesc pe Marcu-Vodă şi Să r&stârne pe Simeon Movilă, a părăsit în curând pe MarcuVodă şi a ales Domn a! Munteniei pe Radu, o rudă a
„puternicilor fraţi Buzescu. Deşi a căpătat Gre-care spriginire de la Basta, el n'a putut să se susţie şi a suferit în luptă cu Simeon-Yodă Movilă o grea înfrângere, în

urma cărcia cetele lui s'aii risipit şi remăşiţele lor, 3000 —
4000 6meni, s'aii retras în Ardel la Basta, Radu-Yodă,
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care se afla şi el între aceşti fugari, s'a aruncat ca
totul în braţele lui Basta, a jurat (la 6 Noemrrie 1601)
în mânile acestuia credinţă Impăratului şi a trimis pe
cunoscutul boier Stoica la curtea din Praga, pentru-ca
să stabilâscă înţelegere mai precisă în ceea ce priveşte
raporturile lui de atîrnare. Iutenţiunea lui Basta era
să se asigureze deocamdată de Braşov, apoi să facă o
scurtă expediţiune în Muntenia, ca să predee guvernul
acestei țări lui Rado-Vodă, ca vasal al Impăratului.
Nefiindu-l înse îndestulătâre trupele, el a fost nevoit a
cere cu stăruinţă din Viena întăriri. Fiind, afară de
ac6sta, Muntenia ţară deschisă şi lipsită de fortificațiuni, ea nu putea să fie cucerită şi conservată decât
prin o continuă stăpânire a şesurilor, ceea ce ar fi cerut 0 ocupaţiune constantă cu trupe numerâse, un
lucru, Ja care, fiind dată situaţiunea precară din Arde],
nu puteaii austriacii de o cam dată să se gândescă
;

Basta i-a propus dar guvernului săti ridicarea în Muntenia a unei fortărețe, care, ocupate de o puternică
garnis6nă germană, ar fi putut să-l asigureze pe Impăratul atât faţă cu năvălirile duşmanilor externi, cât
Şi în ceea ce priveşte o eventuală infidelitate a Domnului însu-gi.
Rivnirile lui Basta se întindeaă îa acela-şi timp şi
asupra Moldovii. In urma amăriciunii produse de râua

chivernisire alui Ieremie-Vodă şi de apăsarea tiranică a
lui, Clerul şi nobilimea Principatului ai trimis
în Arde!
Pe un preot, moldov6n eu însărcinarea de a pune patria
lor sub supremația împărătescă, de 6re-ce înse
deputa-

tul acesta nu se putea legitima prin nică un fel de act

scris, el w'a găsit ascultare la Generalul

Basta, ci a
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cădut,

din contra, sub bănuiala,

că a venit numai

pen-

tru-ca să iscodâscă şi să afle intenţiunile imperiatilor.
In curând a urmat înse un boier moldorân ca al doilea
trimis, care era prorădut cu plenipotenţă formală şi însărcinat a cere protecţiunea austriacă. Basta şi-a exprimat în răspunsul ce li-a dat consimţământul săi în termini generali, li-a pus în perspectivă decisiunea definitivă a .Impăratului şi i-a îndemnat să fie deocamdată
răbdători; el a şi stăruit, ca Curtea să încuviinţeze
cererea, căci, — gicea el, — deşi din considerațiune
pentru Polonia Împăratul i-a interdis lui Mihaii-Vodă
ori-şi-ce amestec

în afacerile

Moldovii,

starea de lucruri

a devenit de atunci în Polcnia cu totul alta, şi e iucru
raţional să i se dee lui Radu-Vodă consimţământul şi
ajutorul de trupe, pentru o expediţiune în Moldova spre
a se r&sbuna asupra duşmanului şi insultătorului sti
Simeon Movilă, care e spriginit din Moldova 1).
Incepând în cursul acestor evenimente trupele nedisciplinate ale lui Csâki să ocupe în trecerea lor câte-va
oraşe şi sate săseşti şi să scotă cu de a sila bani şi
6meni de la ele, fric6sa naţiune săsâscă a fost cuprinsă
de o spaimă de tot viuă. Ea s'a adresat la Basta înmun jăluitor act de plângere şi de protestare, rugându-l cu stăruinţă să o deslege de jurământul de supu-

nere şi de ori-şi-ce datorii de supuşi faţă cu Impăratul.
Amânarea e împreunată, ic ei, cu cea mai mare primejdie, căcă ei se află la marginea ptirii, apa trece pe
la gura lor apr6pe să-i înece şi e ridicată deja securea
1) Lettere di
vembre 1601.

Basta

al” Arciduca

Mathia. Deces. 6 et 15 No-
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asupra arborului existenţei lor; cele mat mari nevoi
1)
silesc să se întorcă la Sigismund Bâthory, principele,
cu
care s'aii deprins; Basta are înse fără îudoială dreptul
de a-i deslega de jurământ cum are şi dreptul de a
cuceri ori părăsi ţara, de a pune biruri ori de a curma
viaţa lui Mihaii-Vodă.
Basta

i-a mustrat

pentru acestă descuragiare precum

şi pentru spaima lor pe cât de mare, pe atât de neîu-

temeiată,

care nu se rădăma

decât pe retragerea provi-

sorie a oștirii împărăteşti spre Deeşi. El nu considera
de loc puterea duşmanilor ca fiind atât de covirzitâre,
ca ea să pâtă ameninţa în mod serios pământul săsesc
îucă fiind trupele împărăteşti pe pământul Ardâlului ;
ea, din contra, s'a depărtat de Saşi şi s'a întors spre
Basta, încât după ştirile sigure Saşii nu sufăr nici o
asuprire. Apoi el nici nu are căderea de a-j deslega pe
Saşi de jurământul de supunere, şi chiar având căderea
acâsta, tot mar voi să-i deslege, căci acâsta ar fi
un
lucru nefertat. EX ai dar să stăruie în răbdare şi în
credinţă şi să aştepte dimpreună cu victoria neapărată
a armelor împărăteşti şi ajutorul ce în curând li se

va da 1),

După aceste pregătiri Sigismund Bâthory a năvălit
cu t6tă puterea asupra Clojului, între zidurile căruia

avea de gând să-şi

pună

scaunul.

cesc de sub comanda lui Bektes-Paşa

Corpul ausiliar tur.
cuprindea

aprpe

——————_—

1) Proteatatio

Universitatis

Saxonum

ad D-um

Basta, Cibinii,

12 Novembris 1601. — Responsum (eneralis Basta ad Universitatem
1601,

Saxonum,

In

castris

ad

oppidum

Deces,

24

Novembris
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10,000 6meni, ear stea ardelână 60 de escaârâne de
călărime şi puţină pedestrime. Turcii ai trimis numa!
1400

archibugieri în tabăra

âncă mai mare era lipsa

lui

ce

Sigismund

suferia

Bâthory,

şi anume în tunuri de asedii, astfel că el (la 25
emvrie 1601)
darea viitârei
de calibru mic
fuseseră aduse
Garnis6na

n'a
sale
şi
'n

şi

acesta în artilerie

No-

putut să încâpă asediul şi bombarcapitale decât cu 11 tunuri de câmp
cu trei de calibru mai mare, care
urmă de la Făgăraş.

împărătescă,

deşi

mică

Ja

număr,

era 0

trupă de 6meni aleşi şi vrednici de incredere, care,
după cum spera Basta, putea să se apere până la extrem; dar despre despresurarea şi scăparea oraşului
nici vorba nu putea să fie în mpregfurările date. Armata lui Basta, indispusă din causa restanţelor de soldă,
şovăia în ceea ce priveşte supunerea la comandă şi nu
ar fi putut să fie domolită decât prin achitarea în deplin a soldelor, ceea ce comandantul, în lipsă de bani,
nu putea să facă. Pe lângă acâsta sub comanda lui se
aflaii puţine trupe germane, care cerea şi ele să fie
concediate ; iar trupele ungurești ale lui, vre-o 4000

pedestrime şi vre-o 5—6000

Haiduci, ar fi putut,
vrednice de încredere,
preună cu rămăşiţele
alui Mihaii-Vod5 pept

călărime recrutată printre

dacar fi fost numai credinci6se şi
să fie deajuns spre a ţin6 âimoștirii de moldoveni şi munteni
cu 6stea lui Sigismund Bâthory,

dar din causa lipsei de subordonaţiune, motivată de soldele neplătite, şi a inclinăril

naţională ele nu puteaii

lor

peîndoi6se spre causa

să fie întrebuințate

decât cu

supremă precauţiune şi formai prin neincrederea ce inspira mat mult o pedecă decât un bun mijloc pentru o

13

expediţiune norocâsă. Şi âncă atunci sa încred
inţaţ
Basta şi i s'a plâns Impăratului, cât de grei lucru ea
ține în sold armata ungară în atât de mare număr
pe
păm6utul patriei sale. Atât pentru acest cuvânt, cât
şi
pentru altele generalul s'a ferit a da o bătălie în câmp
deschis şi voia, precum dicea, să câştige victoria fără
de a se bate, fiind de părerea că duşmanii nu vor pute
să continue mult asediul în sesonul atât de înaintat.
EI s'a stabilit dar la Deeşi în o posiţiune atât de bine
fortificată cu şanţuri, încât Sigismund cu tote forţele
lui superiţre n'a îndrăznit să-l atace, ci a preferit a
sili Clujul prin bombardare, prin mine şi prin f6me să
capituleze, ceea ce în timp atât de scurt n'a putut
răuşi să obţie. Asediaţii adecă, temându-se âncă de armata lui Basta, îşi luati rosistenţa de o cam dată
în
serios şi n'aii capitulat, ear deputaţii lor asigura
în
acela-şi timp pe Impăratul despre fidelitatea necliutită
şi despre derotamentul oraşului, a căruia capitulare numai în cas de extremă strimtorare şi desperaţiune va
fi
cu putință, îl presentaii pe Sigismund Bâthory
ca pe
un tiran nemilos, al căruia jug doresc să-l scuture cât
mai curând cu ajutor împărătesc şi se rugaii, ca Basta
să fie îndrumat a trata în casul unei despresurări

oraşul cu cruţare şi cu blândeţă,

căci cu drept cuvânt

se temeali de a fi pedepsiţi de acest general pentru răii
ascuusele lor simpatii cătră Sigismund Bâthory.
Deputaţii staturilor transilvane, nevoiţi timp de doue
luni a aştepta zadarnic o resoluţiune şi puşi prin
succesele obţinute la început de Sigismund Bâthory
în o
posiţiune falsă, îl ruga în aprâpe acela-şt timp pe Impârațul să le dee în cele din urmă răspuusul
săi şi

74

voia de

a

intrce

se

„căci sănătatea

a casă,

lor are

adecă şi la

nevoie de-o schimbare de aier“. Străbăteali
Băthory 1).

dânşii simpatiile cătră Sigismund

Intre aceste parte anotimpul nepriincios, parte lipsa
de pedestrime Vaii silit pe Sigismund Bâthory să ridice
asediul Clujului şi să se retragă dimpreună cu corpul
auxiliar turcesc

spre

hotarele

El a vestit în

Moldovii.

acela-şi timp pe Basta despre dorința sa de a face un
arangiament pacinic cu imperialii şi Pa invitat să trimită spre scopul acesta în tabăra maghiară pe un
lesuit ca mijlocitor,

ceea

ce

facă. Turcii aii început apoi
prădând în calea lor ca nişte
târind cu dânşii în robie vre-o
socotia Basta sosit timpul,
Braşov drum în Muntenia şi
mată pe Radu-Yodă în scaun

Basta

a

şi

retragerea
adevăraţi
8000 de
ca să-şi
să ridice
3).

fost

gata să

spre ţara lor,
barbari ţara şi
creştini. Acum
deschidă pe la
cu mâna inar-

Indemânăticia lui Bast: favorisată şi de lipsa de
energie alui Sigismund Bâthory, a supus în anul proxim (1602) casei domnitâre întregul Ardâl şi a ajutat
şi pe Radu-Vodă să iee Domnia Munteniei. Recunoscător
pcotru acestă ridicare "n scaun şi credincios obligamen1) Raporto del Generale Basta al Imperatore. Dees, 30 Novembre 1601. Sapplicatio Delegatorum Claudianopolitanoram ad
Cesarem, Legatorom Transylvania ad Casarem supplex libellus,
Relatione data da Tomas Palloianus, prigioniere, Dees, 30 Novembris 1601.
2) Lettera
1601.

di

Basta

all

Arciduca

Mathia.

Dees,

7 Dicembre

15

telor
pusă
sele
Vizir

luate asupra sa, Radu-Yodă a fost o unâltă suîn mâna Austriel şi a favorisat cu succes iutere=
ei de câte-ori a fost chemat la faptă. Când Marelea strimtorat (August 1602) cu tot din adinsul

Alba-Regală

în fruntea

unei oştiri de

100,000

6meni

şi austriacii şi-ali încordat tâte puterile, ca să despres6re oraşul acesta, era de mare importanţă, ca duşma-

nul să fie silit prin o acţiune fie în flancul, fie în do-

sul lul a-şi desbiua puterile. Basta a primit dar ordinul de a executa un atac asupra Lipovei şi asupra Timişorii şi de a pune în acela-şi timp la cale o năvală
în Turcia, pe la Rusciuc, peste Dunăre alu! Radu-Vodă,
pentru-ca asttel Bektes-Paşa, care opera contra Ard6lului, să fie nevoit

a

cele primite de curând
să se reducă 1).

mai

cere noue întăriri pe lângă

şi armata principală a 'Turcilor

Trădătorul stăpânului săi, al nenorocitului MihaiiiVodă, necredinciosul, care le predăduse imperialilor cetățile Gherla şi Chidra, Albanesul Aga Leca a găsit în
Ungaria rang şi arere după-cum i se promisese. Deşi
cu multă repulsiuue, căpitanul Sătmarului, Mihail S26kely, a trebuit, după porunca Impăratului, să-i predes
gratuit, spre folosire trei sate din complexul de domenii

al Ohidrei. Ancă mai nainte de a i se făcut acdstă
danie Curtea din Viena ît mai dăduse şi ravgul de căpitan, în care calitate

el a adunat

cu

cheltuiala

sa

proprie o câtă de 200 călăreţi pentra expediţiunea, prin
=

„obor

des Erzherzogs

Mathias

an

Basta,

Wien,

28 August,

16
care Radu-Vodă

a fost

ridicat

în

scaunul

Munteniei;

el mal primia apoi pâsă la luarea în posesiune a averilor ce i s'aii dăruit o I6fă de 100 taleri pe lună.

De minune i-a mal venit înse la socotelă graţia Curţii
în cârta lui cu Sigismund Râkoczy, care prin 0 surprindere luase cu de la sine putere în stăpânirea sa o
mulţime de preţi6se averi mobile ale lui Leca Aga sub
cuvânt că ele sunt ale Armânului Gheorghe Duca, un

tainic tovarăg de negustorie alui Mihaiii-Vodă, care prin
vina lui, aşa dicea Râkoczy, perduse dreptul asupra
averilor confiscate. Silit a înapoia lucrarile luate şi a
da despăgubire. Râkoczy n'a putut, cu tâte subterfugiile şi temporisările să scape în faţa îndărătniciei, cu
care stăruia Leca Aga, căci nici meritele ce-şi câştigase
el pentru casa domnitâre nu puteai să ţie cumpănă cu
ale ni Leca Aga, nici justificarea lui juridică nu se
putea susţine în faţa acusării aduse de acesta 1).
Pătraşcu, fiiul

1804

Mihaiti-Yodă,

părăsit

trăia după

al

rvitâzului

mârtea

şi

nenorocitului

tatălui săi sub sceptrul

habsburgic modest, fără pretenţiuni şi nebăgat îa seamă,
maj mult în strîmtorare decât în belşug, lipsit cu desevirgire de ori-şi-ce diregătorie şi tntreţiindu-se cu chiu
1) Gesuch Leka-Aga's an den Kaiser, vom J. 1602 oder 1603.—
Responsum

Sigismundi

Râkoczy ad

Arciducam

Mathiam, Zerencz,

31 Mai 1601. — Sapplicatio Sigismundi Râkoczy aă Cesaream
Cameram Aulicam, 1602. — Rescriptum Casaris ad Georgium Bastam, Praga, 1 Martii 1603.—Responsio Leka-Age <d replicationem Sigismundi Râkoezy, Casari porrecta, in principio dolii
1603.—'Tres ali sapplicationes Leca-Aga paenes Cesarem, mensa
Aprilis et Maii 1603. —
15

Mai

1603.

Kaiserlicher Auftrag an die Hofkammer,
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cu val din avutul

moştenit

de la tatăl săi.

Muma

lu,

ac6stă mărturie a atâtor schimbări în sârta omenescă,
murise la începutul acestui an, iar muma tatălui săi,
o a doua Hecubă,

a luat tot atunci

vălul de călugăriţă

iotr'o mănăstire din Muntenia, pentru-ca prin pacea
vremelnică să câştige pe cea de veci, Când ştirea despre
grelele împreglurări, în care-şi petrecea nepotul ek viaţa,
a străbătut până în singurătatea monachală a banicei,
ea se grăbi să-i uşureze pe cât îi sta în putinţă sârta,
trimiţându-i drept daruri vestminte şi efecte preţidse. Aducătorul acestor daruri a fost, aprâpe însă de Tirnavia prădat de Valoni din detașamentul comitelui de Pfalza, care
se afla în acele părţi. la zadar i s'a plâus prădatul în
două renduri Archiducelui Mateiii ca suprem representant
al Impăratului. Când Pătraşcu s'a adresat, în sfirşit, cu
0 plângere plioă de amăriciune la Rudolf II. el însu-şi
şi acesta i-a recomandat afacerea cu toată seriositatea

Archiducelui şi i-a poruncit acestuia să statueze prin
pedepsirea făptuitorilor inarmaţi un exemplu pentru stîrpirea prădăciunii făcute la lumina mare, care face drumurile nesigure, postmaistrul austriac Carlo Magno a
reușit să descopără prin denunţările făcute de făptuitori
între dânşii lucrurile jăfaite, să le iee şi să le predea

propriețaruluy 1),

Dând asigurări (Sefer Paşa) despre dorinţa

sa de a

2

1) Supplica di Petrasco Vaivoda vlaho al Imperatore. 1604. —
Reskript Rudolph's II. an Erzherzog Mathias, Prag,
5. Mărz 1604.

— Anzeige eines Anerbietens zar Entdeckung

chen, 1604,

der geraubten Sa-

1614 ori 1617
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menţia€ pacea şi despre respectarea păcii îucheiate, el
promite că va pedepsi după cuviinţă pe cei ce din partea
Tareilor vor fi furburâud pacea, cere înse ca şi imperialii să procâdă tot astfel faţă cu turburătorii păcii. EI se
plânge în deosebi din causa asilului acordat la Tirnavia lui
Şerban (Radu) dimpreună cn suita lui de 200 persâne —
după-ce el îndrăzuise a face dimpreună cu Forgâch o
expediţiune în Ardeal şi în Muntenia; ba Impăratul nu
numai i-a acordat o pensiune viageră de 1000 de taleri pe
lună, ci are de gând să-i ridice Domn al Munteniei,
ceea ce se învederează din asigurătoriile împărăteşti ce
se află în mânile lui. De 6re-ce înse pe de o parte
Şerban s'a ridicat cu mâna armată împotriva autorităţii
Sultanului, ear pe de alta are să dee socoteala despre
100,000 taleri, pe care i-a înstrăinat de la ţară, procederea mai sus-amintită a Impăratului e cu atât mai
contrară tractatului de pace, cu cât Şerban nu înceteză a agita prin ascuns Muntenia şi a o pregăti penîru gândurile lui de cucerire. Aceste toate aii să fie înlăturate 1).
1616

Având Radu (Şerban) de gând să trimită un sol la
Ali-Paşa, Molart, care intervenise o dată dimpreună cu
Episcopul Klesel în favorul acestui Yoivod, îşi renoieşte
âncă

odată

cererea adresată Vizirului, ca acesta să nu-i

refuze lui Radu ajutorul săii binevoitor

şi să-l

sprigi-

1) Schreiben Sefer Pascha's von Ofen an den Kaiser Mathias. Ein
gleiches auch an Hans von Molart, Ofen, 1614 oder 1617.

79

n6scă în cererile lui juste,

fiind sigur,

că

la ocasiuni

ce se ror fi ivind îl va face contra-servicii 1),

EI (Ali-Paşa) a conferit, dice el, cu solul lui RaduVodă şi i-a dat; îndrumăr! îndestulătâre. In dată după
sosirea la POrtă a ambasadorului va veni în discuțiune afacerea lu! Radu şi va obţine un resultat favorabil?).

Cele din urmă raporturi sosite din Moldova aduc ştirea, că Polonesii ati bătut acolo de a treia-oară pe
Ibrahim-Paga, Beylebey-ul de Silistria, care fusese însărcinaţ a-l aluga, şi ali omorit pe chihaiaua lui pe
câmpul de luptă. Indignată afară din cale din causa
acesta,

Porta numeşte

comandant

contra lor pe Skender-

Paşa, îi dă acestuia paşalicul Bosniei, îi pune la disposiţiune 2000 de ieniceri din capitală, 14 bel de Sandjac din ţinuturile Dunării, întrega oştire din Dobrodja
şi din Bosnia şi afară de acâsta pe Gavriil Bethlen şi
pe Domnul

Munteniei

cu

tâte oştirile lor,

şi-"i dă po-

Tuncă să-i atace fară de întârdiere pe Polonesi în Mol-

dova, primind în acela-şi timp şi fratele Hanului tătăTesc însărcinarea să facă încercarea de a năvăli cu
40,000 'Tătari în regatul Poloniei. Primind înse între
acestea ştirea că Polonesit s'aii retras de bună voie din
Moldova, Porta se linişteşte întru cât-va, însă fără-ca
să renunţe pe deplin la gândul de a o pedepsi pe Po—————

1) Hanson

Jinner 1616,

Molart an Vezier Ali-Paacha von Ofen.

:) Viziru] Ali-Paga
Yruarie 1616,

de

Buda

cătră

Hans Mollart.

Wien,

23,

Buda 3 Fe-
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lonia, ceea ce din causa răsboiului cu Persii trebuia de
o cam dată să se amâne pe alte timpuri mat priinci6se.
Starzer ti propune, ce-i drept, lui Skender-Paşa să trimită în Polonia pe Polonesul Samuil Oswinowski, care
trăia la Constantinopol, cu propuneri de pace, în rirtutea cărora

armata

poloneză

urma

să

se

retragă

cu

desăvirşire din Moldova, ear Porta se obliga în schimb
a înlătura în timp de patru luni de dile după ridicarea
din noii a lui în scaun pe Voivodul Ştefan Tomşa, care
a fost alungat de Polonesi, a căruia inclinare spre beție, spre netrebnicii şi spre tiranie 11 este şi ei, în
sfirgit, învederată şi pe care numai deo camdată stărue
să-l ridice ear în scaun, şi să-l înlocuiască cu un succesor agreat de o potrivă de ambele părţi; nu află înse
la Portă r&sunet acâsta

propunere,

prin care Starzer

nu

voia, la urma urmelor, decât să înlăture îngrămădirea întregei oştiri otomane la Dunăre, ceea ce era lucru mal
primejdios pentru Împăratul cu privire la Ungaria, de
cât pentru Polonesii îngăduitori în ceea ce priveşte Moldova. Skender-Paşa îi promite înse lui Starzer cu t6tă
siguranţa că îndată după ce va î tulăturat cu bine conflictul cu Polonia va pune în joc tâtă influenţa lui, ca
scaunul domnesc al Moldovii să i-se dee lui Gaspar Graţiani, adecă unui protejat şi aderent al Imperiului. Şi în

adevtr, dacă misiunea lui Graţiani aduce râdele dorite,
acâstă ridicare în scaun se pâte spera cu tot atât temeiii ca şi aprobarea împăratului în ceea ce o priveşte 1).

1) Michael Starzer an Hans von Molart, Constantinopel, 25. Februar 1616.
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Tractat de pace între Impăratul Mateiti şi Sultanul
Achmed 1, la care tntervin şi semn6ză din partea
Impăratului cardinalii Forgâch şi Riesel, apoi! Molart,
Althan,
Solms, Pethe şi Apponşi, ear din partea Turcilor
AchmedChihaia şi Gaspar Graţiani ca Plenipotenţiari!).

Memoriul lui Radu-Yodă (Şerban) în cestiunea
reîntegrării lui în scaunul Munteniei e predat. de
deputatul
L. Molart cu recomandaţiuni stăraitâre lui Hasan
-Paşa,
care promite intervenirea sa cu condiţiunea,
că RaduVodă Şerban se va presenta la Portă 2,

Art. 3. —

Faţă cu Gaspar Graţiani,

care a fost cel

mai de frunte dintre mijlocitori păcii şi i-a făcut
şi
altfel Impăratului servicii excelente, ambasadorul
avea

să-l dovedescă

o particulară încredere,

tratându-l ea pe

un adevărat diregător al Impăratului; cu tâte
aceste
înse, fiid-că el (Graţiani) la beţie este prea de tot
indiscret, are să-i facă împărtăziri numai despre
cele ce
privesc scopul special al soliei sale, ear asta
fără-ca
să-şi deo de gol lipsa de încredere.
Art. 20. — In ceea ce priveşte Ard6lul, Moldova
şi
Muntenia Czernin nu are să iotre de loc în discuţ
iune,
ci să se radăme pe tractatul de la Şitvatoroc
şi de la
Viena, în care după cele petrecute nu are cădere
de a
face vre-o schimbare.

El

avea

să spună,

că e ambasa-

——————

1) Wien, 1. Mai 1616,
*) Bericht; des Abgeordneten Ludwig von Molart, kais.
Obristen,

îiber das Ergebniss seiner Unterhandlong za Belgra
d mit dem YeZi Hassan Paschă von Ofen, Prag,
12. Mărz 1616,
39,838. III,
6
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dor al Impăratulai Roman şi în acela-şi
Regelui Ungariei, nu pote dar nici să pună
nici să iee în apărare drepturile acestuia;
nici însărcinarea de a o face acâsta, şi
cel doi Impărați să voi6scă acela-şi lucru

timp şi al
la îndoială,
dar nu are
e destul ca
şi să se în-

ţel6gă bine unul pe altul).
Ali-Paşa din Buda îl raportezi Porții, că mal marii
Ardâlului, nemulţumiţi

cu Guvernarea lui Gavriil Bethlen,

cer numirea lui Homonnay pentru Arddl şi, drept compensațiune, pun în perspectivă cedarea către Turci a
cetăților Lipova şi Ineu, precum şi creşterea înrluririi
in Ungaria prin câştigarea număroşilor aderenți al lui
Homonnay; Pârta nu dă înse ascultare acestei cereri:
De curând a sosit din Moldova ştirea, că Polonesil ear
aii luat cu puterea ţara acâsta în stăpânirea lor. SkenderPaşa a plecat; dar contra lor, şi Caimacamul se opune
cu mare îndărătnicie tuturor propunerilor de a înlătura
pe Stefan Tomşa şi a numi alt Yoivod, deşi acesta e
singurul mijloc pentru înlăturarea complicaţiunilor dintre Polonia şi Turcia şi Sultanul nu vrea până acum
să ştie nimic despre un răsboiă în Europa. Atât Venețienii înse, cât şi cel-Paţi adversari ai Impăratului nu
încetâză a pune prin fel de fel de insinuări la bănuială

disposiţiunile lui pacinice şi a o face pe Pârtă să crâdă,
că Impăratul consimte cu năvălirea făcută de Polonesi
în Moldova. Ear bănuiala acssta prinde la Pârtă cu atât

mai vîrtos rădăcini,

cu cât pe de o parte sosirea am-

1) Instrucţiuni secrete pentru ambasadorul împărătesc trimis ta
Pârtă. Viena, 24 Martie

1616.

ni d.Ae
ta

€£3

basadorulul împărătesc la Pârtă mereii întârdie, ear pe
de alta din raporturile lui Stefan Tomşa reiese, că în
tabăra polonesilor se află şi Nemţi 1).
După-ce ambasada turcâscă din Viena a cerut de la
impăratul se nu permită atacuri asupra Arâslului şi să
observe neutralitate deplină şi după-ce pe basa acestei
neutralităţi Ali-Paşa a încheiat cu Homonnay şi cu
Radu-Vodă (Şerban) o învoială separată, sa pus după
iniţiativa luată de Molart la cale, ca Ardelenii să-l
al€gă din propriul lor îndemn pe Homonnay Principe al
lor şi să-l cheme în ţară. Ear după-ce ambasada turcescă a stăruit, ca Cardinalul Klesel să determine pe
Homounay şi pe Radu-Vodă a nu-şi pune în esecutare
planul, atât

Klesel,

cât şi Molart

ai socotit a

fi maj

cu cale să trăgăneze de o cam-dată afacerea gi să o
ducă cu disimulări până-ce Homonnay şi Radu-Yodă
du-şi vor fi pus planurile în lucrare. De 6re-ce îuse
ambele aceste întreprinderi s'a trăgănat, atât Caimacâmul, cât şi Skender-Paşa înclinai a-l sprigini pe
Bethlen, ba chiar şi Ali-Paşa a apucat o direcţiune
opusă celei de mat nainte, întrâga stare de lucruri se

presentă cu totul schimbată şi astfel

se iveşte necesi-

tatea de a urma cu totul altă cale în ceea ce priveşte
întrepriuderea lui Homonnay, pentru-ca să se evite com=
plicaţiuni neplăcute şi să se păstreze pacea abia înche-

iată. "Trecând cu vederea, că Impăratul i-a dat lui Ho-

monuay îndrumarea de a-şi amâna întreprinderea pentru
———————

1) Mihail Starzer cătr Baronul

pol 16 Maii 1616,

Hanns de Molart. Constantino-

1616
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conjecturi mai priinci6se, ceea ce era conform cu cererea de neutralitate, spre a câştiga timp pentru o mal
raţională punere la cale a lucrului şi spre a abate
atenţiunea duşmanilor de la acest plan amânat deo
camdată, dar nu părăsit, era de nevoie, ca Molart să-i
dee lui Dâczy instrucţiuni în acest sens, să trimită pe
abatele de Turdez, Pâzmân, la influentul Forgâch, care
putea forturi şi asupra lui Homonuay, şi să însărcineze
pe Bonhomo a se duce cu instrucţiuni potrivite la AliPaşa de la Buda, să negocieze în cestiunea acâsta 1).
1616

Recunoscându-li-se Ardelenilor dreptul de a-şi alege
în t6tă libertatea Principele, alegerea putea, ce-i drept,
să cadă şi asupra lui Homonnay; presenţa în lagărul
lui Homonnay alui Radu-Vodă (Şerban) deştâptă însă la
Pârtă vii bănuieli asupra scopurilor urmărite de el.

De aceca

Ali-Paşa, Amhat

Chihaia

şi

trimis în comun acord doi ceauşi la Pârtă

Graţiani
cu

al

scrisori

liniştitâre 2),
1616

Acestuia (lui Graţiani) i se reaminteşte promisiunea,
că, totorcându-se la Constantinopol, va obţine de la
Pârtă recunşterea dreptului de a-şi alege în t6tă Iibertatea principele pentru Ardelenii, care nu-l mai pot
suporta pe Bethlen, precum şi pentru Radu-Vodă pamisiunea de a se întârce ear în Muntenia 5).
1) Erlasz Kaisers Mathias

an

Hans

Preiherrn ton Molart.

—

Prag, 6 Juni 1616.
2) Gaspar Gratiani an Hans von Molart. — Ofen, 6 Juni 1616.
3) Erzherzog Ferdinand an Caspar Gratiani. — Wien, 15 Juni
1616.

Mirarea lui
dece întârcerea
a fost grațiat
meiă. In urma

Molart, cum el (Ali-Paşa) pâte să
în ţară alui Radu-Yodă după-ce
de Padigahul, e lipsită de ork şi
intervenirii lui Molart el (Ali) a

de trei-patru ori la Pârtă

să i se dee tertare

tmpeacesta
ce testăruit

1616

„omului

nenorotit, vrednie de milă şi lovit de dreptatea judecă torilor* şi a obţinut pentru el în cele din urmă permisiunea de a-şi trimite Omenii la Portă spre a lua in-

formaţiuni

mai

lămurite,

un

lucru,

despre care la şi

vestit. Altfel staii înse lucrurile în present. El adecă
nici totr'un cas nu pâte consimţi, ca Radu să se întârcă în ţara sa cu o armată de 2000 6ment recrutaţi
parte dintre Serbii prădalnici, parte dintre Unguri, ear
acesta nu numai „pentru-că Muntenia e drumul spre
Constantinopol“, ci totodată şi mai ales şi pentru-că
obiecţiunea, că Radu ($rban), care timp de atâţi any

îndelungaţi a trăit cu pâuea şi cu sarea Impăratului,
vrea să facă acâstă expediţiune „fără de ştirea
şi în-

voirea Împăratului, numat pe barba
fi cregută nici la Pârtă în genere,
Impăratului, care urăse pacea, şi de
al lui Ali. Molart e rugat deci, ca
vării păcii, precum şi spre a cruța
să îndrumeze pe Homonnay şi pe
intreprinderea lui volnică 1).

sa“, nu va pute să
nici de adversarii
duşmanii personali
în interesul conservaga lul Ali-Paşa
Radu a renunţa la

Iatreprinderea turburătâre alui Gheorghs Drugeth de
Homonna, care în ciuda dreptului public al Ungariei
a
adus în ţară trupe inarmate străine din Polonia,
şi a
') Respansul Vizirulmi Ali-Paga cătră

21 lanie st n. 1616.

Hans Molart,
!

Szolnok,

1616
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aliatului săi Rndu-Vodă, care tn cluda conţinutului permisiunil de liberă trecere primite de la Impăratul s'a
unit cu Drugeth, a provocat prin atacul indreptat asupra Ard6lului, afară de alte urmări nenorocite şi inaintarea armatei turceşti spre comitatele de la Nord. Locuitorii acestor comitate râgă dar pe Impăratul să iatervină pentru întimpinarea la timp a primejdie de
răsboiti şi pentru inlăturarea relelor ce ar put6 să urmeze din asemenea întreprindere criminală. Deputatul
lor Andrei Keczer se râgă dar să fie invrednicit de
ascultare şi de graţie şi ca să i se dee o resoluţiune

favorabilă 1).
1616

In ceea ce priveşte pe Radu-Yodă (Şerban) Ali-Paşa declară, că nu

se pâte spera,

că el va fi grațiat şi ridi-

cat din noă în scaun, de 6re-ce el, un om de origine
comună şi fost grămătic al lui Mihaiii-Vodă, a prădat
şi pustiit Muntenia în şase rânduri, s'a ridicat de mal
mult e-ori contra autorităţii Sultanului, a sustras de ia
ţara sa peste 60,000 taleri şi a aduso pe acesta la
sapă de lemu, ba nu a voit să ceră, dopă exemplul lui
Homonnay, de la Portă ea tusă-şi scaunul. La cele done
provincii, Moldova şi Muntenia, aceste grădini pline de
pod6hă ale Sultanului, Turcia nu ra renunţa câtă vreme
mai trăieşte un Musulman, ci va şti să le apere până
la extrem, şi tot astfel nu va suferi ca scaunele lor să
fie ocupate fără de voia Sultanului 2).
1) Cererea deputaţilor comitatelor din Ungaria
Impăratul. Qagovia, 29 Iunie 1616.
2) Peter Bonhomo's,

kaiserlichen

superidră cătră

Mustermeisters (Zeugmeister),

Bexicht an Hans von Molart îiber den E:folg seiner
Ali-Paschă von Ofen. Wien.

5 Juli 1616.

Bendurg an
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Caimacamul Mehemet-Paşa a fost înlăturat numa!
pentru-că şi-a dat cu indărătnicie siliuţa de a ţine în
scaunele lor pe Domvul din Moldova şi pe cel din Muntenia, care ati dar să fie înlocuiţi

la

1616

proxima ocasiune

priinci6să. Radu-Vodă (Şerban) are dar să năzue spre
scopul săi pe cale pacinică, ear nu cu mâna inarmată,

şi el şi-l ajunge cu siguranţă 1).
Incercarea lui Radu-Vodă (Şerban) de a părăsi teritoriul împărătesc şi de a înainta cu putere armată
(câte-va mil de lefegii) spre Muntenia, a fost o mare
imprudenţă ; căci cu 6re-care răbdare şi rădămându-se
pe Soltanul el şi-ar fi ajuns fără de nici o ostentațiune mat sigur scopul 2).

1616

Cât nentru Radu-Vodă, Impăratul nu aprobă de loc
intenţiunea lui de a se folosi de putere armată şi de
oştire, ca să năvălâscă în Muntenia şi nici poşaportul
ce la intervenirea Palatinului (G. 'Tarzo) i sta dat nu-i
lasă vole pentru o asemenea expediţiune, ci numa! pentru o simplă trecere alui şi a celor mai de aprâpe ai
săi prin Ungaria, înse fără de putere armată; asemenea paşaporturi li s'aii ma! încuviinţat de altminteri şi
altor pers6ne, ca să călătorâscă în siguranţă şi să pe-

1616

îr6tă "n ţară până-ca nu-şi vor fi descurcat afacerile,
un putea dar să i se refuse nici lui Rada-Vodă acest
favor, prin acesta înse nu s'a făcut nici o iutervenire
—————————

') Gaspar

1616.

Gratiani

an Hans

von Molart.

) Caspar Gratiani an Hans von Molart. —
garien, 9 Jali 1616.

—

Jagodna,

8 Jali

Alessandria in Bul-

tu favorul lui. Dacă cu t6te aceste Radu-Vodă şi-ar executa planul duşmănos ori ar pune pa alţii să-l execute,
el n'ar put s'o facă acâsta decât fără de ştirea şi învoirea Împăratului, şi în azemenca cas n'ar mai put
în nici un cas să conteze la ocrotirea şi la ajutorul ori
la intervenirea Impăratului 1).
1617

Homonnay are să despartă causa sa de alui RaduVodă (Şerban), care a devenit causa întregului conflict
prin acea, că n'a voit de loc să asculte statul stăruitor, pe care Graţiani i Pa dat în casa lui Althan, şi
să-şi amâne întreprinderea pe alte împregiurări ma!
priinci6se; acum

ura Porții contra

lui

Radu

a crescut

atât de mult, încât ea nici o dată nu-şi va mal da
învoirea, ca el să se întârcă în Muntenia 2).
1617

Gaspar Graţiani îl mulţumeşte lui Molart pentru felicitarea ce i-a făcut cu ocasiunea ridicării lui în ducatul de Naxos, prin care l'a distias Marele-Vizir. (El

semneză altfel: Duca di Naxia et Signor di Paris 3),
1617

Gaspar Graţiani, trimis

ca

ambasador

al Sultanului

cu seris6re şi cu daruri la curtea împărătscă,

e primit

de Împăratul cu ceremonie în audiență publică. Pentru
executarea condițiunilor de pace Impăratul a luat cuve*) Rescriptul

Impăratului

Matheiă

cătră Archiducele Marimi:

lian, mare magistru al ordinului teuton.

*) Gaspar Graţiani cătră Baronul Hans de Molart. Kurn-Cesme,
10 Ianuarie 1617.
5) Belgrad, 17 Martie 1617,
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nitele măsuri, şi Cardinalul Klesel a fost tusărcinat a
stărui şi a priveghia ca ele să fie observate 1),

Czernim resfrânge şi declară drept calomnii, intoemat
ca şi cele-Valte învinuiri, şi punctele 12, 16 şi 19 din
memoriul luj Graţiani, şi anume, că el ar fi cerut
de
la Sultanul să-i dăruiască drept sclavi pe cei dot
fil
deja turciţi aj fostului Voivod din Moldova (al cărui
nume nu se spune) şi s'ar fi oferit în schimb a mijloci resolvarea prin bună învoială a conflictului iviţ
între Turcia şi Cazaci,

declarând,

că

e chiar

în

vir-

tutea plenipotenţiei şi a iustrucţiunilor primite de la
Imp&ratul e îndreptăţit şi obligat a o face acesta şi a-i
sili pe Cazaci, ca să împlinâacă ceea ce va fi acordat
el; că el ar fi cerut ca sclav, după-ce nu a reuşit
cu
acestă cerere, pe nobilul polonez Samuil Koresky, care
se afla în temniţa celor şapte turnuri, pretindând,
că
acesta e dorinţa Impăratului, care nu va lipsi a-şi face,
la nevoie, şi

în scris

cererea;

tot astfel negă Czernim

de a fi stat, ceea ce i se imputa,
cu pers6ne,

care

îi

sunţ

în

Impăratului

legătură
răi

intimă

voitre,

în

deosebi cu dragomanul venețian Marc” Antonio Borisio
,
un duşman declarat al păcii, pe care Împăratul atât
de
mult doreşte s'o închee cu Porta; de la acest Marco

(probabil Borisio) a primit, ce-i drept, aşa dice Czernin,

âncă la Praga câte-va visite, de atunci înse
nu Pa ma!
——————

1) Impăratal Matei
1617,

cătră

Sultanul Mustafa,

Praga, 4 August

1618
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întâlnit decât o singură dată
neţian ?).
1618

1613

1618

şi

bailul

la

anume

ve-

Inainte de plecarea sa Graţiani cere de la Impe&ratul :
1. 0 recompensă prin danie de moşii, fie o parte din
Altenburg (Ungaria), fie o altă moşie; 2. 0 recompensă
în bani, de care are trehuinţă parte spre a-l îndupleca
pe 'Turci, parte pentru întreţinerea sa ; 3. Obţinerea unui
dar însemnat din partea dietei ungare ce tocmai îşi
începea lucrările. In acela-şi timp îl asigura pe Imp&ratul despre fidelitatea sa de a pururea necliutită *).
Impăratul aprobă stipulaţiunile stabilite de curând de
Hans de Molart cu Gaspar Graţiani, dă tadrumările cuvenite pentru formularea în scris şi executarea lor şi
ordonă ca Graţiani să fie vestit despre acesta ?).
Deputatul ardelenesc, însărcinat a stărui

la Pârtă în

interesul lui Marcu-Vodă, care de vre-o doi au! se află
la Constantinopol şi a căruia ridicare
1) Herman
Rechtfertigung

Czernin's,
în

kaiserlichen

Betreff

der

von

în scaunul dom-

Gesandten
Caspar

an

der Pforte,

Gratiani în 81 ver-

schiedenen Anklagepunkten vieder ihn verfaszten und dem Cardinal Klesel am 27 September 1617 zngesteliten Beschuldigungsschriften.—Constantinopel, 28 December 161%.
Anmerkumg.

Die hieriiber angeordneten Zeugenaussagen

erwei-

sen, dasz Czernin die Sihne des moldauischen Woiewoden, jedoch
blos im eigenen Namen,

von

Sultan

sich erbeten, dann dasz er

mit dem Marc” Antonio Borisi Umgang gepflogen habe.
2) Hans von Molart's Bericht an den Kaiser îiber dis mit Gaspar Gratiani gepflogene Unterredung.— Dewen, 6 Juni 1618.

3) Ammerkung. Es scheint hier eine irrthiimliche
wechslung mit Stephan Tomscha obzuwalten.

Namenaver=
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nesc al Munteniei

Gavriil

Bethlen

doreşte să fie obţi-

nută, își împlineşte acâstă misiune cu dinadivs în mod
molatic şi calculat pe nereuşire. Căck deşi Bethlen vu-

mai sperând, că Marcu-Vodă va fi ales, le-a dat rebeilor din Muntenia voie de a aduna în Ardd] stea, cu

care ali alungat pe Domnul lor, Alexavâru-Yodă (Diaş)
din ţară şi deşi acâstă schimbare de Domni s'a petrecut pe când se afla la Portă şi deputatul Ardelenesc,
pe care Marcu-Yodă Va rugat cu stăruinţă să nu scape
nefolosită; buna ocasiune şi să ducă la îudeplivire poruncile lui Bethlev, deputatul a trăgănat presentarea
adresei de mijlocire până-ce n'a devenit o faptă împlinită numirea lui Gavriil (Movilă), fiul lui SimeonVodă,

care a fost alungat

odiniâră

din Muntenia de tru-

pele împărăteşti comandate de Generalul Gheo! ghe Basta,
şi a devenit lucru imposibil ridicarea în scaun alui
Marcu-VYodă, pentru-care el a început să stăruie după-ce
i se prediduse stâzul lui Gavriil. Acest Marcu-Vodă,
care îi făcuse altfel în taină Impăratului şi Casei domnitâre servici! însămnate, făcuse iarna trecută încercarea
de a fugi, dar a trebuit să se întârcă, fiindcă din
causa lui fusese aruecat în temniţă deputatul ardeleuese,
Gavriil-Vodă,

fiul

lui

Simeon-Yodă

(Movilă), care a

plecat acum in ţară să iee stăpânirea, a trebuit să
cheltuiască o sumă însemnată spre a câştiga pe vechiu
şi apol şi pe noul Caimacam şi a promis să trimită!
drept asigurare despre credinţa sa neclintită, pe unul
dintre fraţii săi ca ostatec la Pârtă; în acela-şi timp

a oferit inse prin Starzer şi Impăratului
credincise, Alungatul Domn român

serviciile sale

Alexandru Iliaş, care
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invinovăţia pentru căderea
fostul caimacam,

dus, precum

care

se gicea,

contra lui Bethlen

sa

era în

la

pe Gavriil Bethlen şi pe
înţelegere

cu dânsul,

Consiantinopol,

o plângere, pentra

ca

să

s'a

facă

a căreia cercetare

şi pentru pedepsirea eventualului vinovat a şi fost trimis Daud-Paşa la hotarele Munteniei cu o 6ste, deşi
între aceste s'a doredit că e neiutemeiată afirmaţiunea
participării directe alui Bethlen ; se pare deci că acestă
tasărcinare alui Daud-Paşa era motivată de intenţiunea
ascunsă de a-l depărta din capitală şi de a-l face inofensiv pentru rivalii lui. Presentarea în persână alui
Şerban la Pârtă nu e, deşi mulţi sunt de altă părere,
în împregiurările actuale, lipsită de primejdii și ast-fel
nu are să-i fie recomandată.
După exemplul urmat de succes al Munteniei Moldovenii ai încercat şi el o schimbare de Domni şi s'al
răsculat contra lui Radu-Yodă 1), fiul lui Mihnea. De
Gre-ce înse acesta, om cu avere mare, a făcut în t6te
părţile mituiri şi nu numai a trimis pe singurul săi
fiii, un băiat de 6—7 ani, şi pe soţia sa cu daruri
preţise ca ostateci la Portă, ci i-a mai promis ajator
şi lui Skender-Paşa, care începuse să zidâscă la hotarele despre Polonia, aprâpe de Nipru, un mare turn de
pază spre a-i împedeca

pe 'Tătari de a mal face năvăliri

în Polonia; Moldovenii n'aii putut dar să-şi ajungă
scopul. Vizirul Hassan-Paşa îşi da înse silinţa de a-l
câştiga

lui Graţiani scaunul

în Muntenia,
1) Notă:

şi Bostangi-Başi,

Aici se pare a fi o

Stefan Tomşa,

domnesc

fie în Moldova,

la care

greşită

fie

s'a adresat în

schimbare

de

nume

cu
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cestiunea acâsta, consimte şi el, deși Graţiani nu e de
naționalitatea celor doue ţări, nici de naştere domnâscă,
ceea ce pote în tot casul să producă dificultăţi. Grațiani înse, care, dacă ridicarea lui în scaun ar r&uşi,
i-ar datora Impăratului mai multă recunoştinţă decât
orl-gi-cul, nu trebue să pârdă actuala constelaţiune,
căci, precum se dice, Caimacamul de acum are intențiunea de a răsturna în dată după întârcerea lui Skender-Paşa pe actualul Domn din Moldova şi de a-l înlocui cu vre-unul dintre favoriţii să, şi de fapt fostul
şi acum alungatul Voivod Alexanâru ([liaş) are multă
speranță de a fi ridicat prin influenţa acestui (aimacam
din no în scaun 1).
Skender-Paşa şi Domnul Moldovii se află în lagărul
de la Thighina în vreme-ce armata poloneză, care se
află în tabăra bine fortificată cu şanţuri, Tespinge cu
succes hordele tătăreşti ce pradă "n lung şi lat 2,

Graţiaui îşi exprimă părerea de răi, că în scris6rea
cătră marele vizir a Impăratului şi alui Hans Molart
nu se face nici cea mai mică amintire despre bunele
lui disposiţiuni şi despre buna lut purtare în timpul
ambasadei sale, Ludovic Molart stărue dar să se facă
Tecomandaţiunea în acest sens şi cere de la Graţiani
scuse pentru

omisiune 5),

———_
1) Raportul lui Mihail Starzer câtră Hans de Molart,

tinopol, 20 Septemvrie, 1618.

Constan-

1) Andrei Ddezy câtră Impăratal, Bitmar, 28 Noemvrie 1618.
5) Ludovic de Molart

31 Octomyrie 1618.

cătră

Hans

de

Molart.

Constantinopol,

1618

1618
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După însărcinarea primită de la Impăratul Graţiani
e recomandat verbal de Ludovic Molart cu căldură pretutindenea, unde acâsta pâte să-i fie de folos, şi astfel e
spriginit în silinţele lui de a obţine scaunul Moldovii,
care la 4 Fevruarie sunt încoronate de succes. Afacerea
lui Rada-Vodă o sprigineşte ambasadorul la Marele Vizir
Mehmet-Paşa întrun memorii, pe care i-l presentă la
4 Februarie ?).

1619

Răspunsul Marelui-Vizir Mehmet-Paşa la intervenirea
stăruitâre a ambasadorului în favorul lui Radu-Vodă
(Şerban) sună : Acela, care în Impărăţia Osmaniiilor vrea
să obţie o Domnie ori vre-un alt semn de graţie împărătâscă, trebue să se presente la Pârtă în pers6nă,
şi de 6re-ce nu de mult scaunul domnesc al Munteniei
i-a fost dat lui Gavrilaş, nu se pâte face în curând
înlocuirea lui, fără nedreptăţire. Dacă dar Radu-Vodă
doreşte să aibă parte de Domnie, are să rie la Constantinopol şi să-şi aştepte aici s6rta cu răbdare. El are
altfel de gând să citâscă considerantele cererii expuse
în memoriul, care i s'a presentat în traducere turcâscă, să-şi dee cu tot din adinsul smă despre ele şi
să iee o hotărire potrivită cu valabilitatea lor şi cu
dorinţele Impăratului 2).

1619

Graţiani,

Voivodul,

şi

Skender-Paşa

primesc

1) Ambasadorul Ludovic de Molart cătră Impăratal.
nopol, 26 Fevraarie 1619.
2) Ambasadorul Ludovic de

Molart, preşeâintele
Fevruarie 1619.

consiliulut

Molart

cătră

de răsboiii.

de

la

Constanti-

fratele stă Hans de

Constantinopol,

26

Pârtă însărcinarea de a resolva conflictul cu Cazacii fie
pe calea negoţierilor, fie cu puterea armată. Starzer
crede că e peste putinţă a-i domoli pe Cazaci ori a-!
aduce în ori-şi-ce chip la linişte).
Deputatul şi marele Logofăt al Domnului Munteniei
de atunci, numit Vistierul Papa, care visitase mai
nainte pe Radu-Vodă (Şerban) la Tirnaria, se presentă
la 17 Martie la Bethlen şi-i aduce în numele Domnului
sti şi dia însărcinarea lui daruri frumâse și îl rogă să
inchee o alianţă între Muntenia şi Domnul ei deo

1619

parte și Bethlen şi Ardeleni de alta. Domnul Moldorii
(Stefan Tomşa) e scos din Domnie şi chemat la Pârtă,

averea lui întregă e pusă
pecete, şi e numit urmaş al
îusărcinat a-l pune în scaun
uită cu ocasiunea acâsta nică

Afacerile Voivodului

în

numele Saltanului sub
lui Graţiani, pe care e
Skender-Paşa, care nu se
pe sine 2).

Graţiani

se îndrumeză

de tot

bine şi norocos şi, deşi nu s'ar fi credut, că Moldovenii
Yor primi recunâşterea luj şi presenţa lut personală aşa
neted şi fără nici o greutate, el anunţă, că nu numai
că locţiitorul Ini a avut o primire cuviinci6să în ţară,
dar aprope 20

dintre cei mat

de frunte

ial ieşit până spre Adrianopol spre

boieri at ţării

întîmpinare, şi la

Dunăre Paii aşteptat vre-o mie dintre locuitorii ţării.
Prima furtună din Polonia se va descărca în capul lui,
amana

') Mihail Starzer cătră
Fevruarie 1619.

Hans

de

Molart,

Constantinopol, 28

") Cabriil Bethlen cătră Anâreiă D6:zy. Cluj, 18 Martie, 1619.

1619
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dar Skender-Paşa a primit ordin să-l dee ajutor, eară
el însu-şi, chiar şi numai dia interes personal, nu va
lipsi de loc a se folosi de t6te miji6cele de apărare 1).
1619

1619

Domnul Moldovit, Gratiani, vestegte pe Bethlen priutun sol trimis anume la el, că a intrat la 6 Aprilie
în laşi şi că e încărcat cu o mare sumă de datorii,
şi-l rogă să-l dee 80,000 până la 40,000 lei cu împrumut, ca să domol6scă pe numeroşi Turci veniţi cu
e], pe care numai prin darnri mari p6te să-i determine
a pleca de la dânsul. El se va încredința în curând,
dice Bethlen, cât de uşor şi de plăcut lucru e o asemenea diguitate de Voivod 3).
Mai multe scrisori trimise de secretarul lui RaduVodă (Şerban) în Polonia sunt prinse la hotarele despre
Moldova ale Ardslului şi trimise Marelui-Vizir, care din
conţinutul lor şi în deosebi din pasagiul priritor la
noul

ordin

cavaleresc

„della Milizia del Redentore“

ce

pretinde a fi fost înfiinţat de curând bănuieşte lucruri mari,
deşi mai mult pe tăcute. Ambasadorul îşi dă în fel de
fel de chip silința de a pune capăt înerijirilor lui, parte
pretindând că el nu ştie nimic, parte asigurându-i, că
Împăratul

nici

nu

se

amestecă

în

treburi

bisericeşti,

nici nu a dat lui Radu şi celor mai de aprâpe ai lui
voie să între în un asemenea ordin, şi presupunând, în
sfirşit, ceea ce uşor se putea admite, că scrisorile nu
1) Mihail

Starzer

cătră

Martie 1619.
2) Gavriil Bethlen cătră
vrie 1619.

Hans de

Molart.,

Constantinopol,

30

Andreiii Ddczy.

Alba-lutia, 28 Octom-
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sunt autentice, ci dictate de ură şi de pizmă;
el şi
răuşeşte prin aceste a-l linişti pe Marele-Vizir
, De
6re-ce înse bănuiala acesta, nefiină pe deplin înlătu
rată,
ar put€ să fie exploatată de duşmanii păcii
şi de adversarii Impăratului ca ocasiune bine-venită spre
a produce fel de fel de greutăţi şi de neplăceri, ambasadoru
l
cere instrucţiunile cuvenite pentru preîntimpina
rea cala-

mităţii.

EL se teme

totodată,

că

bănuiala,

ivită odată,

va Î o pedecă grea şi pentru Radu-Vodă
în ceea ce
priveşte aspiraiunile lui, şi de aceea crede,
că tocmai
acum nu ar fi la timp, ca Impăratul să-l
recomande
din noi în bună-voinţa Porții 1).
Fostul Yoivod al Munteniei Alexandru

(Iliaș) vesteşte

prin 0 scris6re în cea mai mare confidenţă şi
sub pecetea tăcerii pe ambasadorul împărătesc despre
sosirea
unui curier al lui Gavriil Bethlen cu depeşă cătră
representantul său, prin care acesta primeşte ordinu
l de a
cere şi a obţin€ de la Portă ridicarea lui Gavriil
Bethlen
în tronul regal al Ungariei şi a fratelui săi în
scaunul
domuesc al Ardâlului. Ca scopul acesta aii să
vie în
curend la Constantinopol dece nobili din Ungaria,
ca să
exprime în faţa tronului osman dorinţa ţării,
ca Gavriil
Bethlen să iee cor6na ungară, şi afară de acesta
deputatul ardelean maj primeşte şi însămnate sume
de bani
pentru înduplecarea 'Turcilor.
Un galbin unguresc preţuia atunci 140 aspri,
un
———
1) Ludovic de Molart câtră Hans de Molart.

Iulie 1619,

aii AI

A

59,838, III.

Constantinopol, 7
7

1620

— un aspru preţuia deci cam
taler împărătesc 80 aspri;
2 creiţari în banik noştri
1621

1621

Secretarul

lul Graţiani,

de adi *).
Amati,

Giovanni

sa

înecat,

se pâte trage con-

şi din tăcerea deplină alui Graţiani
clusiunea, c'a murit şi el 2).

EI ridică protest sărbătoresc şi resping cu energie
pretenţiunile acelor r&i-voitori adversari al Impăratului
şi al ţării, care, pretindând a fi plenipotenţiarii staturilor din Austria de Jos, făuresc la Portă fel de fel de
uneltiri şi de intrigi contra Impăratului şi a posesiunilor lui; ef negă plenipotenţa ce pretind a art, condamnă paşii lor duşmănoşi şi rogă pe ambasadorul împărătese, ca să-i îndrumeze pe aşa numiții plenipotenţiari, care sunt nişte înşelători,

a se linişti,

şi a pune

la cale arestarea, predarea lor în mânile diregătoriilor
împărăteşti şi pedepsirea lor exemplară în casul, că
mar voi să-i dee ascultare. Pentru adeverirea repropării lor ei alăturâză şi un manifest subscris de dânşii
la adresa agitatorilor neautorisaţi 5).

1624

In vreme-ce Porta trimite pe Hassan-Aga cu Insărcînări la noul Han tătăresc, numerdse cete de Tătari
năvălesc în Moldova şi în Muntenia, pradă, pustiesc şi
1) Ambasadorul împărătesc Ludric

de

Molart cătră Impăratul.

Constantinopol, 23 Aprilie, 1620.

2) Aloisio Radibrati căiră Impbratul. Belgrad, 24 Fevruarie
1621.
2) Seris6rea celor patru statari ale Austriei de Jos, atât de

religiunea catolică, cât şi de confesiunea Angsbargică, cătră ambasadorul de la Portă Cesare Gallo.
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incendiază aceste țări în mod îngr
ozitor şi alungă pe
Voivodul Radu din Muntenia dimpreun
ă cu fiul săi în
Ard6l 1).
la vreme-ce Hanul Tătărese Mehemet;
trimite la Pârtă
pe ambasadorul stii şi după aparențele
exteridre întreţine bune relaţiuui cu Porta, Şehin-Gh
erai, fratele lui,
“înainteză în fruntea uuet oştiri de
60,000 'Tătari spre
Ackerman, pretindând că voieşte să
pedepsâscă Grdele ce
făcuseră cea din urmă expediţiune
de prădare în Mol-

dova şi în Muntenia, în adevăr înse pentru-ca
să amenințe
Impărăţia otomană, lucru,

pe

care-l dă pe faţă şi tai-

nica lui înţelegere cu Şahul Persiei 2),

Renumita căpetenie a Tătarilor, Cantimir,
aduce, ca
mai nainte Moldova, şi Muntenia la deplină ruină
prin
Prădare, prin incendiare, prin ducere în robie
şi priu
fel de fel de alte chipuri, amenință afară de
acâsta şi
Ard€lul, ba chiar şi ţărmul drept

al Dunării,

dacă rîu]

va fi acoperit de ghiaţă. ln acelaşi timp
Cazacii îşi
renoiesc escursiunile de pradă de a lungul ţărmu
rilor
mări! Negre, de astă-dată cu 150 bărci, daii foc
Ismailului şi Brăilei şi silesc prin acesta pe Capu
dan-Pa şa
să iasă cu 15 galere în mare spre a-l
pune pe

g6nă 3).

————
') Ambasadorul împărătesc Lustrier

tinopol, 8 Octomyrie 1624.

cătră

Împăratul. Constan-

*) Ambasadorul împărătesc Sebastian Lustrier

secret şi pregedintele consiliului aulic

de

cătră censilierul

văsboiii Comitele Rem-

„bald Colalto. Constantinopol, 10 Noemvrie, 1624.

- 5) Raportul unui Gre-care Taranni cătră

ambasadorul împără-

tesc Hans Jakob Eurz, Belgrad, 29 Noemvrie,
1624.

1624
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In anul 1625 dieta Ungariei a presentat Imp&ratului
mai multe plângeri, prin care îl trage luarea aminte
asupra neajunsurilor, a cărora înlăturare 0 cere. Asupririle şi excesele soldaţilor împărăteşti; năvălirile despre Polonia ale Cazacilor în Comitatul Neutrej, în care
peste 500 de 6meni al fost, numai în cea dia urmă,
parte omoriţi, parte duşi în robie; expediţiunile, care
în ciuda tractatelor incheiate cu Gavriil Bethlen şi cu
Marcii parte

al

faţă, parte se pun în

pe

făcute

fost

şi asupra principatelor

Ardâlului

secret la cale asupra

cur:
de la Dunăre; turburările ce se urmeză fără de
care
,
lucruri
erati
eşti,
mare în cele-lalte ţări împărăt

după părerea dietei atingeaii de aprâpe binele ţării ungureşti şi cereaii o grabnică vindecare. Staturile i-ai
ca

cererea,

adresat

Impăratului

păstrat

în archiva statului;

să

confirme

din noii

pacea încheiată cu Gavriil Bethleu; ca să dee un document în original al acestui tractat de pace spre a fi

regatul

pacea şi ast-fel forte uşor ar put€

într'un

de

ce fie pe faţă, fie prin ascuns

represiune contra celor
turbură

ca să iee aspre măsuri

răsboiii;

ca să curme

să încurce

turhurările şi stă-

rile de răsboiii din ţările sale ereditare şi să readucă
pacea şi liniştea de toţi dorită. In acâstă representaţiune era o indirectă mustrare pentru expediţiunea lui

Homonnay în Ard6l şi alui Radu-Yodă în Muntenia, care
fuseseră puse la cale și promovate din Viena 1).
După-cum

se aude Tătarii s'ail aliat cu Cazacii şi cu

Moscoviţii, ai primit asigurări de ajut6re nedeterminate
1) Gravamina
boii).

Dietae

Hungariae

anno

1626. (Archiva de ră
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de la Polonia, determinate de la Voivodul din Moldora
şi de la cel din Muntenia, al cărora tribut îl primesc,
ear tu schimb li-al dat vestminte şi săbii de onâre,
precum şi asigurarea, că 6rdele lor nu îi vor mal supăra. Diotre puşcaşii Cazacilor se dice că iai parte
30,000 la acestă expediţiune, care a şi fost pornită 1).
Deşi

Şahin-Ghiraj,

fratele

prin pregătirite de răsboii

linţele lui de

a-și

actualului

Han

tătăresc,

ce face în secret şi prin si-

găsi aliaţi

i-a inspirat la început;

Porții temerea, ca nu cum-va să găsâscă în Polonia
un aliat pentru întreprinderile sale ostile faţă cu 0smanii, el îşi părăseşte acum planurile şi-l trimite Porții
ştirea, că a chemat înapoi pe Cantimir şi coucediază
cetele de Tătari tn Crimea. Prin acesta, dice el, va fi
înlăturat cu desăvirşire pretextul invocat în mai multe
renduri de Regele Poloniei, că năvălirile necurmate şi
mereii favorisate ale Tătarilor Pati împedecat a-i înîrena pe Cazaci, şi e cu atât mai virtos timpul de
a

pune prin sc6terea în câmp

uscat şi prin

a unei puternice armate de

o flotă ieşită în mare cât mai curând

atavilă acestor rele făcute de Cazaci, cu cât îndrăsnela
lor a mers atât de departe, încât fac pregătiri să ame.
nioţe în curând cu un atac asupra portului Skhtari
sai

Kassim-Paşa, arsenalul Padişahului 2).
Parte din

————

causa

răsboiului cu Persia,

pe care

vrea

——_—

') Seris6rea unui negaţitor din 'Tarnova (pâte 'Tinovo) cătră

soții sti din Sofia. Tarnova (Tarnov 2), 18
Ianuarie, 1625.

*) Raportul ambasadorului împărătesc Lustrier cătră Imp&ratal.

Constantinopol, 1 Martie 1625.

1625

102

să-l urmeze cu mai multă energie, parte din causa
atitudinii ameninţătâre a 'Tătarilor, care stai gata de
luptă la hotarele Turciei şi anume în Moldova și în
Muntenia şi, precum se vorbeşte, ai tras şi pe Cazaci
în alianţă, Porta doreşte în t6tă sinceritatea înlăturarea

pacinică

a

conflictului

împregiurări umplu
1625

cu

Impăratul.

Tâte

aceste

P6rta de învederată îngrijire 1).

Voivodul din Moldora şi cel din Muntenia cumpără
cu daruri scumpe, pe care le dai prin ahin-Ghirai
Hanului, asigurarea 'Tătarilor, ca în viitor țările lor

vor fi scutite de năvălirile

tătăreşti.

Domnul Moldorii

Radu-Yodă nu părăseşte cu tote aceste cetatea sa de
la Sucsva.
Nicolae, Yornicul Yoivodului din Muntenia, a căgut
în robia Ardelenilor, care Vaii escortat la Sibiii şi nu
Vaii pus în libertate decât după-ce s'a răcumpărat cu
15 galbeni venețieni şi a pus chezeşt. Despuiat din
porunca lui Bethien de tâte, el fuge drept la RaduVodă din Moldora, care îi dă mijlâce spre a călători

la Dobrina 2),
1625

Rugat de Damiani să cheme înapoi Turcii şi Tătarii
trimişi în ajutorul lui Bethlen, marele Vizir declară,
că n'aii fost trimişi în ajutorul nimănui, ci numai ca
să ocupe câte-va strimtori, prin care ar fi avut să
trecă trupele trimise de Impăratul în ajutorul Poloniei;
1) Raportul

unui

confident,

'Tomaso

Aprilie, 1625,
2) Raportul unui 6re-care Prorato despre
(April ?) 1695.

logli.

Timig6ra.

10

afacerile turceşti, 24
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de 6re-ce înse acum s'a încheiat pacea cu Polonia, n'o
să mal împedece nimic retragerea dorită 1).
Radu-Vodă,

Domnul

Moldovii,

mâre

la 4 Pebroarie

1626

şi recomandă atât Moldovenilor, cât şi Porţit ca urmaş
al săi pe un boier, care i-a fost general şi care şi
primeşte confirmarea de la Pârtă şi e introdus în scaun
de cătră Bekir-Aga. Se află înse la Hanul tătăresc un
Cipriot, numit Michoa Ogli, tot din sânge domnesc, în
favorul căruia Hanul a intervenit cu atâta căldură, în
cât noului Voivod i se prooroceşte în secret o scurtă
domnie 2).
Domnia de curând confirmatului Voivod din Moldova
pare a nu fi de lungă durată, fiind-că prea se irese
mulţi pretendenți 1a domnie, astfel anume: răsturnatul
fost Yoivod Alexandru, apoi Michna-Ogli, pentru care
intervine Hanul tătăresc, şi, în sfirşit, fraţii Gavrilaş şi

1626

Moise Movilă, pe care îl susţine Gavriil Bethlen cu tâtă
stăruința la Pârtă 8).
Porta trimite la 28 Fevruarie de curând numitului
Domn al Moldovii, Miron Barnowsky, fostul general al
1) Raportul lui Giovanni Paolo Damiani despre resultatele misianii sale la Constantinopol sub Sultani Osman, Mustapha şi
Murat, Viena, 6 Iulie, 1625.

*) Ambasadorul împărătesc Lustrier cătră Impăratul, Constan=
tinopol, 24 Fevruarie 1626.
5) Ambasadorul împărătesc Lustrier cătră consilierul aulie de
răsboii Hans Dietrich Baron de Reiftenberg şi cătră secretarul
consiliului de răsboii Bernard Questenberg. Constantinopol, 5
Martie, 1626.

1626
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lui Radu, obicinuitele insignii de domnie, caftanul şi
sabia, El înse e ameninţat în urma pretendenţei fostului Voivod Alexandru în persână, alui Mihnea-Ogli prin

Hanul tătăresc

şi

a fraţilor

Gavrilag şi Moise Movilă

prin Gavriil Bethlen de a fi răstarnat în curând.

Moise

Movilă se află la Constantinopol 1).
1626

1626

Decurână numitul Domn al Moldorii Miron Rarnowsky
e de o cam dată liniştit, a fost înse, precum se dice,
nsvoit a-l da o însămoată sumă de bani Hanului tătăres, care umblă cu gândul de a-şi aduna trupe destule
spre a face o nouă năvălire în Polonia ?).
Deputatul lui Gavriil Bethlen, Mihail Toldalagi, sosit
la 2 Iulie în capitala Turciei, stărue la Portă să fie
răsturnat

actualul

Domn

al

Munteniei

(Alexandru),

fiul

lui Radu-Vodă, şi să fie numit în locul lui Găvrilageu
(Movilă); cu anevoie va pute înse să rBuşescă, fiind-că
el are în Scarlat, cumnatul numitului Voivod (Alexandru),

un adversar primejdios, care trăieste în relaţiuni de
mare intimilate cu Caimacamul şi afară de acesta e
forte precaut şi dispune de fel de fel de mijlâce demi-

1621

tuire, care nu rămân

fără de efect 3).

El (Eszterhâzy)

în

comunică

extras

0 scris6re,

pri-

mită de la Făgăraş şi datată de la 80 Iulie, alui Gavriil Bethlen, în care acesta afirmă, că stăruirea Sultanului, ca în actul, prin care Împăratul a confirmat
1) Lustrier cătră Impăratal. Constantinopol, 5 Martie, 1626.
2) Lustrier cătră Impăratul. Constantinopol, 30 Aprilie, 1626:
3) Lustrier cătră Impăratul,

Constantinopol, 10 lalie, 1626,
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pacea,

să

se

facă

amintire

specială

şi

despre Arddl,

Moldova şi Muntenia, nu porneşte din instigaţiunile
sale,
ci numai din procedarea Impăratului, care
în ciuda
obligamentelor luate asupră-şi a combătut prin
agentul
săi de la Constantinopol libera alegere a Princi
pilor
din Ard6l, acest drept cardinal al țării.
Din acestă
procedere şi din protestarea, prin care ambasadoru
l împărătesc, provocat de agentul lut Băthory a da
răspuns,
a reservat drepturile Impăratului asupra corâne
i Ungare,

a produs

la

Pârtă

bănuiala,

că

Impăratul

are

pretensiuni asupra acelor ţări şi tivneşte la
ele, şi ast„fel s'a ivit gândul de a tăia o dată pentru
totdeauna
rădăcinile acestor pretensiuni priu o formală renunț
are
a Împăratului cu ocasiunea învolelii, de care
e vorba.
Eszterhâzy atribue, din contra, aceste noue stărui
nţe
ale Turcilor instigaţiuvilor lui Gavriil Bethlen şi
spune,
că el a dovedit; Paşei de Buda, că e lucru nepotr
iriţ a
se face în actul de pace amintire şi despre Ardâl,
mat
ales prin acea, că între Impăratul şi Ard6l există
învoieli separate, care sunt obligatâre pentru ambele
părţi

după stipulaţiunile

convenite,

dar nu sunt câtu-şi de

puţin la locul lor într'un tractat incheiat între
Sultanul

şi Impăratul 3),

Mustafa-Paşa de la Buda, explicând şi motivând con-

diţiunile de pace ale 'Turcilor, justifică în următ
orul
mod cererea de a se face în tractatul de pace
amintire

specială despre

Ard6l,

despre

Moldova

şi despre Mun-

O

1) Comitele

Nicolae

Eszterhizy

de Galaniha,

impăratul, Castelul Inkompach, 15 August, 1627.

Palatinul, cătră

1627
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tenia. Impăratul Matheii a trimis pe Sigismund Forgâch să cucerâscă Ardlul cu o armată, care numai cu
mari cheltuieli şi cu însămnată desfăşurare de puteri
sub comandanții Omer-Paşa, Zulficar-Paşa şi Kara-Mirza
cu cetele lui de Tătari a putut să fie silită a se retrage. Acela-şi Impărat a pus la cale un atac contra
Jul Gavriil Bethlen prin Gheorghe Homonnay şi prin

Şerban-Vodă, ale cărora cete ati fost înse bătute şi ri-

sipite de Francisc Rhâdei pe teritoriul Ardelului, la depărtare de trei mile din sus de Oradea-Mare. Acela-şi
Împărat, condus de dorinţa de a împedeca cedarea cătră
Sultanul a cetăţii Lipova, pe care Ardelenii hotăriseră
a o face, a spriginit pe locuitorii

acestei

cetăţi în re-

sistenţa lor prin o trupă de ajutor, care înse între
Lipova şi loeu a fost bătută de oştirea Ardelenilor,
Aceia-şi Imyărat a dispus prin Andrei Dâczy în acela-şi
an să i se dee lui Sigismund Sarmasâghi, spre a lupta
contra
înse şi

Ardâlului, o armată auxiliară, care a
ea înfrângere în luptă cu stea lui

suferit
Gavriil

Bethlen. Acela-şi Impărat a scos, în sfîrşit, prin uneltirile lui Andrei D6czy şi pri corumperea comandanţilor cetăţile Hust şi Chi6ra de sub stăpânirea Ardelenilor, şi numai mulţumită ostănelilor puse de Vizirul
Nassuf a răuşit redobândirea lor prin învoiala încheiată
la Viena. Fiind dar dată supremaţia de aprâpe o sută
de ani a Sultanului asupra Ardlului, mai sus amintitele atacuri asupra acestei ţări se prezentă ca tot atâte
călcări ale tractatelor de pace încheiate între casa de
Austria şi împărăţia Otomană.
Ardâlul s'a bucurat apoi, în virtutea diplomei de
privilegii, pe care i-a acordat-o Sultanul Suleiman, cât
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timp a stat sub supremaţia otomană, de libertate
şi de
0 pace neturburată de Turci prin nici un fel
de pustiiri făcute "n paguba lui. Abia sa desfăcut
îpse de
Pârtă, şi Dumuegeii la pedepsit pustiindu-l prin
aceia-şi
Nemţi, în braţele cărora s'a aruncat în timpul
Impăratului Rudolf, încât, istovit de năvăliri şi lipsit
de aju-

tor, s'a întors

din

noi

la Supunerea

cătră Sultanul şi

a cerut puternicul ajutor al acestuia. Sultan
ul Achmet
a ascultat cu inimă gener6să acâstă cerere
de ajutor,a

liberat ţara

de duşmani ei, a restituit-o în usul de-

plin al vechelor ei drepturi

şi o

va scuti

şi în viitor

faţă cu ori-şi-cine.
In starea acesta a găsit şi a lăsat tractatul de pace
de la Silva-Toroc Ardslul, şi pentru complicaţiun
ile numer6se ce-ai urmat azoi Gavriil Bâthory şi
Gavriil

Bethlen ai dat atât de

unii ce eraii totdeauna

puţină

ocasiune, în cât ei, ca

cel atacați

de

Impăratul, sati

mărginit a se apăra pe sine, Chiar şi dacă el s'ar
fi

făcut, vinovaţi de ce-ra faţă cu Impăratul, era
lucru în
tot casul mai potrivit de a porni, mai nainte
de a fi
Tecurs la forţă, pe calea înţelegerii prin bună
invoială
şi de a denuuţa

pe vasali

la Suveranul

lor,

care ar fi

ştiut să impună respectarea cuvenită a pretensiunil
or
întemeiate. Procedarea Impăratului nu a fost;
înse câtu-şi
de puţin astfel.

Căci

acum

de

curând,

când Ardelenii

aă cerut prin solul lor de la Pârtă confirmarea
alegerii
unul urmaş în domnie pentru casul încetării din viaţă
alui
Garriil Bâthory, ambasadorul împărătesc
s'a opus din
tte puterile şi a declarat în cele din urmă
cu gravi-

tate, „că vrea din însărcinarea primită de la stă;ânui

săi să apere şi să afirme drepturile ce i
se cuvin ace-
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stuia ca rege al Ungariei asupra sus amintitelor trek
fări*.
Din acâstă manifestaţiune Porta s'a încredinţat, că
Impăratul tot mai are pretensiuni, aspiraţiuni şi tendenţe în ceea ce priveşte Ard6lul. Şi de 6re-ce Moldova
şi Muntenia sunt, ca ţări alipite odini6ră de Ungaria,
pretinse de casa austriacă cu acea-şi rivnă tăinuită şi
pentru acelea-şi cuvinte, şi de Gre-ce comisarii însărcinaţi de Impăratul cu negoţierile de pace propun şi «i,
ca în actul de pace să fie trecută şi Polonia, ear Polonia în mai multe rânduri şi anume prin Şerban, prin
Korezky, prin Zolkiewski şi prin Gagpar-Yodă a făcut
cu scop egoist; încercări de cucerire, Sultanul doreşte să
fie trecută în tractatul de pace clausula specială, ceea
ce nu are de scop nici îngreunarea condiţiunilor de pace,
nici alt ce-ra decât menţinerea statului quo cu privire
la cele trei ţări!).
1627

N. Eszterhâzy îi răspunde lui Ali-Beii din Szolnoc:
Impăratul e atât de departe de a av numai tăinuite
pretensiuni asupra Ardâlului asupra Moldovii şi asupra

Munteniei, încât el are, din contra, intenţiunea de a
incorpora în împărăţia sa la timp priincios atât aceste,
cât şi celelalte țări laterale de odini6ră ale Ungariei;
e deci zădarnică silinţa Turcilor de a obţin o prescripțiune a pretensiunilor Impăratalui prin o amintire
specială în tractatul de pace. Lucrurile trebue dar să
1) Raportul ambasadei împărăteşti trimise

la Buda pentra ne=

goţierile de pace, făcut de Gaspar Tani. Buda, August,

1627.
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rămâie în

privinţa

acesta cum ati fost în tractatele

vechi Î),
Comisarii turceşti formuleză condiţiunile lor în înţelesul, că Ard€lul, acestă veche ţară de alianță a turcilor, are să fie lăsat cu hotarele lui de acum şi cu ]ibertăţile lui şi să fie introdus în tractatul de pace dinpreună cu Principele lui de acum, precum şi cu urmaşii
lui legitimi, deci să nu fie duşmănit ori atacat de nici
una din cele doue părţi, ci să rămâie în stareu, în
care se afla sub regele Ion II. (Zapolya) pe timpul Sultanului Suleiman.
Nu mai puţin are asupra Moldovii şi asupra Muntenici, care ţări s'aii pus ele însele sub supremaţia turcescă şi şi-aii primit Voivogii saii Principii de la Sultanul, să se întindă tractatul în înţelesul, ca ele să nu
fie supărate, neliniştite ori răsboite nici de Impăratul,
nici de rudele lui, nici de cei mat de aprope al săi 2)
Stâua lui Bethlen

s'a întunecat,

şi el

a

perdut

cel

mai puternic radăm de apărare, când a tras asupra sa
mânia Porții. Acâstă indisposiţiune a fost produsă, înainte de tote, de împregiurarea, că el nu-şi plătise până
acum tributul; Osmanliii îl cereaii categoric, ear el se
opunea din t6te puterile. El se stricase așoi şi cu Hanul tătăresc Sahin-Ghirai, prin al căruia ajutor şi cu a
căruia spriginire el a reuşit dintru început să-şi câştige
1) Opiniunea comitelui X, Eszterhazy,

Palatinul

Ungariei, asu-

pra condiţiunilor de pace puse de Turci. August, 1627,
*) Scrisârea lui Bernard de Questenberg cătră impăratul, (o-

morn, Si August, 1627,

1627

1628
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Ardâlul şi căruia, drept recunoştinţă, îi promisese o
pensiune anuală de 6000 galbeni pe t6tă viaţa. De
6re-ce acâstă promisiune nu se împlinise, Hanul tătărese
amenința, că va năvăli în Ard6!, lucru, pe care nu Va
făcut un timp 6re-care, înse numai fiind-că Sultanul îl
oprise. Stăruind el dio noi cu tot dinadinsul, Sultanul
i-a dat în cele din urmă voie să facă expediţiunea de
prădare, ca una, care avea de scop încasarea pensiunii
promise, dar neplătite.

0 altă causă de indisposiţiune eraii relaţiunile lui cu
Muntenia. Gavriil Bethlen adecă âncă mal de mult
alungase pe Alexandru-Vodă, Domnul lu! antipatic al
țării, fără-ca să fi cerut de mai nainţe aprobarea
Porții; Pârta, deşi supărată din acâstă causă, nu a
desaprobat fapta volnică şi părea a o fi aprobat în tăcere. In curând înse Alexandru-Vodă, Domnul alungat, a
fost ridicat; ear de Turci în scaun, şi Bethlen a fost
îndrumat să întreţie legături de prietenie cu el.
Cu cât mai mult scădea înse vada lui Bethlen la
Portă, cu atât mai puţină credare găsiaii instigaţiunile
lui contra Împăratului şi cu atât mai nevoit se simţia
a se justifica în fața învinovăţirilor pornite de la duşmaânil săi. Astfel chiar foştii săi aliaţi îl acusaseră prin
solil lor la marele Vizir Redjep-Paşa, care nu îl era
nici altiel binevoitor, şi anume de infidelitate şi de
sperjuriii, fiind-că cu călcarea tractatului de alianţă
îucheiat cu dânşii şi a stipulaţiunilor stabilite în el şi
fâră de ştirea şi consimţământul lor nu numai a încheiat pace şi prietenie cu Impăratul, ci a cerut de la
el şi comanda supremă a armatelor creştine contra
Turcilor,

1

Ia anul 1627, când Sultanul a trimis pe CayudanPaşa cu o număr6să 6ste de pedestrime şi de Ieniceri
la hotarele

Moldovii,

nu

departe

de

rîul

Bug,

ca să

ridice o nouă cetate, care ar fi avut să se numâscă
Dassova, spre a impedeca necurmatele năvăliri ale Cazacilor, atât staturile principatelor de la Dunăre, cât
şi Domni! acestor principate aii primit ordinul de a da
ajutor deplin în acestă întreprindere. Ai şi împlinit
acest ordin în mod efectiv, dar s'aii folosit totodată de
buna ocasiune, ca să se plângă contra lui Bethlen. Cât
de adânc înrădăcinată ar fi fidelitatea gata de jertvă şi
supunerea lor plină

de devotament

faţă cu Porta, acâsta

ar ieşi şi mai strălucit la ivelă, dacă Principele Ard6lului, acest vecin îngâmfat, i-ar lăsa în linişte şi în
pace şi dacă

nu li-ar impune

un tribut ce nu i se cu-

ţările prin Haiducii lui.
sunt ocupați la zidirea
primejdia, că Bethlen,
prăda ţara lor prin ce-

vine şi nu li-ar prăda adese-ori
Până chiar şi acum, pe când
cetăţii, ei sunt ameninţaţi de
folosindu-se de absenţa lor, va
tele lui de cutrierători.
„Aceste plângeri, presentate

Sultanului

şi Porții de

Capudan-Paşa la intrcerea lui, ai produs o supărare
cu atât mai adâncă contra lui Bethlen, cu cât era âncă

iiă în memorie, cum

el nu

numai a alungat fără de

ştirea şi învoirea Sultanului, cu de
Alerandra-Vodă, Domnul Munteniei,
şi mai târdii a pustiit ţara cu foc
şi cu omoruri de la o margine la
făcuto'n praf şi cenuşă.

cu deosebire

indispusă

Porta

la sine putere, pe
ci atât atunci, cât
şi cu sabie, cu jat
cea-laltă şi a pre-

mai era afară de

pentru-că

Bethlen

acâata

a trimis

un

sol proprii, pe Sigismund Mikes, la Hanul tătăresc şi la
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Sultanul

Tătarilor Şahin-Ghirai, deci la doi Gmeni,

care

erai căduţi la Sultanul în disgrație, şi a cerut de la
dânşii fără de aprobarea Porții ajutor. Pe lângă aceste
se mai adăuga şi indisposiţiunea personală a marelui
Vizir Redjid-Paşa, pe care Bethlen Va jignit în mod
nesocotit în ondrea lui prin vorbe rostite în augul unuj
confident turc al lui.
Mândru şi îngâmfat, precum era, şi supărat în
acela-şi timp din causa greutăților ce i se făceali din
adins, e] a trimis pe Francisc Mik6 ca representant, al
săii la Portă, şi nici nu a negat faptele ce i se imputai, ci i-a trimis Marelui-Vizir o serisâre provocătâre,
în care îi impută Porții nsoră lipsă de recunoştinţă
faţă cu marile servicii,

pe care i le-a adus, şi se plânge

amarnic în deosebi de numirea lui Alexandru-Vodă, duşmanul săi personal, în vecinătatea sa imediată. Nu asupra lui va av6 dar să cadă vina, dice el, dacă în urma
acestora ar porni şi el pe alt drum şi statul Osmaniilor ar perde Ardâlul 1).
El

a

mers,

în

sfirşit,

până

la

întrebarea seri6să,

„dacă vor să-l ducă la extrem şi să-l silâscă a fi con-

ducătorul creştinilor contra împărăției otomane ?* Mânia

manifestată cu îndrăznâlă a Principelui din Arde! şi-a
greşit înse țelul şi a rămas de astă-dată atât de lipsită de efect, încât solul, cu t6tă energia lui, n'a avut
parte nici măcar de onorurile obicinuite.
Cu t6tă vertilitatea lui Bethlen, ameninţarea lui în1) Relatio Residentis Lustrier ddo, Constantinopoli
1628.

Literae

Martini

Szomhbatthely

ad

10 Januari

Imperatorem,

Yienae,

6 Mai 1626. Memoriale Martini Szombathely, de eodem dato.
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drăzu6ță faţă cu Porta era mat mult o figură retori
că

calculată pe efect şi nu însămua de loc o
desfacere de
supremaţia otomană. El păcătuise prea de
tot multe
contra Impăratului și se încredea prea puţin
în disposiţiunea şi în puterea lui de a-i da ocrotire efecti
vă,
pentru-ca să fi voit a se desface de Turci şi a
intra
in legătură cu Casa de Austria. Pacea încheiată
de Impăratul cu Turcia îl apăsa pe Bethlen în pornir
ile lui
resboinice, singurul lucru, prin care el devenia
primejdios pentru Casa de Austria, posibil pentru
Osmanlii şi
capabil de a-şi spori puterea. El voia deci
să împingă
Porta spre un răsboii cu Casa de Austria:
şi pacea
era ceea ce curtea de Viena voia să asigureze
prin o
nouă ambasadă trimisă la Pârtă 5

După ştirile sosite din Moldova, Yoirodul
de acolo
(Alexandru Iliaș), primind ştire despre mazili
rea sa, şi
despre numirea urmaşului săi, a făcut îucerc
area de a
fugi cu cea ma bună parte din avutul săi
în Polonia,
dar a fost prins pe drum de căpetenia tătărâ
scă Can
timir (care pria urmare, nu s'a dus, precu
m se dicea,
în Persia), care Pa pus la început în fiare,
dar în urmă
Pa lăsat liber,
Un metropolit grecesc lucrâză cu ajutorul
ambasado-

rulul Pranţei pentru

înlăturarea

actualului Patriarch

Ciril, a căruia posiţiune ar voi s*0 ocupe,
şi râgă prin
mijlocirea unui Episcop grecesc să-i
dee ajutor pretin——

') Literae Palatini Nicolai Eezterhâzy ad Praesidem
et Consiliarios Consilii Bellici, de instractione
Oratoris ad Portas mittend i,
Byche, 7 Martii
1628,

59,838. III.

8

1632
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dând că Papa doreşte ridicarea lul în scâun şi e gata
să aducă şi jertre în bani pentru acâsta. Deşi acâsta

cu anevoie se pote crede, Schmiăt îşi dă în taină tâtă

silinţa în cestiunea acâsta, fie chiar şi numai pentru
ca să zădărnicâscă siliuţele ambasadorului Olandez, care
stăruie în favorul lui Ciril 1).

1632

Prins de Cantimir,
xandru Iliaş), e
temuiţă, unde e
In urma unei
triarchal catolic

fugarul Voivod al Moldovii (Ale-

trimis la Constantinopol şi aruncat în
păzit de un Defterdar?).
întrebări făcute de Papa vicarului paambasadorul i-a informaţiuni vrednice

de credință şi află din isvor sigur,

că adevăraţul autor

şi redactor al confesiunii şi al micului tractat conform
cu vederile

calviniste

este

Patriarchul

ecumenic

Ciril;

că Ciril prigoneşte şi înlătură cu îndărătaicie pe aceia
dintre coreligionarii săl greci, care nu admit fără de
veservă dogmele, părerile şi scopurile lui; că ambasadorul olandez sprigineşte din tte puterile Iul pe Ciril
în acâstă năzuinţă şi că de curând a învitat dimpreună
cu Ciril pe Patriarchul grecesc din Ierusalim şi pe cel
din Alexanăria să se unâscă cu dânşii pentru acestă
contopire a bisericii greceşti cu cea reformată, dar a
primit de la aceştia un răspuns respingător. Dacă acâstă

contopire ar xăuşi, dice Schmidt, ar dispăr€ cu destvîrşire din împărăţia otomană biserica grecâscă ca atare
şi S'ar ivi prin împreunarea cei cu calvinismul în faţa
1) Ambasadoral împărătesc Rudolf Schmidt cătră Impăratul,
Constantinopol, 5 Ianuarie 1682,
2) Ambasadorul împărătesc Rudolf Schmidt cătrt consilinl aulic
imp, de r&sboiti, Constantinopol, Iannarie 1632.
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Impăratulul un duşman forte puternic. El are deci de
gând să lucreze în tâte chipurile posibile contra contopiri! intenţionate şi anume prin încuragiarea celor doi
Patriarchi disidenţi în năzuinţa lor de a zădărnici planurile vaste ale ambasadorului Olandez SĂ

EL acusă pe Patriarchul

Ciril atât la Maftiă, cât şi

la Marele Vizir de tainică taţelegere şi da corespon=
denţă primejdi63ă cu Svedienit şi cu Cazacii, dintre care
col dântâiii îşi arogă protectoratul asupra Grecilor supuşi Porții, ear cel din urmă

năzuiesc,

ca duşmani

1632

ne-

impăcaţi ai 'Tarcilor, să câştige stăpânirea exclusivă pe
Marea Nâgră, şi se sprijinesc unii pe alţii. Marele Vizir
răspunde, că Porta Sultanului stă deschisă pentru orfşi-care putere ce caută amiciţie şi alianţă, e înse cu
tite aceste statornic credinci6să faţă cu tractatele ei
de pace, nu se teme de nici un dugman, fie el pe apă,
is pe uscat; ear acusațiunile aduse contra lui Ciril le
socoteşte ca fiind născocite şi inspirate de patimă 2,
Domnul

Munteniei e mazilit, şi urmaşul lui e Radu,

1632

la cursad după mazilirea Domnului din Muntenia, cu

1632

fiul fostului Domu din Moldova Alexandru (liaş 5). 2,

numele Strida (Stridia) Porta a numit urmaş al lui pe
—
') Amdsadora! împărătesc Rudolf S-hmidt cătră Impăcatul. Co nstantinopol, Jannarie 1632,
*) Ambasadorul Radolf Schmidt cătr ImpEratul. Constantinopol, 27 April şi 10 Maii 1632.
*) Ambasadorul Rudolf Schmiât câtră Imp&ratal, Constantie
nopol, 7 August 1632,
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Radu, fiul Domnului din Moldova Alexandru (liaş) ;
Muntenii înse aleg pe Matei (Basarab), care în urma
dăjdiilor insuportabile şi a altor biruri a pribegit anii
trecuţi dimpreună cu mulţă alţi boieri în Ardel. Muntenii ali venit să câră de la Portă confirmarea lui
Mateiii, fiinâ-că, precum dic ei, Radu e prea tinăr,
lipsit de experienţe, neîndemânatic şi fie chiar şi numat
prin âcâsta nedestoinic pentru Domnie, apoi fiind-că ei,
aducându-și âncă forte bine aminte de stăpânirea tiranică alui Alexandru, tatăl lui Radu, care a fost odată
Domnul lor, se tem ca fiiul va păşi în urmele tatălui
şi va înrăutăţi şi mal mult starea şi altfel destul de
rea a țării. Porta trimite cu tâte aceste pe Cuciuc ca
delegat în Muntenia, ca să câră în mod categoric recunâşterea lui Radu, şi în acela-şi timp un ceauş îl duce
Principelui Râk6czy din Ardi ordinul să-l prindă pe
Matei

(Basarab),

dac'ar fi să se rătragă

pretendentul,

în Ard], şi să-l trimită viiii ort mort la POrtă. AbbasaPaşa de Ossia sprigineşte îuse pe Munteni şi alegerea
lui Mateiii Basarab,

intervenirea
curate 1).
1632

lui

ceea

zel6să

ce

face

să se presupună,

e determinată

de motive

că

ne-

Marele-Vizir dă Domnia Munteniei lui Radu, fiul
lui Alexandru ([liaş), fostul Voivod din Moldova. Muntenii înse, care-l

declară lipsit

de maturitatea

rirstei,

refusă a-l recundşte Domn al lor şi aleg în locul lui
pe Mateiii (Basarab), unul din cei mai de frunte boieri.
1) Ambasadorul Radolf Schmidt
mopol, 16 şi 25 Octomrrie 1632.

cătră

Impăratal,

Constanti-
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Amărit

din

atât mat

causa

virtos

ca

acestel

împotriviri

Radu

să

fia

şi stăruind cu

recunoscut,

Sultanul

insărcinâză pe Abhasa-Paşa, guvernatorul de Ossia, să
execute voința sa suverană. Astfel isbueneşte lupta între cei doi pretendenți la Domnie, diotre care unul se
luptă cu ajutorul 'Turcilor şi al Tătarilor, eară cel-lalt
(Mateiii) cu

al Ardelenilor;

cel

din

urmă

înse e favo-

risat de noroc; Radu e învins şi trebue să se rătragă
din faţa rivalului săi şi să-i lase Domnia. Sosesc înse
la Pârtă plângeri din causa oştirii de 3000 Ardeleni
co a luptat alăturea ca Matei 1).

Radu, fiiud numit de Pârtă Domn al Munteniei, faca
încercarea de a-i sili prin o 6ste alcătuită din câte-ra
sute de Tătari şi dintr'un corp auziliar trimis de tatăl
săi, Alexandru-Vodă (lia), Domnul Moldovii, pe Muntenii protivnici să-l recun6scă. Inse Yoivodul Mateiii, pe

care Muntenii ati ales coatra lui,

îl bate în o bătălie

sângerâsă, în care mor peste 100 de Tâtari, şi îl
leşte să fagă. Muutenii nu vor" să recundacă Domu
lor nici pe acest Radu, bici pe vre-un alt Grec,
sunt altfel gata să-i dea Porții tribut şi deplină
punere 2).
Mateii-Vodă

(Basarab),

de

curend

alesul

Domn

sial
deşi
su.

al

Munteniei, soseşte la Constantinopol însoţit de cei mai
de frunte boieri at ţării sale. Toţi cer într'un glas
1) Ambasadorul Rudolf Schmidt cătră Dasqnier.
pol, 23 Octomyrie—18 Noemrrie 1632,

Constantino-

*) Ambasadoral Rudel? Schmidt cătră Impăratul. Conatanti-

nopol, 16 Noemvrie 1632.

1632

1632
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confirmarea alegerit lor naţionale în persona lui Matei,
osândesc pe fostul lor Domn şi declară, că dacă Porta
va trimite şi în viitor pe vre-un Grec din ţările îmj&răţiei otomane în scaunul Munteniei (fie acesta Radu,
care a fost numit, fie vre-un altul de n6mul lu), nu
numai dinşi, boierii, ci toţă locuitorii vor părăsi în
masse ţara şi se vor aşeda aiurea ; căci asuprirea acestor
Greci le este cu desăvirşire nesuferită. Pârta ţine deci
sfat în cestiunea procederii ce are să-şi al6gă în cestiunea acâsta 1).
1633

In ciuda oposiţiunii, pe care o făcuseră la început
Muftiul şi alţi mai mari al Porții, Mateii-Vodă (Ba-

sarab) obţine Domnia Munteniei şi corfirmarea Sultanu-

luk, din care causă deputaţiunea boierilor munteni se
pucură mult mai ales că astfel a scăpat de tirania
grecâscă, E înse de temut, că Moldovenii, imitând exemplul dat de Munteni cu succes, vor face şi că în curând
acea-şi încercare. Ambasadorul Rudolf Schmidt salută
pe Mateiii ca Domn, ear acesta primeşte fârte politicos

pe aducătorii salutaţiunii 2).
1633

Confirmat contre tuturor aşteptărilor de Sultanul,
Matei-Vodă a plecat plin de bucurie cu câte-va dile

mai nainte dimpreună cu boierii înveseliţi în ţară 5).
1) Ambasadorul

împărătesc

Rudolf Schmidt

cătră Impăratal.

Constantinopol, 1 Fevruarie, 1638.

2) Radolf Schmidt cătr& Impăratul. Constantinopol, 18 Pevraarie 1633.
3) Ambasadorul împărătese Redolt Schmidt cătră impăratul,
Constantinopol, 11 Martie 1633.
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Ceea ce era de temut s'a şi întâmplat în adevăr în
Moldova: Moldovenii, urmând exemplul dat de Munteni,
sal răsculat contra lui Alexandru-Yodă ([liaş), care-i
asupria în mod tiranic, ai tăiat pe cei mal de frunte
dintre diregătorii lui şi Pai urmărit astfel, că numai
cu îuga a putut să scape dimpreună cu fiiul săi şi să
vie cu câte-va gile mai nainte la Constantinopol. Moldovenii ofer Porții supunerea lor şi plătirea punctuală
a tributului, dacă numai Sultanul nu le va mal trimite

1633

în viitor Domn vre-un Grec din împărăţia otomană, ci

numai pământân născut în ţara
care i-a ajutat şi pe Munteni cu
cută de denşii în acest sens, îl
veni cu atâta stăruință, încât se

lor, şi Abbasa-Paşa,
succes în cererea făsprigineşte pe Moldoprevede răuşirea lor.

Fostul Domn al Munteniei, Alexandru-Vodă, numit
Strida sai Stridia, a trebuit să spăgâscă în temniţa
arsenalului din Constantinopol, pus în lanţuri, păcatele
sale şi ale fiului stii şi indărătnicia de a nu fi cedat
stăruinţelor lui Capudan-Paşa, care voia să storcă bani

1633

de la el 2).
Miron Barnowski, pe care Moldovenii şi-l cer Domn
în locul alungatului Alexandru-Yodă (Iliaș), a sosit îu-

soţit de cei mai de frunte boieri din Moldova la Constantinopol, şi de 6re-ce Abbasa-Paşa intervine la Pârtă
in favorul acestei cereri, se prevede,
cura în curând de succes 2).
1) Ambasadorul Rudolf Schmidt cătră

că

el se va bu-

Impiratul. Constantino=

pol, 18 Maiii, 1633.

*) Ambasadorul Rudolf Schmidt cătră Impratul. Constantinopol, 12 Iunie, 1633,

1633

120
1633

Barnovwski, pretendentul la scaunul domnesc al Moldovil, e aruncat din porunca Porții în temniţă, şi de-

putaţiunea boierilor de frunte,

care

a venit cu ei, e

primită la 29 lunie de Marele-Vizir şi mustrată cu
asprime pentru presumpţiunea ei de a fi pus mâna pe
Domnul ei şi de a fi voit să se facă judecători în
causa proprie. Sultanul, a încheiat Marele-Vizir, le va
trimite Yoivod pe un bărbat, care şi-a câştigat merite
pentru împărăţia otomană; acestuia aii să-i dea cinste
şi supunere după cuviinţă şi să se liniştscă fără de
cârtire *),
1633

La 2 Iulie Barnowski, care rîvnise la scaunul dommesc din Moldova, a fost osândit, în loc de numirea, pe
care 0 spera, în şedinţă publică a divanului la decapitare, ear apoi scaunul domnesc al Moldovii Da primit
de adoua 6ră Moise-Vodă (Movilă), care a fost o dată
mazilit 2),

1633

Metropolitul grecesc din Tesalia, Ciril, spriginit de
Agaua lenicerilor şi de alţi mai mari ai Porții, răuşeşte să obţie răsturnarea patriarchului din Constantinopol Ciril şi ridicarea sa în şcaunul patriarchal, apoi
primeşte la 14 Octomvrie confirmarea Sultanului şi e
introdus în scaun. Fostul Patriarch scapă în taină găsind adăpost sigur la ambasadorul Olandei, ceea ce-l
scapă de prigonirile adversarului săi şi de ale Porții;
1) Ambasadorul Rudolf Schmidt cătră Imptratul.
poi, 1 Iulie 1633,
2) Ambasadorul Radolf Schmidt cătră Impăratul.
pol, 12 Iulie, 1633.

ConstantinoConstantino:

ar
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e îuse

neîndoios,

că

zidirea

clădită

de

ambasadorul

Olandez perde în el pe cel mat puternic din stâlpii
ef.
Rivalul lu! triumfător, actualul Patriarh Ciril, a
ţinut
la 16 Octomvrie în biserica catedrală o predică,
în
care-l declară eretic şi-l afuriseşte, ba duce lucruri
le
atât de departe, încâţ Metropoliţii asistenţi şi credin=
ciogii adunaţi în biserică iai portretul afurisițului
de la
locul lui şi-l rump în bucăţi. Fostal Patriarch înse nu
stă nică el inactiv, ci lucrâză din ascundişul stă
tăinuit de o parte prin daruri mari, ear din alta cu ajutorul ambasadorului olandez, a celui englezesc şi a celui venețian

cu atâta

dibăeie

şi

cu

atât succes, încât

rivalul săii e desbrăcat de dignitatea abia câştigată, şi
aruncat în temniţă, ear el însu-şi e ridicat ear
în
scaunul patriarchal.
Acâstă comedie e o mină de aur căutată din adins
şi artificios descoperită de Marele-Vizir şi de Agaua
lenicerilor, care, avâad în ajunul răsboiului trebuinţă de
bani, ali impins pe pretendentul tesaliot înainte ca pe
0 unită inconştientă şi Vai ridicat, ce-i drept, în
scaunul patriarchal, dar pe sub mână ai potririt lucruTie aşa, ca Patriarchul răsturnat să se simtă indemnat
a-şi răscumpăra cu bani mulţi posițiunea perdută. Inîn cuvânt, Turcii se pricep de minune a-i ciupi
ps
Greci şi a face ca ambele părţi să le plătescă în acea-şi

afacere mari sume de bani. Vechiul Ciril, agedat

acum

în mod statornic îu scaun, trebue, ce-i drept, să
primâscă şi să plătescă tote datoriile făcute în vedere
a

simoniei, atât ale lui, câţ şi cele făcute de rivalul săi.
;
dar el va căuta, fireşte, să se despăgubâscă

şi va pune

după obiceiul lui atât comunitatea religi6să, cât şi mâ-
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nu numai să
păstirile la contribuţiune mai mare ca
e şi un
acopără sumele datorite, ci totodată să result
acestă
prisos, care Îl va rămân ca câştig curat. Prin
dreptate
chivernisire a capului bisericesc i se face înse
turi
adună
bnice
netre
e
acestei nemernice şi cu desărîrşir
de Greci, ba nu i sar

un

face

răi

atât de mare,

ca

să nu fie vrednică şi de mai mari rele *).

1635

Fostul Patriarch grecesc Ciril e osândit a fi exilat la
Rodos, unde câţi-va Turci şi un Episcop grecesc, amicul intim al Residentului, primesc de la Pârtă însărcinarea de a-l însoţi. In urma stărninţelor lui Schmidt
“acest Bpiscop se angagează a corumpe pe Turcii de pe
corabie, ca să-şi prelungâscă

călătoria

până

la Mesina,

unde apoi Vice-Regele din Sicilia şi Neapoli, pentru care
Episcopul are o seris6re în acest sens a Residentului,

va lua măsurile

spre a fi pus
paganda fide.
tâtă îndoiala.
pus față cu
1635

cuvenite,

ca

Ciril să

fie dus la Roma

la disposiţiunea sfintului colegiit de proSuccesul nu pare îuse â fi mai presus de
Noul patriarch grecesc se arată bine disImyăratul şi faţă cu Papa ?).

Caimacamul îi refusă unui curier de stat nobilitar,
care vine cu însărcinarea de a aduce Sultanului recla-

maţiunile guvernului

săi contra Domnului Moldovii Ya-

sile Lupul, permisiunea de a călători

la Constantinopol.

1) Ambasadorul Radolf Schmidt cătră Impăratul. Vonstantinopol, 15 Octomvrie şi 5 Noemvrie 1633.
2) Residentul Rudolf Schmidt cătră

24. Aprile 1635,

Inpăratul.

Constantinopol,
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Îl îndrumă,

din coctra, să

se

întârcă

reţine în mânile sale şi hârtia
Sultanul a Regelur Poloniei 1),
La 7 Octomvrie

actualul

în

țara

lui şi

de reclamaţiune cătră

Patriarch

grecesc

rosteşte

în biserica catedrală în faţa poporului afurisania sărbă-

torescă contra

1635

resturnatului şi exilatului fost Patriareh

Ciril, ca eretic încăpăţinat 2),

Noul Patriarch grecesc îi trimite residentului originalul unei epistole scrise de predecesorul săi, fostul Patriarch Ciril, cu mâna sa proprie regelui Svediei, scrisâre 3),
în care se pot recunâşte în unele pasage trăsăturile
mânei

secretarului

de

la

ambasada

olandeză,

1635

care a

dres și a corectat. Schmidt alătureză o copie de pe ea).

La 4 Maj, după-ce ambasadorul francez a jeşit de
la audiența avută la caimacamul Bairam-Paşa şi Residentul a intrat în acela-şi timp şi dragomanul acestuia
a stratat după obicei vestmântul caimacamului, acesta
şi-a dat pe faţă întrega brutalitate sălbatică a firii lui.
Fără de a mai fi lăsat adecă pe residentul împărătesc
să vie la vorbă, caimacamul s'a răstit la el cn armă.
târele vorbe: „Tu, câne fără de credință, de ce nu îmi
——————

1) Residentul Rudolf Schmidt cătră Imptratul, Constantinopol,
1 Octomyrie 1635.
?) Residental Rudolf Schmidt cătră Împăratul. Constantinopol

24 Octomrrie 1635.

3) Serisţrea accata are data de 11

'
Iulie

1632, e în limba la-

tină şi se află în colecţiunea mea.
*) Residentul Schmidt cătră Impăratal. Constantinopol,
cemvrie 1635 şi 2 Ianuarie 1636,

25 De-

1636
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săruţi şi tu vestmântul?

Dac'ar

fi să n'o faci acesta

nici în viitor, am să te trântesc la pământ.—Tu câne!
Chiar acum îmi vine să-ţi trag o palmă peste obraz“.
Grăind aceste, el a şi ridicat mâna şi pumuul strins
asupra lui Schmidt, dar tot s'a stăpânit şi apoi s'a
rătras îndârjit şi ocărînd în odata de alături, eară

Schmidt s'a întors la locuinţa

lui cuprins de cea mai

viuă indignaţiune. Câtă vreme guvernză un astfel de
ministru sălbatic, care despreţuieşte'n îngămfarea lu!
pe toţi potentaţii, afară de Sultanul el singur, şi prin
a căruia spiriţ îndârjit a ajuns ambasadorul Poloniei
să spăşâscă în temniță cele câte-va enunciaţiuni aspre,
Impăratul nu pâte, aşa dice Schmidt, să împedece mai
cu succes jignirea din gi în di mai învederată a vagde!
sale şi relele ce ar pute să urmeze din acâata, precum
şi rumperea păcii, decât rechemându-şi cât mai curând

residentul,

care

să

r6gă

şi el cu stăruinţă să fie re-

chemat 1).
16 36

Atât Papa, cât şi acâstă congregațiune iaii cu multă
plăcere la cunoztință ştirea dzspre redobândirea sfintelor
locuri, r&cunose după cuviinţă meritele câştigate de
Schmidt în ceea ce priveşte acest succes, despre care e
încunoştiinţat de altminteri şi nunciul papal din Germânia, şi-l îndâmuă să lupte neîncetat contra încercărilor făcute de Greci spre a redobândi ceea ce ati perdut 2).
1) Residentu! Schmidt cătră Imp&ratal. Constantinopol,
1636,

15

Hai

2) Edictul sacrei Congregaţiani de propaganda fide (prin cardinalui Antonio Barberini) cătră Residentul imp. Rudolf Schmiăt
din Constantinopol, Roma, 23 Iunie 1635.
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Primind ştire despre urgenta primejdie de
a fi resturnat, în care actualul patriareh grecesc Ciril
de Veria
se află, Papa ordonă o anume şedinţă a aceste
i congregaţiuni spre a chibzui măsurile potrivite,
prin care se
pte împedeca cu mai mult succes ridicarea
din noii tn
scâun a ereticului fost Patriarch Ciril.
In vederea
acestei intenţiuni Papa cere de la Resid
entul Schmidt

să-i procure

o

copie

legalisată,

confirmată

1636

de martori

şi întru tâte de o potrivă cu cea din
condica patriar=
chici despre afurisania rostită contra fostuluj
Patriarh 1),
Porunca Sultanului obligă atât pe Caimacam,
cât şi
pe agentul Paşalei de Buda să trateze mat
cuviinciog
pe residentul împărătesc, cara de altminteri
evită orjşi-ce întâlnire cu brutalul săi insultător
şi stărue din
noii să fie rechemat.
La cererea ambasadorului Poloniei în ceea
ce priveşte depărtarea neastempăratei căpetenii
Tătăreşti Cantimir Caimacamul dă răspunsul „Regele
Poloniei să maj
ingăduie puţiu, căci Sultanul umblă cu
gândul de a
trimite în curând pe supărătorul Cantimir
unde-va dincolo de mare“,

In ceea ce priveşte reciamaţianile

contra Domnului

Moldovit Vasilie Lupul, pe care Polonesii
de asemenea
nu-l pot suferi, răspunsul Caimacamaului
este: „Pârta a

însărcinat pe Kinan-Paşa
asupra purtării lut

mana 2

Vasilie

din Silistria
Lupu

şi

cu

cercetarea

cu pedepsirea lui

III

1) Edictul sacrei Congregaţiuni de propaganda fide
(semnat de
cardinalul Antonio Barbarini) cătră Besidental
Rudolf Schmidt
in Constantinopol, Roma, 28 Iunie
1636.

1636
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în casul de a-l fi găsit vinovat“. Nu tocmai mulţumit
cu aceste, ambasadorul polonez a plecat la 9 August
în patria sa, e Inse probabil că se va opri timp mat
îndelungat la Kinan-Paşa, căci politica de tirâgăire a
Porții caută să-l ţină pa Polonezi peste vară cu speranţe deşerte şi să-i abată de la paşi hotăritori 1).
1636

Malţumind pentru recunâşterea meritelor sale din
partea acestei congregaţiuni şi din partea sfiniului
Scaua, el dă

asigurări,

că

năsuinţa

lui

seri6să

e să

pună stavilă nestrăbătută rîvnirilor greceşti de a recâştiga sfintele locuri şi spune, că a predat vicarului
patriarchal o copie despre afurisania rostită contra ereticului Ciril, legalisată de Patriarchul Ciril de Veria

mai nainţe do a fi fost exilat.

|

Noii numitul Patriarch Neofit, care e bine asigurat
în scaunul stii, se lasă să fi condus de ambasadorul
Olandei şi de ereticul fost Patriarch Ciril, care stă

mereii lângă dânsul, ear cel-lalt fost Patriarch Ciril de
Veria, exilat în insula Rodos, urmeză a spăşi vina de a
nu fi urmat sfaturile lui Schmidt 2).
1636

Un călugăr

dominican,

Inocenţiu,

care

a condus la

Viena cea din urmă solie tătărâscă, răpus de farmecele
şi de desmerdările unei vrăjitâre tătăreşti, numită Elcibica, şi uitându-şi jurământul de castitate, se căsăto1) Residental Rudolf Schmidt

cătră

cardinalul

ca representant al colegiului de propaganda

Ant. Barbarino

fide, 20 S:ptemvrie

1636,

2) Residentul Schmidt cătră Domini:anul-General
Constantinopol, 20 Ssptomvris 1636.

.

Motmano.
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reşte cu ea în faţa Cadiului şi 11 dă după obiceiul turcesc aşa numitul Kicbin (adecă dota acordată de soţ
soției, pe care în cas de divorţ are să i-o predee). De
dre-ce tuse tătărdica acesta puţin timp înainte de a se
fi căsătorit bătuse în beţie până la mârte cu biciul pe
un biet de scrietor şi Părintele Inocenţie o luase cu
totă vinovăția el în căsătorie, ai fost aruncaţi amândoi
în temnița de la Bactge Serai. Residentul Schmidt r6gă
la 16 Septemrie pe Hanul tătăresc să nu permită |
acâstă căsătorie scandal6să, să despartă pe soţi cu forţa,
dar în acela-şi timp să ierte mărinimos pe călugărul
dominican pentru greşâla ce-a făcut. Dsasemenea tot la
16 Septemvrie Schmidt mustră pe cădutul dominican
Inocenţiu, a căruia trecere la Islam era fârte de temut,
să se întârcă diu calea păcatelor, care-l duce la peire,

In calea mântuirii şi îi pune în perspectivă intervenirea
lul la Roma şi la Vieua peatra obținerea unei amnestii
depline 3),
Vasilie Lupu,

Domnul

Moldovii, îi face Porții arătare

despre alianţa încheiată contra 'Turcilor între Yoivodul
din Muntenia, cel din Arddl și alţi regenţi, în vederea

cărei alianţe Domnul

Munteniei

(Matei Basarab) are

deja 10,000 6ment sub arme şi gata de luptă şi înreţine legături intime cu Polonia şi cu alte state. Se
cuvine deci, după părerea lui, ca Porta să urmărescă
cu neobosită luare aminte paşii aceştia şi aceste unel-

tiri secrete 2).

1) Residentul Rudot Schmidt cătră Impăratal.
1 lanuarie 1637.
2) Residentul Rudolf Schmidt
7 şi 23 August 1636.

cătră

Constantinopol,

Impăratal. Constantinopol,

1637
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Decurând

un

Grec

cu

numele Toma, care puţin în

urmă a plecat la Moscva, a luat în căsătorie pe fica
pogatului Grec, care e agentul lui Vasile-Vodă Lupu
din Moldova la Pârtă. La ceremonia căsătoriei ambasadorul Olandei nu s'a presentat,

ce-i drept, în pers6nă,

dar a trimis pe nepotul săii, un secretar şi câţi-va dintre diregătorii săi inferiori, care aii dus cu dânşii pe
Daskay, agentul Comitelui Stefan Bethlen. Patriarchul
Ciril cel bătrân (osândit mai nainte ca eretic şi r&sturnat, înse ridicat apoi ear

în scaun),

care se afla şi

el acolo, a făcut să i se dea acestui agent al lui
Bethlen unul din locurile de ondre şi a scos într'un
scurt discurs la ivâlă virtuțile comitelui Stefan Bethlen,
care acum era designat pentru scaunul domnesc din
Ard], acoperind de ocări pe Râkdczy. „Ambasadorul
olandez,
— a dis el între altele,— i-a făcut lui Râkbezy
servicii număr6se, şi pe cât de grele, pe atât de folositâre, nu a avut îuse de

la dânsul

nici cea mal mică

răsplată. Nu astfel va procede nonl Principe Stefan
Bethlen ; âncă fratele lui, Gavriil Bethlen, îl făcuse
numitului ambasador fel de fel de daruri. Dar Râk6czy
e un tiran, şi ce se pâte aştepta de la un tiran?“
Din aceste vorbe iese învederat la ivâlă supărarea desilusiunii în ceea ce priveşte atitudinea dorită a Ard6lului,

Cele din urmă gile a

adus cu ele

isbucnirea unor

noue certe între Greci. Prin influenţa ambasadorului
olandez a fost adecă resturnat Neofit, noul Patriarch şi
sa ridicat ear în scaunul patriarchal Ciril cel bătrân,
favoritul lui declarat. Neofit înse şi aderenţii lui nu
aii încetat a face încercări spre a resturna din noii pe
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mal norocosul rival, şi ambele
părţi s'aii întrecut în
întrebuinţarea bogatelor mijlâce
de mituire, Caimacamul
a Yestit în cele din urmă pe
Neofit, „că Sultanul nu
vrea deocamdată să mai încuviin
ţeze nici o schimbare
în patriarchat ; ambele părți aii
deci să se împace linişlite cu sârta, căci altfel ambele
se tor căi“. Numai

astiel s'a putut restabili

de formă pacea bisericâscă;

e
înse mai mult decât probabil,
că păstorirea luţ Neofit (?)
nu va

dura

mulţ 3),

Fostul Patriarch grecesc ori, mai
bine dis, calvinesc
Ciril a obţinut cu ajutorul amba
sadorului olandez şi cu
daruri de bani bine distribuite
de la Portă promisiunea,
că în curând va fi ridicat ear în
scaunul patriarchal şi
va fi
înlăturat

Patriarchul

de

atunci,

să

obţie numirea

Neofit,

care şi
altfel doreşte să renunţe de bună
voie la posiţiunea sa.
Sacra congregaţiune de propagan
da fide a stăruit, ce-i

drept, ca residentul

Schmidt

unui

alt
fost Patriarch, cu numele Atan
asie Patelaros, şi i-a
Dus pentru asigurarea succesului
suma de 4000 taleri
la disposiţiune, dar acest candidat
nu are de loc şanse,
nu p6te conta la nici un vot
şi va trebui după totă
Prob
abilitatea

să

se

rătragă din faţa de curâ

nd exilatului fost Patriarch Ciril de
Veria. Pentru acesta luCrEză acum un puternic partid
grecesc, eare cu ajutorul
unti sume de 12,000 taleri,
pe care s'a oferit a 9
depune de o cam dată la Schm
idt, caută să câştige pe
Capudan- Paşa pentru planurile
ei şi cere intervenirea
O

1) Besidentul Schmidt cătră D'Asq
uier,
Constantinopol, 19 Fevruari
e 1637,
59,838. III.

dragoman

Impărătesc,
9

1637
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residentului, Residentul nu consimte înse a primi acest
deposit decât cu condiţiunea, că se va asigura mai nainte despre consimțământul serios al Paşalelor şi astfel
despre putinţa de a obţine acestă alegere. Fostul Patriarch Ciril a străbătut adecă cu lucrarea lui cu mult
mai departe decât ca vre-un altul să-l pâtă apuca înainte, ear acesta cu atât mai

vîrtos,

cu cât bailul Ye-

neţiei mărturiseşte fără de sfială, că raţiunea de stat
a republicei cere, ca bătrânul Ciril, deşi inclină spre
calvinişti, să fie ajutat în lupta lui cu rivalul stă Ciril
de Veria |),
1637

După-ce Sacra congregaţiune de propaganda fide din
Roma a fost înştiinţată de resident, că nu se pite
realisa alegerea lui Atanasie Patelaros, candidatul reco-

mandat, de dânsa, şi că e mai priinciosa stărui pentru

alegerea lui Ciril de Yeria, ea s'a învoit cu propunerea
lui Schmidt, ca cet patru mii de taleri asignaţi de

dânsa să fie intrebuințaţi în favorul lui Ciril de Veria
şi a dat vicarului patriarchal ordine în acest înţeles.
In acâstă direcţiune lucr6ză Schmidt giua şi noptea,

înse fără-ca să
sigure;

scape

din vedere

astfel cu ocasiunea

cerinţele

unei întâlniri

procederii

avute

de cu-

rând cu Ciril de Yeria pe la medul nopţii, la care din
precaaţiune s'a dus travestit, i-a arătat acestuia întrega

situaţiune şi i-a expus

condiţiunea

neapărată,

ca

cele 4000 taleri să nu fi date înainte, ci numai decât
în giua după

alegere

şi

ca

astfel promisiunile de bani

1) Residentul Schmidt cătră Impăratul. Constantinopol, 5 Martie
1637.
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să se facă în privinţa acâsta numai
candidat se teme forte

mult,

şi

cu

condiționat.
drept

Acest

cuvânt,

1637

de

rivalul săi cu vederi calviniste, care loainteză
cu puteri
unite şi cu hotărîre nestrămutată spre scopul
lui 1),

După ardtările făcute de residentul imperial Schmiă
t,
Mateii Basarab, Yoivodul Munteniei, primeşte
ordinul de
â se presenta la Portă, ra să se desvinovăţâs
că în ceea
ce priveşte bănuelile ivite asupra fidelității
lui. In casul,
că n'ar fi voind să se supună acestui ordin,
i s'a dat,
precum se gice, lui Mehemet-Paşa, fostul Mare-V
izir şi
actual comandant al Silistriei, ordinal de a-l
domoli cu
putere armată şi de a-l nimici.

După

1637

răsturnarea acestui

Principe Porta are de gând să se scape în
acela-și mod
şi de Râk6ezy2).
După-ce Sacra congregaţiuue de propaganda fide
află,
că ear ai fost luata sfintele locuri din mânile
caţolicilor,
şi se încredinţeză astfel despre nestatornicia ort-şi
-căroi
succes obținut la Curtea turcâscă, ea cere să
i se înapoieze sama de 4000 taleri, pe care o asigurase
pentru
obţinerea alegerii fostului Patriarch Ciril de
Veria, care
i se promisese odată şi care în vederea acestu
i scop era

ținută la disposiţiunea lut, şi rogă pe residentul
Schmidt,

ca să-l mângăie pe acest candidat mereii
cu speranța, că
Ya primi ajutorul de bant ce i s'a promis
. Acesta o şi
face residentul, ba, spre a-i însufla candid
atului la Pa——————_-

1) Residental Rudolf Schmidt tătre Impăratal,
5 Martie 1637,

Constantinopol,

*) D'Asquiee către Questenberg. Viena, 9 Decemvrie 1637.

1638
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triarchie mai mult curagiii în năsuinţa lui, el îl promite, că în casul că învinge asupra lui Ciril cel Calrinist, va face ca Impăratul să-i dea o Episcopie, din veniturile căreia şi-ar procura apoi mai multe mijlâce spre
a se susține în scaun, — 0 promisiune, pentru-care
Ciril îi mulţumeşte în o scris6re deosebită. Ambasadorul

Olandei s'a oferit de altminteri prin o scris6re să-l îm-

pace pe Ciril de Veria cu Ciril de lLukari şi să obţie
pentru el o însămnată pensiune anuală; însă residentul
Schmidt, căruia adresatul i-a arătat serisârea, l'a îndemnat să se ferâscă de cursele ambasadorului olandez,
cărora mal mulţi dintre amicii buni ai lui i-ai cădut
jertvă în lipsă de precauţiune,
Calviuistul Ciril a reuşit de altminteri să câştige prin
mituiri mari şi prin uneltirile diavoleşti ale ambasaderului olandez pe visirii turceşti mai influenţi pentru sine
şi să înegrescă pe rivalul săii Ciril de Veria atât de râu,
“încât nu de mult câţi-va Episcopi şi Metropoliţi, care al
stăruit la Caimacam pentru ridicarea în scaun a acestuia, ali fost arestaţi şi puşi pe galere în fiare. De oarece însă unul din aceştia a fost pus pe picior liber, ear
ceilalţi îşi aşteptă şi el punerea în libertate, atât residentul olandez, cât şi Giril de Lukari suut supăraţi şi

îngrijaţi în faţa lui Ciril de Yeria.
Favoritul sacrei congregațiuni de propaganda ide,
Atanasie Patelaro, deşi recomandat de ea bailului veneţian, cât şi residentului Schmidt, întră la învoială cu

Ciril cel calvinist şi rănunţă în favorul lui asupra dreptului săi la patriarchat, mulţumindu-se cu scaunul metropolitan din Salonichi. Residentul Schmidt sprigineşte, ce-i
drept, pe candidatul, care are mai multe şanse de reu-
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şită şi se bucură la Greci de ma! multă
încredere, adecă
pe Liril de Veria, şi rămâne astfel credi
ncios spiritului
şi intenţiunilor sacrei congregaţiun; nu
tot ast'el însă
şi bailul venețian. Ancă fostului Bail Pietro
Foscarino şi
ast-fel după totă probabilitatea şi celui actua
l Senatuj

venejian îi dăduse instrucţiuni să prefere faţă
cu Ciril

cel calvinist pe Atanasie Patelaros,
un supus venețian
născut în Candia şi un aderent al catol
icismului ; după-

ce însă Patelaros a renunțat la candidatur
ă şi senatul
a aflat, că Ciril cel calvinist e şi el tot
supus venețian
şi de origine tot din Candia, republica
a socotit că e
potrivit cu interesele et şi cu raţiunea de
stat să Spriginâscă candidatura lui Ciril de Lukari faţă
cu a celui
de Yeria. Spre a înduce îasă atât pe
sacra congregaţiune, cât şi pe cei-lalţi interesaţi în
erdre asupra intenţiunilor ei, bailul îşi dă silinţa de
a produce aparenţele unei sincere ajutorări alui Ciril
de Veria, pe
când prin ascuos îl pune pretutindenea
pedici în cale şi
îngreuneză alegerea lui, — o făţărnicie,
pe care candidatul iuşelat o recuuâşte în cele din urmă
spre paguba

lui. Acesta îşi pune acum tstă nădejdea în
marele Vizir
Bairam-Paşa, la care are un mijlocitor, tuse
resultatul

/e âncă îndoios 1).

Patriarchul grecesc Ciril cel taclinat spre calvin
i e
prins de Turcii ce năvălesc în diua de St. Petru
şi Pavel
(29 Iunie) în palatul patriarchal şi cinci dile
îu urmă
i se curmă viaţa din porunca Sultanului
prin strangulare: astfel îşi sfirşeşte viața duşmanul de
mârte a biÎn
OI

1) Residentul Rudolf Schraidt cătră Imp&ratul.
16 Aprilie 1638,

Constantinopol,

1638
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ta
sericii catolice (precum dice residentul), după judeca
ârâptă alui Duranedeii, prin o morte ruşin6să.
Urmaşul lui în scaunul patriarchal, Ciril de Yeria,
viînireţine relaţiuui amicale şi intime cu residentul, îl
despre
ăziri
împărt
sitâză aprope 1n fie-care gi şi îl face
tot ceea ce se petrece în cercul lui. Ela adresat priu
Veneţia Impăratului o cerere în cestiunea conferirii Episcopiei, pe care i-0 promisese Schmidt, pote în Sicilia,
ale căreia venituri i-ar da putinţa de a combate cu succes pe duşmanii bisericii romane şi de a se susțin€ în

scaunul patriarhal, Rudolf Schmidt susţine cererea acesta

pe temeiul vredniciei petiţionarului fârte bine dispus şi
din consideraţiune pentru serviciile folositre ce el pote
să facă.
Dând de curând metropolitul de Adrianopol şi cel din
Larissa, în on6rea

actualului Patriarch

Ciril de Veria o

masă mare şi ducându-se dimpreună cu Patriarchul

Alexandria călare pe cat strălucit împodobiţi,

din

pe care îl

împrumutaseră de la resident, la ospeţia acesta, unde
afară de aceste ali servit; la masă trei servitori al lui

Şchmiât, Patriarchul a dăruit diua următâre servitorului

de călărie al residentului o întrâză îmbrăcăminte de damasc şi a răsplătit şi pe cel-lalți trei servitori cu daruri fârte bogate. Făcându-şi Schmidt reservele faţă cu
aceste daruri prea bogate, Patriarchul îl răspunde prin
o replică âncă mai

politicâsă şi mai stăruitre,

care âă

pe faţă supunerea lui faţă cu Impăratul şi zelul lui de
a servi.
Tot în diua după ospeţia acâsta ai fost pomeniţi din

porunca Patriarchului în faţa poporului adunat în bise-

1835

rica principală grecâscă numele Episcopilor
şi ale diguitarilor bisericeşti, care şi-a perdut viaţa
prin calvinistal Patriarch Ciril de Lukari şi ali
fost declaraţi
martiri ca uni! ce al suferit chinurile morții
pentru
credivța ortodocsă, ţiindu-se şi parastas pentru
dânşii,
Actualul metropolit de Salonic Atanasie Patelaros
a
fost timpul din urmă ameninţat să fie destituit de
Patriarch, fiind-că a intrat, precum se ştie, la învoia
lă cu
Ciril cel calvinist: numa pria intervenirea
specială a
bailului din Veneţia şi a residentului rugat
de acesta să
stăruie şi el a fost înduplecat Patriarchul să-l
lase în
scăuu, înse cu condițiunea, că-i va veni Patriarchu
luț,
intocmai ca cel-lalţi Metropoliţi, cu o contribuţi
une de
200 taleri intr'ajutor. Cu tote stăruinţele celor
doi spri-

ginitori at să tuse el a declarat că, lipsit
de bani,

nu

e în stare să dee acest a;utor şi astfel afacer
ea rămâne
âncă neresolvată,
Intre Patriarch şi ambasadorul Olandez
all isbucuit
de curdad conflicte seriâse. (făci pe când acesta
cere de

â patriarchie suma de 20,000 taleri,
pe care pretinde
â 0 fi împrumutat lui Ciril de Lukari, Patria
rchul. cere

socotâlă despre însămnatele sume de bani,
care i-aă
fost ambasadorului Olandez anticipate de
Patriarchie.
Ambele părţi dai deci în fie-care di năvală
asupra Caimacamului, şi Patriarchul aşteptă în fie-ca
re ceas să
„capete din tabăra turcâscă 0 hotărîre aspră
contra ambasadorului olandez, al căruia credit a
început să scadă,
ceea ce iese de altminteri destul de îuved
erat la ivâlă
și din acea, că decurând dragomanul lui
a fost arestat,
Pus în fiare şi dus în temniţa celor şapte turnuri.
Păcându-se de curând în biserica Sf. Franc
isc din
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Pera ceremonia,

în

care

patriarchal

vicarul

conferit capelanului residentului

magisteriul

catolic a

de doctorat,

Patriarchul grecesc a trimis ca delegaţi din partea sa
dot Metropoliţi şi un Archidiacon, care a rămas, ca
aprâpe toţi cei-Palţă asistenţă, şi la prândul dat dup'aceea 1),

1638

In ceea ce priveşte pe Patriarchul de Alexandria, pe
care Ingoly îl răcomandi cu stăruinţă, se adevereşte
proverbul, că nu e aur tot ceea ce străluceşte. Cu tâte
adecă că el, se înţelege, mai mult de nevoie decât din
propriul lui îndemu, a osândit dogmele calvinistului Ciril
(Lukari) şi a subscris sentenţa de condamnare, scrisorile
lui, care parte aii fost prinse, parte s'a găsit între
hârtiile rămase de la ereticul Ciril, precum şi uneltirile
lui date de curână pe faţă îl presentă ca pe o vulpe
îmbrăcată”n pele de miel. Dacă de altminteri ar sosi
o dată ajutorul de bani promis actualului Patriarch
Ciril de Veria, care altfel ar perde tâtă încrederea în
residentul Schmidt şi în vicarul patriarchal, precum şi
tâtă nădejdea în viitorul săi, s'ar pune la cale şi s'ar
asigura concesiunile făcute catolicilor spre deplina mulţumire a sfintului scaun şi a sacrei congregaţiuni prin
trimiterea unui comisar special la Ierusalim. Atât dar
prudenţa, cât şi necesitatea cer trimiterea neîntârgiată
a ajutorului de bani promis, ear acâsta cu atât mai

vârtos, cu cât Patriarchul Ciril (de Yeria) mai mult din
condescendență pentru catolicism în genere decât în
urma

întervenirii

1) Residentul

1 August 1633.

BRadolf

ambasadorului
Schmidt

francez

cătră Impăratul,

Comitele

de

Constantinopol,

137

Cesy li-a dat Capucinilor francezi încuviințarea, ca
să
ție slujbă dumnedeiască în o bisericuță grecâscă
din
Satalia. Causa, pentru care Patriarchul nu e bine
dispus faţă cu Comitele de Cesy, e că acesta l'a
oprit, la
timp potrivit a urmări mai departe pe ambasa
dorul
olandez, care apoi, după urcarea sa în scaunul
patriarchal, i-a mai făcut prin Patriarchul de Alexan
dria
atât de multe neajunsuri.
Cele dece lădi de cărţi ale executatului Ciril de Lukari, care se aflaii depuse în casa ambasadorului
olan-

dez, ai fost duse în urma

la locuinţa Caimacamului,
archului,

cererii

ear

care are intențiunea

actualului

în

Patriarch

urmă predate Patri-

de a arde în public aceste

cărţi în mare parte eretice.
In urma mijlocirii Residentului Schmidt şi a bailulu
i
Veneţian, precum şi cu ajutorul vicarului patria
rhal
catolic şi a câtor-va metropoliţi împrieteniţi,
s'a făcut
conform cu dorinţa sacrei congregaţiuni deplina
împăcâre a Patriarchului cu Metropolitul Atanasie Patelar
os,
care ali petrecut diua de împăcare împreună în
locuinţa

lui Schmidt şi aii desfăşurat cu ocasiunea acâsta multă

amabilitate şi multă politeţă,
Mulţumit şi satisfăcut prin acâsta, Patelaros a plecat
apoi în părţile

venețiene 1),

Mitrofan, Patriarehul grecesc din Alexandria,
care de
cât-va timp trăia în Muntenia, un aderent
al calvini———————_

1) Residental împărites:

eretarul congregaţiunii
Noemrrie 1638.

de

Rodolf Schmidt

propaganda

câtră

P. Ingoly,

se-

fide. Constantinopol, 20

1639
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ştilor, încetând

recomandat

a

din viață,

ca succesor

al

pe
săi în Patriarchat fie pe Metropolitul de Yeria, fie
înse
6re-ce
fostul Patriarch din Constantinopol Neofit. De
primul dintre aceşti candidaţi e duşman îndârjit al actualului Patriarch şi a trebuit să plece de curând dimpreună cu alți doi Metropoliţi în exil, ear al doilea nu
pâte,. după candnele bisericii greceşti, ca fost o dată
Patriarch ecumenic, să ocupe scaunul patriarchal din
Alexandria,

e mai

de

presus

t6tă îndoiala,

că amândoi

at fost
vor fi excluşi de
recomandaţi.
Bailul venețian şi residentul Schmidt fac deci încercarea de a obțin alegerea lui Atanasiu Patelaros, care
pentru

la succesiunea,

e

înclină spre catolici şi

om

forte agreat

care

de congrega-

ţiunea de propaganda fide, a căruia favorisare residentul în deosebi faţă cu Patriarchul Ciril de Yeria își dă
silința s'o motiveze prin condescendența faţă cu dorinţele Sfintului Scaun şi a tuturor potentaţilor catolici,
precum şi prin interesele lui proprii (ale Patriarchului).
Patriarchul înse,

consimte în t6tă sinceritatea,

deşi

nu

pote să nu pună în evidenţă disposiţiunile nefavorabile
ce s'aii ivit față cu Patellaro în sinodul metropolitan,
înţre cel mat de frunte laici greci din Constantiropol
şi între Grecii din Egipet şi să nu răcunscă importanța
acestor greutăţi; tot ast-fel şi propunerea lui, ca mai
marii de la Pârtă să fie câştigaţi prin daruri făcute în
se

dovedeşte inexecutabilă

parte fiind-că el însu-ş e lipsit

de bani, parte fiind-că

bani pentru
în asemenea

acestă

alegere,

casuri cheltuelile

firă de nici o garanţie

aii

să fie făcute înainte,

în ceea-ce priveşte succesul, şi
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cu anevoiă să găseşte omul care dăruieşte în
vederea
unui astfel de risic neasigurat.
In timpul acestor consfătuiri şi dificultăţi Nicolae Papas de Ascolo, un canâidat şi fost duhovnic al Domnu
lui din Moldova (Vasilie Lupul), rădămat pe recom
andaţiunea primită de la acesta atat cătră Patriarchul
Ciril de Veria, al căruia învăţător a fost odiui6ră, cât
şi cătră cek-V'alţi metropoliţi şi laici greci ma! cu tre-

cere, produce

un atât

de

iresistibil

curent

în

favorul

săi, încât residentul împărătesc şi vicarul patriarchal
catolic, trecând cn vederea persâna candidatului, iai
hotărîrea de a cere prin Patriarehul Ciril de la el cel
puţin depunerea confesiunii catolice. Patriarchul Ciril le
garanteză pentru devotamentul lut Nicolae Papas față cu
interesele catulicismului şi pune cu siguranță în perspectivă depunerea confesiunii catolice, pe care el o face
fie imediat, fie indată după consecrarea lui. Şi în ade-

Yăr âncă în aceia-şi gi, adecă mal nainte

€

de a fi pri-

mit consecraţiunea, Nicolae Papas visitâză atât pe vicarul patriarchal catolic, cât şi pe residentul
Schmidt,
căruia îi aduce la cunoştinţă atât ridicarea sa
în scaunul patriarchal, cât şi alipirea sa cătră sfîntul
scaun
şi i se declară obligat la forte întinse servici. La
conSecrarea în Patriarch alui Nicolae Papas,
făcută ta
jiua de 26 Mai în catedrala grecâscă de
Patriarchu]

Ciril ca asistenţa

tnvitat

de

Ciril,

a 6 Metropoliţi şi 12 preoţi, asistă,

şi

residentul

împărătesc în pers6nă.

Acest noii Patriarch de Alexandria, un om nu
lipsit alt-

îel de cunoştinţe şi âncă tare pătruns
de firea grecâscă,
du va put decât cu multă dihăcie să fe condus şi
câ-

Ştigat pentru

o deplină alipire cătră Roma,

ceea ce
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se pâte spera cu timpul şi prin o succesivă înduplecare.
O mare virtute nu pâte în nici un cas să i se conteste : fiind duşman neimpăcat al calvinismului şi stăpânit de Patriarchul

Ciril de Veria,

el nu va întra după

t6tă probabilitatea nici o dată la învoială cu calviniştii,
cum a făcut predecesorul săi Mitrofan, singurul ragăm
al calvinismului în Egipet,
Incredinţându-se în cele din urmă despre zădărnicia
uneltirilor sale meşteşugite şi perdând speranţa de a
mai put6 crea vre-un alt Patriarch calvinist, ambasadorul olandez Corneliii de Haga se întârce prin Polonia
în patria

sa,

după-ce a pus în cele

misiunii sale scandal6se
intre în serviciile

din

urmă

cor6nă

prin chemarea unui creştin să

turceşti,

un

inginer, care face gra-

nato chiar în casa proprie a ambasadorului 1).
1639

Papa resplăteşte pe residentul Schmidt pentru serviciile aduse în afacerile patriarchatului în genere şi în
deosebi pentru ridicarea lui Ciril de Veria în scaunul

patriarchal prin o brevă de laudă şi de recunâştere. De
aceea resturnarea

Patriarchului

Ciril, urmată după acea,

trebuia să producă o impresiune cu atât mai penibilă
şi mal supărătâre în Vatican; de 6re-ce înse nici prin
lucrarea cea mai încordată nu i-a fost residentului cu
putinţă să impedece acest resultat, siagurul lucru, care
îi mai rămâne slabului om în acâstă situaţiune, e re1) Residentul împărătesc Rudolf Schmidt cătră Imptratal, apoi
şi cătră Cardinalul Antonio Barbarino. Constantinopol, 29 Maită,
1639,
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siguaţiunea față
Domnegeii 1).

cu disposiţiunile

nepătruuse

ale

lui

Încă pe timpul, când comanda Silistria, Caima
camul

Mehemet-Paşa avuse conflicte şi Supărări
cu Voivodul
Munteniei Mateiii Basarab, de la care se
încercase a
stârce o însămnată sumă de baut şi pe care
âncă atunci
prinsese ciudă din causa nesatisfăcutel
sale iubiri de
argint. Cluda acesta a devenit înse o
adevărată ură
crescând în urma uneltirilor necurmate
ale Domnului

Moldovii Vasilie

Lupu,

care,

rîvnind la Domnia

nick, voia să-l alunge din țară pe Matei
ă
în vederea acestui scop şi pe Caimacam
siunea unui dar de 10,000 taleri în partea
i-a făcut deci Sultanului arătare, că Mateii
i

Muute-

şi câştigase
prin promisa. Acesta
nu e cre-

dincios faţă cu Pârta, se află în înţelegere
secretă cu

Polonia şi cu Ard6lul, care înse, din
norocire, puse pe
gânduri în urma victoriilor câştigate
de curând de 0s-

mani, cu anevoiă îi vor fi dând
ajutorul,pe care-l speră,

şi maj e şi uriţ de țară pentru stăpâ
nirea lui tiranică ;
atât prudenţa dar, cât şi interesele
Sultanului cer de
0 potrivă răsturnarea lui Mateiii, mutar
ea netndoios fi-

delului Vasilie Lupul în Muotenia şi ridica
rea fiului lui

Lupu în scaunul Moldovi!, Abia a isbuti
t Marele-Vizir
să escrocheze prin aceste şi alte
asemenea insinuări
aprobarea Sultanului pentru propunerea
sa şi să obţie
Subscrierea ordinilor cuvenite cătră
cel dot Principi,

Precum şi cătră Paşa de la Silistria şi cătră
Hanul Tă-

2

') Residental Schmidt cătră Imp&ratul, Constantin
opol, 22 Aa-

Sust 1639.

1639
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tarilor, care la nevoie avea să-l alunge pe Mateiii-Vodă
cu arma şi să-l introducă pe Lupu în scaun, abia a
mai fost, în sfirşit, şi Voirodul Ardâlului oprit sub cea
mai aspră pedâpsă a-l! da lui Mateiii ajutor ori adăpost,
când Lupu-Vodă a şi pus pe fiiul săii în scaunul Moldovii şi a plecat dimpreună cu Curtea sa în frunţea
ogtirii lui în Muntenia. E era înse aşteptat la o txecătâre de oștirea Munteniei, care ba atacat cu virtute

şi Da bătut atât de temeinic, în cât el, după risipirea

oştirii luY, numai cu anevoiă a scăpat Jăsându-şi în
urmă bagagiul, precum şi provisiunile de r&sboiii, pe
care le avuse la el.
In timpul, când se petreceaii aceste, cel mai de frunte
dintre boierii Munteniei ai imaintat prin Pârtă Sultanului un memorii subscris după cuviinţă, în care ei
expun în t6te amănuntele buna chivernisire alui MateiiVodă şi resultatele obținute de el în ceea ce priveşte
ridicarea bunei stări a ţării, ceea ce iese la ivâlă şi

din îndoirea tributului dat Porții. Dacă înse Soltanul,
— ic ei mal departe, — stărue cu hotărire nestrămu-

tată a-l înlătura pe Mateiti-Vodă, ei primesc bucuros pe
ori şi-care altul dropt Domn, afară de Lupu; acesta
i-a adus adecă prin administraţiunea lui neomen6să pe

Moldoveni la atâta miserie, în cât cel mat mulţi dintre

dânşii numa! pribegind din ţara lor ai putut să se
ajute. Sorta acâsta i-ar aştepta şi pe locuitorii Munteniei, dacă li s'ar face el Domn. De aceea ţara întrâgă
1 râgă cu umilinţă pe Sultanul să nu-şi dee aprobarea
pentru o măsură ce are în vedere numai ruina Murteniei, ci să îşi arate în alt-fel purtarea de grijă
pentru

ea.
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Când a primit ştire pe de o parte despre intervenirea
şi despre petiţiunea Muntenilor, ear pe de alta despre
aceea, că Caimacamul a fost mituit de Lupu-Voâă cu
mari sume de bani, şi a mat aflat afară de acâsta, că
Mateii-VYodă nu numai s'a pus în potriva poruncii împărăteşii şi, ajutat cu t6tă alipirea de ţara lui, a bătut pe Lupu-Yodă, ci în acela-şi timp e prorăţut, după
raportul făcut de Paşa de la Silistria, cu o armată atât
de bună şi cu atât de înstimnate provisiuni de răsboil, în
cât mai ales acum pe gerul iernii nick Lupu-Vodă, nici
Paşa el tusu-şi nu pot să-l atace cu nădejde de isbândă,
Sultanul în faţa acestei neaşteptate stări de lucruri,
care punea în joc vada lui, a fost cuprins de mare
mânie şi a luat hotărtrea de a se preface de o cam
dată faţă cu Mateii-Vodă şi de a-și vărsa fără de întârgiere t6tă mânia asupra Caimacamului ca adevăratul
urditor al întregului conflict răi pus la cale şi ast-fel
nereaşit,
La 15 Decemvrie (1639) aii mers dar doi CapudjiBaşi la Caimacam să-l vestâscă, că Sultanul îl chiamă,
şi când el, dând urmare invitărit primite, s'a dus în Seraiii,
Bostangi-Başi, chemat anume pentru acâsta, l'a arestat

fără de întârdiere
tarmuri, Aici

a

şi Va

fost peste

dus

în

ndpte

temniţa

celor şapte

strangulat,

car cada-

sârtă de a fi strangulat, după-ce s'a făcut;
de a-l sili prin punere la munci să spună
ăseuuse comorile. Bogăţiile ambelor jertve,
cele 600,000 talerf găsiţi la Caimacam,

încercarea
unde sunt
în deosebi
Sultanul a

vrul i Pai dus giua următâre la casa cumnatului să
Pasel-Aga, care câte-va ile în urmă a avut şi el aceea-și

dispus să fie confiscate şi transportate în Seraiul să.

144

Capudji-Başi Hendan-Zad€ a plecat în urma poruncii
primite de la Sultanul în Moldova să-i ducă ordine lui
Vasilie-Vodă Lupul, ear alţi doi Capudji se află pe
drum,

ca

să mârgă

în Muntenia

la

Mateiii-Vodă

Basa-

rab, pe care Sultanul Pa confirmat în scaunul lui şi-l
îndrumă să fie pe pace. De 6re-ce înse confirmarea
acesta are să fie considerată numai ca provisorie, până
la sosirea unor împregiurări maj priinci6se pentru mazilire, Mateiii-Vodă tot mai

are nevoie

să fie mereii

cu

băgare de s6mă şi să-şi Yee din vreme măsurile de pre.
cauţiune. Căci privirile Porții tot mai sunt îndreptate
cu acea-şi neincredere atât asupra lui Mateiii-Vodă, cât
asupra Principelui din Arde, şi dacă ar face amândoi
o alianţă de apărare, ar fi cu cale ca şi Impăratul să-i
spriginâscă, deşi Gheorghe Râkezy tot nu înceteză âncă
a combate din când în când causa Impăratului 1). Neastâmpărul lui Lupu-Vodă a fost de altminteri vrednic de
înfrângerea deplină, pe care a suferit-o,
1640

Lupu-Vodă, Domnul Moldorii, primeşte printr'un ceauş
învestirea Sultanului pentru Muntenia, stâgul şi buzduganul, şi în acela-şi timp li se comunică locuitorilor
Munteniei ordinul Sultanului în ceea ce priveşte recun6şterea lui Lupu-Vodă. Acestă poruncă ar fi şi fost
primită

de ei

cu

ascultare

necondiționată,

dacă

Princi-

pele Ardâlului Gheorghe Râkdczy n'ar fi trimis la dânşii
pe Gheorghe Kapronczay, unul dintre cei mai de frunte
al săi, în fruntea unei cete de 100 călăreţi spre a
sfătui să-i

rămâie

credincioşi

lui Mateiii-Vodă,

ceea ce

1) Residentul Rudolf Schmidt cătră Impăratul. Constantinopol,
26 Noemvrie, 1 şi 22 Decemvrie 1639, apoi 1 Ianuarie 1640.

145

a şi r&uşit. Afară de acesta Mateili-Vodă
mal avea la
dânsul câţi-va pribegi din Moldova şi 400
de călăreţi
unguri, ceea ce fără îndoială nu a rămas
lucru fără
de nrîurire în ceea ce priveşte hotărtrea Munte
nilor de
a-l rămâne credincioşi Domnului. Ceuşului
turcesc, care,
însoţit de 60 călăreţi, a adus porunca
Sultanului, i-a
poruncit Mateiii-Vodă să se depărteze, ceea
ce a şi făcut după ce i s'a dat mai nainte asigurarea
, că nu i
se va face nici un răi. In lupta, pe care
a avut-o
dup'aceea cu Lupu şi la care a luat, precu
m se gice,
parte şi Kapronezay cu cei-lalţi Unguri, înse
fără de
stegurile lor, s'a bătut alăturea ca Lupu
8000 Tătari, din care cea mai mare parte ai perit
pe câmpul
de bătaie. Râkdezy, Principele Ard6lului, a şi
trimis pe

Stefan Seredy

cu t6tă graba

acusările lui Lupu

contra

la Portă,

ca să răsirângă

Matei,

nu are înse de

lut

gând să-i dee lui Mateiii ajutor

mai

nainte de a se fi

intors acest sol al lui, Yorba e, în sfirzit,
să mai petrâcă în Ard6l un fost Yoivod exilat D
Lupu, bătut de Mateiii-Yodă Basarab, scapă la Brăila,
unde face ear pregătiri pentru renovirea luptei. Fiiul
săi
domneşte la Iaşi 2),

In lăsământul confiscat al Caimacamului Mehem
etPaşa, care din causa conflictului dintre Lupu
şi Matei
Basarab a fost straângulat din porunca Sultan
ului şi
N

') Seri drea vico-căpitanalut

de Sătmar

mar, 31: Decemvrie, 1639.
2) Comitele Ştefan Bethlen cătră

Ianuarie, 1640,

59,888. III.

cătră Impăratal. Săt-

Impăratul.

Ecsed (Ardd]),

10

5
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care mai nainte a fost Paşă de Buda, s'ati găsit afară
de 300 cai excelenți multe preţi6se, bogate comori în
galbeni şi taleri, precum şi cet 10,000 de galbeni, pe
care i-a dăruit Lupu, âncă neatinşi 1).
1640

Gheorghe Râkdczy refusă a-i înapoia lut Mateiii-Vodă
comâra,

pe care

o dusese

acesta

în

timpul

celor din

urmă turbărări la adăpost în Ard6l2).
1640

După spusa Grecilor de acolo (Constantinopol) corabia
lui Carahodja, pe bordul căreia se afla fostul Patriarch
de Veria, nu a putut să-şi urmeze drumul spre ţările
parbaresce, ci a fost aruncală de vânturi contrare şi de
marea agitată spre câstele Peloponesului, unde fostul
Patriarch a găsit ocasiune să scape. Actualul Patriarch
din Constantinopol e deci îngrijat, că Ciril de Veria se
va străcura în taină, îi va face neplăceri, ba-l va
scâte ear din scaunul

1640

Patriarchal 3),

Generalul comandant polonez de la hotarele despre
Turcia ale Poloniei face la Marele-Vizir reclamaţiuni
contra Domnului Moldovii Lupu-Vodă, care s'a purtat
faţă cu ambasadorul polonez ce se întorcea prin Moldova acasă pe cât de neprietenos, pe atât de necuriincios: Marele-Vizir şi-a dat silinţa de a-l molcomi pe reclamant prin întimpinări amicale,
1) Raportul unui confident
1640.

cătră

Palatinul. Buda, 11 Ianuarie

2) Raportul lui Questenberg cătră Impăratul, 28 Iunie 1640,
3) Residentul Rudolf Schmidt cătră Sacra Congregaţiune de

propaganda fide. Constant., 10 Iulie 1640.
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- Vu Grec de frunte, care a trecut
prin Polonia Ja
Mosera cu o scrisâre a Sultanului cătră
"Țarul Moscoviel în misiune oficială, dar ţinută cu
totul în secret,
a fost descoperit de Polonezi şi prins
dimpreună cu
neguțătorii ce-l însoţiaii, Lupu-Yodă
a primit deci de
la Pârtă însărcinarea de a intra cu
Generalul polonez
în negoțieri pentru punerea în liber
tate a Grecului
amintit ori cel puţin a tovarăşilor
lui de călătorie ;
scopul acestei misiuni a şi fost de altmi
nteri atins, de
6re-ce acest sol al Sultanului a trimis
la Moscra serisorile lui încredințate, al cărora conţiout
se mărginia,
Precum se dice, la anunţarea încetării din
viață a Sultanului Murad şi a urcării în scaun a
fratelui Sti,
Sultanul Ibrahim 3).

Un Perot cu numele Antonio di Via, care cât-va
timp
în urmă trăise în Muntenia şi-i deduse
acolo vagabondului Antonio Schumitza în numele
lui Schmidt un
salv-conduct falsificat, în care se numia
pe siue tot

atât de fals pabarnie

al lui Mateiii- Vodă, a intrat de

curând în serviciile ambasadorului francez şi
a fost trimis de acesta cu scrisori în Polonia. Trecâ
nd ivse în
drumul acesta prin Muntenia, Mateiii-Yodă,
căruia Schmidt

Îi dăduse ştire despre

acâstă

falsificare condamnabilă,

Va prins şi Pa aruncat în temniţă,
De accea ambasadorul francez e forte
supărat pe
Mateiti-Vodă, îl ameninţă cn mare
nenorocire şi nu
pote să-l ierte, că se arată maj bine
dispus faţă cu
———_—

*) Raportul Residentului
nopel, 28 August 1640.

Schmidt

cătră Impăratul.

Constanti-

1640
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interesele împărăteşti decât cu cele franceze. Şi în adeul
văr Mateiii-Vodk promovâză în t6tă sinceritatea servici
la
împărătesc, încât prin el vor put6 odată să se pună
e
După-c
anţă.
import
mare
de
cale multe întreprinderi
dar încercările lui Râkdezy de a mijloci împăcarea lui
Matheii cu Lupu ai rămas cu desăvârşire infructudse şi
Lupu ear urzeşte la Pârtă uneltiri contra dugmanului
stii, se mai uneşte în taină şi ambasadorul francez cu
adversarii lui Mateiă 1).
„1640

1640

Piiul Domnului Moldovii Lupu more în capitala Turcică şi trupul lui e transportat în Moldova 2),

Pater Qregorius, Archidiacon la Ierusalim, asigurâză,
că Patriarchul din Constantinopol i-a făcut; următorele
propuneri şi i-a oferit următdrele concesiuni : îndată
după plecarea Patriarchului de lerusalim, un duşman al
catolicilor, el va susţin€ în pers6nă la Marele-Vizir
dreptul bine întemeiat al preoţimii catolice asupra sfintelor locuri, care li-a fost răpit de Greci numai prin
mijl6ce de înşelăciune şi cu insinuări urite, şi va stărui
ca ei să fie puşi ear în posesiune; el doreşte apoi să
se împace cu biserica catolică, care va pute apoi să se
bucure în mai mare grad de devotamentul şi de supuperea lui decât; se bucura de alui de Veria ori de alui
Patelaro ; el are afară de acesta de gând să vestescă
prin adrese speciale pe Papa însu-şi şi pe Sacra Con1) Residentul Rudolf Schmidt cătră Imp&ratul. Constantinopol,
11 Octomvrie 1640,
2) Residentul Rudolf Schmidt cătră Mihail 'Asquier, dragoman
imp. Const., 20 Noemvrie 1640,
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gregaţiune de propaganda fide despre acestă schimbare
a vederilor sale, dacă biserica romană îi va da ajutor
în nevoile lui şi sprigin în strimtorările lut; el
are,

în sfirşit, de gând,

ca

la

vre-un

loc

retras

să con-

firme şi să pecetluiască prin jurământ aceste promisiuni
şi concesiuni ale lui în presenţa residentului împărătesc
şi a ambasadorului Veneţian, atât a celui ordinar, câţ
şi a celui extraordinar.
Schmidt vrea dar să pună la cale totâlnirea acesta,
despre al căreia resultat va raporta fără de amânare 1),
Se dice că

pentru

expediţiunea

proiectată a se face

primăvara viitOre contra Asacului ati primit ordine dea
î gata afară de Paşa de Ramelia şi cel de Silistria, de

Hanul tătăresc şi de Capudan-Paşa, şi Domnul din Muntenia şi cel din Moldova cu oştirile lor; acâstă scâtere
a armatei lor din ţară, dorințele de raazilire, câie odată
ascunse,

dar continue,

țin înse pe cei
Şi Porta are
după cucerirea
mai ântâiti pe

ale Porții şi reciproca

jalusie îi

doi Domni în 6re-care nelinişte,
în adevăr gândul ascuns de a înlătura
cetăţii Asac pe cej dot Domni şi anume
Mateiii-Vodă 2).

Antonio Grillo,

primul

dragoman

al

Veneţiei,

care

mai naiute a fost agent secret al Principelui Matejtă
Basarab şi a fost după propria-i mărturisire resplătit

de acesta în timp scurt cu

12,000

de taleri, a între-

———————

3) Residentul Badolf Schmidt cătră Cardinalul Antonio BarbaTini. Coustantinonol, 19 Ianuarie 1641.

*) Residentul Rudolf Schmidt
19 lanuarie şi 19 Maiă 1641.

cătră Impăratul.

Constantinopol,

1641
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ținut cu tâte aceste relaţiuni şi cu Lupu, duşmanul
neîmpăcat al lui Mateii-Vodă, sperând a-l put€ exploata
şi pe acesta. Descoperit de Mateiii-Vodă, el a rupt relațiunile cu acesta şi s'a dat pe faţă în partea lui Lupu,
a căruia favor a ştiut atât de bine să-l câştige, încât
acesta a dat fiului lui Grillo în căsătorie pe una din
fiicele sale, dându-i

taleri (după

zestre de 50,000

alţii

100,000). De curând a săvârşit Patriarchul din Constanţinopol în casa lui Grillo ceremonia de logodnă, şi
tătă lumea e mirată, că Lupu, care se ţine sus şi ţine
să aibă

pasul

înaiute

de

ambasadorul

Poloniei, ba pre-

tinde onoruri regale, e atât de josnic, încât îşi alege
ginere pe un mititel dragoman venețian.
Acest

Antonio

Grillo, care

în

marea

lu! lipsă de re-

cunoștință a resplătit multele binefaceri ale lui MateiiiVodă cu prigoniri şi cu unelliri duşmăndse, e de altminteri totodată şi omul, care'n unire cu Grecii a resturna pe Patriarchul Ciril de Veria; favorit al tuturor
baililor venețieni, cu t6te relele servicii făcute contra
scaunului apostolic, şi urit de toţi negoţătorii din Veneţia, el ar merita să fie pedepsit cu asprime de Mateii-Vodă, pentra-ca să nu le mai jâce în viitor Priuci-

pilor feste 1).
1641

Marele-Vizir a cădut întru cât-va în disgraţia Sultanului, fiind-că n'a reuşit cucerirea Asacului, şi când a
făcut la Muftii încercarea de a se plânge de acâsta, de
a-şi justifica purtarea şi de a arunca totă vina nereu1) BResidentul Rudolf

Schmidt

Mihail dAsquier., Constantinopol,

cătră

dragomanul

18 Septemvrie

1641.

împărătesc
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şitei asupra Hanului tătăresc de curând murit,
Muftiul
i-a răspuns, că „el (Marele Vizir) este numai
singur
vinovat, fiind-că nu s'a consultat cu nimeni,
ci a luaţ

tote. disposiţiunile după bunul

stă plac;

dacă

ar fi ma-

zilit mai vainte pe cei dot Domni, cel din Munte
nia şi
cel din Moldova, şi i-ar fi înlocuit cu alţii,
şi ar fi
atacat apoi Asacul dimpreună cu cei doj Domni
noi şi
cu contingentele lor, cetatea ar fi cădut fără
îndoială
în mânile 'Turcilor*. După spusa agentului
muntenese
Mikem (?), care întreţine relaţiuni forte confidenţial
e cu
Schmidt, Marele Vizir a dis în îutimpinarea sa:
„că
cei dci Domni, care nu ai nici o vină şi nu numai
i-al plătit Sultanului punctual şi în deplin tribut
ul
anual, ci ai mai adăugat şi un prisos la el, nu
pot

să fie maziliţi fără de a li
fiind chiar contrarul adevărat,

se face nedreptate ; că,
lucrul are să fie pus cu

multă dibăcie la cale, pentru-ca Mateiii-Vodă să nu
fie
indârjit ca odiniâră Mihaiii-Vodă, care i-a dat Porții
atât de mult de lucru“,
Şi în aslevăr Mateii-Vodă e firm hotărit, precum dice

Mikem,

să stee numai

cu

puterile lui,

care sunt înde-

stulătre pentru apărare, în potriva Turcilor, dacă aceştia ar voi să facă asupra lui un atac nedrept, pentrucare Porta cu anevoiă va put să adune din Rumelia
şi din Dobrogea mai mult de 20,000 6meni, ear dacă
ar fi, ca Turcii să-l atace cu putere covîrzit6re, va
cere
ajutor de la puterile vecine. E deci probabil că Turcii
tor înainta de o cam-dată spre Asac şi vor lăsa nesuPărat pe Domnul

Munteniei t,

1) Raportul Residentalut

sDcemyrie 1641,

cătră

Impăratul.

Constantinopol,

11
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Unul dintre cei doi soli trimişi de Lupu la Moscra
s'a întors înapoi şi-a adus de la marele Duce o scris6re, al căreia conţinut e echivoc ca o enunciaţiune de
oracol;

cel-l'alt, care a rămas

âncă

acolo, se va întârce

cu răspunsul definitiv peste vre-o patru-spre-gece dile,
adecă îndată după-ce va fi sosit la Moscva ctuşul turcesc,
Deocamdată se afla în Moscva la Marele-Duce şi comandantul garnisânei de la Asac, care venise în pers6nă să câră învoirea de a aduna 6ste şi provisiuni de
răsboiii, şi deşi dintru început i se refusase — după tâte
aparenţele— cererea acâsta,

răfus, la care el a răspuns,

că va da el însu-şi foc Asacului şi-l va dărâma, în
taină tot i-a dat Marele-Duce voie, ca, întorcându-se
spre casă, să adune pe teritoriul moscorit 6ste în număr îndestulător, şi i-a mai promis afară de acâsta a-i
trimite şi provisiuni de răshoiii pe cât va cere tre-

buinţa 1).
1642

Medicul de casă al Yoivodului Moldovii Lupu, Giovavni Andrea Scogardi, după naştere Danes, dar promovat în Italia, de altminteri âncă din Constantinopol
cunoscut personal al residentului Schmidt, care la câştigat, pentru interesele împărăteşti promiţânda-i reconpense de ondre din partea Impăratului, raporteză la 11

Pevruarie din Iaşi, că

doi curieri sosiți la 9 Fevruarie

din capitala Turciei i-ai adus Principelui Lupu de la
Sultanul şi de la Marele-Vizir ordine în scris, pri care
1) Dr. Giovanni Andrea Scogardi
Schmidt. Iaşi, 22 Pevruarie 1642,

câtră

Residentul

Rudolf
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e obligat a interveni în numele
'săi propriii la Marele
Duce de Moscva, ca acesta să-f
determine pe Cazaci a
evacua de bună voie cetatea Asac
orţ cel puţia să renunţe a le da vre-un ajutor ori
vre-o spriginire ; despre resultatul intervenirii va
ayg apoi să-i raporteze
Porții. Marele- Vizir, asupra căru
ia apasă mult greutățile cuceriri! cetăţii Asac, e cu
deosebire interesat, să
răuşâscă intervenirea ul Lupu;
şi de 6re-ce pe de o
parte nu mai rămâne ladoială, că
după cucerirea Asacului Turcii aii de gând să porn6scă
fără de lutârgiere
răsboii contra Principelui din Ard
şi a celui din Muntenia, ear pe de alta Lupu a
fost îusăreiuat, ca în
casul, când Marele Duce de Mosera
ar observa, ca anul
trecut, o atitudine

făţarnică

faţă

cu

P6ria

şi, avân

d
tainică înţelegere cu Cazacii, ar
cănta să împedece predarea Asacului, să adune (Lupu)
un contingent de 1000
muschetieri peutru cucerirea aces
tef cetăţi, se înţelege
de sine silinţele zel6se ale lui Lupu
de a-şi face pe cât
se pâte de bogată în succese şi
de fructu6să interve=
nirea pe

l4ugă

Marele

Duce

de

Moscva,

de a căruia

favor se bucură în tocmal ea de al
Sultanului şi de al
Marelui-Vizir, EL a trimis deci Ja
Moscra agenți speciali, a cărora întârcere se aşteptă
de curând 5).
Curierul trimis de Lupu cu
de Moscva la Constantinopol se
Marele-Vizir cătră Lupu, cătră
Marele Duce, ear la laşi, unde
—
') Residental Rudolf Schmidt
12 Martie 1642,

-

|

.

răspunsul Marelui
întâree cu scrisori
Hatmanul polonez şi
Lupu îi dă şi el

Duce
de la
cătră
scri-

cătră Impăratul, Constantinopol,

a
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departe
sâre cătră marele Duce şi-şi urmeză apoi mai
drumul peste Polonia spre Moscva.
iv
EI este însărcinat a aduce înapoi răspunsul definit
căea
curger
în
ile,
de
50
al Moscovitului în timp de
de a
rul timp oştirile turceşti ai să stee mereii gata
de
stare
porni spre Crimea. Asacul e însă pus în buoă
l,
apărare şi prevădut în belşug cu material de răsboi
Cazacii sunt plini de avânt răsboinie, primesc mereit
sporiri şi întăriri din Polouia şi nu înclină de loc spre
supunere pacinică, şi, ceea ce face nodul şi mai grei
de deslegat, ei ati omorit la hotarele despre Moscva ale
Tătariior pe solul turcesc trimis la Moscva 5,
1642

Armata de uscat destinată pentru asediul Asacului,
comandată de Mehemet-Paşa de la Silistria, are să fie
compusă din 20—30 mii luptători luaţi din cele 24 sandjacuri de Rumelia, din 2000 puşcaşi, pe care ali să-i
trimită Domnul din Muntenia şi cel din Moldova, din
oştirea Paşalei de Cafia şi, în sfârşit, din cetele Hanului tătăresc, astfel întrega oştire va trece în acâstă
expediţiune peste 100,000 de 6meni. Se află înse în
rândurile ei,

dacă

trecem

cu

vederea

contingentul

de

rumelioți destoinici, numai puţini ogteni depriuşi cn răsboiul, apot comandantul ei Mehemet-Paşa n'a mai luat
âncă parte

la nici un răsboi,

şi

astfel

răsultatul celui

actual pare şi el forte îndoios.
Cu tâte aceste înarmări şi destăşurări r&sboinice
marele Vizir wa lipsit a-şi da silinţa să determine ye
1) Dr. Giovanni Andrea Scogardi cătră Besidental Schmidt, Iaşi,

14 Aprilie 1642.
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marele Duce de Moscva a-t îndupleca ori
a-i sili pe Ca-

zaci să predee

Asacul;

în

vederea

acestui

scop

el nu

numai a trimis un ceauş la Moscra,
ci a mai dat şi
Domnului din Moldora în deosebi însăr
cinarea de a interveni cu (6tă stăruința la Marele Duce,
promiţându-i
că-i va da, drept răsplată pentru obţin
erea înapoierit
Asacului, pe lângă Domnia lui de acum
şi pe a Munteniei,
Un mai hine-venit ofert, nu i se putea
face lui Lupu,
care şi altfel are în virtutea conferirii Sulta
nului Murad

âncă de

mult

asupra

Munteniei

pretensiuni,

a cărora

realizare o încercase odată şi unu a zădăr
nicit:o decât
deplina înfrângere, pa care a suferit-o
atunci în luptă
cu Domnul Munteniei Mateiii Basarab.
Acâsta e aderă.
rata causă a duşmăniei neîmpăcate
dintre aceşti doi
Domni, şi din timpul acela sunt scrise
şi cele doue lovituri date de Munteni în cartea, care
păstrâză în amintirea răshunătâre pe insultătorii înalte
i Porţi.
Nu numai dar în vederea mai sus
amintitelor sale
scopuri egoiste şi interese particulare,
ci şi spre a-şi
„ dovedi credinţa şi supunerea faţă cu
Porta Lupu şi-a
dat t6tă silinţa şi şi-a desfigurat
tot zelul, ca
| să răuşâscă în misiunea lui:
el a trimis la Moscva
"pe cel mai credincioşi, mai
îndemânatici şi mai
„bine îuzestraţi dintre negoţiatorii
ce în genere îi steteaii la disposiţiune; el i-a făcut
privtr'înşii marelui
„Duc

e fel de fel de oferte şi li-a
promis între altele

Mâştele a duoj sfinţi ţinuţi de Mosco
viţi în mare cinste,
„_€at Cazacilor de la Asac li-a oferit
pentru deșertarea

„Cetăţii o însimnată sumă de bani.
Şi spre a se asigura

"CU atât mat virtos

de

succes,

solii

moldoveni scăpaii
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din când în când îngroziţi câte-o vorbă despre a tâte
pustiitorul potop furtuvatic de Turci şi de Tătar, care
în casul unui refuz de a preda de bună voie Asacul
sar revărsa asupra ţării moscovite cu atâta furie, în
cât mar mat rămân pâtră pe pâtră: astfel s'aii folosit
de persvasiuni şi de ameninţări deopotrivă, ca să-l căştige pe marele Duce pentru intenţiunile lor.
In vreme înse ce ei năzuiaii astfel spre scopuriie lor,
comandantul

de

la Asac,

care

sosise

la Moscra,

ca să

câră ajutor, li-a opus o puternică resistenţă. El a pus
în vederea marelui Duce importanţa cea mare a acestei
cetăţi

pentru

ţara

Moscoviţilor

în

genere,

precun

şi

avantagele şi nşurările ce din posesiunea el resultă
pentru sioguraticele teritorit şi pentru singuraticii supuși ai ei, care în timpul din urmă nu aii mai fost
țălul năvălirilor tătăreşti, ceea ce se întâmpla câtă
vreme cetatea acâsta se afla sub stăpânirea turcâscă;
el a descris posiţiunea şi natura împregiurimil ca fiind
forte potrivite şi ca deosebire avantagi6se pentru sus-

ținerea acestei cetăţi, care tocmai de acaea pâte să fie

apărață cu puţină garnis6nă contra unor armate puternice, precum ai dovedit învaderat strălucitele resultate ale anului trecut; el s'a legat să apere Asacul cu
succes contra întregei puteri otomane, dacă Moscoriţii
îi vor da neinsemnatul ajutor, pe care-l cere; el şi-a
dat silinţa de a-l face pe Marele Duce să se pătrundă
de gândul, că o singură dată se'ntemplă, ca prin r6nduirea îndurării lui Dumnedeii o cetate de atât de mare
importanță pentru siguranţa statelor lui să se afle în
stăpânirea Cazacilor şi că nu i se cuvine de loc săi
lipsâscă de ork-şi-ce ajutor; el Wa conjurat, în sfirşit, *
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aducându-i aminte răspunderea, pe care o va
avâ odată
în faţa lui Dumnegeii, să nu lase ca cetatea acâsta
să
cadă spre marea pagubă a creştinătăţii ear în
mânile
păgânilor.
Asupra acestor stăruinţe contradictorii ale celor
doue
părţi S'aii ţinut în faţa Marelui Duce multe şedinţ
e de
consilii, în care deosebirea vederilor a ieşit învede
rat la
ivâlă şi astfel n'a lipsit nict pentru predarea,
nici
pentru apărarea cetăţii susțiitorii. Comandantu
l Asacului a protestat contra acestei trăgănări şi nu
s'a sfiit
a-şi da pe faţă supărarea, în care Ya pus atitud
inea
Marelui Duce, care procedea faţă cu solii moldoveni
cu
atâta consideraţiune şi atât de amical, încât ei
se legănal în cele mai frumâse speranțe în ceea ce priveş
te
succesul misiunii lor şi în mat multe rânduri i-ai
făcut împărtăşiri epistolare despre acesta şi Princi
pelui

lor, care n'a lipsit nici el

a

aduce

aceste speranţe la cunoştinţa Porţii.

În negoţieri t6tă iarna.
Comandantul

Asacului

a părăsit

prin

curier special

Astfel sta petrecut
în

cele din

urmă

Moscva, în aparență nemulțomit cu Marele Duce, şi solii

moldoveni ali fost şi ei concediaţi. Pe unul dintre amândoi Pa trimis după acea Yasilie-Yodă Lupu la Pârtă,
ca
să facă raport verbal şi să deo lămuriri asupra
botăririi obținute de la Marele Duce, şi să predee în
acela-şi timp Marelui Vizir scrisârea adusă drept răspan
s
de la Marele-Duce, care în resumat cuprindea
următorele +
„Marele-Duce de Moscva, puind totdeauna mare preţ

pe amicia Înaltei Porţi şi animat

de dorinţa de a pă-

stra amicia acesta şi pe viitor neatinsă, profită
cu plă-
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cere de ori-şi-ce ocasiune de a-i face Porții servicii în
î6te afacerile întemeiate, care intră în cercul lui de
putere ori atârnă,

cel puţin,

de dânsul ; tocmai de aceea

nici în casul discutat nu a dat nici aprobarea, nici participarea lui ca Cazacii de la Don să iee prin surprindere cetatea Asac, Dacă dar ei sunt ca nişte tâlhari, o
adunătură de exilați, resvrătitori, dacă ei se ridică în
potriva poruncilor lui, el este hotărit a-și da de dragul
Porții silință să-i determine atât prin protestări energice, cât şi prin ameninţări, precum şi prin tâte celeValte mijloce posibile a deşerta Asacul. De o cam-dată

înse el crede a fi consult,

că Turcii să facă o scurtă

pausă în continnarea luptelor, pentru-ca să-i dee prin
acâsta pntinţa de a obţin€ predarea fără de vărsare de
sânge a cetăţii; dacă Cazacii vor stărui apoi şi atunci
în încăpăţinarea lor, tot nu va fi prea târdiă a întrebuinţa puterea armată contra lor şi a-i alunga din cetate ; Porta să fie de altminteri asigurată, că Cazacii
nu primesc nici cel mai mic ajutor din partea Moscoviţilor*.
Acest răspuns i-a displăcut Marelui-Vizir, carea prins,
din contra, bănuială, că Marele Dace cere de la Turci
armistițiu numai spre a câştiga timp și spre a le da
astfel Cazacilor putinţa de a continua iucrările de fortificare, de a provisiona mai bine cetatea şi de a face
prin aceste

mai

anevoios

atacul

'Turcilor,

Şi

ceea ce

trebuia să-i dee şi mai mare greutate bănuielil odată
ivite era ştirea venită şi confirmată din tote părţile, că
mereii îi vin cetăţii mari cete în ajutor, că Cazacii nu
numai ai reparat pe deplin lucrările de apărare răi
deteriorate în timpul celui din urmă asediit de cătră
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artileria turcâacă, ci ai mal ridicat şi alte foriificaţiuni
aprope inexpunabile şi, abătând printi”un canal apa
Donului în ganţul cetăţii, ai încongiurat fortărâţa
cu un
brâi de apă ce=o ocroteşte; învederat ai ieşit
înse la
ivelă disposițiunile garnisnei din Asac (Aso),
când a
omorit “în drumul lor pe câuşii turceşti trimişi la
Moscva,
Boierul moldovean, care a dus mai sus amintita seri-

sdre Marelui-Vizir,

a

fost

trimis de acesta fără de

în-

târgiere cu răspunsul Porții la Moscra. Ia răspunsul
acesta Porta-şi exprimă mulţumirea de propunerile Marelui Duce, numai dacă ele sunt sincere şi vor fi executate conform cu promisiunile date; ea a indicat înse
în acela-şi timp, că Sultanul, departe de a încuviinţa
propusă amânare a ostilităţilor, a dat armatelor sale
ordiuul de a pleca ; Marele-Duce să-şi dee dar silința
de a-i face cât mat curând pe Cazaci să cedeze Asacul,

căci altfel se vor căi forte răi. Afară

de acest răspuns

boierul moldovân a primit şi iustrucţiuni secrete, precum şi un termin de cinci-geci de dile, în care trebuia
să se întârcă cu răspunsul definitiv al Marelui-Duce şi,
pentru-ca să pâtă lua drumul cel mai scurt, prin Polonia, i sta dat şi un însoțitor ture cu o scrisâre cătră
Generalisimul Poloniej, prin care acesta era rugat
să
incuviințeze la ducere şi întârcere trecerea prin
PoIonia,
Intre aceste Pârta nu perde timpul: armata de uscat
e pusă în mişcare, ear flota înaiutâză cu pânzele
înţinse
contra Cazacilor de la Asow (Asac), care se armâză
şi
se întăresc şi .eă cu grăbire; după tâte aparențele
dar
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cu auevoiă se va mai

put€ înlătura ciocnirea sângerâsă

a celor doue părţi 1).
1642

Domnul

Munteniei,

Mateiii-Vodă,

se

plânge prin soli

speciali trimişi la Pârtă contra Domnului Moldovii Vasilie-Vodă Lupul, fiind-că acesta a urmărit prin o câtă
de călăreţi, spre marea pagubă a ţării, pe un boier de
îrunte,

care a fugiţ din Moldova

în Muntenia

şi a arun-

cat în temniţă pe soţia şi pe copiil acestui boier. In
urma acestei plângeri Marele-Vizir trimite pe o Agauă
la Lupu cu ordinul, ca să pună în libertate familia
boierului fugar şi să dee despăgubire pentru stricăciunile făcute pe teritoriul

muntân

de călărimea

ce-a ur-

mărit pe acel boier 2),
1642

După ştirea dată de confilentul Dr. Gioranui Andrea
Scogardi,

medicul

de

casă

alui

Vasilie

Lupu,

la 13

Maiii, un negoţător sosit de la Moscva la 12 Mail i-a
adus Principelui de la Marele-Duce o scrisâre semnată
în ajunul Paştilor, în care Marele-Duce se scuză în cestiunea omorului c6uşilor turceşti trimişi la Moscva,
pe care (după spusa lui) Vai sărirşit Cazacii polonezi
iâră de ştirea şi îuvoirea lui, şi declară, că tot mai
aşteptă âncă sosirea solului moldovâu trimis cu răspunsul Marelui-Vizir. Căpitanit din Asov tot mal rogi de
1) Residentul Radolf Schmidt
18 Mai 1642.
2) Residentul Rudolf Schmidt
19 Maiii 1642,

cătră Impăratal. Constantinopol,

cătră Impăratul.

Constantinopol,

ET NED
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altminteri pe Marele-Duce
acesta refusă 1).

să

le

dee

ajutor,

ceea ce

luainte cu câte-va gile Lupu a încunoştiinţat pe Marele Vizir despre hotărirea luată de Marele-Duce de
Moscva în ceea ce priveşte Asovul, în virtutea căreia
Cazacii ati să, evacueze cetatea acâsta şi s*o predea în
puterea 'Turcilor. Ştirea acâsta a fost; confirmată şi de

solul moldoven,

care

s'a

întors

de

la

Moscva

1642

la 20

Iunie, sol, căruia i se deduse, precum s'a dis, un termin de 50 ile spre a se întâree şi care a venit însoțit de un sol moscovit ce s'a presentat la Pârtă
cu
răspunsul Marelui-Duce, care e dat în acela-şi înţeles.
In faţa acestor ştiri atât de plăcute ambii solt ali avut
parte de mulţumirea de a fi căftăniţi în public.
Marele-Vizir tot nu are înse deplină încredere în
Lupu şi i-a dat atât dragomanului venețian Grillo,
acum cumnat al lui Lupu, cât şi mai ales agentului din
Moldova în deosebi

în ton

ameninţător

să înţel6gă,

că

dacă ştirile date de dânşii în ceea ce priveşte Asorul
ar sta în contradicere cu acele, pe care le va da Hanul tătăresc prin Agaua lui, a căreia sosire se aşteptă
in tot csul, ei nu vor găsi nict în Moldova, nică
în
Veneţia ocrotire contra prigonirii lui de răsbunare
2).

Redjep-Aga, care se întorcea peste Moldova la Constantinopol, a găsit Asovul deşertat, de Tătar,
şi-a făcut în giamia de acolo rugăciunea nesupărat;
de nimeni
n.

') Residentul Rudolf Schmidt cătr
25 Mali 1642.

Impăratul.

Constantinopol,

1) Residentul Rudolf Schmiăt cătră Împăratul. Constantinopol,

21 Iunie 1642.

59,838. III.

N

1642
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și a lăsat acolo, până la sosirea, Pagalelor ce se află
pe drum, 300 dintre cei 500 'Tătari, pe care-i adusese
cu dânsul, ca să ocupe cetatea gi să repareze fortificaţiunile.
Astfel se termină mult ventilata întreprindere contra
Asovului, tot atât de mult spre adevărata glorie alai
Lupu, căruia Turcii îi datoresc recunoştinţă, ca spre
ruşinea neştearsă a Moscoriţilor 1).
1642

Nereuşind cu pretendenţa sa asupra Munteniei, Lupu,
Domnul Moldovii, cere cel puţin, ca confirmarea pe viaţă
şi irevocabilă şi inamovibilă să i se dee printr'un hatigerif al Sultanului pentru Moldova. Rămâne să se vagă,
dacă cu succes ori nu.
Lupu a ma! reclamat apoi la Pârtă contra lui Răk6c2y, Principele Ardâlului, din causa unui castel fortificat zidit la hotarele Moldovii, care ar fi având să le
fie de adăpost şi de scăpare tuturor fugarilor şi pribegilor din Moldova ; dacă deci Porta îi dă aprobarea, el
se declară gata de a cuceri cu arma acest; castel şi de
a-l dărâma. Agentul ardelenesc, chemat din causa acesta
la Marele-Vizir şi tras la răspundere, a declarat, că el
nu cunâşte starea lucrului, dar va cere de la Râk6czy
informaţiunile cuvenite. Lucrul are înse, în genere apa-

reuţa, că Marele-Vizir, nerefusând fără discuţiune apro-

barea cerută, vrea numa! să se j6ce cu Lupu, de 6rece el, care a fost odată bătut de mai slabul Mateiă1) Dr, Scogardi, medicul de casă al lui Lapu, cătră residentul

împărătesc Rudolf Schmidt. laşi, 4 Iulie 1642.
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Vodă (Basarab), e în primejdie de a fi
strivit; cu desăvirşire de puterea mai mare a Principelui
din Arde].
Pentru ducerea în ţară a viitorului săi
ginere, care
e un fiii al dragomanului venețian Grillo
şi pe lângă
acâsta un cap ste şi un nătăriti vanitos
şi togâmfat,
Lupu a trimis aici câţi-va boieri şi câte-va
trăsuri, ear
plecarea în Moldova va urma probabil în
8—10 gile.
T6tă lumea se miră de răul gust şi de josni
ca încuscrire alui Lupu 1).
Marele-Vizir, forte neplăcut atins de meritele. ce-şi
arogă Lupu fără de sfială în cestiunea recâştigării
Asovului şi desconsiderând cheltuielile şi opintirile
lui în
acestă afacere, vrea cu orj-ce preţ să facă să
prevaleze
părerea, că Cazacii nomai şi numai

de frica

ce i-a cu-

prins în faţa armatelor otomane, a căreia
superioritate
0 simţiai bine, ali fost determinaţi să evacue
ze Asorul.
Tocmai de aceea dispar tâte prospectele în
ceea ce priVeşte rivnirile lui Lupu asupra Munteniej,
Folosindu-se de acestă împregiurare, residentul Schmid
t
paue în vederea D-rului Scogarâi şi prin acesta
în alui
Lupu lipsa de recunoştinţă a 'Turcilor şi speră,
că astfel şi anume cn ajutorul D-rului Scogardi,
care are
Mare îurturire asupra stăpânului să, să-l
abată pe
acest Domn de la supunerea şi de la fidelit
atea lui faţă

ca Porta, deşi tmpăcarea lui cu Mateiii-Vodă
e de o
cam dată zădărnicită de reciproca lor duşmănie.
D-rului Scogardi,

care

cere

de

la împăratul

drept

tăsțlată un lanţ de aur ori cel puţin o diplomă nobili—————————

') Residental Radolf Schmidt cătră dragomanul
Mihail A" Asguier, Constantinopol, 30
Iulie 1642,

împărătesc

1642
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tară, Schmidt propune să i se acorde una din aceste
doue semne de graţie, pentru-ca prin speranţa de a
obţin€ şi pe cea-Valtă să fie menţinută disposiţiunea lui
de a servi cu credinţă.
Ginerele lui Lupu a plecat mai de ună-di în Moldova
cu mare alaiti în trăsura cu şase cal a Principelui şi
încungiurat, de diregătorii, pe care i-a trimis acesta.

Dacă ar fi putut
ginere
greşit
ori în
ulițele
seşte
1642

Lupu

în tot casul săşi găsâscă un

mai de frunte, Grillo sar put şi el să-şi fi
socotela, căci aceşti Principi sunt nimiciţi adeseo singură clipă, şi în adevăr se văd umblând pe
Stambulului mulţi dintre dânşii, cărora le lippânea de tâte ilele!).

Lupu îşi pune acum t6tă nădejdea în trupele turceşti
ce se întorc din expediţiunea făcută asupra Asovului,
care vor ataca, crede el, pe vecinul săii Mateii şi-l vor
alunga, apoi îl vor ridica pe el în scaunul Munteniei,
Deşi înse aprope în fie-care di îşi dă silinţă să îmbărbăteze pentru acestă întreprindere pe Pagaua ce are comanda, e până acum nesigur, dacă concentrarea trupelor turceşti, care după cele din urmă ştiri a fost, ordonată, se face în vederea unui atac asupra lui MateiiiVodă ori contra

Poloniei,

care

a

ridicat

un castel la

Obristeni şi a omorit prin Cazacii ei pe solii turceşti.
(Comunicând scristrea acâsta, Schmidt intervine la
Împăratul si-l confere lui Scogardi diplomă nobilitară şi

libertăţi nobilitare, pentru-ca el să fie cu atât mai zelos
1) Residental Rudolf Schmidt cătră
tinopol, 8 Septemvrie 1642.

Mihail

d'Asquier, Constan-

165

în urmărirea măsurilor
lui despre ele £),

luate de Lupu şi în raporturile

Schmidt, se teme, că cele 20,000 galbeni ce urmeză
Să i se dea Marelui-Vizir pentru desărirgirea operei de
pace vor urca numai preteusiunile lui şi vor face âncă
mal nesuferită îngâmfarea lui neruşinată, ceea ce dovedeşte în deajuns procedarea lui faţă de Mateiii-Yodă,
Domnul

Munteniei.

Acâsta

adecă,

pentru-ca

1642

să-şi potă

guverna ţara în linişte şi nesupărat de nimeni, i-a o'erit Marelui-Vizir un dar de 20,000

taleri;

acesta înse

a declarat, că suma acâsta e neîndestulătâre şi neacceptabilă şi a cerut 40,000 de taleri, pe care Yoivodul
ia şi dat. Şi Mateiii-Vodă nu se simte cu tote uceste
sigur în posiţiunea Jul şi e cuprins de acelea-şi îngrijit
ca maj nainte, Dacă i se oteră Marelui-Vizir o sumă
de bani, urmeză să fie primită suma cerută de el, orişi-cât de mare ar fi ea, căci altfel duşminia e mai
mare şi causa stă mai răi decât mai naiate2).
După o şedinţă secretă de patru re a divanului,
cara a fost ţinută la Narele-Vizir, s'aii trimis âncă în
acea-şi gi doue Agale, la Hanul tătăresc şi la Serdarul
Mehemet-Paşa, ca, după-ce li se vor fi dat mai nainte
sabia de onre şi caftanul ce li s'aii acordat, să li se
comunice, precum se dice, ordinul, prin care Porta îi
insărcin€ză, ca amândoi în înţelegere ori să-l prindă cu
1) Dr. Scogardi, medica! lui Lapo, cătră residentul Badolf
Schmidt, laşi, 13 Septevrie 1642.
) Residentul Schmidt cătră Impăratul, Constantinopol, 17 Septemyrie 1642.
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dibăcie pe Mateiii-Vodă ori să-l înlăture prin vre-o manevră r&sboinică; dacă înse acâsta nu sar put pune la
cale, ci ar fi temeri

că

se va

produce

un

prea mare

conflict, ei vor av6 să se prefacă față cu Mateiă-Yodă
şi să lase deocamdată planul neexecutat 1).
1642

Un sol al Marelui Duce de Moscra soseşte la Iaşişi-t
predă lui Lupu drept dar o legătură de pei de samur
şi câte-va vulpi negre. El are misiune în o cestiune
secretă, despre care vorbeşte numai cu Principele.
Feciorul Generalisimului Polonici îşi va serba în curând cununia, la care Lupu, învitat şi el, are de gând
să trimiţă pe unul dintre cei ma! de frunte boieri
ai să.

1643

Râk6czy, Principele Arââlului, invită printr'un sol
special, care soseşte la 5 Ianuarie la laşi, pe Lupu la
cununia fiiului să, care ia în căsătorie pe o nepâtă a
lui Bâthory. Domnul Moldovii trimite ca representant al
sti la acestă sărbare pe un boier cu numele Cantacuzino, fratele Casandrei, un om deştept şi cu cultură

distiosă şi amic al lui Scogardi 2).
1643

Solul moscovit venit numai cu credenţional, dar fără
altfel de hârtie de la Marele-Duce se află âncă la Iaşi,

unde el a avut până acum cu Principele numai doue
convorbiri, al cărora conţinut e o enigmă.
5) Residenţul Schmidt
Septemvrie 1642,

cătră

) Dr. Scogardi cătră residentul

vrie 1642,

Impăratui.
Schmidt.

Constantinopol,
laşi,

17

3 şi 4 Decem-

167

După părerea generală Lupu, spre a obţine evacuarea
Asorului, i-a promis Marelui-Duce mai mult decât ceea
ce pite să implinâscă, gi solul moscovit stărue acum
după tâtă prohabilitatea să se împlinâscă cele promise,
După t6te semnele Turcii îşi peră încetul cu încetul
creditul în ochi! luf Lupu, care ar put de altminteri
să fie împăcat cu Mateii, dacă acesta s'a put face cu
păstrarea vazei lui. Cu Polonia el întreţine, cel puţin
în aparenţă, relaţiuni bune !).
Atât Lupu, cât şi Matei Basarab primesc de la
Portă confirmarea în scaun, ceea ce nu se pâte airibui
decât intervenirii Maralui-Vizir

Mustafa-Paşa,

1643

care li-a

imprumutat însuşi celor doue capuchihaiale banii trebuincioşi pentru acesta şi anume pentru Sultanul
30,000 taleri, pentra Sultana-Yalidă 5000 taleri, şi
pentru Kislar-Aga 5000 taleri. Nu se ştie âncă ce şi-a
reservat sie Marele-Vizir în afacerea acâsta, după totă
probabilitatea înse nu pote să fie mai puţin de 40,000
taleri2).
Hendan-Zad6, un om dibacii şi cu vadă, a primit
dilele aceste o misiune în Muntenia, unde are să-i ducă

lui Mateii-Vodă ştirea
şi are, precum

se

despre confirmarea lui în scaun

bănuieşte,

să execute şi însărcinări

secrete,
2

1) Dr. Scogardi
1643,

cătră

residental

Schmidt.

laşi,

7

Ianuarie

) Dr. Scogardi, medicul luf Lupu, cătră residentul Rodolf
Schmidt, laşi, 5 Fovruarie 1643,

1643
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După cum se dice, în curând va primi şi Lupu printr'un curier turcesc o asemenea confirmare,
Schmidt îi scrie lui Scogardi, că dacă Lupu înclină
spre o împăcare cu Mateiii Basarab şi ar voi să se supună ca acesta arbitriului Impăratului, Impăratul, în
urma intervenirii lui Schmidt, ar fi gata să primâscă
îasărcinarea acâsta şi împăcarea fără îndoială sar pute
pune la cale; că prin acestă supunere la arbitriul celui
mai mare dintre Principii creştini de pe faţa pământului dignitatea lui par fi câtu-şi de puţin jignită;
că, în sfirşit, pacea

obţinută

astfel ar trebui să le fie

ambelor părţi învrăjbite deopotrivă priinci6să şi folositâre, câtă vreme acum atât ambii principi, cât şi supuşii lor sunt despuiați fără cruţare şi storşi fără de
milă

de cătră Pârtă,

care

atât

de bine ştie să exploa-

teze vrajba dintre dânşii 1),
1643

După datele comptabilului suprem al Turciei veniturile ordinare ale împărăției otomane se urcă, ce-i drept,
numai la 7—8 miline (probabil taleri), dar ele primesc adause bogate şi caracterul unor comori nezecate
prin veniturile extraordinare, cum sunt: încărcările cu
biruri şi cu prestaţiuni în naturalii, confiscările şi darurile impuse. Ceea ce întrece însa i6te cele-lalte isvâre
de venit suut marele număr

de feude (timare),a cărora

posesiune e împreunată cu obligament de a da în cas de
răsboii la cel mai mic semn al Sultanului contingente
de călărime determinate pronorţional după mărimea ti1) Residentul Rudolf Schmiăt
25 Pevruarie 1643.

cătră Impăratul. Constantinopol,
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marei şi de a le echipa şi întreţine
prie, astfel că Sultanul pâte totdeauna

cu cheltuiala prosă sectă în câm-

pul de luptă până la 80,000 de călăreţi bine echipați
fără-ca să cheltuiască o para. Dar tocmai abusurile
ajunse la o întindere ne mat suferită în ceea ce priveşțe impunerea şi incasarea birurilor, la care executatorii de dare desptie şi store poporul fără de nici un
folos pentru stăpânitorul ţării şi numai ta profitul pun=
gilor sale proprii, tocmai aceste depopuleză ţara prin
emigrări

necurmate,

care

sunt

forie

dese şi în

ţările

române şi al cărura mers îl duce pe nenorociţii fugari
din Moldova în deosebi spre Polonia, ear din Muntenia
spre Ard6l 1).
In articolul

II.

al

acestui

iractat

puterile contrac-

tante promit lui Râkdczy, familiei şi avutului luj, precam şi staturilor bine dispuse ale Ungariei deplina protecţiune, apărare şi ocrotire contra ori-şi-cărui atac din
partea duşmanilor declaraţi ori a adversarilor instigați
în ori-şi-ce chip contra lor, între care ai să fie înțeleşi şi Domnul din Muntenia şi cel din Moldova, în care
Râkdezy are tot atât de puţină încredere ca ta Turcia.
Impăratul face contra acestui ariicol obiecţiunea, că
uuui vasal ori unui supus nu i se cuvine de loc să recun6scă spre jignirea suveranului săi proiecţiunea unui
Domu străin, eară lui Râksezy i se cușine acâsta cu
atât mai puţin, cu cât el sa declarat în tâtă forma
vasal al Turciei, şi acum caută cu tâte aceste să-şi su) Rodolt Schmidt, fostul resident împărătesc, cătr& Impăratal,
Viena, 20 August 1643,

1643
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praordoneze atât de numeroşi şi de puternici protectori,
După o asemenea procedere, dacă ea ar rămâne nemustrată, Domnul din Muntenia şi cel din Moldova s'ar
pune şi ei sub protecţiunea Poloniei, sub a Moscrei ori
sub a vre-unui alt stat şi prin acâsta ar trage o însămnată parte din împărăţia otomană sub supremație
străină.
Impărtăşirea făcută de residentul împărătesc Sultanului despre acestă alianţă şi despre urmările ei inevitabile, precum şi despre corespondenţa suspectă alui
Râk6kzy cu Suedia a contribuit mult la căderea marelui
Vizir Mustafa-Paşa şi la tristul lui sfîrşit. Porta mai
află din aceste, cum

vrea Râkdczy

să

prefacă

un stat

vasal turcese în proprietate dăinuitâre şi neatîrnată a
sa, dându-și silință să-l momâscă pe Sultanul cu vorbe
dulci 1).
1644

Pe cât de primejduită era atunci posiţiunea Impăratului, se învedereză din adresa lui cătră Curtea din
Roma, în care afară de subsidii potrivite, cere şi o energică
intervenire la cabinetul francez spre a îndemna cu succes să nu încurageze şi să nu spriginâscă pe Râk6czy,
care e aliat cu Turcii şi amenință statele împărăteşti.
Deşi în cestiunea de bani nu s'a dat âncă din Roma o
botărire favorabilă, instrucţiunile date la 6 Ianuarie representantului Papal, Cardinalul Grimaldi, precum şi
brevele adresate în cesfiunea acâsta Reginei Franţei,
1) Tractatul de alianță între Svedia, Franţa şi soţii lor de
Iuptă de o parte şi Principele Ardâlului Râkdczy de alta. Criticat
şi glosificat de
st. n. 1643.

guvernul

împărătess.

Alba Talia, (16 st. v.) 29

1

Cardinalului Mazaria,

Ducelui

de

Orleans

şi

Prințului

Cond sunt concepute cu desăvirşire comform
cu spiritul
cererii făcute de Impăratul şi în înţelesul ei,
declarând
încuragiarea şi spriginirea ereticilor şi a necred
incioşilor
drept lucru pe cât de necreştinesc, pe atât
de imprudeot şi dându-le seri6să îndrumare să se ferâac
ă cu atât
mai virtos de aceste, cu cât opera de pace
e la Miinster
forte înaintată. Deasemenea şi meritul, pe
care şi l'a
câştigat Regele Danemarcei Christian IV. făcând
u-i ambasadorului împărătesc comitele Auersperg
impărteşire
despre înterceptata scristre a mareşalalui
'Torstenson
cătră Regiua Svediei, e cu atât mat losem
nat şi mai

vrednic

de

afla şi copia
k6czy 1),

recunoştinţă,

tractatului

cu

cât

în

plicul

tocheiat îutre

scrisorii se

Svedia

şi R4-

Actualul patriarch grecesc se ține ascuns
din faţa
Porții ce umblă să-l prindă; ea bănuieşte
adecă, că el
are mari bogății în bani şi, fiind-că el, un
Albanes, a
stat în mare graţie la compatriotul să, stran
gulatul
Mare-Vizir Mustafa-Paşa, ea are de gând să-l
desbraca
de dignitatea lui patriarchală şi apol să-l răpesc
ă şi
viaţa şi banii 2).
Râk6czy

obţine

prin

mari

daruri

de

ban! şi prin

1) Scrisorile cardinalului Qevelli cătră Imp&ratul.
Roma, 18,
20 Fevruarie şi 9 Aprilie, — Ferdinand III, cătră
Dacele Sevelli

fratele Cardinalului, Linz, 16 Decemvrie 1644
.— Christian IV, de

Danemarca cătră ambasadorul împărătese, Copenh
aga, 25 FeYruarie 1644,
) Residentul împărătesc Alexandra de Greiftenklaa cătră
Impăratal. Constantinopol (Pera), 20 Pevraarie 1644.
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promiterea unui însămnat câştig nu numai aprobarea
fostului Mare-Vizir pentru întreprinderea lui contra Impăratului, ci totodată şi spriginire activă în ea, şi s'a
emis ordine în acest înţeles cătră Paşa de Sofia, rătră
cel din Bosnia,

cel de Silistra şi cel de Buda, ear Domnul

din Moldova şi cel diu Muntenia aii fost însărcinaţi să-i
sară fără de voia lor Principelui din Arddl cu câte
1000 de călăreţi în ajutor. Residentul împărătesc reuseşte, ce-i drept, să obţină revocarea contingentelor de
trupe turceşti şi a ordinelor către Paşale, dar trimiterea călirimii din Moldova şi din Muntenia n'a putut
să fie împedecată, fiind-că pe acâsta Marole-Vizir i-a închiriat-o, aşa dicând, lui Râkâczy pentru suma de
40,000 taleri. Mateii-Vodă îl şi vesteşte pe Greiifenktau
să se ierâscă de unelțirile lui Râkâczy ”).
1644

Câtă vreme până acum precăderea internunţiilor împărăteşti era formal recunoscută şi bine întemeiată, şi
Sultanul sunt acum câţi-va ani i-a dat la audienţă
faţă cu marele ambasador al Engliterei pasul ântâiii
internuuţiului Kinski, deşi acesta se presentase fără
pompă deosebită şi numai cu o suită de 12 pers6ne, şi
în urmă Marelui-Vizir condamnat la strangulare i s'a
socotit drept un păcat vrednic de pedâpsă fapta, că
pentru 5000 de taleri i-a dat cu tâte aceste primul
pas ambasadorului englezesc, acum câştigă şi la Constantinopol teren usul diplomatie introdus la curţile creştine,
1) Residentul Alexandru de Greiffenklau cătră Impăratul.
stantinopol,

11 August

1644.

Con-

1%

şi deosebirile dintre marii ambasadori şi alţi
perd încetul cu încetul şi aici importanţa 1),

La 25

Martie

colae Chmielczki,

soseşte
trimis

în

soli îşi

capitala Turciei solul Ni-

la Marele-Vizir

de Generalisimul

Poloniei Koniegpolski cu reclamaţiuni contra 'Tătarilor,
Îl trimite residentului împărătesc o scristre din partea
numitului Koniegpolski şi îi propune o întîlnire secretă,
care a şi avut loc la 31 Martie în mânăstirea Sf.
Maria din Galata. Cu ocasiunea acestei întâlniri Chmielzki (i face în numele şi din însărcinarea generalisimului polonez împărtăşire, „cum Râkâczy, cuprins de
temerea, ca nu cum-va să sufără, ca odinidră Gavriil
Bethlen, în faţa Vienei în luptă cu oştirile Poloniei o
înfrângere deplină şi să fie luat pe g6nă şi condus ast;
fel de intenţiunea de a tmpedeca prin o diversiune pe
regatul Poloniei de a-i da Impăratului ajutor efectiv, a
obţinut de la Pârtă un ordin cătră Hanul Tătarilor, ca
să năvăl6scă fără de întârgiere în Polonia, şi a stăruit
cu atâta succes pentru executarea imediată a acestui
ordin, încât 'Tătarii a şi năvălit în număr mare în
Polonia. De aceea generalul Koniegpolski, după dorinţa
şi cererea lui Greiffenklau,

nu numai

a rugat âncă mai

nainte cu stăruință pe Yasilie-Vodă Lupu, Domnul Moldovit, să pună în vederea Porții infidelitatea lui Râkoczy
şi s'o sfătuiască pe Portă să nu aprobe de loc întreprinderile lut contra Impăratului,

ci Va însărcinat acum

şi pe el însu-și (Chmielzki),

în

ca

1) Residentul Alexandra de Greiffenklaa
stantinopol, 21 August 1644.

trecerea

lu

prin

cătră Impăratul, Con.

1644

Moldova să stărne în deosebi şi cu tot dinadinsul pe
lângă Lupu. Lupu a şi început intervenirea lu! contra
lui Râk6ezy. Konieqpolski se pune de altminteri pentru
promovarea intereselor împărăteşti cu totul la disposițiunea Impăratului însu-şi şi la a residentului Greiftenklau, ba a făcut şi încercarea de a deterinina pe R4k6czy printr'un sol special, Pedanski, să renunţe la planurile. lui ostile.
Cu îdte aceste bune disposiţiunt Staturile Poloniei se
feresc de un răsboiii fie cu Turcii, fie cu Creştinii, ear
ac6sta parte din oposiţiane faţă cu regele lor doritor de
răsboii, parte fiind-că n'ar put să conteze că li se va
da infanterie germană, care în casul acesta li-ar fi indispensabilă, apoi din causa conflictului cu oraşul Danţea,
precum şi pentru-că ai de gând să închee după mârtea
regelui o pace eternă cu Svedia şi, în sfirşit, peutru-că

m'aii încredere nici în Cazacii de Zaporog,

nici în Mos

coviți, de 6re-ce aceste naţiuni iuxta ocasiones rerum et
temyorum numai pe noroc se radămă, numai pe el îl
urmâză şi uşor uită tractatele incheiate şi invoielile
scrise, căci s'a vădut, că Moscoviţii acum sunt în duşmănie cu Turcii, acum aliaţi alăturea cu dânşii şi apoi
ear se presentă alăturea cu alţii 1).
1644

Lupu-Voiă se pune în stare de apărare faţă cu Porta,
fiind-că se teme, că după reconsolidarea păcii cu Impăratul trupele turceşti comaudate spre hotarele Ungariei
vor fi trimise să facă fără de veste un atac asupra
1) Residental Alexandra de Greiftenklau cătră Impăratal. Constantinopol, 19 Aprilie 1644.
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Moldovii. De aceea

el se înarmâză

atitudine hotărită,

e

gata

să

cu

mârgă

mult

zel, ia o

la extrem, îşi dă

înse în acela-şi timp silinţa de a-şi câştiga în Polonia un

radăm, pe care caută a şi-l asigura în cel mai durabil
mod prin

proiectata

căsătorie a fiicei

sale cu d-l Ro-

niegpolski. Chemat în mal multe rânduri la Pârtă, el îl
dă în cele din urmă trimisului turcesc răspunsul: el
nu are ce să caute la Pârtă, şi tot atât de puţin i-a
ficut vre-o nedreptate, pentru care ar ave să răspundă

în faţa ei. El simte de altminteri, care e gândul Porții,
şi dacă e vorba să mâră,
lui 50,000 de Turci arma
ce el de altminteri vrea să
staturile Poloniei nu e atât
0 intervenire în seris ori
la Pârtă în favorul lui.
Mateiii-Yodă

el preferă să ridice asupra
decât un calâii mâna. Ceea
obţie de la Regele şi de la
un ajutor armat, cât mai ales
vre-ua alt-fel de mijlocire

nu se simte nici el, ca Lupu, câtu-şi de

puţin sigur faţă cu Porta,

şi singur

o cam dată ameninţat

ea,

de

Râk6czy nu e de

pentru-ca

să nu fie îm-

pins a incheia cu cel dot Principi şi cu Impăratul o
alianță contra 'Turcilor şi astfel să dee în paguba Porții
răsboiului pregătit contra Împăratului o direcţiuae diametral opusă, Potrivit cu acest spirit de. consideraţiune
croţătâre şi drept recompensă pentru darul de 50,000
taleri, pe care i Pa făcut Porții în public, atât Râk6czy,
cât şi fiul săi ai primit de la Pârtă caftane de
oudre 1),

1) Residental Alexandra de Greiftenklau
stanţinopol, 11 August 1644.

cătră

Imptratul. Con-
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Vasilie-Vodă Lupu obţine la 27 Septemvrie consimţământul Porţii pentru căsătoria fiicei sale mai mari cu
tînărul Jan Radizwil din Litvania !).
1644

La începutul lunei Septemvrie s'a întâmplat, că în
timpul unei şedinţe (tempore consistorii) ţinute în biserica catedrală grecâscă Sf. Gheorghe un grec cu numele Larissa,

căpătenie bisericscă,

s'a jus din ură per-

sonală în protiva Patriarchului şi la tras în faţa tuturora în judecată la Sultanul, a umplut înse, prin acesta
pe publicul asistent compus din Greci de atâta amăvtciune, încât numai cu anevoie a scăpat cu viaţă din
mânile mulţimii torburate şi Patriarchul numai cu grei
a putut să-l apere.
EI s'a şi plâns apol la Sultanul, care a destituit pe
Patriarchul şi a pus succesor al lui pe Metropolitul de
Adrianopol. In urma acestui decret de destituire şi de
numire sinodul electoral grecesc a trebuit să procedă,
de voie, de nevoie, la o nouă alegere, şi alegerea a
cădut, fireşte, asupra candidatului designat de Sultanul
după-ce sinodul a luat mai nainte act despre destituirea
pronunţată de Sultanul şi a publicat atât motivele destituirii, cât şi pedepsa de excomunicare, cu care erai
pro forma ameninţaţi cei

ce se vor fi puind în protivă.

Cu ocasiunea publicării acestor hotăriri ale sinodului
poporul grecesc refusă, ce-i drept, lămuri şi făcând
gălăgie să primâscă pe noul Patriarch ce i se impunea
şi pe care-l declara nevrednic şi vrednic de dispreţ,
1) Dr. Scogardi cătră Rudolf Schmidt. Constantinopol,
temvrie 1644.

27 Sep-
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fiind înse tâte aceste zadarnice, a trebui
t în cele din
urmă să se linigtâacă şi să se împace
cu ceea ce era
inevitabil 1).
Lupu i-a făcut pân'acum prin combater
ea lui RAk6czy la Pârtă causei împărăteşti fârte
bune servicii, şi
de 6re-ce pe la începutul verii trecute
a mai cerut de
la resvrătitorul Râk6czy înapoi şi corpul
săi auziliar de
1000

călăreți, residentul împărătesc

se simte îndemnat

a-i împărtăşi viile sale mulţumiri, ceea
ce el face parte
verbal şi prin o scris6re directă, parte prin
intervenirea
generalului polonez Koniegpolski, un lucru,
la care Lupu
â răspuns, precum se vede din scrisrea
alăturată în
original, pe cât de politicos, pe atât
de binevoitor.
Domnul Moldovii îşi ofere şi pe viitor servi
ciile Impăratului, e supărat pe Răâk6czy, doritor de
a primi de la
Pârtă în loc de Moldova Ardelul şi în relaţ
iuni intime
cu numitul general, care la pus, ce-i drept
, pe resident în legături amicale cu Lupu, dar proce
de însu-şi
cu multă precaujiune în ceea ce priveşte
pe Râkoczy.
Mateii-Vodă din Muntenia a intrat de cât-v
a timp
cu Râk6czy în relaţiuni amicale, pe care înse
amândo!
le tăinuesc şi le întreţin numai prin ascuns,
pentru-ca
Porta să nu prindă veste despre suspe
cta lor înţelegere 2).

') Residentul Alexandra Greiftenklau de Volrat
cătră Impăratul.
Constantinopol 30 Septemvrie 1644,
) Residentul Alexandru de Greiffenklau cătră
Impăratul, Constautinopol, 4 Decemvrie 1644.
.
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fiica
Pregătirile pentru nunta Principelui Radziwil cu
la
viitor
ie
Ianuar
pe
toat mare alui Lupu, care e fixată
tot
nu
;
rat
laşi, înainteză, şi nunta se va face neapă
6re-ce
atât de sigură pare nunta tinărului Griilo, de
nunta
de
mit
mulțu
puţin
de
atât
Lupu pare a fi tot
care
pe
ehaia,
câpucb
luk
acesta ca de Dimitrachi, fostul
prin
oferă
se
de curând l'a scos din diregătorie. Lupu
Dr. Scogardi residentului Greiftenklau a-l mijloci în taină
t,
corespondenţa cu Impăratul prin Polonia şi s'a împăca
duşrab,
i-Basa
Mateii
cu
urmă
precum s8 dice, în cele din
manul lui 1).

1643

La 5 Fevruarie st. n. se va serba la Iaşi cu pompă
mare căsătoria fiicei lui Lupu cu Principele polonez
Jan Radziwil,

nuntă, la care va fi representată în mare

număr clasa magnaţilor din Polonia, precum şi nobilimea inferiâră şi a cărei splenâre urmezi să fie ridicată şi prin presenţa unui representant al Regelui din
Polonia. Şi de 6re-ce Lupu & promis, precum se dice,
şi pe fiica sa mal mică tot unui fruntaş din Polonia,
impregiurarea acâsta nu va fi lipsit a produce la Portă
fel de fel de îngrijiri, temeri ascunse, jăluşii tnăbuşite
şi mânie păstrată în taină. Astfel cu tot consimţămtntul formal pentru tucuscrirea lui Lupu cu Radzivil,

Marele-Vizir a invitat pe soţia

Domnului din Moldova

şi pe ambele lui fiice la Constantinopol — făcându-le
daruri politicose; dar precautul Lupu nu intră în cursă,

ci refusă cuviincios invitaţiunea *).
1) Dr. Scogardi cătră
cemvrie 1044.

Radolf Schmidt.

2) Residentul Alexandra de Greiffenklau
stantinopol, 5 lanuarie 1645.

Constantinopol, 11 Vcătră Imptratul. Con:
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Domnul Munteniei, certat ear cu Râk6czy,
se uneşte
cu Lupu contra lui Râk6czy şi îusărein6ză
pe agenţii
săi să se pună cu privire la cestiunea acâsta
în mai de
aprâpe înţelegere cu marele ambasador
împărătese Comitele Herman Czernie, Acesta înse, consi
derâud drept
lucru primejdios întilnirea pe faţă cu ei,
îi trimite să
se înţelză cu residentul Greiftenklau,
căruia 1 şi fac
apoi în casele proprii ale lui Matheiii-Vodă
persona! tmpărtăzire despre importanta

lor insărcinare,

„Râkdezy a

fost,— aşa die el, — totdeauna, ce-i drept,
un cap înferbentat şi un vecin răi şi neastâmpăr
at, dar mai
ales pentru popdrele şi pentru ţările din vecin
ătatea sa
a ajuns a fi nesuferit; de acea dară, ear
nu pentru-că
ar fi rivnind la Ard], care e mai prejos
de Muntenia, Mateiii-Vodă stărnie ca Râk6czy să
fie scos diu
Arddl şi r6gă pe Impăratul să lucreze ir
vederea acestui
resultat, care în actualele împregiurări
se pote obţin
mal uşor decât alte dăţi e,
Răspundând la aceste, (reiffenklau le pune în
eridenţă încrederea, pe care a avut-o Impăratul
totdeauna
în Mateii-Vodă, le reaminteşte serviciul, pe care
el i l'a
făcut de curână Domnuluy descoperind uneltirile
făcute
deRâkdczy contra lui la Portă şi vestindu-l despr
e ele
şi le promite, că va face despre bunele disposiţiuni
ale
lui Mateiii-Vodă față cn Impăratul împărtăşir
e mai
ântâiii marelui ambasador şi apol şi Impăratulu
i însu-şi
atât prin marele ambasador, cât şi prin raport
scris,
Il sfătuieşte apot să fie cu priveghiere, pentru-ca
nu
Cur-va Principele să se lase şi anul acesta,
ca anul
trecut, a fi silit de Pârtă să-i dee lui Râk6czy ajutor

armat, recurge, îu sfîrşit, la colaborarea zel6să a Prin-

1645
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zy şi spre
cipelui spre a împedeca expediţiunea lui RâkOc
ear acâsta
c,
a obţin refusarea ori-şi-cărui ajutor turces
private ale lui
cu atât mai vîrtos, cu cât şi interesele
ere.
Mateiii şi ale lui Lupu cer asemenea proced
învoiţi
deplin
pe
ă
declar
Agenţii lui Mateiii-Vodă se
enresid
ale
i
cn tâte aceste declaraţiuni şi pretensiun
ador
ambas
e
tului, pe care le face tot astfel şi marel
prin dragomanul lui,

lui
Lupu îşi urmeză şi el la Pârtă stărvinţele contra

şi scris6rea
Râkdezy fără de răgaz, ceea ce dovedeşte
de pe care un
adresată de el de curând Marelui-Vizir,
mai ca de pe
confident i-a dat residentului o copie întoc
ui-Vizir se
răspunsul Marelui Vizir. Din răspunsul Marel
ale Turse
ascun
iuni
daii pe faţă doue feluri de intenţ
privinţa
în
că
cilor : Pârta are adecă de gând să slăbes
din Muntenia
militară pe Domnul din Moldova şi pe cel
prin aceea,

că

nu

uneşte

kdczy, ci le trimite să se un6scă
cele turceşti şi cu cele tătăreşti,
vre-un pretext plausibil fără de
Voivodi isolaţă, cât şi pe Râkdezy,
rile lor şi să iee, ca pradă

lor

trupele

cu ale lui Râ-

şi să coopereze cu
şi apoi să atace sub
veste atât pe ambii
să-i alunge din ță-

bună,

în stăpânirea lor şi

ei vor să dăcomitatele din Uvgaria superidră ; apoi
ce e cu desăruiască Ard6lul lui Moise Szâkely, ceea
virşire contra dorinţei Impăratului 1).

1645

Corpul de armată ce Turcii a de gând să concenla
treze la hotarele Ungariei are să fie sporit până
1) Residentul Alexandru de Greiftenklau
stantinopol, 4 Fevraarie 1645.

cătră Imptratal. Con.
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tăria numerică de 30,000 6meni; nu vor veni înse de
astă-dată şi cei 50,000 'Tătari comandaţi a se uni cu
el, fiind-că în faţa actualelor disposiţiani ale Poloniei
şi ale Domnului Moldorii Lupu nu ai un sigur teritorii de trecere 1).
De curând Patriarchul gracasc din Constantino:ol
şi-a
pus, conform

cu ritualul bisericii romane,

cu ocasiunea

unei înalte serbări în timpul liţurgier o corsnă.

inovaţiune i-a oferit duşmanului

Ochrida, osasiune bine

venită

săii,
de

a-l

Acâată

Patriarchului

de

bănui într'o de-

nuuțare făcută în scris la Portă, că s'a aliat cu Lupu-

Vodă din Moldova tn taină contra Turciei şi a făcut
conjuraţiune, ca în dată-ce armata turcâscă sa va fi
îmbarcai şi va fi Yeşit în largul mării, el să năvăl6scă
cu ajutor polonez şi în obştâsca bucurie a tutulor Grecilor mai ântâiii în Grecia, ear apoi în Constantinopol
şi să se proclame aici Rege; cor6na regală destinată
pentru acâsta e deja gata şi a fost sfinţită şi binecuvâaţată de Patriarchul ecumenic la biserică în faţa
tuturora,

Pentru-ca nu cum-va Sultanul să nu fie cuprins în
urma iudignaţiuni! produse de aceste de o mânie, care
ar f fost spre peirea Grecilor în deobşte, Marele-Vizir
a amânat comunicarea acestei acusaţiuni pe timp mai

priiacioa, dir

a dispus

cerut să-şi dovedâscă

arestarea acusatorului 2) şi a

acusaţiunea

puindu-i în vedere o

1) Residentul Alexandra de Greiffenklan către Imp&ratul. Conddantinopol, 27 Martie 1645.

") Na se pâte înţelege, dacă acesta e Patriarehul

ori vre-un al treilea împins de el înainte.

de Ochrida,

1645
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mare recompensă în casul că 0 va fi dovedit şi pedâpsa
cu mârte la easbl contrar. Lipsit de orh-şi-ce dovadă,
acusatorul a declarat, ca să-şi scape

viaţa, că trece la

Islam şi a şi trecut, ceea ce după legea mahomedană
îi dă deplină iertare ori-şi-cărui creştin osândit pentruori-şi-care vină afară de trădarea statului turcesc şi de
lesa majestate ; în cele din urmă inse el a fost gâtuit,
şi ca ture şi cadavrul lui a fost, după obiceiii, expus
în piaţa publică în faţa bisericii Sfintei Sofii la vederea
tuturora. Astfel s'a sfirşit acest cas primejdios, din
care Patriarehul a scăpat numai cu o cheltuială de
vre-o 15,000 taleri împărăteşti 1.
1645

Principele Lupu ii dă Marelui-Vizir prin agentul săi
ştiri amănunțite despre înfrângerea suferită de Svedieni
la Tabor, despre succesele Regelui Danemarcei în Svedia
şi despre fâmetea şi despre alte mari nevoi din tabăra
lui Râkoczy ș el îşi încordeză spre ruina şi amărăciunea
țării tote puterile şi a trimis pentra pornirea negoţierilor de pace patru soli la Impăratul, aceştia îuse i-ait
făcut raport, că dâoşit ai fost reţinuţi ca ostateci şi
sunt amenințați a-şi perde capetele, dacă negoţierile
de pace nu vor răuşi ori dacă Râk6ezy va face cea mai
mică mişcare ostilă. Dacă se adevereşte ştirea despre
acâstă trimitere de soli, despre care Râkdczy el însu-şi

nu i-a făcut Porții nici o amintire,
ecstă manevră numai spre

el a născocit a-

a le presenta Svedienilor și

1) Residentul Alexandru de Greiflenklan
stantinopol, 29 Aprilie 1615.

cătră Impăratul.

Con=
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Turcilor cu atât mai învederat necesitatea de a încheia
pace.
Lupu, care pretinde a fi primit ştirile aceste de la

Comitele de Homonna, îşi dă de altminteri mereii silinţa

de a promova pe cât de sincer, pe atât de zelos interesele împărăteşti, şi Greiffenklau caută să cultive şi să
întreţină în el şi pe viitor aceste disposiţiuni bune şi
forte serviabile. Residentul are deci de gână să-l facă
dar din partea sa un frumos cal nemţesc şi propune,
ca Împăratul să răcunâscă prin o diplomă de laudă njjlocirile merit6se şi mult promiţătâre ale lui Lupa 1).
Principelut Vasilie Lupu i sa încredinţat din partea
Sultanului însărcinarea de a-și da totă silinţa să înduplece pe Polonezi şi pe Moscoriţi să păstreze pacea câtă

vreme Pârtia nu

va fi scos

1645

la carăt răshoiul cu Ve-

neţia 2).

Enunciaţiunea făcută de Râkdczy faţă cu solul impărătesc Ion Toros, că Porta a poruncit Domnului din
Moldova şi celui din Muntenia să iasă în pers6nă cu

oştirile lor în ajutorul armatei turceşti şi că astfel se

teme că va
un pretext
mit nici o
următorul :
al început

primi şi el un asemenea ordin, se reducela
de nimic, de Gre-ce aceşti Voivogi n'a pridată asemenea ordin de la Pârtă. Adevărul e
Când amândoi Principii, şi mai ales Lupu,
se facă de capul lor pregătiri de răsboiă şi

1) Residental Alexandru de Greiffenklau cătră Impăratul.
stantinopol, 1 Iunie 1643.

Con-

2) Residentul Alexandru de Greiftenklau cătră Imptratul.

Con-

stantinopol, 6 Talie 1645.

1645

ea nu va fi încheiat răsboiul ei cu Veneţia.
'Ţiind s6mă că Lupu, care la 8 Noemvrie (1645) i-a
trimis residentului împărătesc o scrisâre forte politicosă,
prin înlăturarea cu bună credinţă a nenumăratelor pedeci, amânări şi dificultăţi făcute de Turci şi de Râk6ezy şi prin înduplecarea Porții de a-l sili pe Râk6czy
să închee pace cu Impăratul, şi a câştigat merite netăgăduite pentru acâsta, Residentul i-a făcut dar din partea sa un cal frumos echipat şi un câne de vânătâre
englezesc. Mulţumind la 20 Ianuarie pentru aceste în
mod fârte plăcut, Principele a oferit Impăratului şi pe
viitor serviciile sale,
In cursul acestei luni ai sosit în capitala Turciei
doi Moscoviţi, care pretind a av€ drept de moştenire
asupra marelui ducat, de Moscva, dar fie-care pe un alt

temeiii, Unul dintre dânşii, care se numeşte Ivan On6z
Wladimirski, a înfăţişat Marelui-Vizir ast-fel pretensiupile şi păţăniile sale : Inainte de doi ani şi ciuci luni
cl a trebuit să fugă de la Moscva în Polonia, fiind-că
Moscoviţii staii mâniat răi pe el, când el a luat în

virtutea naşterii sale din

viţă

regală

titlul de Cn6z,

adecă Principe, El a plecat apoi furişându-se în taină
cu conivența Regelui Poloniei şi cu pasaportul lui de la
Curtea Poloniei, unde a stat cât-va timp în calitatea

e
ana
A FA RAE

Lupu, întrebat de Pârtă, a răspuns că o face acesta
pentru-ca în actuala stare de răsboiii să fie la hotare
pe din destul pregătit de apărare în faţa Tătarilor, a
Cazacilor şi a Moscoviţilor, Pârta la însărcinat pe Lupu
să-şi dee silinţa de a-i îndupleca pe Polonezi şi pe
Moscoviţi să se abţie de la ori-şi-ce răsboiii şi de la
ori-şi-ce pregătire de răsboiii contra Turciei câtă vreme

1ui de indigen şi sub numele Kiraczinski, fiind-că solii
moscoriţi trimişi în Polonia pentru resolvarea conflict
elor de graniţe aii cerut categoric extradarea lu,
Ne
fiind suferit de Principele Lupa în Moldova, unde
a
ajuns refugiându-se, el a trecut în Ard6l, după opt
gile
înse el a aflat, că Râkâczy se gâudeşte cu t6tă seriosi
tatea să-l aresteze şi să-l trimită la Moscva; fugind
deci de a patra 6ră, a ajuns, în sfirgit, la Paşade
Timişâra, care Pa trimis la Portă. Tatăl săi a fost Ma-

rele Duce

de

Moseva,

care

în

răsboiul

purtat contra

Poloniei în timpul Regelui Sigismund III, a ajuns
dimpreună cu Metropolitul grecesc în robie, unde a murit,
în vreme-ce Metropolitul a fost răscumpărat şi retrimis
în patrie. El cere de la Portă adăpost şi ocrotire,
pentru ca să-şi validiteze de aici cu ajutorul aderenţ
ilor
săi din Moscova drepturile şi să şi le afirme, şi-i
promite de altminteri Porții drept compensaţiune doue provincii moscovite, Cazanul şi Astrahanul.
Patru gile în urma acestui pretendent s'a presentat
şi un al doilea, care pretinde a fi nepotul Marelui Duce
de Moscva Demetriu, reposat înainte de cinci-deci de
ani şi gice că a stat timp de 6 aui la Hanul Tătarilor,
după a căruia sfat s'a presentat la Portă, EI cere tot
în virtutea dreptului de moștenire succesiunea în scaanul marilor Duci de Moscva, e pe deplin convins, că
armata moscovită îl va proclama cu însufleţire obatesc
ă

Domn şi stăpân îndată-ce se va fi ivit în faţa et şi-i

promite Porții afară

de

provinciile

şi un mare tribut anual,
pentru Hanul Tătarilor.
Acest al doilea pretendent,

Cazan

şi

Astrahan

precum şi unul proporţional
om

de

vre-o

30 ani, a
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Obţinut de la Pârtă cinci galere, care aii primit ordinul de a-l duce pe teritoriul moscovit. În primul pretendent tuse Pârta

că el, ca
stăpân

nobil

nu

polonez

în Moscovia, vă

are

încredere, fiind-că se teme,

naturalizat,
face

în

ajungând
pentru

comună cu Polonia, căreia îi este obligat
primire ce i s'a făcut 1).
1646

o dată

Turciei causă

paguba

buna

Domnul din Moldova şi cel din Muntenia sunt din
noă liniștiți, confirmaţi în scaun şi cu ocasiunea acâsta,
potrivit cu obiceiul, distinşi cu câte un caftan de

ondre 2),
1649

1649

Duşmănia înverşunată a Hanului Tătăresc contra
Domnului Moldovii Lupu are drept temei fapta, că
anul trecut, când se întorceaii cu pradă bogată dia Polonia, Tătarii at [ost în Moldova atacați, despuiaţi de
prada ce duceaii cu dânşii şi în mare parte omoriţi,
Pentru acâstă înfrângere vrea Hanul tătăresc să se r&sbune contra lui Lupu $),
Dilele

aceste

residentul

Munteniei

a

fost bătut de

Marele-Vizir chiar cu băţul lui cu cârlig, cum sunt cele
ce se pârtă aici, fiind-că nu a avut cuvenita purtare de
grijă pentru aprovisionarea seraiului cu carne de die şi
1) Residentul Alexandra de Greiftenklau cătră Impăratul. Constantinopol, 29 Iulie 1646.
3) Raportul unui nenumit. Constantinopol. 12 Septemvrie 1646.
3) Internanţiul Rudolf Schmidt cătră Impăratul. Constantinopol,
2 Aprilie 1649.
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ast-fel a pus oraşul

tană 1).

şi palatul

în o strimtorare momen-

După-ce-şi mărturiseşte marea bucurie
şi deosebita
mulţumire, de care l'a umplut serisârea
graţi0să a Impăratulul, el doreşte augustului stă prote
ctor noroc,
bună stare, îndelungaţi ani de domnie,
sănbtate, binecutentare de la Dumnedeii şi biruinţă asupr
a tuturor
protivnicilor săi, se rogă apol să-l iee sub
paza şi ocrotirea sa şi să-l mântuiască în sfîrit de sub
jugul nesuferit al robiei barbare, pentru-ca să fie scăpa
t prin
purtarea de grijă a Impăratului de ori-ce frică,
nevoie
şi mâhnire şi să trăiască cu ajutorul lui Dumne
geii pe
viitor în Jinişte şi în pace.
Despre insuportabilitatea miseriei sale de acum,
care
în lipsa spriginului cerut îl aşteptă gi pe viitor
, Resi-

dentul Rudolt Schmidt s'a încredințat cu ocasiunea celei

din urwă presevţe la Constantinopol din propria intui.
țiune, şi nu pâte să-Y exprime acestuia cu vorbe destul
de căldurâse adinca sa mulţumire pentru viua interesare de binele bisericii

orientale,

de

stirpirea

calrinis-

mului deja adânc înrăcăcinat în sînul ei, pentru promovarea păcii şi a bunei înţelegeri între Patriarchit
greceşti, într'un

cuvânt,

de

calda interesare pentru ri-

dicarea creştinismului în genere. Raportându-se în ceea
ce priveşte convorbirile, megoţierile şi tnvoielile lui cu
residentul Schmidt, la raporturile făcute de acesta şi
mărturisindu-şi neputinţa de a răsplăti meritele câşti') Int-rnanţial
August 1649,

Schmidt

cătră

Împăratul.

Constantinopol,

29

1649
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gate de acesta pentru binele şi prosperitatea bisericii
greceşti împliind datoriile oficiului stă şi voinţa milostivăa Impăratului, Patriarchul e tucredinţat, că Impăratul va răsplăti însuşi pe resident, şi se râgă în aceJa-şi timp să-i dee şi pe viitor pisericii greceşti adăpostul cerut; şi s'o păzâscă şi apere de tâte atacurile şi
violentările credincioşilor şi de ale duşmanilor el.
Aflând de altminteri de la Schmidt, că s'a presentat
la curtea împărătâscă 6re-care 6meni din starea preoescă şi de confesiunea orientală, care pretindea a fi
fost trimiși şi împuterniciţi de Patriarchul pentru acâsta,
pe când în adevăr el nu eraii decât vagabondi şi înşeJători, el 1% dă residentului lămuriri amănunțite despre
semnele distinctive, după care trimişii şi plenipotenţiarii
adevăraţi pot să fie recunoscuţi şi deosebiți de cei neadevăraţi şi mincinoşi. Promiţând, în sfirşit, că prin
evlavi6se rugăciuni pornite din inimă cătră Dumnedeii,
cel atât puternic va răsplăti semnele de graţie ce i s'aii
dat din partea augustului săi protector, el îşi repetă
forte stărnitor dorinţa spirituală exprimată mai sus şi
se recomandă în sfîrşit pe sine dimpreună cu biserica
orientală şi pe viitor în mil6sa purtare de grijă a Impăratului 1).
1649

De 6re-ce Partenie,
tinopol,

s'a arătat forte

Patriarchul grecesc diu Constandevotat

intereselor

împărăteşti

şi fârte respectuos față cu Schmidt, şi prin asemenea
pers6ne se pot obține ori cel puţin se pot iscodi multe
lucruri la Portă, ar fi consult ca prin marele ambasa1) Patriarchal grecesc Partenie

Constantinopol, 21 Iulie 1649.

cătră

Imptratul Ferdinand II),
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dor ce va pleca în curând la Constantinopol să i se
trimită din partea Imrăratului acestei căpetenii bisericeşti un dar — deşi nu fârte preţios,— în tot casul un
orologii de masă. El se măguleşte, ce-i drept, cu speranţa, că Impăratul îl va da ajutor armat ori cel puțin îndestulător sprigin hănesc, pentru-ca să se susție
în posiţiunea lui; de Gre-ce îinse pe de o parte acâstă
speranţă în împregturările actuale nu se pote de loc
realisa, eară el dă pe de altă parte cu mult succes
mână de ajutor pentru trimiterea prin Moldova a corespondenţei dintre ambasadă şi Impăratul, e bine sănu
i se iee speranţa acesta, pentru ca la ocasiune priinci6să să se pâtă trage folosul dorit din ea 1),
Agentul Munteniei se afă, ce-i drept, âncă în temniță, dar speră să fie pus în curând în libertate, fiind-

1649

că Matheiii-Yodă într'o forte amicală scrisâre cătră Marele-Vizir s'a numit sclav supus al Sultanului şi a promis ascultare necondiționată ; de 6re-ce tuse în acela-şi
timp Mateiii-Vodă s'a scusat în ceea ce priveşte cei
47,000 taleri ce i sai cerut cu neputinţa de a plăti,
tot nu se pote prevede sârta ulteri6ră a agentului săi 2,
Residentul împărătesc îi trimite de sfintele tărbători
Patriarchului grecesc prin dragomanul Panaioti Nicusio
felicitările sale private, ear Patriarchul îi răspunde
fârte
1) Raportul internunţiului împărătesc I6n Rudolf Schmidt. despre resaltatele misiunii sale la Constantinopol. Viena, 11 Octomvrie 1649,
*) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
25 Noemyrie 1649.

1650
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politicos printr'un Grec de frunte şi printr'un metropolit trimiţându-i şi un dar compus din dulci prăjituri greceştt
şi doue vase (cantiplora) pline de cel mat bun vin. „El
ti este lui Reniger, — asta e vorba, pe care o trimite
Patriarchul,

—

părinteşte

binevoitor,

sar

bucura

mult,

dac'ar putt să-l mai salute odată pe Rodolt Schmidt în
palatul patriarchal şi a avut, ce-i drept, mai nainte
mulţi duşmani, care şi-aii dat; t6tă silinţa să-l răatârne,
dar a r&uşit să zădărnicâscă planurile lor şi să câştige
în partea sa atât pe Marele-Vizir, cât şi pe fruntaşii

cu trecere ai Tureilor şi apoi a fost dilele din urmă
distins de Portă, drept
unul patriarchal, cu
vorbeşte de altminteri
rabil despre residentul
1650

semn al confirmării sale în scaun caftan de ondre*. Patriarchul
la locurile hotăritâre fârte favoîmpărătesc 1).

Domnul Moldovi! şi Domnul
la Portă, ca să i se închine

Munteniei sunt chemaţi
Sultanului ori (cum se

exprimă Marele-Vizir) să îl sărute picirele. Acestă chemare la Pârtă nu e înse luată în serios, ci numai un

pretext fin, născocit

şi pus

la cale de un Grec cu nu-

mele Pacolaki şi întrebuințat de Marele-Vizir

cu inteu-

țiunea de a se îmbogăţi după putinţă în paguba celor
chemaţi la Pârtă. Când adecă Marele-Vizir a umblat cu
gândul de a-l răsturna, ba chiar de a-l strangula pe
Patriarchul Partenie, Pacolaki, prietenul Patriarchului şi
favoritul Marelui-Vizir, i-a şoptit acestuia prin a treia
pers6nă la ureche, că nu are să-și facă ilusiunea unui
1) Resideutul Simon Reniger cătră I6n
stantinopol, 11 lanuarie 1650.

Rudolf Schmidt, Con-
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mare câştig de la
vre-o 20,000

Patriarchul,

care

abia

va fi având

taleri, ci mai bine să cheme la Portă

şi

să răstrne pe Domnul din Moldova şi pe cel din Mun-

tenia, ceea ce ar pul6 să aducă,

de mică, un câştig

de aprpe

în loc de o sumă atât

400,000

taleri,

inspiraţiune i-a venit la socotâlă Marelui-Vizir,

Acestă
care nu-

mai decât a chemat pe agenţii celor două țări şi li-a
poruncit să cheme pe Domnii lor.
Silinţele ambilor agenţi de a obţine schimbarea acestei hotărtri sunt pe deplin infructubse deja pentru cu-

vântul, că intenţiunea Marelui-Vizir e ca cel doi Domni
să

se răscumpere bogat de datoria
pers6nă, ba el stăruie cu atât mai
disposiţiunii luate, cu cât Hanul
curând Porții raport în scris, că

ei, are 100,000 'Tătari,

de a se presenta în
cu din adins asupra
tătărese i-a făcut de
stă la disposiţiunile

cu care se vor uni la nevoie

şi 20,000 Cazaci, gata toţi în fie-care clipă de luptă,
şi aşteptă pentru ori-și-ce întreprindere numai un semn

şi 0 poruncă de ]a Sultanul ; Marele-Vizir le-a arătat
acum copia acestei scrisori agenţilor, pentru-ca să-i

sperie prin ea şi să împinteneze pe ambit Principi la
răscumpărare cu atât mai strălucită.
Principii nu vor înse de loc să se supună ordinului
ce li s'a dat. Mateiii-Basarab, de la care n'a sosit de
altfel răspuns, e aprâpe hotărît să se susţie, la nevoie,
ca arma în stăpânire, se află în cea mai bună înţelegere cu Râkdezy şi se mai r6zămă afară de acâsta şi
pe cousîmțământul poporului, care (după spusa unui curier din Ard6l ce a trecut de curând prin Muntenia)
într'o adunare de 50—60 mil de 6meni i-a jurat îa-
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tun glas alipire credinci6să, aderenţă neclântită şi
spriginire statornică până la mârte.
Lupu se încârcă, din contra, să-i inspire Porții temere din causa unei eventuale alianţe cu Polonia şi-i
raporteză prin urmare, că a răscumpărat cu cheltuiala
sa proprie pe generalul polonez Potozki, care a fost
ținut un timp Gre-care de Hanul tătăresc în robie şi îl
ține acum la curtea lai. Uni! vor să tragă din acesta
conclusiunea, că Lupu înclină a şi-l alege pe Potozki
ginere,

După părerea generală e forte probabil, că cei dot
Principi se vor împăca cu gândul că nu le rămâne de
cât să se răscumpere cu mari sume de bani de datoria
de a se presenta.

Ear

Pacolaki,

Grecul

vicl6n, mijlo-

ceşte la Marele-Vizir atât pentru Patriarchul, cât şi
pentru cei doi Principi, ca să înlătureze cu bine conflictul şi să capete răsplata bogată de la toți cei scăpaţi 1).
1650

Patriarchul grecesc Partenie umblă cu gândul de a
trimiţe pe un călugăr cu daruri la Impăratul, sperând
că în schimb va primi un dar de câte-va mii de taleri
ori vre-un altfel de ajutor imbelşugat. De 6re-ce înse
asemenea misiuni nu sunt, în genere, hine vădute la
curtea impărătâscă şi cu atât mai puţin pote să fie
bine vădută acesta, fiind-că nu e privitâre la uniunea

bisericii greceşti, atât Reniger, cât şi dragomanul Panaioti ali de gând să-şi dee prin mijlocirea altor pers6ne

1) Residentul Simon Reniger către Rudolf Schmidt.
nopol, 29 Ianuarie, 17 Fevruarie 1650.

Constanti-
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şi în mod îndemânatic silința de a zădărnici
misiunea
acâ:ta. După-cum se gice, Partenie a făcut may
nainte
încercare de a-i face asemenea daruri Marelu
i Duce de
Moscva, la care înse n'a făcut nici o trebă,
ci a fost
primit cu refus ruşinos1),

lu cestiunea chemării la Pârtă a Domnului
din Moldova şi a celui din Muntenia stati ivit între
mai marii
Torciei insămnate

deosebiri de vederi, căci Marele-Vizir,

Agaua lenicerilor şi tîntra Validă persistă asupra
acestei
măsuri, în vreme-ce muftiul, Bechtes-Aga şi valida
bătrână
0 resping. In vreme-ce se lucrâză pentru împăcarea
acestor
deosebiri de vederi, la 1 Aprilie soseşte la Pârtă
de la
Hanul tătăresc un defterdar însărcinat a stărui
pentru
lalăturarea pe cale pacinică a dificultăţilor ivite
în ceea
ce priveşte pe cel doi Yoivoji.
La 14 Martie Porta primeşte de la Mateii-Vod
ă următorul răspuns în cestiunea chemării sale la Pârtă
:
„Mi s'a poruncit să mă present în pers6nă
la Pârta
otomană, ca să fac acolo jurământ de supunere.
Ei sunt
înse om bătrân, obosit de viaţă, anevoios la drum
şi de
acea sper, că Porta otomană nu va voi să-mi
dee la
vîrsta mea înaintată o asemenea sarcină, Sultan
ul Murad
mi-a dat Domnia din mila lui, şi eii m'am arătat
vrednic de încrederea lui, m'am supus totdeauna porunc
ilor
Porții şi am împlinit totdeauna întocmai
însărcinările
obligate. Dacă e vorba să fii înlăturat, să
mi să trimită un urmaş; mă vot supune bucuros şi
îi roi da
1) Residental Simon Reniger cătră
stantinopol, 15 Fevrnarie 1650,

9,838. III.

Ion Rudolf Schmidt, Con-

13
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scaunul, apoi mă voi retrage la o mânăstire, ca să-mi
petrec restul gilelor de bătrâneţe în isolare monachală .
Dar succesorul

meii n'are să fie un Principe domnitor *),

ci urmeză să se desigueze pentru acâsta vre-unul mai
vrednic dintre bărbaţii de Ja Constantinopol. Dacă succesiunea s'ar da cu t6te aceste vre-unui Principe domnitor, eii declin sărbătoreşte şi cu hotărire ori-şi-ce r&spundere pentru relele urmări ce ar put6 să aibă o asemenea măsură.
Mateiii-Yodă îşi dă înse în acela-şi timp silinţa dea-l
muia şi de a-l îmbuna pe Marele-Vizir prin daruri de
bani ; dacă încercarea acesta nu va r&uşi, Tătarii

vorfi

asmuţaţi, aşa se crede, asupra Munteniei *).
Năvala dată de Tătari în Moldova tot mai ţine, şi
în Muntenia de asemenea fug toţi, mic şi mare, în păduri şi în muvţi, în vreme-ce Mateili-Vodă stă âucă pe
loc cu 6stea lui, pe care a pus-o să sape şanţuri. Ear
Râk6ezy se scusă la Portă cu aceste turburări nesfirşite pentru-că nu a trimis tributul; căci, dice el, cei
doi Principi abia acum ai trimis pe al lor şi tot trebue să sufără asemenea nenorociri. De 6re-ce Hanul tătărese cere de la Ard6l şi de la Muntenia mari sume
de bani, amenințând că altfel şi le va lua el însuşi
din aceste ţări, Mateiii-Vodă cere prin o seris6re de la
Bechtes-Aga să-i spună ce e de făcut în aceste împregiurări şi primeşte răspuncul: „Să se pună la nevoie
1) Mică îl are în vedere pe Lupu ori pe fiul lui, care de mult
al întins mâna rivnit6re spre Muntenia.
- 2) Residental Simon Reniger cătră Impăratal. ooatantinopol,
3 Aprilie 1650.
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în apărare faţă cu Tătarii şi să se bată cu vitejie,
căci Sultanul nu numai că nu va privi cu disgrație
acest act de apărare Ja nevoie, dar îi va împliui şi dorința în casul, că-şi va designa succesorul âncă fiind în
viaţă, şi-l va confirma pe acesta. Acest răspuus dă pe
faţă netucrederea Porții în Hanul tătăresc, a căruia umilire ea ar ved6-o bucuros 1).
Lupu, Domnul Moldovii, se plânge ear la Pârtă tn
scris de grelele miserii, cu care se luptă; abia a scăpat de Tătari, şi aii năvălit după dânşii vreo 50—60
mii de Cazaci în biata Moldovă,

pe care ati cutreerat-o

dând foc şi pârjol, omorînd şi jăfuind, prădând şi despuind, pustiind şi nimicind cu mult mai îngrozitor şi
mal urit decât chiar şi Tătaril, ai dus mulţi Gmenk în
robie, ba aii tăiat în bucăţi şi ali spânzurat până chiar
şi femel şi copii, încât ţara e plină de ruine şi de qărâmături şi adusă la peire. De 6re-ce înse în timpal,
când o deputaţiune căzăcească cere de la Pârtă prietenie
şi ocrotire, Cazacii fac năvăliri duşmăndse în ţări turceştă, Porta mustră pe deputaţii aceşiia pentru asemenea procedere stranie şi contradicătâre, dar primeşte de
la dânşii răspunsul, că el nu ştii nimic despre acâsta,
speră inse că vor put€ după întârcerea lor să le impace

tâte.

Concediaţi

apoi

de

Marele-Vizir

şi primind

drept; daruri caftane de ondre şi vestminte cu deosebire

îrumâse, deputaţii Cazacilor plâcă.
Fratele Hanului tătăresc, care a condus prima invaSiune în Moldova, se scusă pentru acesta la Portă în
———_——

') Residentul Simon
21 Septemvrie 1650.

Reniger cătră

Impăratul.

Constantinopol,

1650
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următorul mod:

„Tătarii

comandaţi de dânsul, trimişi

mai nainte contra Moscoviei şi chemaţi apoi înapoi, nu
ali voit de loc să se întârcă fără de pradă, ci ali hotărit, cuprinşi de setea de reshunare, să spele ruşinea,
pe care anul

trecut

a

suferit-o

o

câtă de Tătari în

Moldova, unde ea voia să petrecă câte-va gile de odihnă,
dar a fost surprinsă

fără

de

veste şi măcelărită.

Spre

a împedeca ruina deplină a ţării, el s'a pus din adins
în pers6nă în fruntea expediţiuni! de răsbunare, dar a fost
cu desărirşire peste putinţă să oprâscă câta sa pornită
odată spre desfrţii în avântul ek şi să modereze spiritele înverşunate. Retrăgându-se acum din Moldova, el
speră, că Pâria va fi îngăduitore față cu răsboinicii neînfrânaţi, căci cu tâte cele petrecute ţara acâsta tot îi
rămâne credincios supusă Sultanului“. In acela-şi fel se
scusă la Porta şi Hanul tătăresc obiectând, că el nu a
ştiut nimic despre năvălirea făcută în Moldova şi cu
atât mai puţin a comandat-o, şi că desfrânata cetă de
Tătari

a pustiit fără îndoială răi Moldova

.

fără de voia,

ba chiar fără de ştirea lui, dar în faţa faptei implinite
cu anevoie îi va fi rămâind altă alegere decât a fi iertătâre.
Se pare deci că atât Cazacii, cât şi Tătarii se j6că
numai cu Pârta adormind-o pe de o parte cu scrisori
şi cu soli în visuri de pace şi pustiind pe de alta în
mod ingrozitor provinciile otomane. Se adevereşte de
asemenea

pe deplin,

că

Hanul

tătăresc şi-a dat silinţa

de a sili prin pustiire pe Principele Munteniei şi pe al
Ardlului să se răscumpere prin o sumă mare ori pâte
chiar printrun tribut stabil. Intre aceste a sosit sunt

acum patru-spre-dece gile tributul Moldovii şi al Mun-

-
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teniel la Pârtă, care a confirmat apoi pe cei doi principi din noi in Domnie; tributul lut Râkâezy înse tot
mai e în restanță 1).
Din raportul de curând sosit al lut Luvu află Porta,
că el i-a domolit pe Cazaci, după-ce el aii pustiit Moldora, ai depopulat-o şi ai ruinat-o, şi i-a făcut să se
retragă prin aceea, că a promis fiului Hatmanului
mâna ficei sale.
Cea din urmă deputaţiune a Cazacilor a lipsit cu
atât mal puţin a o îmbuna pe Pârtă şi a o dispune în
favorul unei învoieli priinci6se pentru ambele părți, cu
cât Cazacii recurg la justificarea, că alianţa, pe care o
ai cu Tătarii, îi obligă să-i spriginâscă pe aceştia şi
astfel nu ati în privinţa acâata mână liberă ; Torcii doresc
acum şi ei să închee o asemenea alianţă de apărare cu
Cazaci],
Agenţii lui Mateiii-Vodă zac tn temniţă şi în lanţuri,
fiind-că el nu i-a făcut Marelui-Vizir daruri de sărbătorile mahomedane; el i-a făcut, ce-i drept, şi MareluiVizir un frumos dar, când a trimis tributul, dar acesta
e şi altfel obicinuit şi de sine înţeles, aşa dice Turcul,
de sărbători se cușine

inse

altul,

care trebue să con-

siste din cel puţin 6000 de taleri. Chiar prudenţa comună îl face pe Domnul român să nu se strice cu Marele-Vizir, de 6re-ce el are în puternicile căpetenii ale

leniceriloe sa tn Aşac-Agalele din Seraiii, pe care le
mituiegte mai puţin splendid decât pe Safii, aderenţii
a

1) Residentul Simon Reniger cătră Împăratul.
10 Octomvrie 1680,

Constantinopol,

1650
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luY, duşmani înverşunaţi, eate stărue pentru resturuarea
lui, deşi de altă parte îi vine de minuue la indemână
desbinarea acută dintre mai marii din Serail şi anume
cea dintre Yalida tîutră şi cea bătrână, pe care şties'o
exploateze cu dibăcie 1).
1650

1650

Corespondenţa lui Lupu cu Polonia e prinsă de Priucipele Râkdezy din Ardâl şi trimisă Hanului tătăresc,
care pune la cale, ca urmare, o năvalăin Moldova, ceeace
o costă pe ţară peste 20,000 6meni de deosebit, sex
şi deosebite virste ce sunt tiriţi de Tătari in robie.
Impu-Vodă se plânge de acâsta cu amăriciune la
Pârtă2).
Pârta otomană, care până acum a refusat consim=
țămentul ei pentru căsătoria fiicei lut Lupu cu fiiul
Hatmanului căzăcesc, începe să se împace încetul cu
înceiul cu cererea acâsta, pentru-ca să nu îndârjâscă
prin refusul ei îndărătnic pe de o parte pe Cazaci, ear
pe de alta pe Hanul tătăresc. Prin acesta va deveni
suportabilă şi poziţiunea lui Lupu, căci vorba era deja
să fie înlăturat şi înlocuit; Porta regretă, în genere,
de a nu fi încuviinţat âncă anul trecut căsătoria fiicei
lui, căci se teme

ca nu

cum-va

Cazacii

să

întindă

cu

ajutorul Tătarilor mâna asupra domniei din Moldova 2),
1) Residentul Simon
26 Octomvrie 1650.

Beniger

cătră Impăratul. Constantinopol,

2) Mihail D'Asquier, dragomanul
Schmidt. Buda, 8 Noemvrie 1650.

3) Residentul Simon Reniger
8 Decemvrie

1650.

cătră

Curţii,

cătră

l6n

Rudolf
|

impăratul.

Constantinopol,
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Mai deună-di Lupu era p'aci-p'aci să fie scos din
scaun, fiind-că nu îi lipsesc între Grecit din Constantinopol pizmaşii şi protivnicii, care îl sapă după putinţă

şi râvnesc la scaunul lui; de o camdată
sebite cause şi consideraţiuni şi mai
nu prov6ce turburări şi complicaţiuni
ţiune supărătâre, Pârta se fereşte de
atitudinea pâră acum nehotărită a
fiicei lui Luţu

cu

fiul lui

1650

înse din deo-

ales pentru-ca să
în actuala situaori-ce noiri. După
Porții, căsătoria

Chmielnizki e întimpinată,

în sfîrşit, cu desaprobare hotărită, care înse cu anevoiă va put să aibă vre-o înrîurire asupra atitudiuii
contrare

a

Cazacilor;

căci

Lupu

va

ruşi,

pote, să

frângă ascuţişul disgraţiei turceşti prin o înţelegere
pusă la cale între Polonia şi Cazaci şi se va asigura
în scaunul domnesc prin noi să aliaţi 1).
Partenie,

Patriarchul

grecesc din Constantinopol,

sa-

1651

lută pe marele ambasador la venirea lui mai ântâiii la
Adrianopol prin metropolitul săi, apoi la Ponte Piccolo,
şi-l dă şi daruri 2).

După cele din urmă

ştiri din Moldova şi din Mun-

tenia Polonesii ati şi avut un fel de bătălie cu Cazacii
şi cu Tătarii, apoi ai ocupat câte-va localităţi şi ai
prins pe unul dintre cele ma! de frunte căpetenii ale
Cazatilor.
1) Residentul Simon Reniger

câtră Impăratul. Cozstantinopol,

8 Ianuarie 1651.

1) Marele ambasador I6n Rudolf Schmidt cătră Impăratal. Constanţinopol 21 lanaarie 1651.

,
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In urma urgentei cereri de ajutor, pe care Chmielnizki a adresat-o ca protejat al Porții lui Bechtes-Aga
şi prin el Porții, atât Hanul tătăresc, cât şi Voivodul
din Moldova şi ce! din Muntenia ai fost îndrumați de
Portă să-i dee ajutor, Voivodii aceştia nu sunt îuse
dispuşi a se supune acestei îndrumări 1).
1651

Supunerea lui Chmielnizki sub protecţiunea Turciek se
adevereşte pe deplin, şi el îi promite în capitulaţiunea
încheiată in privinţa acesta Porții supunere necondiţionată, participare la răsboiii, când i se cere, încetarea
pirateriei căzăceşti pe Marea Nâgră şi tatreţinerea unek
ambasade statornice la Constantinopol, ear Porta îi asigur€ză din partea ei ocrotire destulă, scutire de ori-ce
tribut şi recungterea titlului de Principe. Un ceauş turcesc şi primeşte ordinile cuvenite de a aduce pe solul
designat, ear alţi doi câuşi duc Hanului 'Tătăresc şi
lui Lupu-Yodă

ordinul

de

a-i da

Hatmanului

căzăcese

tot ajutorul,
Patriarchul Partenie, care stă în corespondenţă cu
Chmielnizki, îi face lui Schmidt în cel mai mare secret
împărtăşire despre scrisorile lut şi promite să trimită
şi în viitor Curţii împărăteşti asemenea împărtăşiri con fidenţiale despre Hatman, înse numai sub pecetea celei
mai depline discreţiuni. Căsătoria fiicei lui Lupu cu
fiiul lui Chmielnizki îi supără de altminteri pe Tarci şi
pe Tătari,

fiind-că et văl

în

ea

sâmburele

intime legături între Lupu şi Cazaci
1) Residenţul Simon Reniger
5 Aprilie 1651.

cătră

unei

prea

şi astfel o ispită

Impăratui.

Constantinopol,
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iresistibilă pentru câştigarea
Moldovii 1),
La 20 Aprilie

Patriarchul

stăpânirii

absolute asupra

Partenie

îi face Residen+

tului însoţit de şase Metropoliţi o vizită, şi-şi afirmă
cu ocasiunea acâsta din noii deplinul săi derotament
față cu Impăratul; exprimându-și de mai nainte dorinţa, ca să nu fie cu ocasiunea acesta poltit la masă,
căci ar fi atunci nevoit să facă şi el acela-şi lucru,
ear prin acâta ar da pretexţ spre a-l cărti că risipeşte avntul bisericesc, el primeşte după obiceiul turcesc la Reniger numa! cafea şi gerbat şi sa mulţumeşte
cu acâstă ospătare frugală. In urma cererii preoţilor
catolici Residentul intervine la Patriarch pentru privilegiile, care li-aă fost acordate de Marele-Vizir, şi Patriarchul în virtutea intimet sale dorinţe de a tatreţine
relaţiuul amicale cu Curtea împăcătâacă şi din cousiderațiune pentru pers6na iuterrenitorului promite cu bucurie a se folosi de autoritatea sa spre a-i determina
po Greci! din Pera să respecteze libertăţile din noii confirmate ale catolicilor şi să nu-i supere pe aceştia.
RâkOczy îşi dă silința de a-i inspira Porţi! pria

scrisori neliniştitore temerea,

că concentrările de trupe

făcute de Impăratul îu sudul Ungariei pornesc din gândul de a rumpe pacea cu Tarcia şi se r6gă ca Paşa de
Buda şi cei dot Voivogi din Moldova şi din Muntenia să
fo trimişi din precauţiune cu trupele lor în Ardel până-

ca nu se vor fi lămurit intenţiunile
-4) Marele ambasador Ion
Belgrad, 18 Aprilie 1651.

Radolt

Impăratului. Reni-

Schmidt

cătră

Impâratul.

1651
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ger

explică înse măsura

ră

înţel6să ca fiind luată dia

precauțiune pentru asigurarea hotarelor faţă cu Polonia,
cu Cazacii şi cu Tătarii şi că astfel ea nu stă câtu-şi
de puţin în legătură cu o întenţiune de a rumpe pacea »,

1651

Patriarchul Partenie a reuşit în mal multe rânduri
să scape prin fugă de urmăririle Turcilor şi apoi să
înlăture cu binele primejdia, darla 20 Maiti tot a trebuit să cadă jertvă sorții sale aspre. în diua acesta s'a
întâmplat adecă, că în urma ordinului primit de la
Portă sbirii turceşti, travestiţi în haine greceşti şi cu
fesuri albastre în cap, Paii surprins pe Patriarhul, Vaii
dus legat țe o corabie şi apoi nu de parte de Constan-

tinoțol Vaii gâtuit şi ai cufuniat în mare cu o pâtră
legată de gât. Cea mai însămnată causă a acestei catastrofe a fost duşmănia Patriarchului asupra celor doi
Domni, cel din Muntenia şi cel din Moldova, contra cărora el a lucrat în unire cu un 6re-care Grec, Pavel

Kosonehst, care cu câte-va luni mal nainte a fost asasinat în stradă, şi cărora li s'a făcut forte urgisit prin
acestă oposiţiune, despre care el ali fost vestiți; şi deşi
el trimisese în timpul celor din urmă dile pe doi dintre
Metropoliţii săi cu daruri la ambii Principi, ca să
oblâscă drumul pentru o împăcăciune, răsbunarea acestor
duşmani s'a avântat mai curând la faptă decât spiritul
de impăciuire al celor doi soli de pace. De 6re-ce înse
afară de agenţii celor doi Principi ai contribuit mult la
tristul sfîrşit al lui Partenie, par fas et nefas, şi loapichie, care s'a urcat în urmă în scaunul patriarchal,
1) Residentul
22 Aprilie 1651.

Simon

Reniger cătră Imptratul. Constantinopol,
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precum şi
haja Beiii,
toţi aceşti
tate decât

alţi rivali îndârjiţi, Agaua Ienicerilor şi Cheamicii şi protectorii ucisului, aii aruncat pe
duşmani în temniţă şi nu i-ai pus în liberdupă-ce s'aii răscumpărat cu mari sume de

bani; ear cel
Grec, opt ile

mal inrăit duşman al lui Partenie, un
in urmă, chiar la ora, la care a fost

omorit Pairiarchul, a fost spânzurat in faţa palatului
Patriarcha]. Noul Patriarch Ioanichie a trimis residentului salutările sale şi i-a mulţumit marelui ambasador
Rudolf Schmidt pentru bonă-voinţa sa şi pentra mij!ocirea ce i-a oferit in cestiunea știutelor conflicte.
Patriarchul de Ierusalim, pe care toţi îl credeai pribegit şi perdut prin lume, a fost la Moscva să câră
ajutor de bani şi se afla acum, în drumul săi spre
casă, de cât-va timp la Domnul din Moldova şi la cel
din Muntenia, care îl trateză cu multă distinciune şi
ali multă purtare de grijă pentru siguranța lui. El tot
mai stăruie în

hotărîrea

de

a se întârce la Ierusalim,

stă înse pe gânduri temându-se de iubirea de argint a
Turcilor şi de duşmănia lui Partenie, Patriarchul de
până acum; acesta a fost adecă pus de cei-lalţi trei
Patriarchi, cel din Ierusalim, cel din Antiochia şi cel
din Alexandria,

sub marea

anatemă,

şi l'a ameninţat pe

cel de Ierusalim că-l va denunța Porții de a fi adunat
de la marele Duce de Moscra şi de la cei doi Domni
români mari sume de bani. Acestă ameninţare îl mai
face să nu se întârtă acasă 1).

i 1) Residentul Simon

Reniger

cătră

27 şi 30 Mai, apoi 17 lanie 1651.

Imperatul.

Constantinopol,
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Nu se pote de o camâată stabili, dacă în tot casul
strania formă de guvernament a Porţil otomane are
mai mult caracterul unei monarchii,

al unei aristocrații,

al unei democraţii ori, în sfirşit, al unui trinmrirat, ori
după timp şi după impregiurări se pronunţă în ea mai
multe din aceste caractere de o dată.
Mebemet, actualul Sultan, un băiet de gece ani, stă,
ce-i drept, sub stăpânirea Validei bătrâne, apol sub a
mumei sale (tinăra Validă) şi sub a câtor-ra eunuci
înrăiţi, dă înse şi acum semne despre un caracter de
liniştită şi posomorită seriozitate, care ameninţă a ajunge
în desfăşurarea lu! la tirania şi la setea de sânge a
tatălui săi. Absolutismul monarchic se dă pe faţă în
petrecerile crunte, tiranice şi ingroditâre, pentru care se
jaii adese-ori pe neaşteptate disposiţiuni din Serail 1n
numele

Sultanului, el înse adese-orl e mărginit,

ba chiar

covirgit de hotărtrile luate afară de Seraiii de cătră
leniceri, a cărora primire neschimbată îi este impusă
Sultanului.
Firea aristocratică iese în regimul Porții la ivelă în
influenţa hotăritâre a tuturor Vizirilor, a Cadileschierului
din Rumelia şi a celui din Anatolia, a celor mai bătrâni Otşac-Agalari saii căpetenii de Ieniceri, care, luând
îoţelegere între dânşii fie cu toţi împreună, fie în parte,
iai hotărtri în numele statului şi stărue cu tot dinadinsul, ca Sultanul să ie confirme câte o dată chiar şi
fără de voia lui.
Caracteristica democratică se dă pe faţă în hotărtrile

luate contra voinţei clar exprimate a Sultanului, a Warelui-Vizir şi a altor purtători de putere de cătră multe
mii de ieniceri comuni şi înderetniciţi, hotăriri, a că-

205
rora nebăgare în s6mă are de regulă drept urmare
ueapărată o răscâlă furtunsă şi alte violenţe de tot
felul, căci sunt

în

împărăţia

otomană

peste

tot vre-o

40,000, ear în Constantinopol aprope 10,000 de asemenea leniceri tot de-a-una gata de răsc6lă, cu care
în timpul mai noii se unesc de obiceiii şi Spahii, ca să
umplă la asemenea ocasiunY prin turburările lor totă
lumea de nelinişte şi de grâză.
Elementele unu! triumvirat le găsim în legătura fâcută de curând şi întărită cu jurământ între MareleVizir

Melek

Achmet-Paşa,

ginerele

Sultanului

Murad,

Chehaia-Beiul şi Agaua lenicerilor, care s'aii legat solidar să se apere unul pe altul contra duşmanilor săi şi
să se susţină în posiţiunile lor, precum şi să silâscă
pri strinsă lucrare împreună pe cel-l'alţi purtători de
putere a se supune hotăririlor luate de dânşii, deşi se
„simt în faţa posibilităţii unei facţiuni contrare, care
lucreză de o cam dată pe tăcute,
La tâte aceste puteri disparate, care se amestecă în
fel de fel proporţiuni în cârmuirea otomană şi acum se
dugmănesc şi intră în luptă, acum ear se împreună și
se spriginesc între ele, dar totdeauna intervin arbitrar
şi întâmplător, se mai adaugă şi jalusia viel insetări
de stăpânire a celor doue valide, care-şi dati mereii silinţa de a scdte prin alianțe des schimbate frânele puteril una din mânile celei-Palte, apoi şi incapacitatea
Marelui-Vizir (care, un blajin om bătrân, nimic nu drege
şi nimic nu frânge şi căruia Reischita şi câţi-va OtşacAgalari îi pun vorbele în gură întocmai ca odiniră
Preoţii şi Demonii statuelor de idoli), necurmata lucrare
spre a-l răsturna a viclenului şi tnreitului C6uş-Paşa,
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fostul Vizir de Buda

şi tot ginere

al unui

Sultan, spi-

ritul uneltitor al Chichaia-Beiului, neinsămnătatea celor
Palţi Viziri conducători, unirea strinsi dintre OtgacAgalari şi cele-alte căpetenii ale lenicerilor împotriva
ori-şi-cărei disposiţiuni luate de Marele-Vizir peste voia
lor; e deci uşor de înţeles, cât de primejdios aceşti
factori atât de stranii, care govăie când înc6ce, când în
colo fără-ca să fie striuzi la un loc şi stăpâniţi de o
puternică voinţă unitară, trebuie să r6gă sâmburele de
unitate al cârmuirii

scadă din

greutatea

turceşti,

puterii

iei şi din desfăşurarea

cât de mult

otomane,

ei trebue să

din însămnătatea

puterilor ei în afară. Acest re-

saltat e cu atât mai inevitabil, cu cât defisitul

resultat

în urma răsboiului purtat cu Veneţia pentru Candia tn
veniturile vămurilor şi în finanţele statului, sporirea Ienicerilor şi a cheltuielilor de răsboiii, d6sa imposibilitate
de a plăti soldele trupelor, încărcarea cu biruri prea
mari, impilarea şi storcerea săcacului popor de la ţară,
care nu arare-ori îşi caută scăparea în pribegire şi 1şi
părăseşte ţara şi prelungirea incalculabilă a răsboiului

candiot sunt tot lucruri, care îmulţesc şi agraveză complicaţiunile şi nevoile situaţiunii osmantiilor. 'T6tă speranța şi-o pune Pârta în progresarea artileriei sale, în
desvoltarea technicei de marină şi în perfecţionarea marinei sale, tâte aceste conduse de indemâbatici artileriştă, corăbiori şi ingineri trecuţi la Islam, care al
venit aici din ţările creştineşti ale Apusului şi prin care
Porta îşi dă cu nădejde de isbândă silinţa de a termina cu succes expediţinnea candiotă şi de a pune la
cale cucerirea acestei importante insole şi, în urmă, re-
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luarea expediţiunilor ei de răsboiii contra celor-l'alte
mari state creştineşti.
Cât apoi pentru relaţiunile 'Turcilor cu ţările de la
hotare,

atât

cu

ale

lor

proprii, cât şi cu cele vecine,

Ruiul Tătarilor se află în alianţă cu Cazacii. Deşi inse
Pârta priveşte cu ochi buai răsboiul pornit contra Poloniei şi ast-fel li-a comandat Tătarilor să-i spriginâscă
pe Cazaci, creşterea puterii Hanului îi inspiră bănuieli
şi-o umple de îngrijire. Hatmanul căzăcesc Chmielnizki
recunşte prin o învoială specială supremaţia şi protecțiunea turcâscă, dar fără de a fi dator să plătâacă tribut, şi 1! promite Porții serviciile sale în r&boiă în
tâte privinţele şi fâră de excepţiune contra orl-şi-cui,
se mai obligă apoi a curăţi marea Nâgră de cutrierătorii căzăceşti şi de o ţine liberă şi primeşte'n schimb
din partea Turcilor asigurarea unei protecţiuni şi ajutorări îndestulătâre contra Poloniei şi recunâşterea titlulai de Principe pentru persfoa lui.
„ Proiectata căsătorie a fiicei lui Lupu cu fiul lui
Chmielnizki le inspiră Turcilor şi Tătarilor temerea, că
prin acâstă prea strinsă alianţă cu Cazacii Domnul
Moldovii va ajunge la gândul de a se proclama cu ajutorul lor stăpân absolut al Moldovii, Portia îl dă luj
Lupu cu tâte aceste ordinul de a le sări în înţelegere
cu 'Tătarii Cazacilor îutr'ajutor. I-a dat, ce-i drept,

după cum se dice, şi lui Mateiă-Vodă,

Domnul Mante-

nici, Porta un asemenea ordin pentru ajutorarea Cazacilor; dar omul acesta prudent şi viclân şovăie şi trăgănză lucrurile, nu are încredere deplină îu nimeni şi
stă după împregiurări şi după putinţe gata de a se
apăra pe sine însu-și.

|
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Râk6ezy a perdut, în
vâcă încrederea tuturor
ca Impăratul se încrede
silinţa s”o dispună contra
aceste nu-l cruţă de loc
alte supărări 1).
1651

sfîrşit, prin purtarea lui echipartidelor şi tot atât de puţin
în el şi Pârta, pe care-şi dă
Impăratului şi care cu tote
de sporurile de tribut şi de

Deputaţii căzăceşti ai lui Chmielnizki 11 acusă pe
Lupu-Vodă la Pârtă, că stă în intimă înţelegere cu
Polonesii şi le di acestora provisiuni de răsboiii, lucru,
despre care ei s'aii încredinţat din propria lor întuițiune. Ia Moldova t6tă lumea s'a refugiat de altminteri,
precum se dice, în păduri şi a lăsat case, curţi şi țara
întregă

pustii;

ear Mateii-Vodă,

Domnul

mându-se de o năvălire a Tătarilor

Munteniei,

te-

şi a Cazacilor, îşi

ţine trupele mereă gata de luptă 2,
Lupu îi raporteză Porții despre înfrângerea suferită
de Cazaci în Inptă cu Polonesii, despre fuga lui Chmielnizki,

care stă ascuns,

despre

strîmtorarea Hanului tă-

tăresc, care e încungiurat şi, în sfîrşit, despre cererea
poporului căzăcese de a încheia pacea, pe care Polonia
o acordă numai cu condiţiunea că i se vor extrăda conducătorii mişcării.
Alte ştiri sosite din Moldova spun, că Râkâezy a trimis la Chmielnizki un sol cu daruri, care a fost înse
prins şi omorit de Polonesi. Râkâczy cere de altminteri
5) Raportul lut Rudolf Schmidt, Baronul de Schwarzenhorn,
cătră Impbratul. Viena 18 lunie 1651.
2) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
22 Iunie 1651.
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de la Pârtă voia de a le da Cazacilor ajutor;
ajutorul lor se va fi urcat, precum

se speră, în

dacă cu
tronul

Poloniei, el va recunâşte, aşa gice el, şi ca Rege supremaia

Porții

otomane,

tot

cum

a

recunoscut-o până

acuni ca Voivod al Ardelului. Respunsul prudent al Porţi
e înse, ca el nici să nu iasă în persână la răsboili, vici
să nu-şi degerteze ţara de trupe, ci să adune mai bine
cu banil lui altă ste şi să aştepte până-ce Cazacii nu
vor cere ajutor şi până-ce Porta nu va ncuriiuţa
darea lui 1).

Deputaţii căzăceşti aii primit un

răspuns puţin mă-

gulitor. Marele-Vizir a trimis pe fratele săi în Moldova
şi în Muntenia, ca să confirme în scaun pe cei doi

Domni 2),

O straşnică revolaţiune isbucnită la Pârtă, în care a
fost scos stegul Profetului a avut drept urmare răsturnarea căpeteniilor de Ieniceri (Otşac-Agalari) şi a întregei lor aderenţe, executarea lui Bechtes-Aga şi a
valide bătrâne, exilarea luf Şiavug-Paşa, fostul MareVizir, precum şi a celor-balţi conducători şi trecerea
îutregei puteri, pentru timpul minorităţii Sultanului, la

Marele-Vizir şi la partidul din Seraii. Din Moldova şi
din Muntenia soseşte tributul, dar sumele de bani desti1) Residentul Simon Reniger
27 Iulie 1651.

câtră

1) Residentul Simon BReniger cătră
Constantinopol, 29 August 1651.

59,838. III,

Impăratul.

Baronul

Constantinopol,

Rudolf Schmidt.

14

1631

210

pate pentru valida bătrână şi pentru Otgac-Agalari
Marele-Vizir le sequestreză pentru sine 1).
1651

Patriarchul grecesc îşi părăseşte scaunul din causa
necurmatelor exacţiuni şi se retrage prin ascuns. In urma
acestora Turcii închid şi pecetluiesc atât palatul patriarchal,. cât şi casele celor mai de frunte dintre Greci
şi le in aşa până-ce aceştia nu vor fi plătit o anumită
sumă de bani. De 6re-ce sistemul de extorsiune al Turcilor e tot atât de neintemeiat şi de nesuferit pecât de
săracă şi de încărcată de datorii e biserica patriarchală,
Patriarchul stă ascuns şi după ce s'a luat disposiţiuni

pentru deschiderea palatului patriarchal 2).
1651

Frânele guvernului le ţin în present la Portă MareleVizir şi câta Eunucilor din Seraiii, adecă mai mult
arâsta din urmă,

fiind-că Marele-Vizir,

un om

milădios,

se lasă să fie purtat; şi condus după plac, ceea ce nu
suferia resturuatul Siavuş-Paşa, un om pe cât de îngâmfat şi de mândru, pe atât de încăpăţinat, şi de aceea
a şi fost înlăturat. Prin influenţa acestor Eunuci atotputernici şi a Kişlar-Agalei lor, un maur, care se lasă

să fie cumpăraţi cu câte-va mii de taleri, Patriarchul
grecesc răuşeşte să iasă fără de nici o primejdie din
ascundişul lui, ba chiar să obţie de la Marele-Vizir un
caftan de ondre. Tot numai mulţumită venalităţii acestor
Bunuci pot să aibă agentul Moldovii şi al Munteniei
1) Residentul Simon
11 Septemvrie 1651.

Reniger

2) Residentul Simon Reniger
16 şi 20 Noemvrie 165].

cătră

Impăratul.

Constantinopol,

câtră Impăratul.

Constantinopol,
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putinţa de a umbla nesupăraţi de nimeni prin lume, şi
nu maj încape nici o îndoială, că şi po Marele-Vizir
numai deplina atirnare de poruncile Eunucilor îl mai
ţine în posiţiunea lui 4).
Hasan-Paşa,

fostul mare

duce cu o misiune
Silistria, precum

ambasador,

însărcinat a se

la fostul Mare-Vizir Achmet-Paşa la
şi în

Muntenia

şi

în

Ard6l,

le duce

Domnilor acestor ţări şi numitei Paşale, 6re-cum în trecere, caftane de on6re din partea Porţi! 2).
Imbolnăvirea lui Mateiii-Vodă, Domnul dia Muntenia,
face ca pretutindeni să fi credută ştirea despre mârtea
lui, şi de aceea se şi ivesc numai decât numărcşi candidaţi pentru scaunul ce se crede vacant, şi îndeosebi
Lupu-Yodă stăruie prin daruri şi prin promisiuni să
obţie pe lângă transferarea sa în Muntenia şi alegerea
fiului sâii pentru Moldova. T6te aceste speranţe şi năsuinţe dispar înse după-ce soseşte ştirea despre reinsănătoşarea lui Mateiii- Vodă 5).

1652

Ambasadorul Eagliterei, stăpânit de dorinţa de a face
să străbaiă ealvinismul la Greci, se amestecă în afacerile lor bisericeşti şi obţine ridicarea în scaunul patri-

1662

1) Residental Simon Reniger către Impăratul. Constantinopol,
11 şi 20 Decemvrie 1651.
2) Residental Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
11 Ianuarie 1651.
3) Residental Reniger cătră Impăratul.
vruarie 1651.

Constantinopol,

20 Fe-
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archal a unui candidat, care-i împărtăşeşte vederile.
Pregătit deci şi mituit în vederea acestui scop, MareleVizir châmă la sine pe Ioanichie, Patriarchul de până
acum, şi-i porunceşte atât să renunţe de bună voie la
scaunul patriarchal în favorul suecesoruiui, pe care i l'a
designat, cât şi să stărue ca. coreligionarii lui să-l recunâscă pe acesta şi să-i declare supunere. Ioanichie
răspunde,

că nu are

de făcut

nici o obiecţiune în cea

ce priveşte renunţarea la scaunul patriarchal, ear acesta
cu atât mai virtos, cu cât doria şi el să se retragă
de bună voie şi îi este indiferent cine va fi chemat să-l
înlocuiască; e înse mai presus de puterea lui spirituală
şi e şi peste mărginile putinţelor sale a-i sili pe coreligionarii lui să răcun6scă pe urmaşul lui şi să-i declare supunere, şi acâsta nici nu se pâte cere de la el,
pici el nu pâte s'0 facă. Acest răspuns hotărit îi aduce
la 9 lunie bietului Ioanichie pe lângă scOterea din scaun
şi aruncarea în temniţă, unde tânjeşte şi acum. Unâlta
de căpetenie a ambasadorului englezesc, fostul Metropolit de Rodos,

care cu vre-o jumătate

acesta a trecut la
serviciul Sultanului,

de an înainte de

Islam şi a intrat ca Capigi-Başi în
stăruie acum

să primâscă,

deşi nu

tocmai scaunul patriarchal, posiţiunea de supraveghetor
al bisericii greceşti şi ofere Porții pentru acestă posițiune suma de 26,000 taleri pe an. Cu ajutoral acestul
renegat, pe care deasemenea-l sprigineşte în planurile
lui, numitul ambasador răuseşte să determine Pârta a
îniătura dreptul liberei alegeri de patriarch ce i se cuvine bisericii greceşti şi a numi în mod direct un Patriarch cu vederi calviniste, pe care voieşte să li-l impună Grecilor cu puterea. La 18 Junie se presentă deci
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în palatul patriarchal un Capigi-Başi trimis de MareleVizir, care invită în mod poruncitor pe cei mai de frunte
dintre Greci să răcundscă pe nou numitul Patriarh şi
să-i declare supunere şi-i sileşte să convâce pe Matropoliţi, pentru-ca să-i facă fără de întârgiere consecrațiunea. “Grecii aceştia înse, socotind nevrednic pe Patriarchul impus, refusă sub fel de fel de subterfugii a-l
recunbşte şi a-l introduce în scaun; ear membrii clerical), care ali rot în sinodul electoral, pentru-ca să nu
fie siliţi

a

se supune

şi să-şi

pârâă

astfel dreptul

de

liberă alegere, se ţin în mare parte ascunși,în vreme-ce
puţinii, care nu staii ascunși, se scusă sub cuvântul, că
pentru consecrarea unui pairiareh se cer 12 Episcopi,
cară ci sunt numai cinci la număr şi cek-alţi nu se
ştie, unde se află. Pe când dar Grecii se văd neindoios
ameninţaţi în biserica, în patriarchatul şi în dreptul lor
electoral şi se pun din tâte puterile lor în potriva stăraitorului şi mituitului Mare Vizir, care susține cu t6tă
seriositatea pe noul numit, renegatul da la Rodos şi
actualul Capigi-Başi tot mai încas6ză veniturile Metropoliei părăsite, pe care nu voieşte să i le lase actualului Metropolit, şi nu mat lipseşte pentru deplina înjosire a bisericii greceşti decât ridicarea unui turc în
scaunul Patriarchal.
la mijlocul acestei nesiguranţe penibile cade, din norotire, schimbarea
Mareluj Vizir, în urma căreia noul
Patriarch îşi părăseşte scaunul şi se ascunde, Metropoliţii ascunşi tes fără de intârgiere la ivâlă şi câștigă
nou curagiii pentru afirmarea dreptului lor de alegere şi
noue speranţe de a pute ieşi biruitori 1).
1) Residentul Simon Reniger
19—21 Junie 1652.

cătră

Impăratul.

Constantinopol,
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Locuitorii Moldovii sunt fugiţi şi risipiţi prin păduri;
Muntenia stă, din contra, după cum spune Mateiii-Vodă
el însu-şi, înarmată şi gata de a respinge o eventuală
năvălire a Tătarilor.
Fostul Patriarch grecesc Atanasie Patelaros s'a întors în timpul din urmă din Moldova aici şi a obţinut
prin mari promisiuni de bani ridicarea sa din noii în
scaunul patriarchal, ba a şi primit confirmarea şi pacipica întroducere

tins cu
ivâlă,

noue
că

în scaun,

caftane

el n'are

de

cu care

ocasiune a fost dis-

onâre;

a ieşit

bani, ca să-și împlinescă

înse apoi la
marile

fă-

găduinţe. Acestă descoperire l'a trântit din scaunul patriarchal în temoiţă, de unde a găsit în cele din urmă
ocasiune de a scăpa în casa renegatului, care a schimbat posiţiunea unui Metropolit de Rodos cu cea de
Capigi-Başi al Sultanului, şi aici se află şi acum. Intre
aceste Grecii ati răuşit să obţie prin rugămintele şi prin
opintiriie lor reducerea sumei făgăduite de Patelaro în
favorul unui alt candidat, a căruia alegere şi confirmare aii şi scos-o la capăt şi pe care-l ajută acum cu
puteri unite cu atât mai virtos, cu cât prin acâsta doresc să înlăţure pe Patelaro, care li-e suspect din causa
tainicei lui legături cu scannul din Roma î),
1652

Dragomanul împărătesc Panaioti Nicusio s'a căsătorit
de curând cu o grecdică din casa Kankuseno (sic) şi a
rămas acam, în urma cheltuielilor de nuntă, cu punga
g6lă. EL e înse un om forte folositor şi pentru resident
1) Resideutul Simon Reniger
20 Talie 1652.

cătră Impăratul,

Constantinopol,
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indispensabil;

acesta

siunea acâsta

nu

stărue

numai

un

dar
rest

să
din

i se dee cu ocafa

lui, ci tot-

odată şi o anticipaţiune 1).
Tinerii polonezi ajunşi în robia Tătarilor, Nicolae
Potozki şi Kalinovski, pe care tatăl săi l'a dat ostatec
în mânile 'Tătarilor pentru suma de 70,000 taleri,
precum şi tinărul Schinberg ati scăpat din înaltul turn,
în care eraii puşi de Tătari la închis6re, în următorul
chip. Dragomanul Regelui Poloniei, un Armân, care era
îusărcinat în taină a pune la cale scăparea acesta, a
câştigat adecă, înainte de tâte, pentru planul lui pe un
Turc priu o recompensă de 3000 taleri, din carea
treia parte urma să fie plătită la locul eliberării, adoua
din cele trei părţi la Constantinopol, ear a treia în
Polonia ; ei amândoi ati îmbătat apoi pe paznicii temniţel cu vin până-ce i-ai adormit, aii desfăcut între
aceste lanţurile de fier, ai luat de grab pe prisonieri
călare pe cai ţinuţi anume la îndămână şi i-ati dus la
mare, unde îi aştepta o corabie cu pânzele gata dea
fi întinse şi i-ai scăpat astfel din cercul de urmărire al
'Tătarilor, care, prindând de veste, s'aîi ţinut după elatât pe
uscat, cât şi pe mare, dar mat putut să prindă decât
pe servitorii eliberaţilor, care în lipsă de cai fugiseră
pe jos.
La Constantinopol, unde ati sosit cu bine, "I-a împrumutat; agentul lui Lupu cu 1000 de taleri, ca să-i
plătescă Turcului mai sus pomenit a doua rată din ono1) Residental Simon Reniger către
Constantinopol, 31 Iulie 1652.

Baronul

Radolf

Schmidt.

1652
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rarul de eliberare, şi residentul Reniger, care, temându-se ca nu cum-va să fie descoperit, nu a putut să
le dee în casa lut adăpostul, pe care-l ceruseră, i-a mai

ajutat cu 100 taleri, pe care li i-a dat împrumut, ca
să trimită fără de întârdiere un curier în Polonia.
Hanul Tătăresc, informat prin mărturisirile servitorilor
prinşi al fugarilor despre cele petrecute, pune acestă
scăpare rbuşită în sarcina lui Lupu, care a trimis pe
adevăratul eliberator şi a comandat corabia folosită cu
ocasiunea acesta; îl acusă dar cu tudârjire la Pârta

otomană şi-l ameninţă, că va da o năvală în Moldova,

unde le va pustii tote şi va tăia întrega poporaţiune
până la copiil de şapte ani.
În vreme-ce înse îa urma poruncilor date de Pârtă fugarii sunt urmăriţi pe la tâte trecătorile şi pe la tâte
strimtorile, mai ales spre Moldova şi spre Muntenia, şi
se iali cele mai aspre măsuri pentru prinderea lor, ei
scapă norocos de la Constanţinopol în Asia Mică, de
uude trec apoi pe o corabie otomani la Veneţia şi apok
în patria lor, unde ajung, în sfirgit, să respire după
fuga lor aierul liber al Poloniei. Ne ştiind âncă, că fugarii ai reuşit să se întârcă acasă, Porta se foloseşte
pretutindeni de temniţă şi de torturi spre a le da de
urmă, trage din causa acâsta la răspundere şi pe mulţi
creştini nevinovaţi şi-i ia sub cercetare, ba bănuieşte
de complicitate chiar şi pe ambasadorul Franţei, care
pare a fi fost denunţat în mărturisirile unu! torturat,
şi numai cu anevoie se pâte desvinovăţi, ear pe cei
bănuiţi Pârta "1 pune'n libertate numai după-ce se rescumpără cu mari sume de bani. Agenţii lui Lupu, care
din porunca Domnului lor ati ajutat pe Polonesii elibe-
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rați cu bani şi i-ai spriginit şi altfel, s'aii folosit penîra acesta de un om bun, care li-a dat fugarilor şi
adăpost timp de o n6pte în casa lui; ca să ascundă
acum ajutorul, pe care laii dat, şi ca să se spele curață atât pe ei, cât şi pe Domnul lor, at denunţat în
înţelegere cu el mişeleşte pe acest om Porții. Reniger
se bucură deci forte mult de a nu se fi dat astă-dată
de gol faţă cu asemenea laşi trădători 1),

Retrăgându-se de la Camenița, 'Tătarii a cutrierat
de curând o parte din Moldova, al căreia Doman a
căutat, întocmai ca locuitorii, scăparea refugiându-se în
păduri.
In acela-şi timp fratele Hanului tătăresc a trimis la
Mateii-Yodă pe o Agauă cu suita e! să-i spană, că „Ei

(Matei) ştie forte bine, cum ai pustiit 'Tătari de cuT6nd Polonia ; de aceea să plătâscă

numai decât 80,000

taieri, ori o va păţi şi el cu ţara sa tot astfele, Mateii-Vodă a lăsat pe soli se aştepte câte-va dile răspunsul, ear în vremea acesta a făcut despre acestă pretensiune raport la Pârtă cu adausul „ara nu pote să
plătâscă mai mult decât un tribut; dacă trebue să le
plătescă dar Tătarilor un tribut precum cer ei, nu mai
pâte să-i plătâscă Porții otomane nici unul. După-ce la
acesta a sosit de la Pârtă fără de întârgiere răspunsul,

ca să nu se lase de loc să fie pungăşit de Tătari“,

el

şi-a desfăşurat întrega oştire până la hotarele Moldovit
1) Residentul Simon

Reniger

cătră Impăratul.

Constantinopol,

3 şi 12 August, 1, 8, 15 şi 17 Septemvrie şi 14 Octomvrie
1652,

1652
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în linie de luptă, i-a făcut pe deputaţii Tătarilor să
trâcă în revistă oştirea acâsta şi i-a concediat apoi cu
răspunsul: „Dacă Hanul tătărese ar fi în acela-şi fel
ca Sultanul stăpânul acestei ţări, i sar plăti tributul
obicinuit, altfel nu i se dă nici o para. Bar dacă s'ar
fi gândind

să sc0ţă

decât să vie:

ceea ce pretinde,

forţa

cu

11 aşteptă

50,000

aici

nu are

călăreţi români

sub conducerea Domnului lor“ 1).

Tributul Moldovil şi al Munteniei a sosit cu câte-ra
dile mai nainte la Portă. Lupu 1 mulţumeşte residentului Reniger atât prin o scrisâre de la 31 Iulie, cât
şi verbal prin noul săi agent pentru deosebita graţie
impărătescă şi pentru scutirea de vamă, de care s'a
bucurat Stefan Bablai, diregătorul curţii lui, pe care-l
trimisese la Veneţia pentru cumpărături, în trecerea lui
prin statele împărăteşti ; oferiod Impăratului atât pentru
aceste, cât şi pentru alte dovegi de graţie, mulţumirile
şi serviciile sale, el 1i predă residentului şi o scris6re
cătră Baronul Rudoit Schmidt, al cărnia răspuns la
adresa lui Lupu e alăturat în copie 2).
1652

Râk6ezy, pentru care încuscrirea lui Lupu cu Chmielpizki e un spin în ochi, îi trimite Porții originalul
unei scrisori latineşti împodobite cu marea pecete
domnâscă alui Lupu cătră un judecător din Ardâl în
cestiunea unui supus moldovân: în scris6re se dă, între
1) Residentul Simon
3 August 1652.
2) Residentul

Simon

1 Septemvrie 1652.

Reniger

cătră Impăratul, Constantinopol,

Reniger

cătră Împtratal.

Constantinopol,
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altele, ştire despre inceperea negoţierilor de pace şi despre învoiala de pace ce se va încheia, după-cum se
speră, între Polonia şi Cazaci, precum şi despre intenţiunea lut (Timoteiii) Chmielnizki de a veni în persână
la laşi spre a se înţelege cu Lupu. Principele Ardâlului
glorifică scris6rea acâsta într'un act special, pe care îl îrimite de asemenea Porții, în mod pe cât de stranii, pe
atât de răutăcios. Scopul urmărit de Lupu prin acestă
căsătorie a fiicei sale e numai, ca prin mijlocirile lui de
acum să-i împace pe Polonesi cu Cazacii şi apoi să-i
unâscă pe cei doi împăcaţi în o alianţă îndreptată mal
ântâiii contra

Tătarilor,

obţinut în Polonia
astfel are în

apoi

contra

indigenatul

pecetea

sa

o

şi
cordnă,

Turcilor;

titlul
ear

el a şi

de Principe şi
cu timpul se

gândeşte să iee cu ajutorul Polonesilor şi al Cazacilor
Moldova, Muntenia şi Ardâlul ca stăpânitor absolut.
Râkâczy, care cere şi primeşte înapoi originalul acestei scrisori

alui

Lupu,

trece

de

altminteri

la Pârtă

drept un credincios vasal şi informator, fiind-că trimite
la Pârtă raporturi fârte amănunțite despre evenimentele

şi stările creştinătăţii 2).
La sfirgitul lunei August a venit fiul lui Chmieldizki cu 8000 de Cazaci în Moldova şi şi-a sărbat la
laşi căsătoria cu fiica lui Lupu, apoi s'a întors ear

acasă însoţit, de soţia sa ; el a lăsat înse cea mal mare
parte din 6menif săi în Moldova, ca să apere pe domnescul săi socru, pe care Hanul tătăresc, tot supărat
din causa intervenirii de care-l bănueşte, pentru elibe1) Residentul Simon
18 Septemrrie 1652.

Reniger

cătră Impăratal. Constantinopol,

1652
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rarea celor trei soli polonesi, Da ameninţat cu pustiirea
țăril. Intenţiunea de căpetenie, cu care Lupu a făcut
încuscrirea acesta, pare

a fi numa!

dar

ca

prin

Cazaci

să-i ţie de o camdată pe Tătar departe, ear apoi să
şi-i facă prieteni şi astfel să-şi îutărâscă Domnia şi s'o
asigureze
1652

1652

contra

nestatorniciei

norocului 3).

In urma recomandaţiunii lui Reniger,. Lupu-Vodă le
face o f6rte binevoitâre primire celor duoi nobili polonezi,
care veniseră la Constantinopol cu cea din urmă mare
ambasadă împărătescă şi s'aii întors de curând acasă
prin Moldova, îl ţine ca pe speţii săt şi le dă gardă
de siguranţă, precum şi trăsură până la hotarele Poloniei. Agenţii lui din Constantinopol îi fac residentului
un dar— tot în semn de recunoştinţă pentru graţi6sa primire, de care aii fost împărtăşiţi în trecerea lor prin
țările împărăteşti servitorii de curte, pe care-i trimisese
Lupu la Veneţia pentru cumpărături. Scris6rea adresată
de Lupu lui Reniger în cestiunea acâsta la 15 Septemvrie, precum şi răspunsul de la 6 Octomrrie al acestuia se află alăturate în copie la raport 2).
De 6re-ce Lupu 1şi sprigineşte cu mari sume de bani
compeţirile la scaunul Munteniei, duşmănia îndârjită
dintre e! şi Mateii-Vodă isbucneşte în flacări vil şi
iscodirile reciproce urmate în taină, precum şi pregătirile de răsboil făcute pe faţă sunt la ordinea dilei.
1) Residentul Simon Reniger cătră

25 şi 2? Septemvrie 1652.
2) Residentul Simon Reniger
11 Octomvrie 1652,

către

Impăratul.

Constantinopol,

Impăratul,

Constantinopol,
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Domnul Munteniei îşi ţine oştirea mere gata de răboi şi şi-a mai asigurat şi de la Râkdczy trupe de
ajutor pentru casul, că Lupu, rădămându-se pe sprijinul
'Tătarilor şi pe al Cazacilor, şi-ar întinde mâna rivnitore
nu numai asupra Munteniei, ci tot-odată şi asupra
Ardelului. Procederea ambilor Domni învrăjbiţi nu e
îuse totdeauna la fel: pe când, de exemplu, MateiiiVodă sluteşte şi oradră pe isc6dele moldovene prinse pe
pământul Munteniei, Lupu-Vodă se arată fârte binevoitor faţă cu isc6dele muntene, pe care le prinde, şi

le lasă nesupărate să se îutârcă în ţara lor.
Plângându-se agenţii Munteniei la Marele-Vizir de
rivnirile uneltitâre şi turburătâre ale lui Lupu în ceea
ce priveşte ţara lor şi întrebând ei, de ce P6ria lasă
pradă peirii o ţară, care şi-a plătit până acum regulat;
tributul şi a împlinit şi cele-lalte îndatoriri ale «i,
Marele-Vizir a răspuns: Mateiii-Vodă pârtă de peste

două-deci de ani cârma ţăril sale, nu i-a făcut cu tote
aceste Sultanului nici o singură dată măcar un dar
extraordinar ; de Gre-ce acestă procedere dă pe faţă o
vimitâre lipsă de recunoştinţă, a fost propusă la Portă
o măsură aspră contra lui, dar o hotărire nu s'a luat
âncă în ac6stă privinţă, fiind-că el (Marele-Vizir), ca
vechii prieten al lui Mateii-Vodă, a ţinut în favorul
lui cestiunea în suspensiune; de aceea trebue să stărue
cu î6tă grăbirea, ca Domnul lor să trimită un frumos
şi preţios dar 1).

1) Residentul Simon Reniger

12 Decemvrie 1652.

cătră

Impăratul.

Constantinopol,
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Tătarii şi Cazacii înaint6z5, după cele din urmă ştiri,
spre hotarele Moldovii, de 6re-ce Hanul tătăresc, tot
supărat âncă pentru eliberarea celor trei prisonieri polonezi, cere de la Lupu ori extradarea celor scăpaţi, or!
plata sumei de 200,000 taleri şi e gata, la nevoie, să
stârcă ceea ce cere cu puterea armată. Lupu înse n6gă
a fi luat parte la eliberarea lor, şi drept dovadă despre acâsta prinde pe Armânul, care i-a scăpat, pe prisonieri din temniţa Tătarilor şi-l extrădeză Hanului tătăresc, pentru-ca din mărturisirile lui să se încredinţeze, că el n'a lucrat în înţelegere cu Domnul 1).
16£2

De 6re-ce Pârta face tâte opintirile să adune sumele
necesare pentru plata soldei Ienicerilor şi spre scopul
acesta face pe ici pe colo şi împrumuturi forsate,
Marele-Vizir, care vrea să-şi asigureze posiţiunea prin
satisfacerea lenicerilor,

din Constantinopol

cere

de

la

plata unei sume

Patriarchul

grecesc

de 9,000

taleri,

Acesta reîusă înse suma acesta, părăseşte patriarchia
şi se ascunde de urmăririle Porții. Profitând iute de
ocasiunea priinci6să, predecesorul lu, fostul Patriarch
Ioanichie, iese din ascundişul lui de până aci la lumina
dilei, mituieşte pe Marele-Vizir făgăduindu-i mari sume
de bani, care se

urcaii, precum

se gicea, peste 20,000

de îaleri, şi obţine astfel numirea şi sărbătorâsca sa: întroducere în scaun, precum şi caftanul de ondre. Deşi
patriarchul resturnat nu pâte deocamdată să iasă fără
de primejdie din ascundişul lui, se pâte presupune cu
*) Residentul Simon Reniger
12 Decemvrie

1652,

cătră Impăratul.

Constantinopol,

223

t6tă probabilitatea, că după practica introdusă la Grecă
el işi va da silinţa de a aduna sume âncă mai mari,
pentru-ca, oferind mai mult, să-l scâtă ear din scaunul
patriarchal pe Ioanichie. Astfel îşi ruin6ză Grecii biserica şi avutul proprii, în vreme-ce Turcii, care trec
scaunul patriarchal totdeauna celui ce dă mai mult, se

bucură de usemenea procedere 1).
In urma uneltirilor îndelungate ale lui Lupu contra
Principelui din Ard$l, precum şi în virtutea relaţiunilor
de bună vecinătate şi a alianței acestuia cu MateiăiVodă din Muntenia, o armată comandată de generalul
lin Remâoy porneşte din Ardsl asupra Domnului din
Moldora,

care, neaşteptându-se

la acâstă

1653

năvălire a unei

armate duşmane, fuge din capitala sa în o direcţiune
necunosculă şi e urmărit cu stăruinţă, în vreme-ce
ţara întregă i se supune generalului Kemâny 2).
Pe Marele-Vizir, care e doşmănit fără de curmare
de Eunucil din Seraiii, 1] umplu de îngrijire şi conflictele ce sai produs timpul din urmă în Moldova,
Avud în vedere primejdia, în care se află atât Muntenia, cât şi Ard6lul tu urma năzuiaţelor cotropitâre
ale lui Lupu, care-şi asigurase acum şi ajutorul Cazacitor, Mateiii-Vodă închee, după t6tă probabilitatea cu
consimțământul Paşalei de Buda şi a celei de Silistria,
1) Residental Simon
9 şi i8 Aprilie 1653,

Reniger

cătră

Impăratul.

:) Gheorghe Râkâ:zy cătră Comitele Wesselenyi.
Aprilie 1653.

Constantinopol,

Alba-lalia, 18

1653

924

o alianţă defensivă şi
Lupu, pe care iaii astfel
Prindând înse la timp
s6mă şi de nemulţumirea

ofensivă cu Râk6czy contra lui
amândoi hotărîrea de a-l ataca.
veste despre planul lor şi ţiind
ţării sale, Domnul Moldovii scapă

de o cam-dată în castelul fortificat Hotin de la hotarele Poloniei,

de unde

îi ofere Porții 20,000

taleri, ca

să-l ajute şi să-l ridice ear în scaun, ofertă, care ar
şi produce efect deplin, dacă ţara n'ar fi atât de pornită contra lui. Intre aceste Moldovenii îşi aleg locţiitor
de Domn pe Stefan, unul dintre cei mai de frunte boieri, care nu îndrăzneşte âncă la Inceput să iee titlul
de Domn, sperând înse a se susţin cu ajutorul ţări!
şi al celor doi Domni vecini în scaun, el sa intituleză
în curâsd „Princeps terrarum Moldaviae“, confirmă pe

agenţii Moldoveni de la Portă şi, ca să obţie prin mari
daruri de bani confirmarea alegerii sale, trimite Ja Con- stantinopol câți-va deputaţi, care se şi află pe drum.

Mateiii-Vodă îi face

de altminteri el însu-şi Porții ra-

port despre ieşirea sa la răsboiii contra lui Lupu şi
adaugă, că a făcut-o acâsta numai în vederea binelui
obştese şi în folosul Sultanului şi că e şi de altminteri
timpul de a se pune alt; Domn în scaunul Moldorii.
Râk6czy face, ce-i drept, în raportul adresat Porții

în cestiunea acâsta amintire

despre

firea

pericul6să şi

din ce în ce mai stricăcisă alai Lupu, precum şi despre cârmuirea lui tiranică şi despuietâre, devenită
ne

mai

suferită

pentru

Moldova,

care

în

cele

din

urmă s'a răsculat pe faţă şi Va silit să fugă, nu dice
inse nimic despre colaborarea sa şi despre ajutorul de

trupe, pe care i la dat

lui Mateiii-Vodă.

deşi e despre tâte bine informată,

îşi

Eară Porta,

dă aierul de a!
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fi t6te indiferente, pentru-ca să nu provâce noue complicaţiuni,
Cu toți aceşti duşmani al lui Lupu se însoţeşte şi
Siavus-Paşa din Silistria, care a trecut cu totă puterea
sa armată Dunhrea şi a pus pază puternică în tote
strîmtorile de munţi şi în tote trecătorile, pentru-ca să
impedece ori-şi-ce comunicaţiune între Lupu şi Porti,
Sai şi ivit apoi muiţi Greci, care ofer mari sume de
bani pentru scaunul Moldovii, Marele-Yizir înse nu vrea
să stee de vorbă cu dânşii mat nainte de a se fi întors Capigi-Bazaua trimisă la faţa locului. Aceste turburări

înse produc,

în genere,

numai

supărare la Pârtă,

care se teme, că Lupu ar fi putând să împace pe Corna Poloniei cu Cazacii şi să-i determine a_se alia
contra celor doi Principi, duşmanii lui, ba chiar Şi coatra Turciei 1).
Ibrachim-Aga, care a fost trimis de Pârtă în misiune
specială la Mateiii-Vodă, la găsit, după raportul lui,
pe acesta

pe pământul

Munteniei în tabără, în mijlocul

oştirii sale de 40,000 6meni, pe deplin gata de luptă.
De 6re-ce contra tuturor aşteptărilor Lupu era gata să
pornâscă asupra lui cu Cazacii, Mateiă Vodă a cregut

de cuviinţă să nu-l

concedieze pe Ibrachim-Aga, ci Pa

aşedat la o posiţiune adăpostită, pentru-ca să vadă cu
ochii lui proprii desfăşurarea evenimentelor şi să-i potă
raporta despre ea Porții cu deplină siguranţă. In ta-

băra ui Mateiii-Vodă e şi Stefan, locţiitorul sai ocărmui1) Residental Simon Reniger
8 Mai 1653,
59,838. III,

cătră Împăratul.

Constantinopol,
15

după

torul ales de compatrioţii sti
alui Lupu ; acesta a fost

din

fuga

trimis cu 9000

-

Moldova

de 6meni

la

hotare, unde avea să iee posiţiune, dar urma să se retragă car spre armata principală, dacă vedea că Lupu
vine cu puteri prea covîrşitâre,

Oştirea

lui

Lupu

ceea

el a şi făcut.

ce

se

după-cum

consista,

spune,

din

30,000 Cazaci, 5000 mercenari de deosebită naţionali-

tate, între care şi Tătari, din 2000 de muschetieri
germani şi dintrun parc de artilerie cu 16 tunuri.
Din aceştia 10,000 dintre cei mai buni şi mal aleşi
Cazaci steteal sub conducerea personală a tintrului
(Timoteiu) Chmielnizki, "care a detaşat din cele-lalte
trupe ale sale 10,000 de 6meni şi i-a trimis naiute ;
aceştia aii dat foc, aii prădat şi ai pustiit ţara în mod
îugrozitor şi parte aii măcelărit, parte ai pus pe fugă
avant-garda

lui

Mateiii,

care numai

cu

aneroia,

deşi

destul de în grab, a putut să-adune pe 6menii risipiţi,
să-i pună în rând de bătaie şi să-i facă să urmeze
Iupta, acâsta înse numai amenințând, că altfei îi va

măcelări el însu-şi. Aceste hărţuieli s'a făcut la 26 şi
27 Mail.
Aripa drâptă alui Mateii-Vodă o comanda mal sus
pomenitul locţiitor Stefan, ear cea stângă spătarul Munteniei ca purtător de sabie al Domnului stă; în centru
se afla în prima linie o câtă de călăreţi, venia apoi
arțileria şi în dosul acesteia luase posiţiune MateiiVodă cu restul trupelor sale.
Dia

trupele transilvane

se

presentase

pe câmpul

de

luptă numai o câtă de 500 călăreți; ear corpul principal al armatei, vre-o 25,000 până la 30,000 6meni,
a sosit acolo numai diva următâre, fiind-că după tâte

Ag
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combinaţiunile

năvălirea

Cazacilor

atât de apropiată. Avant-garda

nu

lui Lupu,

se credea a

fi

care se sporise

la 20,000 meni, u suferit perderi cu atât mai mari,
cu cât mai mult se apropia în îuaintarea ei de oștirea
inimică, şi de Gre-ce tinărul Chmielnizki şi Lupu ai
urmat şi ei în curând cu toiul ogtirii, armatele inamice
steteaii faţă în faţă şi bătălia nu se mai putea amâna.
Ac6sta a fost dată la 27 Maiii de ambele părți cu
mare îndârjire şi cu tot atâta îndărătnicie şi s'a urmat
timp de 7 câsuri cu indoi6să nehotărire şi govăiud mereă în o parte şi în alta. Artileria muutenâscă, compusă
din 82 tunuri, trăgea în Cazaci focuri atât de bine chiţite
şi răreşte atât de tare rândurile lor, în cât ei se zăpăcesc răi de tot. Dar ora hotărârii n'a sunat âncă şi
armata muntenâscă da şi ea jertvele ei, Mateiii-Yodă se
luptă cu adevărat curagiii de leii şi face minuni de vitejie: un glonte de muschetă-l răneşte'a toiul furtunos
al luptei la pulpă, calul de bătaie îl cade lovit de un
glonte al duşmanilor şi stegul domnesc purtat în apropierea lui cade sub focul viii al inimicului ; dar curagiul lui rămâne neinfrâut, el nu se dă în clipa hotăritâre la o parte; avtntat şi nebăgându-şi rana în s6mă,
el încalecă răpede pe alt cal, se aruncă din noi cu
sabia sc0să şi cu braţul ridicat în vîrtejul luptei, îmbărbăteză prin vorbă şi prin faptă trupele sale la statornicie şi le împrospătâză puterile promițându-le victoria şi dându-le nădejde de pradă. Ogtenii lui se luptă
cu toţii cu acea-şi vitejie ca dânsul. Mil de duşmani
zac pe câmpul de luptă, cel-Dalţi se risipesc fugiuă și
reslățindu-se, 5000 de Cazaci cad în mânile învingăto-

rilor, tote tunurile (16)

şi bagagele sunt şi ele per-
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dute, ear Lupu şi tînărul Chmieloizki sunt urmăriţi în
g6nă sălbatică. Peste 25,000 6meni a costat la un loc
acestă gi sângerdsă, în care Râk6ezy era înaintat cu
20,000

pedestrime şi 10,000

călărime până

la Braşov.

Cazacilor prinşi Mateiii- Vodă li-a dat iertare, nu inse
tot astfel şi Tătarilor, ear Germanilor, care fugiseră
în 0 pădure, li-a lăsat numai alegerea, ca să fie iertaţi în schimbul intrării lor în serviciul lui ori să fie
măcelăriți fără de amânare. Bi ai ales prima alternativă : stai predat şi ali intrat sub stâgul lui.
Bagagele prădate, deşi se aflaii între ele doue care
încărcate cu bani, învingătorul le-a dat tâte oştenilor săi, şi,

când i s'aii adus din trăsura de călătorie alui Chmielnizki 1000 de galbeni venețieni de tot noi, a refuzat,
a-i primi, ci i-a schimbat cu taleri, pe care i-a distribuit între soldaţi. Cu acea-şi nobleţă s'a purtat, când
i Sai adus frumâsa blană de samur şi alte haine
scumpe ale lui Lupu: el le-a prețuit şi a distribuit preţul între soldaţii săi,
Intre hârtiile prădate s'a găsit şi scris6rea şi ordinul,
prin care Marele-Vizir de atunci îl îndruma pe Lupu
să năvălâscă fără de sfială în Muntenia şi să-l scâtă din
scaun pe trădătorul Mateii-Vodă ; Mateiii-Vodă a predat
suni, acum câte-va dile amândoue aceste acte importante
Mouftiului cu adaosul făcut cu glas tânguitor, că ţara
uenorocită a fost atât de răi prădată şi pustiită, încât
abia în vre-o 40

ani va put6 să se reculâză;

ear când

Muftiul i-a făcut
acesta a negat cu
şi ork-şi-ce ştiinţă
Porta a trimis

Marelui-Vizir arătare despre acesta,
hotărire scris6rea şi ordinul, precunt
şi participare a sa la cele petrecute,
la 4 Maiii pe un Capidji-Baga în
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Mantenia şi pe altul în Moldova, ca
exacte şi sigure despre turburările
tele de acolo. Siavus-Paşa stă de o
sa gata de luptă, dar nu i-a venit
părţi într'ajutor 1).

să iee informaţiuni
şi despre evrenimencamâată cu oștirea
până acum nick unei

Fie în urma necurmatelor asupriri şi despuieri, fie
lu urma nedreptăţirilor suferite îa viaţa lor privată,
boierii din Moldova âncă de mai mulţi ani sunt cuprinşi faţă de Domnul lor Vasilie Lupu de o aversiune
şi de o ură, pe care el numai de acea n'aii dat-o pe
faţă în fapte, fiind-că ori li-a lipsit ocasiunea priinci6să
pentru

acâsta,

ori

nu

aveaii

destulă

încredere în pro=

priile lor puteri.
Ei şi-ali amânat deci mere tucercările de eliberare
până în timpul săptămânilor trecute, când, instigaţi
de
Mateii-Yodă şi de Râk6ezy, ei ati urdit o conjuraţiune
în totă forma şi ai hotărît, ca în Dumineca Ploriilor
să-l omdre la feşirea din biserică pe Lupu ori cel puţin
să-l prindă şi să-l pună'n temniță. Câte-va dile mai
nainte de executarea acestei hoLăriri însea prins de veste
despre acâstă conjurațiune un călugăr grec, care i-a
făcut în cea mai mare grabă Domnului arătare despre

primejdia ce-l ameninţă şi i-a dat şi lista mai multora dintre conjuraţi. Pe trei dintre conducători Lupa
i-a pus fără de întârdiere

la

îinchisâre,

i-a dovedit vi-

novaţi şi i-a executat indată. Marele ambasa
dor sai
Marele Logofăt ai țării înse, cel d'ânttiii între
boieri,
=

_————

*) Residental Simon Reniger către Impăratal. Raport despre
bătălia dată victorios de Mateiii-Vodă, aprâpe de Tirgovi
şte contra

lui Lapu şi contra Cazacilor, Constantinopol,
9 Maiii 1653.
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care se afla şi el între conjuraţi şi după invoiala făcută
de aceştia era designat ca succesor în scaunul domnesc,
a luat, după-ce complotul a fost dat de gol, drept pretext o urgentă

scrisâre

de la soţia sa, care, fiind grei

bolnavă, îl chema să vie în grabă la dânsa, şi astfel a
„primit de la Domnul stii permisiunea de a se duce pe
câte-va dile la uba din moşiile sale de la graniţa Ardâlalui. Diua următâre Domnul a trimis, ce-i drept, un
însămnat număr de aprodi după el, ca să-l cheme la
sine, dară el, simțind primejdia, a scăpat de dânşii prin
acea,

că a trecut la

oștirea

transilvană

ce

se

afla la

mică depărtare de moşia lu. Papta acesta l'a făcut pe
Principe să binuiască cu destul temeiii o neașteptată
năvălire a Ardelenilor şi a Muntenilor şi să lee hotărirea de a-şi aduna comorile şi avutul şi de a le îrimite dimpreună cu soţia sa şi cu copii sti în siguranţă
Ja Hotin, o cetate aşedată la hotarele despre Polonia a

Moldovii, în faţa Cameniţei devenite celebre prin asediul

Sultanului Osman.
Tot acolo s'a dus apoi în urmă şi el însoţit de curtea
săi, de mulţi boieri şi de mai multe detaşamente ale
trupelor sale de lefegii; el însă n'a intrat în cetate, ci
a tăbărit prin pregiural ei aşteptând să-l soscacă din
tâte părţile trupele de lefegii, pentru ca să ptă ţine
cu succes pept cu duşmanii săi. In acelaşi timp a trimis pe una dintre rudele sale la ginere-săii Chmielnizki
(fiul), ca să câră ajutor de la Cazaci; de 6re-ce înse
acest deputat a fost prins la hotarele Moldovii de Părcălabul localităţii, un boter, Domnul, primind ştire despre acâsta, a trimis în grabă o câtă de călăreţi, ca
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să-l aducă în faţa sa pe Părcălab, căruia i-a tăiat apol
capul ca unui resvrătitor.
Puţine 6re în urmă i-a venit apoi ştirea, că rivalul
lui, mai sus pomenitul Logofăt, a ocupat Iaşi, capitala,
cu ajutor de trupe din Ardâl şi din Muntenia şi s'a
pus cu t6tă 6stea lui pe drum spre cetatea Hotinului,
ca s'o asedieze; nu puţin după primirea acestei ştiri
alarmante Domnul speriat a trecut cu cea mai mare
grabă dimpreună cu Dimua, soţia sa, cu fiii săi, cu
rudele sale, cu cei mai intimi amici şi cu servitorii, cu
totul vre-o 500 persâne, peste Nistru, acest rii, care
face hotar intre Moldova şi Polonia, şi in curând a vădut cu ochii lui proprii, cum pe cel-lalt ţărmure câte-va
care de bagagii, care in pripa fugei rămăseseră'n urmă,
ali cădut pradă in mânile avantgardei inimice.
In strimtorarea acâsta Lupu a trecut pe pământul
Poloniei, unde, trecând prin faţa Cameniţei, el a fost

primit sărbătoreşte şi cu daruri de on6re de cătră Castelanul Potozki, acela-şi fiii al fostului generalisim
polonez Potozki, pe care Lupu îl scăpase anul trecut
din robia Tătarilor, şi s'a stabilit într'un sat ori întun castel din apropiere, Prima lui grijă a fost acum
să descrie ginerelui săi, Cazacul, situaţiunea în care
ajunsese şi să câră ajutor grabnic de la el, care, tînăr
hotărit, îndrăzneţ şi forte bine dispus față cu socrul
sti, a şi răspuns pe cât de grabnic, pe atât de strălucit la chemarea ce i se făcuse cu atâta încredere:
fără de a ţine câtu-şi de puţin s6mă de pedecile ce
duşmanii puteai să-i pună în cale şi cerând numai
binecuvântarea tatălui săi, el a plecat cu cea mai mare
grăbire în fruntea unei garde compusa de 6000 Cazari,

932

după care în urma măsurilor luate de dânsul aveaii să
mai

urmeze

12,000

de

6meni

pe

altă cale spre îlol-

dova. Nu departe de Iaşi a dat peste stea noului
Domn, a bătut-o, a silit pe cel îuvins să fugă în
Arâ6 şi a ocupat regedinţa socrului săi. Primind ştire
despre aceste, Lupu s'a întors cu întrega sa curte la
laşi, unde în curând după acea s'a unit alte multe
mii de Cazaci sosiți în urmă cu învingătorii, şi aii să
răsbune -atacul făcut de Mateiii-Yodă asupra lui Lupu
după-ce se vor mai fi sporit şi cu 'Tătarii ce se află
pe drum,

Marele-Vizir s'a dat fără de govăire în partea ivi
Lupu şi a zădăroicit astfel speranţele partidulu! adversar, care presupunea, că Porta îl va declara pe Lupu
rebel după trecerea lui pe teritoriul Poloviei şi va confirma'n Domnie pe Stefan, noul alesul Domn, Arânâ
speranța acesta, Stefan a trimis o deputaţiune de 12
boieri la Constantinopol, ca să se plângă de Lupu şi să câră
confirmarea alegerii ; tînărul Chmielnizki înse a trimis în

dată după victoria sa strălucită o câtă de călăreţi în
urmărirea deputaţiunii de boieri, care a fost prinsă la

Galaţi, pusă

în lanţuri, adusă

la Iaşi şi pusă la âis-

posiţiunea lui Lupu. Ear Marele Vizir îndată după victoria câştigată de Chmieluizki i a trimis lui Lupu prin
o Aga şi printr'un om de încredere al Domniei moldovene

un

Chatişerif,

Moldovii şi-l

prin

împuterniceşte

Vodă şi contra lui Râkezy
pe care o plănuise 1).
1) Dr. Scogardi
1 lunie 1653.

care-l

confirmă

în Domnia

a face contra lui Mateiiiexpediţiunea

de răsbunare,

cătră Baronul Rudolf Schmit. Constantinopol,
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In vreme-ce Porta otomană nu prea ştie cul să-i dee
dreptate în turburările dia Moldova, Marele-Vizir, un
om pecâţ de scurt la vorbă, pe atât de primejdios in
fapte, îl favoris6ză în mod

învederat

Moldovi!

pe

a plecat

cu grăbire la 23

mal că Agentul

Lupu.

Nu

nu-

Maiă din însărcinarea luk însoţit de patru Turci la
Domnul să ridicat din noii în scaun cu actul de con-

firmare, dar la 27

Maiă s'ati trimis Hanului tătărese

şi fratelui săă caftane de ondre şi adrese de laudă
dimpreună cu îndrumarea de a-i da lui Lupu cu t6tă
puterea lor ajutor şi spriginire; ear Domvul din Muntevia şi ce! din Ard6! aii fost ameninţaţi cu disgraţia Sultanului, dacă nu se vor abţin6 de la ori-şi-ce atac ulterior contra lui Lupu şi nu vor trăi pe viitor în bună
înțelegere cu el. In faţa acestora Râk6czy i-a dat prin

agentul

săi

atât

Marelui-Vizir,

cât şi Porții în vorbe

lămurite şi fără de sfială să îoţelegă, că „urmând ea
a-şi da siliuţa de a susţine pe Lupu cu orl-ce preţ, va
trebui să-şi înstrăineze cele trei țări interesate; că
spre scopul acesta Mateiii-Vodă,

40,000
treilea

6meni
bărbat

sub
din

care âncă de mult

arme, a chemat
ţară

sub

steguri,

acum
şi

ţine

toţ pe al
a pus acest

contiagent de a lungul Dunării spre a respinge 0 eventuală năvălire a Turcilor în ţară, eară el a inaintaţ
personal cu armata sa principală spre hotarele Moldovii
despre MEgă-di pe când Râkczy tnainteză despre M6gă.
n6pte; că, într'un cuvânt, cei doi Princip! sunt hotăiți a nu-l mai suferi de loc pe Lupu în vecinătatea
lor“, De 6re-ce Domnul Moldovii are aliați numai Cazaci şi 'Tătari, purtarea acestor ajutători va sete în
Moldova lucruri stranii la ivâlă.
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La 28 Maii un curier transilvan a predat Porții
reclamaţiunea făcută de Râkczy în 16 puncte contra
lui Lupu. Primul dip aceste puncte de acusare scâte la
ivelă necurmata corespondenţă secretă alui Lupu cu Impăratul şi cu comandanții de la hotare, mai ales cu
mareșalul campestru Comitele de Mansfeld şi cu Comitele Wesselânyi din Caşovia; prin acâsta el stărue a
pune la cale între Impăratul, Regatul Poloniei, Cazaci
şi sine o puternică alianță contra împărăției otomane
şi, în casul că Impăratul vrea să adune spre acest scop
o armată puternică, el asigurâză cooperarea Poloniei şi
a Cazacilor, pentru-ca să iasă apoi cu puteri unite
contra

'Turcilor

la

tractat de alianţă el
burg, unde se urmeză
a şi ştiut să obţină
de trupe germane în

privinţa

răsboiii;

pentru

încheerea

acestul

ţine un agent special la Regensnegoţierile privitâre la acesta, şi
concentrarea unui însămnat corp
Ungaria, mai ales pe Tisa: în

acâsta el a călcat

cu

desărirşire în urmele

fostului Donn român Mibaiii, care prin înţelegerea lui
cu generalul Basta şi prin cele-lalte procederi ale lui
i-a ar&tat calea pentru întreprinderile lui primejdidse.

Tocmai în vederea unei asemenea alianţe ostile faţă cu
Purcii,—
aşa dice Râk6czy mai departe, — Hanul tătăli-a oferit, după

instigaţiunile lui Lupu,

celor doi

Principi (Mateiii-Vodă şi Râk5czy) ajutorul să înarmat,
în vreme-ce o imposantă solie poloneză, din care face
parte şi Principele Radziwil ca agent special, se află
în cale spre Arâdi şi spre Muntenia cu scopul manifest
de a împăca pe Lupu cu cei doi principi; dar solia
acâsta nu va obţine nici uu resultat.

Porții îi sunt forte supărătâre aceste turburări din

Ro

resc
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ce în ce mai mari din Muntenia, fiind-că ea vede în
ele primele scântei ale unui incendiii, care o va cu-

prinde pe ea âncă mat tare decât pe alţii, ceea ce îi
iospiră îngrijiri cu atât mal vii, cu cât Hanul tătărese,
îndârjit şi ameniuţat de răsvrătirile puse la cale de
fostul Mare-Vizir Achmet-Paşa, care rivneşte la Hanatul tătăresc, îşi dă prea învederat pe faţă indisposițiunea faţă cu Porta 1),
Prin agentul special Martin Boldvay îi s'a făcut de
curând Vizirului raport amănunţit despre lăpădarea lui
Lupu de credinţa datorită Sultanului şi despre feluritele lui uneltiri, precum şi despre planurile lui contra
lui Râk6czy şi contra lui Mateiii-Vodă şi s'a arătat necesitatea, în care ali fost puşi aceşti doi Principi de a
scbte arma atât ca să se apere ei înşi-şi, cât şi ca să
impedece desfacerea Moldovii de supremaţia Sultanului.
De atunci înse lucrurile aii luat o turnură şi mai rea;
căci, trecând cu vederea, că Lupu a risipit tte birurile ţării în Polonia şi s'a purtat cu supuşi săi ca
lupul cu oile, când şi-a vădut date pe faţă tâte artificiile şi planurile primejdi6se şi s'a încredințat, că cei

doi Principi ai hotărit să facă expediţiune în Moldova,
el nu s'a simţit îndemoat a căuta mijlâce de apărare
şi ajutor de răsboii prin o cerere făcută cu inima deschisă de la Sultanul,

ci s'a adresat în taină la Polonia,

pentru-ca cu ajutorul ei să-şi răpâscă sie ţările Sultanului. El a şi reuşit cu acestă compeţire priu mitui1) Residentul
2 Iunie 1653.

Simon

Reniger cătră

Impăratul. Constantinopol,
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rea Polonesilor, pe care i-a împăcat cu Cazacii, atât de
bine, încât Polonesii şi Cazacii ai trimis prin comun
acord în Moldova o 6ste căzăcâscă, care a prădat sărmana acestă provincie şi aii ruinat-o, ai decimat poporaţiunea el şi acum se pregătezte să facă acela-şi lucru
şi în Muntenia. Spre a preveni nenorocirea acâsta şi
spre a ocroti o ţară a Sultanului, Râkczy e hotărit
să-i mârgă Munteniei cu t6tă puterea sa armață într'ajutor. D6 6re-ce înse în timpul acesta soţii de luptă şi
tovarăşii de vederi ai înrditului Lupu ar pot să-și
iee pretezt pentru realisarea vechelor sale planuri asupra Ardâlului deşertat de trupe şi asnpra altor ţări
otomane şi să-i creeze Principelui greutăţi pe din dos,
Râkâczy îl r6gă pe Vizir, ca potrivit cu promisiunea
dată lui Martin Boldvay să înainteze cu armata lui
spre Ardel, pentru-ca

să-i acopără

expediţiunea din spaie

şi să-i dee ajutor în casul, când ar fi atacat de vre-un
duşman năvălit în ţară 1).

Causa celei dia urmă nenorociri alui Lupu e numai
lipsa lui de cumpăt; căci dacă după recucerirea Moldovii
el Sar fi mulţumit cu acâsta şi ar fi rămas de acolea
îuainte pe pace, chiar şi numa! consideraţiunea peatra
alianţa lui cu mult temuţi! Cazaci, care ati grăbit atât
de mult să-i dee ajutorul cerut, ar fi determinat atât
pe Turcă, cât şi pe Principii Râk6ezy şi Mateiii-Yodă să
nu-l supere mai departe. 'Timoteiii Chmielnizki se afia
cu Cazacii săi în drum spre ţara sa; ear Mateiii-Yodă
a dat trupelor sale trimise în urmărirea duşmanului,
1) Principele
Castelul Radnoth,

Gheorghe

Râkdezy

3 Iunie 1653.

II,

cătră

Vizirul

de Bnda.

237

câte-va mii de 6ment, ordinul de a nu atinge afară de
teritoriul Munteniei pe nici un Cazac, ci să se mărginâscă numai a-l urmări pe Lupu până la hotarele Polonici şi a căuta să-l prindă viiti ori mort,
În faţa acestora Pârta are de gând să-şi potrivâscă
atitudinea după succese: Dacă pote adecă Lupu să se
susție cu ajutorul Cazacilor în posiţianea sa şi să răspingă atacurile lui Mateiii-Vodă, îl va răcundşte şi ea ;
dacă va fi înse alungat din noii ori dacă va fi părăsit
de Cazaci, el are în tot casulsăse aştepte, că Porta va
ridica un noii Domn în scaun ori va confirma pe Stefau,
care a fost ales de ţară,
Favorisarea de până acum alui Lupu s'a întemeiat
mai ales pe consideraţiunea, că la nevoie Domnul din
Muntenia şi cel din Ardâl pote mai uşor să fie ţinuţi
în linişte ori pus la respect decât Lupu cu aliaţii săi
căzăceşti;

tocmai

de

aceea

înse,

ne

mal

putându-se

susțină Lupu, ar căâe şi Marele-Vizir.
Despre hărţuielile şi despre lupta victori6să de la
26 —28 Maiii ali sosit de la Mateiii-Vodă dări de s6mă
cătră Sultanul, cătră Marele-Vizir, cătră Muttiu şi cătră
mai mulţi alţii dintre mai marii 'Turcilor cu adaosul,
că el speră că Sultanul va fi mulțumit şi se va bucura
împreună cu dânsul în urma deplinei umiliri a unui
duşman, care e în acela-şi timp trădător al Majestății şi
era îucăpăţinat în plănuirile lui. Nemulțumit cu taîrâpgerea suferită cu câţi-va ani mai nainte în doue
rânduri pe pământul Munteniei, Lupu a rîvnit la o a
treia înfrângere, de astă-dată sub scutul căzăcese ; cu
voia lui Dumnedeii a şi avut dar sârta acâsta, şi at
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fost pedepsiţi cum se cuvine atât el, cât şi Cazacii,
tovarăşi! lui.
Cazaci! şi aliaţii lor, Tătarii, staii forte îngrijaţi în
faţa Polonesilor

ce-i

ameninţă ;

resc, chemat în ajutor de
precum îi raporteză Porții,

mişcare, şi tot mai

fiind

de aceea

Hanul

tătă-

Hatmanul Căzăcesc, a pus,
întrga putere armată în

în

acela-şi timp supărat pe

Lupu din causa cunoscutei eliberări a Polonesilor robiţi, el s'a declarat nemulţumit cu expediţiunea făcută
de Timoteiii Chmielnizki în Moldova, căci prin ea s'a
scădut în mod insămnat puterea aliaţilor în faţa Polomiei; de aici se

vede,

că

câta

de

Tătari,

care luase

parte la expediţiunea făcută în Muntenia, era în soldul
Cazacilor şi nu fusese trimisă de Hanul tătăresc.
Lupu a scăpat de robie în nenorocita bătălie, întocmai ca ginere-săii Timoteii Chmielnizki, numai cu anevoiă şi numai travestit pe deplin, chiar până la cămaşă, şi tot se mai bucură de particulara ocrotire a
Marelui-Vizir,
Acestă favorisare n'a putut înse să împedece emiterea unui act de laudă la adresa lui Mateiii-Vodă, căruia Porta îi exprimă particulara ei mulţumire pentru
buna lui purtare şi pentru apărarea unei provincii otomane, îmbărbătându-l a stărui şi mai departe în fidelitatea-i obligată. Porta, căreia nici prin vis nu i-a trecut, că aceşti doi Domni sunt în stare să se6tă armate
atât de mari în câmpul de luptă, se teme adecă de
patința unei împăcări între dânşii, care atunci şi-ar îndrepta

armele

unite

contra

astfel, ca ambii duşmani să
câscă unul pe altul.

Turciei;

ea

lucrâză

dar

se slăbâscă şi să se nimi-
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În vederea acestui scop ea urmeză o politică făţarnică: tratând ambele partide cu afecţiune, ea le asmuţă
cu atât mai virtos pe uua contra celei-lalte, pentru-ca
să se sfişie între ele cu îndârjire din ce în ce mai
mare,

să-i

să se istovâscă

fie

amândoue

şi să se slăbâscă astfel, ca Porții

prea uşor şi la îndămână a le îngenuuchia pe
de odată.

Pentru

executarea

cât se pâte de

exactă a acestei procederi făţarnice ea aşteptă de o
camdată raporturile Capidji-Başalelor trimise în Muntenia şi în Moldova pentru cercetarea stării de lucruri,
şi a maj trimis în urmă şi alţi Agalari, şi anume pe
Cadir-Aga în Moldova, ear pe Abasa-Mehemet-Aga în
Muntenia, ca să iee în primire tributul, pe care Domnii
urmeză a-l aduna în capitalele lor. Dimpreună cu Lupu
se află la aşi şi genere-st, care într'o scrisâre adresată d-rului Scogardi la 19 lunie îşi exprimă hotărîrea
de a continua răsboiul şi de a-se răsbuna asupra duşmanilor.
Râk6czy gice într'un raport adresat Porții la 13
Iunie, că „e clar ca lumina dilei, că Marele-Vizir i-a
dat lut Lupu împuternicire de a năvăli cu ajutor căzăcesc în Muntenia;

el râgă

deci Porta

să dee ocrotire

pentru pers6na şi pentru provincia sa şi în deosebi să
dee Paşalei de Buda şi celei de Silistria îndrumările
cuvenite, căci cele trei țări, Ardâlul, Moldova şi Mun:
tenia, nu vor snferi cu nici un preţ pe Lupu ca Domn
şi vecin. El (Râk6ezy) îi este, ce-i drept, tn tâte timpurile Porții servitor credincios şi gata de a-şi punen
serviciul ei şi pentru interesele ek viaţa'n joc; dacă ca
ar voi cu tâte aceste să-l răspingă, nu i-ar rămâne
decât să se pună în înţelegere şi în legătură cu alţii.
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Setea de cucerire a Hatmanului căzăcese ameninţă,
înainte de t6te, Moldova, apoi Muntenia şi în cele din

urmă Ard6lul cu perderea independenţei sale şi cn covtopirea în căzăcism: Dacă Lupu nu ra fi înlăturat,
Porta va perde neapărat aceste trei ţări“. Serisorea
acesta i-a părut dragomanului Porții atât de energică
şi de îndrăzneţă, încât el n'a cutezat s'0 traducă şi so
transcrie, şi de aceea agentul Ard6lului a făcut el însu-şi
acest lucru.
In faţa acestora s'aii presentat gilele aceste la Marele-Vizir solii Hatmanului Căzăcese Bogdao Chmielnizki
cerând ajutor de 'Tătari şi de Turci, care să-l facă destoinic de a ţin€ pept cu alianţa Poloniei cu Ungaria. şi
cu Muntenia, care are 'n primul rână în vedere înfrângerea lut Lupu şi a Cazacilor, ear apoi supunerea
întregului teritoriii turcesc până Ja Dunăre. Spre a confirma
cu atâs mai vîrtos ceea ce susţin, solii se radămă pe mărturisile făcute de un prisonier polonez, pe care-l adue

lega în lanţuri în faţa Porţi şi-l presentă drept nobil

şi senator de frunte din Polonia, care înse după cercetări mai amănunțite se dovedeşte a fi un servitor poJonez. Aici e fără îndoială în joc mâna luj Lupu, care
vrea să asmuţe după putință Porta asupra lui Râkâezy
şi asupra lui Mateiii-Voaă. Solia ofere de altminteri
supunerea Cazacilor sub supremaţia 'Turc6scă și serviciile lor în răsboiii, şi cere în schimb ocrotire contra
Poloniei şi contra

'Tătarilor,

se

obliză

nu face nici un atac asupra Poloniei,
înse pân'acum nici un răspuns 1),
1) Resideutul Simon Reniger
8, 16 şi 19 Iunie 1653,

cătră

de asemenea

nu

a

ati primit

Impăratul. Constantinopol,

Ai

După retragerea trupelor ardeleneşti din Arde,
care
s'a făcut în urma cererii răi strîmtoraţilor
locaitori şi
pentru cruţarea acestei provincii otomane, a
intrat in
inţelegere cu Polonia o armată căzăcâscă în
ajutorul
lu! Lupu, care a puso în legătură cu stea
sa de
moldoveni şi a îvaintat cu oştirea astfel combin
ată
spre Muntenia. Mateiii-Vodă însă, cu care s'a unit
înţre
aceste şi o parte din trupele auxiliare din Ardel, a
pus
îu fruntea avantgardei sale un comandant incapabil,
care a trebuit să se retragă cu mark perderi după
prima ctocnire cu duşmanul. Duşmanul, îmbărbătat
de
acest prim socces, a înaintat în Muntenia prădând îngrozitor şi, spre a preveni împreunarea amenințătâre
a
armatei muntene cu corpul auxiliar din Ard6!, care
se
afla pe drum, a grăbit atacul usupra lui Mateiii.Vodă
,
care la 27 Maiii:) a primit lupta hotăritâre şi a leşit
victorios.
De 6re-ce Lupu lucreză cu mult zel pentru împăcarea
Poloniei cu Cazacii, vecinii Moldovii, aceştia, care până
acum stai pe pace şi aii liberă trecere la dus şi
la
întors, ar put să dee cu atât mat virtos năvală asu-

pra teritoriului otoman,

cu

cât Împăratul

german

e şi

el f6rte binevoitor faţă cu Domnul Moldorii,
Pentru preîotîmpinarea relelor ce ameninţă şi care
ar pute să împedece chiar şi adunarea tributului datorit

1) Notă. Pare deci greşit a pune lupta la 17 Maiă, precum
şi
intrarea lui I6n Kemâny în laşi pe Lunea de Rusalii, care
cade
la 1 Iulie, ceea

ce Engel face

în

«Geschichte der Moldau

(paz.

210) 17 Maiă pote să fie numai dopă vechiul calendar (n 0
27)
exact.

59,838. III.
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Porţit,

Vizirul e rugat

să

înlăture

prin sfat şi prin

faptă putinţa unui eventual atac al Impăratului contra
Ardâlului şi să ţină pept cu puterea în faţa lul, şi
Râkdczy doreşte să afle, dacă şi întru cât pâte să conteze la nevoie cu siguranţă la spriginul Vizirulut 1).
1653

La 26 lunie i se transmite Marelul-Vizir o scrisâre
latinâscă trimisă de Hatmanul căzăcese Bogdan Chmielnizki la 12 lunie din tabăra de la Bar cu cuprinsul:
Răspuusul dat deputaţilor căzăceşti întorşi acum acasă
merită mulţumire deplină şi C6uşul Osman, însoţitorul
lor, are să fie concediat

în curând.

Noii

deputaţi

Iacob

şi I6n sunt înse însărcinaţi a face noue propuneri, pe
care Porta să binevoiască a le asculta şi a le aproba.
Deşi e pe deplin destoinie de a ţin€ pept cu duşmanii,
care stai gata de luptă, el nu a luat parte la certurile Moldovii cu Muntenia şi cu Ardâlul. Fiiul stă (Timoteiii) m'a putut fără îndoială să privâscă cu indiferenţă, cum socrul săi Vasilie a fost alungat cu mare
pagubă din Domnia Moldovii şi i-a dat mână de ajutor
spre: a-şi recâştiga scaunul luat fără de nici un drept;
de 6re-co dar Lupu i-a fost Porţil totdeauna credincios
şi, ca Domn, capabil şi vrednic de încredere, e în actualele împregiurări primejdi6se nu numai folositor, ci chiar
necesar

la aceste hotare, Hatmanul căzăcesc se r6gă dar,

ca Lupu să
subseris de
Scris6rea
ci chiar şi

fie confirmat în scaun printr'un Chatişerii
Sultanul cu mâna proprie.
acâsta pare a fi fost nu numai inspirată,
dictată de Lupu şi n'a primit âncă nici o

1) Gheorghe Râkdczy ÎI, cătră Vizirul de Buda. Feldidra (Bârsa),
30 Iunie 1653.
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resolvare. De 6re-ce pe de o parte Domnul Munteniei şi

cel din Ard],

în deosebi acesta printr'un

agent special,

ear pe de alta cel din Moldova, care dă bani şi daruri
bogate, stărue cu tot dinadinsul ca Porta să intervie şi
să împedece ruinarea ulteri6ră a acestor ţări, li sai
trimis din partea 'Turcilor lui Mateiii-Yodă şi luf Râk6czy curenitele ordine să păstreze pacea şi să nu se
nai duşmănescă. Hanul tătărese a fost îndrumat să
contribue din t6te puterile pentru împăcarea Principilor

Invrăjbiţi, ear Haimaoului Chmiclnizki i s'a ordonat să

nu mal sufără amestecul Cazacilor săi în aceste certuri.
lo Muntenia a isbucnit în timpul din urmă o răsc6lă militară, căreia la Tirgovişte, în palatul lui Mateiu-Vodă, care tot mai zace bolnar de rana primită tn
timpul bătăliei în pulpă, i-aii cădut jertvă trei boieri
şi numai al patrulea dintre cei urmăriți a scăpat.
Primul dintre aceşti boieri e armaşul plătitor al oștirii,
care nu numai a refusat cu vorbe aspre să-i plătâscă
pedestrimii 16fa pe trei luni, ci luase chiar măsuri să
măcelărescă fără de milă pe deputaţiunea de 50 6meni,
care fusese trimisă la dânsul spre a stărui pentru plătirea lefurilor şi începuse a murmura după ce-i fusese
respinsă cererea. Vădond acesta, restul pedestrimii a fost
cuprins de o puternică agitaţiune şi de îndârjire; de.
clarând-o armaşul de resvrătitâre şi de rebelă şi voind
s'0 îngenunche prin călărimea asmuţată asupra ei, ambele părţi ale ogtirii ai făcut causă comună contra lui,
ali dat în palatul domnesc năvală atât asupra lui, cât
şi asupra altor doi boieri, care ît erai complici, şi i-ai

tăiat

în bucăţi mici.

După

acâstă executare întrâga
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oştire

i-a jurat

lui

Mateiii-Vodă

credinţă

contra

lui

Lupu 1).
1653

Lupu x6gă Porta să dee lui Mateiii-Vodă ordinul de
a executa ori de a alunga din ţară pe alesul Doma
Stefan, care, după cum se dice, ocupă încă cu armata
sa o posiţiune în Muntenia; la acâsta se face din
partea Munteniei ohbiecţiunea, că Stefan nu se ma! află
în Muntenia, ci la hotarele Moldovii ori pâte chiar rătras în Arde]. Sosesc şi acum mereii dări de semă despre grâznica purtare a tiranului Chmielnizki în timpul
expediţiunii făcute primăvara trecută, ca să ridice pe
Lupu din noii în scaun: nici stare, nici virstă, nici
secs, nici posiţiune socială, nici nevinovăția, nici bogăţia nu eraii scutire în faţa furiei şi setei de pradă a
armatei căzăceşti, care prădai şi despuiall pe cel ce
nu-i treceaii prin sabie, încât prădații își căutaii scăpare fugind goi în păduri. Mulţi Moldoveni ai cădut
jertvă setei de r&sbunare aluf Lupu, mulți aii r&uşit să
scape la Constantinopol, unde trăiesc ascunşi în retragere şi în numele şi în interesul ţării lor spriginesc
după putinţă pe sub mână pe Râk6ezy şi pe MateiiiVodă în silinţele lor de a răsturna pe Lupu.
C6uşul Osman a sosit cu un noii deputat căzăcesc
din tabăra Hatmanului Bogdan Chmielnizki la Pârtă, şi
negoţierile asupra propunerilor făcute de Cazaci se ur1) Regidentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
30 lunie 1653.
Notă. Acâstă se concorăă pe deplin şi cu cele scrise de Dr.
Scogardi din Constantinopol la 26 Iunie 1653 Baronului Rudolf
Schmidt,
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m6ză. Cazacii cer să se bucure de deplina protecţiune
şi de un puternic sprigin al Turcilor, să li se trimită
steg turcesc şi să se dee Hanului tătăresc ordinul
dea
nu-i mai lua robi pe Cazaci, ear în schimb îi
promit
Porții fidelitate deplină şi supunere, ba după termin
area
răsboiului chiar un tribut anual de 40,000 taleri,
dacă
vor fi reuşit să iee Podolia. Pârta nu prea se încrede

în aceste mari

promisiuni,

aprobă,

rile Cazacilor, “ţiind înse s6mă

în genere,

propune-

de vina jalusie a Re-

gelul Poloniei, nu vrea să le acorde Cazacilor stegul
turcesc, ceea ce ar fi de o potrivă cu declararea T&sboiului contra Poloniei, ci vrea să-şi asigureze supunerea
lor fără de ostentaţiune: într'un cuvânt, ea în şedinţă
secretă ia hotărârea de a pune pe ambii ghiauri în
serviciul ei şi de a-i trage pe ambil pe sfâră 1),
Stefan, Domnul ales, aflând că Cazacii sai rătras
din Moldova, a plecat cu ajutor muntenese şi ardeleDesc ear asupra lui Lupu, care se afla la laşi şi s'a
refugiat spre hotarele Poloniei 2),
Stefan, Domnul ales, care a năvălit cu ajutor primit
din Muntenia şi din Ard! din noi în Moldova, îl bate
pe Lupu și-l alungă, prinde pe fratele lui, care e
Hatman moldovenesc, se urcă astfel de adoua 6ră în scaun
şi asediază pe soţia lui Lupu şi pe copii! lut
în Sucâva, Întormată despre aceste printr'un raport
al lui
DN

1) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
12 Ialie 1653.
*) Residentul Simon Reniger cătră Impăratal. Constantinopol,

26 Iulie 1653,

1653

1653

946

Mateiii-Vodă, Pârta nu mai ţine s6mă de confirmarea, pe
care de curând i-a dat-o lui Lupu parte în urma unui
particular favor al Marelui-Vizir, parte din consideraţiune pentru ajutorul căzăcese, şi-l părăseşte şi ea pe
cel părăsit de toţi, atât de sârtă,

cât şi

de aliaţii lui,

Cazacii. Ea trimite deci la 29 Iulie pe Capigilar-Chehaiaşi al Sultanului în Moldova cu ordine speciale atât
cătră Stefan, cât şi cătră ţară în genere, ordine, prin
care aprobă alungarea trădătorului Lupu, care totdeauna
a fost infidel faţă cu Porta, şi alegerea lui Stefan, cere
să, i se trimită tributul şi ca noi alesul să se presente
în persână la Pârtă, ca să fie formal confirmat, puinâu-i acestuia în perspectivă o .concediare onorabilă.
Stefan înse cu anevoiă se va supune porncii de a călători la Constantinopol, unde capul îl este în primejdie,
ci va căuta, să se răscumpere cu jertve de bani. MareleVizir e şi altfel supărat, fiind-că i se impută mereii
părtinirea lui Lupu, ale căruia cârcote el se angagiase
a le înlătura cu binele şi ale cărora consequenţe rele
îl fac de ruşine, ba ar put chiar să-l coste capul ;
căci cele trei ţări, Moldova, Muntenia şi Ardelul şi mai

navălirii Cazacilor

ales Moldova ?n urma

ai fost atât

de grâznic pustiite, încât e temere, că nu vor puts să-l
plătâscă Porții tributul. In aceste încăierări răsboinice
apoi Cazacii aii perdut cel mai bun sâmbure al oştirii
lor şi a fost astfel nevoiţi să-şi potolescă furia barbară

faţă cu Polonia; parte în urma

putere, parte în urma

deputați nici pai

mai

intervenirii

acestei scăderi de

lui Reniger noii lor

fost primiţi la Portă cu ace-

lea-şi onoruri ca predecesorii lor, şi cât pentru primirea
lor sub ocrotirea Porții Turcit ai de gând să aştepte,
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ca să vadă

atitudinea

Poloniei,

mai

nainte

de a lua

vre-o hotărire 1),

In urma viei învrăjbiri dintre staturile poloneze şi a
atacului făcut de Moscoviţi asupra Poloniei, Bogăan
Chmielnizki nu se mai teme de a fi atacat din partea
acesta și se gândeşte să năvăl6scă cu totă puterea lui
in Ardd], în Muntenia şi în Moldova, ceea ce în deosebi pe acestă din urmă ţară ar pune-o în neputinţă
de a-și plăti tributul; cel puţin astfel dice Agaua turcâscă întârsă de la Hatmanul căzăcesc. Râk6czy îi raportză Marelui-Vizir despre sosirea la Curtea sa a
unui sol polonez şi a unuia căzăcese; prin acest din
urmă Bogdan Chmielnizki i-a trimis Principelui din
Arde asigurarea despre credincisa sa prietenie şi despre hotărtrea sa nu numai de a nu face nici o întreprindere ostilă faţă cu Ardâlul, ci de a-i da chiar ajutor la vreme de nevoie şi de a păstra cu el cele mai
bune relaţiuni de prietenscă vecinătate ; ceea ce a fă-

cut fiul sti Timotei, el a făcut

numai din inclinare

cătră

Poloniei a rugat pe

socru-săi

Lupu.

Bar

solul

Râk6czy să fie mijlocitor în cârta Poloniei cu Cazacii şi
să intervie la Portă pentru prelungirea păcii. Marele
Vizir a relevat în răspunsul dat agenţilor ardeleni în
ton mustrător, cât de păgubitâre şi de reprobabilă e
stăruința lui Râkoczy de a împăca pe Polonesi cu (azacii, căci prin acesta se înstrăinâză ear de Portă
aprope 200,000 de 6meni, care s'aii pus de buna lor
——————

1) Residentul Simon Reniger
3 August 1653,

cătră Impăratul,

Constantinopol,

1653

voie sub supremaţia otomană ; de 6re-ce apoi Polonia a
recurs nu de mult pentru prelungirea păcii la mijlocirea
Impăratului,

cu anevoiă

se

pâte crede,

că ea să fi ru-

gat în acela-şi timp şi pe Râk6ezy să intervie ca mijlocitor 1),
1653

Drept răspuns pentru trimiterea tributului Munteniet
Pârta îi trimite la 14 August lui Mateiii-VYodă ferma.
nul de confirmare dimpreună cu sabia şi cu caftanul de
oudre. Tributul Moldorii il promite Stefan numai cu condiţiunea, că Pârta îi va fi acordat ma! nainte confirmaărea în scaun; Porta inse cere, din contra, ca el să
plătescă, înainte de tote, îributul şi apoi să se presente în pers6nă la Pârtă, ca să câră confirmarea alegerii sale. De 6re-ce înse Stefan tot nu are âncă încredere în Turci, el îşi va da silirţa să înlăture greutatea acâsta prin bani, dacă Lupu nu va răuşi să se
întârcă ear cu ajutorul Cazacilor în Moldova.
De o cam dată Pârta nu se pronunţă pentru nici
unul din cei doi rivali şi are de gând să privâscă lupta
cu liniştită indiferenţă câtă vreme Lupu mai are nădejde de a primi ajutor de la Cazaci, cu tâte că în
cele din urmă ordine trimise lui Stefan şi locuitorilor
din Moldova a aprobat alungarea din ţară a trădătorului Lupu. Dacă Lupu va perde înse ori-şi-ce speranţă
de a primi ajutor de la Cazaci, Porta după tâte semnele nu va mai refusa a împlini prin confirmarea lui
Stefan dorinţa Moldovii, alui Râkezy şi alui Mateiii*) Residentui Simon
10 Angust 1653.

Reniger

cătră Impăratul. Constantinopol,

1T=—
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Vodă. De la Capidjilar-Chehaiasi,

care

a fost trimis

de

Sultanul în Moldova şi se află acum la Iaşi, a sosit la
25 August un raport cătră Pârtă, în care el spune, că
îndată după sosirea lui a chemat; la Iaşi pe contra=
voivodul Stefan, care era ocupat cu asediarea Sucevei,
şi după-ce prima chemare a fost infructudsă, i-a trimis
o adoua invitaţiune; în urma acesteia s'a pus cu o
parte din oștirea sa pe drum spre Iaşi, a primit ase
în drum ştirea, că o 6ste căzăcâscă a înaintat; fără de
veste să despresureze Sucva şi parte a măcelărit, oştirea moldovână, parte a pus-o pe fugă, şi astfel s'a
întors ear cu t6tă grăbirea Inapoi. Impregiurarea înse,
că nici agentul Ardâlului, nică al Munteniei nu a pripiit ştire despre acestă despresurare a Sucevei, ne face
să bănuim, că Stefan s'a folosit numai de un pretext,
ca să scape de trimisul turcesc, în care nu cuteză să
se încr6gă.
Temându-se, ca nu cum-va Lupu să intre cu o numier6să oştire de Cazaci şi de Tătari în Moldova, Râk6czy r6gă Pârta sa trimită Hatmanului căzăcesc ordinul de a cruța Ardâlul, primeşte înse de la MareleVizir răspunsul ironie: „Râk6ezy întreţine, după-cum
dice el însu-şi, legături de prietenie cu Cazacii, nu ara
dar nevoie de ocrotire față cu prietenii săi; Porta a
trimis de altminteri tuturor celor interesaţi ordine
speciale, ca să păstreze pacea, şi cu tâte aceste Ardelenii şi Muntenii, nesocotină aceste ordine, aii năvălit
din poi în Moldova. Râk6ezy să-şi dee numai silința de
a aduna tributul şi, fiind-că a dat în mod neiertat
mâna de ajutor şi pentru nouele complicaţiuni din Mol-
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dova, e cestiune de dreptate să plătâscă
tributul restant al Moldorii 1).
1653

totodată şi

Agentul din Ardâl îi face Marelui-Vizir împărtăşire
despre următârele ştiri sosite de la Râkâczy: Noul
Voivod, Stefan, a sosit cu cea mai mare parte a oştiril
de la Sucâva la laşi şi a fost aici impodobit cu caftan
de on6re de cătră Capigilar-Chehaiasi al Sultanului ; în
timpul acesta Lupu şi ginere-stii aii alungat cu câte-va
mii de Cazaci pe Moldovenii şi pe Ardelenii ce asediată

Sucâva, ati despresurat

oraşul acesta şi aii pornit spre

laşi, ca să alunge pe Stefan. Bătut tnse de Stefan şi
pus pe g6nă, Timoteiii Chmielnizki a fost nevoit; să se

rătragă la Sucâra, să susţină aici dimpreună cu familia
lui Lupu un lung asedii, ba chiar să propună o caţitulaţiune, care înse n'a fost primită. De 6re-ce cu ar-

mata de asediii alu! Stefau s'a unit şi un corp de armată polonez de 7000 6meni, care face tâte opintirile
să prindă pe tînărul Chmielnizki, Marele Duce de Moscova a stăruit prin o pomp6să solie trimisă în Polonia
pentru împăcarea şi încheiarea păcii cu Cazacii, care
ali trimis şi ei o solie cn acea-şi rugăminte în Polonia ; ambele solii ai rămas înse zadarnice în faţa îndărătniciei Polonie, 0 solie poloneză e, în sfirşit, gata de
a porni la Pârtă şi, în urma intervenirii lui Râk6czy,
aşteptă numai salv-conductul turcesc, pentru-ca să plece.
Marele-Vizir refusă înse fără de încungiur acest salv1) Residentul Simon
31 August 1653,

Reniger

cătră Impăratal, Constantinopol,

251
conduci, fiind-că amestecul

armat

al Poloniei în certu-

rile din Moldova e privit cu ochi forte răl de Portă,
In timpul celei din urmă decade a lunei Septemvrie
a sosit în capitala Turciei o deputaţiuna moldovână
compusă din câţi-va dintre cei mai de frunte boieri şi
din câţi-va preoți, care în numele ţării lor şi din însărcinarea

ei aii făcut Marelui-Vizir,

în

deplină confor-

mitate cu o petiţiune acoperită de numărâse subscrieri,
următârea cerere: „Să aibă Sultanul milă de ţara greii
încercată, care-l r6gă să nu mai lase, ca ea să fie atât
de grâznic pustiită de Cazaci şi să n'o mat pună sub
ocârmuirea tiranică alui Lupu, care prin r6ua şi despuiet6rea lu! chivernisire a adus ţara la marginea peirii
şi-a împins'o spre hotărîrea desnădăjduită de a-şi căuta
alinarea suferințelor înţr'o răsc6lă generală. Nou alesul

Domn Stefan e un fiii al ţării,
îrunte, pe cât de priceput şi
pe atât de obşteşte iubit şi
credinţă statornică cătră

odraslă din o viţă de

de destoinic în cârmuire,
în acela-şi timp om cu

Sultanul,

o

asigurare pentru

viitor: toţi împreună dar, atât în numele lor, cât şi în
al ţării, se r6gă ca numai Stefan, Domnul ales, earnu
altul, să fie confirmat în Domnia Moldovii*,
La cererea acâsta era alăturată şi o listă despre

ofertele de bani, pe care Moldovenii credeai de cuviinţă
a le face afară de tributul anual pentru spriginirea cererii lor: între aceştia se aflaii trecuți Sultanul cu
40,000 taleri, Marele-Vizir cu 30,000 taleri, Chehaiana

acestuia cu 15,000, apoi Valida şi cei-lalţi miniştri at
Porții cu sume însămnate, încât suma totală trece fără
îndoială peste 100,000 tateri.
Marele-Vizir a dat acestei deputaţiuni răspunsul:

„Sultanul

nu are nevoie

nici de Lupu,

nici de Stefan,

ci numai de un vasal credincios şi supus pentru Moldova; deşi atât sârta lui Lupu, cât şi alut Stefan sunt
în mânile lui (ale Marelui-Vizir), el îi va face Sultanului raport despre cererea lor şi o va sprigini cu tot
dinadinsul: ei înse trebue în tot casul să aibă la îudemână sumele promise, şi pentru-ca să-şi potă ajunge
cu atât mai uşor scopul principal, el e gata să le anticipeze cu împrumut sumele necesare, dacă ei nu vor fi
găsind vre-un alt isvor de a-şi procura la timp banii“,
Acest răspuns nu a putut să producă asupra petiţionarilor decât o impresiune îmbucurătâre, şi în adevăr
la 27 Septemvrie Pârta a luat hotărirea de a-i acorda
lui Stefan confirmarea în Domnie şi de a pregăti cât
mal curând obicinuital stâg şi cele-lalte insignii ce ai
să i se trimită dilele aceste,
Bogdan Chmielnizki răspunde la îndrumarea de a nu
interveni în certurile din Moldova şi de a nu se amesteca pe viitor în afacerile interne ale ţărilor supuse
Sultanului, că „el nu se amestecă nici altfel de loc în
afacerile ţărilor turceşti, dar in casul acesta soția şi
copiii cumnatului săi Lupu sunt asediați în Sucâra, şi
e peste putinţă să-i lase in mânile duşmavilor. El se
rogă de altminteri cu stăruință, ca Lupu să fie ridicat
ear în scaun,

căci

el

a fost

totdeauna

credinctos

faţă

cu impărăţia otomană şi după tâtă probabilitatea în
faţa complicaţiunilor amenințăt6re din present e indispensabil pentru interesele turceşti,
Contra Polonesilor ce înainţaii cu mare putere Hatmauul căzăcesc a trimis un detaşament de 2000 Ca-

dp.
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zati şi 1000 'Tătari, în luptă cu care Polonesii aii suferit o îosămnată înfrângere 1),
Fiind nevoită a ţin s6mă de alianţa cu Polonia alui
Stefan şi alui Mateiii şi acordându-i lui Stefan, (precum s'a arătat în raportul de la 28 Septemvrie)
formala confirmare in scaun, Porta i-a trimis cu ocasiunca acâsta, după obiceiă, insigniile Domniei, un
stg, un mare mănunchiii de pene albe, un surguciii,
doue caftane de onâre, un cal cu harnaşament bogat şi
o bucată de catifea pentru căptuzirea scaunului domnesc,
Timotei Chmielnizki mâre la Sucâra lovit de un
glonte al duşmanilor, şi în urma marei lipse de provisiuni alimentare, care a ajuns la o adevărată fmete,
se prevede cu multă siguranţă o apropiată cădere a
oraşului asediat. De dre-ce in luptele din Moldova Cazacii aii perdut mulţi din luptătorii, din ondrea şi din
vada lor politică şi se află şi in faţa unei insămnate
puteri armate poloneze, care s'a concentrat la Cameniţa, ei nu mai vor să ice apărarea lui Lupu şi astfel acesta a rămas părăsit de toţi.
Spre a desminţi pe aderenţii şi pe ocrotitorii de la
Pârtă ai lui Lupu, care susţin, că cea din urmă victorie alui Mateiii-Vodă a fost din adins şi peste adevăr

exagerată, Mateii-VYodă trimite Porții şi pune
sițiunea ei 70 de Cazaci

mai are mulţi

la dispo-

prinşi in luptă şi adaugă, că

aiţii, care sunt ocupați parte in ocne,

1) Residentuli Simon Reniger câtră Imptratul.
12 şi 28 Beptemrrie 1663.

Constantinopol,

1653
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parte cu alte lucrări. 'Trebue deci să se rectifice şi
ştirea dată mat nainte, că Mateii-Vodă n'a prins in

acea bătălie nici un Cazac, ci i-atlăsat pe toţi liberi 1).
1653

La 24 Octomvrie a sosit de la noul Yoivod Stefan
inştiioţarea, că oraşul Sucva, părăsit de garnisâna lut

de 7000 Cazaci, care s'aii intors in ţara lor, şi lăsat

in s6rta lui, s'a predat in voia invingătorilor şi nevasta
şi copiil lui Lupu se află in mânile învingătorului
Stefan. Astfel s'a spart, ca o băşică de săpun, marea
splend6re alui Lupu, prefăcând cu o singură lovitură

întrun

nimic nehnsămnat tâte bogăţiile luk şi fericirea

lui familiară. Capidjilar-Chihaiaua Sultanului se află de
altminteri tot in Moldova.
Marele-Vizir i-a dat acum lui Râkbezy intr'o adresă
numai titlul „Georgio Râkdezy, Yoivodul Ard6lului*, şi
acesta a mustrat cu asprime pe agentul săi pentru-că
a primit o asemenea adresă şi l'a însărcinat; să reclame
din causa acesta Ja Portă. El (Râk6czy) este gata, —
aşa scrie,—a-şi jertvi pentru ondrea şi vada lui avutul,
ba la nevoie şi capul; el s'a aliat cu Polonia numai
pentru durata asediului Sucevii şi numai pentra cucerirea acestui oraş; pentru acâsta dar el nu merită să
fie bănuit de Pârtă, căreia vrea să-i rămâie şi în viitor
vasal credincios, cum i-a fost în trecut; cu 0 diversiune din partea Împăratului deasemenea în zadar îl
ameninţă Pârta, fiind-că numat de el atîrnă ca prin cedarea celor doue comitate şi prin păsuirea împrumutului să intre în cea mai amicală înţelegere cu Impăratul. Atât
1) Residentul Simon
7 Octomvrie 1653,

Reniger citră

Impăratul, Constantinopol,
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agentul Ardlului, cât şi dragomanul Sulficar-Aga refusă înse a-i face Marelui-Vizir împărtăzire despre acest
act energic şi până la un grad 6re-care insolent 1).
Stefan, noul Yoirod, a răspuns la confirmarea 'n scaun,
pe care i-aii acordat-o

după-care
bani, pe
prea dă
nevoită

vor ar6
care le-a
semne de
a acorda

Turcii, cu trimiterea

să urmeze în curând şi darurile de
făgăduit. Dar Domnia lui Stefan nu
lungă durată, fiind-că Porta a fost
confirmarea acâsta numai de frica

Poloniei, care era aliată

atât

Ardâlul şi cu Muntenia, şi n'a
demn;

1653

tributului,

chiar de pe acum

cu

Moldova,

cât

şi cu

dat-o din liberul ei în-

dar Pârtia, încuragiată de suc-

cesele Cazacilor şi de ale Tătarilor faţă cu Polonia, se
gândeşte să rev6ce la prima ocasiune priinci6să concesiunile făcute.
Cu ocasiunea capitulațiunii Sucevei, deşi oraşul s'a
predat în voile lui, Stefan a dat amnestie tuturor celor ce i 'aii supus şi şi-a intărit promisiunea cu jurământ; cu t6te aceste el a poruncit nu de mult să
ridice de la masă şi să decapiteze pe unul dintre sfetnici lui Lupu, asupra căruia avea 6re-care bănuială 2).
Tributul Moldovii soseşte la 24 Noemvrie, dar nu
sosesc şi darurile promise pentru confirmarea în scaun.
Porta cere ca soţia şi copiii lui Lupu să fie trimişi la
ea, în vreme-ce Hanul tătărese îi cere pentru sine
pentru cuvântul, că a ajuns să prindă şi pe Lupu, e!
1) Residentul Simon BReniger
21 Octomrrie 1653.

câtră

Impbratul, Constantinopol,

1) Residental Simon Reniger
16 Noemrrie 1653.

cătr&

Impăratul.

Constantinopol,

1653
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Pa înşelat adecă pe acesta spuntud, că a primit de la
Pârtă ordinul de a-l întroduce ear în scaun şi doreşte
să iee înţelegere cu dânsul personal ; el l'a invitat deci
pe Domnul Pa dânsul, şi acesta a intrat în cursă cu
bună credinţă. Acum mişelul Han tătăresc ofere capul
lui Lupu pentru o mare sumă de bani lut Mateii,
Vodă, lui Râkezy şi lui Stefan. Dacă va fi primită
oferta lui, bietul om e pierdut; pentru casul, că dânşii
ar refusa, Hanul

Tătăresc

se gândeşte

să-i amenințe cu

ridicarea lui Lupu în scaun şi cu susţinerea lui, ba
chiar cu o năvală în ţările lor, ceea ce e cu atât mai
de cregut, cu cât 'Tătarii şi Cazacii al avut, precum
se dice, mari succese faţă cu Polonia. Moldova şi Muntenia se tem apoi mult de Tătari şi de Cazaci 1),
1653

Numai dacă Polonia va ieşi învingătâre faţă cu Cazacii uniţi cu Tătari! Principele Râkdezy, Mateiii-Vodă
şi Stefan-Vodă se vor simţi, rădămaţi pe ocrotirea îndestul de puternică a Poloniei, asiguraţi în posiţiunile
şi în Domniile lor, ca să pâtă privi cu încredere în
viitor. Acum înse lucrurile nu staii astfel, Armele Poloniei nu obţin succese faţă cu duşmanii, şi Domnii
români, îngrijaţi din causa acesta, se râgă de Pârtă să
dee ordine aspre Hanului tătăresc şi Hatmanului căzăcesc, ca neapărat să se abţie de la ori-şi-ce năvală în
rele doue ţări şi de la pustiirea lor.
Deşi cererea acesta e de o cam-dată implinită, nu
se pote trece cu vederea, că cel trei Principi sunt tre*) Residentul Simon
2 Noemvrie 1653,

Reniger

cătră Impăratul. Constantinopol,
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cuţi de Pârtă în cartea cea negră parte chiar şi numaj
pentru-că, împiuşi de o mânărie inoportună, aii stirnit
cu îndrăsnlă

tuiburările

sebi pentra-că vara
ear În scaun

cu

din Moldova,

parte şi în deo-

trecută, după-ce Lupu fusese ridicat

ajutorul

căzăcese

al ginerelui săă, ek

ai năvălit în Moldova cu 6ste din Ard6l şi din Muntenia bătându-şi pe faţă joc de ordinul desluşit al
Porții, care-i îndruma să păstreze pacea şi să ss abție
de la ori-ce năvălire, şi ati alungat pe Lupu dea doua
Sră din ţară. Confirmarea lui Stefan-Yodă trece dar în
ochii Porții numa! drept o măsură impusă de împregiurări şi ast-fel provisorie, care în o situaţiune priinci0să
va fi urmată de înlăturarea şi de înlocuirea lui cu vre-un
succesor luat dintre supușii greci al Sultanului. O asemenea
schimbare primejdi6să e cu atât ma! probabilă, cu cât
văduva rămasă de Timotei Chmielnizki a dat Cazacilor
prin naşterea unui posthum de sex bărbătesc un noii
indemn de a sprigiui în mod efectiv pe Lupu, bunicul
acestui fiii născut după mârtea tatălui să; dacă se
întâmplă acesta, sârta celor trei Principi e pusă dia noii
în joc.

La 20 Decemrrie s'a întors Ceuşul trimis în Mol:
dova să aducă de acolo pe soţia şi pe copilul lui
Lupu şi a adus Porții un raport al lui Stefan-Vodă,
care dice, că

„Moldova,

speriată

de ştirea,

că Lupu

se

inarmâză şi adună din noii cete de Cazaci spre a năvali ear în ţară, pentru-ca să-şi scape nevasta şi copilul, fiind nevoit a se apăra, a credut a fi mai bine şi
mal raţional să-i ia neobositului turburător al păcii

îndemnul de a năvăli în ţară

din drum

soţia

59,888, III.

şi

copilul

prin acea, că-i înlătură

prin o executare

făcută

la
17
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timp oportun, pentru-ca astfel să preintimpine orl-şi-ce
vărsare de sânge şi noue pustiiri ale țării. Se dice de
altminteri, că Râk6ezy nu şi-a dat consimțământul nici
pentru acâstă măsură cumplită, cum n'o dăduse nici
mai nainte pentru tăierea nasului fiului lui Lupu,
ceea ce Stefan avea de gând să facă; astfel afirmă, cel
puțin, agenţii de la Pârtă ai Ard6lului. Se pâte înse,
că acâsta nu e decât un paliativ trist, prin care Stefan
voiește să scape de alteroativa penibilă de a ertrada
familia lui

Lupu

fie

Sultanului,

fie

Hanului

tătăresc,

care o pretind amândoi 1).
1653

Capidjilar Chehaiaua Sultanului a sosit, în sfirşit, în
adoua jumătate

Fevruarie

a lunei

din

Moldova,

unde

a

trebuit să-şi aştepte timp de mai multe luni concedierea bine sunătâre, și a adus cu dânsul şi mult aşteptatele daruri ale lui Stefan-Vodă pentru Sultanul, pentru miniștrii Porții şi pentru cei cu influenţă dintre
mai marii turceşti. După spusa lui Stefan-Vodă s'a stabilit în reşedinţa lui din Iaşi, e 'înse mereii cuprias şi
el ca Râkdezy şi Mateiii-VYodă de temerea, că Yor

năvăli asupra lui Cazacii şi Tătarii, care par a voi să
restabilescă ear Domnia lui Lupu, şi începe ear să se

pregătâscă de luptă.

In vreme-ce Lupu

se află în temniţa Hanului tătă-

resc, ear fiică-sa văduvită la Cazaci, Porta confiscă în
folosul ei marile lui comori de baut şi averile lui nemişcătâre. Astfel a vândut de curând, pentru preţul de
1) Residentul Simon Reniger cătră Impăratal.
3, 10, 25 şi 30 Decemrrie

1653.

Constantinopol,
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15,000 taleri, actualului Domn Stefan casa din Constantivopol și câte-va proprietăţi de la ţară ale lui Lupu.
Tot astiel a procedat şi într'un alt caz: prin denunțarea trădătore a uuui Grec renegat şi fost metropolit;
de Rodos ea a ajuns adecă la cunoştinţa secretului, că
pentru

mai

greceşti
100,000

mare

din

siguranță

Muntele

de galbeni,

Lupu

Atos,
pe

nu

care

a depus la călugării

departe
Stefan-Yodă

de Heraclea,
a voit să-i

Xee în luna Ianuarie printr'un însărcinat special al să ;
o câtă de Bostangil din Seraiii

a

alergat deci cu gră-

bire în sfintul Munte, ca să vie acolo înainte de trimisul lui Stefan-Vodă, care se afla pe drum, şi a şi
reuşit să sequestreze 40,000 de galbeni în aur, pe care
i-ai şi prodat Sultanului la 12 Pevruarie. Resplata renegatului a fost suma de 2000 taleri şi o blană de
samur, şi e mai mult decât probabil, că atât bostangiilor trimişi Ja faţa locului, cât şi călugărilor grecezii,
care primiseră deșositul, li s'a lipit de degete cu ocasiunea acesta prin tainică înțelegere e parte din co-

mâra confiscată.
Agenţii din Moldova şi din Muntenia primesc ştirea
şi reclamă la Portă, Reniger înse negă, că Pătraşcu,
care e odraslă din familie domnâscă şi a servit cu
Truchsesz

la curtea

îmrărătâcă,

a

fost trimis în mi-

siune de Împăratul la Hatmanul căzăcesc Bogdan Chmielnizki şi se află şi acnm la acesta, ca să asmuţe pe
Cazaci şi să-i pună în mişcare contra Moldovii, Muntenici şi Ard6lului,

Intre aceste soseşte din Moldova pe cale confilenţială
ştirea, că soţia lui Lupu şi fiul lui se află âncă în
viaţă şi ascunși la loc sigur şi că Turcilor şi Tătarilor
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li s'a anunţat mârtea lor numai spre â scăpa de extradarea cerută de aceştia.
După o altă ştire, Marele-Ambasador polonez Nicolae
Pieganowski a trecut în Fevruarie cu o suită de 200
pers6ne prin Moldova şi prin Muntenia, unde s'a țus
în înţelegere cu cei doi Domni, apoi şi-a urmat pe la
Silistria drumul snre Constantinopol. Misiunea In e privitâre la mal

multe

adausuri

şi moâificără,

pe care gu-

vernul lui ar dori să le vadă introduse în tractatele
cu Polonia şi care în deosebi în puntele 4, 6, 8
şi 9 ale proiectului de tractat presentat de marele ambasador sunt privitâre la Moldova. Polonia cere în acest
proiect, ca din giua încheerii acestui tractat Tătarilor
aşa
să pu le fie fertat nici să se aşeze în Moldova pe
uni
expediţi
numitele câmpii ale Budjacului, nici să facă
de pradă şi năvăliri fie din Moldova şi din Budjac în alte
țări, fie din aceste în acele (sic), că apoi guvernul Poloniei are să extradee, dacă i se va fi cerând acesta,
pe tâlhării notorici ce se vor fi refugiând din Moldova,
din Muntenia ori din Ard6l în Polonia; ca Domnul din

“Muntenia şi cel din Moldova

să fie, potrivit cu vechele

tractate şi cu usul recunoscut, obligaţi a av6 datoria
consideraţiuno de vecinătate prietentacă şi de respect
faţă cu Cordua Poloniei; ca supușilor şi aegoțătorilor
din Polonia să li se asigureze atât libera navigaţiune
pe Nistru, cât şi deplină libertate de a face negoţ şi

de a descărca şi îucărca mărfuri în portul de la Akerman
In
mat
că e

(portus bialogorodensis).
prima jnmătate a lunei Martie Deiterdarul a chela sine pe Patriarchul grecesc Ioanichie şi i-a spus,
desbrăcat de dignitatea sa şi „scos din scaunul
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patriarchal, fiind-că s'a presentat un alt compeţitor,
care ofere pentru scaunul patriarchal 25,000 taleri;
dacă vrea înse să ofere şi el aceia-şi sumă, greutatea
e numai decât înlăturată, şi în casul acesta pote să rămâie în scaunul să. De re-ce Patriarchul a refusat
sub cuvânt

că nu are bani,

el a fost numai decât are-

stat şi scaunul lui s'a declarat vacant. Ambasadorul
Eugliterei a şi intervenit înse în favorul unui călugăr
grecesc cădut în disgrație, care înclină spre calvinisra
şi care tnaințe de acâsta cu vre-un an a mat ocupat
timp de trei gile scaunul patriarcha), înse ear a trebuit să se rătragă, fiiud-că Grecii bănuitori nu voiseră
a-l recunâşte;

ambasadorul

garanteză

acum

pentru cel

25,000 taleri oferiţi de dânsul. Candidatul acesta a
primit dar fără nici o greutate confirmarea şi caftanul
de ondre de la Pârtă, a luat în t6tă forma patriarchia
în primire, dar nu a putut să adune suma promisă,
căci şi de astă-dată Grecii aă refusat cu îndărătnicie
a-l recunâşte ori a aduna între dânşii suma mai sus
arătată, de la care atârnă numirea luY. Metropoliţii s'a
ascuns cu toţii, ca să

nu

fie

veroiţi a-l da consecra-

țiunea şi, deşi Ceuşii ai reuşit să sc6ţă pe vre-o doui
ori trei din aceşti diguitari bisericeşti cu puterea din
ascungişurile lor şi să-l sil6scă prin ameninţări a promite, că vor recunâşte pe nou numitul Patriarch şi-i
vor declara supunerea, dar siluiţii, îndată ce aii scăpat
de sub puterea câuşilor,

ali grăbit

să

so

ascundă

din

noii, încât consecraţiunea noului Patriarch n'a putut de
loc să se facă.
La acestă resistenţă passivă s'a mai adăugat apot
adunarea unei sume de peste 100,000 taleri, pe care
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Grecii ati oferit-o Porții pentru ridicarea diu noă în
scaun a candidatului ales de denşii, care ocupase posiţiunea acesta cu doi ani mai nainte, şi de 6re-ce oferta
părea destul de adimenitâre, iar protegiatul englez tot
pu putea să împlinâacă promisiunile lui pecuniare, e a
fost răsturnat și trimis la Cipru în exil, ear candidatul
Grecilor a primit Patriarchia. Ioanichie, pe cât de mâhmit, pe atât de neincregător, a renunțat la tâte, a refusat, fără de şovăire chiar şi bogata diecesă archiepiscopâscă,

cu care voia să-l mângâie fericitul s&ii succesor,

şi a schimbat viaţa publică cu pacinica singurătate, În
faţa nestatorniciel Turcilor şi a relei lor deprinderi nu
o să-i suridă, aşa se pare, nici noului Patriarch mult
timp norocul; căci principiul susţinut de Greci cu îndărătnicie de a-şi schimba des şi de a-şi resturoa Patriarchii cu puterea banului i-a făcut pe Turci să aibă
pentru asemenea măn6se schimbări de pers6ne, care le

deschide

un

comod

drum

de îmbogăţire,

un atâ: de

pronunţat gust, în cât, chiar şi dacă Grecii şi-ar schimba

gândul, Turcii nu s'ar
asemenea schimbări, în

sfii să provâce în mod forţat
care nu se mulţumesc cu mai

puţin de câte-va mii de taleri.
Recomandaţiunile căldurâse ale Hatmanului căzăcesc
Bogdan Chmielnizki ai potolit ast-fel mânia şi îndârjirea, pe care la început Hanul tătăresc le avea faţă cu
Lupu, încât temnița acestuia s'a prefăcut mai notei
în o pază mai blândă, apoi a dat los unei particulare
bine-roinţe a Hanului, ear acesta a crescut în gradul,

în care îndemânătăcia

lui Lupu şi excelenta lui destoi-

nicie în vorbirea limbii turceşti şi în scrierea ei s'a
dovedit folositâre şi pentru scopurile particulare ale stă-
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pânitorului tătărezc. Pers6na lui Lupu, pusă mereii ca
un fel de ameninţare vieţuitâre în faţa Domnului din
Moldova, a celui din Muntenia şi a celui din Ard], era
adecă un lucru de minune potrivit spre a ţine pe cei
iri Domul în continuă îngrijare şi în viuă temere,
deci întrun

fel

de

atîrnare,

care

promitea

a le da

Tătarilor şi Cazacilor învinşi în certurile din Yoldova o
bogată satisfacţiune atât în ceea ce priveşte setea lor
de răsbunare, cât şi ca cestiune de câştig material. Cele
diu urmă expediţiuni făcute de principii aceştia pe pământul Moldovii şi al Munteniei maveaii să le aducă
acestora trandafiri, aşa ameninţa Cazacii şi 'Tătarit
aliaţi, şi, în parte şi pentru-ca să exploateze rara mină
de aur cât se pâte de bine, ei ait refusat cu hotărire
marile sume de bani oferite de Mateiii-Yodă şi de Stefan-Vodă pentru capul lui Lupu. Amenințarea devenia
înse şi mai primejdidsă prin enunciaţiunea significativă
a grei jignitului Hatman căzăcesc, „că el n'a înmormântat âncă trupul fiului sti, pentru-ca să aibă mârtea

lui

în

amintire

mereii

prâspătă“,

şi tot atât de

significativ lucru e, că i-ai fost trimişi corânei Polopiei atât supuşii moldoveni, cei munteni şi ce! ardeleni,
care fuseseră robiţi de Tătari, cât şi multe din trofeele
luate de la aliaţii Poloniei. De 6re-ce apot uneltirile şi
instigaţiunile necurmate ale lui Lupu contra partidului
protivnic şi încercările nesfiite de a produce în Moldova
o restauraţiune erai pentru Domnul din Muntenia şi cel
dia Moldova semne neindoi6se despre apropierea unei
puternice furtuni, ei s'aii rugat prin agenţii lor, ca
Porta să oprescă cu asprime năvălirea tătărâscă, ceea
ce Marele-Vizir li-a şi promis atât lor, cât şi lui Râ-
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k6c2y, care îl făcuse printr'un agent special un dar de
600 galbeni ardeleneşti bătuţi de curând cu efigia sa.
După-ce Mateiii-Vodă Basarab a murit la is Aprilie
fără de moştenitor, Muntenia a ales Domn pe Constan:
tin Şerban, un om de aprâpe cinci-deci de ani, odraslă
din familie domnâscă din Muntenia, pe care âncă în

primele tinereţe Mateiii-Vodă a înlăturat-o, tăindu-i nasul, de la compeţirea la Domnie şi pe care în starea
acâsta ciuntită a suferit-o fără de grijă în ţară. Statarile Munteniei aii făcut Porții arătarea obligată despre
alegerea făcută de ele şi în curend după aceea aii cerut prin o sptcială deputaţiune de boieri confirmarea
actului şi ai şi primit acordarea ei, îuse numai cu
doue condițiuni şi anume, ca moştenirea rămasă de la
Mateiti-Vodă să-i fie predată Porții şi ca nou alesul
Voivod să se presente, după vechiul obiceiii, în persGnă
Ja Pârtă spre a-şi primi confirmarea. Deputaţiunea de
boieri a reuşit, ce-i drept, să obție cu mulţi bani iertarea acestei a doua condițiuni şi anume mulţumind pe
Sultanul cu 200 pungi de galbeni (100,000 taleri), pe
Sultana validă cu 100 de pungi (50,000 taleri), pe
Marele-Vizir cu 150 de pungi (150,000 taleri), ear pe
cei-Palţi miniştrii cu sume potrivite; în ceea ce priveşte îuse moştenirea rămasă de la Mateiii-Vodă, retragerea totală a Porții nu s'a putut obţine, şi ei s'aii

înţeles cu ea, de neroie, rămâind să predee visteriei tur-

ceşti 400 de pungi de galbeni (a 500 taleri, deci
200,000 de taleri). In acela-şi timp el al cerut înse
şi aii şi obţinut permisiunea de a scâte, la nevoie, dacă
li se va refusa şi mai departe restituirea, cu puterea o
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sumă

de mai

multe

mii

de

galbeni,

pe

care

Mateiit-

Vodă a depus-o la Râkâezy, ear acesta i-a împrumutat-o
lui Stefan-Vodă; căci Stefan susţine cu încăpăţinare, că
el a primit acea sumă drept dar de la Mateiii-Vodă, a
fost tuse nevoit să înapoieze fără de întârgiere 25,000
taleri şi să promită restul de 69,000 taleri pentru cel
mal apropiat viitor,

Stefan-Vodă din Moldova i-a făcut în Aprilie MarelulVizir prin agentul săi arătare, că din însărcinarea Marelui-Duce de Moscva a venit la el şi la Domnul Munteniel un sol moscovit,

ca să invite pe

intra din consideraţiuni religionare
Duce şi cu Cazaci, fiind-că Ducele
nul căzăcese vor să porn6acă contra
religionar, Supărat răi din causa
în loc de ori-şi-ce

răspuns,

ocară pe agentul Moldovei
făcut în felul lui Lupu.

a

dat

cei dot

Domni a

în alianţă cu Marele
moscovit şi HatmaPoloniei un răsboiii
acesta, Marele-Vizir,
cu

aspre

vorbe de

afară dimpreună cu raportul

Între aceste neastempăratul Lupu târce cu mână neobosită firele lungi ale planurilor lui de restauraţiune
parte pe faţă, parte în taină, tot mat departe şi tot
mai cu succes, Stefav, Domnul Moldovii, cuprins de temeri şi îngrijat în urma uueltirilor făcute de Cazaci şi
de Tătari în favorul

lui Lupu,

se aşteptă

la ceea ce e

mai răi pentru el şi pentru ţară, o năvălire făcută de
Cazaci ori de Tătari, şi după-ce el 1şi duce nevasta şi
copilul dimpreună cu avutul mal preţios în Ardâl la loc
sigur, locuitorii

murul drept

Moldovii

al Dunării

încep

din

şi el să

calea

scape

pe ţăr-

înfricozatelor 6rde.
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In luna Mail Stefan fi raporteză Porții, că cumnatul
lui Lupu stă în fruntea mai multor mii de Cazaci gata
de atac, primeşte înse

de

la

ea

răspunsul

înveselitor,

că „nu are să se temă de nimic“. La 25 Aprilie înse,
când deputaţiunea căzăcâscă sosită la Porlă cere ridicarea din noii alut Lupu în scaunul Moldovii şi oprirea Tătarilor de a-i da Poloniei ajutor contra Cazacilor,
primeşte şi ea răspuns favorabil şi concediare cu 0n0rură. In acestă atitudine în aparență contradicătâre nu
e, dacă privim lucrurile mai de aprâpe, nici o contradicere: după mărturisirea făcută în confidenţă de cătră

unul din miniştrii turceşti adecă
losâacă

de Lupu

ca

de

un şoim,

Porta vrea să se fovrea mal naiute să

afle prin vicleșug de la el, câţi bani a luat Stefan-Vodă

de la dânsul şi să câră apoi de la acesta întrega sumă
sustrasă, de câte-ori va voi apoi să stârcă bani de la
Domnul din Moldova, de la cel din Muntenia şi de la

cel din Arde], ea va ameninţa cu tot dinadinsul cu ri-

și nu se va lăsa să fie imcâştig de bani, ceea ce se

dicarea'n scaun alui Lupu
blângită decât prin mare

vede destul

de

lămurit

şi

din procederea ei faţă cu

Moise Sz6kely, pe care îl trata cu particulară afecţiune
de câte-ori voia să stârcă prin intimidare daruri de
bani de la Râk6ezy.
După acest plan e o cestiune capitală, ca Porta să
puie mâna pe Lupu, şi âncă în Aprilie agentul tătăresc
e trimis în misiune la Hanul Tătarilor, căruia îl duce
din partea Turcilor sabie şi caftan de ondre, în acelaşi
timp înse şi ordinul de a-l extrada pe Lupu Porții—
aşa cu binele şi cu t6tă precauţiunea. Succesul acestei

de tot sigur şi a suferit o amânare

rar

misiuni nu părea
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mal ales pentru-că Hanul intervenise cu multă stăruinţă la Portă în favorul lui Lupu şi aştepta resultatul
intervenirii sale. La 5 Iunie a sosit adecă la Constantinopol Zişnedjir-Başi al Hanului însoţit de alți 16 Tătari şi a adus cinci deosebite scrisori de recomandațiune la adresa guvernului otoman de la cei mal de
fruute dintre Tătari în favorul lu! Lupu. Acestă intervenire pentru Lupu s'a făcut sub auspicil nu tocmai
nepriinci6se, căci trecând cu vederea părtinirea Hanului
tătăresc şi a

atot-puternicului

săi

Mare-Vizir,

precum

şi a poporului tătăresc îndeobşte şi în deosebi şi slăbiciunea, pe care Marele-Vizir al Turciei tot o mai area
pentru cel recomandat, era strimtorată şi grea şi posiţiunea adversarilor săi princiari faţă cu Porta. Muntenia nu mai are, ce-i dept, acum după mârtea lui
Mateiii-Yodă, să se mai tâmă de o cam-daţă de nici o
încercare, dar faţă cu Stefan-Yodă şi faţă ca Râk6ezy
Porta tot e cuprinsă de o mânie de o cam-dată âncă
ascunsă, mai ântâiii pentru-că cu ocasiunea luări! Sucevei aii luat toţi banii şi t6tă averea lui Lupu pentru
dânşii, apoi pentru-că,

în genere, s'a încumătat a porni

răsboii în o ţară a Sultanului, a alunga din ea pe un
vasal al Sultanului, a asedia oraşe şi a le cuceri; mai
nainte de a păşi înse pe față, Porta aşteptă să i se
aducă tributul Moldovii. Solia tătărâscă n'a primit 4ncă
un resultat hotăritor, şi sârta Jui Lupu se precipită
între aceste spre împlinirea ef.

La 20 Iunie sâra aii intrat, venind
Negră, în Bosfor

două

corăbii.

Intr'una

despre
dintre

Mareaele se

aflaii agentul şi Hasnadarul Hanului tătăresc cu o sută
de copii creştini, 50 de băieţi şi 50 de fete, pe care
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Hanul îi face dar Sultanului; în cea-laltă se afla Lupu
el însu-şi. Diua următore Marele-Vizir Pa chemat la
sine, ce-i drept, numai pe jos, dar ba primit cu bunăvoinţă şi la adăpostit în palatul sti; la 22 la luat
cu dânsul la Scutari, ca să-l presente Sultanului, şi pe
drum, până la canal, l'a lăsat să călărescă în urma sa.
Sultanul nu i-a acordat înse decât o forte scurtă audienţă şi s'a răstit aspru şi mânios la el întrebându-l,
cum â îndrăznit să înc6pă răsboiă şi să sguduie țările
otomane, apoi i-a ordonat peste puţin să se retragă.
Eunucii Pai luat apol în locuinţele Jor, aii stat timp

de mai multe câsuri forte prieteneşte de vorbă cu el,
dar Pai şi ispitit forte stăruitor în ceea ce priveşte
suma şi mărimea comorilor şi a averilor, pe care le-a
lăsat şi le-a perdut la Sucâva şi n'ai lipsit a nota
exact informaţiunile primite de la el. După-ce a fost
apoi astfel ispitit, s'a întors după amâgă-di ear cu Marele-Vizir la locuinţa acestuia ; abia a sosit înse aici şi
a fost surprins de un chatişerif, care-l osândeşte să fie
închis în temniţa celor şapte turnuri, în care âncă în
s6ra acelei gile a şi fost închis de C6uș-Başi. Inchis6rea
lui a fost mal blândă la început, de 6re-ce bunii să
prieteni n'ai fost opriţi de a-l visita; când înse visitele s'a îngrămădit şi visitatorii stati sporit afară din
cale, s'a retras permisiunea de a-l visita şi Lupu a
fost mărginit numai la comunicaţiunea cu servitorul
sti. Ia vreme-ce Eunucii din Seraiii Îl combat ca pe un

om intrigaat, turburător de pace şi nevreânic de încredere, care a ţinut odată

pesfiit
scaunul

cu

Cazacii,

şi

Moldovii, Porta,

cu Polonia şi apoi tot atât de

stăruie

contra

ridicării

lui

în

aflând că e falsă ştirea despre
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încetarea din viaţă a soţiei lui Lupu şi a fiului săi,
i-a trimis la 25 Iunie lui Stefan-Vodă ordin sever să-i
trimiţă fără de întârgdiere şi nevătămaţi la Consiantinopol şi să se ferâscă de orl-şi-ce intormaţiuni false în
ceea ce îi priveşte; Stefan-Yodă a răspuns înse, că el
nu ştie nimic despre familia lul Lupu, i-a perdut urma
şi nu ştie ce s'a făcut ea. Tot atât de zadarnică a
rămas şi cererea făcută de Lupu lui Bogdan Chmielnizki, care trăia în bune relaţiuni cu Stefan-Yodă şi la
a căruia mijlocire pe lângă Domnul Moldovii recursese
pentru extradarea familiei sale. Hanul tătăresc a primit
de la Pârtă pentru extradarea lui Luţu prin Hasnadarul întors acasă o sabie preţi6să şi caftan de onâre,
Deşi Lupu a perdut de altminteri în timpul verii,
prin mârtea Hanului tătăresc, un sprigin puternic, aiianţa întreită a prigonitorilor săi a perdut şi ea de
când cu mârtea lui Mateiii-Vodă mult din soliditatea şi
din influenţa ei, şi nu fără mare părere de răi se
plângeal agenţii ardeleni, că Constantin Şerban, abătându-se de ia politica predecesorului săi, înclină maj
puţin spre Râkdezy decât spre Cazaci, cu care întreţine

relaţiuni amicale,

că el a trimis

mere

bani,

cai fru-

moşi şi alte lucruri trebuinci6se Yoivodului Pătrageu,
emisarul secret trimis de Impăratul la Cazaci, deşi ştie
lorte bine, că acest Pătraşcu vrea să cucerâscă în tnţeegere cu Impăratul Ardâlul cu ajutorul primit de la
azaci şi de aceea să gândeşte în tâtă seriositatea să
ee în căsătorie pe fiica lut Lupu, văduva rămasă de
Timotei Chmielnizki.
Singurătatea asprei temnițe a fost cu atât mai
puţin în stare să mărginescă
intrigile și năsu-
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inţele lui Lupu, cu cât speranțele lui de restauraţiune eraii alimentate de tutinsele lui legături şi de fav6rea Marelui-Vizir. Exprimâuda-şi fără de sfială aceste
speranţe, el i-a scris Hatmanului Căzăcesc Chmielnizki
cerând să-l recomande prin ambasadorul săi la Portă.
El sta încercat să frângă prin negoţieri duşmănia lui
Râkdezy şi alui Constantin Şerban şi să slăbâscă bănuielile lor, puind pe agenţii lor să lucreze în favorul
lui; înse după ura îndelungată şi după jalusia înrădăcinată ei nu cutezaii să se încredă într'un viclcu întembiţat, asupra căruia atirna sabia lui Damocle. Astfel bănuitorul Şerban a răspuns la aceste propuneri de
împăcare:

„Lupu

să

nu

se mângâie

ţara acâsta nici într'un cas nu-l
recunşte. El să fie deci pregătit,
opune până la extrem cu banii şi
goţieri şi cu armele“. Cu nu mai
pronunţat Râk6czy şi Stefan-Vodă

cu speranțe,

căci

va primi şi nu-l va
că Muntenia i se va
cu puierea, pria nepuţină hotărire s'ai
la Pârtă prin pro-

testări nesfiite contra lut Lupu, declarând,

că ridicarea în

scaun alui nu sar put6 realisa de cât după-ce vor fi
murit întregile generaţiuni din ambele ţări; în deosebi
Stefan-Vodă a declarat în scrisorile adresate protectorilor săi Turci:

„Lupu

nu

va

mal

put

nici

odată să

recâştige Domnia Moldovii decât dacă ar căd6 mai nainte la pământ trupul lui Lupu, al lui Râkâczy şi ale
tuturor supuşilor lor; el nu se teme de loc nici să primâscă lupta cu Hanul Tătarilor, acest aliat al fostului
Domn,

caci

a

adunat

10,000

de

6meni,

parte

trupe

proprii, parte şi anume cei mai mulţi trupe germane
şi are 10,000 de mercenari ungurești şi n'a încetat
âncă să adune mercenari, şi el e nu numai hotărit, ci

.
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totodată şi în stare să răspiugă cu acâstă putere atacul
lui Lupu“.
Cei trei Principi aliaţi ai spriginit acestă protestare
cu daruri bogate şi cu strălucite promisiuni de han!
pentru capul lui Lupu; trimițând in acela-şi timp tri-

butul anual la Port, Constantin-Vodă a trimis şi suma

cuvenită pentru mo;tenirea rămasă de la Mateiii-Yodă,
a înăbuşit temerile produse de Lupu cu răutate la Pârtă,
şi eX ai câştigat astfel în partea lor, afară de MareleVizir, pe cei mal mulţi dintre miniştrii Porţi, care
şi-al dat apoi silința de a face să prevaleze în divan
părerea, ca să nu fie prin numirea din noii alui Lupu
din noii turburate ţările abia pacificate şi să nu se
stîrn6scă noue răsbiie.
In faţa acestor oferte de bani Lupu a făcut şi el
oferte nu mai puţin însămnate, în schimbul cărora
Turcii Pali mângâiat cu vorbe dulci şi cu frumâse asigurări, că va fi pus în curând în libertate și va fiapol
ridicat ear în scaunul domnesc, şi astfel îl ţinea în o
stare de plăcută amăgire; pe când îl ascultaii îuse pe
el cu bună-voinţă,

Turcii primiai

şi insiouările,

precum

şi ofertele agenţilor alianţei întreite, care era nevoită
să urce în mod licitativ sumele promise în gradul, în
care Turcii 'şi manifestaii faţă cu Lupu afecțiunile bine
calenlate, [n cele din urmă cei trei Principt ai ajuns
cu Marele-Vizir la învoială asupra sumei, şi capul luk
Lupu era să cadă inevitabil prin vindare şi cumpărare
prin banii lui proprii, care ajunseseră în mânile lui
Râk6czy şi'n ale lul Stefan, când

neincrederea

reciprocă

â oprit catastrofa: 'Purcii pretindea banii înainte de
executarea lui Lupu, ear Principilor bănuitori nu le
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venia să-i dee decât după-ce fapta va îi fost împlinită.
Din causa aceluia-şi fel de neincredere s'a zădărnicit
înse şi învoiala lui Lupu cu Marele-Vizir, care îi deduse asizurarea,

că pentru

câte-va

mii

de taleri il va

elibera din temoiţa celor şapte turnuri: înainte de eliberare nici un ban, dicea unul; fără de bani nu-i eliberare, respundea cel-Valt. Şi astfel Lupu a rămas şi
mai departe în temniţă şi trebuia în casul, că MareleVizir, singurul lui radăm, cade, să se aştepte la cel
mal răi lucru 2).
1655

Cu ocasiunea
Pera s'a aprins

unui foc isbucnit dilele din urmă în
între altele şi casa agentului din Mol-

dova, şi acesta, având în mânile lui o sumă

de 20,000

de taleri, pe care urma să-i întrebuinţeze la nevoie în
serviciul Domnului să şi în interesul lui, a socotit în
strimtorarea

lui momentană,

că

cel

mai

bun

mod

de

a-i asigura e să-i arunce întrun puț, Omenii lui Lupu
aii denunţat înse Turcilor ascunderea acesta, şi Defterdarul a poruncit numai decât să se sc6tă din puț banii
ascunşi şi i-a luat în stăpânirea lui.
Lupu îi ofere acuma Porții în tâtă forma garanţie
de 30,000 taleri pentru eliberarea sa din temniţă şi
pentru încuviințarea petrecerii sale la Constantinopol,
şi promite afară de acesta să-i pună Porții la înde-

mână mijl6cele şi căile spre a-şi îumulţi veniturile şi
avantagiile din Moldova 2).
1) Residentul Simon Reniger câtră Impbratul, Constantinopol,
1655.
2) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
10 Ianuarie 1655.
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Lupu trimite din temoiţa celor şapte 'Turnu
ri nou
numitului Mare-Vizir Ipsir-Paşa tocmai la Nicom
edia un

dar de câte-va

mil

de

faleri,

pentru

1655

care e resplătit

cu o bună speranţă. Domnul din Moldova, cel
din Muntenia şi cel din Ard6l salută şi ei pe noul purtăt
or de
putere cu daruri potrivite, licit6z% tuse în acela-şi
timp
şi pe capul lui Lupu. Pentru spriginirea acestui plan
se
preseută la Portă aprope 40 de Moldoveni, care
descrii r€ua lui chivernisire şi se plâng de volnic
ia luj
tiranică. De Gre-ce ambele partide îşi dai silinţa
de
a-şi sprigini plângerile şi de a-şi asigura succes
ul cu
mari sume de bani, Turcii întreţiu deopotrivă speranţa
în ambele părţi, pentru-ca să le facă pe ambele dis.
puse de a aduce jertre*).
Primind ştirea, că Cazacii fac pregătiri pentru
0 expediţiune maritimă, Porta a poruncit Domnu
lui din
Muntenia şi celui din Moldova să clădâacă
fie-care câte
o sută de şeici (luntri mici) pentru respin
gerea unei
eventuale năvăliri căzăceşti despre Marea
Negră, şi
acea-şi poruncă obligă şi pe celelalte oraşe şi
ţări aşedate de a lungul Dunărit să clădească în număr
propor=
țional şeici contra Cazacilor. De la Domnul Moldor
ii nu
a sosit âncă răspunsul privitor la acâsta; Domnu
l Manteniei le răspunde fase agenţilor săi, că 1i
este peste
putință să împlinâscă în timp atât de scurt
porunca
Porții, îuse agenţii lui nu îndrăznesc să aducă
la cunoştinţa Porții acest răspuns negativ, ear acesta
cu atât
') Residental Simon Reniger
6 Martie 1655,
59,838. II.

cătră

Impăratul.

Constantinopol,
18

1655

24

mai vîrtos, cu cât Turcii sunt şi altfel supăraţi din
causa turburărilor din Muntenia.
Biserica grecâscă din Constantinopol ear îşi perde
capul, se turbură şi e lipsită mai multe dile da păstor.
Patriarhul

Paisie, care

înainte de acâsta

cu

un an a

scos pe predecesorul săi Ioanichie cu un dar de 25,090
taleri din scaunul patriarchal, r&nunţă şi el, o nouă
jertvă a nesaţului turcesc, la înalta sa dignitate. Căci
Turcii, făcând printr'un raţionament sofistic din o simplă dăruire de bani un cas de precedență în favorul
lor, cer acum

de

la Patriarchul

Paisie o sumă

anuală

pentru anuala sa confirmare în scaun şi afară de acesta
şi un dar acosebit noului Mare-Vizir Ipsir-Paşa pentru
confirmarea din noi în dignitatea patriarchală, făcută
de el acum

ântâia 6ră;

dacă

el ar fi refusând acâsta,

— aşa i se dă să înțelâgă, — e numai în paguba lui,
căci compeţitorii săi, Ioanichie şi Ciril, se oferă a primi

patriarchia cu aceste condițiuni.

Astfel

se certă călu-

gării greceşti şi licitză între dânşii pentru dignitatea
de Patriarch şi lucrâză prin acâsta tot atât de muit
în favorul Turcilor, care trag tot câştigul din acestă
rivalitate, ca în paguba coreligionarilor săi proprii, care,
ameninţaţi cu afurisania, sunt în cele din urmă nevoiţi
să sc6tă din pungile lor sumele de mituire.
In acestă concurență licitativă a celor trei foşti Patiarchi Ioanichie reuşeşte, ce-i drept, să câştige victoria
cumpărăturii asupra lui Paisie şi să se afirme timp de
câte-va săptămâni în scaunul patriarchal; el înse găseşte un puternic adversar în Cirii, care promite sume

îndoit mai mari decât Ioanichie, dar pune în acelaşi
timp şi condiţiunea, ca rivalul acesta, fiind actual Pa-
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triarch, să fie pentru mai mare siguranţă strangulat
dimpreună cu cel ma! de frunte dintre Metropoliţi, care
li sunt aderenţi. Inavoiţi cu suma oferită şi primind
condițiunea pusă, Turcii surprind în adoua jumătate a
lunei Aprilie fără de veste pe jertvele designate, la
aruncă fără de cruţare şi fără de a le mat asculta în doue
caice şi le scot din Bosfor în marea largă, pentru-ca în
insula Principilor să ducă la îndeplinire executarea lor.
Din norocire cerul a fost mai milos decât Gmeniţ, căci
din causa puternicului vânt contrar caicele n'a putut
să vislescă până la mai sus amintitul loc de pergare,
ci au trebuit să întrerumpă drumul. Acest câştig de timp
a dat ohştiei greceşti putinţa de a se aduna şi de a
face un atât de stăruitor şi de călduros apel la iubirea
de dreptate a Marelui-Vizir şi la îndurarea lui, incât
el, revocând sentenţa de mârte, a poruncit să aducă
înapoi pe Ioanichie şi pe Metropoliţi! ce aderaii la el,
dar a lăsat să-i arunce de o cam-dată în temuiţă, ale
cărei porţi după tâte semnele numai cu cheie de aur
vor put să fie deschise 1).
O fârte primejdi6să răscolă a oştirii, pentru înăbuşirea căreia nu e îndestulătâre puterea lui Constantin
Şerban,

aduce

stările

Munteniei atât în luntru,

cât şi

în afară în mare turburare, produce la Pârtă viuă îngrijire şi-i dă Principelui Râk6ezy din Ard6l ocasiune

bine venită de a-şi asigura prin intervenirea lui tnarmată înriurire covirşitâre în Muntenia.
1) Residentul Simon Reniger cătră
30 Martie şi 24 Aprilie 1655.

Impăratul.

Constantinopol,
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Bar îndemnul pentru r&sc6la oştirii Vai dat cei mai
de frunte dintre boieri prin acea, că i-ati dat lul Constantin-Vodă cu tâtă stăruința sfatul de a concedia o
parte din cetele sale de lefegii,

care,

fiind prea numt-

roşi, storceaii mădura ţării şi amenințaii să o sece pe
deplin, şi în deosehi pe toţi Seimenii. Seimenii aceştia,
aprâpe o miile la număr, fel de fel de n6m de 6meni

ce-şi i-ali mere

inima'n

dinţi,

partea cea mai mare

adunătură de Turci şi de Creştini, mat ales de Bulgari,
deprinşi a trăi din tâlhărie şi comandaţi de un Turc,
care făcuse din când în când ca căpetenie de tâlhari
mari stricăciuni prin Tarcia, ai fost luaţi âncă înainte

cu câţi-ra ani de Mateiii-Vodă

cu sold mare în ser-

vicii pentru apărarea ţării şi, intraţi în Muntenia, s'ait
distins la i6te ocasiunile,

când era vorba,

ca brari lup-

tători. Urmând sfatul boierilor să, Constantin-Vodă
Şerban a şi luat în adevăr hotărirea de a disolva şi de
a trimite

a

casă

corpul

Seimenilor

întreg,

ear cele-

Valte părţi ale oştirii în mare parte şi se gândia numai să găsâscă un expedient practic spre a scâte acest
lucru fără de primejaie şi fără de ostentaţiune la captt.
Luând în cele din urmă drept pretext, că vrea să se
susţie în ciuda Porții cu puterea în Domnie, a chemat
pe o di hotărită întrega sa oştire să se adune la Bucureşti, unde în urma acestei chemări aii şi venit mai
multe mii de 6meni, cei mai mulţi oşteni cu înfăţişare
îrumâsă şi îmbătrâniţi sub arme, dintre Seimeni înse
numai vre-o 200 de 6meni. Domnul a făcut începutul
cu contediarea

acestora,

Căci giua următâre,

când

peste 700 de 6meni, care

ceea

ce a

avut

urmări

rele.

ai sosit şi cei-laţi Seimeni,
erai gata să se presente la

271

adunarea, pentru care fuseseră chemaţi, aflând ei despre concediarea camaradilor lor şi despre sârta ce-i
aşteptă şi pe dânşii, s'aii alăturat în masse la cea-l'altă
oştire şi şi-aii dat silinţa s'o împingă cu cuvântări resvrătitore spre răsc6lă. „Tubiţilor fraţi, — aşa le vor-

bit, —

not am trăit mulţi ant impreună, am luptat

alături şi am apărat ţara, ear acum suntem cu tote
aceste concediaţi. Băgaţi înse de s6mă ! Faţă cu voi nu
se vor purta altfel, şi în curând după noi veţi veni vot
îngi-vă la rând“!
Aceste vorbe aii aprins flacările răsc6lei, care era tndreptată mat ales contra boierilor ce stăruiseră pentra concediare şi s'a refugiat parte la ţară, parte
în palatul domnesc.
Cedând puterii, Domrul a fost
nevoit să-i dee pe aceştia în mânile lefegiilor resrrătiți
şi să prirâacă, cum el aii fost sub ochii lui maltrataţi,
cluutiți şi tăiaţi în bucăţi. Apoi lefegiii, pe cât de însetaţi de răsbunare, pe atât de doritori de pradă,ati năvălit în casele boierilor, ai prădat avatul lor, ati jăfit pe soțiile lor şi le-ati tîrit prin noroiul uliţelor şi,
lufuriaţi cum era, w'aă cruțat nici moşiile, nici pe
supuşii celor prigoniţi: îatr'un cuvânt, ei aii pustiit şi
aii prădat mal îngrozitor decât Turcii şi Tătarii.
Râksczy a hotărit să se folosscă pe cât se pote de
bine de aceste turburări, pentru-ca, după gândul lui,
să-şi asigureze alipirea şi ascultarea necondiționată a
Domnului din Muntenia cum reuşise a-şi asigura pe a
celui din Moldova, pentru-ca să se pâtă rădăma cu
siguranță pe ajutorul armat al ambilor Domni la puDerea în executare a celor-l'alte planuri întinse ale sale.
Pentru acâsta îi veniali la îndemână, afară de puter-
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nica răscâlă militară, pe care Domnul Munteniei nu putea s'o înăbuşe cu restul puterii sale armate, şi alte
multe împregiurări, care puneaii în primejdie posiţiunea

lui Constantin-VYodă Şerban.
După intenţiunea clar exprimată de Mateii-Vodă în
testamentul stă succesiunea în Domnie i se cuvenia
generalului săii Dicul, care înse a trebuit să se retragă
din faţa mai norocosului Constantin-Vodă Şerban, când
boierii aii purces la alegere, şi a trebuit să renunţe la
ori-şi-ce nădejde

de a mai

fi candidat

cu sucees, după-

ce din porunca lui Constantin-Yodă i se tăjase nasul.
Dicul avea înse în Ardâl afară de o fată măritată şi
un fecior, şi Râk6czy se gândia să-l ridice prin lefegiii
răsculați pe acesta'n scaun, dacă Constantin-Vodă Şerban
va fi fost scos irevocabil din Domnie.

Relaţiunile dintre

Râk6czy şi Constantin-Vodă

deve-

niseră şi altfel cam încordate. Acesta pretindea adecă
cu tot din adinsul suma de 80,000 galbeni, pe care
Mateiii-Vodă i-o împrumutase lui Râkyczy, ear când
Râkdczy s'a încumătat a-l invita în răspunsul săi să
precum

dicea el, suma

pe Pătraşcu, odrasla din

viţă de voivodi, să cucerâscă

cu ajutorul Cazacilor Ardslul.

ep aez

ca să cheltuiască,

LITE >

vie în Ard6l,

pretinsă împreună, Constantin-Vodă i-a trimis fără de
sfială răspunsnl „dacă e, în genere, vorba să mârgă în
Ard6l, se va duce ca tatăl-săi Şerban-Vodă cu mulţi ani
mai nainte (adecă cu arma'n mână)“. Strîmtorat şi
amenințat, Râk6ezy a cedat şi i-a trimis lui ConstantinVodă banii ceraţi, dar era de atunci supărat, ear la
supărarea acâsta se mal adăuga şi bănuiala, că Domnul
Munteniei e învoit cu planul Impăratului de a-l ajuta
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Pizmuitorii şi rivalii de la Constantinopol ai luă
Constantin- Vodă profitai apoi cu tot din adinsul de
strimtorările lui şi ati pus în vederea Porții pe de o
parte lipsa lui de destoinicie în ale cârmuirii şi naşterea lui dintr'un

Domn declarat rebel (Radu-Yodă Şerban),

care a trecut ca un trădător la Impăratul german, ear
pe de alta tainica înţelegere şi înrudirea lui cu P&traşcu, odrasla

domnâscă,

care

acum,

după-ce

a trăit

timp mai îndelungat la Curtea împărătescă, conspiră cu
Cazacii contra Ardâlului şi contra Porții; Porta se
arăta deci dispusă a-l înlătura pe Constantin-Vodă
Şerban şi stetea pe gânduri numai în ceea ce priveşte
alegerea suceesorului. 0 odraslă din familie domnescă
din Muntenia, care e vechiii prieten bun al lui Rudolf
Schmidt şi înclină spre Impăratul, avea, ce-i drept,
speranţe întemeiate,

ca

să

fie numit

Domn

al Munte-

piei ; îndată s'aii pus înse la mijloc număroşii compețitori greci, care aii oferit fie-care multe mii de taleri
insinuând în acela-şi timp, că el e născut în Polonia
şi partisan al Poloniei, ceea ce a fost mai mult decât
destul spre a-l discredita cu desăvirşire la Marele
Vizir.
Nu avem deci să ne mirăm, dacă în faţa acestor
dificultăţi şi neajunsuri ivite în posiţiunea lui Constantin
Vodă Râkâczy îl săpa şi el pe sub mână la Pârtă şi în
acela-şi timp sgândăria în taină focul răsc6lei militare
astfel, ca el să-i dee un pretext de intervenire şi să-i
acopără ambiţiuuea.
Mulţi dintre cei mai de frunte boieri ai Munteniei,
parte nevoiţi a fugi în urma răscâlei militare din ţară,

parte adimeniţi cu binele de Râkdezy, s'a stabilit de o
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după stăruința lui

gi desfacă

de

lefegiii

mai sigur perdării,

şi

săi,

pentru-ca

cp

şi ai subscris,

Râk6czy, bucuros o petiţiune, prin care-l invită să intervie cu arma pentru pacificarea patriei lor. Pe temeiul acestei petiţiuni Râk6ezy s'a pus numai decât în
înţelegere cu Siavus-Paşa din Silistria, pe care ştiuse
a-l câştiga prin mituire pentru interesele sale, precum
şi cu Domnul Moldovii şi ai chibzuit împreună, cum
are să intre el în Muntenia, ca să pedeps6scă, aşa pretindea el, pe lefegiii răsvrătiţi şi să-i umil6scă şi apoi
să restabilâscă ordinea şi liniştea în ţară. Prin mijlocirea lui Siavus-Paşa a şi obţinut în adevăr de la Pârtă
permisiunea pentru acâsta, şi, deşi acestă permisiune
a fost revocată în doue rânduri şi Porta a interdis
intervenirea înarmată, Râkczy nu s'a lăsat să fie abătut de la planul lui şi a trecut el însu-şi în pers6nă
cu î6tă puterea lui armată hotarele Munteniei, unde
sa unit cu Stefan-Vodă, care unâită lipsită de voinţă
în mânile lui Râk6ezy, intrase şi el la un semn primit
de la acesta cu câte-va mii de Gmeni, Intre aceste boierii Munteni ce se aflaii în tabăra Principelui din Ard]
aii ştiut parte prin amenințări, parte prin asigurări
adimenitâre atât de bine să-l prelucreze pe ConstantinVodă şi să-l câştige pentru interesele lui Râk6ezy, în
cât el s'a dat cu totul în partea acestuia şi atât în
răspunsul, pe care i Pa dat lui de a dreptul, cât şi în
raportul, pe care Pa făcut Porții în cestiunea acâsta,
s'a declarat pe deplin învoit cu intervenirea înarmată,
cu care Turcii ali însărcinat pe lângă Râk6czy şi pe
Siavus-Paşa, ba s'a mai obligat afară de acâsta să se
să-i dee cu atât

să părăsescă în clipa hotăritâre

-.

cam dată în Ardsl
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tabera cu o însămuată parte din trupele sale mai
vrednice de încredere.
In timpul acestor negoțieri secrete şi al tnarmărilor
făcute pe faţă trupele Munteneşti şi sâmburele poporului de la ţară, aflând că duşmanul se apropie, se adunai în cete mari şi-l întreba pe Domn, dacă va țin
orl nu cu dânşii, declarând că sunt gata, dacă ţine cu
denşii, să-l apere

până

manilor săi, să mâră

la

extrem

şi să

contra tuturor duşg-

trăiască cu dânsul. Con-

stantin-Vodă a priniit cu bunăvoință declaraţiunea acâsta
şi s'a pronunţat în favorul lor, şi astfel ambele părţi
şi-ali jurat credinţă nestrămutată și spriginire statornică. În acela-şi timp trupele de lefegii, care fuseseră
răsvrătite, i-aii declarat Agalei turceşti trimise la Bucureşti pentru luarea în primire a tributului, căruia
ial făcut o fârte bună primire, statornica lor credinţă
şi supunerea lor față cu Pârta, căreia vor stărui totdeauna să i se trimiţă regulat tributul şi să i se satisfacă în mod obligat tâte cererile; evenimentele petrecute în timpul din urmă, care în nedreptatea lor nu
pot să fie justificate, fac acum parte din trecut, şi
drept despăgubire ei promit nu numai a le acorda boierilor pribegiţi libertatea de a se întârce nesupăraţi în
ţară, ci tot odată şi de ale restitui după putință avutul luat de la dânşii; eur dacă boierii pribegiţi, refusând satisfacţiunea acâsta, ar urma cu încăpăținare să
rămâie în Ard6i şi să uneltâscă contra Munteniei, ele
(trupele),

16—20

mii de 6ment,

sunt hotăritea-i aduce

pe cei încăpăţinaţi chiar din Ard6l şi a ţine pept cu
Principii, care ocrotesc asemenea îinrziţi turburători de
pace. Tonul umilit şi cu tâte aceste hotărit al acestei
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manifestaţiuni a determinat Porta să intergdică numai
decât lui Siavus-Paşa şi lui Râkdezy ort-şi-ce atac şi
ori-şi-ce ostilitate faţă cu Muntenia şi, în genere, să-i
îndrumeze a rămâne pe pace; acâstă atitudine şovăitâre
a Turciei se explică prin iubirea de pace, de care ea
este cuprinsă din timp în timp şi mai mult âncă prin
deosebirea de vederi ivită între Multi şi Marele-Vizir,
care stăruia pentru intervenirea armată şi pentru mazilirea lui Constantin-Vodă, pe când cel-lalt a votat în
divan, de astă-dată cu succes, pentru resolvarea cu

binele a conflictului.
Amăriciunea ambelor partide, întinsele lor pregătiri
de luptă şi punerea în executare a planurilor lui Răk6czy eraii înse prea înaintate, pentru-ca intrarea în
țară alu! Râk6czy şi asifel ciocnirea ogtirilor ce se aflait
faţă'n faţă să se mai fi putut împedeca printr'un simplu
ordin al Porții. Oştirea muntenâscă, compusă în partea
cea mal mare

a ei de veterani

şi

de mercenari

viteji,

a socotii că e în avantagiul ei să nu aştepte şi a luat
hotărîrea de a-l sarprinde pe duşman printr'un atac
neaşteptat şi i-a şi ieşit acestuia în cale. ConstantinVodă înse, care în virtutea planului croit în taină cu
Râk6czy trebuia să se desfacă cu o însămnată parte
din trupele sale

şi

să

trâcă

în tabăra lui Râkâczy,

a

înaintat spre scopul acesta până în bătaia puştei dnşmanilor, a sevirşit trădarea âncă în presâra luptei hctăritre şi a părăsit peste n6pte cu câte-va mil de

6meni tabăra

credincioşilor săi, lăsând-o în sorta ei.

Rămășițele trupelor părăsite înse, nefiind descuragiate
de acâstă trădare şi gata, din contra, de a se apăra
cu hotărîre,

nu s'aii

dat

câtu-şi

de

puţin îndărăt, ci
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ali proclamat Domn pe un boier bine dispus faţă cu ele
şi aii dat la 26 Iunie

st. n. (16 st. v,)

bătălia hotă-

Titre. Acesta s'a terminat cu victeria deplină alui RâkOczy, pe care el a câștigat-o prin o manevră răuşilă,
El a ştiut adecă să îngele pe vitezele, dar pripitele
trupe române printr'un atac prefăcut, care încetul cu
încetul a degenerat în retragere formală, să le ademenscă a se avânta la o g6nă înverşunată şi să le
tragă prin acesta spre o posiţiune, unde cel 3000 de
muschetieri germani ai lui steteaii cu câte-va tunuri
într'un şanţ la pândă. Aceştia a pornit apoi de odată
un foc atât de bine îndreptat şi de excelent întreţinut,
încât gonitorii înverşunaţi, fiind surprinşi, s'aii zăpăcit
numai

decât ; în acest

moment

critic a dat călărimea

ungur6scă năvală, a început să taie oibiş şi a hotărit
victoria lui Râkdezy.
Intre aceste Coustantin-Yodă a porit cu 3000 de
6meni spre Silistria şi s'a oprit pe ţărmul stâng al
Dunării în faţa acestei cetăţi. Invitat de Siavus-Paga
să-l visiteze la Silistria, el a refusat şi l'a primit pe
acesta pe câmp deschis, în cortul sti, a luat timp tndelungat înţelegere cu el, a primit din mânile lut
caftanul, pe care i-l trimisese Pârta dimpreună cu
alte daruri şi

s'a

întors

însoțit

de

Chihaua,

care îi

fusese trimis, şi de 300 'Purci călăreţi la învingătorul
Râk6czy.
Cei trei Principi aii serbat victoria cu ospeții pom=
pose, şi-al renoit apoi şi şi-a întărit cu jurământ
alianţa credinci6să. Supremaţia lui Răâkdezy asupra lui
Stefan-Yodă şi asupra lui Censtantin-Vodă, care ajunseseră a fi atirnători de dânsul, era înse învederată şi

se dă pe faţă chiar şi numai din instrucţiunile date de
aceştia agenţilor săi din Constantinopol, cărora li se
ordonă să câră în t6te afacerile lor sfatul ambasadorului din Ard! şi să nu facă, nici să nu negoţieze
nimic fără de ştirea lui. Despre victoria câştigată, despre îufrânarea lefegiilor turburaţi şi despre parificarea
Munteniei Râk6czy face raport la Portă, asigurând-o în
acela-şi timp despre credinţa sa faţă cu Sultanul, tn
interesul căruia a întreprins acâstă expediţinue, şi despre cea mal deplină cruţare a ţării pacificate, care n'a
suferit, nici măcar paguba de preţul unui paiă, şi necerând

de altminţeri

nici schimbare

de Domni,

nict vre-o

altă concesiune de la Pârtă, care le hotăreşte tâte,
dicea el, după buna el chibzuire şi după libera et determinare. Turcii îşi disimuleză mânia faţă cu Râkdezy,
care în ciuda opririi făcute în doue rânduri a năvălit
în Muntenia, ba Marele-Vizir, ferindu-se de complicațiuni ulteri6re, chiar aprobă în t6tă forma procederea
Principelui din Ard6!, Ştirile sosite adeveresc pustiirile
făcute în Muntenia de trupele ungurești şi de cele săcueşti ale lu Râkczy, care ai prădat neomenos ţara,
le-ai jăfuit tâte, ai dus număroşii stupi cu dânșii în
țara lor, ba ali călcat; lanurile din câmp mişeleşte în
copitele cailor săi,

încât

în

urma

fometei

şi strimto-

răril produse de aceste multe mil de 6meni aii pribegit parte pe ţărmul drept al Dunării în 'Turcia, parte
în Moldova, lăsând în voia sorții avutul lor ruinat.
Isv6rele de bogăţie ale Munteniei sunt cu t6te aceste
atât de felurite, încât Domnul, spre nu mica sa mirare, a reuşit să trimiţă Porții tributul de odată cu
cel din Moldova. Puterea de apărare a ţării a scădut

w
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inse forte mult parte în urma nimieirii oştirilor resvrătite ale ei, parte prin perderea celor mai bune şi
mai frumâse 40 de tunuri, pe care Râk6czy le-a dus
In Ard], pentru-ca să scadă puterea de resistență aluk
Constantiu-Vodă şi să-l ție pe Domnul slăbit cu atât
mal sigur în atîrnare. Pentru consolidarea supremaţiei
sale şi pentru apărarea Domnului muntân contra lefe=
giilor înfrânaţi, dar âncă nu convertiți, Râkdezy a Iăsat ca garnis6nă în Muntenia o parte din trupele sale
ungureşti, şi anume 2000 de 6meni. Cu scopul de a
surprinde şi de a măcelări atât acestă 6ste, cât şi pe
Constantin-Vodă s'a urdit prin luna August în mijlocul
lefegiilor învinşi o conjuraţiune, pentru a căreia punere
în executare s'a şi adunat vre-o 2000 de lefegii, care
nu aștepta de cât sosirea celor-lalte câte-va mii de
soți de principi! ai lor. Constantin-Yodă înse, vestit la
timp despre complot, a surprins fără de veste pe conjuraţi şi a trecut pe cei mai mulţi dintre dânşii prin
sabie. Meritele câştigate de oștirea din Ardei la înfrnarea acestor lefegii primejdioşi al mai sporit şi ele
vada lui Râk6ezy şi înrîuricea lui covirzitâre asupra lui
Coustantin-Vodă, şi astfel Constantin-Yodă a trimis pe unul
dintre boierii de frunte să-i ducă Principelui din Ardăj
un frumos dar şi un dar de 20,000 taleri în bani

gata, —

dar, care s6mănă a tribut. lugâmfaţii agenţi

ardeleni de la Pârtă trataii pe Stefan-Vodă şi pe Constantin-Vodă ca pe nişte supuşi ai lut Râkezy şi-l revindicaii acestuia titlul de „Rege€.
Cel trei Principi se temeaii cu tâte aceste mereii de

o Dăvală a Cazacilor în ţările lor, un lucru, cu care
Hatmanul Chmielnitzki ameninţa în deosebi Moldova, de
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ale căreia hotare se apropiase nu de mult cu mare oştire
spre Camenița, de unde-l vestise pe Stefan-Yodă prin o
iscOdă moldovenescă prinsă de el, că în curând va da
năvală asupra luj; Stefan-Vodă a rugat, ce-l drept,
Porta să interdică năvălirea, cu care ameninţa Cazacii, dar Marele-Vizir, protector al lui Lupu, înclină
mai mult spre Chmieluizki, de care are nevoie față cu
Polonia, şi-l mângâie şi pe Lupu cu speranţe. Pe lângă
aceste prospecte posomorite Stefan-Yodă mal e greii
amenințat şi de Tătari, şi în Martie trecut Hanul tătăresc la vestit, că nu va cruța Moldova decât în schimbul unui tribut. Reniger a exprimat în o scris6re specială mulţumirile sale Domnului Moldovii, care îi expediază corespondența cu împăratul prin Moldova mai
departe;

de

rece

înse în virtutea unui ordin special

al Impăratului, după t6tă probabilitatea motivat prin
suspectele legături cu Râk6czy, nu îi mai este fertat
să încredinţeza depeşile Domnului Moldovit spre a le
trimite mai departe, Rebiger promite că va urma în privinţa acâsta întocmai.

la luna Octomvrie a sosit aici ştirea despre mârtea
prin ciumă alui Pătraşcu, odrasla din viţă domnâscă
din Muntenia, care a trăit mat nainte la Curtea înpărătescă, ear în urmă la Cazaci, unde stătuse cât-va
în misiune politică. Trupul lui a fost transportat pria
Moldova în Muntenia, unde zace alături cu străbunii
Ivi. Duşmanil lui, în deosebi Ardelenii, se bucură mult
de acesta,
La 24 Maiii internunţiul Poloniei a predat MareluiVizir în audienţă sărbătorâscă pe lângă obicinuitele cre-
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denţionale regale şi câte-va alte adrese cu conţinut politic şi anume de la Cancelarul şi de la doi generali ai
cor6uel. Cea mat importantă din aceste adrese e fără
îndoială a Cancelarului, care dice în adevăr următârele :
Marele Duce de Moscra a devenit prin câte-va victorii mici atât de îngâmfat şi de presumpţios, încât a
declarat în audul tuturora, că vrea să scape pe toţi
Grecii de sub jugul turcesc şi să retnfiinţeze împărăţia
bizantină ; în vederea acestui scop a şi trimis în Tarcia mulţi preoţi şi călugări greceşti ca misionari, ca
să răsvrătâscă pe Greci şi să stirnâscă o răacâlă generală, care va trebui să isbucnâscă în momentul, când
ogtirile moscovite se vor apropia de hotarele Turciei,
ceea ce e cu atât mai uşor şi mat probabil, cu cât
Cazacii le vor lăsa Moscoriţilor deschis drumul spre
Nistru. lar urmările acestui lucru ar fi forte întinse.
Hatmanului Chmielnizki şi solilor lui Porta nu pote în
mod resonabil să le dee credare, nici încredere, căci el
este un om fățarnic, de rea credinţă, viclân, care s'a
lepădat o dată de suveranul sti legitim şi de atunci
şi-a călcat numai prea adese-ori jurămintele şi care în
acela-şi timp, când a cerut prin solii săi trimişi la
Constantinopol protecţiunea turcâcă, a jurat prin alţi

soli supunere şi credinţă Marelui Duce de Moscra. Ceea
ce ambasadorul Poloniei a adus cu un an mal nainte
la cunoştinţa Porții, a ieşit acum deplin la ivâlă şi
cere seri6să luare în consideraţiune şi măsuri luate la
timp din partea Porții; contra unor plănuiri atât de

primejdiose nu este alt mijloc

mai

bun şi mai eficace

decât ca Porta să-i dee Poloniei, eare a adunat

de alt-

2%

minteri şi ea o armată puternică şi gata de luptă, un
sprigin efectiv contra duşmanului comun prin trupe auxiliare luate de la Tătari, de la Ardeleni, de la Moldoreni şi de la Munteni.
Pe la începutul lunei Innie, când Polonia cerea astfel ajutor de la Turci, a sosit la Pârtă şi un sol cu
scrisdre de la Hatmanul Chmielnizki şi s'a rugat, ca
Porta să-i oprâscă pe Tătari a le da ajutor Polonesilor
şi să-i îndrumeze a-i sprigini pe Cazaci. El a fost primit de Marele-Vizir în audienţă secretă, a avut parte
de onoruri mai mari decât internunţiul polonez, şi i s'a
dat, după cererea lui, voie să visiteze pe Lupu în temniţa celor şapte turnuri.

aşa ocasional,

şi

El a intervenit afară de acesta,

pentru-ca

Lupu să fie ridicat ear în

scaunul Moldovii ori cel puţin

să fie eliberat din tem-

niță şi să aibă voie de a petrece liber în casele sale
din Coustantinopol. Lupul a şi primit la sfirşitul lunei
Decemrrie de la Pârtă resoluiunea (bniurdi), că „pâte
să fie liniştit şi să se aștepte, ca dorinţele să-i fie împlinite, căci

vorba e să fie,

dacă

va

da zălog şi che-

zăşie, eliberat din temniţă şi ridicat din noă în Domnie“.
Acestă resoluţiune blândă şi încuragiatore nu e înse
decât o apucătură calculată de Turci în vederea îndoitului efect, ca pe de o parte să smulgă de la Lupu
însămuate sume de bani, ear pe de alta să silescă pe
cei trei Principi, duşmanii lui cuprinşi de temerea unei
apropiate victorii alui, a oferi sume cu atât mai mari
şi de a lucra cu atât mai virtos contra lul!).
1) Residentul Simon

Reniger cătră

17 şi 18 Martie, 24 Aprilie,

24

Jmpăratul.

Constantinopol,

Maii, 3, 14 şi 20 lonie, 2,8,

19, 22 şi 29 Ivlie, 16 August, 8 Septemvrie, 21
Noemvrie, 27 Decemyrie 1655.

Octomrrie, 21
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Ameninţătârea năvălire a Tătarilor

şi a Cazacilor tn

Arde] e cu desăvirgire numai opera uneltitorului Lupu,
care e legat prin înrudire de Chmielnizki şi prin afeețiuni personale de Hanul tătărese şi care cu ajutorul
amândurora şi cu al Grecilor din Constantinopol vrea
să se răsbune asupra celor trei Priacipi aliaţi şi să se
ridice ear în scaunul domnesc, pe care l'a perdut. In
năsuinţa acesta îl sprigineşte pe sub mână şi Porta,
care priveşte cu îngrijare la strinsa legătură dintre
cei
tre! Principi aliaţi şi nu le este acestora câtu-şi de
puțin binevoitâre. Ea-şi reamintește destul de viii IUşinea, pe care a păţit-o odinidră în împregiurări anal0ge pe urma unei asemenea alianţe, când tatăl lui
Râkdczy a combătut pe protegiatul ei Stefan Bethlen şi
când Mateiii-Vodă Basarab s'a pus în potriva fiului luj
Lupu, care era patronat de dânsa ; Sultanul Murat a
fost atunci nevoit să se împace cu cele petrecute şi să
primescă fără de nici o schimbare ceea ce al voit Râk6czy şi Mateii-Vodă. De 6re-ce înse acum ConstantinVodă şi Stefan-Vodă nu ati, ca pe timpul acela, în dosul lor pe Polonia, ci numai pe Râk6czy, e fără indoială în interesul Porții şi în întenţiunea ei să rumpă
legăturile dintre Râk6ezy şi cei doi Domni fie chiar şi
cu forţa, şi scopul acesta speră a-l ajunge prin asmu-

țarea Cazacilor asupra lor.

In faţa acestora Schmidt îl recomandă Impăratului
întărirea garnisânelor şi a pazei de la hotare, precum
şi facerea unei seri6se representaţiuni la Pârtă pe basa
articolului II]. din tractatul de la Şitva-Toroc, care in-

tergice asemenea năvăliri tătăreşti 1).
1) Opiniunea Baronului
39,838. III.

Rudolf

Schmidt de Schwarzenhorn în
19
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1636

Raporturile

din

Moldova

confirmă

resolrarea făcută,

prin mijlocirea Impăratului a conflictului ivit între Cor6na Poloniei şi Marele Duce de Moscva; de aceea se
pregăteşte şi Iaternunţiul de la Portă al Poloniei să
plece a casă.
Hanul tătăresc urm6ză a stărdi ca Râkezy să-i plăiescă tribut în tâtă forma, ameninţându-l în cas contrar cu o năvălire. Principele Arâ6lului, respingând cu
hotărire acâată pretensiune, îi face Porții arătare şi
adaugă, că doreşte să păstreze credința statornică faţă
cu guvernul otoman, dar e hotărit să ție piept cu Tătarii; dacă înse Porta îi va refusa spriginul şi Ocrotirea, el va şti să le caute aceste aiurea.
Amenințarea de desfacere, care e cuprinsă în acsste,
îi umple pe Turci de îngrijare, şi Hanul tătărese numai
cu greii p6te să obțină permisiunea, de care are nevoie
spre a face năvălirea 1).
Pârta otomană, mereii nemulțumită cu Principele din
Ard6l, cu Domnul din Muntenia şi cu cel din Moldova
1 amenință cu năvălirea 'Tătărilor şi a 'Turcilor de pe.
la hotare, şi în timpul din urmă ea are un special
motir de nemulţumire faţă cu Constantin-Vodă şi StefanVodă, care sunt denunţaţi, că întreţiu dimpreună cu
Patriarchul grecesc din Constantinopol legături secrete
cu Marele Duce de Moscra contra împărăției otomane.
Prima jertvă a mâniei Turceşti a cădut acusatul Pacestinnea importantelor puncte cuprinse în raportarile de la 20,
24 şi 29 Aprilie ale lui Reniger. Viena 1656.
1) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
19 şi 22 Iunie 1656.

.
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triarch, care la 31 Martie a fost spânzurat tn mijlocul
oraşului, şi mânia Turcilor s'a dat cu atâta violență pe
faţă, incât nu ali voit de loc să permită cuvenita
îomormâotare a executatului, pentru care Grecii i-ati

oferit Marelui-Vizir un dar însămnat

şi 0 sumă de bani,

ci al aruncat diua următâre cadavrul în mare D,

Neinvoită de loe cu rivnirea lui Râkâczy la tronul
Poloniei şi desaprobând gândurile lui răsboinice şi aliauţele lui, Pârta dispune, ca trupele turceşti de la hotare să fie gata de luptă şi ca Hanul tătărese să se
pregătâscă pentru o năvălire în Ardâl. Ear Hanul T&tăresc invită pe Domnul din Moldova şi pe cel din
Muntenia să-l fosoţâscă 1n expediţiunea lut contra lui

1657

Râk6czy, căci altfel nu-i va aştepta nici un bine, GAn-

dul Porții e fără îndoială să înlocuiască cu alții pe cei
doi Domni,

dacă

expedițiunea

contra lui Râkdezy

a Tă-

tarilor va ruşi, şi să taie aripile Principelui din Ardel
priu înlăturarea sateliților lui 2,

de
în
şi
s'a

Solul din Ardâl a fost primit la 27 Maiti în Arsenal
cătră Marele-Vizir îu audiență şi i-a expus acestuia
amănunte, că Râk6ezy nu fără temeiii îndestulător
spre binele Porții a pornit răsboiii contra Poloniei şi
aliat cu Svedia, aliatul Saltanului; căcă dacă Prin-

cipele săi ar fi apucat alt drum,
1) Residentul

Simon

Reniger cătră

22 Aprilie 1657.

*) Residentul Simon Reniger
7 Maii 1657.

cătr&

Marele Duce de Moscva
Impăratal, Constantinopol,
Impăratul,

Constantinopol,

1657
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ar fi desăvirşit de mult subjugarea Poloniei şi ar fi început zcum răsboiii contra Porții ; cei patru Patriarchi gre-

Duce mereă la ureche,

cești i-o şoptesc acâsta Marelui

şi cel din Antiochia, care a fost nu de mult în persână
la Moscra, sa rugat cu multă stăruiaţă, ca Marele
Duce să se milostivâscă a-i scăpa pe sărmanii creştini
de sub jugul nesuferit al 'Turcilor şi să dee ajutor
pentru reinființarea împărăției greceşti. Primejâia acâsta
cu cât Moldova, Muntenia, Bosnia, Albania, Tracia şi
Macedonia sunt aprâpe exclusiv ori cel puţin covirşitor,
ear cele-Valte provincii turceşti în mare parte locuite
de Greci, care star răscula cu toţii în masse la primul
stmn al apropierii oştiritor moscovite, Se pâte considera
ca un noroc, că în urma încetăril din viaţă a Impăratului Roman, care fusese aliat cu Marele Duce de Moscra,
nu ameninţă nici o primejdie din partea Germaniei,
care, turburată prin acest cas de morte în ceea ce
priveşte alegerea succesorului şi sfigiată de certuri de
partid, se află în ajunul unui sângeros răsboiil civil.
Aceste vorbe n'aii lipsit a produce 6re-care efect asupra Marelui-Vizir. Ambasadorul extraordinar al Srediej,
Claudiu Sohalam, a presentat la 29 Wait Sultanului din
partea Regelui sti Carol Gustav o scristre de la 23
Septemvrie

1656,

asupra primejdiei

coviţilor şi asupra

în care acesta îl trage luarea aminte

ce ameninţă

alianţei,

Turcia din partea mos-

pe care Germania catolică

a îucheiat-o cu Marele Duce contra Sultanului, ca unui
duşman comun, şi stăruie să i se dee Hanului tătăresc
ordinul

de a se uni cu Sredia contra Ducelui

pentru

pregătirea

unei

striuse

alianţe

moscovit;

între Svedia şi

up

merită cu atât mai virtos a fi luată în consideraţiune,
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Portă el recomandă ca mijlocitor.pe Râk6ezy ca supus
al Sultanului şi vecin al Svediei. In acea-şi di a primit
şi solul din Arde! audienţă la Sultanul şi i-a presentat
acestuia oferta lui

Râkczy

de a da anual

40,000

ta-

leri şi anume de a plăti acestă sumă pe tret ani înainte, dacă va fi spriginit ori, cel puţin, nu va fi împedecat, să se urce în tronul Poloniei.
Regelui Svediei i s'a dat cu tote aceste răspunsul,
ca să închee cât mai curând pace cu Polonia, acest
vechiii prieten al Porții, ear lui Râk6czy i s'a spus să
se întârcă în Ardâl şi să rămâie pe pace, căci altfel se
pote aştepta la o năvălire a 'Tătarilor şi a Turcilor;
Hatmanului căzăcese şi Hanului tătăresc li s'a dat ordinul să trăiască în înţelegere prietenâscă, să-şi păstreze mereii sapunerea credinci6să faţă cu Porta şi să
fie siguri despre ocrotirea Turciei 1).
De 6re-ce Râkdczy, puindu-se cu îndărătnicie în potriva ordinului Porții de a se întârce acasă şi de a
curma ostilitățile, stăruie cu încăpăţinare în întreprinderile sale r&sboinice, ba a adimenit şi pe Domnul din
Muntenia şi pe cel din Moldova să se unâscă cu dânsul
în întreprinderea lui reprobabilă şi să se amestece în
luptele lui din Polonia, amăriciunea Porții contra lui
şi contra celor doi Domni a crescut astfel, încât vechea
dorinţă de a mazili pe aceşti vasali supărători a devenit o hotărire definitiv luată, Ac6stă hotărire a mat
fost apol promorată și întărită şi prin deplina înfrân1) Residentul Simon Reniger
12 lunie 1657.

câtră

Impâratul,

Constantinopol,

1651
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gere, pe care Râkâezy a sbferit-o în luptă cu Tătarii
şi care a produs în divan o atât de viuă bucurie, încât

Marele-Vizir a îmbrăcat numai decât cu caitane de
on6re pe aducătorii acestei ştiri, — apoi prin stăruinţele
puse la Pârtă în acest sens de Reniger, care fusese
însărcinat de Împăratul să obţie rechemarea din Polonia
alui Râkbezy, şi, în sfirşit, prin intervenirea noului

ambasador al Poloniei în audiența avută la 14 August
la Sultanul, căruia i-a expus cu tâtă stăruința cererea
Poloniei, ca cei trei Principi să fie pedepsiţi şi înlăturaţi.
Ancă pe la începutul lunei Iulie locuitorii din Moldova şi din Muntenia, speriaţi de succesele Tătarilor în
ţara vecină şi de atitudinea Porții, s'a refugiat în păduri şi în munţi, ear Paşa de Silistria, trecând Dunărea cu câte-va sute de călăreţi, a înaintat în Moldova, pentru-ca să ieo înţelegere cu Hanul tătăresc în

ceea ce priveşte cele mai apropiate operaţiuni. StefanVodă şi Constantin-Vodă ai început apoi şi ei să fie
pregătiți pentru cel mat mare răi şi să-l osândescă
mâhoiţi pe Râkdczy; ear Lupu prindea în temniţa celor
şapte turnuri în acela-și grad nădejde şi-şi inteţia din
noii compeţirile. Constantin-Vodă Şerban s'a şi obligat
prin 0 învoială specială să spriginescă cu bani şi cu
alie daruri ridicarea în scaun alui Lupu, ear acesta a
promis în schimb, că nu va întinde mâna spre Muntenia
şi nu va întreprinde nimic contra pers6nei lui Constantin-Vodă ; Stefan-Vodă

a cerut printr'un amic intim

de

la Reniger şi prin acesta de la Impăratul să i se acorde
în probabilul cas de nevoie asil în ţările împărăteşti,
ear Reniger i-a promis, că va presenta Curţii cererea

lui, înse fără-ca să ascundă

îndoielile

ce avea în ceea

ce priveşte acordarea cererii 1),
Primind ştirea, că în curând va sosi la curtea din
Adrianopol ambasadorul Engliterei, residentul împărătesc Îl bănnieşte, că el grăbeşte în interesul aceleia-și
Svedil, care, torburând pretutindenea pacea şi pescuind
in turbure, a pus la cale alianța cu Cazacii alui Râkoczy, a Munteniei şi a Moldovii şi a împins pe aceşti
vasali ai Sultanului fără de ştirea şi împuternicirea suverauului lor la răsboiii contra Poloniei. Ambasadorii
Svediei, ajutătorii lui Râk6czy, ali deci să fie concediaţi fără de intârdiere, şi atât de învederat se dă pe
„faţă mânia Porții contra lui Râk6czy, încât, precum se
“exprimă Reis-Bffendi, întocmai precum apa ploatăo dată
de sus nu mai plouă înapoi, tot atât de puţin mai e
cu putinţă ca Râk6czy să afle iertare.
Solul din Ards!,

care a adus tributul,

a fost dat cu

indignaţiune afară chiar la prima audienţă, îndată-ce a
început să vorhescă despre Râkczy, şi chiar primirea
tributului a fost refusată de Portă, fiind-că Râkbezy il
trimisese pretextând că, fiind

anul trecut âncă în scaun,

achită o veche datorie; Porta îşi dă înse sâmă, că
adevărata intenţiune alui Râk6czy e, ca prin acstă pretiosă achitare a unei veche datorii şi pria negoțieri
garnisite cu bani tă se împace ear cu densa şi să se
insinue din noii în graţia ei; tocmai de aceea inse ea
vrea cu atât, mai puţin să ştie şi să audă de dânsul şi
1) Besidentul Simon

Reniger

cătră Imp&ratul. Constantinopol,

31 Ialie, 15 Aagust, 24 Oetomvrie 1657.

1657

296

t6tă activitatea ei e îndreptată spre răsturnarea neapărată alui şi a fiului săi. Acesta o simt dureros atât
solii Ardâlului,

care sunt

aruncaţi fără de tntârgiere tn

temniţă, cât şi staturile transilvane, care, anunțând că
ai ales Principe pe Francisc Rhâdey şi cerând de la
P6rtă confirmarea acestuia, sunt bănuiţi a se fi folosit
numai de o apucătură, ca să-l susție pe Râk6ezy sub
un nume străin în fruntea ţării şi să orbâscă astfel pe
guvernul otoman. Râk6czy se r6gă, ce-i drept, prin mijlocirea Domnului

din Moldova,

ca

Pârta

să-l ierte şi

să-l susție în Domnie, căci altfel se va pune sub puternica apărare şi ocrotire a Impăratului, care atât de
adese-ori i-a fost oferită ; Porta răspunde inse la aceste,
acum într'un timp scurt de a treia 6ră, cu ordinul dat
staturilor din Ardâ], ca să-l alunge pe Râkdczy cu orice prej din ţară şi să nu-i lase nici măcar timp de a
se uita împregiurul săi.
Patriarchul grecesc din Ierusalim şi-a comandat la
Constantinopol o cor6nă, cum sunt cele purtate de Patriachi la ocasiuni sărbătoreşti în loc de mitră. Caimacamul turcesc din Ierusalim a fost înse făcut să credă,
că cor6na acâsta ar fi fost pregătită de Patriarch pentru Marele Duce de Moscora; astfel acusatul
a fost aruncat dimpreună cu câţi-va călugări în temniţă, ear cor6na
a fost trimisă la Portă, ba presentată chiar şi Sultanului. Asupra acestui lucru s'a ţinut o şedinţă de divan,
în care s'a constatat, că purtarea unei asemenea corâne
în biserica grecâscă e vechii obicei inofensiv; Patriar-

chul invinovăţit a fost cu t6te aceste chemat să se presente la Pârtă. 1)
1) Residentul Simon
Ianuarie 1658,

Reniger

cătră Impăratul. Adrianopol,

6

Constantin-Yodă Şerban se scusă printr”un boier trimis
la Pârlă, că nu pâte de astă dată să se presente, cum
i s'a poruncit, în pers6nă, ca să sărute mina Sultanului ; a sosit tocmai timpul potrivit pentru adunarea tributului; îndată-ce-l va fi adunat, se va presenta

1658

el in-

su-şi şi i-l va aduce în pers6uă Porții. Indigoat din causa
acesta, Marele Vizir aruncă pe trimisul Munteniei in
temniţă şi hotâreşte numai decât mazilirea ambilor Domn!
Constantin-Yodă şi Stefan-Vodă, şi pe când in ceea ce
priveşte Domnia Moldovii, pe care dintru început voia să
i-o dee lui Lupu, stă încă pe gânduri, dă Domnia Munteniei fără de întârgiere unui Grec, numit, Gioan-Beiii,

al căruia străbuni aii fost, aşa se pretinde, Voivodi în
Moldova şi în Muntenia, şi care a şi fost distins, ca Domn
designat, cu caftan de ondre şi cu alte onoruri.1)
Gioan-Beiii, un grec distins şi îndămânatec, care astat

la casa lui Kinan-Paşa şi a întreţinut
maj nainte legături de strinsă

prietenie

cu

câţi-va
cu

an

Residentu..

Rudoli Schmidt, ba a visitat merei şi pe Reniger
a fost
,
admis la 26 Ianuarie să sărute ca noi Domn al Munteniei mâna Sultanului. Cu ocasiunea aceata el i-a presentat Sultanului cusuturi în fir, mătăsuri şi petre scumpe
drept daruri în val6re de vre-o 80,000 de taleri şi a
primit în schimb onorurile căftănirii de o potrivă cu un
Beylerbeiă, un înalt mănunchiă de pene (surguciu ?), tret
stâguri călare şi trei pedestru, şi a plecat apoi la 31
lanuarie să-şi ocupe scaunul. In diua urmată după iu1) Residentul Simon
12 Ianuarie 1658.

Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,

1658
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vestitura lui aii şi sosit la Portă petiţiunile staturilor
din Muntenia, care se r6gă ca „Sultanul să nu-le mai
certe cu un domn sărac, căci ei sunt şi astfel ţară destul de săracă, şi ceea ce noii numitul va filuat pecredit
de la Ovrei şi va fi cheltuit la Pârtă, îşi va da silinţa
să adune cu prisos şi cu camete incincite din săraca Muntenie; şi în genere, ele nu pot să răcunâscă pe noă numitul şi să-l primâscă Domn al lor.* Aceste cereri şi
protestări ati produs însă tocmai efectul contrar, că GioanBeit a fost cu atât mai virtos zorit să plece, şi el aşi
plecat. cu t6tă viscolirea violentă ce se stirnise. Suita lui
era alcătuită pe jumătate din Turci şi pe altă jumătate
din Creştini şi tot astfel şi garda lui de 800 de 6meni
era jumătate Turci şi jumătate Creştini. Instalaţiunea şi
darurile făcute îl vor fi costat vre-o 200,000 de taleri,
de 6re-ce el n'a avut nimic şi a fost nevoit să se împrumute de la Evrei cu camete mari. In dată după-ce
numirea lui a fost hotărită, Capidjilar Chihaiasi al Sulanului a fost trimis în Muntenia, ca să iee cârmuirea
provisorie a Munteniei,

ceea ce l'a nevoit pe Constantin-

Vodă să-şi părăsâscă ţara şi să se refugieze în Arddl.
Gioan-Beiii a cerut şi a şi obţinut inainte de plecarea
sa o întâlnire

nocturnă

cu Reniger,

cu care

a stat ju-

mătate de câs şi care l'a felicitat de ridicarea lui în
scaun.
Stefan-Vodă din Aoldova, care şi vestise Porta, că va
sosi în cnrând la Constantinopol, ca să sărute mâna Sultanului, s'a resgândit şi a trimis vorbă,

că n

faţa ac-

tualei situaţiuni îi este peste putinţă să se presinte Ja
Poxtă. Acâstă nesupunere a determinat in mod definitiv
căderea lui, pe care Pârta ma publicat-o încă, dar a

299%
hotărit-o

cu atât mat

vîrtos,

eu

cât

Stefan-Vodă

n'a

stat mai puţin decât Constantin-Vodă în legătură cu Râk6ezy şi era totatât de mult ca acesta hotărit de a se

susţine chiar şi ca puterea în Domnie.
Fostul Voivod Lupu, care siă de cinci ani acum tn
temniţa celor şapte turnuri, a început să prindăta urma
nouelor complicaţiuni ear curagiii şi nădejde şi pune în
viuă mişcare bogatele lui mijlce de bani şi pe număroşii
săi aderenţi, ca în constelaţiunea uctuală lui atât de favorabilă să redobândâscă ear Domnia Moldorii; deşi înse
Marele Vizir inclină întru cât-va spre el, cei-lalţi mi-

niştri al Porții se rostesc contra ridicării lui în scaun,
fiind-că
cormată
turbura
aşteptă
keiy. 1)

el a trăit în timpul Domniei lui in harţă necând cu Cazacii, când cu alţi vecini şi astfel
mercii Jiniştea mult dorită. Se pare deci că-l
şi pe el robia pe viaţă, cum e alui Moise Sz6-

Marele-Vizir cere, ca imperialii să nu spriginescă pe
Râk6czy şi să nu permită recruțările de trupe începute de
„muma lui prin oraşele din Ungaria, rănunţă înse, după
- cum cer imperialii, la ocuparea imediată a cetăţii Ineu
(lanova) şi a.altor locuri fortificate, Formal confirmatul
nou Principe Francisc Rhâdey îi dă Porții ştire despre
noua r&scâlă alui Râkdezy şi despre intrarea lui cu mâna
înarmată în: Ard6l cu scopul, ca să ocupe ţara cu puterea. Râkoczy e declarat acum rebel pe faţă şi pentru alungarea lui se adună o oştire compusă din Turci şi din
1) Residentul Simon Reniger

cătră Impăratul şi cătră Baronul

Radolf Schmidt de Schwartzenhorn,

1658.

Constantinopol,

18

Pevruarie

1658
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Tăţari, I-se trimite îndeosebi Hanului tătăresc ordinul
să pornâscă în pers6nă cu întrega sa oştire asupra lui
Râk6ezy. In Muntenia şi în Moldova se află şi altfel, ca
să alunge pe Domnii maziliţi şi să pună "n scaun pe
noii numitul Gioan-Beiii, 20,000 de Tătar, care pustiesc
sărmanele ţări cu foc şi sabie, cu jaf şi cu pârjol şi le
duc la marginea peiril!).
1658

Constantin-Yodă Şerban, strimtorat de Hanul tătăresc
şi de Paşa de Silistria, se retrage după sfatul câtor-va
Tătari imprieteniți cu el spre ţinuturile muntâse şi spre
munţi. Hanul tătăresc îşi urmâză înse cu stăruință intrigile şi uneltirile r&utăci6se şi încheie cu Cazacii pace
cu condiţiunea, ca Turci! şi Tătarii să nu facă nici un
răi lut Râk6czy şi ambilor săi aliaţi Constantin-Vodă şi

Stefan-Vodă2).
1658

se afla

Constantin-Yodă, Domnul mazilit,

unei oştiri de 32,000 de 6meni,
ausiliare din Ardi; dar negra
tâte aparențele, causa lui astfel
oştirea lui muntenscă s'a unit,
prima cYocnire, Astfel stati acum
gata de a năvăli în Ardâl. 3).

în

fruntea

nesototind şi trupele
trădare a perdut, după
plină de speranţe, căci
cu cea tătărescă chiar la
peste 100,000 de 6meni

1) Besidentul Simon Reniger cătră Împăratul, Adrianopol, 28
Pevraarie

1653.

2) Principele Ardslului Gheorghe Râkâezy
de Strigoniii, Alba-lolia,

12 Martie

1658.

cătră
LL

archiepiscopul

=) Adăm Kâroly cătră Archiepiscopal de Strigoniii. Carolinum

17 Martie 1658.
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Cu ocasiunea unei audienţe avute la Marele Vizir, Reniger n6gă că Imptratul ar
pe Râk6czy să năvăl6scă în
păratului, ca Ardelul să fie
alte cetăţi să nu fie ocupate
răspunde între

altele, că

fi sprijinit câtu-şi de puţin
Ard6l, cere în interesul Imcruțat, şi stărue, ca Ineul și
de Turci. Marele Vizir îi

„el a chemat

pe Voirodul

din

Moldova şi pe cel din Muntenia la P6rtă şi li-a promis
cu jurământ, că nu li se va face nici un ră; e] i-arfi
şi primit în adevăr cu t6te onorurile, dacă star fi supus,
şi-i-ar fi concediat grațios şi în bună pace; de dre-ce
însă ei s'aii arătat nesupuşi şi nu s'a presentat în pers6nă, s'aii precipitat tuşi-şi spre peirea lor, precum dovedesc cele din urmă evenimente.
|
Şi "1 s'aii tăiat acum (după expresia Turcilor) fără
îndoială lui Râk6czy pe deplin ambele aripi, Domnul din

Moldova şi cel din Muntenia.
Constantin-Vodă Şerban, a căruia armată proprie se
urcă la 25,000, ear cu corpul auxiliar de 7000 de
6meni al Ardelenilor

cu totul la 32,000

de 6meni,

s'a

pus cu bărbăţie în apărare contra nou numitului stii
„succesor Qioan-Beiii şi s'a luptat cu statornicie spre a
nu-l lăsa să intre'n ţară şi se ocupe scaunul domnesc.
Norocul r&sboiului s'a pronunţat înse contra lui: ela
fost înfrânt de puterile unite ale Turcilor şi ale Tăia
rilor în 0 luptă sângerâsă, care a culcat peste 8000
de morţi pe câmpul de bătaie şi în urma căreia cei
mai mulți dintre boierii Munteniei şi din cei-Palţi no-

tabili al ei ai căgut

robi în mânile duşmanilor.

Con-

stantin-Vodă abia a răuşit să scape mai ântâiii în o
mânăstire grecâscă şi apoi, cu perderea avutului săi,
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în Ardei, şi prin acât Gioan-Beii a ajuns în stăpâvirea deplină a Munteniei.
La 13 Martie s'a făcut şi pentru Moldova de mult
aşteptata schimbare de Domni. In diua acâsta s'a rostit

lu t6tă forma

mazilirea lui Stefan-Vodă

şi Gheorghe

Ghica, unul dintre agenţii Moldovii, om trecut de şasedeci de ani, a fost declarat fără de voie şi pe neaştepfate Domn al Moldovii. Admis la 18 Martie să sărute
mâna Sultanului, el a primit stâgul obicinuit şi se pregătegte acum să plece cât mai curând. In dată după
acestă numire Pârta a trimis pe Ceuş-Başi cu 250
6meni în Moldova, pentru-ca pe de o parte să pringă,
dacă se pote, pe Stefan-Vodă, ear pe de alta să ice
până la sosirea lui Ghica conducerea provisorie a guvernului, fiind ajutat in aceste de câte-va mii de Turci
şi de 'Tătari. Astfel e perdută pentru Râk6ezy cu desevârşire speranţa de a mai primi ajutor din Moldova şi
din Muntenia 1),
Prin arestarea

solului

turcesc,

prin

vorbe

de ocară

la adresa Sultanului, precum şi prin scrisori pline de
lăudăr6să presumpţiune către Marele-Vizir şi cătră Paşa
de Silistria Râk6czy a iritat şi a îndârjit Pârta astfel,
încât răsolvarea pacinică a conflictului şi ferirea Ard6lului de strivit6rea năvălire a 'Tureilor atirna numai de
doue condițiuni: dacă se va alege un noii Principe îu

locul lui Râkczy, care a fost răsturnat, şi dacă el va

:) Resideutul

Simon

28 Fevruarie 1658.

'Turcilor ori dacă Râk6czy
Reniger

şi cel

cătră Impăratul. Constantinopol,

w—

i extrădat în mânile
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doi aliaţi a! lut, Constantin-Vodă
îugi prin ascuus din Ard6l.

ţiuni e de o potriă

cu

şi Stefan-Vodă,

Respingerea

declararea

vor

acestor

condi-

răsboiului

pentru

Râkczy şi cu pustiirea Ardâlului în acela-și fel cum a
fost Muntenia ; primirea lor va să dică cruţare şi pace,
încât, ca să întrebuințăm

ervrestunile

Marelui-Vizir,

nu

i-ar mal curge nimenuia prin violență nici măcar o
picătură de sânge din nas. Marele-Vizir Mehemet-Pașa
cere extrădarea celor trei Voirodi în virtutea disposiţiunilor lămurite şi âncă în vigâre ale capitulaţiunii incheiate de Sultanul Suleiman cu Ardelenii, în virtutea
cărora boierii din Moldova şi din Muntenia, care se refugiază în Ard6), ai să fie extradaţi Porții; eară Râk6ezy, în ciuda disposiţiunilor cuprinse în capitulaţiuni
ou numai: a întreţinut legături intime cu Principii
străini, cum sunt Svedia şi Cazacii, ci a purtat fără de
învoirea Sultanului răsboii cu ţări străine. Drept fapte
vrednice de pedâpsă ale lui Râk6czy Marele-Vizir declară a) răsboiul purtat de el contra Poloniei fără de
împuternicirea Porții; 0) egoista punere in atirnare de
„voinţa sa a celor doi Domni români în interesul săi şi
contra intereselor Porții; c) încaragiarea şi spriginirea
răsc6lei inarmate

alui Constantin-Yodă,

care a costat-o

pe Muntenia atât de mult.
Şi acestă sărmană ţară a şi trehuit în adevăr să se
căiască amarnic

de acestă răse6lă.

Tâte aii fost pustiite,

date pradă foculu!, călcate şi jăfuite fără de milă;
multe mii din locuitorii ei de ori-şi-ce vîrstă şi de orlgi-ce secs, neexceptând nici chiar copiii de la sîv, ai
fost loviți de sabia răsbunătâre a invingătorului; peste
10,000 de nenorociți ai trebuit să părăsâscă ca sclavi
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pămentul patriei lor şi ati fost duşi în pieţele de sclavi
ale Stambulului, unde aii fost vânduți cu grămada pe
preţuri de batjocură.
Exemplul înspăimântător al provinciei surori a înriurit potolitor asupra Moldovii, şi ea a pornit de astădată pe o cale mai sigură. Ea a lăsat pe Domnul ma:
zilit să se refugieze cu casnicii săi, cu cei mai de
frunte dintre aderenţii şi dintre diregătorii săi, precum
şi cu partea cea mai bonă din averea sa mobiliară
liber şi nesupărat în Arde], a primit bucuros pe succesorul lui, Gheorghe Ghica, i-a făcut o primire onorabilă şi i-a mulţumit din t6tă inima lui Dumnedei, că
nu i s'a trimis Domn
1658

Lupu

cel urgisit 5).

Porta persistă, ca Râkdezy şi cei doi Yoirodi să fie
extradaţi în timp de 20 dile dimpreună cu boferii lor,
ca să se cedeze Ineul, Lugojul şi câte-va alte cetăți şi
să se îndoiască tributul de până acum. De 6re-ce cererile ei nu sunt ascultate fără de întârdiere, ea însărcin6ză la 924 Maii pe Gheorghe-Vodă Ghica să se
un6scă cu tâtă 6stea sa cu Hanul tătăresc şi să-i artte
acestuia cel mai bun drum prin Moldova spre Ard6l.
Noul Voivod al Munteniei, Gioan-Beiii, are în ţara lui
reputaţiunea de om incapabil, nu ştie să câştige iubirea
şi stima ei, întreţine prin scrisori şi prin soli relațiuni secrete cu Râk6czy şi astfel nu va ar6 decât o
Domnie

de scurtă durată 2),

1) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Andrianopol, 8,
22 Aprilie 1658.
2) Residentul Simon Reniger cătră Împăratul. Andrianopol, 10
şi 28 Xaiii 1658.
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Cele trei naţiuni ale Ardelului rogă îutr'o adresă
pe
Marele-Vizir în numele lut Dumnedei şi alui Mahom
et
să depărteze de la patria lor urgiile răsboiului,
să-]
ferte pe Râk6czy şi să-l lase în “scaun, căci ele garan=

teză pentru purtarea luk crediuci6să

1658

în viitor şi despre

propria lor alipire cătră Portă. La acâstă părtinire declarată pe faţă a rebelului Râk6czy Pârta răspunde prin
ameninţarea, că va ocupa în curând milităreşte ţara, şi
Capidji-Başi al Sultanului îl duce Paşalei de Buda sabie
şi caftan, dar totodată şi ordinul, ca să pornâscă fără
de întârgiere dimpreună cu Hanul tătărese asupra Ârdelului, căci altfel, — aşa dice sancţiunea Sultanului,—
va fi jupuit, umplut cu paie şi spânzurat spre înspăimântarea tuturora în faţa porţii cetăţii de Buda D,
lavitat

de

Ineului, Râk6czy

imperial!

să

le cedeze Turcilor cetatea

declarase âncă

1658

mat nainte, că este gata

să cedeze acestă cetate unei garnisâne împărăteşti mai
bucuros decât uneia turceşti, dar nu a primit âncă răspuns,
De 6re-ce Turcii ai început

acum

asediul cetăţii, el

rogă pe Împăratul să trimită grabnic trupe auxiliare
pentru ridicarea asediului, arătând primejdiile ce ar
ameninţa altfel Ungaria şi promițând, că va fi viaţa lui
tâtă recunoscător pentru ajutorul ce i se va încuviinţa 2).

Nr. 5. Favrorabilul ofert secret, pe care actualul Domn
*) Resideniul Simon Reniger cătră Împăratul. Adrianopol, 24,
lanie 1658,
*) Pricipele Gheorghe Râkdezy cătră Imp&rata). Szovat (în
Arddl), 1 Septemvrie 1658.
59,838. III.

20

1638
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al Munteniei (Gioan-Beiti, numit în urmă Mihnea) l'a
făcut sunt câte-va luni Impăratului şi pe carea promis
să-l lămurâscă may de aprope printr'un preot, pe care-l
va trimite,

merită

consideraţiune

cu

atât mai

vîrtos,

cu cât Mihnea-Vodă s'a arătat şi mai nainte cu deosebire înclinat spre Impăratul, a întreţinut, legături intime cu Reniger şi ar put6, dac'ar fi spriginit după cu-viinţă de Germani, să-i facă Impăratului şi împărăției
servicii preţise. EL cunâşte forte bine pe acest Principe
persocal şi are deplină încredere în el; e cu t6te aceste
de părerea, ca în casul, când agenţii lui din Coastantinopol i-ar face residentului Reniger vre-o ameninţare
despre ofertul făcut Impăratului, residentul să iee despre acâsta notiţă, pentru-ca să facă raport, dar să un
îotre cu dânşii în nici un fel de negoţieri asupra acestei materii ; acestă precauţiune nu e motivată prin neîncredere față cu Domnul, ci prin bănuiala istoriceşte

cu prisos întemeiată, că agenţii (Chihaialele) celor doue

țări şi-aii răsturnat adese-ori Domnii, ca să se urce ei
înşi-şi în scaun, şi în adevăr nu o dată sait şi ridicat
pe umerii

celor

răsturnaţi

în

scaunul

vacant.

Cel din

urmă exemplu de felu! acesta a fost procedarea lui Lupu
faţă cu Domnul şi stăpânul săi Moise (Movilă D,

1658

Tătarii, Cazacii, Moldovenii şi Muntenii al pustiit în
timpul acesta în mod îngrozitor Ard6lul: Casă şi curte,

țarină şi fânețe, sat şi

oraş,

tote ait fost date pradă

1) Opiniunea Baronului Rudolf Schmidt de Sehwarzenhorn în
cestiunea actualei ambasade la Pârtă, Viena (August ori Septemvrie) 1658.
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focului ; cel mai mulţi locuitori,
gedi, ai căgut; tăiaţi de sabie;
a dus Tătarul învingătorul în
Alba-lalia a fost şi ea pustiită

neexceptând copiii frapeste 60,000 de 6mani
vecinică robie. Capitala
de foc, şi Hanul tătă-

resc, fiind şi el

al incendiului,

martor

ocular

n'a voit

să se misce din loc până-ce n'a vădut prefăcut întregul
oraş în ruine şi cenuşă, Săibatecii Tătari ati spart chiar
şi criptele şi mormintele Principilor, at scos cadavrele
din ele şi ai scotocit pretutindeni după comori. Râk6czy cu 6stea sa nu s'a ivit îinse nici o dată şi
nicăiri,
Condiţiunile, pe care staturile transilvane ati trebuit
să le primescă şi noul Principe (Baresai) a fost nevoit
să le confirme prin jurământ, sunt: a) renunţarea la
lueu şi la impregiurimile lui, 5) cedarea cătră Turc a
Lugojului, a Caransebeşului şi a altor câte-va castele
şi sate, care se ţin de ele, c) despăgubire de răsboiii
în suma de 500,000 de taleri, d) sporirea tributului
anual de la 15,000

la 30,000

de taleri, e) extradarea

în mânile 'Turcilor alui Râkâczy, alui Constantin-Yodă
şi alui Stefan-Yodă, fie vii, fie morți 1).
Hanul

tătăresc,

Turcii

de

la

graniţe,

Domnul

din

Muntenia şi cel din Moldova ati primit de la Pârtă
ordinul de a sprigini la nevoie pe noul Principe din
Ard6l; în vrma acestul ordin Moldova şi Munteniă i-ati

şi trimis 1500 de 6ment în ajutor 2),

1) Residentul Simon Reniger cătră Împăratul. Adrianopol,
21
Octomrrie 1658,
>) Residental Simon Reniger cătră Impărătul. Constan
tinopol,

24 Decemvrie

1658,

1658
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Fiind înștiințat prin raporturile primite de la Achaţiu
Barcsay despre inarmările şi despre plănnirile ostile ale

lui Râkdezy, Marele-Vizir intergice ascultarea mijlocirilor
Impăratului în favorul lui Râkdezy şi ork-şice luare în

consideraţiune alor, declară că Porta e cu desărirşire
hotărită a înlătura cu ori-ce preţ pe acest vasal trădător, invită pe guvernul împărătesc să pună în furci
ori să decapiteze pe Râk6ezy, dacă nu-i rămâne alt mijloc de a scăpa de acest şarpe nutrit la sin, şi declară,

în sfirşit, că repulsiunea

Porții faţă cu dânsul e atât

de vie şi de neînvinsă, că el n'ar putâ, pe de o parte,
să mal câştige Ară6lul nici dacă, murind toţi creştinii,
el ar fi singurul creştin în viață, şi că, pe de altă
parte,

dacă

Turcii din lume

ar muri

toţi

până la unul

singur, acest singur Turc ar urma r&sboiul contra lui
Râkoczy pe viaţă şi pe mârte 1).
1659

Mihnea-Vodă, Domnul Munteniei,

merge

din ce în ce

maj răi, şi e par'că mintea i-ar fi mereii turburată. El
a ajuns acum să se pretindă archiduce, s'a încoronat şi

sa uus în catedrala capitalei sale în public, a trimis
câţi-va delegaţi la Portă, ca să obţie recunâşterea printr”-

un Chatişerit

al Sultanului a titlului de arcbiduce şi

să determine pe guvernul otoman a mai adăuga la
Domnia lui de acum şi Ard6lul, Moldova şi cetatea Silistriei,
De aceea Porta îl socoteşte smintit şi ieşit din minţi,
1) Besidentul Simon Reniger cătră
24 Pevruarie şi 16 Martie 1659,

Impăratul.

Constantinopol,
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umblă cu gândul de a-l mazili şi îl dă astfel lui Lupu
noue speranţe !).
Tributul

Moldovii,

în

sumă

de 20,000

de taleri, a

1659

sosit timpul din urmă la Pârtă; al Munteniei, în sumă
de 130,000 de taleri, va urma în doue-trei dile, de o
dată cu al. Ardelului, care s'a urcat de la 30,000 la
70,000 de taleri. Dacă mat adăugăm la aceste şi neapăratele daruri în bani şi în alte obiecte pentru Sultan,
pentru Validă, pentru Marele-Vizir şi pentru cet-l'alţi
miniştrii ai Porții, precum şi multe alte mar! cheltuieli
inevitabile ce se fac cu ocasiunea preseatărit tributului,
dacă ţinem îndeosebi s6mă şi de exageratele despuieri
şi de prestaţiunile în naturalii,

cum

sunt

vitele, grâul,

lemnăria şi alte producte, care li se impun mereii Muntenilor şi Moldovenilor, abia ne putem stăpâni mirarea
în ceea ce priveşte bogatele isvâre de avuţie şi productivitatea acestor ţări, care chiar şi în curând după atâte
miserii şi după atât de grâsnice pustiiri tătăreşti pot
să pârte asemenea sarcini 2).

Tributul anual al Ardâlului, 70,000 de taleri, a sosit, ce-i drept, întreg, dar din despăgubirea de răsboiii
de 500,000 taleri s'a achițat numai un acont de 5000
de taleri;

de

aceea

Sultanul

şi Marele-Vizir

ameninţă

cu o nouă năvălire în Ard]. Mihnea-Vodă sgândăreşte
cu tot dinadinsul acestă supărare contra lui Barcsay
1) Resident! Simon Reniger cătră Impăratul, Constantinopol,
21 Aprilie 1659.
*) Residentnl Simon Reniger cătră Imp&ratul, Constantinopol,
16 Ianie 1659,

1659
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şi le şopteşte mereii celor de la Pârtă în ureche, că
Baresay a adunat de mult suma de despăgubire şi o
are la îndemână, nu vrea înse să o predee şi îşi dă
cu dinadins aierul de a se lupta cu atât de mari greutăţi, fiind-că speră să obţie cu timpul o însămnată reducere a sumei cerute.
Prin asemenea insinuări, prin daruri de bani şi prin

alte daruri își dă Mihnea-Vodă din Muntenia silința de

a-şi recâștiga graţia Porții, caren urma relei lui chivernisiri şi a atitudinii lui suspecte "1 vede cu ochirăi,
şi, ca să-şi ajungă

cu

atât

sigur

mai

scopul,

el nt

numai dispune să se zidâscă o giamie în Muntenia, dar
sete pretutindeni rorba, că în curând va trece la

Islam 4).
1659

Râk6czy năvăleşte în Ard6l şi stârneşte prin acesta o
furtună contra sa, căci Paşa de Buda şi alţi comandanţi turceşti de la hotare primesc ordinul de a porvi
asupra lu. In acela-și timp ridică şi Mihnea-Vodă în
Muntenia stegul răscâlei, se declară partisan al lui Râk6czy şi, înaintând de la Ineu (?) spre Silistria, îl atacă
şi îl bate pe comandantul acestei cetăţi. Indârjit din
causa acâsta, Marele-Vizi: trimite contra lui Mihnea-Yodă
pe Gheorghe-Vodă Ghica din Moldova, pe Paşa din Rumelia dimpreună cu mulţi sandjaci din Grecia şi un
corp de 12,000 de Tătari. Răsturnarea lui Mihnea-Yodă,
care era şi altfel apropiată, devine în urma acestei răe6le o necesitate;

1) Residentul Simon
26 Iunie 1659.

chiar

mai

Reniger

nainte

cătră

Pârta

era gata

de

npăratul. Constantinopol,
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a lua hotărîrea, ca din causa incapacității și a rele) lui
chivernisiră, precum şi a decapitării şi despuierii mai
multor koieri să-l cheme pe Mihnea-Vodă la Constantinopol şi să-l decapiteze ca pe un făcător de rele. Ele,
În genere, un om uşuratic, nevrednic de încredere și
lipsit de bani, care, întocmai ca Râkoczy, îşi ameninţă
poporul şi ţara

cu

un

incendii

ce

cu

anevoiă

se va

potoli 1).
Cei trei foşti
Stefan-Vodă,

Principi,

întâlnindu-se

RâkGezy,

Constantin-Yodă şi

cu Mihnea-Yodă

Ja Braşov, în

Arde], a luat înţelegere în ceea ce priveşte răsc6la înarmată, ai ales pe Râk6ezy căpetenie a partidului şi pe
Stefan-VYodă conducător al oştirilor, ai dat apoi Moldova lui Constantin-Vodă, având să rămâie în Muntenia
tot Mihnea-Vodă. Mulţumit cu acest resultat, MihneaVodă i-a dăruit lui Râkoczy o blană de samur și un
cal cu scule bogate, ear acesta i-a dat în schimb o
sabie şi un cal de bătălie, mai puindu-i la disposiţiune
şi un ajutor de 500 6meni ca trupă auxiliară.

De 6re-ce Râkbezy

şi Stefan-Vodă

adună în Polonia

sub ochii guvernului neimpedecat de nimeni trupe, de
6re-ce un ambasador polonez s'a pus în înţelegere cu
resvrătitul Mihnea-Yodă şi întreţine legături secrete cu
el, Porta e fârte supărată din causa acestei procederi
i se plânge de lipsa de recunoştinţă a Poloniel,
Pentru introdacerea în scaunul Munteniei a Domnunului Moldovii Gheorghe Ghica: e trimis în ţară Capidji1) Residenta! Simon
Octomvrie 1659.

Reniger cătrt Imptratul. Adrianopol, 20

1659

e

lar-Chihaiasi, care primeşte înse ordinul de a lăsa sub
ocârmuirea lui Ghica şi Moldova până-ce Pârta nu va
fi luat cuvenitele disposiţiuni spre a trimite acolo un
Domn capabil 1).

eee
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Ambii Voivogi noi, cel din Muntenia şi cel din Moldova (Gheorghe Ghica şi Stefan, fiiul lut Lupu), se bu
cură de pace, dar ţările şi supuşii lor aii suferit ear
ca de obiceiii, când năvălesc Tătariişi Turcii.

'Tătari şi asediat într'o mânăs-

tire, scapă şi fuge în Ardâl.

De

6re-ce

capitala Tirgo-

vişte, fiind aşegată în apropierea graniţelor despre Ard$l,
lesneşte primejdi6sa comunicaţiune cu Ardâlul, Porta
ordonă, ca oraşul acesta să fie dărâmat dimpreună cu
mânăstirile de din apropierea lui, ear reşedinţa Domnului
să fie mutată la Bucureştii mai apropiaţi de ţărmurii
turceşti ai Dunării,

a

Mihnea-Yodă, bătut de

pete

îngrozitor,

Agentul Hanului tătăresc aduce la cunoştinţa Marelui
Vizir, că în puternica 6ste cu care Râkdezy a trimis în

Moldova pe fostul Voivod Constantin, sunt; şi 4000 soldaţi din Ungaria superi6ră, care, după-cum spun ei,
i-ai fost trimişi de Palatinul Ungariei lui Râk6ezy în
ajutor, şi el îşi dovedeşte spusa printr'un întreg pachet
de scrisori captate, care le erati adresate acestor soldaţi

superidră

1) Residentul Simon
Noemvrie 1659.

de

Reniger

Notă. Pe acesta-l presentă
ca Domn (pag. 2î4),

soțiile şi de rudele lor de
cătră

Impăratul.

Adrianopol,

1

Engel în «Geschichte der Moldau>
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PE

din Ungaria
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acasă. Reniger n6gă cu tâte aceste hotărît şi statornic,
că acestă afirmare e conformă cu adevărul !),
Cea din urmă r&scâlă alu! Râkezy a adus o nespusă
miserie asupra Moldovii şi asupra Munteniei. Peste
50,000 de locuitori din Muntenia şi peste 10,000 din
Moldova aii fost tiriţi

de

'Tătari

e atât de pustiită şi de depopulată,
pot ved6 prin ea vite şi 6meni 2).

în robie, şi Muntenia

încât

abia se mal

Hanul tătăresc şi Sultanul Gaşi-Giral ai câştigat o
victorie pe cât de strălucită, pe atât de sângerâsă asupra Murelui Duce de Moscra, care a intrat în conflict
cu Regele Poloniei şi cu 'Tătaril, aliaţii lui, Iavingătorii ai întors apoi armele contra celor dot răsculați,
foşti Principi ai Munteniei, Constantin-Yodă şi MihneaVodă, care-şi puseseră taberele la doue locuri deosebite
şi adunaseră oştire însemnată pentru executarea planurilor sale răsvrătitâre. Hanul tătărese el îusu-şi şi GasiGirai, răgămându-se pe ajutorul lui Dumnegei şi pe
al
Profetului, aii atacat cu oştirile lor tabăra trădătorilor,
ai zăpăcit ogtirea lor, ai bătut-o cu desărirşire, ai
trecut prin sabie cea mai mare parte din ea, ait dus
resturile ei în robie şi erai p'aci-p'aci să prindă
şi pe

Constantin-Vodă

el

insu-şi,

care

a scăpat numai cu

mare greutate fugind însoţit de abia vre-o 8—10

per-

A

1) Residental Simon Reniger
Decemrrie

cătră

Impăratul.

1659.

*) Residentul Simon Reniger cătră
Ianuarie 1660.

1660

Impăratul.

Adrianopol, 21
Adrianopol,

16

1660
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(E

cu puţine

deosebiri

cea

cu

identică

scrisă

tot

atunci de fratele sti Gasi-Giral Sultan) ?).
Râk6czy,

căpetenia răsculaților

foşti Principi,a trimis

pe unul dintre aceştia (anume pe Constantin-VYodă) ca
câte-va mii de 6meni să atace Moldova, ear pe cel-lalt
(Mihnea) tot cu câte-va mii de 6meni în Muntenia contra lui Gheorghe-Yodă

Ghica,

aşteptă pe Paşa de Silistria,
la Turci,
Un

curier secret, care ducea

care

înse

s'a

retras

şi

precum şi alte ajutâre de
scrisori

de la Râk6czy

cătră mai mulţi viziri turceşti, şi un călugăr grecesc,
care-l ducea lui Râkdczy scrisori de la Cazaci, dar a

fost descoperit şi prins

de Domnul

Moldorii,

al

fost

aduşi la Adrianopol, unde ai fost decapitaţi în faţa
seraiului împărătesc. La primul s'a găsit, cusută'n haina
Jul, scrisârea lui Râkczy cătră agentul Ard6lului, pe
care dragomanul Panaioti Nicusio a trebuit s'o citescă
1) Gasi-Girai-Saltan, fratele Hanului tătăres: Saltanului Calga
căiră Impratul Leopold ]. (Predată Impăratului de solul tătărese
Meidan-Gasi în audiența de Ja 10 Maiii). Ak.-Sarai, Aprilie
1660,
,
3) Murat-Qirai Sultan, al doilea frate al Hanului tătăresc
Calga-Sultan cătră Împăratul Leopold I. (Presentată de solul stii
Rustem-Beiă Imptratului în audiența de la 10 Maiii). Hadji-Serai,
1660.

P-ta

1669

Astfel li s'a dat trădătorilor pedâpsa cuvenită.
cu Regele Poloniei, Tătarii rogă acum pe Împăsă-i dee Poloniei, dacă ea va fi cerând, ajutor
răsculaților Cazaci de la Osia 1).

aer

16690

s6ne.
Aliați
ratul
contra

31%

şi s'0 traducă în feţa Sultanului, a Marelui-Vizir şi a
Reis-Kitabului. Conţinutul e! era următorul: Agentul să dee aducătorului scrisori, mână de ajutor şi să releve la locurile cuvenite, că Râkâezy n'a păcătuit nicăo
dată contra Porții. Expediţiunea, pe care a făcut-o în
Muntenia şi în Moldova, i-a fost încuviințată de SiavusPaşa şi de ipsir-Paşa, ceea ce pâte dovedi prin scrisorile
lor, care se află âncă?'n mânile luf. Contra Poloniei de
asemenea n'ar fi pornit răsboiul ori ar fi curmat, cel
puţin, fără de întârdiere ostilitățile, dacă ar fi primit
la timp înştiinţare despre desaprobarea Porții ori despre
seris6rea Marelui-Vizir, care abia nu de mult i s'a predat. Admiţând înse, că a greşit ce-va, se râgă cu unmilinţă de bună tertare, promite să fie totdeauna sluga
credinci6să a Vizirului, să plătâscă tributul punctual şi
să se pună

totdeauna,

când

va fi nevoie,

bucuros şi cu

întrega sa putere la disposiţiunea Porții (exceptând numai pe Împăratul). Barcsay e nedestoinic, incapabil de
a guverna şi nu e în stare să plătâscă tributul, de
aceea doreşte el însu-şi să-i cedeze Domnia, numai dacă
Râk6czy va pute să obţie mai nainte învoireu Porții
pentru

acâsta, Mijlocirea

zel6să îi este (lui Râk6czy) de

altminteri asigurată prin aceea, că el are în Ardâl casă
şi curte, soţie şi copii!).

Marele-Vizir cere extradarea tinărului Rak6czy (fiul
lui Gheorghe Râkdezy III) și alui I6n Kemâvy, care a
fost şi el unul dintre conducătorii turburărilor din Arde!
înăbugite, ear acum a scăpat pe teritoriul împărătesc
1) Residentul

Mai 1660.

Simon

Reniger

cătră Imptratu!.

Adrianopol, 15

1660
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în Ungaria superidră; Marele-Vizir se plânge, în genere,
cu tot dinadinsul de spriginul şi de ccrotirea, pe care
o găsesc la imperiali toţi cei r&svrătiţi contra Porții,
până chiar şi maziliţii Domni din Moldova şi din Muntenia. Residontul răspunde la aceste, că Impăratului, ca
cap al Cregtinătăţii, îi este peste putință să extradee
în mânile duşmanului contra poruntilor religiunii creştineşti pe nişte refugiaţi, care, ca tînărul Râkdezy şi
ca lon Kemâny, ai căutat adăpost pe teritoriul împărătesc, ear acesta

cu

atât

mai

virtos,

cu

cât tinărul

Râkczy nu e vivovat de păcatele tatălui stii şi astfel
nici că pote să fie pedepsit pentru ele, ear Kemâny, ca
servitor şi ofiţer al lui Râk6czy, era dator să execute
poruncile stăpânului săi şi are, după-ce

s'a răscumpărat,

în t6tă regula din robia tătarilor, dreptul de a cere să
fie lăsat pe picior liber. Prta a devenit, în genere,
presumpţi6să
1660

în urma

succeselor din Ardel 1).

Constantin-Yodă Şerban, trimis de Râk6ezy cu vre-o
2000 ori 3000 de 6meni să atace Muntenia, dar bătut
acolo de Turci, se refugiază tn Ardel şi astfel Turcii şi
Tâtarii năvălesc dia noii asupra acestei ţări. Barcsay
lese şi el din Sibiiii la răsboiii şi-l închide lui Râk6czy

trecătorile ce dai în Muntenia 2).
1660

Gheorghe-Yodă Ghica a trimis la 9 August Porții o
seris6re primită de el din Arde], care coprinde ştirea,
Impăratal,

Adrianopol,

10

Iulie 1660.
|
2) Residentul Simon Beniger cătră Impăratul,

1) Residentul Simon Reniger

Adrianopol,

13

lunie 1660.

cătră
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că tirărul Râk6ezy (fiul) umblă cu gândul de a intra
cu 6ste în Muntenia, ca să-l se6tă din scaun. Reniger
a negat-o îuse acesta în tâtă forma, căci Impăratul nu
va acorda în nici un cas fiiului ajutorul, pe care i l'a
refusat tatălui săi. Ştirea despre asemenea întreprindere ar fi de altminteri şi contra ordinului dat de Impăratul, ca trupele răsleţe ale lui Râk6czy să curme
tote cutrierările şi ori-ce ostilitate D,

Marele-Vizir Kiupriuli, atot puternic la Sultanul, singurul stăpânitor la Portă, omul hotăririlor îndrăzneţe
şi favorisat aprope totdeauna de sortă, împreunând în
pers6na sa întreitul rol de Sultan, de Mare-Vizir şi de
Muftii,

ia

hotărirea

autoritatea Porții
cificate şi supuse
a asigura pentru
deplină supunere

de

a

întemeia

în mod

statornic

în cele trei principate de curând paîn Muntenia, Moldova şi Ard], şi de
tote eventualităţile înJăuţuirea lor cu
cătră împărăţia otomană prin aceea,

că le preface în pagalicuri turceşti, Cu Muntenia are să

se facă începutul, şi în prima decadă a lunet Septemvrie Paşa de Silistria şi surprinde tn adevăr pe neaşteptate cu o câtă de 800 de călăreţi pe bătrânul Yoivod Gheorghe Ghica în reşediuţa lui, îl pune'n fiare şi-l
trimite la Adrianopol, unde subaşii îl aruncă?n temniţă,
apoi pe la începutul lui Octomvrie e dus tot în fiare la
Constantinopol, unde e ţinut în îuchisâre. El nu are
nici o vină: Turcii cer cu tâte aceste de la el să se
răscumpere cu 200,000 de taleri şi îl promit tn schimb
") Residentol Simon Reniger
August 1660.

cătră

Impăratul,

Adrianopol, 13

1660

1660

Gheorghe Ghica, fostul Yoivod pus la închisâre, isbutindsă împrumute cu camete mari suma de 200,000
taleri ce i se cere pentru-ca să fie pus în libertate şi
pentru-ca fiiul stă Grigorie să-i fie numit succesor, depune suma acâsta în bani gata la Pârtă şi obţine puuerea sa în libertate, are înse să confirme şi să asigureze prin garanţi promisiunea dată de el, că nu va
dosi din Constantinopol. Piiul săi, Grigorie Ghica, numit Domn al Munteniei, a şi plecat la 24 Noemvrie în
ţară.
Fostul Yoivod Lupu s'a răscumpărat, în sfârşit, în
timpul celor din urmă ile, după-ce a stat timp de
aprope şapte ani în temniţă, cu suma de 50,000 taleri;
el n'a obţinut, ce-i drept, libertate denlină, dar pâte să
stee liber în propria sa casă, pe care nu are voie s"o
părăsească. El a trebuit deasemenea să dee pentru nedo-

sirea sa garanți po cel mai de frunte dintre Greci, care

ali fost şi ei formal obligaţi să dee garanţi deosebiți,
fie-care pentru persâna sa, că nu vor părăsi în nici un
cas oraşul fără Buiurdi (decisiune dată de Portă în
scris 2),
1) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul, 7 Octomyrie
Adrianopol 14. şi 24 Septemvrie 1660.
*) Residentul Simon Reniger cătră Impăratul. Constantinopol,
29 Noemrrie 1660.

20 eee
ee ai aaa

nu numal să-l elibereze din temniţă, ci tot odată să şi
numâscă pe fiiul săii în Muntenia, de 6re-ce MareleVizir a părăsit acum, pentru deosebite cuvinte, gândul
de a preface cele trei ţări în paşalicuri şi vrea să le
lase, ca până acum, sub Voivodi 1).

Pa
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Principele Achaţiu Barcsay a cerut de curând ajutor
de la Grigorie Ghica, noul

Yoivod al Munteniei,

1660

de 6re-

ce tînărul fiii al lui Râk6cazy şi lon Kemâoy ai năvălit
cu trupe germane în Ard6l. Acâstă ştire neliniştitâre,
precum şi altele de felul acesta ai umplut pe ministrii
Porții de vină emoţiune şi de indignaţiune faţă cu atitudinea Irapăratului,

pe care-l

învinovăţesc

de

a le fi

dat duşmanilor declaraţi at Porții spriginirea şi încuragiarea,
De 6re-ce Pârta e tot atât de puţin mulţumită şi de
procederile lui Barcsay, Lupu îşi dă silința să obţie
scaunul Ardâlului şi primeşte consimţământul câtor-va
dintre miniştrii Porții, care sunt protectorii săi speciall. In numirea acesta, dacă el ar reuşi—în genere—
8'0 obţie, ar fi pus germenele şi sâmburele pentru noue
certuri şi turburări, fiind-că Ardelenii nu Var primi

cu

nici un preţ, şi tocmai de aceea Reniger stăruie pe
lângă câţi-va dintre miniştrii Porţil în t6tă confidenţa
contra acestei măsuri 2).
Judele orăşenesc din Braşov vestegte pe Grigorie-Yodă
Ghica din Muntenia, că I6n Kemâny n'a venit în Ardâl
nici cu intenţiuni ostile, nici cu trupe auxiliare germane, şi se bucură

de

altminteri

de o vadă

cu

mult

mai mare decât Barcsay la Ardeleni, care ar dori mult,
ca €l să

fie

succesorul

lui Barcsay

în

scaunul dom-

nese 2).

1) Residentul Simon Reniger cătră Imp:ratol.
20 şi 30 Decemvrie 1660.
*) Residental Simon Reniger cătră Impăratul.
1 Prevruarie 1661.

Constantinopo!,
Constantinopol,

1660
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Constantin-Yoiă, fostul Domn al Manteniei, a năvălit
de mult cu 4000 de Cazaci în Moldova, a alungat

pe fiiul lui Lupu (numit Stefan) din reședința lui de la
laşi şi a răspândit pretutindeni o gr6ză atât de mare,
încât apr6pe întrega poporaţiune s'a refugiat în munţi
şi în păduri, Paşa de Silistria şi Hanul tătărese ati
primit, ce-i drept, ordinul de a-l alunga pe năvălitorul

Constantin din scaun şi de a susţin€ pe Domnul legitim;
prin
Vodă
prin
unui
1660

se pare înse, că Moldovenii şi 'Tătari! fac şi ei
ascuns causă comună cu Constantin, fiind-că Stefan(fiul lui Lupu) li s'a făcut urgisit supuşilor săi
r6ua lut cârmuire, ear 'Tătarilor prin executarea
Tătar ajuns prisonier 1).

Constantin-Vodă

Şerban, fostul

Domn

al Munteniei,

execută, încărcat de pradă bogată, retragerea sa din
Moldova, şi armata tătărâscă îl ridică apoi pe StefanVodă (fiul lui Lupu) ear în scaun, și duce din ţară
drept răsplată, o mulţime de 6meni și de vite cu sine,
Acum a intrat, deşi prea târdii, şi Paşa de Silistria
în Moldova şi a desărirşit pustiirea ţării 2).
1660

Marele-Vizir a cerut de la ambasadorul polonez de
curând sosit extradarea lui Constantin-Vodă Şerban,
fostul Yoivod al Munteniei, care după cea din urmă nerăuşită năvălire în Moldova a găsit scăpare şi adăpost
la Camenița, pe teritoriul Poloniei. De 6re-ce înse la
1) Residentul Simon Reniger
18 Fevraarie

cătră

Impăratul, Constantinopol,

către

Impăratul, Constantinopol,

1661.

*) Residentul Simon
20 Martie 1661,

Reniger
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Turcă presumpţiunea şi disprețul faţă cu alţii a crescut
în acea-şi proporţiune,

în

care

puşi şi devotați, de 6re-ce soliile,
câte o dată,

de doue-ori

Polonesii

care

se arată su-

vin din Polonia

pe an cu mânile

gâle nu

mai

produc nici un efect asupra 'Turcilor şi de 6re-ce e tnvederată intenţiunea Porții de a decapita pe Constantin.
Vodă, refusul solului polonez în cestitinea acâsta a aruţ
un efect atât de răi, încât Marele-Vizir era gata să
arunce pe Polonesul îndărătuic în temoiţa celor şapte
turnuri. S'a luat înse în cele din urmă înţelegere cu
Hanul tătărese să închee pe cale pacinică cu Regele
Poloniei o învoială în ceea ce priveşte modalităţile extradării şi să iee în primire pe Yoivodul reclamat. Ambasadorul Poloniei a fost astfel nevoit să se supună
pretensiunilor Porţi! şi, vădend disposiţiunile ma! marilor
de la Pârtă, nică n'a îndrăsnit să facă, conform

cu in-

strucţiunile ce primise, măcar cea mai mică amintire
despre graţiarea lui I6n Kemâny.
I6n Kem6uy susţine o causă desperată. I-a seris în
timpul din urmă Domnului din Muntenia Grigorie Ghica
rugându-l să intervie la Portă pentru confirmarea alegerii lui şi pentru reducerea tributului şi promițând că
va fi cu credincisă alipire şi supus faţă cu Sultanul,
că va plăti tributul punctual şi se va retrage fără de
opunere, când va fi nevoie ; el adaugă cu tâte aceste
îutr'un post-script, că el nu e femee şi nu se va lăsa,
prin urmare, să fie alungat, mai ales când se bucură

dimpreună cu aderenţa
La aceste se mai adaugă,
în temniţă şi a spânzurat
delenii şi în deosebi Saşii
59,839. II,

lui de ocrotirea împărătescă.
că-l ţine pe Achaţiu Barcsay
pe fratele acestuia şi că Arnu vor să-l jure credință de
21

e
OP

cât cu condiţiunea că va fi obţinut mai nainte confirmarea Porţil. Porta ia acum lucrurile în serios şi a dat
ordine, ca Ali-Paşa, Tătarii, Voivodul din Moldova şi
cel din Muntenia să atace Ard6lul, dacă acesta nu va
alege alt Principe, ci va stărui pe lângă Kemâuy.
Răti-voitorii aduc la cunoştinţa Marelui-Vizir şi a
altor miniştri de la Pârtă şi dovedesc prin acte scrise,
că Impăratul a presentat mai multor Puteri creştine
prin soli speciali planul unei mari alianțe şi al unui
răsboiii comun contra osmanliilor, şi li-a împărtăşit şi
o listă despre banii şi despre puterile armate, care S'ar
cere în vederea acestui scop. Voivodul Munteniei Grigorie Ghica, primind din Ard6l o semenea listă, a trimis-o nu de mult Marelui-Vizir. Setea de luptă a Turcilor se înteţeşte prin acâsta în mod învederat 1,

n poe ee

222

1681

Yoivodul din Moldova şi cel din Muntenia n'aii plecat
în pers6nă în Ard6l, ci şi-al trimis numai trupele 2).

Alin. 4. Pe Domnul din Muntenia şi pe cel din Moldova nu se pâte pune acum de loc temeiit în ceea ce
priveşte spriginirea lui Kemâay, de 6re-ce aripile le
sunt, precum

se ştie, atât de scurt tăiate,

încât ei nu

pot să sbore în direcţiunea ce Je convine. De aceea ei
proced numa! cu multă precauţiune, întreţin în mare
secret corespondevță cu ln Kemâuy și atât lui, cât şi
1) Residentul Simon Beniger cătră Impăratal. Constantinopol,
5 şi 7 Mail, 17 şi 22 lunie 1661.
2) Besidentul Simon Reniger cătră Împăratul. Constantinopol,
19 Inlie 1661.

cata aaa?

1661
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imperialilor le comunică cu mare părere de răi ordinile
primite de Ja Pârtă, ca să năvăl6acă în Arde],
Alin. 11. In Kemsay e prietenos, deştept, plin de
spirit, priceput, prudeut, activ, dar slab de ânger, nehotărît, duios, sgârcit şi lipsit de îndrăzadlă. II lipseşte hotărirea şi înirăznela lut Râk6czy, precum îi lipsia acestuia priceperea şi precauţiunea. Din contopirea
amândurora ar resulta ua Domnitor excelent 1).
Ia timpul celor din urmă
boieri din Moldova şi unul
bija, a fost numit Domn al
distius atât de Sultanul, cât
tan de ondre.
pleca în ţară

El
să

e înse
depună

dile ai sosit aici mai mulți
din aceştia, BEustratie DaMoldovii și a fost astfel
şi de Marele-Vizir cu caf-

1661

obligat, ca mai nainte dea
îu bani gata marile daruri,

pe care le-a promis pentru înalții dignitari turceşti şi
care se urcă la cel puţin 200,000 de taleri ?).

Nou numitul Yoivod al Moldovii 5) a plecat gilele aceste
în ţară 4),
Spahil sunt de trei feluri: cu Siamet, cu 'Timar şi
cu soldă. Un venit fonciar abual de 5000 aspri ori
1) Raportul lui Francisc Henrich Vischer de Rampelsdort cătră
consiliul de răsboiă despre complicaţiunile din Ard], Tabăra de
la Zikofală (Ard6l) 4 Octomvrie 1661.
1) Residentul Simon Reniger câtră Împăratul. Adrianopol, 29
Noemvrie 1661.
3) Adecă Eustratie Dabija (Vegi Engel «Geschichte der Moldau»
pag. 24).

*) Residentul Simon Reniger
14 Decemvrie 1661.

cătră

Imptratul,

Constantinopol,

1661

1662
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mai puţin, dat ca feud de 6ste, se numeşte Timar şi
obligă, dacă atinge 5000 aspri, pe cel ce-l are să ducă
doi 6meni la răsboii, şi anume ca proprietarul feudului
să se presente el însu-şi dimpreună cu un servitor bire
înarmat, Un asemenea venit fonciar de 5000 aspri ori
mai mult se numeşte Siamet şi obligă, dacă se urcă
la 10,000 aspri, a trimite la răsboit patru 6meni (s0cotind şi proprietarul), şi pentru fie-care 5000 aspri

âucă câte dot 1).
1662

In urma cererii lui Apafiy Pârta îi trimite Voivodului Grigorie Ghica ordinul de a-l ajuta la nevoie, de
dre-ce Ardâlul e ameninţat de trupele germane ce se
apropie de el 2).

1662

Domvul din Muntenia şi cel din Moldova ai primit
de la Pârtă ordinul de a sta gata cu oştirile lor ce se
urcă la vre-o 20,000 de 6meni şi de a grăbi la nevoie
în ajutorul lui Apafiy 5).

1662

In Muntenia şi în Moldova stati acum câte-va mii de

Tătari adunaţi în tabără, ca să fie gata de a intra
fără de întârgiere în ţările împărăteşti, dacă va fi nevoie de acâsta; el ali primit îuse şi ordinul de a se
întârce în ţara lor, dacă ar fi ca pacea să se închee
1) Residentul Simon Reniger câtră Impăratul. Adrianopol, 2
Ianuarie 1662,
2) Residentul Simon Reniger cătră Impăratal. Constantinopol,
15 Maii 1662.
3) Residentul Simon Reniger cătră Împăratul. Constantinopol,
4 Septemvrie 1662,
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chiar acum. Pentru prorisionarea oștirii turceş
ti se dă
ordinul, ca să trimită la Belgrad (Alba Graeca
) Muntenia

18,000,

ear

Moldova

țările câte-va sute de cal 5,
Pentru

asedii

a

venit

15,000

cu

de oi şi amendoue

Turcii

15—20,000

de

Tătari, 5—6000 de Cazaci, ear Moldoveni
şi Munteni
vre-o 12,000 de 6meni 2).
Drept cele mai de căpetenie reclamaţiuui
ale Impăratului contra Porții şi motive principale ale
răsboiului
pornit contra Turcilor figureză: ocuparea
de către Turci
a cetăţii limitrofe Oradea în anul 1660,
deplina subjugare, de care sunt amenințate Ard6lul,
Muntenia şi
Moldova şi inevitabila despărţire a acester
ţări de trunchiul creştinătăţii şi, în sfirşit, primejdia,
tu care se
află îutrâga Ungarie în urma pornitilor de
cucerire ale
Porţi! 3).
(lentică cu invitaţiunea făcută
vrie Eogiiterei şi Franţei 4).
1) Residentul Simon

Reniger

14 Fevruarie 1663,

”) Seris6rea dragomanalui

la 21 şi 27 Noem-

cătră ;Impăratul.

Panaioti Nicusio

ger. Tabăra de la Ujvâr, 28 Aagust

Constantinopol,

cătră Simon Reni-

1663.

*) Instrucţiavile date de Impăratul Leopold
L. Comitelui Petra
Stroppi, ambasadoral împărătesc în Franţa,
şi Comitele Leopold

VWilih. Konisek, ambasadorul împărătesc

în Englitera, ca să stă-

ruie pentru participarea la r&sboiul pornit de curând
contra Tarcilor. Viena, 21 şi 27 Noemvrie 1663.
4) Instracţiunile date de Leopold 1. Comitelui Windischgrât
z,
ambasadorul din Svedia, ca să invite pe Regele Svediet
a lua parte
la noul răsboiii contra Turciet. Viena 27 Noemvrie 1663,

1663

1663

1663

826
1664

1664

După înfrângerea suferită Domnul Moldorii Eustratie
se
Dabija şi Domnul Munteniei Grigorie (Ghica încep a
i
retrage cu oştirile lor spre casă, dar sunt chemaţ
înapoi în tabără 1).
Marele-Vizie ch$mă ear în tabăra sa pe Domnul dia
Moldova şi pe cel din Muntenia, care după bătălia de ia
Levencz plecaseră a casă. Dabija, urmând invitaţiunii,
a fost grațiat şi concediat şi a primit numai decât
permisiunea de a se întârce a casă, după-ce şi-a renoit
în tâtă forma promisiunea de a plăti tributul regulat
şi de a se presenta din trei în trei ani în persnă la
Pârtă. Grigorie-Vodă Ghica înse, neavânt încredere în
Turci, nu sa supus poruncii Marelui-Vizir şi astiel a
fost pedepsit numa! decât cu mazilirea, şi Mazele-Vizir
li-a dat de astă-dată Muntenilor voie să designeze din
mijlocul lor candidatul pentru Domnie şi să-l propună
Porții. Boleril munteni, profitând de acest favor, propun
Marelui-Vizir drept succesor desigaat al lui GrigorieYodă Ghica pe unul dintr'at lor, care a şi fost trimis
numai decât la Adrianopol, ca să i se dee Domnia
Munteniei după-ce va fi fost primit mai nainte de Sul-

tanul în audienţă 2).
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Pe când candidatul ales de boierii din Muntenia pentru Domnie se ducea, după cum îi ordonase MareleVizir, la Adrianopol,
2) Besidentul

ca să fie confirmat,

Simon Reniger cătră Impăratul.

de la Strigoniu, 4 Septeravrie

1664.

Sultanul

a dat

Tabăra tarcescă -

2) Residentul Simon Reniger cătră Impăratal. Belgrad, 14 Decevrie 1664.
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Domnia Munteniei
numit

Dimitrie

unvi

Grec

născut în Constantinopol,

Stridia 1), al căruia

tată a fost cu mulţi

avi iai nainte şi el Domn al acelei ţări, dar şi-a perdut viaţa în o răscâlă. Acestă disposiţiune luată de
Suitanul Pa umplut de mare mânie pe Marele-Vizir, care
se simţia jignit prin ea în dorinţa lui de a fi singur
stăpân.

Mazilitul Doam Grigorie Ghica a fugit priu Moldova
în Polonia, ear soţia sa s'a dus în Ard], unde a fost
chemată

prin adimeniri îndămânaţice. Bătrânul tată al lui

Grigorie Ghica, fostul Voivod al Moldovii şi al Muntenici Gheorghe Ghica, îndată-ce a sosit ştirea despre
fuga fiului săii, a fost dus în urma unui ordin urgent
al Porții de la Constantinopol la Adrianopol şi ar fi
căgdut fără îndoială jertră mâniei fartunatice a Tareilor,
dacă Marele-Vizir mar fi intervenit de la Belgrad în

favorul lut şi w'ar fi obținut astfel punerea în libertate
şi trimiterea lui a casă.
Împăratul însărcineză pe Renizer să spriginâscă pe
fostul Domn Grigorie Ghica şi să-i facă bune servicit pe
lângă Turci, ceca ce şi de altminteri se concordă pe
deplin cu vechia prietenie dintre Reniger şi recomandatul fost Domn; împlinirea acestei însărcinări a fost
înse

acesta
mâne
puțin
Vizir,

deocamdată

peste

putiuţă

parte pentru-că în timpul

nici unul dintre scaunele domneşti din
n'a fost vacant, parte pentru-că era cu
oportun a stiri neiucrederea şi jalusia
cu cât şi altfel se credea pretutindenea,

1) Mai exact pare
Stefan (Engel

numele

Radu,

«Geschichte der Wl.»

ţările roatât maj
Mareluică Qhica

care a fost fiinl lui Leon
p. 313).
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Apafiy a primit de la Marele-Vizir însărcinarea de a
trimite la Belgrad pe soţia refugiată în Ardâla fostului
Voivod Grigorie Ghica, a intervenit înse prin o solie în
favorul ci şi a trimis Marelui-Vizir un memoriti-petiţiune, prin care ea, arătând că de curând a născut, se
râgă să i se ierte călătoria acâsta şi să i se dee voie
de a sta în Ard6l,
Grigorie Ghica s'a dus dintru început la Cazaci, unde
sa temut înse, ca nu cum-va Tătarii să câră extradarea
lui, şi de aceea s'a refugiat pentru mai mare siguranţă
în Polonia. In Moldova a fost prins unul dintre 6menii
lui, care fusese însărcinat să ducă scrisori şi niştebani
al Domnului săi. Intre aceste scrisori se afla şi o
scris6re din Maiii 1664 a Impăratului cătră fostul Yoivod şi doue scrisori ale Generalului

Comite

de Rothall,

care tâte ai fost trimise la Belgrad; dragomanul Papaioti Nicusio a potrivit înse cu îndămânătăcie lucrurile
astfel, că uu le-a preseutat Marelui-Vizir.
Din Muntenia sosesc între aceste cn drâia plângerile
locuițorilor contra rele cârmuiri şi contra despuieriior
insuportabile ale noului Yoirol (Radu) şi se pune în
perspectivă o emigrare în masse, dacă nu se vor lua
măsuri pentru înlăturarea râului. Impregiurarea acesta
1) Residentul Simon
nuarie 1665.

Reniger

cătră Împăratul.

Belgrad, 2 la-

FT

a găsit adăpost pe teritoriul împirătese, şi Marele-Vizir
scăpase vorbele că „o să vadă acum, dacă Impăratul se
ţine de vorba lui împărătâscă şi nu face nimic contra
capitulaţiunilor“ 1),

e
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va fi contribuit şi ea la producerea indisposiţiuniă, în
urma căreia soia lul Radu, care plecase, ca Dâmnă,
cu mare

pompă

spre Muntenia,

trecând

prin Adrianopol,

unde acâstă călătorie îngâmfat pomp6să a produs o rea
impresiune în Seraiul Sultanului, a primit; de la Portă
ordinul de a se întârce fără da întârgiere a casă la
Constantiuopol 1),
Pe când se sporesc merci plângerile venite din Mantenia contra relei cârmuiri alui Radu şi contra sistemului lui de asuprire, se prinde tot mai mult de veste,
că fostul Yoivol Grigorie Ghica se află acum la Viena.
De 6re-ce plâcă şi un ambasador turcesc la Curtea împărătescă, e o cestiune de prudenţă, ca în timpul acesta
fostui Voivod să se stabil6acă afară da Viena, unde-va
priu

împreglurime,

impărătesc să fie
către Pârtă 2),

pentru-ca

tras

nu

cum-va

1665

ambasadorul

pentru acesta la răspundere de

Iotrată cu Hanul tătăresc din causa Tâtarilor de
Nogai în conflict, Pâria a mazilit nu de mult pe Domnul Moldovii, care întreţinuse cu Tătarii corespondență
în paguba 'Turcilor, şi a numit în locul lui pe Grecul 3,
ce nu reuşise câte-va lupi mai nainte cu compeţirile
1) Residentol Simon Reniger cătră Impăratul,

Belgrad, 30 la-

nuarie, 12 Yevraarie, 3 Martie 1665.

) Residentul Simon Reuiger cătră Impăratul, Belgrad, 30 Aprilie şi 12 Maiii 1665.
2) Pare a fi vorba de Ilie, fiiul fostulai Voivod Alexandra Iliaş,
Engel «Geschichte d. M.>, pag. 275.
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lui pentru acâstă Domnie. Nu se ştie âncă, unde se ra
fi retrăgând Domnul mazilit Dabija 1).
Solul moscovit a fost concediat de Caimacam la 5
Noemvrie şi a primit şi răspunsul Sultanului către Marele Duce de Moscva, în care se spune, că Porta otomană stă deschisă pentru oră-gi-cine, care caută pace
şi astfel va primi şi pe marele ambasador moscorit ce
urmeză să fie trimis la ea pentru renoirea păcii. Acest
sol moscovit s'a presentat însa la audiența de concediare într'o stare de beţie atât de conplectă, încât nu
era în stare să vorbâscă, şi astfel s'a credut de cuviinţă a nu-l mai împărtăşi de ondrea căftănirii, deşi
caftanul de onâre era deja pregătit.
Neliniştit mereă de temerea unei apropiate maziliri,
noul Voivod al Moldovii (probabil Ilie) a făcut lncercarea de a trage prin mituire în partea sa pe Culoglu,
influentul favorit al Sultanului, El i-a oferit dar prin
agentul Moldorii acestuia un onorar de 5000 de îaleri
pe lună, dacă el îi va da ocrotire şi îl va permite să

se adreseze în cas de strimtorare şi în afacerile mai
importante direct la el personal, de 6re-ce, precum dice
şi

Marele-Vizir

sunt

prea de

1) Residentul I6n
nopel, 25 Maiu 1666.

Baptist Qassanova

cătră Imptratul.

Adria-

n

cât

tot însetaţi de bani şi de aceea forte difisili. Culoglu
i-a făcut Sultanului arătare despre acâata, şi după-ce
Sultanul a tras la răspundere pe Caimacan, ear acesta
a răspuns, că t6te sunt numai invenţiuni şi instigaţiuni
ale agentului intrigant, Sultanul, plin de indignaţiune, a

ma e Dama

el, atât Caimacamul,

Te
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dat ordinul, ca agentul să fie alungat după o bătaie
bună de la Pârtă. Caimacamul, care se feria de o prea
mare

duşmănie

alui Culoglu,

s'a mărginit diatru

înce-

put a dispune numai alungarea celor doi agenţi, fertându-le pedâpsa corporală ce li se dictase; de 6re-ce
agenţii, deşi primiseră ordinul de a se depărta, ai continuat a rămâne, Caimacamaul i-a luat mai de scurt şi
a dispus ca unul dintre dânşii să fie arestat şi bătut
în vreme-ce cel-lalt fugise la timp. El a mai trimis
apoi o Agauă la Domnul Moldovii cu însărcinarea, ca
să sctă din diregătorie pe agenţii alungaţi ca ne mal
fiind vrednici de a ocupa vre-o funcţiune şi să se ferâscă dealtminteri de asemenea încercări de mituire şi
de apucături, care f6rte ugor ar put6, producând efectul contrar celui intenţionat, să-l coste capul. Supnindu-se fără de opunere ordinului, Voivodul a trimis la
Pâriă alţi dot agenţi în locul celor alungaţi 1).
Răspinşt de Moscoviţi, Tătarii de Nogai s'aii aşedat
cu totul aprâpe de hotarele Moldorii pe un teritorii, pe
care Pai luat în stăpânire în virtutea unu! vechii
drept, de proprietate, la care pretind a nu fi renunţat
nică odată. De 6re-ce ai sosit; mereii la Pârtă plângeri
făcute de Moldoveni atât pentrn acestă colonisare, cât
şi din causa neapăratelor rele urmări ale et, cum sunt
neîucetatele incursiuni de prădare, pustiirile şi alte jigviri suferite de Moldoveni de la Tătari în teritoriul şi
în avutul lor, Paşa de Silistria a primit ordinul de a
:) Residentai t6n Baptist Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
15 şi 21 Noemvrie şi 12 Decemvrie 1666.
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constata

dimpreuvă

cu

Capidji-Başi

adevărata

stare a

lucrurilor şi de a se încredința, dacă plângerile sunt ori
nu întemeiate,

In dată-ce

ai

primit

înse ştirea, că în

cur6ud vor sosi aceşti comisari de investigaţiune, Tătarii nogaici, tem6udu-se ca nu cum-va să fie surprinşi
fără de veste cum fuseseră mai nainte de Hanul tătăresc, ali adunat în cete, şi-aii luat armele şi s'aii rătras. Porta e cupriusă acum de temerea, ca nu cum-va
Tătarii nogaici astfel alungaţi, fiind lipsiţi de ţară şi
ajunşi la desperațiune, să se unâscă cu Calmucii și să
devie primejdioşi pentru Pârtă. Ac6stă consideraţiune a
ajuns să fie în divau atât de hotăritâre, încât, în ciuda
reclamaţianilor făcute de Moldoveni, li s'a dat Tătarilor

nogaici îu t6tă forma voie de a se aşcda, cum aticerut
ei, pe teritoriul de la hotarele Moldovii și astfel s'a
stabilit nişte raporturi de vecinătate, care vor perpetua
pe viitor frecările şi certurile diutre ambele părţi.
La 7 Septemvrie a sosit, în sfîrşit, la Portă şi Mirza
Moradiv, căpetenia Tătarilor nogaici şi a negat cu desăvirşire, că Tătarii ar fi săvirşit răpirile de Gmeri și
de vite şi alte încălcări ale teritorialui moidovân, de
care Domnul Moldovii i-a învinovăţit în mat mulie reclamaţiuni făcute la Portă. Horda lui s'a aşedat, —
aşa dice el,—pe teritoriul pus în discuţiune, nu numai
în virtutea unui vechii drept de proprietate, ci totodată şi în urma unei permisiuni primite în t6tă forma
de la Pârtă, şi el e de altminteri gata de a-f da totdeauna ascultare guvernului otoman 1).
1) Residentul I6n Baptist Casanova câtră Impăratul. Adrianopol,
15 Aprilie 1666.
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După-ce expune în amânuute reclamaţiunile Poloviel
contra Tătarilor şi contra nejustificatei lor năvăliri în
regat şi dă asigurări despre esăcata iubire de pace
şi amicie a Poloniei faţă cu Pârta, regele acrediteză pe

marele stii ambasador Hieronim

Radziewski,

care e în-

sărcinat să renoiască tractatele de pace şi de aliarță
dintre Polonia şi Turci, să facă reclamaţiuni serise
contra Hanului tătăresc şi contra Domnului Moldorii,
care li-a dat Tătarilor retragerea liberă din Polonia şi
li-a permis supuşilor săi să iee parte la răsboiul pornit
contra Poloniei şi să pretindă cu stăruință repatrizrea
Polonesilor tîriţi de Tătari în robie şi ivterdicerea orişi-cărei ostilităţi pornite de la 'Tătari în viitor 1).
Unul dintre agenţii moldoveni alungaţi anul trecut
de la Portă în cel mai ostentativ mod şi apoi destituiţi,
neinspăimântat de acestă pedepsi aspră, s'a preseutat
ear la Adrianopol, unde-şi are Sultanul de cât-va timp
reşedinţa, şi a făcut, încercarea de a obţine Domnia
Muateniei prin ajutorul lui Culogiu, favoritul Sultanului.
Aflând despre acesta, Caimacamul a dispus, ca el să fie
prins şi arestat în locuinţa unui Câuş. Arestatul a scăpat înse prin ascuns din acâstă închisâre şi a fugit,
pentru mal mare siguranţă, în locuinţa favoritului;
acesta nu Pa scăpat înse, căci Caimacamul s'a îndârjit
acum şi maj răi, a trimis pe Ceuş-Başi să-l pringă
chiar în locul de asil ce credea a-şi fi găsit, l'a pedepsit cu robia pe galere şi la dus la Constantinopol,
ca să-şi lee pedepsa.
1) Seris6rea Regelui 16n Cazimir cătrt Sultanul
govia, 1 Pevruarie 1667,

Mehemet, Yar-

1667
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Internunţiului polonez Gheorghe Podiewski, Busifor terrae
Novogradiensis, care a sosit la 27 Martie şi la 2
Avrilie a făcut în faţa Sultanului reclamaţiuni contra
cutrierării Tătarilor prin. Polonia, îi s'a dat răspensul,

că năvălirea

'Tătarilor în Polonia s'a făcut eontra vo-

inţei Porții şi Hanul tătăresc a fost mustrat cu asprime
pentru acesta. Din acesta fese din destul la ivâlă, că

în actualele împregiurări şi îndeosebi
fi terminat răsboiul din Candia
intra în conflict cu Polonia 1).
1667

Porta

mai nainte de a
se fereşte de a

Anunţata că:ătorie a marelui ambasador polonez Hie
ronim Radziewski s'a făcut numai forte pe'ncet. Sosit
âncă la 7 Maiii cu o suită de 3609 pers6ne, ela ajuns
abia pe la mijlocul lunei Iunie la Adrianopol, a fost
primit la 27 lunie de Sultanul sub un cort de la Demotica în audienţă sărbătorescă, în care el a presentat
scrisârea Regelui săi şi a fost apoi distins priu 42
caftaue pentru sine şi pentru însoțitorii săi şi cu o
masă de ospeţie. Fiind înse că nici el, nici însoțitorii
lui admişi în faţa Sultanului nu s'a închinat cu ocasiunea acestei audienţe atât de adâuc, cum cere ceremonialul, Sultanul a fost cuprins după terminarea preseniaţiunil de o mânie atât de violentă, încât a condamnat pe Capidjilar-Başi la spânzurătâre şi numai
după rugămintele favoritului săi (Culoglu) şi ale Caimacamului a redus pedepsa cu mârte la îachisdre.

De 6re-ce năvălirea

'Tătarilor şi a Cazacilor

în

Po-

lonia, care trăiește în pace şi în amicie cu Porta, chiar
1) Residentul I6n Baptist Cassanova cătră
nopol, 15 Aprilie 1667,

Impăratal.

Adria
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după mărturisirea Porții e o mare nedreptate, pe care
Turcii nu vor de loc să o apere, Marele Ambasador
cere pe lângă restituirea supuşilor polonezi, care ail
fost tiriţi în robie şi vânduți ca sclavi în Turcia, şi
pedepsirea celor mal de căpetenie dintre iniţiatorii răului, care sunt, aşa dice el, Hanul tătăresc şi Domnul
Moldovii1),
Un

călugăr

grecesc,

care

s'a

certat

cu

Patriarchul

1667

din Constantinopol, a câştigat în partea sa prin mari
promisiuni de bani pe Caimacamul, un om forte însetat
de bani şi doritor de a aduna comori şi a cumpărat
scaunul patriarchal, în care s'a urcat în vreme-ce Patriarchul de până acum a trebuit să se ducă în exil la
Tenedos. Deşi procederea acesta a indispus forte mult
pe obştia religionară

grecâscă,

nu

i-a

rămas

decât să

se împace cu cele petrecute, să recunoscă în totă forma
pe

nou numitul

Patriarch

şi să

adune

din propriile ei

mijlâce peste 100,000 de taleri, ca să plătâscă parte
sumele de mituire, parte alte cheltuieli făcute cu ocasiunea numiri! şi a instalaţiunii 2).
La

3 Octomrrie

a sosit din Moldova

un curier,

care

a adus un raport al Domuului, în care se spune, că
generalul polonez a înaintat cu o puternică oştire până
la apropiere de doue câsuri de hotarele Moldovii, că armata moscovită a luat, împărţită în cinci corpuri, po1) Residental

l16n

Baptist Cassanova

cătră Imptratul.

Adria-

n0pol, 15 lulie 1667.

2) Residentul 16n Baptist Casanova cătră împăratul, Adrianopol,
1 Octomyrie 1667.

1667
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siţiune la hotarele tătăreşti şi că cetele tătăreşti s'aii
concentrat şi ele pe teritoriul căzăcesc. Ştirile despre
aceste mari turburări Vai umplut pe Caimacam de
6re-care îngrijire 1),
1667

Domnul

Munteniei

şi

Domnul

Moldovii aii obţinut,

plătind sumele ce li s'a cerut, coofirmarea din noi iu
Domniile lor. Cel din Muntenia 2), pe care grija pentru
adunarea sumei ce avea să plătescă îl reţinuse âncă pe
teritoriul țurcese, călătorind spre Adrianopol, s'a presentat cu mare pompă Sultanului ce se întorcea tocmai
de la o vânătâre şi a fost de acesta lăudat pentru
ascultarea lui, distins cu caftan de onâre şi îndemnat
a stărui în calea bunelor purtări, pe care a pornit.
Prin atât de desele schimbări de Domni şi prin tot atât
de desele despuieri pecuniare, care sunt împreunate cu
ele, cele doue principate sunt împinse spre o inevitabilă
peire $).
1667

Voivodul Munteniei (probabil Radu), pe care residentul Casanova l'a salutat îndată după sosirea lui, înse
— pentru evitarea bănuielilor ce vor fi putând să aibă
Turcii -— prin 0 atreia persână, s'a dus în timpul, cât
a lipsit Saltanul, la Constantinopol, ear după întârcerea
lui, găsind la Adrianopol ciuma âncă în toiul ei, a ru1) Residentul I6n Baptist Cassanova cătră Imptratul. Adrianopol,
14 Octomvrie 1667,
2) Probabil Radu.
.
2) Residental I6n Baptist Cassanova cătră Imp$ratul, Adrianopol,
6 Noemvrie 1667,
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gat pe residentul să îi

cedeze

care se afla întrun

învecinat,

sat

una din

locuinţele

ceea

luj,

ce Casanova

a

şi făcut. În urma acestora el l'a visitat, usoţit de întrega sa curte, pe resident, i-a dăruit acestuia o blană
de samur şi a primit puţin în urmă visita acestuia
şi
daruri tot atât de preţiose. Asigurând pe resident despre bunele lui disposiţiuni faţă ca Impăratul, Domnul
a promis, că va da tâtă ocrotirea negoțătorilor ce-i vor
fi fost recomandaţi,

ca unor supuşi al Impăratului, şi a

făcat şi alte oferte, în privinţa cărora şi-a reservat a
intra cu residentul în discuţiuni mai amănuuţite !).

Domnul

Munteniei (probabil

Radu)

a avut

la 25

Decemvrie audienţă de concediare Ia Sultanul, ear la
26 Decemvrie (1667) la Caimacan, apoi a plecat în
diua de 28 a aceleia-și luni în Muntenia 2),

De 6re-ce Hiaciath Macrypodari, Episcopul Cenadalui,
abate de Tirnavia şi consilier împărătesc, voleşte
să
facă cu ştirea şi cu aprobarea Impărataloi o călătorie
de hagii la Constantinopol şi de aci pe mare la lerusalim, se cere pentru el o gardă sigură, precum şi alte
lesniri de călătorie la dus şi tators 5,
Ambasadorul

moscovit,

care

în

ciuda

obicinuitu-

1) Residentul I6n Baptist Casanova cătră Impăratul, Adrianopol,
23 Decemvrie 1667.
2) Residentul I6n Baptist Casanova cătră Impăratal. Adrianopol,

15 lanuarie 1668.

) Principele Gonzaga cătră Vizirul de Bada. Viena, 8 Fevruarie
1668.
59,838. III.

22

1668

1668

1668

î
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lot ceremonial

răneşte,

a

cam

păţit-o

purtat

s'a

osman,

inâărătnic şi bădă-

Astfel

răi.

el a refusat să

conţinutul pretensiunilor moscovite,

arăte Caimacamului
pe care acesta doria,

ca

ministru şi secretar

de stat,

să-l cunâscă, şi nu a voit să iee cu dânsul la audienţă

pe dragomanul recomandat de Pârtă, nick să trimită în

Seraiii obicinuitele daruri,

nici să salute pe alţi viziri

afară de Caimacam, nici să intre pe jos şi fără
arme în curtea Sultanului. Tote aceste abateri de
ceremonialul Curţii i-a adus pe cap o mulţime
mustrări şi de îndrumări la ordine, pe care a fost
voit să le suporte. Când el nu s'a închinat destul

de
la
de
nede

adânc în faţa Sultanului, el a fost împins cu putere cu

capul în pământ, ear când i-a spus prin dragomanul
săii Sultanului Mehemet, că prea puternicul săi împărat
şi stăpân, 'Ţarul, îl trimite salutări prietenești, Saltanul
ma putut să-şi stăpânâscă mânia, ci i-a poruncit Caimacamului să bată cu mâna lui proprie atât pe ambasador, cât şi pe secretarul, precum şi pe dragomanul
lui şi să-i dee afară, şi Caimacamul a şi împlinit fără
de cruţare porunca acesta. Nu mult mai bine i-a mers
în audiența de concedii, pe care la 19 Aprilie a avut-o
la Saltanul, acestui ambasador, care, după obiceiul țării

sale, are nişte maniere bădărăneşti: şi de astă-dată a

fost dat cu capul în pământ, fiind-că nu se închinase
destul de adânc.
Piţiul de „Mare Impărat de Moscva“, pe care îl ceruse prin o atreia pers6oă pentru stăpânul sti, l'a
obţinut atât de puţin, încât Caimacamul, indignat de
trântit

ambasadorului

chiar priv pers6na mijlocitâre predicatul

„porc“ în cap.

acestă pretenţie

îngâmiată,

i-a
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Ei a obținut cu tote aceste pentru Patriarchul din Autiochia şi pentru cel din Alexandria, care cu ocasiunea
unor certuri ivite la Moscra se duseseră fără de permisiunea 'Tarcilor acolo şi pentru care intervenise acum
Marele Duce, atât amnestie, cât şi permisiunea de a se
întârce şi de a-şi ocupa scaunele (?); i s'a încuriinţat
de asemenea schimbul generalului Şeremetiev pentru
2000 de prisonieri tură. S'aii făcut, în sfirgit, reciproce asigurări de pace; reclamând Moscoriţii din causa
ocrotirii Cazacilor ce se desfăcuseră de Marele Duce,
ocrotire incompatibilă cu actualele raporturi pacinice
dintre Moscva şi Pârtă, ei a primit răspunsul, că Porta
e deschisă pentru ori-gi-cine, care caută ajator şi adăpost; ameninţarea făcută de ambasador, că 80,000 de
luptători moscoviți vor porni asupra Cazacilor, ca să-l
nimicâscă, n'a produs nici un efect asupra Caimacamului, care a primit-o cu indiferenţă şi cu dispreţ 1).
0 6râă de Tătari nogaici, vre-o 2000 de 6meni, s'a

aşegat pe teritoriul moldovenesc, unde a făcut prin pră-

dările el mari stricăciuni. Ia urma
cute de Domnul Moldovii din causa
mite pe Paşa de Silistria să alunge
Căpetenia Cazacilor intraţi sub
rugat de curând Porta să-i trimită
cesc, ear nu romano-catolic,

şedinţa la Choos 2).

reclamațiunilor făacâsta Pârta tripe năvălitori.
ascultarea Porţi! a
un Metropolit gre-

care urmeză

să-şi aibă

re-

1) Besidentul 16 Baptist Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
27 şi 31 lannarie, 8 Fevruarie, 12 şi 29 Aprilie 1668.
1) Residental I6n Baptiai Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
217 PFevrnarie 1668.
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Sunt acum câte-va dile, primind tributul Munteniei
şi al Moldovii, Sultanul a cerut un noi spor şi anume
pentru Moldova de 70,000, ear pentru Muntenia de
40,000

de taleri.

Când inse ambele ţări s'ati plâns de

acâsta şi ati dovedit prin lista datoriilor sale imposibilitatea de a purta noua sarcină, s'a redus absurda pretensiune a Sultanului astfel, că Moldova va av6 să plătescă numai 40,000, ear Muntenia numai 25,000 de
taleri. Acstă procedere e de o potrivă cu ruinarea

celor doue ţări 1).
1668

In urma ordinului primiţ de la Caimacam Domnul
Moldovii trimite în Polonia o isc6dă, care dă ştiri despre vrajba ivită în Polonia şi despre numerâsele unel-

tiri făcute cu ocasiunea alegerii Regelui 2).
1668

Art. 6. —

Trupele auxiliare turceşti, moldoveneşti şi
munteneşti ce în cas de nevoie se vor tri-

mite să nu facă nici o stricăciune în ţara
Cazacilor câtă vreme aceştia trăiesc în
pace cu Porta şi cu cel doi Principi. Toţi
Cazacii Inse, atât cei ce atirnă de Patriarchul din Constantinopol, cât şi cel din
oraşul Kywethalica, ai să stee sub ascultarea propriilor sti Metropoliţi 5).
1) Residentul Iân Baptist Casanova către Impăratul, Adrianopol,
11 şi 12 Aprilie 1669,
2) Besidentul Icn Baptist Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
12 Iunie 1668.
3) Copitulaţianea Cazacilor de. sub Hatmanul Petru Dorojenco
cu Pârta, în 16 articole şi ratificată de C6uşul Osman. 10 August 1668.

S41

Cere un
cianopoli,

salr-conduct
Petru

Parcevici,

pentra

archispiscopul

care

călătoreşte

de Mar-

1668

în Moldova

cu scopul de a propovedui pretutindeni cultul damnedeiesc şi pacea între Omeni (eins iustitutum esse, ut
cultus divinus et pacificus hominum status ubique promoveatur 1).
De la Domnul Moldovii,
căftănit, a sosit raportul,

al căruia
că

succesor a şi fost

1668

un internunţiii moscorit,

care călătoreşte la Pârtă, a sosit în Moldova cu o suită
de 20 de pers6ne şi are de gând să-şi urmeze cât mai
curând călătoria 2).
Ambasadorului moscovit i se predă cu ocasiunea concedierii lu o scrisâre a Sultanului cătră Marele-Duce,
în care se spune, că deși Hanul tătăresc a primit ordinul de a păstra relaţiunile de bună vecinătate cu
Moscoriţii, Pârta se aştepta cu tot dreptul, ca şi Marele
Duce să păstreze acea-și atitudine şi anume să trimită
în fie-care an soli cu daruri la Hanul

tătăresc,

ca loc-

țiitor al Sultanului pentru acele ţinaturi, căci tâte
ostilitățile Hanului tătăresc se explică pria dorinţa lui
de a nu lăsa să se pârdă acest vechiii obiceiit dea
primi daruri. Acest internuaţiii a intervenit şi pentru
amnestiarea

Patriarchului de Alexandria,

care

s'a dus

la Moscva fără de permisiunea Porții. Piind întrebat de
") Principele

Gonzaga

cătră

Viena, 2 Octomvrie 1689.
*) Residental I6n Baptist
(Tesalia), 1 Decemvrie 1668.

Vizirul

Casanova

de

Buda

Mahmad-Paga,

cătră Impăratal. Tarmoro

1668
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Caimacam,
fusat

el a spus,

corâna

regală

că Marele Duce de Moscra a reoferită

de

Polonesi

fiului

stii,

fiind-că i s'a pus condiţiunea, ca să trâcă la catolieism, o condiţiune, pe care Moscoviţii n'o vor primi
nici odată. Acest răspuns i-a plăcut Caicamamului atât

de mult, încât el i-a dat internunţiului Ia plecare cheltoieli de drum 1).
Inceputurile şi mersul seriosului confiict isbucnit între
poporul şi Domnul Munteniei ai, după-cum Casanova a
aflat de la Agentul Munteniei, următârele cause:
Grecii, pe care Domnul (Radu) i-a adus âucă când
cu numirea sa în ţară şi i-a făcut părtaşi la norocul
săti, ali săvîrşit nedreptăţi atât de învederate şi atât de
grave abusuri de tot felul, încât ţara şi altfel indispusă faţă cu veneticii s'a cuprins în urma acestora cu
atât mai virtos de amăriciune şi s'a plâns sunt acum
câte-va luni prin cei mai de frunte dintre boierii ei la
Domnul şi s'a rugat să depărteze de la dânsul pe
aceşti Greci păcătoşi, care sug măduva ţării. Domnul
a respins înse cererile stăruitâre ale ţării, şi poporaţiunea a fost cuprinsă de o agitaţiune din ce în cemai
primejdi6să. Când a sosit apoi timpul, ca să se trimită
tributul la Pârtă şi să se facă repartiţiunea impositului împreunat cu acesta, ţara nu a voit să plătscă
decât după-ce Domnul va fi demisionat pe Grecii urgisiţi. Primind ştire despre acâata, Domnul s'a îndârjit

atât de răi, încât a ameninţat
1) Residentul

lI6n

Baptist

(Tesalia), 31 Decemrrie 1668.

plina

de mânie, că va

Casanova cătră Impăratul, Turnova

e

1669

face între cel îndărtinici o vărsare de sânge, încât sâugele va ajunge până la genunchi. Muntenii ai fost cuprinşi de spaimă şi de gr6ză în faţa aceste! ameninţări,
care, dat fiind caracterul

Grecilor,

de

care

era

încun.

giurată Curtea, nu mai lăsa nici o îndoială asupra celor ce aveaii să

urmeze,

şi, presimţind

apropierea fur-

tunel, s'a rătras fie-care în casa sa. Şi în adevăr âncă
n6ptea acea Domnul s'a sfătuit ca complicii sti şi a
luat hotărîrea,

ca

prin

garda

sa

compusă

numai

din

străini să înlăture diminsţa viitâre din cale pe cei mai
de frunte dintre boieri. Unul dintre pământeni a aflat
înse priutr'o norocâsă întâmplare despre planul urgit în
taină şi i-a vestit âncă pe la miedul nopţii pe fruntașii
boierilor, care s'aii sfătuit apol între dânşii şi s'aii îaţeles asupra măsurilor impuse de stîmtorările momentului.
In dimintţa gilei fatale ei s'a presentat cu tâtă primejdia înteţitore, ca de obiceiii, dar în număr mai mare

decât alte dăţi şi înarmaţi, la Domnul. Primiţi de acesta
cu noue ameninţări, ek gi-aii dat de o cam-dată silinţa
să-l domolescă priv vorbe în aparenţă frumâse şi-a făgăduit, că-şi vor da după putință silinţa să înăbuze
neliniştea şi agitaţiunea, de care era cuprinsă ţara.
Când voia înse să iasă din Curtea domnâscă, una din
aripile porţii era închisă, garda luase armele şi astfel
viaţa le era în adevăr în primejdie: ei aă dat deci
semnul convenit aderenţilor lor înarmaţi, care steteaii
gata afară de curte şi aşteptaii, ear acum ai năvălit
fără de întârdiere în curtea domnâscă, ai încungiurat
garda, ai desarmat-o şi ai ameninţat-o,
celări îndată ce-ar face cea mai mică

că o vor mămişcare. Căpe-
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teniile astfel scăpate ale
o mânăstire,

ai

dat

boierimi!

alarmă

prin

s'a

retras apoi în

clopote,

aii

adunat

poporul, i-ai înfăţişat în vorbe vil mărimea primejdiei,
în care ej aii ajuns numai dându-și silința să apere
poporul şi avutul lui şi ai obţinut de' la cet adunaţi

venit mail îngăduitor, a rugat prin o scrisâre pe Metropolitul să intervie şi el pentru resolvarea prin bună
îuvoială a conflictului, sa dus el însu-şi la boieri în
mânăstire şi li-a promis, că va concedia pe Grecii urgisiţi, îşi va disolva garda şi va asculta în viitor sfaturile, pe care i le vor da boierii, dacă aceştia vor
curma şi ei plângerile lor contra Domnului şi ambele
părţi vor fi pecetluit învoiala lor prin jurământ făcut
pe evaugelie, Când îase Domnul a refusat cu statornicie să dee numai decât făgăduinţa, că va ţin în diregătoriile lor de până acum pe toţi boierii răsculați,
aceştia aii prins bănuială,

că

vorba

nu

e,

ca

să

se

curme, ci numai ca să se amâne pe un timp matpriincios ura şi setea de răshunare, de care Domnul era
cuprins faţă cu dânşii. Trei-deci dintre boierii mai cu

vagă ati plecat dar fără de întârdiere la Larissa şi
S'aii plâns la
nului, Grecii
gaţi în urma
însu-şi, care
fete şi făcea
declarat apoi,

Pârtă nu numai contra sfetnicilor Domce despuiali ţara şi fuseseră şi altfel alunrăseflei, ci totodată şi contra Domnului
ameninţă viaţa boierilor, siluia femel şi
şi tot felul de alte nedreptăţi. EI at mai
că nu se vor mai întârce în ţară câtă

vreme va domni Radu, acest om fals şi de rea credinţă,
şi ali făcut

afirmarea

cam

exagerată,

că el a îngră-

>

promisiunea, că sunt cu toţii gata de a trăi ori muri
impreună. Văgând seriositatea situaţiunii, Domnul a de-
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mădit

vre-o 800,000

de taleri în bani gata şi în scule

preţi6se, pentru-ca ast-fel pe de o parte să stirnâscă
setea de câştig a Turcilor, ear pe de alta să-l lipsescă
cu desăvirgire pe Domn de mijlâcele, de care area nevoie spre a recâștiga Domnia. EI s'a rugat, în sfirzit,
ca să li se pună Domn unul luat din mijlocul lor, de
Gre-ce Grecii din Constantinopol nu numai sunt ei
însi-şi de tot săraci, ci aduc totodată cu dânşii o drâie
de Aămângi, care Iucrâză apoi împreună, pentru-ca în
mod neomenos (per fas et nefas), prin jaf, prin despuiere
şi prin “tot; felul de eracţiuni, să se îmbogăţescă şi duc
biata ţară la marginea peirit. Caimacamul a trimis pe
Capidji-Başi Halil-Aga numai decât la faţa locului, ca
să se încredințeze despre

adevărata

stare a lucrului, şi

reclamanţii sunt nevoiţi să rămâie la Larissa până la
întrcerea lui. Intre aceste garda domnâscă a fost coucediată şi paza Curţii domneşti a fost îucrediaţată oştenilor munteni ; acusatorii mai sunt apoi în avantagiii
şi prin aceea, că Marele-Vizir nu e binevoitor faţă cu
Domnul, pe care nu el, ci alţi puternici îl ridicaseră în
scaun.
Radu-Yodă a fost răsturnat prin aceste silințe concentrate

pe

la

începutul

lunei

Martie,

ear succesorul

lui, care a fost luat din mijlocul boferilor pămâuteni,
acusatorii lui, a plecat la 28 Martie în ţară. Grecii

din Constantinopol, dintre care câţi-va compeţiseră şi ei
cu bani şi cu făgăduinţe strălucite pentru scaunul Munteniei, eraii atât de greii atinşi de acestă numire a
unui pământân, încât chiar şi după-ce se luase odată

hotărirea aă urmat

a-şi da silinţa

să-i pună noului

Domn fel de fel de pedeci în drum. Astfel ei ati deter-

minat pe Caimacamul să pună în sarcina boierilor munteni tâte cheltuielile împreunate cu numirea, care se
urcaă la o sumă enormă, ear pe de altă parte le şoptiai la ureche Turcilor ce împrumuta la asemenea ocasiuni bani cu camete mari, că împrumutătorii sunt
străini, în care nu pot să aibă iocredere fără de mari
pagube. Inse decum să fi obţinut prin acesta revocarea
gumirii

noului Domn,

ei aii stirnit în Muntenia

o

atât

de vie amăriciune, îucâ; aceştia ai refusat cu tâtă hotărirea de a mai încredința unul Grec poziţiunea de agent
al ţării lor la Pârtă ori vre-o diregătorie în ţara lor.
Domnul mazilit a fost chemat la Portă, ca să fie tras
la răspundere, şi Caimacamul a oprit la Tirnova pe
cinci dintre cei mai de frunte boieri, ca să dee dovadă
despre despuirile sevirşite de fostul Domn în timpul
cârmuirii sale şi despre birurile nedrepte, pe care le-a
luat ; căci prin r6ua chivernisire a Domnului mazilit şi
prin setea lui de îmbogăţire Muntenia ajunsese să fie
însărcinată cu mari datorii, şi astfel boierii cereaii cu
tot; dreptul, ca ţara să fie despăgubită din averea lui,
ca să-și plătescă datoriile. Mai probabil e înse, că Caimacamul va pune suma de despăgubire în punga sa
proprie.
Fostul Domn (Radu) a sosit la Portă în adoua jumătate a lunei Maiii, şi norocul a şi părăsit numai decât
pe cei cinci deputaţi al boierimii muntene, care pretindeaii de la el despăgubire. Caimacamul şi directorul
cancelariei lui li-a dat adecă răspunsul, că „Muntenii
Jăudaseră mereii mai nainte ei însu-şi la Pârtă buna
chivernisire a Domnului şi cu tâte aceste s'aiă resvrătit
de odată în potriva lui;

ear

acestă

contradicere

înve-
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derată dă loc la presupunerea, că ei îl acusă fără temei“. Chiar şi numa! din acest răspuns se dă pe faţă
părtinirea cumpărată a Caimacamului pentru fostul
Domn,

care a leşit înse cu atât

mai învederat Ia ivâlă,

cu cât el a obţinut pentru acusat de la Sultanul un decret de ocrotire,

în

virtutea

căruia

el

e

declarat

de

justificat şi ferit pe viitor de orl-şi-ce răspundere, Bolerii înse nu s'a lăsat să fie descuragiaţi prin acesta,
ci şi-a dat şi de aici îuainte t6tă silinţa să obţie de
la fostul Domn restituirea celor luate pe nedrept.
Solul moscovit

Emanuil

Ivanovici,

care a sosit la 24

Maiă cu o suită de 12 pers6ne aici, după tote semnele
un neguţător de pei de samur, care a obţinut de la
Marele Duce de Moscva un credenţional de sol, pentru-ca
să trecă vămurile moscovite, cele poloneze, cele moldoveneşti şi cele turceşti şi a şi obţinut în aceste ţări scutire de vamă, a fost primit la 27 ale aceleia-şi luni
de Caimacam in audienţă, a vorbit înse despre lucruri
atât de neînsemnate, încât Caimacamul părea înclinat
a-l lua mal mult drept isc6dă moscovită decât drept un
adevărat ambasador. Purtarea lui nu era nici ea câtu-și
de puţin îndemânatică: când adecă el după obicinuita căftănire 1 sărutase Caimacamului mâna şi voia
apoi să se retragă, călcâiele lui s'aii încurcat în polele
lungi ale caftanului, incât el spre marea înveselire a
celor de faţă a căgut pe spate în tâtă lungimea lui,
Turcii superstiţioşi ali considerat lucrul acesta drept o
bună prevestire: Dumnedeă el însu-şi trânteşte adecă

1670
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la pământ pe duşmanii :Islamilor fără-ca aceştia sa-l î
ridigat, măcar mâna 1).
1670

In arma neîncetatelor plângeri ale Moldovenilor contra Tătarilor nogaici ce se aşedaseră cu câţi-va ani mai
nainte la hotarele Moldovii şi de la care trebuiaă să
sufără mereii

pagube

mari,

Porta

s'a

simţit acum

în-

demnată a muta pe aceşti vecini stricăcioşi pe un alt
teritoriii, îuse numai cu condiţiunea, că Moldova va lua
în viitor asupra

ej tributul

de

10,000

taleri, pe care-l

plătiai aceşti Tătari, şi-l va plăti regulat. Acâată disposiţiune a întimpinat în Moldova o oposiţiune îndărătnică, despre al căreia desfăşurare nu a transpirat de
atunci nimic în publicitate, care se pare înse a fi fost
resolvată prin bună învoială, căci âncă la 19 August
Porta a trimis Paşalei de Silistria, precum şi Domnului
din Moldova şi celui din Muntenia

ordine, ca să alunge

pe 'Tătarii nogaici cu puterea de la locurile, unde sunt

adi aşedaţi. Se pare înse, că în gândul Porții era mai
mult să afle adevăratele intenţiuni ale trupelor de Poionezi şi de Cazaci, care tăbăriseră la Camenița, decât
să-i vadă în adevăr alungaţi pe Tătari, căci măsurile

luate în vederea acestei

intenţiuni

s'aă dovedit în cu-

r6nd insuficiente, Astfel Domnul din Moldova şi cel din
Muntenia, care eraii gata de a porni asupra Tătarilor

nogaici, s'aii simţit

nevoiți

mile şi să aştepte până-ce nu

să

se retragă cu câte-ra
se

vor fi unit cu Hanul

1) Residentul I6n Baptist Casanora cătră Impăratul. Adrianopol,
30 Maiii 1670,
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tătăresc, fără de ajutorul căruia nu se simţiseră destoinici a o scâte la capăt cu 'Tătarii nogaici D,
(Sub data acesta, ca adese-ori mai

nainte,

Georgios

1671

Regele Poloniei a luat disposiţiunea, ca Camenița să
fie inspectată dimpreună cu cele-lalte fortărețe de la

1671

Cleronomos ca dragoman împărătesc în mai multe acte 3),

hotare şi ca Domnul

Moldovii, care dimpreună

cu cel din

Muntenia şi cu Paşa din Silistria porniseră asupra T4tarilor nogaici, să fie întrebat prin o scris6re,

ce aii de

gând el şi soţii lui de arme, Răspunsul a fost, că nu
se intenţioneză prin acâsta nimic contra Poloniei 5,

Arddlul, nefiind tratat cu mai multă cruţare decât
Moldova şi Muntenia, nu numai trebue să plătescă un
tribut anual de 80,000

taleri,

1611

ci mai are să satisfacă

afară de acâsta şi poftele nesăţi6se ale miniştrilor de
ia Pârtă şi nu pâte cu tâte aceste să răuşeacă în afacerile sale particulare 4).
Fostul Domn al Munteniei, care a stat mult timp în
Viena (adecă Grigorie Ghica), a sosit dilele aceste la
1) Residental I6n Baptist Casanova cătră Impăratal, Adrianopol,
13 şi 14 August, 18 Octomvrie 1670.
*) Tatar Bazardjic, 16 Septemsrie 1671.
3) Residentul I6n Baptist Casanova către Impăratul. Adrianopol,
7 lannarie 1671.

*) Raportul cancelistalui

de la consiliul

imperial de rtaboiă

Hans Georg Hausch despre misiunea sa la Porta otomană,
14 Octomrrie 1671.

Viena,

1671
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Adrianopol şi a obținut amnestiarea

sa, înse

cu

condi-

țiunea, ca să nu rămâie la Cartea Sultanului, ci la
Constantinopol; deasemenea Marele-Vizir nu i-a acordat
audienţă. El e cu tâte aceste considerat ca desiguat a
fi ridicat din noi în scaunul Munteniei; până acum el
nu s'a pronunţat nefavorabil asupra Curţii din Viena.
(Opiniunea

consiliului aulic

de răsboii asupra

acestui

punct din raportul preseot al lui Casanova sună: că
având în vedere că Grigorie Ghica după t6tă probabilitatea va fi ridicat din noi în scaun şi că în casul
acesta el va face bune servicii, e hine să i se dee şi
mai departe pensiunea ce i-a acordat Impăratul, pentru-

1672

16172

Un boier de frunte din Moldova, al căruia frate se
află în serviciile Poloniei, a ridicat cu vre-o 2—3000
de 6meni stâgul răsc6lei contra Domnului săi, şi Porta
otomană a trimis fără de întârdiere pe Ali-Paga, ca
să-i bată pe aceşti răsvrătitori şi să potolâscă răsc6la.
La 24 Ianuarie a sosit de altminteri din Moldova dimpreună cu tributul şi ştirea, că Porta a făcut prin
Domnul din Moldova încercări de a se lnvoi cu Polonia,
înse în zadar 2).
Domnul Moldovii, care plecase la Adrianopoi, ca să-şi
primâscă confirmarea din noi în Domnie, a primit or-

dinul de a se întârce

ear în provincia sa,

îuse supuşii

1) Residentul Ion Baptist Casanova către Impăratu!, Adrianopol,
94 Decemvrie 1671.
2) Residentul Ion Baptist Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
24 Ianuarie 1672,

29

ca astfel să fie ţinut în bune disposiţiuni!),
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sti răsculați nu-l lasă să intre. Domnul Munteniet (după

Engel el se numia Anton) a venit şi el la Adrianopol
tot mânat de dorinţa de a fi confirmat din noii în
scâun, înse cu puţine şanse de răuşită, fiind-că i s'a
ivit în Grigorie Ghica un rival frimejdios 1).

De 6re-ce Muntenii

din noii

învrăjbiţi între

dânşii

s'ati plâns contra Domnului lor şi contra celor mai de
căpetenie dintre ajutătorii şi complicii lui acusându-i
de abusuri

volnice şi de ocârmuire tiranică, Porta, care

în faţa gravelor complicațiuni cu Colonia e forte interesată, ca să se menţie ordinea în cele doue ţări de la
Dunăre, s'a simţit îndemuată a procede cu asprime
contra deputaţiunii de boieri ce venise cu plângeri la
ea şi a pus în temniţă înăsprită cu un tratament greii
pe patru dintre deputaţi, care nu putuseră să scape la
timp din mânile Spătarului (Generalului) muntân. Iatre
aceste dragomanul Porții Panaioti Nicusio a reuşit prin
silinţele şi prin uneltirile sale să ridice din noi în
scaun pe graţiatul fost Domn Grigoraşcu Ghica, care
călătorise din Viena prin Veneţia la Portă; nou numitul a fost deci chemat de la Coustantinopol şi a primit ordinul de a fi pregătit să se ducă în curând spre
a-şi lua în primire Domnia. După cum se dice, el va
duce cu sine în ţară şi pe boierii munteni, care fuseseră arestaţi, pentru-ca să îi tragă la răspundere pentru despaterile, de care sunt învinorăţiţi.
In Moldova flacăra răscâlei tot mai pâlpăie şi cetele
1) Residental I6n Baptist Casanova cătră Impăratul. Adrianopol,
3 Pevruarie 1672.
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răsculaților staii în masse mari pe câmpul de luptă, în
vreme-ce nevestele şi copiii, arutul mişcător şi vitele
aii fost trecute pentru siguranţă în Polonia. Acesta împedecă intrarea în „ţară a Domnului (Duca), şi neputond să străbată fără de ajutor străin până la regedinţa sa, el stă deocamdată inactiv la Dunăre 1).
1672

Răscola din Moldova a fost potolită. Răscolaţii s'ait
refugiat în Polonia, ear din noi confirmatul Domn (Duca)
a intrat în reşedinţa sa la Iaşi.
La 2 Aprilie a plecat noul Domn al Muuteniei Grigoraşcu Ghica în provincia sa şi a învrednicit; de o
visită de adio numai pe ambasada venețiană, car nu şi
pe residentul împărătesc. Ce-i drept, pe cât a transpirat în publicitate, el n'a vorbit până acum nimic rtă
despre curtea impărătâscă, ba i-a dis şi dragomanului
împărătesc,

c'a

avut

în

persână

ocasiunea

de a-i cu-

n6şte pe Nemţi, ca avut şi mai nainte simpatii pentru
dânşii şi că va put de aici înainte să-şi îndoiască simpatiile aceste în urma binefacerilor, de care s'a bucurat
din partea lor; de 6re-ce înse, decând a fost ridicat
din noi în scaun, el a arbtat faţă cu Impăratul o răc6lă şi o indiferenţă, care e aprope de o potrivă cu
lipsa de recunoştinţă, Casanova e de părere, că în viitor
fie intrarea în ţările împărătegti, fie feşirea din ele nu
are să li se ma! îucuviinţeze 6menilor ce nu sunt vrednick de încredere 3).
1) Residentul I6n Baptist Casanova cătră Impăratal. Adrianopol,
9 şi 26 Fevrnarie 1672.
5) Residentul Ion Baptist Casanova cătră Impăratal. Adrianopol,
5 Aprilie 1672.
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Domnul din Muntenia şi cel din Moldova ai primit
de la Pârtă ordinul de a aduna provisiuni pentru armata turcâscă, de a le ţin€ gata şi de a forma cu
trupele lor dimpreună cu Tătarii avant-garda posiţiunii
otomane,
Răsculaţii moldoveni, vre-o 6000 la număr, fiind
învinşi, ai trecut pe teritoriul Poloniei 1).
Se Implinesce porunca Impăratului, în virtutea căreia
residentul e însărcinat a se asigura după putinţă des=
pre supunerea credincidsă a Domnului din Muntenia
Grigoraşcu Ghica 2).
Moldova cea istovită şi cu desăvirşire sleită nu mai
e în stare să dee provisiunile pentru armata turcâscă,
Domnul Munteniei Grigoraşcu Ghica a trimis inse de cu.
rând 2000 de care încărcate cu grâii în cartierul general al Turcilor.
Sultanul, care a tăbărit cu armata sa principală
între Prut şi Nistru, depărtare de tre! câsuri de la
Iaşi, a visitat nu de mult reşedinţa Moldovii numa! cu
intenţiunea

de

a

primi

daruri

de

la

Domnul

ţării

(Duca *).

1) Raportul curieralui împărătesc Qavriil Lenuris despre câlttoria sa la Pârta otomană din Adrianopol şi înapoi: Viena, 4
Mai

1672,

*) Residentul I6n Baptist Casanova cătră Impăratul, Adrianopol,
4 Iunie 1672,

) Residentul I6n Cristofor Khinâsperg cătră Impăratul,
rova, 29 Ialie 1672,
59,838. III.

Toma23

1672

1672
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Domnul Moldorii (Duca), care n'a adunat provisiunile
ce i se comandaseră şi s'a făcut vinovat şi de alte
negligenţe tn ceea ce priveşte interesele turceşti, a fost
lovit cu tâtă asprimea

de disgraţia

Sultanului,

de care

nu a putut să-l scutacă nici scusa, că din causa retragerii la adăposturi a supușilor săi nu a putut să
execute după cuviinţă poruncile ce i se dădusără. El a
fost mazilit, pus tu lanţuri şi şi-a scăpat viaţa numai
mulţumită eficacităţil aurului dăruit cu mână largă
Sultanului, Marelui-Vizir şi celor-lalţi dignitari ai
Porţit. Prin succesele armelor otomane şi în deosebi
prin grabnica cucerire a cetăţii Camenița s'a urcat
afară din cale îogâmfarea 'Turcilor, şi Marele-Vizir a şi
început să umble cu gândul de a preface Moldova în

paşalic curat turcesc 1).
1612

La expediţiunea ce s'a hotărit a fi pornită sub conducerea lut Capudan-Paşa asupra Lembergului a primit
ordin de a lua parte, pe lângă Agaua Ienicerilor, Hanul
tătărese, Hatmanul căzăcesc Dorojenco şi Domnul Mun-

teniei Grigoragcu Ghica.
Lipsa de recunoştinţă alui Ghica faţă cu Curtea din
Viena se dă de altminteri din ce în ce mai nesfiit pe
față: el întreţine pe sub mână cu rebelii maghiari o
primejdi6să corespondenţă, despre care îi face Porții fără
de întârdiere împărtăşiri, dacă astfel cer interesele ei,
precum s'a adeverit nu de mult printr'un exemplu excla1) Residentul Iân Baptist Casanova
(sat în Moldova, 3 câsuri de la Galaţi),

vrie 1672.

cătrt Impăratul. Tomarova
23 August şi 8 Septem-

fant;

el a

trimis

apoi

pe

fiiul

căpeteniei

maghiare

Balâzs la Pârtă sub pretextul, că vrea să înveţe limba
turcescă 1),
La 15 Septemvrie a adus un curier turcesc la Bucu:
reşti ordinul, prin care exportul şi vindarea grâului se
opresc în Muntenia, şi în acela-şi timp un c6uş sosit
acolo a adanat prin rechisiţiune 100 de zidari pentra
executarea reparaturilor la Camenița şi la alte fortăreţe importante din punctul de vedere militar 2).
Voind să-i propună
conflictul ei cu Polonia,

Porții

mijlocirea

residentul

Impăratului în

Khindsperg

a plecat

Ja Iaşi, unde a aflat, că Pârta e dispusă a primi

mij-

locirea acesta şi că Sultanul s'a întors în acela-și timp
la Adrianopol, şi de aceea a credut de cuviinţă să-şi
câră audiența în acest din urmă oraş.
Idea prefacerii în pagalic a Moldovil a fost de astădată părăsită, şi, pentru-ca să evite o răscâlă, Sultanul
li-a lăsat boierilor din Moldova libertatea de a-şi alege
un noi Domn. Alegerea a cădut asupra unuia mai stab
dintre dânşii,

un boier

cu numele

Petriceicu,

mai ales

pentru-că el i-a făcut Sultanului servicii credinci6se în
campania din anul acesta. Deasemenea Pârta are inten-

ţiunea de a provede bine fortificata

cetate a Cameniţei

1) Residental 16n Baptist Casanova câtre Impăratul, Tomarova,
14 Septemvrie 672.
>) Raportul curierului împărătesc Bodolt Dan6 despre călătoria
făcută dimpreună cu noul resident împtrăteac Kindaperg la Tomaxova, un sat pe ţărmal Dunării, în Moldova, Viena, 4 Octomrrie
1672.

1572

1572
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cu provisiuni de hrană şi de r&sboiii, pentru-ca să pâtă
resista fără primejdie unui asedii făcut în tâtă regula,
pentru-ca să împedece cutrierările Cazacilor şi ale Tătarilor, care sunt atât de stricăci6se pentru cele trei
principate. Acestă intenţiune înse şi tendenţa de a
ține pe Tătari cu mai multă uşurătate in supunere şi
în ascultare faţă cu Porta nu aii lipsit a produce o

viuă nemulţumire în 6rda prădalnică 1).
Khindsperg a sosit în călătoria lui spre Adrianopol,
unde se află curtea Sultanului, la Bucureşti, unde el în
lipsa Yoivodului Grigoraşcu Ghica a cerut şi a primit
de la D6mna un paşaport pentru întârcerea la Viena a
curierului împărăţesc,
Voivodul, care în cea dia urmă campanie îi făcuse
Porții cu un contingent de 6000 6meni servicii însămnate şi se făcuse şi altfel plăcut Porții, era aşteptat să
se întorcă în curând în reşedinţa sa. De Gre-ce între
aceste Ardelenii aii rugat pe Ghica-Yodă prin o seris6re,
care a ajuns în mânile Dmnet, să dee mână de ajutor pentru răsturnarea lui Apafty şi a soţiei lui, care

ameninţaii să aprindă în ţară făclia răsboiului prin r6ua
lor cârmuire şi prin favorisarea rebelilor, Dâmna a dat
răspunsul

verbal,

că

Domnul

e absent,

dar

nu

sur

amesteca de loe în asemenea vrăjbi nici dac'ar fi
acasă,
: Cel mai mare dintre feciorii căpeteniei de rebeli
Emeric Balâzs a făcut încercări de împăcare la resi1) Residentul I6n Cristofor Khindsperg cătră Impăratul, Iaşi, 8
Noemvrie 1672.
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dentul

Khindsperg

cerând

restituirea

teşti, care fuseseră confiscate;

bunurilor

el se bucură

părin-

de altmin-

teri la Bucureşti dimpreună cu guvernorul săi de întreținere gratuită, în vreme-ce tatăl săi a găsit pe moşiile din Ard6l ale soţiei sale adăpost şi ocrotire contra
soldaţilor imperiali ce-l urmăresc 1),

Talnica inţelegere alut Sopieski cu Marele-Vizir, conspirarea şi felul de a comunica al lui cu acesta, care
erai şi mal nainte indicate şi bănuite, tes acum, după
cercetare mal amănunţită, din mai multe semne cu signranţă indiscutabilă la ivâlă. Astiel el, înainte de tâte,
a ţinut fără de nici un motiv botăritor şi fără vre-un
scop strategic lămurit armata poloneză timp de cinci
săptămâni întregi In neactivitate calculată între Lemberg şi Nistru numa! pentru-ca, consumându-şt provi-

siunile, care îi erai îndestulătâre pentru

acest timp, să

fie împedecată a înainta şi anume a exploata victoria,
pe care a şi câştigat-o în urmă, şi a urmări pe duşmânul învins, ba să fie, din contra, nevoită a se retrage, ear 'Turcilor să li se dee în acela-şi timp putinţa de a se întări cu noue trupe şi de a scăpa în
cel mai răi cas prin o potrivită retragere de mai mari
nenorociri. Astfel după victoria de la Hotia el a pus în
libertate fără de nici o răscumpărare 22 de Turci
prinşi şi i-a trimis la Paşa de Camenița.
Tot astfel, fiind vorba de propunerea Marelui-Vizir de
a-l sprigini să se ridice în scaun, el a cernt într'o
1) Residental 16n Cristofor Khindsperg
reşti, 29 Noemrrie 1672.

cătr& Impăratul. Buca-

1673
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scrisre adresată Voivodului

Ghica lămuriri

Grigoragcu

desluşite asupra intenţiunilor Marelui-Vizir şi asupra
modului, în care vrea să-i dee spriginul promis, şi a
scăpat observaţiunea, că un eventual sprigin dat de ua
corp de armată turcescă, în loc de a-l duce la scop,
i-ar fi forte păgubitor şi ar provoca neapărat 0 răscâiă
generală a întregei naţiuni poloneze contra persânei lui;

cel mai cu minte lucru îi părea deci anticipaţiunea unei

sume în bani gata, pe care i-o oferise Porta la început, anticipaţiune, prin care el area putinţa de a
câştiga pentru interesele sale armata poloneză şi pe

Gre-ce Ghica

mulți alţi nemulţumiţi.

De

mazilit şi a şi plecat,

a luat

noul

Domn

a fost acum
al

Moldorii

Dumitraşcu (Cantacuzino) conducerea negoţierilor începute cu Sobieski şi i-a răspuns în urma însărcinării
primito de la Marele-Vizir, că Pârta consimte să-i dee

anticipaţiunea dorită, dacă el va preda Sultanului drept
garanţie pentru împlinirea angagiamentelor sale pe Îratele săi ori pe vre-o alta din rudele sale mai apropiate
ca zălog şi ostatec. In casul, că el va primi acâstă
condiţiune, Marele-Vizir are de gând să-i asigureze triputul anual

ear în casul

al Munteniei

contrar

în

suma

e mulțumit

de 100,000

taleri,

cu resultatele unor

negoţieri, care a împedecat campania de iarnă în Polonia şi ar put6 să producă noue complicaţiuni între
Polonesi.
Sobieski lucr6ză apoi, tocmai în vederea acestui scop,
pe sub ascuns în înţelegere cu ajutătorii lui iniţiaţi,

Palatinul de Rusia lablonowski şi stegarul

cor6nel Sie-

niawski, pe care Va lăsat la Moldovenii răsculați, în Iaşi,
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sub pretextul de a le da ajutor,

în aderăr înse numai

pentru-ca să lucreze în favorul lui,

Sobieski întreţine, în sfirşit, legături ascunse şi forte
intime cu Dorojenco, care nu întreprinde nimic fără de
ştirea şi înroirea lui şi în urma însărcinări! primite de
la el prinde cele mai multe din scrisorile instigatâre

trimise de

Polonesi

la Moscva şi le comunică Porţi).

Neliniştit înse întru cât-va de instigaţiunile poloneze şi
de pregătirile de răsboil ale moscoviţilor, acesta nu
prea speră un viitor liniştit şi face cuvenitele pregătiri
de apărare 1).
Dând ascultare bineroitâre înteţitârei cereri de ajutor alui Dorojenco, care se teme de o năvală a Polcnesilor aliaţi cu Moscorviţit şi cu Nemţii, Porta tusărcin6ză pe Hanul tătăresc, precum şi pe Domnul diu
Muntenia şi pe cel din Moldova, care sunt puşi sub conducerea lui, să-i dee la nevoie ajutor şi ocrotire grabnică 2).

1673

Porta e ţinută despre continua vrajbă şi despre hărțuiejile dintre mai marii Poloniei mere în curent prin
Voivodul Moldovi! (Stefan Petriceicu), care i-a comunicat
pu de mult copia tractatului de covjuraţiune contra
regelui, al căruia autor e comandantul suprem polonez

1073

Sobieski $).
Marele-Vizir refusă extradarea cătră Impăratul
1) Residentul Ion

a că-

Cristofor de Khindaperg. Adachioi (Bulgarie,

la Dunăre), 19 Ianuarie 1673.
1) Residentul I6n Cristofor Ehindsperg cătr€ Imptratul. Adria-

nopol, 26 lannarie 1678.
3) Residentul I6n Cristofor Khindsperg cătră Imptratul.

nopol, 13 Aprilie 1673.

Adria-

1673
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peteniilor

rebelilor

maghiari,

fiind-că

şi

Nemţii

(aşa

dice el) aii dat fără de vola Porții în ţările lor adăpost
şi refugii lut Râkâczy, precum și Yoivodului Moldorii
(Gheorghe Stefan) şi Voivodului Munteniei (Mihnea), apoi
pentru-că e contra principiilor şi contra obicelurilor
osmane a prigoni ori a alunga pe cei ce s'a refugiat
norocos pe teritoriul otoman, şi pentru-că, în sfîrşit,
Porta crede a fi corespuns pe din destul datoriilor de
bună vecinătate prin acea, că cu tâte cererile număr6se
ale rebelilor maghiari, ea nu numai că nu i-a spriginit
pe aceştia,

ci, precum

t6tă

lumea

ştie,

i-a alungat

în

mai mulțe rânduri din ţările stăpânite de dânsa. De
6re-ce sunt de altminteri atât în Candia, cât şi în
Polonia Germani, care aii luptat contra 'Turcilor, eară
Pârta a cerut cu t6te aceste extradarea lor, e greii de
explicat, de ce adecă din causa câtor-va maghiari răi
intenţionaţi, cara tot vor fi alungaţi la ocasiune binevenită, Nemţii se plâng contra Porţii cu atâta amăriciune, şi el, — aşa închee, — abia mai pâte să alunge
de la sine gândul, că pacea existentă a ajuns să le fie
Nemţilor o adevărată sarcină.

Intre aceste Domnul

Moldovii (Stefan Petriceicu) ur-

m6ză a-i da Porții ştiri importante despre cele ce se
petrec în Polonia şi despre relaţiunile din acestă ţară.
Astfel a făcut nu de mult raport despre învoiala încheiată între Rege şi staturile nemulţumite, care se
dice a fi fost pusă la cale prin mijlocirea Reginei. El
a raportat apoi despre înclinarea Regelui de a-i da

Porții numai decât la sfîrşitul anului tributul anual de
22 mii de galbeni, precum şi despre hotărîrea oraşului Lemberg de a plăti restanţa de 75,000 taleri, pentru-ca

,
îi

ji
A
+
ţ;
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graniţele Poloniei să pâtă fi deschise din noă pentru
reînceperea relaţiunilor comerciale cu Moldova. Netacredătorul Mare Vizir înse nu a dat cregăment acestei ştiri
despre resolvarea prin bună invoială a conflictului, care,
dacă e adevărată, e de cea mai mare importanţă, a
poruncit deci Domnului să trimită la Varşovia Gmeni de
încredere spre a se încredința despre adevărata stare a
lucrurilor şi despre intenţiunile Polonier.
Incurând după acea a sosit din Moldova o deputaţiune
trimisă de boieri la Pârtă şi s'a plăns contra comandantului turcesc din cetatea Camenița, care, nemulţumit
cu tributul anual al Moldovii, pe care el însu-zi l'a dus
mal nainte la Pârtă, ear acum l'a întrebuințat pentru
plata lefurilor garnis6nei turceşti de acolo, a luat de la
țară cea mal rentabilă vamă, adecă cea de la Hotin pe
Nistru, şi afară de acesta jigneşte şi apasă pe supuşii
moldoveni cu neincetate beilicuri şi cu tot felul de cărăuşii îutr'atâta, încât aceştia şi-aii părăsit desnădăjduiţi casele şi aă fugit în ţările vecine sub stăpâniri
străine ; în asemenea împregiurări înse și fiind moşiile
părăsite de supuşi, le este proprietarilor peste putinţă
să adune după cuviinţă tributul anual. Pârta nu a luat
âncă decisiune în ceea ce priveşte plângerea acâsta,
Raporturile dintre Apaffi şi Grigoraşcu Ghica a devenit fârte neamicale. După raportul Căpitanului de la
Braşov cătră dragomanul Porții Panaioti Nicusio, căpetenia rebelilor maghiari Petroczi, care trecea prin Ardel
în călătoria lui spre Adrianopol, a fost arestat din porunca lui Apaffi din causa unor scrisori privitore la Grigoraşcu, cel mai mare

duşmau

al Principelui din Arddl.

Bar Grigoraşcu îl urmăreşte pe Apaffi în fel de

fel de

ne mm

chipuri şi cu t6tă mânia unui suflet plin de amăriciune,
încât e] s'a unit pentru satisfacerea urei lui cu rebelit
din Ardâl, care aii ştiut să-l tragă în partea lor şi, asigurându-i o recompensă de 100,000 taleri, a făcut cu
el causă comună contra duşmanului comun (Apaffi) şi a
luat, în deosebi, asupra sa sarcina de a-l discredita la
Pârtă. Panaioti înse, care înclină spre Imperiali, Pa sfă-

ară cremaen
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tuit în t6tă seriositatea să se lase de asemenea lucruri,
sale şi să-şi asigure
alerge după utopii
liniştea suportabilă,
în mod ireparabil.!)

Pie n

Alianţa Poloniei cu Marele Ducat de Moscova s'a făcut,
societatea de arme cu Svedia a fost acceptată şi confirmată, deşi nu fără jertfe de bani. Oştirea poloneză, care
e gata de luptă, va porni cam prin August şiva începe
campania. Nenorocirea Moldovii şi extrema ei istovire sunt;
pecât de indescriptibile, pe atât de nesuferite, şi de 6re- ce întrega provisiune de grâii a anului trecut a fost
dusă în magasiile din Camenița, ear recolta din anul
acesta a fost fârte slabă, principatul acesta nu are nici
măcar măngâierea proverbului „saepe premente Deo fert
Deus alter opem“, ci, părăsită de tâte puterile sorții şi
privind cu desnădăjduire în viitor, îşi aşteptă mântuirea
de peire şi-şi găseşte puterea indelungei răbdări numai
în credinţa în minunile atotputerniciei dumnegeieşti. 2)
1) Residentul I6n Cristofor Khindsperg cătră Impăratul, Adrianopol, 18 Aprilie 1673.
2) Domnul Moldovii Stefan Petriceica_cătră Porta. Hotin, 283
unio 1673.

mere ar

1613

er

e

să-şi caute, din contra, de afacerile
în mod dăinnitor sârta, ear să nu
deşerte, care ar pute să-i turbure
de care se bucură, şi să i-o strice
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La 20 lunie Domnul Moldovii (Stefan Petriceicu) a
trimis Porții schiţa şanţului, pe care l-a făcut pe teritoriul

polonez pentru apărarea

podului noii ce s'a clădit

pe riul Nistru, trimițând totodată şi ştirea despre mrtea generalului polonez Sobieski. Marele Vizir a primit
ştirea acesta cu întristare, de 6re-ce el (expresiunea lu!)
a perdut în Sobieski un bun prieten, căruia are să-i mulţumâscă cucerirea Cameniţei şi a întregei Podolit.1)
Cancelarul Poloniei vesteşte prin o scris6re pe Principele Grigoraşcu Ghica, că în curând va fi trimisa Pârtă
un ambasador polonez în pers6na Palatinului Rusiei I6u
Iablonowski,

ca să închee pacea şi s'o

ratifice,

îl r6gă

să stăruie după putirţă, ca Turcii să sisteze pregătirile
de r&shoiii contra Poloniei, căci republica e gata să ce-

deze întrega Podolie în proprietatea Porții otomane şi să
întreţie cu dânsa în viitor relaţiuni de bună vecinătate,
dacă Pârta va renunţa la tributul anual, a căruia plată
ar fi peste putinţă, şi nu va mal stărui asupra lui. Insărcinatul lui Ghica,

care în urma

însărcinării

Marelui

Vizir fusese trimis în Polonia şi primise de la Cancelarul acea scrisre către Ghica, a mai

făcut afară

de a-

cesta la Pârtă raport verbal despre stările actuale din
Polonia şi în deosebi despre vrajba ivită din causa capitaţiunii proiectate şi a decisiunii negative primite de
de la Impăratul, care atât din considsraţiune pentru raporturile ei pacinice cu Porta, cât şi în urma purtării
de grijă pentru potolirea turburărilor din Ungaria re1) Residental I6n Cristofor Khindsperg câtră im, ăratul. Adrianopol, 1 lulie 1673.

1678

364

fusă a-i da Poloniei ori-şi-ce ajutor înarmat direct, Tot
acest emisar a vorbit despre concentrarea a 15,000 da
Polonezi apr6pe de Lemberg, unde a fost chemat şi Hatmanul Căzăcesc Hanenco cu 5000 de 6meni, pentru-ca
să pâtă da cu puteri unite pept cu năvala Tureilor; el
a desminţit apoi și ştirea despre mârtea generalului Sobieski, care, din contra, a plecat la Danţea spre a-şi
spori 6stea,1)
1613

Apaliy s'a folosit de tâte apucăturile intrigei, ca să
determine Pârta a lua parte la acţiunea nemulţumiţilor
maghiar! contra Impăratului şi a stăruit în patru râaduri, ca Porta să cucerâscă partea împărătâscă din Ungaria şi să ocrotescă pe Maghiarii îndărătniciţi. Spre a-l!
îmbărbăta pe Turci, el a afirmat, că Impărat
a suferit
ul
de curând o înfrângere decisivă în lupta cu Francesii,
că cinci dintre Principii electori ai trecut de la partidul german la cel francez, că 10,000 de luptători din
Ungaria şi din Arddl îl stai Porții în tâtă clipa Ia disposiţiune, dar ai de gând să se unscă ear cu Impăra-

tul contra Porții, dacă Turcii îi vor părăsi. De 6re-ce
înse Porta, la care Panaioti lucr6ză cu t6tă energia contra Îmi, nu numai i-a dat poruncă aspră să nu se amestece
în agitaţiunile şi în bărţuelile Maghiarilor contra Impă-

ratului, cu care Turcia doreşte să trăiască şi mai

de-

parte în pace, ci totodată Pa şi ameninţat în t6tă seriositatea, că-l va sili cu putere armată să rămâie pe
pace, el a ameninţat,

că se va desface de

Pârtă

şi va

1) Residentul I6n Cristofor Khindsperg. Adrianopol, 2 şi 4 August 1678.
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înceta a mai

plăti tributul, o

ameninţare,

despre

care

agentul ardeleo, temendu-și capul, nu i-a făcut împărtăşire Marelui Vizir, ci numa! Chehaialei acestuia. Porta
înse, amânând pedepsirea vasalului îndărttnic până după
încheerea învoelii, la care spera să ajungă cu Polonia,
nu Pa învrednicit să-y dee nici un răspuns nici la acâstă
scrisâre ameninţătâre, nici la cele ce ati mai urmat, ci

a hotărit răsturnarea lui cu atât mai virtos, cu cât
el

nu s'a sfiit a ţese chiar
Tarcilor,
Domnul

şi în

Polonia

intrigi

contra

Moldorii (Stefan Petriceicu) adecă, căruia Porta

i-a dat însărcinarea de a-i îndupleca pe cale confidențială şi privată pe Polonesi să trimită o solie la gurernul turcesc, a şi încercat în adevăr să împlinâscă insărcinarea acâsta, a primit înse din partea Polonilor r&spunsul, că ei ai primit de la Apafiy, din contra, informaţiunea, că Porta repudiază Ori-şi-ce negojiare orf tucheere de pace, ba aii citit-o acâstă chiar din scrisrea
adresată lui de Marele Vizir, şi de aceea el sunt atât

de puţin dispuşi a trimite hant ori solie la Portă,

De

6re-ce dar Apaffi a presentat cu rea voinţă guvernului
polonez scris6rea, prin care Marele Vizir Pa oprit de a
lua parte la încercările de răsturnare ale rebelilor maghiară, restălmăcind-o cu dibăcie ca dovadă despre vera-

citatea afirmaţiunii sale, că Porta nu vrea să ştie nimic

despre pace şi despre negoţieri de pace, ura 'Tureilor
contra Iul a devenit nelmpăcată şi nu aşteptă decât c6sul priincios pentru răsplătire.
Voind să zădărnic6scă uneltirile lui Apafiy, Marele Vizit i-a poruncit din noi Domnului din Moldova să se
folosescă de totă dibăcia şi de t6tă viclenia lut spre a-l

îndupleca pe Polonezi
tifice pacea şi să le
intervenire personală
tributal. Ia acela-şi

să trimită un ambasador şi să rapromită pe sub mână decisiva sa
la Pârtă, pentru-ca să Li se reducă
timp Porta a trimis în Polonia o

Agauă însoţită de 40

de persâne, ca să câră trimiterea

ambasadorului polonez, şi să anunţe, că în caz de refus va urma inevitabil declaraţiunea de răsboiă a 'Tur-

ciot, fiind totodată antorisat a le da Polonesilor speranţa, că tributul va fi redus!).

1613

La 2 Octomrrie a murit dragomanul Porții Panaioti
şi de pe neat
d> grabnic
Nicusio la virsta de 51 ani atâ
de apoatac
unui
urma
în
dice,
se
precum
şteptate,
bănuacâsta,
de
atinsă
turcâscă,
plezie, încât Curtea
ba
că
at,
Mavrocord
ieşte pe tinărul medic Alexandru
îi.
pâtă
înlăturat prin otravă dia cale-i, pentru-ca să-l
succesor în posijiunea atât de influentă. Acest Mavrocordat, care a făcut în Italia timp de 15 ani studii,
a fost chemat sunt câte-va luni în urma recomandaţiunii lui Panaioti la curtea din Adrianopol a Soltanului
şi candideză acum ca rival al lui anachi pentru posiţiunea de dragoman al Porții, şi atât rudele MareluiVizir, cât şi impresiunea favorabilă, pe caro a făcut-o
el personal asupra acestuia, îl fac să spere, că va
reuşi 2),

1) Dragomanal Ianachi cătră residental împărătesc Khindsperg.
"Tabăra de la Isaccea, 9 Octomvrie 1673.
2) Residentul I6n Cristofor Khindsperg. Adrianopol, 21 Octomvrie 1673.
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Principele Grigoraşcu Ghica a vestit pe Saltanul printr
un curier grabnic, că Regele Poloniei a sosit cu doue
corpuri de armată la Gliniani, depărtare de patru 6re
din sus de Lemberg, unde s'a iîmpreunat cu el şi Generalul de Litvania cu o atreia armată ; pedestrimea a
şi plecat spre Halicz, ear Regele e gata să pornâscă
după ea în fruntea celor-l'alte părţi din armată şi a
uobilimii poloneze, pentru-ca să-i atace pe Turci la
Hotin lângă Nistru şi să năvălescă în Moldova, şi de
aceea arant-garda poloneză a şi trecut Nistrul nu departe de Potoc şi s'a fortificat cu şanţuri. Surprins şi
zăpăcit, de ştirea acesta, Sultanul şi-a aşedat cartierul
de iarnă, pe care dintru început hotărise a-l pune la
Silistria, mal departe la Baban, l'a comandat pe Marele-Vizir la Isaccea, unde se clădeşte podul peste Dunăre, ear pe Agaua lenicerilor la Ismail, pe cel-'alt

ţărmure. S'a luat afară

de acâsta hotăricea de a tri-

mite înainte pe Caplan-Pașa cu 3000—4000 de 6ment,
ca să acopără Hotinul şi de a însărcina pe Ghica să
răspândâscă ştirea, că acâstă Pazauă are sub comanda
sa 20,000 6meni şi că aşteptă întăriri iasămnate prin
apropiata lui împreunare cu Dorojenco şi cu oștirea lui
de Cazaci, pentru-ca să dee apoi cu succes pept cu Polonesii,
In acela-şi timp i s'a dat înse Priucipelui Ghica în cel ma!

mare secret însărcinarea confidențială de a se folosi de
t6te mijl6cele posibile, ca să câştige pe Gloneralul Sobieski pentru interesele turceşti şi să-i promită atât
mari sume de bani, cât şi mai ales spriginul Porții
pentru ridicarea lui lu scaunul

regal

al Poloaiei, dacă

1613
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va concedia armata poloneză şi va stirni ear vrajba de
mai nainte între Regele Poloniei şi nobilime.
Aceste apucături turceşti mai înse să fie luate în
serios, ci ali să fie considerate mal mult ca un mijloc
pre a câştiga timp, de 6re-ce armata şi altfel mică a
osmanliilor, fiind şi mai mult slăbită prin împărţirea ei
la şase deosebite puncte de acţiune, care tâte sunt prea
slab .ocupate şi astfel nu se pot susţin, nu pote deo
cam-dată să înainteze nici spre vre-un atac, nici în
mod defensiv 1).
1673

1673

Impăratul se îndoieşte, că mârtea subită alui Panaioti, care mai ales în împreglurările actuale e forte
regretabilă, are, precum afirma Kindsperg, să fie atribuită unei tainice otrăviri prin Alexandru Mavrocordat
şi anume în vederea unor scopuri egoiste, căci e peste
putinţă, ca Marele-Vizir să mai aibă în altul încrederea,
pe care a avut-o în Panaioti, şi după t6tă probabilitatea nu va acorda altuia vaga şi cercul de înrtlurire
alui, ceea ce va fi înțelegând fără îndoială şi Mavrocordat. Residentul e deci însărcinat să-şi dee silinţa de
a afla adevărul gi să-i raporteze Impăratului despre
resultatele cercetărilor sale 2).

Domnul Moldovii (Stefan Petriceicu),

amărit

deja în

urma numărselor şi nesuferitelor despuieri făcute de
Tarci în ara lui şi personal adânc jignit mai ales din
1)
vrie
2)
tofor

Residentul I6n Cristofor Khindsperg. Adrianopol, 15 Noem1673,
Rescriptul Împăratului Leopold 1. cătră residental I6n CriKhindsperg. Viena, 16 Noemvrie 1673.
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causa

îngâmfării

Paşalelor

ce

treceaii

cu oştirile lor

prin ţară şi-l ameninţaă fără de sfială cu bătaie în

dată-ce nu le făcea numai decât voile, a trecut la începutul lunei Noemvrie dimpreună cu toţi boierii moldoveni în tabăra poloneză, unde şi-a oferit serviciile
contra 'Turcilor. Mai nainte înse de a fi făcut trecerea
acesta el li-a poruncit din precauţiune supușilor săi
moldoveni să se refugieze cu întrega lor avere mişcăt6re în păduri şi să lase casele şi satele lor deşerte,
pentru-ca astfel Turcii să fie lipsiţi de provisiuni şi de

nutreţ, ear armata poloneză să le aibă aceste. EI li-a
arătat apoi Polonesilor atât de bine calea spre a-i ocoli
şi spre a-i găsi pe Turci, încât succesul a întrecut tâte
aşteptările.
La 10 Noemvrie adecă oştirea poloneză i-a atacat ci
totă inima pe Turci la Hotin şi a câştigat o strălucită
victorie în luptă cu dânşii. Pagaua de Bosnia cu 8000
dintre cei mat buni luptători al să, precum şi SagarâjiPaşa (al treilea în rang după Agaua Ienicerilor) ai
acoperit cu doue-deci de companii

de Ieniceri câmpul de

luptă cu trupurile lor morte. Pedestrimea şi călărimea
din Rumelia, comandate de Saidogli-Paşa din Sofia,
cumnatul Marelui-Vizir, ai fost deasemenea pe deplin
nimicite, ear comandantul

lor însu- -şi e rănit de mârte.

Spahiii (saii călărimea regulată), 4000 de 6meni, ai
fost risipiţi în bătălie şi parte ati cădut sub săbiile
Invingătorului, parte ai ajuns în robia lui, Grigoraşcu
Ghica, al căruia 5000 de Români n'aii voit; să se lupte
contra Polonesilor, a cădut şi el dimpreună cu 6stea sa
în mânile inimiculai. Cu totul aă căgut în diua acesta
sub loviturile Polonesilor peste 20, 000 de “Turci, care
59,838. III,

24
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ati suferit o înfrângere

de

atât

deplină, încât coman-

dantul suprem Husein-Paga din “Silistria (ruda şi favo-.
riul Sultanului, cunoscut mai de apr6pe mai ales prin
bătălia perâută de el în anul 1664 la Levencz, unde a
jucat; şi Ghica un rol nenorocit) abia a scăpat cu numai
130 6meni peste Nistru şi, stricând în urma sa podul,
a găsit scăpare la Camenița după-ce a trebuit, se înţelege, să lase pradă duşmanilor parcul de artilerie, bagagele, corturile, precum şi tote provisiunile de hrană
şi de nutreţ.
După acâstă victorie

principală

Polonesii

Hotinul şi Suanza din faţă, în care doue

ati cucerit

fortărețe ai

iăsat garnisnă germană, apoi ali închis atât de bine
vadul Nistrului, încât s'a înlăturat putinţa unei despre=
surări ori vre-unei alte ajutorări făcute de 'Tarci prin
Moldova. EX ati ocupat apoi marele oraş Sucâva, reşedinţa de odini6ră a Domnilor molioreni, precum şi tergul Nemţului, şi astfel jumătate din Moldova a trecut
ia mânile lor. Neliniştit de aceste progrese ale inimicului, Caplan-Paşa, care se afla tăbărit în câmp deschis
în dosul unei fortificațiuni de care cu 4000 de 6meni
la 'Ţuţora, cale de trei dile de la Hotin, a trimis cu-

:

ieri peste curieri la Sultanul şi la Marele-Vizir, cerând
cu stăruință

ajutor,

căci

altfel e ameninţat

cei-Palţi de peire inevitabilă.

şi

:

elca
|

In urma acestei cereri de ajutor Marele-Vizir se hotărîse să plece cu mica sa 6ste la Țuţora, ca să spri- - |
- ginescă trupa ameninţată şi Sultanul îi şi conferise :
Caftanul de ondre, sabia și surguciul şi-i încredinţase
atâgul profetului, când a sosit ştirea, că armata poloneză a ocupat tâte trecătorile spre Moldova şi înaint6ză |
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în masse atât de mari, încât Marele-Vizir cu armata sa |

şi cu a Sultanului, care scăduse la 3000 de ment,
putea să aibă nici o nădejle de isbândă contra
Marele-Vizir şi-a schimbat dar gândul, şi s'a luat
tărirea de a i se trimite lui Caplan-Paşa o întărire

nu
ef,
hode

1000 călăreţi asiaţi, Sultanul în urma răsc6lei Ianicerilor de la Isaccea să se retragă la Pervadi, ear MareleVizir

să-şi

pună

tabăra

la

Baban,

pentru-ca

să-l se

deschidă lui Caplan-Paşa, dacă nu s'ar fi putând susţins în Moldova, o sigură linie de retragere peste
Isaccea spre ţărmul drept al Dunării. Intre aceste poporul de la ţară avea să apere linia Dunării şi să
oprâscă atât pe Polonesi, cât şi pe Moldoveni dea trece
riul, căci armata turcâscă era cu desărirşire demoralisată, descuragiată, zăpăcită şi paralisată,
La 27 Noemvrie Domnul Munteniei Grigoraşcu Ghica,
care fusese prisonier, s'a presentat spre marea mirare
a Porții şi spre mulţumirea ei la Marele-Vizir şi i-a
spus acestuia, că în curud după-ce a fost prins el s'a
recomandat ca prieten în taină al Poloniei şi astfel s'a
oferit a pune cu Gre-care ajutor primit de la Polonesi
o poternică lovitură contra 'Turcilor la cale, că astfel
a cerut şi primit de la Sobieski, coraspondentul săi
intim, o mică cdtă spre acest scop, a trecut Prutul cu
câta acesta, dar în acea-şi di a fugit pe la miedul
nopții dimpreună cu vre-o sută dintre 6menilşi serritorii săi, că Polonesii, prindând prea târdiă de veste,
Vai urmărit, ce-i drept, dar n'a putut să-l ajungă.
Turcii şi mai ales Marele-Vizir Vaii lăudat mult pentru
fidelitatea şi pentru supunerea lut, şi deocamdată i s'a
asignat Isaccea

ca

loc

de

şedere.

După

mărturisirile

32

unei iscode poloneze, care a fost prinsă, nobilimea :poloneză e forte nemulțumită de Sobieski 'pentru-că acesta
Pa lăsat pe Ghica să fugă, căci e! aveati de gând să-l
pedepsâscă pe acesta cu mârtea, pe care o merita şi de
-căâre acum scăpase,
Painicele legături de prietenie dintre Sobieski şi
Ghica sunt apoi şi ele mai presus de t6tă indoiala şi
sunt dovedite în mod indiscutabil prin raporturile secrete
ale lui Sobieski cătră Domuul muntân, care le:a 'presentat apoi în original Porții. Astfel anul trecut el a
dat la timp lui Ghica şi prin acesta Porții ştire despre
turburările din Polonia, de care “guvernul otoman s'a
folosit atât de bine, încât, trecând

scâtă la capăt

cucerirea Cameniţei

Dunărea,

a putut să

şi a Podoliei, căci

altfel, numai de dragul lui Dorojenco, nu s'ar fi lăsat
să fie înduplecat a face o expediţiune atât de primejdisă şi de depărtată. Alto scrisori ale lui Sobieski

cătră Ghica, care t6te ai foat predate Porții, dai ştire
despre resolvarea conflictelor din Polonia, despre înarmările şi despre pornirea în pers6nă a Regelui la r&boiii, despre înaintarea armatei poloneze spre Nistru,
tâte aceste în deamănunt şi cu atâta exactitate, încât
P6rta, dacă ar fi avut putinţa de a se pregăti şi de
a-şi lua măsurile de apărare, ar fi putut pe basa acestor informaţiuni atât de vrednice de încredere să opună
o puternică resistenţă atacului polonez, ba chiar să-l
zădărnicâscă pe deplin. Pe lângă aceste propunerea făcută de Ghica lui Sobieski, că Turcii îl vor ajuta să
câştige cor6na regală, dacă va retrage armata poloneză

şi va stîrni ea turburări a casă, este şi ea dovadă destul de învederată

despre

intimitatea

ce

există între

373

aceşti doi bărbaţi, şi acestă intimă legătură şi-a primit,
în sfirşit, ultima confirmare prin complicitatea lui Sobieski în ceea ce priveşte neiertata punere în libertate
alul Ghica şi fuga lu! în Turcia 1).
Câţi-va călăreţi turceşti, care ai scăpat vii din marea
înfrângere de la Nistru şi s'aii refugiat prin Ucrainala
Isaccea, s'a adresat la Marele-Vizir cu plângeri exagerate contra Principelui Grigoraşcu Ghica, asupra căruia
aruncă cu atâta mânie vina pentru perderea bătăliei,
incât cer extradarea neîntârdiată alui, pentru-ca chiar
în faţa Marelui.Vizir să-l sfâgie în bucăţi. Deşi aceste
şi alte plângeri n'aii putut, ce-i drept, să-l împingă pe
Marele-Vizir a maltrata în mod efectiv pe Domnul învivorăţit, ele ui avut drept urmare neintârdiata mazilire alui Ghica şi trimiterea lu! la Constantinopol, unde
soţia şi copii lui se aflai ca ostateci şi unde va av6
să aştepte până la alte porunci. Drept urmaş al lui în
Muntenia a fost numit Duca, care a şi plecat cu grăbire la postul săi, pentru-ca să pună la timp capăt
răsc6lei ce se pornise în ţară. Acâstă numire e fârte
surpringătâre, de 6re-ce acela-şi Duca a fost cu un an
mai nainte depărtat în mod forte ruşinos din seaunal
Moldovil, ba a suferit până chiar şi torturi. Moldova
părăsită de Domnul ei (Stefan Petriceicu) a primit şi
ea un noi Domn în pers6na fostului agent moldovenesc

Dumitraşeu (Cantacuzino).
la vreme-ce Polonesil aii ocupat Hotinul şi alte posi1) Residentul I6n Cristofor Rhindsperg cătră Impăratal. Adachioi
(sat la Dunăre, 6 ore de la Baban), 8 Decemvrie

1673.

1674

țiuni de la hotare, precum şi câte-ra trecători şi aii
pus la disposiţiunea fugarului Stefan Petriceicu un corp
auxiliar de 10,000 de 6meni, ca să se susţie cu tâtă
hotărîrea în “capitala Iaşi, ear restul armatei laă retras în lăuntrul Poloniei pentru asigurarea apropiatei
alegeri de Rege, Caplan-Paşa a plecat peste n6pte din
tabăra de la ȚȚuţora, unde nu se mal credea sigur de
a nu fi surprins fără de veste, a dispus să fie aruncate
în Prut cele 300 care de grâii, care îl împedecai în
mişcare şi prea erai espuse în casul unui atac făcut
de inimic, şi a sosit la 15 Decemvrie, trecând Dunărea,
la Isaccea, de unde apoi Marele-Vizir, care-l aşteptase
tăbărit în corturi, s'a retras să-şi iee cartierul de earnă
la Baban,
Drept măsură de precauţiune Turcii ai desfăcut podul de pe Dunăre simțindu-se după o atât de grea în-

frângere fericiţi, că,

mortea

subită a Regelui Poloniei

a oprit ca printrun fel de minune armele poloneze în
xictori6sa lor înaintare, și sperând, că învrăjbirile ce
aveai neapărat să se producă în timpul interregnului
intre partidele din Polonia le vor lăsa cuvenitul răgaz
atât spre a se reculege, cât şi spre a se pregăti pentru
o nouă

campanie,

ceea

ce

dorial

cu

atât maj virtos,

cu cât Camenița şi Podolia, precum şi Moldova şi Muntenia, grânarul lor, erai considerate ca perdute, ba prevăduseră şi nenorociri cu mult mal mari pentru împărăţia otomană.

Invitat cu stăruință de Pârtă, Hanul tătăresc a luat

în cele din urmă hotărîrea de a trece cu 6stea sa
Niprul pe la Ozu şi de a-i alunga, întorcându-se spre
Nistru, pe Polonezi din Hotin şi din laşi, pentru-ca să
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vestabilescă apoi acum întrerupta comunicuţiune cu Cameniţa. In legătură cu mişcarea acesta stă şi plecarea
lui Husein-Paşa din Camenița şi inaintarea lui peste
Ucraina spre Moldova, pentru care Marele-Vizir i-a dat
o întărire

de

1000

6meni,

precum

şi însărcinarea, în

virtutea căreia era obligat a lua dimpreună cu Hanul
tătărese pe Polonesi şi pe rebelii din Moldova la g6vă
şi de a-i duce pe toţi fără deosebire în robie. Porta să
mângâie cu speranţa, că alegerea Regelui Poloniei se
va trăgăna ori că ea va căd6 asupra persânei lui 8obieski, care pune apoi în perspectivă ratificarea păcii
favorabile

pentru

Portă,

ceea

ce sar

potrivi de minune

cu planurile ei de mărire teritorială 1).
De 6re-ce Grigoraşcu Ghica întreţine fără îndoială
corespondenţă primejdi6să nu numai cn Polonia, ci totodată şi cu Ungaria, şi face Porții fără de întârgiere
împărtăşire despre cele ce află, residentul e însărcinat
şi pe viitor a fi cu luare aminte în cestiunea acesta şi
a-l face Curţii împărăteşti raport despre cele ce va îi
aflat 2).

1674

Husein-Paşa, nenorocitul comandant în bătălia de la
Hotin, isbit de disgraţia deplină a Sultanului și a Porții,

1674

a fost la 27 Ianuarie scos din posiţiunea lui şi chemat
să dee socotâlă, n'a fost înse primit nici de MarelcVizir, nici de Sultanul în pers6nă, ci osândit să i se
1)
chioi
2)
perg.

Residentul 16n Cristofor Khinâsperg cătră Impăratul, Ada(în Bulgaria la Dunăre) 3 Ianuarie 1674.
impăratul Leopold 1, cătră residental I6n Uristofor de KhindsViena, 21 Fevruarie 1674.
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confisce averile şi să fie surghiunit pe viaţă în Dardanele.

Intre aceste aii intrat în Moldova 7000 de Tătari
dimpreună cu 1000 de Turci comandaţi de Chior-Paşa,
apoi. în urma unei hotăriri

luate

în comun un detaşa-

ment de 1500 Tătărt, 500 Turci şi 500 Moldoveni a
pornit înainte spre laşi, ca să facă recunâşteri asupra
posiţiunilor ocupate de trupele poloneze.
Nu. departe de laşi detaşamentul de recunâştere a dat
peste o câtă de 400 călăreţi polonezi, care ieşise şi ea
să facă recunâşteri şi care, fugind spre Iaşi dia faţa
puterii învederat covirşitre, a perdut 24 Gmeni ca prisonieri şi prin exagerata afirmaţiune, că se apropie o
armată

de 70,000

tat atât de

de Turci şi de Tătari

mult pe garnisâna

a înspăimân-

de acolo, care consista

numai din călărime, încât ea a hotărit şi a şi executat
fâră de întârdiere retragerea ei spre Sucâra şi spre
Hotin, unde se afla pedestrimea poloneză. Imediat după
aceea a intrat apoi 6stea tătărâscă în laşi, a prădat în
t6tă tigna capitala acâsta, a dus multe femei şi mulţi
copiii în robie şi a pustiit în paguba Turcilor întrega
Moldovă cu atâta lipsă de cruţare, încât sărmana ţară,
părăsită cu desăvirşire de locuitorii ei şi despuiată pe
deplin de vite, e în prada celei mai mari miserii.
In timpul acestor evenimente cetatea Camenița, care
era asediată de Polonesi, suferia atât de mult în lipsă
de provisiuni,

încât garnis6na

nânce caii; Marele-Vizir

ei era nevoită să-şi

mă-

a ordonat deci să i se trimiţă

cetăţii strîmtorate 200 de care de proviant și solda pe
şase luni. Când

înse acest

sosit la laşi şi aştepta

transport

de provisiuni

a

să fie escortat în drumul săi
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spre Camenița de un detaşament compus din Turci
şi
din Tătari, garnis6na poloneză-germană din cetatea
Nâmţului a făcut o Yegire violentă contra 'Turcilor şi
contra Moldovenilor, ca să împedeca transportul, a omoTit aprâpe 500 de 6meni, pe când ea 4 perdut abia 70,

şi a obţinut
ear acesta

prin acâsta oprirea transportului la Iași,

cu atât

mai

vîrtos,

cu

cât

şi cele-l'alte

drumuri ce duc spre Camenița şi în deosehi Hotinul de
lângă Nistru se afla
Tote aceste nu Pai
mită şi el Saltanului
de Moldoveni, care i
mascarea înfrângerii.

şi ele în stăpânirea Polonesilor.
impedecat pe Marele-Vizir să tridrept trofee capete de Polonezi şi
se trimiseseră la Baban pentru
In cele din urmă Turcii s'aii îm-

„bărbătat să trimită la Camenița printr”un corp de 3000

de călăreţi, parte Turci, parte Tătari, solda pe jumătate de an, precum şi provisiunea de făină, din care
fie-care călăreț a luat asupra sa un sac.

"

Sârta garnisnelor

germane-poloneze

din Moldova, care

în tot timpul acesta n'aii primit de la Sobieski nici
întăriri, nici provisiuni, nici mubiţiuni, şi astfel nici
că se

mat

pot

susţine

timp

mai

îndelungat,

e forte

vrednică de compătimire, precum iese la iv6lă din o
scrisâre adresată de locotenentul-colonel Teodor Franck,
comandantul

polonez

al

Sucevei,

către

Sobieski, care e

datată de la 25 Pevruarie şi a fost captată de Principele
Dumitraşcu Cantacuzino şi trimisă Marelui-Vizir. După
acâstă scrisâre garnisâna de la Nâmţu a răsbit, ce-i
drept, cu o perdere de 70 morţi şi 30 greii răniţi
până la Sucâva şi a tăiat 500 dintre duşmani; garDis6na concentrată iuse în acest oraş se vede redusă
“la nevoia de a-şi mânca caii, singura hrană ce i-a r&-
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mas dnpă-ce a mâncat cânii, pe care-i avuse la dânsa”
De 6re-ce duşmanii aii înfundat t6te puţurile de la p6lele castelului şi bat afară de acesta tote drumurile cu
an necurmat foc de puşti, lipsa de apă şi de lemne e
în cetatea asediată atât de mare, încât acoperişul castelului a fost întrebuințat ca combustibil şi garnis0na
a fost nevoită în mai multe rânduri a face leşiri, care |
ati fost împreunate cu mari perderi din ambele părţi
şi al fost zadarnice mai ales pentru-că avantposturile
oștirii moldovene, cutrierând pentru recunâşteri împregiurimile cetăţii, ai ştiut totdeauna să priudă la timp
veste despre pregătirile făcute pentru ieşire.
Armata de asedii de la Sucera consistă din şapte
companii de urci comandate de Chior-Paşa, din 12
companii ale Don:nului Moldovii şi de 2000 de 6meni
adunaţi ca contingent al supușilor şi al poporului din
Moldova.
Turcii nu pot înse să-i inspire garnisânei acea-și
frică ca Moldovenii desnădăjăuiţi, şi dacă în timp de 14
;
gile cetatea nu va fi provădută cu 6meni, cu proviant
şi cu muniţiuni, ea va trebui, — după-cum declară Franck fără de sfiali, — să se predee în mânile duşmanului în urma nevoilor grele.
Intre aceste a sosit în tabăra Marelui-Vizir un curier
al lui Petru Dorojenco, Hatmanul Cazacilor de Zaporov,
care cere cu stăruință ajutor grabnic. Din scrisorea

adresată de Hatman Chehaialei Marelui-Vizir, datată din
Czeherin la 29

Ianuarie

curierului tese la ivâlă,

1674,

că

precum şi din spusele

Moscoriţii ai cucerit deja

şase dintre oraşele căzăceşti, între care Cercas,

şi Corsin sunt cele mai însămnate,

Caniow

ai asediat Czehe-
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rinul, reşedinţa lui, şi afară de acesta s'a pus în mişcare spre Crimea o deosebită armată de 50,000 Calmuci şi Cazack, ca să-i atace pe Tătari. Ingrijat dar,
ca nu cum-va supușii săi să se răscâle şi să se unscă
cu Moscoviţii, Dorojenco se rgă să i se trimită Tătarii tăbăriţi în Moldova ca cel mal grabnic ajutor
armat şi astfel să li se trimită ordine în acest înţeles
atât lor, cât şi Sultanului Kalga. Primejdia acesta a
fost confumată şi prin scriscrea trimisă din Barişovca
la 16 lanuarie 1674 de cătră Dumitraşcu, căpitanul
moscovit de la Bereiaslav, Domnului Moidorii, în care
se spune desloşit, că la 31 Decemvrie (st. v.) 1673
6stea de 70,000 6meni a Moscoviţilor a plecat sub comanda Generalului Chewanski, cu care s'aii unit şi căpeteniile loan Somulewicz şi Gheorghe Romadanowski.
Primind ştirea acâsta, Marele-Vizir i-a trimis lul
Dorojeneo,

ce-l

drept,

numai

deocamdată

500

dintre

Tătarii din Moldova în ajutor, dar a ordonat să se
facă în întrâga împărăție cele mai întinse şi mai zcl6se pregătiri de răshoili, care sunt dovadă învederată
despre temerile ce-i inspiră intervenţiunea moscovită şi
îndoitul răsboiii ce se produce prin ea.
Tot se mai menţine de altminteri credința generală,
că medicul Alexandru Mavrocordat a curmat din adins

viaţa lui Panaioti Nicusio

şi anume

nu în urma vre-

unei însărcinări din partea 'Turcilor, ci numai din
egoism şi ca să moştenâscă importanta lui posiţiune;
el a şi obţinut în adevăr posiţiunea acesta prin intervenirea unei rude a Marelui-Vizir, pe care o tratase cu
succes în hidropică. Perderea lui Panaioti e de altminteri, în genere,

mai

regretabilă

pentru

Turci,

pe care

îi sfătaia să nu rumpă la timp nepotrivit relaţiunile cu
Împăratul, decât pentru Impăratul el însu-şi, ale căruia
interese numai cu gânduri ascunse şi nu odată cu rea
credință 1şi dedea silinţa să le susţie, astfel că MareleVizir, care acum e lipsit cu desăvirgire de orientare, a
perdut prin mârtea lui mai mult decât Impăratul pe
jumătate servit şi pe jumătate trădat.
Marele-Vizir a cerut nu de mult de la Apafty extradarea boierilor mai de frunte, care s'aii refugiat în
Arde! cu tributul anual deplin adunat al Munteniei,
căci altfel atât Principele Ard6lului, cât şi aceşti fugari vor fi consideraţi ca duşmani at Porții și vor fi
urmăriți cu cele mai aspre mijlâce de execuţiune. Ea
li-a făcut în acela-și timp rebelilor maghiari împărtăgire verbală, că ei m'aii să conteze la ajutorul Porții
câtă vreme ea se află în răsboii cu Polonia şi cu Moscoriţii, vor put înse mai târgiii, după-ce va fi resolvat
aceste conflicte şi va fi concentrat oştirile ei propri! n
Ungaria superidră,
Păcând Pârta lui Sobieski ofertul de a-i trimite dorita anticipaţiune de bani, dacă va trimite pe vre-una
din rudele sale drept ostatec, el a răspuns, că „Du
pâte să trimită ca ostatec pe vre-una dintre rudele sale
din Polonia în Turcia, fiind-că prin acâata s'ar da
neapărat de gol apucătara şi tainica lui înţelegere; el
a rugat inse pe Regele Franţei să dee ambasadorului
francez, care se afla ori va fi trimis la Pârtă, împuternicirea de a da garanţie suficientă -pentru suma ce i
se va da; ţine de altminteri, ca să i se dee, mai nainte de a îi primit banii, lămuriri precise asupra con-

|
i

l
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diţiunilor şi asupra reservelor, cu care Pârta e dispusă
a-i da acest ajutor de bani“,
Răspundând înse la aceste, Marele-Vizir a făcut obiecțiunea, că „negoţierile aceste, care se urmeză îu taină
numai cu el, n'aii să fie aduse de loc la cunoştinţa
Praucezilor ; apoi Porții nu îi pare câtu-şi de puţin
acceptabilă garanţia dată de Francezi, care sunt o națiune de tot schimbăci6să ce nu se ţine de vorbă nici
în afacerile ei şi cu atât mai puţin ar put să se ţie
în interesul străin

al

lui Sobieski;

ei e deci invitat a

propune vre-o altă garanţie şi a evita orl-şi-ce participare a ambasadorului francez în afaceri, asupra cărora are atât de mult să se păstreze secretul; pe când
înse Pârta e gata să satisfacă pe deplin cererea lui în
ceea ce priveşte ajutorul de bani, ea ţine ca tot dreptul să fie de mai nainte dumirită asupra modului, în
care i se va face restituirea, şi anume, dacă după reuşirea lui Sobieski restituirea se va face din propriii lui
bani ori din alţii, dacă după urcarea lui în scaun ea
se va face prin o repartiţiune generală ori pe altă cale.
Cât, în sfârşit, pentru serviciul, pe care Porta i-l cere
drept compensaţiune, el nu e nici imposibil, nici greii
şi se mărgineşte numai la formala cedare pe cale
pacinică a întregei Podolit, care a fost şi altfel cucerită cu arma şi se află sub stăpânirea Osmanliilor;
dacă e mulţumit cu acesta, s'o spuie fără de amânare,
pentru-ca

sumele

de bani ce i s'aii

la locul cuvenit la disposiţiunea lui,
losi la timp de ele 1).

promis

să fie puse

ca să se pâtă fo-

1) Residental ]6n Cristot de Khindsperg cătră Imptratul. Adachioi, la Danăre, 22 Martie 1674.

—i

382
1614

Cei trei mil de călăreţi trimişi la Camenița cu banii
şi cu sacii de făină nu numat ali scos-o acâsta norocos
la capăt, dar s'aii şi întors la laşi fără-ca să întiupine vre-o resistenţă din partea Polonesilor şi aii escortat de aici cu cel mai bun succes până la Camenița
cele dont sute de care de provisiuni ce rămăseseră aici.
De 6re-ce cei opt-sute de boi întrebuinţaţi la acest
transport ati rămas în cetate şi aii maj fost aduse tot

impor-

acolo alte 300 care de provisiuni din Mohilew,
tanta cetate

e

atât

de cu

prisos

aprovisionată,

încât

pâte să se despăgubescă pe din destul pentru fometea,
pe care a suferit-o, şi aşteptă fără de grijă un asedii
de câte-va luni,
Dacă

ne gândim

înse,

că

Polonesii

aveai

fără

în-

doială putinţa de a împedeca aprovisionarea unei garpis6ne ajunse la ultima strimtorare, care în scurt timp
ar fi trebuit neapărat să predee cetatea şi dimpreună
cu ea îâtă Podolia fără de luptă în stăpânirea Polonesilor, şi că încercarea acesta tot nu s'a făcut, dacă
ne gândim, că cele trei cetăţi moldoveneşti căgute după

bătălia de la Hotin în stăpânirea Polouesilor, în care

se află mai ales garnisâna germană, sunt în lipsă de
provisiuui şi de muniţiuni ajunse la nevoia de a li se
preda Turcilor, i se dă observatorului nepreocupat în-

vederat

pe față

atitudinea trădătâre manifestată prin

aceste negligențe ale lui Sobieski față cu Polonia şi
față cu cregtinătatea, şi îngâmfarea 'Turcilor a început

ear să crâscă vădând cu ochii. Tocmai răgămendu-se pe
acestă înţelegere cu Sobieski a recâștigat; Marele-Vizir
pe de o parte aprâpe întrega Moldovă, ear pe de alta ”

libera comunicaţiune cu Camenița şi, ne mai temându-se
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se
de o năvălire a Polonezilor, a luat disposițiuni să
clădescă o nouă punte de luntri la Isaccea, în locul
mai
celei de mat nainte, ear acâata cu intenţiunea de a
în
tăberit
Tătari
de
trimite 6000 de Tarci la corpul
tâte
sporită
Moldova şi de a ocupa prin 6stea astfel
trecătorile Nistrului din faţa Moscoviţilor *).

şi în
Turcii nu şi-a adunat reserve de provisiuni
cartierul general al osmanliilor a şi început să se simtă
cum
o atât de mare lipsă de unele soiuri de alimente,
încât
,
berbec
de
cea
şi
e de exemplu carnea de vită
ruinată
comandanții Tarceşti, fiind Moldova pe deplin
muta
a
de
şi Muntenia fârte sleită, înclină spre planul
Arâdl în
câmpul de răsboiii peste Muntenia şi peste
la duşPolonia cea măn6să, unde susținerea pe socotâ
ată.
asigur
cât-va
manului a armatei ar fi întru
Domnul Moldovii, Dumitraşcu (Caatăcuzino), a vestit

la 20 Aprilie

pe Marele-Vizir, că el a primit prin 0

vrednică
rudă a sa trimisă ca isc6dă în Polonia ştirea
e pu se
secret
erilor
negoţi
urma
de tâtă încrederea, că în
rea
hotări
luat
a
ei
la cale de Sobieski republica Poloni

încredere, care
de a trimite la Portă un internunţiii de

că trimisă
va av6 să aducă înapol şi pe Agaua turcâs
erilor de
anul trecut la Yargovia în cestiunea negoţi
pace.
secret
La 21 Aprilie Marele-Vizir a primit raport
căde
despre o luptă, pe care doue-spre-gece escadrâne
6nei din
Jărime poloneză trimise pentru întărirea garnis
Impăratol. Ada1) Residentul fn Gristof de Khindsperg cătră
chici, 2 Aprilie 1674.
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Sucâva aii avut-o în drumul lor cu Sultanul Ghiraj,
căpetenia tătărescă, pornită spre a prăda câte-va sate
din Polonia, cu un succes atât de NOrOco3, încât, cea
mai mare parte a cetelor de Tătari a fost nimicită.
Spre a nu descuragia armata turcesc, Marele-Vizir
păstreză asupra acestei ştiri triste cel mai mare secret
şi publică numai ştirile favorabile ce sosesc,
De 6re-ce Porta a făcut; de altminteri în tâte răsbâiele eX cu puterile creştine spre paguba ek experienţa,
că trupele moldoralache at fost în momentul decisiv
necredinci6se şi i-ai făcut duşmanului lesniri, ea a luat
hotărtrea bine chibzuită de a se folosi de ele numai
pentru escortarea transporturilor de provisiuui 1).
1674

Internunţiul

polonez

Siekerziuski,

Colonel

în

armata

poloneză şi unâltă confidentă a planurilor lui Sobieski,
a sosit la gece Maiii în Baban la Marele-Vizir, a fost
ținut sub aspră priveghiere, ca să nu vie în atingere
cu persâne străine și li 18 Maiii primul ministru turcesc Pa primit în audienţă.
El i-a presentat acestuia o scrisâre alui Sobieski, în
care se spune, că numai mârtea subită a Regelui Poloniei a făcut să se amâne concediarea ambasadorului
turcesc, republica înse doreşte şi acum, ca mai nainte,
să închee pace cu Pârta;

verbal

a adăugat

internunţiul

numai că Polonesit aştepta cu atât mai grabnic răspunsul, cu cât el ar sosi la cel mal potrivit timp mai
nainte de disolvarea dietei intronite. Răspunsul pre1) Residentul ]6n Cristof de Khinâsperg cătră
chici, 6 Maii 1674.

Impiratal, Ada-

sumpţios

al

Marelui-Vizir

a fost:

„Not

suntem

gata de răsboiii; dacă înse veţi cere printr'un

deja

mare am-

basador pace de la Sultanul, îmi voi da şi ei silinţa,
şi pote-că Sultanul va asculta cererea râstră“.
La întrebarea Marelui-Vizir, dacă mai are ce-va de
spus, internunţiul a răspuns afirmativ, inse cu adaosul,
că acâsta nu pâte s'o spună în public.
Când apoi Marele-Vizir a cerut să i se facă împărtăşire despre însărcinările secrete date în scris, internunțiul i-a predat !n original instrucţiunile secrete primite de la Sobieski (a cărora copie exactă Khindsperg
o trimite Impăratulut alăturată la acest raport). Bobieski se declară în ele dispus a mai prelungi, la nevoie, termenul

de

cinci

săptămâni

stabilit pentru

ale-

gerea Regelui, ear mărimea sumei ce urmeză ai se
împrumuta o lasă la libera apreciarea Marelui-Vizir.
Intre aceste Sobieski a rătras din adins întrega armată poloneză din Podolia, pentru-ca aprovisionarea cetăţii Camenița, care e apărată de o garnis6nă de 6000
leniceri, să se pâtă face fără de împedecare şi în t6tă
comoditatea; în acelaşi timp şi-a dat, în urma stăruinţelor Marelui-Vizir, t6tă silinţa de a determina prin
fel de fel de dificultăţi şi de neajunsuri pe Moscoriţi
să renunţe la gândul de a-l da Poloniei spriginire ori

ajutor înarmat, ceea-ce a şi avut resultatul, că Moscoriţii şi-aii r&tras

trupele auxiliare

dincolo

de Nipru.

Intr'un cuvânt, trădarea lui Sobieski faţă cu Polonia şi
faţă cu Cregtinătatea e mai

presus de

*) Residentul 16n Cristof de Ehindsperg

t6tă îndoiala 1).

cătră Impbratul. Ada-

chioi, 26 Mai 1674.
59,838. II.
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ski a fost
La 2 Iunie internunţiul polonez Siekierzin
audienţă de
primit îu şedinţă publică a Divanului în
în urmăora
tutur
adio şi a fost concediat în audul
stărui în
şi
torit termeni: „At venit, ca să ceri pace,
a e o ceacela-şi timp să vi se cedeze Camenița. Acâst
sute de
vere fără de rost, pe care în timp de patru
e şi
regat
ărate
nenum
ani, cât am cucerit şi stăpânit
îmo
să
principate, n'am implinit-o şi nu am putut
decu
plinim nimănui. De aceea am socotit a fi lucru
artsăvârşire zadarnic şi neiertat săi fac Sultanului
tă
“.
coti
tare despre cererea v6stră neso
că
Internunţiul a dat la acâsta cu sfială răspunsul,
,
Porții
Polonesii aşteptă acestă graţie numai din mila
starea
căci Marelui-Vizir îi este în deajuns cunoscută
ci.
Polovi
ul
regat
de plâns, îu care se află
Marele Vizir a replicat: „Graţie şi milă sunt la locul lor numai când vorba e de cereri drepte, nu pot
.
inse să fie sperate, când pretensiunile sunt nesocotite
Cât pentru pacea cerută, Polonia să-i trimită Sultanului
ţe
un mare ambasador pentru încheerea ei şi să renun
el
şi
veni
Ja retrocedarea Cameniţei; atunci va inter
(Marele-Vizir) la Sultanul pentru încheerea păcii şi-şi
va da silința să găsescă pentru regatul Poloniei vre-o
altă compensaţiune. De o cam-dată Porta a înarmat. şi
sa făcut gata de luptă, pentru-ca să pâtă începe în
curând răsboiul contra Poloniei“.
Drept îucheere Marele-Vizir i-a dat un răspuns scurt
şi ţinut în formele politeţei convenţionale la adresa lui
Sobieski, i-a dat îuse prin Chehataua sa să înțelâgă, că
tâte împărtăgirile, pe care fostul Domn al Munteniei
Grigoraşcu Ghica şi actualul Domn al Moldovii Dumi-
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traşcu Cantacuzino i le-ai făcut din când în când lui
Sobieski prin scrisorile lor, aii fost făcute cu ştirea şi
cu aprobarea Marelui-Vizir şi din însărcinarea lui, că
Porta i-a promis, ce-i drept, lui Sobieski în schimbul
unor servicii un mare împrumut de bani spre a câştiga
Cor6na, tnse în urma îatârgierii lui cu trimiterea ostatecilor şi prin negoţierile lui circumstanţiale, răpitâre
de timp şi zadarnice ea a fost împinsă a înarma şi a
concentra cu mari cheltuieli o armată puternică, că
Turcii ai părăsit acum gândul de a-i da imprumutul
promis, ceea-ce ar put să împingă armata otomană Ja
răsc6lă, dacă s'ar afla, dar Pârta e gata şi acum, ca
mal nainte, a-i acorda

Poloniei o pace favorabilă,

dacă

condiţiunile ei vor fi acceptabile, şi a-l ajuta cu alte
mijlOce şi pe alte căi pe Sobieski să câştige cor6na
regală, dacă el îşi va da silinţa de a mai amâna
alegerea

de

rege,

că

cedarea

de

bună

voie a cetăţii

Camenița e în contradicere atât cu Coranul şi cu tradițiunile vechi ale împărăției otomane, cât şi cu vada
Sultanului victorios şi nu ar pute să fie justificată prin
vre-un

alt cas analog

din

istoria osmanliilor;

înse odaţă asupra acestui punct,
laţiuni cuprinse în instrucţiunile
şi aprobate.
Concediat astfel şi încărcat ca
nunțiul a plecat la 5 Iunie din
casă în Polonia.
Pe când dar Sobieski a rătras
rite împregiurul Cameniţei, ba a
strimtorare şi garnisna germană
trimis la Camenița provisiuni de

conveniţi

tâte cele-lalte stipusecrete vor fi primite
daruri bogate, interBaba prin Moldova atrupele poloneze tăbălăsat în cea mai mare
din Hotin, Turcii aii
făină încărcată pe 500

cămile şi aii însărcinat în acela-şi timp pe Domnul din
Moldova şi pe cel din Muntenia să trimită şi ei câte-va
sute de care de provisiuni în acea-şi cetate, pentru-ca
să aibă destulă hrană Hanul tătăresc ce urmeză să se
ducă acolo şi el în pers6nă. Acest transport de prorisiuni a fost; escortat; de Caplan-Paşa cu 3900 de 6ment
până la TȚaţora, de unde îl vor primi apoi Tătarii şi-l
vor escorta în cetate,
Puțin în urmă garnisânele germane-poloneze ale celor
trei locuri fortificate din Moldova, Sucera, Nâmţu şi
Ştudeniţa (se vede că e Hotinul), aii fost silite de exirema nevoie să le deşerteze şi ati răsbit prin mijlocul
trupelor inimice cu o perdere de 30 morţi şi aprâpe
tot atâţi răniţi. Pe prisonieri, între care ai fost unul
din Curlanda,

trei

Svedieni,

cinci

din Danţea,

ear cek-

Valţi Prusieni şi Polonest, Domnul Moldorii Dumitraştu
(Cantacuzino) i-a trimis la 13 lanie la Baba MareluiVizir, care era, ce-i drept, dispus a-i lăsa în viaţă,
dar a fost nevoit; printr'un ordin al Sultanului a-l executa fâră de amânare.

Porta e ţinută

de

altminteri

de Domnul

Moldorii

Dumitraşcu mereii în curent despre cele mai importante

din evenimentele ce se petrec în Polonia, şi un efect cu

deosebire înveselitor a făcut asupra Turcilor cam îngrijaţi şi puşi pe gânduri ştirea dată de el despre urcarea în scaun alui Sobieski, în urma căreia Sultanul

a plecat de la Isaccea

şi se gândeşte

să iee măsuri

pentru trecerea neintârdiată a Dunării *).
2) Residental I6n Cristofor Khindsperg cătră Impăratul.
chici, 3 Iulie 1674.

Ada-
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Sultanul a plecat la 5 Iulie în Moldova spre laşi, a
trimis pe Ibrabim-Paşa cu jumătate din 6stea turcâscă
şi cu tote cetele de 'Tătari în Ucraina contra Moscoriților şi a luat hotărirea de a se stabili dimpreună cu
Marele-Vizir la Soroca nu departe de riul Nistru, unde
se ating hotarele Moldovii cu ale Ucraine, ca să aştepte
aci mult doritul sol de pace al Poloniei şi să urmărâscă din depărtare mersul răsboiulut pornit contra
Moscoriţilor 1).
Sosind la 25 Septemvrie la Iaşi, Khindsperg a avant
parte de o escelentă primire din partea Domnului Moldovii Dumitraşcu Cantacuzino, care i-a trimis spre întimpinare pe cel mai de frunte dintre boieri şi Va primit în tote privinţele forte politicos.
Cu câte-va dile ma! nainte trecuse prin Iaşi Internunțiul polonez I6n Karaboski mergând la Sultanul, care
trecuse cu întrâga sa 6ste de la Soroca Nistrul şi năvălise în Ucraina. Călătoria lut de la Varşovia ţinuse
timp de două luni întregi, şi însărcinarea lut era să
anunţe urcarea în scaun alui Sobieski şi înclinarea Poloniei spre pace, dacă Porta e dispusă a retroceda Podolia cucerită dimpreună cu Camenița. Sultanul a răspins fără de răsgândire condiţiunea acesta despreţuind o
pace astfel cumpărată, şi de aceea i s'a făcut neplăcutalui internunţiii polonez o primire puţin onorabilă.

Soldaţii germani din cele patru cetăţi moldovene că-

dute ai intrat de curând în serviciul Domnului din
Yoldova. In acela-şi timp înse 'Tătarii aii dat, în cruda
1) Residentul I6n Cristofor de Khindsperg cătră Impăratul. Qa=
laţi, în Moldova, 8 Ilie şi 6 August

1674.

1674

1674
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poruncilor desluşite ale Porții, năvală în câte-va mari
sate moldoveneşti, depărtate numai la vre-o doue câsuri
de Iaşi, le-aii prădat cu desăvirşire, aii luat 2000 capete de vite şi aă tirit cu dânşii în robie 4000 de suflete. Miseria acestei mari şi frumose ţări e în aderăr
îngrozitâre, şi cea din urmă pustiire, făcută mal întâi
de Polonesi şi repetată apoi de Tătari, a fost atât de
peomeneşte

rea

şi

atât de necruţător

nimicitâre, încât

doue treimi din poporaţiune parte s'aii risipit, parte
sali prăpădit în alte chipuri.
De o cam-dată Pârta se mulţumeşte cu negoţierile
de pace atât de lente şi de răpitâre de timp ale lui
Sobieski, fiind-că speră, că prin acestă amânare el va
răuşi a-l câştiga pe Magnaţii împotrivitoră pentru pace.
Aucă de Ja începutul campaniei a luat de altminteri în
tainică înţelegere cu Marele-Vizir asupra sa sarcina de
a pune la cale negoţierile de pace şi de a le duce înaatacurile

Turcilor

contra Poloniei şi de a-l determina prin fel
cuvinte pe Sultanul să plece de la armată şi
t6rcă la Isaccea şi la Adrianopol, ceea ce în
şi întâmplat — sunt câte-va dile.
In cursul acestor evenimente a murit la

de fel de
să se înadevăr s'a

inte, de a

împedeca

camdată

o

de

Constanti-

nopol fostul Domn al Munteniei Grigoraşcu Ghica tocmai
când îi ridea speranţa
Nuateniei 1),
1675

După doue

raporturi

de

a

fi ridicat ear în scaunul

adresate

de

Domnul

Moldorii

1) Residental I6n Cristofor de Khindsperg cătră Impăratul. Iaşi,
29 Septemvrie 1674.
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Porții, la 24 Decemyrie 1674 şi la 10 Ianuarie 1675,
şi comunicate în extract, Sobieski, asigurând partea su-

peri6ră a Podoliei prin generalul Landskoronski, care a
luat posiţiune la Camenița, ear partea inferiră prin
câţi-va coloneli, care ati rămas la Bar şi la Mohilew,
a intrat cu toiul armatei în Ucraina, unde a pus garnis6ne în câte-va cetăţi, şi a înaintat până la Nipru,
trei mile de la Zeherin, unde şi-a pus cartierul Ja orăşelul Sola. Acolo s'a pus, precum se dice, la cale între
el şi Moscoviţi o învoială, în virtutea căreia aceştia îl
cedâză dincâce de Nipru Kievul şi Kaniovul, ear în
schimb li se recunşte stăpânirea a t6tă ţara şi a întregului popor de dincolo de Nipru, De 6re-ce Polonesii
a bătut cetele de Tătari ale Sultanului Hadri Ghirai
şi le-aii făcut o perdere de 1000 de morţi, strimtoratul Dorojenco a fost cuprins la Zeherin de mare spaimă
şi a trimis la Sobieski dot soli cu propuneri de intrare
la învoială, ceea ce face ca Turcii să nu prea pună
mult temeiii pe credinţa lui. Se aşteptă de altminteri
sosirea în pers6uă a Hanului tătăresc în fruntea oştirii
sale, ca să dee năvală în Ucraina. După-ce a dislocat
cele mai multe din trupele sale poloneze dincâce şi dincolo de Bug, Regele Poloniei a aşegat restul pedestrimii
şi al călărimil la Mobilew şi a lăsat numai pe Generalul Korezki cu lefegii germani în Ucraina, unde e de
altminteri lipsă de provisiuni. In cetatea fortificată
Raskow,

care

a fost

cucerită

şi ea de Polonesi, li s'a

asignat loc de şedere pribegiţilor foşti Domni din Moldova şi din Muntenia, Constantin (probabil Basarab, care
a domnit în Muntenia de la 1654 până la 1658,—

vedi Engel p. 298) şi Petru

(probabil

Petriceicu, fost
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Domn din Moldova). Sobieski le asigurâză liberilor Cazaci
moscoviți de peste Nistru, dacă vor să intre în serviciul Poloniei, drepturile nobililor polonezi intraţi în ser-

vicii, ear supuşilor căzăceşti eliberarea de sub jugul
de servitute. Atitudinea lui Dorojenco e âncă nelămurită ; căpetenia Cazacilor de peste Nipru, Popovici, se
pregăteşte să nărăl6acă'n Moldova.
După ştiri sosite mai târgii 'Tătarii din Crimea ai
năvălit în Moldova şi atât în virtutea numărului lor
covirgitor, cât şi cu ajutorul primit de la Turci ai
respins o Yeşire a garnis6nei poloneze-germane din cetatea Rascow

de lângă

Nistru, ali măcetărit pe cea mai

mare” parte din cei ieşiţi şi ai făcut prisonieri pe dot
căpitani de frunte. 0 altă ceată de Tătari şi anume
cea mal puternică a pornit sub comanda Sultanului
Nuradin, feciorul Hanului tătăresc, spre Brazlav, ca să
facă prisouier pe Sobieski el însu-şi, care a stirnit în
Tătari setea de luptă şi de pradă prin lipsa lui de
trupe şi prin neincrederea ce li-a inspirat-o Moscoriţilor,
care, recunoscând din scrisorile lui interceptate necredinţa lui, i-aii refusat ori-şi-ce ajutor înarmat,
Impregiurarea, că Sobieski cu t6te progresele făcute

de armatele lui n'a urmărit şi n'a nimicit un singur
ture, ci, din contra, a rătras cea mai mare parte din
6stea lui pentru iernare în Polonia, e un semn că el
doreşte să întreţie bune relaţiuni cu Pârta 1).
1615

După cele din

urmă

rapârte

date de Domnul Mol-

1) Residentui 16n Cristofor de Khindaperg cătră Impăratal. Adrianopol, 7 Fevruarie 1675.
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dorii (Dumitraşcu Cantacuzino) pe basa in formațiunilor
primite din isvâre proprii Moscoviţi! i-aii promis lut
Sobieski un însămnat corp auxiliar de infanterie, dacă e
dispus să-l îutrebuinţeze ca garnis6ne în cetăţile din
Ucraina cucerite de el, i-ai refusat înse de o cam-dată
călărimea,

pe care

o

ceruse.

Indispus

atât

din causa

acestei oferte lipsite de bună-veinţă, cât şi în urma
puterii din ce în ce mai covirşitâre a Tătarilor ce se
apropiali, regele

a

plecat;

sub

pretextul încoronării din

cartierul
Varşovia,
lipsei de
nesigur.
tătăresc

săi de iarnă de la Brazlav la Lemberg și la
lăsând cetăţile ocupate pe Nistru în urma
provisiuni suficiente în prada unui viitor forte
Nainte de plecarea sa el a rugat pe Hanul
şi pe Dorojenco prin scrisori stăruitâre să mij-

loc6scă

pacea între Polonia şi Pârtă;

nu s'a rostit de

de 6re-ce îuse el

loc în ceea ce priveşte condiţiunile

păcii, Marele-Vizir presupune, că cedarea Podoliei e
pentru Sobieski şi acum, ca mai nainte, inacceptabilă
şi că gândul lui e numai să amâne înaintarea în Polonia a armatelor turceşti, până-ce nu va fi ajuns
să se aşede mai bine în scaun şi să pâtă ieşi cu mai
multă putere la răsboiii, Pârta doreşte cu tâte aceste
şi tot mai speră să-i sos6scă un sol polonez cu plenipotență de a încheia pacea 1),
Alexandru Mavrocordat, căruia Marele-Vizir i-a încuviințat cererea de a fi admis să facă servicii de dragoman, a tradus în audienţă propunerea acestuia şi
1) Residentul I6n Uristofor de Khindsperg cătră Impăratal, Adrianopol, 26 Martie 1675,

1675
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răspunsul residentului Khindsperg atât de inexact şi de
neajutorat, încât a leşit în mod eclatant la îvelă lipsa
lui de cunoştinţe în ceea ce priveşte limba turcâscă şi
raporturile de la hotarele Ungariei, care eraii obiectul
discuţiunii,

şi astfel, fiind compromis

şanse

are prea de tot puţine

de

a

în ochi tuturora,

mai

fi aplicat în

asemenea funcțiuni oficiale 1).
1675

Contecusino (Cantacuzino), trimis să fee informaţiuni,

sa întors în Muntenia însoţit de un ambasador polonez,
şi Domnul a întrebat pe Marele-Vizir, dacă are să trimită pe acest internunţiă la Pârtă, a primit înse T3punsul să-l trimită la comandantul suprem IbrahimPaşa, dacă nu are plenipotenţă formală şi specială.
După raportul făcut de Apafiy la Pârtă Sobieski propune următârele patru condițiuni de pace: a) Cedarea

cătră

Turci

a unei

jumătăţi din Podolia şi a cetăţii

Camenița, înse ca acest teritorii să fie adăugat la Moldova şi cetatea să fie ocupată pe jumătate de Moldoveni şi pe jumătate de Turci; ?) retrocedarea cătră
Polonia a celei-lalte jun:ătăţi din Podolia; c) lăsarea
intregei Ucraine în stăpânirea lui Dorojenco; d) restituirea afintului mormânt şi a celor-Paite locuri sfinte
clerului catolic.

Aceste

informaţiuni

nu sunt înse,

după

un raport ulterior al lui Ibrabim-Paşa, pe deplin exacte,
căci ambasadorul Poloniei a propus, ce-i drept, cedarea
unei jumătăţi din Podolia, dar nu şi cele-l'alte condi-

țiuni, Tocmai de aceea

Ibrahim-Paşa la lăsat pe am-

1) Residentul 16n Cristofor de Khindsperg cătră Imptratul. Adrianopol, 17 lunie 1675.
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basador să plece acasă şi a trimis cu el 0 Agană ca
gardă de siguranţă pentru solul de pace ce urmeză să
trimită Polonia cu plenipotenţă formală şi precis specificată.
Acxandrin Mavrocordat, dcşmanul îndârjit şi rivalul
primejdios al dragomanului împărătesc lanachi Porphyrita, a lipsit pe acesta într'atâta de ori-şi-ce vadă,
incredere şi influență la Pârtă, încât nimic nu se mai
pâte obţin6 ori scâte la cale prin el. De 6re-ce afară
de acâsta lanachi i-a făcut cu învederată uneltire şi
necredinţă residentului Khindsperg ruşinea, că i s'a re-

fusat audiența în mai multe rânduri cerută la Sultanul,
şi a mărturisit fără de sfială şi în contradicere cu datoriile oficiului săi hotărirea lui fermă de a nu interveni contra propriului stă Patriarch şi contra clerului
săi în cestiunea sfintelor locuri în favorul preoţimii catolice, Khindsperg propune destituirea necondiționată a
acestui dragoman,

care nici în alte afaceri nu e vrednic

de încredere şi a devenit deocamâată şi incapabil. Residentul crede a pute să găsâscă înlocuitor în Alexandru
Mavrocordat, care submin6ză în mod sistematice tâte
afacerile tratate de lanachi şi care i s'a oferit lui
Khindsperg cu vorbe desluşite să pârte în schimbul unei
remuneraţiuni anuale de grijă pentru interesele împărăteşti;

pe lanachi, — a adăugat

Mavrocordat, —

care

a cădut în dispreţ la Curte şi e cu desărirşire lipsit de
trecere, nu se pâte pune nici un temeiii, şi el este în
present tot atât de incapabil de a stirni ori de a împedeca un răsboiii cu Turcii, pe cât de incapabil e să
ducă la resolvare favorabilă dificila cestiune a graniţelor, căci în acela-şi timp a fost lovit şi de o b$lă tru-
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p6scă din ce în ce mai grea,
lor să 1).

şi de înstrăinarea amici-

1676

Disposiţiunea pentru destituirea necredinciosului Dragoman Îanachi Porphyrita, deşi nu de mult el fusese
recompensat prin sporirea lefii, a fost luată astfel, că
residentul a avut să-i arăte sivguratecele puncte, în
care e: acusat de infidelitate şi de alte fapte condamnabile, să-i c6ră o răspundere precisată în scris şi să o
trimită acesta în original Împăratului. (EL a fost înse
îu urmă grațiat şi confirmat din noi în posiţiunea lut).
In ceea ce priveşte oferta lui Mavrocordat Impăratul
păstreză o tăcere eloquentă 2).

1677

Impăratul îi permite residentului să dee lui Mavrocordat, dacă acesta îi va fi făcut vre-un bun serriciii,
în numele săă, drept recompensă vre-un dar 5).

1678

După-ce Khinâsperg a presentat în copie cele trei
patente sali manifeste ale lui Wesseleny şi ale complicilor săi francezi marelui dragoman Alexandru Mavrocordat, care întrece pe reposatul Panaioti Nicusio în
ceea ce priveşte vada, furîurirea şi increderea şi conduce apr6pe după bunul să place afacerile privitâra la
puterile creştine, şi a făcut rii reclamaţiuni din causa
1) Residentul I6n Cristofor de Khindsperg

cătră

Impăratal. Pe

Bosfor, 22 Mai, 27 Iunie, 12 Iulie, 21 Octomrrie 1676.
*) Împăratul Leopold 1. cătră residentul de la Constantinopol
Khindsperg, Viena, 18 Noemvrie 1676.
2) Impăratul Leopold 1. cătră residentul de la Constantinopol
I6n Cristofor de Khindsperg. Viena, 9 Aprilie 18677.
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atitudinii

îndoelnice a Porții, Mavrocordat

a răspuns la

11ja7 Noemvrie 1677 în scris, că năvălirea în Ungaria
superidră a Insurgenţilor maghiari şi a trupelor ausziliare străine s'a .făcut fără de ştirea şi învoirea Porții
şi că îndeosebi Apaffy a călcat pe faţă ordinul ce i s'a
dat de a vu se amesteca în turburările

Prin o altă adresă de la 21
vrio

1677

Mavrocordat

arată,

din

Ungaria,

Noemvrie şi 1 Decemcă

deocamdată,

până

când nu i se va fi acordat residentului a treia audienţă,
el i-a făcut, după cum acesta a dorit, Marelui-Vizir
despre tâte cele petrecute în nordul Vagariei un raport
amănunţit, care nu a lipsit a-l face pe acesta să se
mire de nesupunerea lui Apaffy; Marele dragoman a
promis totodată a-i obţin lui Khindsperg în curând o
audienţă la Sultanul,
Mavrocordat i-a dat residentului în o convorbire secretă sfatul, ca pe bine dispusul

Mare-Vizir

şi pe Che-

haiaua lui, cărora Khindsperg le pusese nu de mult
pentru stirpirea răsculaților maghiari şi pentru nimicirea lor în perspectivă

o însămnată

recompensă,

să-i

câştige pe deplin pentru interesele Impăratului obţiind
şi predând Marelui-Vizir un dar de 12,000 de galbeni,
ear Chehaialei unul de 2000. Căci la Turci, — a observat el, — e luată oferta făcută din propriul indemn
drept o promisiune, promisiunea drept obligament, ear
fapta grabnic împlinită drept dar îndoit ; apoi în faţa
actualelor disposiţiuni pacinice ale Marelui-Vizir se pâte
obţine cu suma simplă ceea ce în urmă, după începerea
campaniei,

nu se va put

e repetat şi în scrisţrea
marelui dragoman

cu una îndoită.

de la

1:

şi e aprope identic

Acela-şi sfat

Ianuarie 1678 a
cu

tosărcinarea
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dată de Impăratul residentului, ca să-i promită MarelulVizir ua dar de 30,000 taleri pentru înăbuşirea r&scâlei din Ungaria superi6ră.

Ia urma disposiţiunii luate de Marele-Vizir residentul
a primit, conform cu cererea sa, cu chirie drept locuinţă casele reposatului Doma dia Muntenia Grigorazcu
Ghica, care se află în Fanar,pe

ţărmul

Mării;

Reniger

şi Casanova ati şedut şi ei tot acolo 1).
1613

1618

Având în vedere marea trecere alu! Mavrocordat la
Pârtă, trebue să se facă tot ceea ce e cu putință spre
a ţine pe acest influent mare dragoman în bune disposiţiuni 2).

Ambasadorul

polonez

Glainski,

care

a încheiat

în

sfirgit pacea şi s'a învoit cu cedarea cetăților Bar şi
Miedzibor, a propus la 10 Martie Marelui-Vizirîn schimb
din partea Poloniei 28 de condițiuni de mal puţină
importanţă, care urmeză să fie trecute în tractatul de
pace, şi a predat lui Reis-Bffendi actul, în care ele
sunt formulate.
Articolul 6 din aceste cere, ca Domnul Moldovii să
predee biserica catolică din Iaşi Iesuiţilor, articolul 7-lea,

că atât Domnul din Moldova şi cel din Ardei, cât şi
Paşalele din Silistria şi din provinciile învecinate să
pună în viitor stavilă năvălirilor făcute în Polonia şi
1) Residental dn Cristofor de Khindsperg cătră Impăcatul,
Constantinopol, 22 Ianuarie 1678.
2) Rescriptul Impăratalai Leopold [. cătră residenta! Khindsperg. Viena, 18 Martie 1678.

399

altor păgubiri ale supuşilor polonesi şi ale avutului lor,
articolul al nouelea, ca în acele ţinuturi să nu se mat
pună

altă Paşă

afară de cea

de

la Camenița,

articolul

27-lea ca Domnul Moldovii să pună prin o judecată
drâptă capăt conflictului ivit între nobilul de Balaban
şi moldovenul Ursachi.
De 6re-ce tractatul de pace încheiat între Portă şi
Polonia a fost subscris la Constantinopol âncă la 6
Martie 1678 de cătră acelaşi Palatin de Culm Jan
Gninski,

ca ambasador,

şi de cătră Starostele de Chelm

Mihail Rzwuski, e cam problematică
ri6ră a acestor pretensiuni 1).

acceptarea

poste-

Lucrând în tainică înţelegere cu Porta, Regele I6n
Sobieski a trecut intrega Podolie în mânile Turcilor,
pentru-ca ei prin despuieri şi prin asupriri să ruineze
în avutul lor şi să sărăcâseă pe adversarii lui, cei mai
de frunte şi mai bogaţi senatori, care aii acolo moşii.
EI doreşte şi cere afară de acâsta o puternică năvală
tătărescă în interiorul Poloniei numai şi numai pentru umilirea şi inăbuşirea celor-Palţi adversari interni
al lui. Drept asemenea adversari sunt socotiți: Krizki,
subcamerariul de Caliş, Palatinul Kaliski, Starostele de
Mezerici în Polonia mică, — Pisarski, Lubowiezki, Penkoslavski, Remiano Kielzewski, Palatinul Chalminski,
ambasador la Portă, Pissad Kalminski, Konachoski din

Litrania, Generalul Paz, Cancelarul Paz, şi, în sfirşit,
Vicecancelarul Principe de Radzivil, cumnat şi în acela-şi
1) Residental 16n

Cristofor

Constantinopol, 28 Martie 1678.

de

Khindsperg

cătră

Impăratul.

1678
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timp duşman de mârte al lui Sobieski, care lucreză toţi
împreună pentru răsturnarea lui ),
|
1618

De 6re-ce Ohmielnizki într'o adresă trimisă la 15
Iunie 1678 din tabăra turcâscă de la Bender Regelui
se subscrie „Maiestati Vestrae amicus Georgius Gedeon
Vititius Hmilinski,
Princeps minoris Rusiae et Ucrainiae,
et. Dux Exercitus Zaporoviensis“, Regele e adânc indignat din causa că el 'şi arogă titlul de Principe al Ru„siei mici şi mai ales din

causa

expresiunii

„Amicus“,

care presupune egalitatea de rang; el însărcin6ză dar
pe ambasadorul săi să reclame la Portă şi să protesteze în deosebi în ceea ce priveşte erpresiunea acesta,
pe care nici chiar Domni din- Moldova și din Muntenia
m'aii voie să se folos6scă în relaţiunile lor cu Regii
Poloniei 2).
1678

Bi aii dat
Mamuca

dragomanului

della

Torre,

care

împărătesc
a

fost

trimis

Mare

Antoniu

la

Silistria,

unde se afla Sultanul, îndrumarea de a cultiva necurmat relaţiunile cu marele dragoman Mavrocordat, care
e bine dispus în ceea ce priveşte interesele Impăratului,
şi de a-i spune, că el (Mamuca) nu are în virtutea instrucţiunilor sale voie de a întreprinde nici un pas fără
de ştirea, fără de sfatul şi fără de spriginul lui%),
1) Residental I6n Cristofor de Khindaperg cătră Impăratul,
Constantinopol, 7 Mai 1678.
2) Regcle I6n Sobieski cătră ambasadorul stii de la Pârta
otomană, laworow,

13 Iulie 1678.

3) Internunţiul Petru Francisc Hoffmann şi residentul 16n Cristofor de Khindsperg cătră Impăratul. Adrianopol, 15 Septemrrie
1678.
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După cererea residentului şi după ce a obţinut mai
nainte permisiunea Marelui Vizir marele dragoman al
Porții Alexandru Mavrocordat i-a făcut lui Hoffmann
la 28 Noemvrie o visită şi i-a promis a sprigini cu
tâtă influenţa sa cererea de a i se acorda audienţă
publică atât la Sultanul, cât şi la Marele Vizir şi o
audienţă privată la acesta, precum şi de a i se spori
tainul prea de tot mic. Cu ocasiunea acesta Hoffmann
i-a făcut un dar de 860 galbeni în piese, pe care după
un scurt refus s'a hotărit a-l primi şi s'a pus la disposiţiune ca fiind gata de a servi pe Imptratul în orfşi-care afacere şi orl-şi-când, Mavrocordat a şi obţinut
pe diua de 7 Decemvrie audiența publică la Marele

1679

Vizir, care a făcut atât.lui Hofmann, cât şi lu! Khinds-

perg o primire amicală,

ear

în ceea ce

priveşte cele-

Valte dorinţe li-a dat bune speranţe ?),
Antonie-Vodă

(Rosetti), scos

anul

trecut din Domnia

Moldovii, a fost silit de Marele Vizir prin bickuire şi
prin schingiuiri (flagellato et martirisato) să spună locul, unde şi-a ascuns banii, şi astfel nevoit a da 300
de pungi; el tângeşte cu tote aceste în temniţă fără
de sfirşit.
Nu de mult un sol special a comunicat Domnului
Munteniei (Şerban Cantacuzino) cererea lui Apafty să nu
permită trecerea la P6riă a nici unui Ardel6n afară de
„Cei prevăduţi cu permisiune specială,
Numai în timpul celor din urmă cinci luni de dile
1) Internunţial Petra Francisc
Adrianopol, 16 Septemrrie 1678,
59,838. III.

Hoffmann

către

Imptratul.
26

1679

a
na atat
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1679

ET

IT
eta SEE

Nera

Marele-Vizir a stors de la Domnul din Moldova şi de la
cel din Muntenia 700 de pungi, ceea ce nu-l împedecă
de a mal continua faţă cu dânşii acest sistem de despuiere, In adevăr aceste două ţări par a fi ajuns prin
alchimie în posesiunea secretului de a face bani, încât
afară de îns&mnatele contribuiri naturale de cat, berbeci, unt, sare, câră, miere şi altele pot să satisfacă
setea de avere a Turcilor şi prin atât de mari sume
de bani 1).
Hofimann a făcut la Marele Vizir în namele Impăratului şi pe baza tractatului de la Şitvatorok reclamaţiuni contra lui Apaffi, fiind-că el a silit aşa dicând,
pe insurgenții maghiari, care inclinai a intra la înroială, să stăruie în resvrătirea lor şi de aceea a arestat
pe 'TOkăli, căpetenia insurgenților şi a înlocuit cu alţii
pe ofiţerii lui. Apoi cumnatul lui Apaffy, Teleki (adecă
Tokeli-sic), s'a ridicat din noi în fruntea răsculaților şi
a răspândit pretutindeni vorba, că Apaffy se va pune el

Insu-şi în frunte şi va întrebuința pentru sporirea trupelor sale de lefegii tributul anual al Ard6lului, pe care
Pârta i Pa asignat spre scopul acesta, că Paşa de Buda,
precum şi Domnul din Moldova şi cel din Muntenia aii şi
primit ordinul de a-i veni cu 40,000 6meni în ajutor
şi că insurgenții n'a voie de a se împăca cu Impăratul fără de aprobarea prealabilă a Porții.
Asigurându-l cu tot din adinsul despre iubirea de
pace a guvernului otoman şi despre procederile ei fă1) Raportul unul informator secret. Y, O. (probabil Constantinopol), 10 Mai şi 18 Iunie 1679.

-
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țişe, eară

nu

fățarnice,

Marele-Vizir a negat fără de

reservă atât participarea Porţi la cele ce se petrec, cât
şi cele afirmate de Apafiy şi de Tokăli, a declarat că
ştirile sunt lipsite de temei şi respândite cu rea ro
inţă, a negat în deosebi, că star fi dat; Pagalei de Buda
şi Domnilor din ţările române ordinul de a sprigini pe
răsculați şi că tributul ar fi fost asignat pentru înarmările făcute de Apafty, şi a promis, că se va trimite
fără de întârdiere o agaui la faţa locului, ca să cerceteze adevărata stare a Incrurilor şi să facă raport
amănunţit 1).

Aşteptând în Seraiul de la Adrianopol să fie primit
de Sultanul, Internunţiul a zărit în divan pe noul Domn
al Munteniei (Şerban Cantacuzino), care aştepta şi el
în societatea marelui dragoman Alexandru Mavrocordat,
Pa salutat politicos şi a felicitat prin dragomanul internunţiaturii Marc Antonio Mamuca della Torre pentru
ridicarea lui în scaun,

şi Domnul

a

răspuns

cu înve=

derată mulţumire la salut şi felicitare. Deşi Şerban n'a
avut voie de a aştepta în divan şi n'a fost distins prin
o ospeţie publică, el a avut la audienţă pasul înainte
de internunţiii, a rămas înse la Sultanul numa! câte-va
minute, ca să-şi exprime devotamentul. Hoffmann a
rămas la Sultanul pentru o conversaţiune mai lungă, ba
chiar a putut să presente pe câţi-va dintre însoțitorii
săi, care aă presentat, şi ei Sultanului omagiile lor 2).
1) Internunţial Petru Francisc Hoffmann cătr$ Impăratul. Constantinopol, "7 Ianie 1679.

*) Internunţiul Petra Francisc Hoffman
stantinopol, 25 Angust 1679,

cătră Impăratul. Con-

1679

Şerban Cantacuzino, care a fost numit cu un an
înainte de acesta Domn al Munteniei, a trebuit să plătescă pentru acestă numire Sultanului, Marelui Vizir,
Validei şi altor mari dignitari în timp de un an 1300
de pungi. E de observat, că o pungă conţine 500 lei
(lioni), ear 21/4 lei fac un galbăn !).

1680

Având în vedere greutăţile, cu care se pârtă răsboiul
în provinciile de la sud ale Rusiei, unde marea putere
a "Ţarului, cât şi imposibilitatea de a aduna provisiuni
şi mubiţiuni din ţinuturile sleite ale Moldorii şi ale
Ucrainei, precum şi greutatea de a transporta aceste
obiecte de prima necesitate spre stepele Rusiei de la

mâdă-di

pun

mari

pedeci înaintării, Marele Vizir, în-

grijat de bunul săi nume, doreşte din t6iă inima pacea
cu Rusia, El a dat dar la 4 Pevruarie în t6tă taina
pe de o parte

Hanului

ear pe de alța
Domnul

din

în

mai

Moldova,

ca

tătăresc,

ca

multe

rânduri

vecin al Țarului,

lui Duca-Vodă,

coreligionar al Marelui

însărcinarea de a se oferi Curţii

Duce,

din Moscva ca mijlo=

citoră, înse astfel, ca să nu ştie unul despre altul, de
a-l determiua a trimite un plenipotenţiar la Pârtă şi
de a-i promite intervenirea în favorul lui; lucrurile aă
înse să fie presentate astfel caşi-când Moscoriţii ar fi
doriud pacea din propriul lor îndemn şi caşi-când Marele Vizir, care îl promite de altminteri ambasadorului

moscovit

o bună

primire şi deplină reuşită, n'ar şti

nimic despre acestă mijlocire,
1) Raportul dragomanului împărătesc Mare Antonio Mamuca
della Torre despre evenimentele din Turcia. Constantinopol, 28
Ianuarie 1680.

Rar
n o Pe aere

1680

Name

rar
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Hanul
gândul

Tătăresc
acesta,

şi

Domnul

fie-care pentru

Moldovii
sine,

în

ati trimis cu
mat multe rân-

duri solii la Marele Duce de Moscva, la început fără de
efect, In cele din urmă Hanul tătăresc a isbutit să
obţie trimiterea la Pârtă a unei solit moscovite, care a

fost îndrumată

a se pune

cu Hanul.

nu

Cu

mai

de o cam-dată

puţină

stăruinţă

în înţelegere

a continuat

Duca-Vodă lucrarea de mijlocire, a trimis în trej rânduri solie la Moscva, a intimidat pe Marele Duce prin

amănunte exagerate despre înarmările 'Turcilor, spuind
că sunt gata 500,000 de soldaţi turceşti să plece cu
300 de tunuri şi vor fi sporii cu tote oştirile din
Asia, şi a făcut astfel, că s'a trimis la Portă un sol
moscovit cu propuneri de pace, deci că mijlocirea lui a
fost acceptată.
Locuitorii Munteniei ai făcut la Pârtă reclamaţiuni
energice contra unui Grec, care a însoţit pe Duca ca
Domn al Munteniei şi a fost pus în o funcţiune de
stat, şi Pai acusat a fi stors pa nedrept; bani, şi Marele Vizir la şi osânâit în adevăr să restitue banii, din
care o parte, 60 de pungi (30,000 lei), ati fost sechestrați fără de intârdiere.
Primul dragoman al Porţii, Alexandru Mavrocordat,
dorind să-şi ştie asigurate capitalurile disponibile în
mâni sigure, a oferit naţionalilor germani din Constantinopol din propriul săi îndemn uu împrumut de câte-va
mil de taleri cu obicinuita camătă de 209, înse cu
condiţiunea, că Kuniz va aproba şi va confirma mai
nainte acest împrumut, Deşi comunitatea naţională ger-

mană nu are de loc trebuință

de un asemenea împru-

mut, residentul Kuniz,

să-i

dorind

facă

oferentului o

cere

de

altminteri

de la Impt-

1681

Marele dragoman al Porții Alexandru Mavrocordat s'a
rugat să i se cumpere câte-va cărţi din Viena şi anume
operele complecte ale lui Aldobrandino, scrierile istorice
ale contelui (Gualdo Priorato, câte-ra din scrierile istoriografice mai noue în latineşte ori în italieneşte şi, în
sfirşit, cele din urmă scrieri medicinale şi a şi depus
pentru ele în mânile residentului suma de 100 de galpent. Consiliul aulic de răsboii s'a pronunţat lnse în
raportul adresat (la 25 Fevruarie 1681) Impăratului
contra împlinirii acestei cereri şi a făcut propunerea,
ca să nu se dee nici un răspuns în ceea ce priveşte
cererea lui Mavrocordat,

căci

sunt

tot felul de conside-

raţiuni, pentru care aceste scrieri istorice nu

e

bine

să ajungă în mânile TPurcilor şi în deosebi istoria lui
Gualdi asupra celui din urmă răsboili turcesc pâte să-i
dee Porții multe indicaţiuni şi îndrumări folositâre şi
tocmai în vederea acestora pare a fi îndreptată intenţiunea.
1) Ambasadorul împărătesc Gheorghie Cristof de Kuniz către
Impăratul, şi secretarul internunţial I6n Gheorghie Paecher cătră
consiliul imperial de răsboiă. Constantinopol, îl Martie, 19
Aprilie şi 16 Septemvyrie 1680.

Mare

e Dare

el

ratul autorisaţiunea de a mai garanta şi pentru un alt
împrumut de 3000—10,000 taleri, şi e de părere, că
cameţele mari ce se plătesc pentru împramut se conpenseză îndoit pe alte căi ?).

a SERIEI
m an comme

pe timp de un an;

ase um ETP

mare plăcere şi să câştige bunaroinţa lui, s'a simţit
îndemnat a primi pentru suma de 1000 taleri garanția

407

Titlul, pe care Turcii îl dai acum de obicei Principelui din Ardâ! e „Haim“, fiind-că titulatura „Kral“
sai Rege de mai nainte a devenit în curgerea timpurilor de tot nepotrivită și jignitâre pentru interesele
Impăratului,

ear titlul „Bei“,

cara

li se cuvine

Dom-

ilor din Moldova şi din Muntenia, nu a fost întrebuinţat şi faţă cu Principele din Ard6], a cărnia posiţiune
se deosebeşte în moă esenţial de a acestora mal ales
prin aceea, că el nu pote,

ca

aceştia,

să fie ridicat în

scaun şi returnat după bunul plac al Porții, deci are în
tot casul o posiţiune mai asigurată.
Domnul din Moldova şi cel din Muntenia ai primit
ordinul de a se alătura cu 3000 de 6meni la Paşa de
Oradea-Mare şi de a se ţin€ în timpul campanie) ce se
începe de îndrumările primite de la acesta în ceea ce
priveşte aprovisionările, direcţiunea mişcărilor şi c, 1.
La începutul lui Iulie s'a şi unit atat aceştia, cât şi

câte-va mil de Tătari cu Paşa de Oradea-Mare.

Duca-Yodă, Domnul Moldovii din noii
scâun, a avut la 28 lulie parte de onârea
mit în audiență publică de Marele Vizir,
totodată Hatman al Cazacilor în locul lui
niski. De la acest pământ

al

Cazacilor

confirmat în
de a fi pricare Da pus
Iuzko Chmi!-

Pârta

nu cere

în adevăr tribut, ci Pa însărcinat pe Duca-Vodă numai
cu purtarea de grijă pentru repopularea ţării rămase
pustie, pentru-ca în viitor să-y fie cu putinţă a aduna

fără de greutate din ea ori-şi-când câte-va mit de Ca-

zaci destoinici de luptă.
Se vorbeşte pretutindeni și a mers şi la urechile celor de la Portă ştirea, că Mavrocordat a primit în mai
multe rânduri daruri de la Apafiy, cu totul peste
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20,000 de galbeni. Spre a o masca acâsta şi spre a
înlătura reclamaţiunile reciproce, marele dragoman îşi dă

silinţa de a determina Porta să abată pe Comiţii Osâky şi
Pasko de la planul lor şi să-i trimită în Ard6l la Apafiy,
ceea ce acestuia i-ar veni la socotâlă. 0 nouă dovadă despre
tainica înţelegere dintre Apafiy şi Mavrocordat a fost

atitudinea celor din urmă

deputaţi

ardeleni

Ladislau

Sz6kely, Gheorghe Garofty şi Stefan Miko, care cu ocasiunea predării tributului anual ai spriginit cererea, ca
Porta să recunâscă şi să confirme pe fiiul lui Apafiy în
dignitatea de Principe, dând Marelui Vizir un dar de
12,000 galbeni, ear lui Mavrocordat unul de 2000.
Unul dintre aceşti deputaţi, Garofiy, trăieşte în duşmănie neîmpicată cu Csâki şi de aceea s'a retras pe
ascuns în Moldova 1).
1682

Domnul din Moldova, cel din Muntenia şi cel din
Ard6l, precum şi multe paşale din Turcia europână aii
primit ordinul de a sta gata cu oştirile lor, pentru-ca
să pâtă pleca fără de întârgiere după primul semn ce

li se va da la locul de destinaţiune 2).

1682

In urma stăruinţelor puse de Mavrocordat în mai
multe rânduri prin residentul, Impăratul dă răspunsul,
că a luat disposiţiunea, ca cărţile dorite de Mavrocordat
1) Residentul Gheorghie Cristof de Kauiz cătră Împăratul, în
parte şi cătră consiliul aulie de răsboiii. Adrianopol, 5 şi 6 Revruarie, Constantinopol 12 şi 31 Iulie, 27 Septemvrie, 26 Noeravrie 1681.
2) Residentul Gheorghie Cristof de Kuniz cătră Impăratal. Con-

stantinopoi, 26 Pevrvarie 1682.
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să fie trimise la Constantinopol, ear cheltuielile împreunate cu acâsta să fie acoperite din cassa statului; el
ordonă de altminteri în acela-şi timp să i se xestitue
reclamantului şi cei 100 de galbeni depuşi în mânile
residentului, pentru-ca omul acesta, care pâte să fie tot
atât de folositor ca păgubitor, să fie ţinut prin acesta

cu atât mai vîrtos în disposiţiuni binevoitore 1).
Spre a-şi asigura bună-voinţa lui Mavrocordat şi pe
viitor, Caprara i-a dăruit nu de mult cel 100 de
galbeni, pe care i-a trimis printr'un om de încredere
întrun plic pecetluit. Tot astfel ar pute, după-cum
crede internunţiul, să fie câştigaţi şi câţi-va dintre favoriţii Marelui Vizir, acesta însu-şi înse nu în mod
sigur. Acesta dorezte adecă şi vrea cu tot din adinsul
să ațiţe focul răsboiului, fiind-că, urgisit cum le este
tuturora, e ameninţat fără de răsboiii de neapărată cădere, pe când

în r&;boiii pote

să iee o atitudine dicta-

torială şi să găsescă destule ocasiuni spre a
adversarii să. Tocmai de aceea faţă cu el
se afiă în primejdia de a-şi cheltui banii şi
scâte cu tâte aceste nimic la capăt.
Aşa a păţit-o nu de mult Apaffi, care
60,000 de taleri, pentru-ca să fie scutit de

astă-dată la răsboiii
signat ca succesor.

nimici pe
ori-şi-cine
de a nu
i-a oferit
aieşi de

şi pentru-ca fiul săi să fie deMarele

Vizir a primit

bucuros aceşti

bani, nu l'a scutit înse pe Principele Ardelului de obligamentul militar, ci din contră i ba impus cu t6tă
1) Rescriptal

Impăratalui Leopold Î.

Linz, 15 Martie 1682,

cătră

residentul

Kuniz.

1682
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rigorea, şi tot atât de puţin a încuviinţat succesiunea
tinrului Apaffy.
Ear numai cu promisiuni, care nu sunt însoţite de
fapte, Turcul înse în genere nu se mulţumeşte, căci el
vrea să prindă promisiunea în mână, ear nu numai s'0
aibă în vorbe 1).
1682

În Vreme-ce

Pasco se află nucă la Pârtă, Comitele

Osâky petrece la Domnul Munteniei (Şerban Cantacuzin0), prin care Marele Vizir ia vestit, ca în casul unei
schimbări de Domni în Ardâl va ar6 cu deosebire în
vedere pers6na lui 2).
1683

Doue Agale aii fost trimise
tenia, ca să adune

un

anumit

în Moldova şi în Munnumăr de cal, pe care

după vechiul obiceii Domnii acestor ţări sunt datori a-i
da cu
1684

ocasiunea

vre-unei

Domnul Munteniei (Şerban

călătorii ce face Sultanul 3),
Cantacuzino)

a plătit tri-

butul anual, a dat multe daruri şi a obţinut confirmarea din noi în Domnie4).
1688

In cursul

lunei

Ianuarie

al sosit la P6rtă

reclama-

1) Internunţiul Albert Caprara cătră Impăratul. Constantinopol,
22 şi 25 lunie 1682.
1) Residentul Gheorghe Gristof de Koniz căiră consiliul anlie
de răsboii, Constantinopol, 11 August 1682.
3) Residentul Gheorghe Cristof de Kuniz cătră consiliul aulic

de răcbo.i, Aârianopol, 20 Fevruarie 1683.

4) Dragomanul împărătesc Gheorghe Cleronomos cătră consilial
sulic de răsboiă. Constantinopol, 1 Ianuarie 1684.

4li

ţiunile

Domnului

început să intre cu

Munteniei
puterea'n

contra

'Tătarilor, care al

ţară, ca să Yerneze aici,

neţiind s€mă de protestările Domnului. Porta a luat
fără de întârdiere măsurile dorite, şi Sultanul li-a poruncit Tătarilor să se întârcă fără de amânare acasă î).

De 6re-ce e de temut, că trimiterea comisarilor de
pace a! Poloniei la congresul din Viena va suferi în
urma turburărilor din dietă şi a intervenirii partidului
din oposiţiune o amânare mai lungă, Principele Lubomirski râgă pe Imptratul să cuprindă şi pe Polonia în
tractatul de pace, dacă acesta se va fi încheiând mai
nainte de sosirea consilierilor polontzi, înse cu condițiunea, ca Polonia să primescă înapoi cetatea Camenița
dimpreună cu teritoriul ce se ţine de ea, să primâscă

garanţii suficiente, că în viitor 'Tătarii nu vor mai năvăli pe teritoriul ej, ca Turcii să-i plătescă regatului
polon o sumă potrivită drept despăgubire de răsboii şi
ca Porta să cedeze Moldova

până

la

laşi,

deci cât a

fost ma! nainte sub stăpânirea Poloniei 2).
Cele ma! înalte cercuri guvernamentale din Polonia
doresc şi stăruie, ca Impăratul tot să ceră în tractatul
de pace retrocedarea cătră Polonia a Cameniţei şi a
Moldovii, şi dacă Regele nu va lua parte la negoţierile
de pace cu Turcii ori cel puţin, va amâna trimiterea,
*) Dragomanul împărătesc Gheorghe

Cleronomos. cătră consiliul

aulic de r&aboiti, Constantinopol, 6 Martie 1688.
2) Principele Labomiraki, mareşalul Poloniei, câtrt Imptratal
Leopold I. Vargovia, 2 Fevruarie 1689.

1689
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deşi acum hotărită, a comisarilor
din Viena 1).

Condlţiunea 5.— Transilvania, Muntenia şi Moldova,
care în vechime erai provincii ce se
țineaii de regatul Ungariel şi care
parte s'a supus armelor Impăratului
din propriul lor îndemn, parte sunt
considerate ca fiind recucerite şi reîncorporate

în

ungar,

regatul

sunt

câştigate de Majestatea Sa Cesaree şi
regie cu cel mai deplin drept de
proprietate şi nu aii să mal fie supărate pentru nici un fel de rămă-

şiţe de tribut ori cu pretensiuni formate sub ori-şi-ce alt
vor anula pe deplin şi
tote aceste, precum şi
temeiate pe tractatele
inte,

Condiţiunea 10. — Moldavia
(Ambasadorului

1689 comunicare

pretext, ci se
se vor cassa
tâte cele înde mai na-

quoque ete. (vedi

sus sub

1689,

12 Martie),

turcesc

i s'a

făcut

la

12

mai
Martie

dată în scris despre conţinutul con-

diţiunilor, în acesta se află înse numai
Nr. 10, ear nu şi cea de sub Nr. 5.2),

condiţiunea

1) Ambasadorul împărătesc Hans Cristof Baron Zierowski cătră
Împăratul. Varşovia, 12 Fevruarie 1689,
*) Proiect pentrn răspunsul Impăratalui la proponerile de la
15 Fevruarie 1689 ale ambasadorilor turceşti, propus de Comi-

vrea.

1689
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Articolul

10 din aceste sună:

„Pământui Moldovii va

fi degertat pe deplin de Tătari, care ai să se retragă
la locuinţele lor de mai nainte dincolo de Nistru şi din
ţinutul Bugiacului, şi ţinutul luat de la Tătarj, pe care
ei n'a să-l mal ocupe în viitor, are să fie restituit în
deplin Moldovenilor“.
(În originalul latin sună acest pasagiii astfel:
10. Conditio, Moldaviae territorium quoque ă Tataris,
in pristinas suas sedes ultră Boristhenem

et Budziac translatis, omnind

evacuabitur,
fietque
Moldavis per
Tartaros erepti territorii, deinceps non
eripiendi, plenaria restitutio 1),
El trimite doue scrisori ale lui Gaspar Sândor, ajutătorul luf 'TOkoli, către Archiepiscopul de Strigoniu
Gheorghe Szâcheny şi cătră Palatinul Principele Paul
Eszterhâzy, amândoue de la 28 Decemvrie 1688. De la
acela-şi sunt şi cu acea-şi dată şi alte doue scrisori,
una cătră Principesa Elena Zriny, ear alta cătră soţia
sa Elisabeta Tokoli de la Kesmârk.
Archiepiscopului şi Palatinului li se plânge Gaşpar
Sândor de ostănelile şi de nevoile sale, recomandă în
ocrotirea lor pe soţia sa şi pe copiii săi şi r6gă pe

amândoi

să-i încuviinţeze

o întâlnire de jumătate de

tele Kinsky şi aprobat în conferenţa de la 11 Martie a consilierilor împărăteşti. Viena, 3 Martie 1689.
) Răspunsul Impăratului, în numele stii şi al aliaţilor săi, la
propanerile de pace ale comisarilor de pace ai Turciei, comanicat
acestora oficial în înțâlnirea de la Comitele Kinski. Viena, 12
Martie 1689.

1689
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câ, ca să le facă propuneri importante, Principesei
Elena Zriny îi dă de şţire, că TOkUli, care se află
voinic şi sănătos la Vidin, l'a trimis ca sol în Mon
tenia. Pe soţia sa o invită să se adreseze la Archiepiscopul şi la Palatiaul cu rugămintea de a i se încuviinţa, ca să trimită scrisorile et pentru densul fie
prin Ardel la YVoivodul Munteniei, care i le va preda,
fie prin comandantul cetăţii de Belgrad Comitele Guido
Stahremberg ori prin generalul sârbesc Novac î).
1689

Domnul Munteniei adună o puternică armată de
20,000 de 6meni, ceea ce îi dă Impăratului putinţa de

a cuceri Muntenia 2).
1689

Impăratul dă aprobarea “cerută pentru răspunsul ce
i s'a propus a-l da solului din Muntenia şi pentru trimiterea lui Mateiii Cleronomos în Muntenia spre a-i

duce Domnului (Constantin
păratului 3),
1689

Brancov6au)

răspunsul Im-

Pe când ambasadorul Veneţiei a cerut şi a şi obținut
de la guvernul săi aprobare pentru rumperea negoţierilor de pace şi pentru concediarea comisarilor de pace
1) Mareşalal locotenent

Comitele Friedrich Veterani cătră con-

siliul aulic de răsboii. Bibiiii, 24 Martie

1689.

2) Dragomanul împărătesc Gheorghe Cleronomos cătră consiliul
aulic de răsboiă, Constantinopol, 16 Aprilie 1689.
3) impăratul Leopold I. cătră guvernatorul Austriei de Jos
Comitele L6n Quinter Jărger şi cătră consiliul aulic de răsboiii şi
directorul de cancelarie Baronul Cristof de Dorsch. Augsburg, 10
Octomvrie 1689.

ț
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ai Turciei, Alexandra Mavrocordat a făcut prin dragomanul venețian Tarsia încercarea de a îndupleca pe ambasadorul Veneţiei să intre îutr'ua fel 6re-care la învoială în ceea ce priveşte pretensiunile acestei republice
în genere şi anume cât pentru Malvasia şi să scâtă astfel Veneţia din tovărăşia de arme cu Împăratul. Ambasgadorul s'a simţit înse jigoit de acâstă presupunere, a
protestat cât pentru viitor contra unor asemenea ispitiri şi a încheiat

declarând

cu

hotărire,

că republica

nu se va desface de loc de aliaţii ei şi cu atât mai
puţin se va lăsa să fie adimenită a încheia o pace separată, care ar fi în mare grad contra intereselor Veneţiei şi contra dignităţii ei.
La plecare ambasadorii turceşti aii luat în primire
respunsul pecetluit al Impăratului cătră Sultanul şi cătră
Marele Vizir stând, drept sema de omagiă, în pici6re,
apoi li s'a făcut împărtăşire, că misiunea lor nu pâte
să aibă decât resultatul, pe care ati obţinut şi că astfel din partea Impăratului nu se mai pune nici o pedecă plecării lor. In mod confidenţial inse Mavrocordat
a încredinţat pe dragomanul Curţii Lachewicz despre
adânca s'a părere de răi, că atât de obositârele negoţieri a fost zadarnice, şi şi-a erprimat speranța, că
acasă va pute să fie pentru interesele împărăteşti mai
folositori decât aiurea, dar nu a lipsit a spune, că Sul-

tanului 1i este pe IAugă tâtă bună-voinţa peste putinţă
să cumpere pacea cedând ţări 1).

1) Raportul Comiteloi Jîn Quintin Jirger şi al Baronula
Cristof Dorsch cătră Impăratul. Viena, 13 Decemrrie 1689.

Episcopul Don Giuseppe Camillo, născut la Chio, de
unde se trage şi Mavrocordat, şi-a făcut inainte de 25
de ani cu acesta studiile la Roma, unde ai fost pri-

miţi amândoi în seminarul Grecilor (seminario dei Greci)
şi aii stat peste trei ani împreună ca buni fit al bise»

ricii romane (tutti due boni uniti con la chiesa romana). De la Roma Mavrocordat s'a dus în patria sa,
la Chio, apoi la Constantinopol, unde i s'a dat posi-

țiunea de dragoman al Porţil.
Primind ştirea despre sosirea Cardinalului Kollonicz,
Mavrocordat i-a trimis prin dragomanul Curţii Lacho-

vicz complimente respectu6se şi a cerut de la el voie
de a se îutâlui cu Episcopul Don Camillo, vechiul stii

prieten din tinereţe,

Cu permisiunea Comitelui Jărger şi alui Taun (probabil Daun) Episcopul s'a presentat la 11 Ianuarie în
locuinţa lui Mavrocordat, unde ambii s'a recunoscut
numai decât şi ati stat timp de trei câsurt de vorbă,
Mavrocordat a gis, în genere vorbind, că el a însoţit
pe tovarășii şi pe con-comisarii săi turci numai având
speranţa, că va put să se întârcă a casă cu crânga
de măslin a păcii; acâată speranță s'a zădărnicit inse

din causa pretensiunilor

care, în contradicere

cu

exagerate

ale puterilor creştine,

principiul totdeauna usitat, că

fie-care dintre beligeranţi are

să păstreze la încheerea

păcii ceea ce a luat de la duşman în timpul r&sboiului,
nu s'a mulţumit cu concesiunile făcute de Turci şi
după tote semnele nu sunt nici între dânşii în clar,
căci pretind acum tot teritoriul pâuă în Marea Negră,
acum ear îot până în Marea Adriatică şi nu ai propus
nici odată un mod de învoială pe deplin precis,
Observând Episcopul, că ambasadorii turceşti ar tre-

-

1690

Sp
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41?

bui să-i facă Impăratului ei înşi-şi în pers6uă împărtăşire despre ultima lor hotărîre, dacă nu pot s'0 facă
acâsta prin vre-o pers6nă vrednică de tâtă încrederea,
Mavrocordat

a răspuns,

că ultima hotărire a Turcilor e

să le acorde puterilor creştine
continuă

ceea ce ei ai cucerit şi

a av6 în stăpânirea lor;

e

înse

în contragi-

cere cu disposiţiunile Coranului să cedeze orașe, cetăţi
ori teritorii, care nu ai fost cuceriie de inimici,
Objecţiunea, că cu anevoit s'ar putâ închipui o pace,
prin care ţara deschisă ar căd6 sub stăpânirea Creştinilor, ear

cetăţile

învecinate,

care o dominză,

ca de

exemplu Kanizsa, ori care ai să fie considerate ca posiţiuni perdute în miilocul unui teritoriă creştineso, să
fie lăsate 'Turcilor, Mavrocordat a înlăturat-o prin o0bservaţiunea, că pentru acâsta s'ar put găsi expedient
şi numai din causa cetăţii Kanizsa n'ar fi nevoie să se
zădărnicescă negoţierile de pace, Ori-şi-cât de mâhnit
ar îi, a dis el, că uu a putut să-i aducă Porții pacea,
ca nu pâte să-i facă nici o imputare, căci el s'a ţinut
întru tâte de instrucţiunile primite de la ea. Ela rugat, în sfîrşit,

pe

Episcopul,

amicul

săi

din tinereţe,

să-l mai dee întâlnire, ear faţă cu dragomanul Lachewicz a
exprimat dorinţa de a se întâlnila vre-un loc potrivit cu Cardinalul Kollonich, care tocmai se întorsese de la Roma, şi

Lachewicz i-a propus, ca cel mai potrivit loc spre scopul
acesta biserica Augustinilor, tos atât de apropiată de locuina ambasadorilor ca de grădina episcopâscă, un loc, unde
mai uşor s'ar put€ pune la cale o asemenea întâlnire fără
ostentaţiune. Mavrocordat s'a declarat mulţumit cu acâata 1),
1) Cardinalul Leopold de Kolloniez cătră Wardenberg.
Ianuarie 1690,

59,838. III.

Viena, 12

27
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La 13 Ianuarie Cardinalul Kollonicz a trimis din
noi pe Episcopul Don Giuseppe Camillo şi pe dragomanul Lachewicz la Mavrocordat, care înse, pretextând că
vrea să se spovedâscă, a depărtat pe Lachewicz şi a
stat peste doue câsuri în convorbire secretă cu Episcopul. De 6re-ce înse după ritul bisericii greceşti spovedania e preserisă numai de patru ori pe an, şi anume
în cele patru posturi mari, în care categorie nu cade
timpul de acum, şi afară de acâsta Mavrocordat a şi
împlinit la Crăciun acestă datorie prin capelauul stii,
spovedania se presentă cu atât mai vîrtos ca simplu
pretext, cu cât, după informaţiunile primite şi cu tâte
afirmările contrare ale Episcopului, Mavrocordat nu e
nimic mai puţin decât un bun catolic 4).

1690

După-cum raporteză Consiliul aulic de r&sboiii, Alexandru Mavrocordat a cumpărat de la librarii din
Viena o comâră de opere alese cu conţinut politic, militar, istoric

şi de altă natură,

ca să le fee cu dânsul

cu ocasiunea apropiatel sale plecări.
De 6re-ce înse prin o asemenea procedere se aduc la
cunoştinţa duşmanului principiile artei de a guverna şi
a purta r&sbiie în statele creştine şi astfel se dai tot
atâte arme în mânile duşmanului, ceea ce pâtesă aducă
primejdii şi pagube pentru creştinătate, s'a luat de o
camdată pentru întimpinarea acestei primejdii disposițiunea, ca cărţile cumpărate să fie cercetate şi alese de
comisari competenți, eară operele problematice să fie
date la o parte şi oprite aici. S'a cerut deci de la li1) Raportul Comitelui I6n Iorger şi alui Cristof
Impăratal. Viena, 14 Ianuarie 1690.

Dorach

cătră
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brari lista cărţilor cumpărate de Mavrocordat şi s'a
trimis censoralui Pater Menegatti, ca să al€gă dintre
ele pe cele excepţionate, dându-se permisiunea, ca ope- .
rele considerate ca inofensive să-i fie predate cumpără-

torului 1),

Atât măsura de precauţiune luată în ceea ce priveşte
cărţile cumpărate de Mavrocordat, cât şi predarea cătră
cumpărător a celor neexcepţionate e aprobată de Impăratul,
”
Pentru viitor posesorii de cărţi şi librarii din Viena
ai să fie îndrumați, ca „cu ocasiunea presenţei la Viena a
unor asemenea ambasade ori solii barbare cărţile ce
aceste vor fi cumpărând ori vor fi cerând nu numai să
fie notate cu atenţiuae, dar nici să nu fie predate
fără de ştirea superiorilor, ci totdeauna să facă întrebare şi să câră îndrumărie,
(Prin raportul de la 18 Fevruarie 1690 lărger şi
Dorsch adeveresc primirea şi executarea decisiunil împărăteşti de la 1 Fevruarie 1690).
Ancă în anul 1689 Curtea împărătâscă a fost pusă
pe gânduri de natura exagerată a condiţiunilor de pace
ale Poloniei, care în Viena sunt considerate ca fiind pe

cât de injuste,
prins nu fără
adins asemenea
prin acâsta să

pe atât de inexecutabile, şi Impăratul a
temeii bănuială, că Polonia pune din
pretensiuni exagerate înainte, pentru-ca
găsâscă ocasiune şi pretext de a se des-

face de alianţă şi de a încheia în mod mai puţin sur1) Raportul Comitelui Iârger şi al lui Cristof de Dorsch

Impăratul. Viena, 22 Ianuarie 1690.

cătră
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prindător pace separată cu Pâria, o procedere, asupra
căreia Imptratul a făcut prin ambasadorul săi Zierowski
reclamaţiuni,

ce-l drept,: indirecte, dar energice la curtea

regală din Polonia şi a adăugat, că guvernul împtrătesc ar fi putut, dac'ar fi voit, şi el să închee âncă de
mult şi cu mai mult drept o pace separată pentru sine.
Şi cu tâte aceste, — a adăugat Impăratul, — la Viena
sa ales alt drum şi s'a păzit credinţa cătră aliaţi;
pu numai sal trimis, potrivit cu promisiunea făcută
mâl nainte Episcopului de Przemysl, tunurile de tot
felul şi de tâtă mărimea, care fuseseră luate de la
Turcă, la graniţele Poloniei, dar cabinetul împărătesc a
ajuns să iee în cele din urmă hotărirea de a nu-i face
Cor6nei Poloneze nici un fel de pedecă ori greutate în
ceea ce priveşte Moldova, dacă va fi cu putință cucevirea şi păstrarea ei în stăpânire, ci, din contra, de
a-i acorda luarea şi păstrarea acestei provincii. Pentru
ca nu cum-va, fiind oferite direct de Curtea împărătâscă, aceste concesiuni să fie pentru Polonia un îndemn

de

din Viena
iniţiativa
vorba

a

întinde

a cerut
în ceea

cu

atât

mai

vîrtos cârda,

Curtea

mijlocirea papală şi a lăsat Papei
ce priveşte o învoială acceptabilă,

e adecă să scape

de

ghiarele

Poloniei Muntenia,

care sa supus Impăratului şi la care acesta nu voieşte
de loc să renunţe. intocmai dar precum nunțiul papai
a ştiut până acum să împedece, spre deplina mulţumire
a

Împăratului,

intenţionata

intrare

oştirilor poloneze, ambasadorul
avea să-şi dee silința, ca acâstă
ferită de o asemenea năvălire şi

în

Muntenia

a

împărătesc Zierowski
Provincie să rămâie
neatinsă nici de aici
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înainte, până-ce nu se va fi resolvat
unea 1),

pe

deplin

cesti-

De aici înainte cele doue țări române ai fost,
când
pe faţă, când pe ascunsele, mărul de cârtă
între casa

de Austria şi Polonia,

şi prin

întregul

lung şir al ne-

goierilor ce staii urmat între cele doue state
se străcâră firul roşu al neincrederii reciproce, al
făţărniciei
şi al uneltirii prin ascuns, fiind-că nici una
din ambele părți nu voia să-i lase cel-l'alte ceea ce
doria a-şi
îusuşi ea însa-şi.
Deşi Impăratul, precum s'a amintit mai sus,
îi promisese Poloniei Moldova,
răspunsul împărătesc dat la
23 August 1690 ultimatului presentat la 3 şi
4 Maiti
de ambasadorii turceşti glăsuia cu totul altfel
2). Propunerea împărătescă nu face nici pe departe
amintire
despre drepturile Poloniei, şi articolul 4, prin
care se
face încercarea de a regula raporturile cătră
părţile beligerante ale celor doue principate, ia în consi
deraţiune
numai posiţiunea lor faţă cu Porta şi faţă cu
Casa de
Austria. In virtutea lui Impăratul şi Sultanul
urmeză
să aibă deopotrivă protecţiunea asupra celor doue
țări
şi în acela-şi grad şi în acela-şi mod ai s'o exerci
te.
(Ad. 4-am Valachia et Moldavia sub utriusque
Imperii
protectione ita maneant, ut quemadmodum uua
pars
iisdem froitur, deinceps, ita et alteri frui
liceat).
') Scris6rea Impăratului

cătră

Baronul Zierowski dd.

Viena

9 Iunie 1689,
2) Responsio Caesarea ad declarationem Ablega
torum Portae
ottomanicae, mense iunio 1690. Concertata et
23 Augusti a Cae-

sare ratificata,

1690
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Polonia a desfăşurat intenţiunile ei asupra ambelor
principate ori, deocamdată, cel puţin asupra uneia din
ele din ce în ce mai pe faţă şi mai impetuos, ba ea
a făcut în tâtă forma atirnătâre participarea el la r&spoii contra Tureilor de la acordarea stăpânirii asupra
acestor ţări. In conferența deputaţiunii imperiale de pace,
care s'a ţinut la 30 Iunie 1690 la comitele Starhemberg, deputatul polonez Prosky a predat în formă de
instrucţiuni luate în seris propunerile şi pretensiunile
Regelui săi, traducerea scrisorii Hanului tătăresc la
adresa acestuia, o dare de semi despre împărtășirile
verbale făcute de solul tătăresc la Curtea Regelui şi,
în sfirşit, doue rescripte regale cătră (Proski) el însu-şi 1).
Aceste enunciaţiuni daii pe faţă hotărirea firmă alui
Sobieski de a cuceri ear Camenița şi, spre a ajunge cn
atât mai sigur scopul acesta, şi Moldova (ori precum
de obiceiti o numesc Polonesii „Valachiam* ori „Valachiam citeriorem*) şi a ataca Basarabia până la gurile Dunării, ceea ce wu numai ar împedeca pe Turcă
de a trimite provisiuni în acea cetate, ci ar asigura
totodată şi comunicaţiunea dintre oştirile poloneze şi
cele împărăteşti, când s'ar întmpla să fie nevoie de ea.
Pentru acestă începere a ostilităţilor contra împărăției otomane Regele pune înse trei condițiuni, între
care prima şi cea mai importantă e, ca să se recun6scă în seris şi fără de încunglur legitimitatea pre1) Raportul deputaţinnii întrunite la 30 lunie 1690 la Conitele Starhemberg în conferenţă spre a discuta atât cu deputatal
polonez Proski, cât şi asupra propunerilor făcute de el. Presenţi
Comitele Starhemberg, Kinky, Jirger, Stratman, Caraffa. (Instrac-

iunile primiţe de Proski sunt reproduse din vorbă'n vorbă).
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tensiunilor Poloniei în ceea ce priveşte Moldova şi drepturile ei de proprietate asupra acestei țări. In cestiunea
acesta el porneşte din afirmarea, că supremaţia
Poloniei asupra ambelor principate române e doveâit
ă pen-

tru cele din urmă 200 de ani prin documente vechi
luate din archive şi din alte isv6re istorice, recunoscută
prin supunerea sărbătorescă şi prin jurămintele de vasalitate ale Domnilor şi ale Magnaţilor din aceste ţări
şi astfel aceste ţări rupte cu puterea de la trupul Poloniei aii să-i fie restituite conform cu dreptatea, De
6re-ce Impăratul până acum a recunoscut; în mat multe
renduri drepturile Poloniei numai în ceea ce priveşte
Moldova,

Polonia

declară,

că

e

dispusă,

ce-i

drept, a

lăsa de o camdată cestiunea âncă neresolvată în ceea
ce priveşte drepturile ei asupra Munteniei, stărne înse
cu atât mai virtos, ca Împăratul să dee o declaraţiune
in scris în ceea ce priveşte Moldova, cu cât Generalul
Heissler, luând în virtutea unei declaraţiuni numai verbale a Impăratului titlul de guvernator al Munteniei, a
pus în ochii poporaţiunii din acele ţări la îndoială legitimitatea supremaţiei poloneze şi a presentat-o ca
fiind o cestiune discutabilă. Printr'o asemenea declarațiune dată în scris armata poloneză ar câştiga apoi,
aşa se gice în actul presentat, şi simpatiile Moldovenilor,
şi operaţiunile e! spre Basarabia ar fi spriginite de Moldoveni, ear prin acesta s'ar asigura neapărat cucerirea
Cameniţei,
Drept adoua condiţiune e pusă în actul de stat polonez încuviințarea de a put€ să se cumpere în învecinatul Arde! cu preţuri echitabile provisiunile și nutreţul, de care armata regală poloneză va ar6 trebuință
d
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pentru înaintarea ei în Moldova şi în Basarabia, precum
şi pentru conservarea posiţiunilor fortificate de: acolo,
dacă n'ar fi putând să şi le procure din ţările ocupate.
Se cere încuviințarea acâsta anume fiind-că imperialii
spre marea mâhnire a Poloniei, nu de mult aii refusat
a da provisiuni pentru garnisna poloneză din Câmpulung (Campelongum).
Drept a treia condiţiune Regele cere să i se detaşeze un corp auziliar de infanterie germană pentru un
atac asupra 'Turcilor şi anume pentru cucerirea importantelor cetăţi Bolgrad şi Chilia, dela posesiunea cărora
pare a fi atîrnătâre nu numai stăpânirea Dunării şi siguranţa teritoriilor cucerite de armele Impărăteşti, ci
totodată şi despărţirea de corpul principal al armatei
turceşti a Tătarilor, care sunt cel mai puternic braţ
al ei.
Numai în schimbul acestor concesiuni promite Polonia
participarea ei activă la răsboiul purtat contra Turcilor,
conlucrarea ei încordată pentru impunerea unei păci onorabile şi folositâre, precum şi intrarea ek în o alianţă
defensivă pentru păstrarea celor câştigate odată; în
casul contrar se pune în perspectivă urgia fatală a s6rtei nemilâse şi provocate de nedreptatea ce i s'a făcut,
până acum Poloniej, pe altarul acestui r&sboiii sfint, care
a jertiit 100 de mili6ne!) din visteria statului şi tot
atât din. averile private, trecând

cu vederea cheltuielile

provinciilor, precum atât de mulţi dintre cei mai nobili
fii ai sti şi a obţinut atât de mari avantagii pentru

coaliaţii ei, ear pentru sine însă-şi înse nici unul.
1) Centum milliones; probabil florini polonesi.
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Ambasadorul polonez :) a scos în acela-şi timp
întru
spriginirea acestor pretensiuni la ivâlă merite
le regelui
stii, care a resistat cu statornicie în faţa adimen
itârelor
oferte verbale ale solului 'Tătărese şi în deoseb
i asiguTări),

că i se

va

ceda Poloniei

pe lângă Camenița

întrega Moldovă şi i se vor acorda
Intocmai înse precum

el a refusat

şi

şi alte avantagii.
pacea separată

ce i

s'a oferit cu un preţ acceptabil, Sobieski aşteptă o procedere tot atât de conformă cu alianţa încheiată şi
de
la Impăratul şi de la cel-Valţi coaliaţi, pentru-ea, potrivit cu disposiţiunile tractatului de alianţă, să se închee numai o pace colectivă priincidsă pentru toţi soţii
de arme şi stabilită cu învoirea tuturora. Cu tâtă tacrederea ce-o are în fidelitatea de aliat a Impăratului,
pe de o parte spre a av€ şi mal puternică garanţie şi
siguranță despre ea, pe de alta spre a zădărnici uneltirile viclene ale duşmanului,

ambasadorul

cere dia în-

sărcinarea guvernului săi o asigurare obligatorie dată
în scris din partea Impăratului în acest sens, şi Regele
socoteşte a fi pe cât de just, pe atât de echitabil, ca
să i se asigureze prin pacea colectivă ce se va încheia
tite avantagiile şi achisiţiunile, pe care duzmanul i le
olere acum de bună voie,
Solul tătăresc s'a declarat de altminteri a fi gata,
— aşa dicea Prosky, — să aducă în timp de opt dile
şi să presente plenipotenţa, prin care Sultanul a însărcinat pe Hanul tătăresc să negoţieze şi să închee pacea
1) Proposiţiune făcută în scris a ambasadorului polonez Prosky

în ceea ce priveşte pacea separată propusă Poloniei de Hanul
tătăresc în numele Porţi şi condiţiunile ei, predată de ambasador
el însu-şi în conferenţa ţinută cu el la 30 Iunie 1696.
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separată şi pe care no ar6 atunci la îndemână; de
aceeaa şi fost luată împregiurarea acesta drept; un pretext
bine-venit pentru

amânarea

răspunsului.

Numai

o pace,

prin care Ard6lul, cele doue principate române!) şi
Basarabia ar trece în mod statornic în stăpânirea aliaţilor, merită numele de pace cuvenită; ori-şi-care alta
nu pote să curăţe cangrena din trupul statului ungar,
nici din al celui polonez. Spriginirea reciprocă a aliaţilor pentru impunerea şi recundşterea pretensiunilor sale
la încheerea păcii comune, vestirea la timp a Regelui
despre înclinările ce vor fi manifestând 'Turcil în t6tă
seriositatea pentru pace, participarea Marelui Duce de
Moseva la opera de împăcare, tâte aceste le-a cerut
ambasadorul în acea-şi şedinţă în virtutea instrucţiuni.
lor primite ulterior 2), pe care le-a presentat comisarilor de pace.

Ore-care viclenie poloneză iese înse în tot casul la
ivâlă din aceste împărttşiri făcute de ambasador. Pe
când adecă Regele în serisârea adresată la 23 Iunie lui
Proski şi presentată şi ea de acesta în conferenţă, mărturiseşte cu aducă părere de răi cele doue înfrângeri
grele, pe care la 15 şi la 16 lunie oştirile sale le-a
suferit la Nipru şi în Volhinia în Imptă cu Tătarii doritori de a impune pacea separată, încât el se vede acum
nevoit, a icşi însu-şi la răsboiii, pentru-ca să împedece
') <Utramque Valachiam» e expresiunea actului,
2) La punctul 3 el a citit: Finitâ expeditione allatae sunt litterae Sa. Caes. Mottis per extraordinarium, cursorem, quibus annexae erant conditiones Pacis, ă Turcicis Legatis Comorromi
commorantibus oblatae. În quibne ... (Vedi Protocolul conferenţei de la 30 lunie 1690).
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cu t6tă energia pustiirea atât de probabilă a Rusiei şi
a Yolhiniet, aprovisionarea şi înarmarea Cameniţet, precum şi năcălirea, de care e ameninţată Ungaria ; de
aceea stărue cu atât mat virtos să i să trimită grabnic
un detaşament;

de câte-va mii

de

pedestrime

germană,

şi cu tâte aceste în ceea ce priveşte pretensiunile Ini
asupra Munteniei, pe care le lasă numai în suspeusiune,
dar nu le părăseşte, îşi lasă deschisă o portiţă prin
declarațiunea,

„că, fină absenţi comisarii îusărcinaţi de

dietă a discuta condiţiunile de pace, €l se va pronunţa
definitiv mai târgii, şi anume îndată-ce Turcii îşi vor
fi dat pe faţă voinţa de a închefa pace“. EI stărue, ca
Turcii

să cedeze

Muntenia

fără-ca

să

determine

cui ;

el afirmă, că solul tătărese i-a oferit Moldova (Valachiam citeriorem) în numele Hanului pecând Hanul nu
face în scrisârea sa nici o amintire despre vre-o asemenea concesiune, ceea ce de altminteri s'ar fi făcut;
el renunţă tot atât de puţin la pretensiunile sale, pe
cât de puţin recunâşte pe ale Impăratului ; el voieşte
deci deocamdată să cucerâacă cu ajutorul Impăratului
Moldova şi Basarabia şi aşteptă pe tăcute, ca viitorul
să aducă şi Muntenia sub stăpânirea Poloniei.
Greutatea

de a admite

interesele

Poloniei,

care eraii

diametral opuse cu ale sale, apăsa cu atât mai virtos
asupra Impăratului, cu cât pe de o parte el era interesat să împedece pacea separată cu Polonia, care prin
stîrnirea îngâmfării turceşti ameninţa să pună în primejdie pacea atât de mult dorită de casa împărătească,
ear pe de alta trebuia să ţie mult a salva ondrea şi
vada sa proprie în faţa lumii, ear acest scop cu ancvoiă se putea ajunge fără de sacrificii aduse Poloniei.
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Aceste consideraţiuni şi silinţa de a duce în faţa r&sboiului cu Franţa la capăt pe cel cu Turcii sunt cheia
parţialei îngăduinţe faţă cu Sobieski, care înse chiar şi
în mărginile ei strimte era în mare parte ilusorie.
Ancă în anul 1689 Impăratul luase în consideraţiune
cererile făcute prin mijlocirea solului polonez Losch în
ceea ce priveşte recunâşterea pretensiunilor asupra Moldovii şi îucuviinţarea aprovisionărit
din Ard6l, precum şi
acordarea ajutorului înarmat şi parte a consimţit, parte
a avisat la mijlocirea nunciului papal ; acum el s'a
rostit în răspunsul dat lui Proski asupra acestor cestiuni în aparență âncă mai desluşit, înse fără-ca să
fi adus prin acesta adevăratul nod al discuţiunilor fie
măcar şi uumai cât e negru sub unghie mat aprâpe de
deslegare. Intocmai precum Regele se baricadase in do-

sul dietei poloneze,

dietei ungare;
spună

ceea

Impăratul

adunările

ce suveranilor

s'a

celor

retras

doue

şi el în

state

dosul

aveati

să

lor nu le venia să mărturi-

s6scă fără de încungiur; în faţa strimtorării momeutaue
urma să se iee măsuri provisorii, dar viitorului nu
trebuia să i se impună nici o jertvă dăinuitâre.
lu sensul acesta aii negoţiat Leopold şi Sigismund
unul cu altul, şi tot în acest sensa fost dată şi actuala
decisiune a Impăratului 1).
Anunţata erpediţiune .polonesă în Moldova şi în Basarabia e aprobată pe deplin de Curtea din Viena şi
însoţită de sincere urări de răuşită, şi cu acea-şi bunăvoinţă se încuviinţâză ceruta aprovisionare cu alimente
1) Responsio

ad

Ablegatum

Polonicum

Samuelem

Proski

ejus propositiones in negotio tureico. Viennae, 4-a Julii 1690.

ad
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şi cu nutreţ din Ard6l şi se promit
t6te ajutorările şi
tote lesnirile posibile pentru arma
tele poloneze intrate
în aceste operaţiuut 1). In ceea
ce priveşte înse aceste
ajutorări spiritul bănuitor iese
Ja ivâlă din îndrumarea
dată comandanților împărăteşti
şi diregătorilor de la
comisariatul general, că „pe sub
mâră să fie cu mare
băgare de s6mă, pentru-ca nu
cum-va Polonesil să
urdâscă în Ardâl sub pretextul
acesta şi să pună în
executare alte planuri primejdi6se 2).
Cererea privitâre
la detașarea unui corp auxiliar de
infanterie germană e
resolvată în med negativ parte din
causa începerii răsboiului cu Franţa, care cere scoterea
în câmp a unei
îndoite puteri militare şi îngreunză
chiar şi trimiterea
Yeservelor necesare, parte diu causa
necesităţii de a
susțin€ şi de a apăra cuceririle o
dată făcute; Impăratul pune înse armatelor poloneze

în

sigură

perspec-

tivă tâte ajutorările şi lesnirile posib
ile pentru casul,
că ele se vor fi apropiat în înaintar
ea lor de armatele
împărăteşti,
Qât pentru recunâșterea pretensiunilor asup
ra Moldorii Impăratul a răspuns reamintind r&sp
unsul dat deja,
1) Decretul adresat

de Impăratul

din

Viena

Ja 9 Iulie 1690

consiliului aulic de răsboiii, pentru-ca acesta
să emită şi să trimită cuvenitele ordine generalilor împărăteşti
din Ard6l şi de la
hotarele luj, pentru-ca ei să dee totă ajutor
area şi tâte lesnirile
posibile oştirii poloneze pornite în Moldova
şi spre Basarabia,
2) Decretul adresat de Împăratul din Viena
la 3 lolie :690

consilinlui aulic de răsboit, Încunoştiinţ
are, că Majestatea Sa împărătescă a încuviințat prea grațios, ca
pentru armata poloneză.
pornită spre Yalachia şi spre Basarabia să
se cumpere în Arde!

cu bani gata şi cu prețuri echitabile, înse
fără pagubă pentra
țară şi j entru oștirea împărătească de
acolo.
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ambasadorului Losch, şi reserrându-şi a intra mai târdiii
în discutarea mai în amănunte a cestiunii de drept, că
„Provincia acâsta din vechime şi chiar după mărturisirile Moldovenilor a fost totdeauna recunoscută ca făcând parte din regatul ungar şi de aceea Impăratul, ca
Rege al Ungariei, nu are de loc dreptul de a dispune
de ea țără de ştirea staturilor ungare şi fără de a le
fi consultat pe aceste. De 6re-ce înse Regele şi staturile Poloniei se mulţumesc cu acordarea Moldovii şi ai
declarat în scris, că renunţă în privinţa acesta la orişi-ce altă reservă ori preteusiune, Impăratul promite
din partea sa, că în prozima dietă a Ungariei va pune
îuvoiala acâsta în discuțiune şi o va duce prin greutatea vadei sale regale la o resolvare favorabilă pentru
Polonia, şi chiar de pe acum a dat generalilor săi ordinul, ca să spriginâscă cu tâtă puterea expediţiunea
făcută de Polonia în Moldova şi s'o ducă în tâte chipurile posibile la victorie. Cât pentru condiţiunile de
pace presentate de solul tătăresc, cele cuprinse în scris6rea Hanului tătăresc sunt întru tâte identice cu cele
cuprinse în ultimatul ambasadorilor turceşti şi considerate ca fiind inacceptabile ; ear cele-lalte concesiuni solul tătăresc nu li-a predat în scris, ba n'a presentat
nici plenipotenţa turcâscă pentru negoţierile de pace, o
împregiurare, care, reamintindu-ne resultatul nenorocit
al negoțierilor urmate de Chechrin, ne face să presupunem și de astă-dată, nu fără temeii, o uneltire mascată a 'Turcilor, pentru-ca prin asemenea apucături în-

şelătâre să ajangă la spargerea alianţei sfinte.
De altminteri cabinetul împărătesc cu tâte jertvele
nespuse, pe care le-a adus în actualul ei r&sboiii cu
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Turcia şi cu Franţa, care nu sunt de loc mai prejos
de cele aduse de Polonia, şi cu tâtă viua ei dorinţă
de
a pune cel puţin într'o parte capăt stării de răsboiii
, a
resistat, cu statornicie în faţa ispitirilor peniru
încheerea
unei păci separate şi, credinci6să stipulaţiunilo
r tractatului de alianță întărit cu jurământ, a înştiin
ţat pe
aliaţii el conştiincioşi despre tâte negoţierile
ei cu ambasadori! turceşti, tot, astfel şi în viitor va
năsui să

închee cu Porta numai o pace comună
stabilită cu învoirea şi cu buna participare a aliaţilor
ei, ear în acesta

îşi va pune în joc tâtă influenţa, ca la încheer
ea păcii
colective să i se acorde şi asigureze Regelu
i Poloniei
tote concesiunile oferite acum din partea
'Tătarilor,
ceea ce e fără îndoială mai conform cu
interesele Poloniei decât o pace separată. Spre a-şi dovedi
cu atât
mai virtos bunele disposiţiuni faţă cu Polonia
Impăratul
consimte, în sfirşit, ca Moscoviţii să fie
la timpul cuvenit invitaţi a lua şi et parte la negoţie
rile de pace,
dar acâsta numai din consideraţiuni de prieten
ie, ear
du în virtutea vre-unui obligament întemeiaţ
pe tractat, ceea ce nu există, și fără-ca priv acesta să
sufără
vre-o amânare negoţierile ce se vor fi începând.
Nu pare a fi lucra nepotrivit să se facă aminti
re
tot, aici şi despre cele-l'alte consideraţinnişi
argumente,
prin care deputaţiunea instituită de împăratul
pentru
stabilirea păcii a spriginit pretensiunile Impăra
tului în
propunerea făcută pentru acestă decisiune
aprobată de
Leopold |. 1).
1) Vedi mai sus citatul raport despre confer
ența ţinută la
Starhemberg la 30 Iunie 1690 în ceatiunea
propunerilor făcute

de Prosky, pag. 11'/2, 17, 23,
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De 6re-ce de o cam-dată vorba era mai puţin de
resolvarea amânată pe un timp mai potrivit a cestiunii
juridice, cui i se cuvine de drept Moldora şi Muntenia,
decât de sc6terea lor prin puterea armată a rre-unuia
dintre aliaţi de sub supremaţia turcescă, Impăratul n'a
renunţat

pe de o parte pentru

sine

ori

pentru cor6na

Ungariei la nimic din drepturile sale, ear pe de alta
n'a nesocotit datoriile de aliat faţă cu Polonia prin
aceea, că a primit sub ocrotirea sa pe Moldovenii refugiaţi de buna lor voie or! că nu numai a aprobat expedițiunea făcută de Sobieski cu trei ani mai nainte în
Moldova şi jurământul de supunere impus acestei ţări
faţă cu Polonia după cucerirea capitalei Iaşi, ci i-a
făcut totodată Poloniei şi urări de nowe succese noroc6se pentru armele ei. Nu pâte-că ar fi stat Curtea
din Viena fie măcar şi numai pe o clipă la îndoială în
ceea ce priveşte drepturile Ungariei asupra Moldorii, ci
numai fiind condusă de părerea, că abia după încheerea
răsboiului cu Turcii va put6 să se pună pe cale prieten6scă în discuţiune cestiunea, cul i se cuvine în rîrtutea stipulaţiunilor tractatului de alianţă una ori alta
dintre provincii, el a lăsat la bunul plac al Regelui ca
discutarea cestiunil şi resolvarea ei prin bună învoială
ort să fie amânată până după-ce se va fi încheiat pacea
cu Turcii, ori să se facă chiar atunci prin mijlocirea
Papei, pentru care al doilea cas Impăratul a declarati

fi gata să-şi dee în vederca resolvării t6tă spriginirea
întocmai ca pentru primul. Archivele şi operele istorice
stabilesc drepturile de supremație ale Ungariei asupra

celor doue ţări române atât de neindoios, încât în dieta
ungară

tot

se mai

reserveză

de

drept

scaun şi vot
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pentru Domnul Moldovii şi pentru al Munteniei, precum
s'a vădut lămurit în cea din urmă dietă de la Pojon,

în care ali fost designate precis şi nominal chiar scaunele celor dot Principi. Ear dacă vre-unul dintre Yoivoii acestor ţări s'a pus din propriul lui îndemn sub
ocrotirea Poloniei, acâsta s'a întâmplat contra voinţei
Regelui Ungariei şi tocmai de aceea împregiurarea
acesta nu pâte să ştirbescă drepturile cor6net ungare, pe cât
de puţin i se cuvine în urma jurământului de încoronare
Impăratului a ceda pentru totdeauna ori a lăsa în vreun alt chip în părăsire un atât de însemnat membru
din trupul Ungariei fără de ştirea staturilor şi fără de
învoirea lor, Cât pentru cererea făcută de (Jeneralul
Heissler consiliului aulic de răsboiii, ca să i se dee voie

de a face cu cavaleria în împregiurări priinci6se fără
de veste o năvălire în Muntenia şi eventual şi în Moldova, pentru-ca, dacă se pote, să puie mâna pe Domnul
Munteniei,

care se afla

din

întâmplare

în

o

localitate

neapărată, deputaţiunea de pace nu numa! că nu face
nică 0 obiecţiune, ci crede chiar, că expediţiunea acâsta
e chiar neapărată şi politiceşte impusă atât spre a pedepsi pe Principele,

în deosebi pe Constantin

Brâncovanu,

care a dat la o parte ort-gi-ce respect faţă cu curtea
impărătâscă, cât; şi spre a ridica vada Impăratului în
ambele ţări stîrnind cu energie frica bine-făcătâre în
inimile poporaţiunit din ele. Bar corâna Poloniei nici nu
„pote lua drept o jignire acâstă măsură, — aşa dice deputațiunea, — nici nu va face reclamaţiuni contra ei,
ină-că ea a avut până acum asupra Principatelor tot
atât de puţine drepturi cât de puţine i s'aii acordat
acum, când a obţinut în ceea ce priveşte pretensiunile
59,838. III.

28
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ei numai o decisiune suspensiră. Talentul şi îndămânătăcia lui Heissler promit de altminteri o reuşită sigură
şi un succes priincios pentru întreprinderea intenţionată.
Dacă ţinerea în suspensiune a cestiunii era din partea
Impăratului un refus exprimat în floricele, hotărirea de
a lua avisul dietei ungare cuprindea în ea deplina siguranţă a perderii causei pentru Polonia. Pentru-ca să
mai îndulcâscă hapul amar, Leopold I. a însărcinat pe
ambasadorul săi Siemunski să dee decisiunii austriace
o interpretare pe cât se pâte de favorabilă pentru interesele Poloniei, „că adecă trimiterea cause la proxima
dietă ungară s'a făcut numai în vederea unei mai depline asigurări şi a unei mai firme garantări a viitorului, şi se înţelege fără de greutate, că altfel nu numai Impăratul ar trebui să-şi calce jurământul, dar
totodată şi Maghiarii, grei jigniţi prin nesocotirea şi
neconsultarea lor cuprinsă în procederea unilaterală a
Regelui lor, ar fi împinşi prin acâsta în viitor să protesteze şi să-si refuse înroirea şi astfel s'ar săvîrşi un
act nul şi anulabil, încât toţi Regii ce vor mai urma
în Ungaria ar continua ca să fie în drept de a validita
drepturile ţării lor asupra Principatelor. Impregiurarea,
ca Impăratul are drept de moştenire asupra Ungariei,
îl deslâgă de altminteri tot atât de puţin de jurămtutul dat ca de indatoririle luate prin el, şi astiel reserva Impăratului să presentă ca fiind raţional bine
intenționată chiar pentru binele Regelui şi a republicei
Poloniei în deosebi. Țiind, în sfirşit, la alianţa cu PoJonia, cabinetul împărătesc nu vrea nici să urmărâscă,
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nici să închee o pace separată fără
de ea şi se aşteptă
la acela-şi lucru şi din partea Polon
iei 1).
Cu ocasiunea acestei ambasade Samu
il Proski a ridicat, între altele, pretensiuni şi
asupra unel anumite
sume de bani, pe care Duca-Yodă, răpos
atul Domn al
Moldovii, a promis-o Regelui Polon
iei nu atât ca preţ
de răscumpărare cât din recunoştin
ţă, o sumă, care a
fost întrebuințată tn folosul armatei
împărăteşti 2). Decisiunea luată în cestiunea acâsta
a pus în perspectivă
cercetarea cât mai curând a stări
l adevărate a lucrului
şi o resolvare atîrnătâre de acâsta 5,
Gândurile ascunse ale Impăratului,
cu tot îuvelişul
lor inofensiv, tot n'a putut să
rămâie nepătrunse de
ochiul bănuitor al Poloniei, căci
ambasadorul împără tesc Gheorghe de Siemunski a avut
la Varşovia o fârte

grea posiţiune faţă cu curtea

regală enervată de deci-

siunea austriacă. Sobieski a însăr
cinat cu examinarea
mâl în amănunte a răspunsului
împărătese (pe care
Proski Pa trimis numat în copie
păstrând originalul la
sine) pe o secţiune a Senatului,
care a invitaţ pe Siemunski la o conferență şi a cerut
de la el lămuriri
asupra câtor-va pasagii nedesluşite
din decisiunea împărătâscă, în lipsă de instrucţiuni sufic
iente înse a pri1) Comunicaţiune

făcută, de Impăratul lui Siemunski,
ce a propus ambasadorul polonea Proskj Carţii
împărăteşti în cestiunea
păcii şi ce i ma răspuns, Viena, 10
Iulie 169),
?) «ratione cuiusdam pecaniae Sar-m
o Regi ă defuncto Palatino
Moldaviae
Ducka, non tam Iytri, qnaam grati
tudine ergo promissae, et prout refertur, în milit
iam Caesaream erogatae.

3) Bespunsul dat

de cancelaria

aulică

Proski la punctele presentate de
el. Viena,

ambasadorului polonez
13 Iulie 1699.
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mit de la el numai răspunsuri generale şi neîndestulătâre. Când apoi Regele voia cu stăruință impetu6să să
pună prin Cardinalul Rudzeiowski cestiunea la Viena şi
la Roma din noii în discuţiune, representantul împărătesc şi-a dat silința să împedece cu ajutorul nunţiului
papal şi al ambasadorului venețian acest ultimat vehement şi s'a adresat în cestiunea acâsta personal atât,
la Regele, cât şi la Regina, dându-i pentru acâsta cu
succes ajutor şi Prinţul Iacob precum şi imperialistul
Episcop de Posnania. Proski a primit în urma acestora
îndrumarea de a nu rumpe sigiliile depeşelor ce i s'aii
trimis dimpreună cu cele destinate pentru Cardinalul
Radzeiowski până-ce Siemunski nu va fi fost ascultat
din roi şi nu va fi primit în urma înţelegerii luatecu
el ordin special pentru deschiderea plicului 1), In nouele

conferențe de la 24 şi 25 Iulie, care ati fost cerute de
Siemunski şi în care Polonesii şi-aii întemeiat pretensiunile asupra Moldovii atât pe drepturile străbune, cât
şi ne stăpânirea de curând câştigată şi pe declaraţiunea
de supunere a acestei ţări, ambasadorul împărătesc a
răsbit tot atât de puţin cu lămuririle şi propunerile lu
verbale ca cu cele făcute în scris, căci aceste nu erait
în adevăr decât parafrasări şi justificări ale decisiunii
date de Curtea din Viena. Negoţierile oficiale făcute în

conferenţe aii fost deci curmate şi s'a urmat altele pe

cale privată prin Episcopul de Posnania şi prin Regina,
1) Berisârea lui Siemunski cătră Maj. $. Imp. în cestiunea decisiunii date de Curtea imp. ambasadorului polonez Proski, cum
a fost ea primită la curtea polonă şi ce fel de însărcinări a
primit Cardinalul Rudzieowski. Varşovia, 21 Iulie 1690.
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a căreia intervenire o ceruse ambasadorul el însu-şi
.
Provocat de aceşti dot şi augăglat a ţin6 s6ma
de interesul Regelui, ca să se pună în faţa celor ce bănuia
i
iutenţiunile lui patriotice o concesiune câtu-şi de
puţin
acceptabilă, Siemunski a emis o adoua şi de astă-d
ată
de tot scurtă declaraţiune făcută în scris, care afirmă
din noii, că Impăratul voieşte în î6tă seriositatea
să
cedeze Poloniei Moldova şi că cererea avisului dietei
ungare se derivă numai din intenţiunea de a obţin
pentru acâată cedare mat multă siguranţă şi o fiinţă
mai durabilă, el înse reaminteşte în acela-şi timp
şi
cunoscuta condiţiune a renunţării Poloniei la orl-şice
alte reserve şi pretensiuni. Pe basa acestel declaraţiuni
dar Proski a fost însărcinat, ca Impăcatul să aprobe
cedarea Moldovii cel puţin cu condiţiunea, ca ea să
fie
considerată ca după putinţă valabilă în mod provisoriii
până la definitiva aprobare

de cătră dieta ungară 1), o

cerere, care pare a fi fost încuviinţată
teserva arătată.
Esitarea Poloviei de a lua în tâtă
la congresul de pace din Viena şi
prin acâsta, ca nu cum-va Polonia
separată cu Turcia, ai îndemnat pe

de Impăratul cu
seriositatea parte
temerea motivată
să închee o pace
Împăratul să tri-

*) Raportul lui Siemunski cătră Maj. $. Imp. în cestiunea cedării
cătră corâna Poloniei a Moldovii, Varşovia, 28 Iulie 1690.
Dimpreună
cu (A şi B) cele doue declaraţiani date de el în Scris,
în care
se dice: <ut ad interim (cessio Moldaviae), donec
omnia valide
apoă Status Hungariae procarerentur, valeat qoantum
valere
potest>.
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mită Int Siemunski instrucţiunile ce la 17 Ianuarie
1691 3).
In aceste i se fac împărtăşiri despre întârcerea ambasadorilor de pace ai Turciei de la Comorn la Potendorf, despre propunerea de bune oficii făcută la Pârtă
de Englitera şi de Olanda spre a obţine pentru plenipotenţiarii turceşti puteri mai întinse şi despre acceptarea acestor bune oficii din partea Impăratului şi se
relevă, că pentru lesnirea unei păci favorabile e de
dorit, ca şi aliaţii să accepte aceste bune servicii făcându-le totodată ambasadorilor, celui englez şi celui
olandez, cunoscute condiţiunile sale de pace. De 6re-ce
înse deocamdată nu era rorba să se lee la cunoştinţă
noue condițiuni de pace propuse de Turci, ci numai să
se dee răspuns la cele o dată făcute, Siemunski are
să-i pună Regelui Sobieski în vedere, „că, fiind acum
împregiurările atât de schimbate, Polonia nu are să
stăruie asupra pretensiunilor expuse în primul ei r&spuns cătr& Turci, ci trebuie să le modifice potrivit cu
starea de lucruri acum schimbate şi cu cele din urmă
propuneri de pace ale Turcilor, că în faţa costisitorului
îndoit răsboiii, în care se află strimtorat Impăratul şi
a dorinţei

de

pace

motivate

prin acesta,

să-şi croiască condiţiunile astfel,
uşureze

drumul

negoţierilor

Regele

are

ca să netezâscă şi să

de pace,

eară

nu să-l în-

greueze ori să-l curme pe deplin, că având în vedere
pretacerile petrecute în timpul din urmă în stările de
"1) Instrucţiuni date lni Siemunski, ce are să spună Regelui
Poloniei şi ce are să pună la cale în cestiunea negoţierilor cu
Torei. Viena, 17 Ianuarie 1691.
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lucruri şi norocul, pe care Pa avut duşmanul în r&sboii, e puţină probabilitate, că Turcii vor face acum
din liberul lor indemn concesiunile, care n'aiă putut să
fie stoarse de la dânșii pe când se afla în o posiţiune
cu mult

maj

grea,

că Polonia

a

luat

afară

de acesta

în alianţa ei tucheiată cu Moscoviţii angagtamentul de
a se mulţumi cu restituirea Cameniţet şi a teritoriului
ce se ţine de ea, intru cât el se mai afla sub stăpânirea turcescă, şi de a încheia cu condiţiunea acesta
pace cu Porta, şi astfel şi pentru motivul acesta nu
are dreptul de a trece la condițiuni ma! aspre. Regele
înse, — a adăugat el drept consolațiune, — nu trebus
să-şi perdă curagiul, ci are, din contra, să se pregă-

tescă cu t6tă rivna pentru apropiata cămpanie şi să-şi
dee, întocmai ca casa imperială, totă silința de a recuceri cele perdute în campania trecută, pentru-ca astfel să se aplice în favorul ei principiul ufi possidetis ,
pe care ambasadorii turceşti îl invocă cu atâta îndărătnicie drept basă a negoţierilor. Iacepută înse de timpuriă şi condusă cu hun simţ practic, viitârea campanie va trebui neapărat să trecă întrega
mânile Poloniei şi să-i asigureze stăpânirea

Moldovă în
ef, care se

obține cu mult mai uşor prin arme decât prin
încheiate cu

Turcii,

ear acâsta

cu

tractate

atât mat vîrtos, cu

cât Impăratul a hotărit, conform ca dorinţa exprimată
de Polonia, să trimită pe consilierul cameral Kurzen
drept sol special la Moscva, ca să pună la cale o diversiune a Moscoriţilor contra Tătarilor, pentru-ca aceştia, având a casă

la ei destul de lucru,

să fie nevoiţi:

a se gândi mai mult la apărarea propriilor sale vetre.
decât la spriginirea altora. In felul acesta va put să,
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se închee şi să

se consolideze

sub scutul răsboiului o

pace acceptabilă.

De altminteri,

pentru

obţinerea armo-

piei în operaţiunile viitârei campanii Impăratul va trimite un delegat; special la curtea regală, stărue înse să
se trimită cât mai curând la congresul de pace din
Viena un representant

al Poloniei,

fie acesta chiar şi cu

plenipotenţă mărginită după plac, şi urmând ca la încheiarea definitivă a negoţierilor să fie înlocuit cu un
ambasador înzestrat cu plenipotență deplină. Curtea din
Viena nu a dat, în sfirşit, ambasadorului englezesc şi
celui olandez nici o plenipotenţă de a negoţia în numele Impăratului, deşi acâsta w'ar fi contra tractatului
de alianţă, care exclude numai pacea separată, ci numai
îusărcinarea de a obţin pentru comisarii de pace al
Turciei noue

instrucţiuni;

ea crede înse,

că este bine

să fie comunicate acestor doi ambasadori condiţiunile de
pace ale fie-căruia din aliaţi, pentru-ca ei să-şi p6tă da
silinţa de a obţin la Portă formularea potrivit cu aceste condițiuni a instrucţiunilor. Polonia e deci invitată să consimtă şi ea cu acâstă procedere şi să facă ambasadorului olandez şi celui englez cunoscute condiţiunile sale de pace,

care n'aii

să

fie considerate

din urmă şi invariabil stabilite.
Regele s'a învoit numai în parte

ea cele

cu aceste propu-

neri, care i-aă fost comunicate de ambasadorul Siemunski

atât verbal, cât şi în

scris,

ba în esenţă nu a ţinut

de loc s6mă de ele. Cavalerul de Malta Samuil
a fost însărcinat prin o plenipotenţă regală emisă
Ianuarie 1691 în Zolkiew să mârgă la Viena,
asculte propunerile şi condiţiunile Turcilor şi să
nice pe ale Poloniei, fără înse ca să i se acorde

Proski
la 24
ca să
comudrep-
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tul de

a

face

încheerea definitivă,

care

era

reservată

pentru o mare ambasadă ce urma să se
trimită tn
urmă. Prin acâsta s'a implinit dorinţa Austri
ei, care
ţinea să obţie deocamdată numa! o aderare formală
la congres,
pentru-ca să se pâtă relua firul negoțierilor
da cât-va
timp întrerupte. Deasemenea s'a îuvoit Sobieski,
care a
obţinut cu multă greutate şi consimţământul
Senatului
întrunit la Lemberg, ca pentru lesnirea operei
de pacificare să li se comunice condiţiunile de pace
ale Polonici celor doi ambasadori, al Olandei şi al Englit
erei,
care oferiseră bunele lor servicii la Pârtă.
Nici dibăcia diplomatică a Impăratului înse, nick silinţele zel6se ale ambasadorului săi n'aii putut să determine o fârte importantă îndulcire îu aceste condițiuni
şi auume în ceea ce priveşte țările de la Dunăre 1).
Condiţiunile Poloniet, pe care referenâul Corânel Stanislau Szezuka le-a trimis la 13 Fevruarie 1691
din
Zolkiew lui Siemunski, ear plenipotenţiarul Samuil Proski
le-a comunicat la 14 Fevruarie din Regensburg
cance=
larului Kinski, ali consistat de astă-dată din şase punct
e
şi dintr'un scurt adaos: 1. Cedarea provinciilor Podoli
a
şi Ucraina dimpreună cu cetatea Camenița ; 2. Renuațarea la Moldova şi la Muntenia; 3. Impedecarea năvălirilor de pradă ale 'Tătarilor din Crimea şi despăgubir
i
date de Portă în casul contrar; 4, Despăgubire echitabilă pentru pagubele răsboiului şi pentru pustiirile Poloniei ; 5. Refusarea ori-şi-cărei spriginiri ori ocrotiri
1) a) Siemunski cătră Maj, $. Imp.
ţiuni a dat

Regelui

Polonief ete,

2) Raportul lui Siemanaki
vraarie 1691.

cătră

arată

Varşovia,

Impăratul.

ce fel de informa=
29

Ianuarie

Yarşovia,

1691.

19 Fe-
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pentru răsvrătitorii căzăceşti fără de excepţiune; 6.
Deşertarea şi dărâmarea tuturor cetăților turceşti de
pe Nipru;

ca adaos,

în sfirşit, încuviințarea concesiuni-

lor cerute de "Țarul Moscoviei.
Făcând comparaţiune cu condiţiunile de pace formulate în anul 1689, Polonia a renunţat fără îndoială la
cele.de natură curat religi6să şi în privinţa politică la
stirpirea 'Tătarilor oră, cel puţin, la alungarea lor; ea
înse nu s'a lăsat să fie ahătută de la rîvnirile ei de
mărire prin câştigarea unor ţări indiscutabil turceşti
ori cădute prin norocul răsboiului în mânile Turcilor.
Ear în privinţa acesta ochii ei ali cădut, înainte de t6te,
asupra Podoliei şi Ucrainei, a căror stăpânire îi părea
indispensabilă atât din punctul de vedere a! siguranţei
şi al apărării hotarelor, cât şi din al ondrei politice,
ear îu al doilea rând asupra celor done principate atât
de bogat înzestrate de natură, despre care în al doilea
punct al condiţiunilor se vorbeşte în următorii termini:
„Moldova şi Muntenia, care amândoue aii fost odinidră
provincii tributare Regelui Poloniei şi dintre care cea
d'ântâili e ocupată în present în mare parte de Regele
Sobieski“, să fie cedate atât în dreptul, cât şi în posesiunea Cor6nei poloneze dimpreună cu teritoriile lăsate
ca locuri de aşedare pentru Tătari! din Bugfac şi pentru
cel de Ackerman, în cât riul Dunării să formeze pe
viitor hotarul 1).
7) Conditiones ad Tractatum Pacis cum falgida Porta othomanica ex parte Ser-mi

Regia

et

Reipublice

Polonie Constantino”

polim designande,
Conditio 2-da. Motdavia (qua jam magna ex parte Sa. Regie
Majtis Polonie occupata) et Valachia, que ntra-
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Invederata contragicere, în care se află condițiunea
acesta cu reserva făcută de Curtea din Viena când
cu
acordarea Moldovil pentru Polonia, că adecă prin
acâsta
drepturile Imyăratului şi ale Corâney ungare
asupra
Munteniei să nu fie câtu-şi de puţin ştirbite ori
puse
În discuţiune, şi pretensiunile cu tâlă aparenta
reducere atât de utopic exagerate

ale Poloniei nu puteaii să

nu indispună pe guvernul împărătesc, care, strimt
orat
între doue răsbie, simţia o atât de viie trebuinţă de
pace şi punea

în acela-şi

timp

un

atât

de mare

preţ

pe posesiunea celor doue priucipate de la Dunăre,
Deşi se menținea speranța, că Polonia nu va privi
declaraţiunea dată acum drept cel din urmă cuvânt al
ei, ci 0 va mal îndulci în cursul negoţierilor, indisposițianea Curţii din Viena s'a dat în mat multe rândur
i
fie fără de încunglur, fie mal indirect pe faţă.
Ocasiune pentru manifestarea acestey indisposiţiuni i
sa dat Impăratului puţin timp în urmă prin doue cererk, pe care ambasadorul Proski a fost însărcinaţ; a le
face la Viena. Sobieski, care promisese a trimite în
Ard6l un detaşament de 6000 de 6meni pentru apărarea țării cucerite de Impăratul, cerea ca comanda supremă atât asupra acestei trupe auxiliare, cât şi asupra corpului de armată împărătească să fie încredinţată

fiului stă, Prințului Iacob, şi ca să se fară înțelegerea
que olim Provincie Serenissimorum Regum Polonie tribataria erant, iuri et possessioni Sa.

Regie

omnibus

Majtis

istis

Polonia

ditionibns

relinquantar,

quas

una

cum

Boudziacenses et

Bialogrodensea Tartari incolant, it uia limes
fuvius Danubius.

siţ

demn,

fără-ca să

aibă

voie

de

a

se

referi

la

vre-o

imputernicire ori la vre-o însărcinare primiţă de la Impăratul, avea să i indice la ocasiune bine-venită Reginei,
că aversiuuea Impăratului contra unei asemenea incus=
criri purcede de la inriurirea covirşitâre şi suspectă, pe
care o are la curtea poloneză partidul francez, şi in
1) Nu pâte să fie decât fiica lui Sobieski Teresia Kunigunda,
care în anul 1695 sa măritat după electorul de Bavaria Mazimilian Emanuil,

ara
e TIR

cuvenită pentru căsătoria Regelui roman losif [., fiiul
Impăratului, cu o princesă poloneză 1). Răspunsul lui
Leopold |. a fost: „Dacă Principele Iacob se va presenta în pers6nă cu corpul auxiliar până cel târdiii la
sfirşitul lunel Iunie în Ard6l şi armata poloneză va
urma în curând dup'acea şi-şi va incepe operaţiunile
până la sfîrşitul lunei Iulie, din partea Impăratalui nu
se va pune nici o greutate, ca Prinţul să primâscă onorurile şi aperenţele exteri6re ale comandei supreme in
Ar6l; dacă inse nevoile impregiurărilor vor necesita
- intrarea armatei principale împărăteşti în Ardâi pentru
apărarea ţării, Împăratul nu ar put în nici un cas
consimţi, ca să se iee de la Marchionul de Baden comanda unitară a întrege! armate împărăteşti, Cât pentru
căsătoria propusă, luarea ei in consideraţiune e in tot
casul prematură şi prea de tot atîrnătore de la viit6rele inclinăii ale Prințului imperial, âncă minor (de
abia 13 ant) şi de la libera lui alegere, pentru-ca să
se pâtă hotări de pe acum ce-va pozitiv şi să se anticipeze viitorul. Ambasadorul impărătesc inse, Comitele
Thun, numai în numele stă şi ca din propriul săi in-

ce III
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deosebi cumnatul Regelui Bethune, şi anume pentru
-că
atât în Viena, cât şi în întrega împărăție ce
ţine fârte
mult la jo pecât se pâte de deplină asigurare
a suecesiunii şi astfel la sporirea prin progenitură
a Casei
imperiale, că căsătoriile francese co casa
regală din
Spania sunt pretutindeni ră reputate, şi în
deosebi vina
pentru lipsa de copil a celei din urmă
Regine din
Spania

e aruncată

asupra

Cor6nei

franceze,

că tocmal

de aceea presenţa la Curtea din Polonia alui
Bethune
şi intimitatea soţiei lut sunt lucruri de minune
potrivite, pentru-ca pe de o parte curtea franceză
să profite de ele ca de nişte mijl6ce sigure pentru
realisarea
intențiuvilor ei rele, ear pe de alta să-i inspire
Impăratului o întemeiată bănuială contra ăstor compli
că
francezi, şi astfel să-l pună pe gânduri în ceea ce
priveşte căsătoria proiectată; că, în sfîrşit, nică o
dată
Împăratul nu va mărturisi fără de încungiur
acestă
adevărată causă a repulsiunii sale, dar tot atât
de si-

gur e, că el nu se va

învoi

cu acest proiect, de

căsă-

torie câtă vreme Marchisul de Bethune şi soţia lui se
află la curtea lui Sobieski. Ear expulsarea lui Bethune
se impune cu atât mai vîrtos şi are să fie cerută de
la Rege cu atât mai stăruitor, cu cât el, precum se
vede lămurit din scriscrea, pe care la 3 Mai i-a adresat-o Croissy din Versailles şi care a fost captată,

făureşte uneltiri primejdi6se contra alianţei dintre Polonia şi Austria,

îşi dă silința

prietenia dintre cele doue

să surpe înţelegerea şi

curţi şi cu ajutorul celor-

Valţi emisari francesi a câştigat pentru planurile Franţei
pe mulţi generali, senatori şi miniştri din Polonia şi pe
Cardinalul Radzeiowski. Dacă Regele vrea să pună capăt
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răului şi să asigureze legăturile de unire, care subit
amenințate, el lucreză numai în spiritul şi după litera
angagiamentelor luate de el în mai multe rânduri în
mod

sărbătoresc;

dacă el n'o

voleşte acâsta,

împărtă-

şirile ce i se fac îi sunt cel puţin o dovadă, că cercurile din
Viena sunt hine informate despre cele ce se petrec la
curtea din Varşovia şi despre uneltele şi causele turburării bunelor relaţiuui dintre cele doue curţi. Pentru
desvălirea uneltirilor franţuzeşti Comitele 'Thun avea să
arăte în mod confidenţial mai sus amintita scrisâre alui
Croissy şi nunciului Papal de acolo, precum şi altor
pers6ne bine intenţionate, ear spre a combate influenţa
Franţei, care-şi dedea silinţa să împedece ori-şi-ce ajutor
înarmat polonez, ei trebuia să pretindă cu t6tă hotărirea,
ca Regele să iasă în pers6uă la răsboiii şi să scdtă
armata principală a Poloniei cât mai curând în câmp,
“înainte de tâte înse să trimită în Ard6l corpul auriliar de 6000 de 6meni, pe care l'a promis!).
Asupra stărilor de atunci şi asupra influențelor de la
curtea regală a Poloniei şi despre resorturile secrete,
prin care se puneaii tâte în lucrare, ai aruncat mărturisirile făcute la curtea din Viena de cătră un inalt
dignitar polonez o viuă lumină, care iămăsese ascunsă
pentru ork-şi-ce ochii de profan2). După aceste măr1) Rescriptul împărătesc cătră Comitele Thun în ceea ce pri.
veşte propunerile ambasadorului polonez pentru însărcinarea Prințalui Iacob cu comanda oştirilor din Ardâi şi pentra o viitore
căsătorie a Maj. Sale Regelui Roman cu o princesă regală poloneză şi o scris6re intrigantă din Franţa. Viena, 5 lunie 1691.
2) Protocollum secreti Colloquii inter Suam Excellentiam (Comitem ă Kinski) et N.—7-ma Ialii 1691 habiti de moderne
statu ; compilatum 18-a eiusdem mensis et Anni.

ş
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turisiri verbale, stranii atât prin cunoştinţa de lucruri şi de
pers6ne, cât şi prin sinceritatea celui ce le-a făcut şi
puse de cancelarul Boemiei comitele Kinski pe hârtie,
armata poloneză de atunci era neîndestulătâre
spre a
împedeca năvălirile Tătarilor în Rusia, Generalissim
ul
Poloniei n'a fost în stare să adune decât abia
vre-o
mie de călăreţi sub stegurile sale ; contingentul

vania, deşi ce-va mal

mare,

fiind despărţit

de Lit-

prin mari

depărtări de armata poloneză, nu putea să
sosâscă de
cât târdiă pe câmpul de luptă, şi dorita împreu
nare a
Litvanilor cu Polonezii a devenit, dacă nu
imposibilă,

cel puţin fârie anevoi6să în urma tăbăririi 'Tătarilor
intre Tarnopol şi domeniile regale ale Polonief.
Domeniile regale ai fost pustiite de Tătari şi prefăcute'n cenuşă în urma stăruinţelor Franţei şi a instigaţiunilor partidului ei cu scopul, că prin pagubele
covirşitre şi prin lipsa nădejăzi de ishândă pentru
armele poloneze să înduplece pe Rege şi pe republi
că a
încheia pace separată cu Pârta. Ear pârghia de căpeteuie a Franţei la curtea regală e însă-şi Regia Maria
Casimira Luisa, odraslă a familiei Bethune, care nu
se
pâte învoi cu expulsarea rudelor şi partisanilor ei de
la
curte fără ca să-şi renege originea naţională,
şi de
aceea a ştiut totdeauna să împedece acestă măsură
, cu
tote că în actele de căsătorie ale Regelui ea
a fost
stipulată ca condiţiune clar exprimată. Relaţiu
nile neertate dintre Regina şi Principele de Corlan
da i-ai
lost, ce-i drept, descoperite lui Sobieski cu dovegi
l4murite, dar acâsta l'a umplut; în aşa grad de
temerea,
CA Du cum-va să se atenteze prin ascuns la viaţa lui,
încât el se face că nu ştie nimic în privinţa acesta,
şi
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nu numai l'a pus ear pe ibovnic în diregătoria şi în
dignitatea lui de mat nainte, dar l'a suferit în fața
tuturora chiar la curte. Bar Regina a avut doue cuvinte de a nu atenta la viaţa soţului ek regal: unul e
fiind-că ea nu e în stare să afle locul, unde Sobieski
şi-a pus în siguranţă comorile, mai ales acum, după-ce
cunoscător

al secretului, Marele Tesaurar regal,

VETI

a murit, spre mirarea tuturora, în mod subit; ear al
doilea e fiind-că ea, vădend nesiguranța aderenţilor ei
in tâte întreprinderile lor, consideră răsc6la pe faţă
drept un lucru riscat şi astfel preferă presentul sigur
faţă cu viitorul îndoios. Acâsta înse n'a impedecat-o a
promite Mareşalului Iablonowski, care rivneşte atât la
mâna ei, cât şi la corâna regală, atât una, cât şi alta
şi de a-i ţine vie speranţele şi de a le cultiva prin vorbe
amăgitore şi prin fel de fel de momeli. Bar ambiţiunea
lui Iablonowski şi partidul lui puternic aii fost aliaţi
bine-veniţi pentru Franţa, care li-a dăruit comorile ei
şi astfel şi-a păstrat îuriurirea asupra Poloniei. Pârta
a făcut şi ea încercarea de a exploata în interesul ei
rivnirile la tron a ambiţioşilor din Polonia: cu preţul
unei favorabile păci fie separate, fie colective, ia a
oferit lui Sobieski spriginul întregei sale armate pentru
asigurarea succesiunii fiului săi Priuţul Iacob, ear
când Regele a respins propunerea, Pârta a oferit în
taină cu acea-şi condiţiune spriginul ei înarmat lui

ere enter om pe

singurul

ca să-l ajute a se urca în tron;

Mareşalul

regal. E lucru de sine înțeles,

că cabinetul împărătesc

Pa or: ro Pa

Iablonowski,

Poloniei a primit propunerea şi lucrâză acum întru
răsturnarea lui Sobieski tot cum odini6ră lucra acesta
în acea-şi posiţiune spre răsturnarea predecesorului sti
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a împărteşit de spriginul şi de simpatiile Jai
pe acela
dintre partidele din Polonia, care, inaccesibil
pentru
înriurirea Franţei, stăruia pentru o politică de
moderațiune, pentru păstrarea credinţei de alianţă şi
pentru
încheerea unei păci colective.
Un pământ astfel răscolit nu era câtu-şi de puţin
apt spre a face să îincolţescă planta încrederii ce
îmbrăţigâză ca o Yederă sufietul. Astfel cu t6te stărui
nţele neîntrerupte ale Împăratului, care, istovit de
grelele jertve de bani şi de Gmeni ale celor doue răsbție
mari,

doria

încheerea

celui

turcesc,

ca să pâtă urma

cu atât mal uşor pe cel cu Francesii, a mai fost
amanată mult timp trimiterea unui plenipotenţiar polone
s
în tabăra din sudul Ungariei a victori6set armate împărăteşti, unde Marchionvl de Baden spera să primâs
că
propuneri de pace de la Turcii înfrânți. Sobieski
a
fost pus în curând !n cunoştinţă despre dorinţa stăruitâre a Curţii din Viena — prin o nouă solicitare
adresată de Impăratul ambasadorului Proski 1). Când
apoi Polonia, deşi târdiii, a cedat acestor stăruinţe şi
a trimis ca plenipotenţiar pe Stanislau Malachowski,
Impăratul a răsplătit în mod învederat neincrederea Regelui tot cu neîncredere, Intrâga corespondență a amhasadorului cu Regele săi şi cu guvernul polonez în
genere a fost sustrasă în mod sistematic de cătră ofciile poştale împărăteşti din Ungaria, unde el se ada,

1) Decret adresat ambasadorului polonez Samuil Proski, ca să
solicite la Regele săi trimiterea neîntârgiată a unui ministru

plenipotenţiar polonez la armata împărătâscă

negoţierile de pace ce se vor fi pornind acolo,

27 August

1691.

59,838. III,

din Ungaria pentru

Scris şi trimis la
29
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potrivit cu misiunea lui, în apropierea cartierului general imperial, şi în ciuda protestărilor lui au i s'a
restituit. Malachowski a blamat cu durerâsă amăriciune
în faţa comisarului de pace împărătesc Baronul Kanon
acâstă procedere nenobilă şi contrară dreptului ginţilor
şi legăturilor de alianţă, care, oprind lămuririle şi raporturile necesare destinate pentru Rege, pune în joc
succesul negocierilor de pace ale Paloniei în genere şi
ameninţă prin acesta pe Regele şi pe republica Poloniei
cu pagubă şi cu ruşine mare. „Ei nu am venit aick

cale şi mai sincere voințe a stăpânului meii şi condus
de propriile mele simpatii naturale. Ce rost mai are
petrecerea mea aici, dacă îmi sunt închise tote drumurile, când voiesc să fac suveranului meii dare de s6mă
despre resultatele

misiunii mele?

ce rost mai

are, dacă

nu pot să primesc instrucţiunile Regelui într'o cestiune
atât de importantă şi dacă atât dreptul soliei, cât âncă
mai asprul drept al aliatului e astfel luat în bătaie
de joc!?3).

Baroul Kanon şi-a dat siliuţa

să vindece prin răs-

punsul stii rana grea a grei jignitului ambasador. El
a reprobat fără de reservă procederea neiertată, despre
1) Qopia scrisorii adresate de ambasadorul polonez din Ungaria
cătră Baronul Eanon spre ase plânge pentra-că i se înterceptâză
scrisorile, 15 Decemvyrie 1691.

rare, FAIR

intrat în tabăra aliatului, ci în virtutea celei mai ami-

a

basador şi plenipotenţiar al puternicului Rege polonez,
ale unui Principe legat prin tractat de alianţă şi prin
multe alte legături; nu cu intenţiuni duşmăndse am

IRI

ca îsc6dă şi ca emisar secret, — scria el, — ci ca am-

451

care i sa făcut arătare, a negat înse,
că fie Impăratul,
fie Marchionul de Baden are vre-o ştiin
ţă despre ea ori
vre-un amestec la comiterea ei, şi
a rugat; pe reclamaânt să fie cu deosebită hăgare de
s6mă în ceea ce
priveşte localitatea, în care s'a sărir
şit fapta rea şi la

autorul acesteia, căci e cu mult

mai

probabil,

că

ade-

vărata causă a acestei rele făptuiri
e fie răutatea vreunul om privat, fie prea marea curio
sitate, fie lipsa de
ateuţiune a celor ce aii luat în primi
re scrisorile, ca
să le expedieze; el îi promite, în
sfirşit, a-i da tot
spriginul, pe care-l va cere pentru
înlăturarea acestui
neajuus 1).
Dorinţa de pace a Impăratului, inflexibil
itatea Porții
şi îndărătnicia, cu care Polonia
râvnia la achisiţiuni
teritoriale, aii redus îuse în mod îusă
mnat pretensiunile
austriacilor în ceea ce priveşte Mold
ova şi Muntenia,
Deputaţiunea însărcinată cu stabilirea
păcii a invocat
principiul, că Impăratul 1şi reservă, ce-i
drept, bine înțemeiatele pretensiuni asupra acestor
ţări, ca vechi provincii laterale ale regatului ungar,
dar n'a arut înainte de acest răsboili unici o dată supr
emaţia efectivă
asupra lor 2). 'iind sâmă de acestă părer
e şi de consequenţele împreunate cu ea, Împăratu
l a renunţat la
1) Copie de râponse ă PAmbassadeur de
Pologne, par le Baron

Canon. Leutschau,

17 Decemvrie

1691,

*) «Die Vrsach aber, warumb dises votam
zu auszlaszung be«melter vorth „sub protectione utriusque
Imperij“ cingerathene
cist, das Boer kays. Mays auf dise Lănde
r alsz ein altea apper,
«tinens des kânigreichs Hangaru war
alezeit eine fandiert<pratension,

niemahls aber vor dieserm krieg
«tection gehabt haben>.

die virkhliche pro-
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protecţiunea, pe care în punctul 4. al condiţiunilor de
pace ceruse mai nainte s*0 aibă alăturea de Pârtă asupra celor doue Principate şi s'a declarat deocamâată
mulţumit cu redactarea propusă de Turci a articolului,
în vîrtutea căreia

aceste

ţări aveai să rămâie în starea,

în care se aflaseră înainte de răsboiii (status quo ante
bellum).
Trimis dar la Constantinopol în cestiunea mijlocirilor de pace, ambasadorul englezesc a primit o informâţiune în acest sens, prin care acestă concesiune se
motiveză nu prin lipsa de drepturi bine întemeiate a
Impăratului asupra celor doue ţări, ci pe de-o parte
prin necesitatea de a nu împedeca opera de pace încurcând-o prin noue puncte de discuţiune şi făcând-o
nereselvabilă, ear pe de alta prin dorinţa de a nu prejudeca prin acâsta cererile vre-unuia dintre aliaţi *),
Bar dorinţa de pace a găsit la consilierii săi o atât de
viuă spriginire, încât el aii făcut propunerea, ca pentru obținerea unei păci onorabile şi avantagise să fie
iraşi în sfera intereselor austriace cei doi plenipoten-=
țiari turceşti, ori cel puţin Mavrocordat, care are atât
t) Raportul conferenţei ţinute la 17 Martie 1691 în afacerile
turceşti.
<Ad quartum articulum Caesarei responsi de tractu Valachiae
et Moldaviae nihil habetur in Caesareo responso, non equidem
propterea, quod ad praedictum tractum insfundatum desit, sed
quod nec novis tricis

pacis

negotium invoivere, nec foederatorum

cuipiam in eo praejudicare visum faerit>.
Instrucţiuni pentru ambasadorul englez plecat la Portă în afacerea păcii, dictate de Comitele Kinski şi aprobate de Maj. Sa
Împăratul. 28 Martie 1692.
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de mare trecere la Marele Vizir,
promiţându-i-se 100,000

de florini, dacă el crede, că se
pste lipsi de colegul
sti Sulficar Eftendi; ear probabil
itatea reugiri! unei
asemenea adimeniri părea a resulta
din propunerea fă-

cută âncă

mat nainte de Mavrocordat,

ca el să plece

la
Portă spre a obţin confirmarea trac
tatului de pace ce

se va fi încheiat,

şi

de

aceea i s'a

făcut

Împăratului

propunerea să primâscă acum oferta
luţ Mavrocordat 1),
El a obţinut în acela-și timp, după
cererea sa, de la
Impăratul Leopold I. prin Cardinalul
Kolloniez permisiunea de a se aşeda pe teritoriul împă
rătesc în vre-o
localitate al6să după placul lui, şi cu
ocasiunea acesta,
Cardinalul nu s'a putut stăpâni să nu
exprime şi dorinţa şi speranţa, împărtășite amândoue
şi de Mavrocordat, că prin conlucrarea acestuia să va
surpa statul
osmanliilor, se va face unirea bisericii de la
Răsărit cu
cea de la Apus şi Kolloniez va put€ să
celebreze în
biserica sfintei Sofii serviciul de mulţumir
e cătră DumDedeit 2), Impărațul înse n'a luat âncă nici
o hotărîre
1) Raport despre conferenţa ţinută la Comitele de
Starhemberg la 24 Ianuarie 1691 în afacerile turceşti,
*) Conceptul scrisorii Cardinalului Kollonitsch către
Maurocordat în cestiunea păcii ddt, Viena 17/20.
Martie 1690.
<Come giă Sua Maestă gli ha promessa di poter
venir habitar
«d in Priuli, O altre parti e provincie regni
di Soa Maestă con
<ogni libertă desiderata, conforme domandă

«della Maestă Cesarea

Vostra

«fară veder secondo Vaugurio

Sigia.

e îo assacura
a nome
i

Illma,

e desiderio

e spero
qi

Ya.

che Dio ci

Sigia. Iilma.,

«che io possa cantar il te Deum laudamus nella
Chiesa di $.
«Sophia, unir la chiesa greca con latina, e îl sancto sepolch
ro
<honorar insieme, come

discorressimo,

«sotto titolo di devotione una gabela
«atiani tanto latini che greci»,

che

non

piii

anni

servi

di Tarchi a roina di Chri-

454

asupra propunerii ce i s'a făcut, fiind-că părea consult
a sonda deocamdată mai cu din adins pe plenipotenţiarii
turceşti. Gândul de a face o încercare spre a conrupe
pe Mavrocordat işi găseşte de altminteri explicarea naturală în fav6rea din ce

în

ce

mai mare,

de care

el

se bucura şi în trecerea lui covirşitore la Portă, care
afară de I6fa lui i-a mal acordat şi veniturile insulelor
greceşti Milo, Andro şi Micone 1). De aceea guvernul
împărătesc a fost de tot cruţător în ceea ce priveşte
formele externe ale dreptului ginţilor, când doi servitori fugiţi al lui Mavrocordat ai reclamat, fiind-că refusase ale plăti simbriile2).
Acâstă cruţare era înse numai aparentă, fiind-că guvernul primise prin Zâmory, sub-comandantul de 1a

Comorn, de mai nainte

înştiinţare despre planul ambi-

lor servitori de a fugi şi despre hotărirea lor de a
căuta adăpost la Lesuiţi şi deduse încuviințarea cerută

pentru acâsta. Servitorii fugiţi de la Comorn la Pottendorf aji fost, ce-i drept, prinşi la Bruck, dar Mavrocordat a primit la petiţiunea adresată în afacerea acâsta
de Ja Comitele Kinski răspunsul, că ascundătârea fugarilor e necunoscută, şi cererii i se va da urmare, dacă
petiţionarul va spune unde se află fugarii5). In cursul
1) Supplica di Marc

Antonio all' Imperatore

con le interroga-

tioni che si possono far al Maurocordato. ddo. 1691.
2) Supplica die Giorgio Valaceo et Alessandro da Morea all
Imperatore contro Maurocordato, ddo. 1691. Se dice între altele:
Maurocordato vine pil da Turco che da Cristiano.

3) Respunsul dat de comitele Kinski lui Alexandra Mavrocordat,
al doilea plenipotenţiar al Tarciei pentru încheerea păcii. 18
Martie 1690. Literae Domini Zâmory vice-comandantis Comaroni,

j
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negoţierilor apoi, când Curtea din Viena n'a găsit la
ambasadorii turceşti flexibilitatea şi bunăvoința, la care
se aştepta, ea a procedat cu asprime faţă cu dânşii şi

li-a făcut în deosebi o mustrare

formală pentru-că în-

tun rând îndrăzniseră a refusa în mod insolent răspunsul ce li se dăduse din partea Impăratului prin secretarul aulic Werdenburg la propunerile făcute de
dânşii la Comorn. Rescriptul emis de Leopold [. din
Viena la 2 Marte 1691 în cestiunea acâsta e următorul:

„Instrucţiuni şi ordin pentru Stefan Andreiii de Wer-

denburg, secretarul

nostra

intim

la

Consiliul aulie şi

referendarul ţărilor austriace, despre cele ce are să pună

la cale faţă cu ambasadorii turceşti din Pottendorf.
„El ştie, cam ambasadorii Turceşti ai primit, ce-i
drept, la început răspunsul, pe care nu de mult l'a dat
în numele

nostru

la cele din urmă

propuneri

făcute de

dânşii la Comorn în cestiunea păcii, în urmă înse ear
Va înapoiat cu Gre-care observaţiuni făcute în termini
insolenţi. De 6re-ce noi nu credem de cuviință a tolera
de la numiții ambasadori asemenea insolenţe şi insulte,
precum nici nu le putem tolera, am hotărit prea grațios a-i mustra pentru ele; el va av deci să mârgă
cât mai curând ear la Pottendort şi să le spună ambasadorilor, că din protocolul presentat; noue asupra
negoţierilor ce-a avut de curând cu dânşii not am aflat
că n'ati primit răspunsul ce li s'a comunicat, ci ear
Vai înapoiat. Fiind acâsta contra respectului ce ni se
4 Octomvrie 1690. Specificarea erogaţiunilor şi a cheltnielilor
făcute cu cel trei Greci fugiţi al lui Mavrocordat,
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cuvine şi ni se datoreşte, căci ori-şi-care ministru ce
se află la o curte străină e dator a primi ceea cei se
predă şi îi rămâne liber a da apoi la cele primite r&spunsul stii după-cum el crede a fi mat potrivit cu conivenţa principalului săi, precum ai fost chiar şi tâte
hârtiile lor de până acum primite fără de şovăire ; noi
suntem deci cu tot dreptul aduc nemulţumiţi din causa
acestei înapoieri şi am av6 cuvinte destule de a ne
arăta resentimentul cuvenit faţă cu insulta ce ni s'a
adus şi cu lipsa de respect, ceea ce Porta neapărat ar

fi făcut faţă de miniştri

noştri

de acolo în asemenea

casari ; voim înse de astă-dată să ţinem s6mă de caracterul lor şi n'o facem acesta, dar ii admoniem şi le
punem în vedere, ca să se abţie în viitor de la asemenea fapte şi să observe faţă cu noi respectul ce ni
se cuvine ca Împărat Roman, ear acesta cu atât mal
virtos, cu cât în casul contrar am fi nevoiţi să-l impunem prin alte mijlâce.
Vădând că arta diplomatică rămâne zadarnică, generalii Impărăteşti s'au pregătit âncă ps la începutul
anului 1691 pentru campania inevitabilă. Vrednic de
amintire pare a fi în deosebi planul de acţiune, pe care
Va făcut Generalul Heissler pe când se afla prisonier
la Tokoly şi la trimis guvernului săi spre aprobare ?).
După articolul VI. din acest plan sarcina de a purta
răsboiul în Moldova avea s'o primâscă Polonia ea singură, pentru-cs astfel pe de o parte Tătarii să fie ţinuţi în îrâii, ear pe de alta Ardelul să fie asigurat
1) Propunerea Generalului Heisaler, prisonier la TOk6ly, în ceea
ce priveşte viitârea campanie. Ianuarie 1691. Deasemenea şi daspre preţul cerut de Tikily pentru Generalul Heissler.

contra vre-unui atac făcut despre Mo'dova. In vederea
acestui scop Polonia pe lângă mânăstirile din Moldova
ocupate de trupe poloneze avea să ma! ocupe şi pe
cele-Palte şi să le fortifice, ba să primâscă prin cedare
întrega Moldovă, fiind-că nici o-dată Impăratul nu va
pute să ajungă în stăpânirea liniştită şi neturburată a
acestei ţări laterale şi fiind-că prin acesta li s'ar da
Grecilor o mică lovitură în ceea ce priveşte gândul lor
de a reinființa monarchia bizantină,
Circumspectul Marchion Ludovic de Baden, invitat de

Curtea

din Viena a-şi

da

părerea,

şi-a

dat în genere

consimţământul pentru punctele propuse de Heissler, înse
şi-a exprimat în deosebi în ceea ce priveşte propunerea
de mai sus îndoiala, că Polonia va pute să cuteze o
operaţiune contra 'Tătarilor fără de ajutor german şi că
astfel guvernul împărătesc, redămându-se pe un teren
atât de şubred, şi-ar face multe speranţe deşerte,
în
vreme-ce

în

timpul

răsboiului

ar

trage

folos din atitudinea reservată a Poloniei 5,

numai

puţin

1) Scris6rea Principelui Lmdovic de Baden cătră Cancelarul Comitele Kinski dimpreună cu observaţinnile lui asupra propane=
rilor lui Heissler pentru viitrea campanie, 16 Fevruarie 1691,
Se gice între altele:
«Les proiects son bel et bon, et lon en fait baucoup a peu de
«îray, mais cest de la fumâe sen qlon aye de qouy les soutenir
<a main forte; ayensy ie serois

<prit a Batir des chateaux en

d'Aais

«<plastost qa a faire vne nombreuse et

«<Ueue de touttes les Qhoses

qlon

Espagnie,

neseseres,

mais
Bonne

ce

rompis pas les-

qon

ne songea

arme

bien pour-

surqouy lon pourait auec

«pls de solidite fonder des desseins celon la conueniance de Ș.
<M. S. et du bien vniuercelle de toutte Vallemagnie; mais ie
„<vous adaviie que la longe connoisence que lay de nos manieres
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Nu mai puţin interesante sunt destăinuirile făcute
de Heissler în punctul VIII. al proiectului săi în ceea
ce priveşte Arcelul şi Muntenia, care amândoue țărk
sunt teatrul unor uneltiri complicate.
In Ard6l se luptă trei partide spre a-și ridica fiecare favoritul în scaunul domnesc; unii vor pe âncă

minorul Apafiy, alţii pe 'Tokdly, care în ţara lor nu e
indigen, ear al treilea partid nu vrea pe nici unul dintre aceşti doj, ci ţine să vadă în scaunul domnesc pe
un magnat indigen de virstă mal matură. Bară Pâria,
neînclinând hotărit spre nici unul dintre pretendenți şi
preocupată

numai

de gândul

de a restabili în ţară sta-

rea de mai nainte şi de a-i alunga pe imperiali din
locurile fortificate, a luat hotărîrea de a ţin s6mă de
dorinţele ardelenilor şi de cererile lor în ceea ce priveşte confirmarea Principelui şi de a se feri de ori-şice intervenire şi de ori-şi-ce siluire. Fiind aceste împregiurările şi cădând Tok0ly în disgrație la Pârtă şi
la Domnul Munteniei, speranţele lui Apaffi şi ale aderenţilor săi aii crescut cu atât mai virtos, cu cât afară
de Tâkily nu-i stă lui Apaifi nick un alt rival cu de-

stule şanse de isbândă în cale 1). Consilierul transilvan
<d'Agir me fait parfoy apprehander qu' il ne se tronuent de gene
«qui aymeront peuteatrea mieux ce flatter sar leatast de nos
«affaires que de muttiplier ou prolonger les conference par quel-

<que doutte salutaire, car quoy qlon men

puisse dire, ie tremble

<incessament qun iour nous nous trouuiong auec vne fort grosse
<armţe a viene et sur la gasette, et on tres petit et asse mau«nais nombre de trouppes en campagnie»..,

1) Raportul comitelui Luigi Ferdinando Marsigli cătră Impăratul. Viena, 10 Iulie 1691,
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Ladislau Szekely, care se căsătorise cu o Român
că şi
avea moşii în Muntenia, a cerut dimpreună cu
alţi Ardeleni spriginul Domnului Munteniei, Brâncovanu,
în afacerile ţării lor şi aii răuşit pe deplin a-l câştiga
pentru
planul lor,
Domnul a stăruit deci cu mult zel la Pârtă pentru
confirmarea lui Apafi şi a pus în joc 200
pungi
(100,000 de taleri), pe care, spre o mai deplină
siguranţă pentru păstrarea secretului, s'a oferit a-i
anticipa
de la sine; drept compensațiune ardelenii sai angagi
at
a-l ceda Făgăraşul, dacă Apaifi va fi fost confirmat,
şi
s'a luat în acela-şi timp hotărtrea de a-i alunga
la
ocasiune bine-venită pe imperiali din țară. Bogăția
în
bani alui Brâncovanu, stăruinţele neîncetate ale lui şi
ale lui Constantin Cantacuzino, cel mai de frunte
dintre sfetnicii săi, de a ţine pe guvernul împărătesc departe de hotarele Munteniei, precum şi venalitatea 'Turcilor, în genere, tâte erati în favorul planului croit de
Ardeleni,

care era diametral

opus intereselor austriace.

Nu dar fără drept şi-a dat Generalul Heissler silinţa
să-i inspire guvernului săi o bine întemeiată neincredere faţă cu Domnul Munteniei şi faţă cu Ardelenii şi
a stăruit, prin urmare, să se sporâscă garuis6nele castelelor Făgăraş şi Gurghiu şi să fie urmărite de aprpe
tâte mişcările adversarilor secreţi şi t6te măsurile luate
de dânşii. Cu nu mai puţină hotărire s'a pronunțat şi
Marchionul Ludovic de Baden contra Ardelenilor şi contra locuitorilor din Muntenia!), de la care totdeauna se
1) Observaţiunile Marchisalui Ludovic de Baden asupra planului
făcut de Generalul Heissler în ceea ce priveşte proxima campanie.
16 Fevruarie 1691.
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aştepta la înşelăciuni şi pe care îl socotia capabili de o
atitudine cu mult mal duşmănâsă, şi de aceea stăruia,
ca imperialii să se radime numai pe propria lor putere armată, ear nici decum pe spriginul unor amici
îndoielnici.

Pentru disposiţiunea

amicală

alui Brâncovanu

faţă

cu Apaffi şi pentru zel6sa lui intervenire în favorul
acestuia a contribuit de altminteri mult şi dugmănia
lui cu Tâkăli,
Acesta a prădat adecă atât de răi Muntenia cu oştirile lui nedisciplinate, încât Domnul Muntenieia făcut în
mai multe rânduri reclamaţiuni stăruitore
-la Marele
Vizir şi a obţinut în cele din urmă

un ordin,

prin care

TOkoli e invitat să părăs6scă pământul Munteniei şi ori
să se întorcă ear în Ard6l, ori să se ducă în pers6nă
la Constantinopol. Afară de acesta 'Tokăli, în ambiţiunea
lui nesăţidsă, pe care ambasadorul frances o cultiva
şi-o încuragia cu din adins, sa încumătat a cere de la
Pârtă pe lângă Ardâl şi Moldova şi Muntenia — atât
prin adrese directe, cât şi prin mijlocirea Franţei. In
loc înse de a obţin€ luarea în consideraţiune a pretensiunilor lui exagerate, el a cădut la Portă din ce în
ce maj mult în discredit şi în disgrație prin procede-

rile lui echivoce, îndrăsneţe,

încăpăţinate şi veluice şi

în deosebi prin refusarea extradării lui Heissler, precum
şi prin alte meşteşugiri date de gol; ear la aceste se
mai adăuga şi consideraţiunea, că mai ales el, ca cea
mai de căpetenie causăa răsboiului pornit contra Impăratului, purta vina pentru t6te calamităţile şi pentru tâte
strimtorările ce urmaseră pentru Turcia din acest răs-
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boiti ). Era deci lucru fârte firesc, că Brâncovanu
a lăsaţ pe

răi maltrataţii locuitori af Munteniei să-şi
răsbune
asupra amestecăturii de Turci, Români, Ţigani,
Unguri,
Nemţi şi de Haiduci, care alcătuia 6stea lui Tokdli
şi
că a fost şi omorit pe ici pe colo câte unul, Ioflue
nţa
Franţei la Portă a ocrotit; înse la timp pe căpete
nia
maghiară contra ori-gi-cărei jigniri ori nedrep
tăţiri.
Astiel s'a întâmplat, că un agent la Pârtă al
lui T5kăli, anume

Bertodi,

pe

care

asociaţiunea

francesă Va

trimis să predee o sumă de 7000 taleri stăpân
ului săi
ce atunci se afla în Muntenia, a fost omorit
pe pământul Munteniei şi jăfuit de tot ceea ce avea
la d6nsul. Intervenind la Portă, ambasadorul francez
a obţinut ua ordin, prin care Brâncoranu a fost obliga
t a
restitui lu 'Tokoli mai sus aretata sumă jăfuit
ă 2),
Acest Domn al Munteniei, Brâncovanu, om
prudent,
precaut şi viclân, cărvia nu i-a lipsit la timpur
i potrivite nici energia cuvenită, avea în faţa insist
ențelor
Curţit din Viena o grea posiţiune, care cu anevoi
a se
împăca cu datoriile lui de vasal al Porții. Ura
lui
contra lui Tokâli, precum şi viua luk dorinţă de a scăpa,
dacă se pote, de vasalitatea turcescă, Tati făcut acceiibil pentru propunerile, pe care generalul Veterani şi
Comiţii Erbs şi Marsigli i le-ai făcut mai mult ori
mai puţin indirect în interesul Impăratului şi în virtutea
cărora el a trimis la Viena chiar o solie specială.
De
1) Raporturile secrete ale lui Georgios

10pol, 18 Decemvrie 1690,

10

Fevroarie

Porphyrita. Constantinopol, 1691.
*) Raportul Comitelui Lmigi Perd.
iena, 10 Iulie 1691.

Cleronomos.
1691,

Marsigli

apoi

cătră

Constantialui

I6n

Impăratul.
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Gre-ce privirile Curţii imperiale erai indreptate mai
ales asupra conservării Ard6lului, „acestă lopată de
cârmă a vasului de r&sboii ce era pus în mişcare!),
vorba era, ca prin 0 diversiune a Moldovenilor şi Muutenilor Tătarii să fie abătuţi de la intenţiunea lor de
a năvăli în Ard6l şi ca în acela-şi timp să se facă la
Lipova îuarmări pentru luarea 'Timiş6rii şi pentru observarea de aprâpe a comunicaţiunii cu Dunărea pe la Orşova, Având în vedere scopul acesta, atât Veterani, cât
şi Marsigli ati stăruit, ca Impăratul să concedieze grațios pe solii Munteniei, care fuseseră opriţi la Viena,

ba Veterani, spre a obţine

acest

resultat,

a trimis la

Viena chiar un stăruitor special, pe Comitele Erbs, care
căduse dimprennă cu generalul Heissler în mânile duşmanului,

înse în

urma

interrenirii

lui Veterani

fusese

pus de Brâncovanu în libertate şi trimis cu o scristre
iorte politicosă la Sibiiii, unde se afla numitul general
împărătesc 2). Nu că se punea pte în t6tă seriositatea
temeiii pe neîncetatele protestări şi asigurări de crediuci6să alipire ale lui Brâncovanu, căci el trimisese în
cursul verii un detaşament de 1000 de 6meni la Dunăre,

ca să le dee Turcilor ajutor contra Nemţilor,

care detaşament

căduseră

prisonieri

din

câţi-va soldaţi şi

*) Scrisdrea lui Voterani cătră Cancelarul Rirski. Sibii, 8 Decemvrie 1691. In ea se dice: <ă di necessită di preuedere e
provedere al necessario per il sostenimento della Transiluania,
come sempre hd detto, imone di tutta la Machina,

et i mezi son

questi: per uia de Vallachi e Moldavi suiar li Tartari dal tentar
Vingresso în questo Regno», ete,

2) Seris6rea Îmi Veterani cătră Comitele Kinski, 8 Decemvrie
1691, alui Brâncovanu câtră Veterani. Bucureşti 22 Noemvrie
1691.
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un căpitan î), şi cu totă prefăcătoria ieşia
din întrega
lui atitudine la ivâlă atâta viclenie, tacât
Veterani 1
numia pe el şi pe sfetnicii luk Vulpi, de
care era nevoit să se folos6acă ; vorba era înse,

ca

prin 0 conce-

diare graţisă, la care ținea, şi prin
grabnica plecare
a solilor el şi compatrioţii lui să fie
ţinuţi în bune

disposiţiuni,

care ii fac totdeauna gata

de a aduce ser-

vicii. Nu se putea apoi trece cu veder
ea Ja Viena nici
recunoştinţa şi racomandaţiunea, pe care
Veterani i le
datora Principelui Brâncoranu peutru servic
iile, pe care
în cursul ierni! trecute le făcuse causei
împărăteşti
prin corespondența sa, precum şi în alte chipur
i, Veterani a primit dar însărcinarea de a-l vesti pe Domnu
l
Munteniei despre hotărîrea Impăratului de a trimit
e pe
solii muuteni înspre sfîrşitul campaniei a casă.
Deputațiunea instituită de Impăratul pentru negoţieril
e de
pace a motivat acestă decisiune, între altele, şi prin
acea, că solii aceştia şi altfel nu sunt de nici un
folos
la Viena, pot înse să facă mult răi prin coresponde
nţele lor primejdi6se şi în acela-şi timp, rămâind timp
mai îndelungat, sunt prin cheltuielile de întreţinere o
sarcină pentru cassa statului, câtă vreme o concediare
nu va lipsi a le inspira curagiii şi consolaţiune, ca să

suporte greutăţile, de care se plâng 2),

După tâte semnele îuse Principele Brâncovanu cerşia
favorul Austriei tot atât de stăruitor, pe cât de stăruitor îşi dedea şi acesta silinţa de a-l trage'n partea
*) Raportul Colonelului Bollandt căteă
Kinski, Kosa la Danăre, 4 Junie 1691,

cancelarul

?) Raport despre conferenţa ţinută la 21 Aogust
mitele Kinski în afacerile turceşti şi munteneşti.

Comitele

1691 la Co-
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ei; cel mai de căpetenie dintre sfetnicii Domnului, Stolnicul Constantin Cantacuzino, nu era apoi nic! el mai
prejos în ceea ce priveşte disposiţiunile prevenitre faţă
cu Impăratul, căci el purta de grijă pentru corespondenţa dintre

ambasadorul

olandez

Coliers,

mijlocitorul

păcii, şi guvernul împărătesc, vestia Curtea din Viena
despre evenimentele mai importante şi despre intențiunile Porții şi la tote ocasiunile potrivite, cum a
fost, de exemplu, trecerea lui Marsigli prin Bucureşti,
îşi exprima devotamentul şi credinciâsa alipire faţă cu
curtea împărătâscă 1).
Domnul Moldovii, Constantin Cantimir, întreținea şi
el relaţiuni amicale cu casa împărătâscă, a dat ştiri
despre apropiata trecere alui Gaspar Sândor, pe care
TOkOli îl trimisese în Franța, ca să aducă o sumă de
bani, şi s'a declarat şi pentru viitor gata da a promova interesele împărăteşti 2). Spre a nu indispune pe
Domnul Moldorii şi pentru-că „la pescuire se pune în

risie rîma, ba câte o dată chiar şi undița“,

generalul

Veterani a stăruit, ca guvernul împărătesc să plătâscă
fără de întârdiere din casa statului preţul de cumpărătâre de 1000 de taleri împărăteşti, cu care generalul
Heissler i-a rămas dator vistiernicului moldovean lordachi pentru cai cumpăraţi, rămâind ca la timpul cu-

venit generalul Heissler să fie ţinut a da socotâlă 3).
1) Scris6rea lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 16 şi 19
lunie 1691 şi raportul Comitelui Marsigli din tabăra de la

Oradea-Mare, 5 Octomrrie 1691.
2) Scrisorea Domnului din Moldova cătră (Generalul Veterani.
laşi 21 Iunie 1691,
3) Raportul lui Veterani cătră Împăratul, Sibiiii, 3 lunie, 1691.
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Principele Brâncovanu nu numai i-a făcut Comite
lui
Marsigli în trecerea lut prin ţară o primire mai
strălucită decât cea ordonată de Portă şi a dat
o masă
strălucită, Ja care a închinat pe şoptite (sotta
voce) în
sănătatea Impăratului, dar i-a făcut comitelui
Marsigli
în 0 conferenţă de şese cesuri importante trapărtăşiri
şi
propuneri, pe care Marsigli a promis a le sprigin
i cu
tot din adinsul şi a le duce la îndeplinire, dacă
Principele le va face direct Impăratului prin 0 adresă
scrisă
şi apoi şi printr'un sol trimis la Viena. Pentru-ca
să
câştige ear hbună-voinţa şi graţia Impăratului, Brâncovânu a pus în evidenţă meritele, pe care le-a câştig
at

faţă cu casa de Austria

decâuă

cu iegirea lui TOkăli

din Ardel şi mai ales prin atitudinea lui faţă cu Turcii

şi faţă cu Tătarii în timpul

celei

din urmă

campanii:

drept dovadă despre acâsta el s'a referit la corespondenţa lui TOkoli cu ambasadorul frances şi cu alte pers6ne, care a fost găsită la Bertodi, solul lui TOkoli,
omorit din porunca Principelui, şi pe care a presentat-o comitelui Marsigli. Afară de altele se aflaii în ea
şi actele, prin care se dedeaii uneltirile Ardelenilor în

mod neindoios pe faţă. EL a făgăduit cu tâtă hotărtrea,
că nici o dată nu va da voie nici lui TOkSli, nici
Tă-

tarilor să trâcă prin Muntenia în Arddl, nici să ferneze
în acâstă ţară, cu tâte că, fiind-dată nefavorabila posițiunea geografică a țării sale aşedate între Nemţi, Turci

şi Tătari,

o asemenea

hotărtre nu se pote susţină fără

de mari jertve, ceea ce dovedeşte în deajuns şi starea
de plâns, în care se afla Muntenia în urma gr6znicelor
pustiiri ale lui Tokăli.

Făcând comitele observaţiunea, că e mai bine să le

39,838. Il.

30
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dăm celor mari de bună voie ceea ce ei doresc decât
să aşteptăm ca el să şi-o Yee înşi-şi, Principele a răspuns, că el e hotărit să se declare tributar al Impăratului, şi Stolnicul Constantin Cantacuzino a exprimat şi
el dorinţa şi intenţiunea acâsta într'o convorbire avută'n
urmă, adăugând,

că vorba e, ca Muntenia să trimită din

gândul acesta doi representanţi la congresul de pace
din Viena. Marsigli s'a mărginit în răspunsul lui a-i
da sfatul, ca mai nainte s'o vestâscă pe Pârtă despre
intenţiunea acâsta şi să câră cu tot din adinsul aprobarea ei prin lanachi Porphyrita, agentul muntean la
Constantinopol, care era totodată şi dragoman al Porții (2),
şi în acela-şi timp să vestâscă prin ambasadorii aflaţi
Ja Viena şi pe Impăratul despre acestă intenţiune şi
despre măsura ce vor să lee. După-ce vor fi primit
aprobarea şi vor fi făcut înştiinţarea acesta, va contribui şi el din t6te puterile pentru obţinerea resultatului dorit 1),

Consimţind cu acestă propunere alui Marsigli, Domnul

Munteniei a promis,

că va pune la Pârtă în discuţiune

cestiunea, asupra căreia aii luat înţelegere, şi a vestit
pe Comitele Marsigli, care între aceste plecase la Sibiiii, că aşteptă de adi pe mâne să sosâscă la Bucureşti Ianachi Porphyrita, pe care la chemat în cestiunea
acesta la Bucureşti, „deşi nu s'a putut descoperi unde
se afla el atunci€,
În urmă i-a scris, că lanachi, pe care scris6rea de
1) Raportul Comitelui Marsigli cătră Maj. S. Imp. despre cele
făcute de el în Turcia în cestiunea păcii. Tabăra de la OradeaMare, 5 Octomvrie 1691,
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invitaţiune a Principelui nu Va mat găsit la
Belgrad,
ci la Nig, şi-a continuat din causa nesiguranţei
drumu:
rilor călătoria spre Adrianopol şi a lăsat Bucureştii
în
dosul săi 1). Fie că aceste motive de amâna
re erai
adevărate orl numai luate de Brâncovanu drept
pretext
spre a-şi acoperi gândurile ascunse, fie că vina
făţărniciei cădea asupra amândurora, numai asupra
lui Brâncovanu ori asupra lut lanachi, al căruia caract
er ori
a căruia puritate de intenţiuni în mat: multe
rânduri
fuseseră nu fără temeiii contestate 2), e lucru
indiscutabil, că Principele a stăruit şi dup'aceea, ca
mal nainte, cu statornicie şi cu tot din adiusul,

ca ţara sa să

lee parte la negoţierile de pace ce se urmati şi să i
se
îmbunătăţescă şi asigureze posiţiunea prin tracta
tul de
pace ce urma să se închee.
Acesta resultă în deosebi din noua visită, pe
care
i-a făcut-o Marsigli Principelui în Noemvrie
1691 la
Bucureşti, când acesta l'a primit; tot atat de priete
neşte
ca mal nainte, Pa găzduit în moă splendid, i-a
dat tot
felul de lămuriri asupra stărilor din Turcia şi Va
ru1) Scris6rea

Principelui

Brâncorana

cătră

Comitele

Marsigli,

30 Septemvrie şi 8 Octomvrie 1891.
*) Astfel Marco Antonio râgă ca acosator pe Împăratul să-i
pună lui Mavrocordat ca martor al vinovăţiet întrebarea
: «Se

Janacchi seraiva per Agente al Prencipe Dimitrasco
(Cantacuzeno),

et îl Prencipe prorandolo falso

e traditore, lo scaccid e lo di-

Yalgă ă tatti nella Corte, manifestando
trocinij e tradimenti»,

li suoi

infami

passi, la-

Atitadinea trădătore alul Ianachi Porphyrita, faţă cu Impăratal, în a căruia disgrație căduse odată, fese de altminteri
din
tâte raporturile ambasadorilor în de ajuns la ivâlă,
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gat în acela-şi timp, ca să stăruie la Portă pentru
Muntenia în sensul mai sus arătat.
Marsigli se ragămă în cestiunea acesta pe lămuririle
verbale,

pe care i le dăduse

scăpat din robia
de încrederea

turcâscă de

Comitele

Erbs,

Brâncovanu

acestuia 1); el laudă

care fusese

şi se bucura

zelul Principelui faţă

cu Austria, un zel, care s'a dat pe faţă în tâte chipurile, înse mai ales prin aceea, că el a luat sub ocrotirea lui pe prisonierii din armata împărătescă, a făcut
fel de fel de împărtășiri despre inimic 2), a promis lui
Veterani transporturi de cai şi de grâii pentru Ard! şi, în
genere, s'a legaţ a fi avant-garda Ardâlului. Zelul acesta
se va reci înse încetul cu încetul,

ținut
dice
puţin
sens

dacă

nu va fi între-

prin vre-un semn de graţie împărătâscă,
Marsigli, — şi Impăratul va perde ceea
are prin conlucrarea lui Brâncovanu. In
favorabil s'a rostit Principele şi direct

— aşa
ce mult
acela-şi
faţă cu

3) Raportul comitelui Marsigli cătră cancelaru! Kinski, Bucureşti, 20 Noemvrie 169].
2) Astfel la 30 Septemvrie 1691 îi serie din Obileşti comitelui
Marsigli între altele:
«Regia Majestas Polona cum Exercita in Moldavia reperitar,
«contra quem duo Sultani cum numeresissimis Hordis obriam ad
<Ceczoram usque itidem in Moldariam venerunt>,

La 8 Octomvrie 1691 el îi serie aceluia-şi din Bucureşti:
«Serenissimus Poloniarum Rex est in Moldavia cum Exercitu'
«(prout fertur) Cotnari; sed quid operaturus, adhac ignoratur.
«Contra quem Tartari cum

suis

Sultanis

<gregantur. Insuper etiam unus Serdarius
sest iam constitutus ad Baba, ut collecto
<firan, sit contra Polonos>.

ad

flavium

Prut con.

Giordzi Mehmet-Pascha
ex illis- Ditionibus Ne-
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Impăratul într'o scrisâre, cu a căreia preda
re a tnsărcinat pe Marsigli ori pe solul muntân dinViena 1),
Posiţiunea şi altfel grea a Domnului
din Muntenia
a devenit tnse prin exigenţele amicilor
şi prin ale duşmanilor din ce în ce mai grea şi mai
plină de pri:
mejâit. In vreme-ce închecrea păcii cu Pârta
era în interesul şi după dorinţa Impărațului şi alui
Brâvcovanu,

Ianachi

Porphyrita,

dragomanul

ambasadei

împărăteşti

şi în acela-şi timp şi agent al Munteniei
la Psrtă,
fiind câştigat prin influenţa francesă, Incra
cu tot zelul
contra stăruinţelor de împăcare ale lui
Marsigli şi ale
puterilor mijlocit6re şi, fără-ca să menageze câtuşi de

puţin

pe cei doi

stăpâni ai săi, diutro

care cel român

ÎI dădea pe lângă I6fa anuală şi un adaos de
peste 12

pungi (6000

talari împărăteşti),

el

zădărnicia

fără de

sfială şi cu deplină lipsă de scrupule t6te
siliuţele lor
îndreptate spre pace, şi tocmai prin acâsta
a tras Ja
Pârtă asupra Principelut bănuiala, se înţel
ege întemeiată, că are cu duşmanii Turciei înţelegere
pornită din
gând de trădare. Astfel în doue rânduri el a
oprit cu
răutate pachetele de scrisori trimise de Veter
ani Iul
Brâncovanu spre a le trimite mai departe ambas
adorului
împărătesc şi le-a dat în mânile chehaialej
Marelui
Vizir, care înse a fost destul de delicat, ca să
predee

nedeschise acele scrisuri ambasadorului,

căruia

i se cu-

veniali de drept; astfel s'a încumătat a intercepta
scrisori trimise de Veterani ambasadorului împăr
ătesc, a le
1) Serisârea Comitelui Marsigli cătră Cancelarul
Kinski. Oradea-

Mare, 7 Octomvrie 1691 şi a Principelui Brâncovanu
Sigli. Bucureşti, 15 Septemvrie 1691.

cătră Mar-
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rumpe sigilele, a le opri săptămâni de dile la dânsul şi
a le trimite adresatului sub pecetea sa; astfel el opria
la dânsul diarul tipărit la Viena, pe care Principele
Brâncovanu i-l trimitea din prietenie regulat ambasadorului împărătesc, şi îl ţinea spre a le face mai marilor de la Pârtă după pofta lui împărtăşiri despre cele
cuprinse în el, şi abia după acea il preda celui în drept
de a-l primi,
Pericolele create de un asemenea representant uneltitor şi lipsit de scrupule al intereselor munteneşti mai
erai sporite şi prin conlucrarea număroşilor duşmani,
pe care influenţa francesă şi silințele lui Tokuli i-a
adus pe capul lui Brâncovanu. Intre acestia se afla în
prima

linie Reis-Eftendi,

un

om

de

stat din şc6la lui

Kiupriuli, pătrundător, politiceşte experimentat şi îndemânatic, dar câştigat, pentru interesele lui 'TOkoli de
cătră ambasadorul francez Chasteau-neuf printr'un dar
de 15,000 de galbeni, pe care ii anticipaseră preoţii
catolici de la locurile sfinte ; acesta era prin înriurirea
lui corirşitâre cel mai primejdios şi mai îndârjit duş-

man ; a urmat apoi Domnul Moldovii Constantin Cantimir, un duşman neîmpăcat al lui Sobiesky şi alui Brâncovanu, şi amic intim şi favorisator al lui Chasteau-neuf
şi alui 'Tokoli, protegiat al lui Reis-Effendi şi al partidului franțuzesc de la P6rtă, prin al căruia ajutor năzuia să răstârne pe Domnul Munteniei. Acesta ar fi şi
cădut neapărat în faţa puterii covîrşitâre a duşmanilor
săi, dacă nu lar fi spriginit în scaunul lui şovăitor pe
de o parte marea iubire a supuşilor săi, ear pe de alta
apropierea armatei împărăteşti şi venalitatea puternicilor turceşti, de care a ştiut să se folosâscă în tâtă
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întinderea ei. Acestă posițiune îndoielnică înse, în
care
era nevoit să întreţină relaţiuni de prietenâscă înţelegere cu generalii împărăteşti şi în acela-şi timp
să-şi
arate şi faţă cu Porta supunerea, i-a inspirat şi pentru
viitor gândul

de a ţin totdeauna

cu cel mat tare, deci

cu învingătorul, şi de a se pleca nnmai în faţa
aceluia, pe a căruia putere se pote rădema cu destulă
încredere.
0 dovadă despre atitudinea precaut, prudentă alui
Brâncovanu e raportul :) consilierului impărătesc Quarient, un înalt dignitar austriac,

care, trimis de amba-

sadorul englezesc Paget în cestiunea negoţierilor de pace
cu

misiune

secretă

la Colier,

ambasadorul

olandez

de

la Constantinopol, a primit; de la guvernul sâti intre
altele şi însărcinarea, ca cu ocasiunea trecerii sale prin
Muntenia

„să caute a se dumiri,

care sunt disposiţiunile

Principelui Brâncovanu, ce fel de trecere are la Portă
şi dacă şi tutru cât se pâte pune încredere în el 2),
Acest emisar secret âucă la intrarea lui în Muntenia
Da pus pe Brâncovanu în cunoştinţă despre adevăratul
caracter al misiunii sale, dar a cerut pentru păstrarea
formelor permisiunea de a trece prin ţară şi o audienţă, ca să presente seris6rea de acreditare, pe care o
primise de la ambasadorul olandez; Principele a trimis
la hoiarele ţării să-l salute”n numele săii şi să-i dee
1) Raport amănunţit al acestui emisar

secret

Quarient

despre

resaltatele misiunii sale şi despre starea împărăției otomane.
Viena, 15 Maiti 1692,
*) Puncte ce i s'aii dat atât verbal, cât şi şifrat lut Qoarient,
care a fost trimis de ambasadorul englezesc Paget în Turcia la
ambasadorul

Olandez Colier, Viena, 6 Decemvrie 1691.
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sfatul binevoitor, ca să nu-şi facă intrarea în Bucureşti
prin pârta drumului ce duce spre Tarcia, ci prin cea
din direcţiunea Baglacului 1) şi să se dee, dacă va i
1) Vorba turcscă Bugiac va să dică unghii şi, după-cum
afirmă Marsigli, însemneză colțul format de Nistru şi de linia
Dunării. Porta a cedat acestă bucată de ţară Tătarilor de Crimea
cu gândul ascuns,

ca să aibă totdeauna

la îndămână

o câtă de

multe mii de sbiri pentra înfrânarea provinciilor tributare, Moldova, Muntenia şi Ardâlul. Având înse în vedere mobilitatea acestei poporaţiuni, al căreia întreg avut consistă numai în turme
de vite, şi de firea deşărtă a acestui colţ de ţară, care numai
pe o mică întindere e pe ici pe colo cultivată şi care nu are
afară de cetăţile ocupate de Turci nici un punct de razăm pentru
operaţiuni, Marsigli crede, că o expediţiune într'acolo e pentru
armatele împărăteşti imposibilă. EL propune înse atât pentru
asigurarea teritoriului împărătesc faţă cu Polonia, cât şi pentru
acoperirea Ardâlului faţă cu Turcii expedientul, ca să se cedeze
Poloniei partea

muntâsă a Moldovii, care e mărginită

de rîurile

'Ţeremuş, Bistriţa şi Siretia, ear restul Moldovii de la Bistriţa şi
Siretiu până în Dunăre să-l câră Curtea din Viena şi să-l şi ia
fără de amânare în Posesiune. Aripa drâptă a Poloniei ar găsi
astfel un radăm în Carpaţii Transilvani, la stânga în armita poloneză ce operâză spre Camenița şi e concentrată la Sniatin,
frontul s'ar rădema pe rîul Siretiu, ear dosul pe massa neîntreruptă a ţărilor din regatul polones.

Lipsind un drum

practicabil

între Moldova şi Ard], acestă posiţiune a armatei poloneze nu
are în ea nimic primejdios pentru Arâel, deci pentru interessle
împărăteşti, câtă-vreme armatelor împărăteşti le rămâne şi în
viitor, cum li-a fost în trecut,

loneză a Moldovii

deschis drumul

spre

prin trecătorile riurilor Trotug

partea

po-

şi Qituz, ba

mai ati şi avantagiul, că prin o simplă ocupare a celor doue
puncte strategicegte importante, Focganil şi Galaţi, pot să dispună după plac de arteriile principale ale Manteniei fără-ca să

fie nevoite a atinge măcar teritoriul Munteniei. Noua posiţiune
atât de atacabilă din Arddl ar sili dar chiar şi numai ea pe Polonia să trăiască în bună înţelegere cu casa împărătâacă, dacă
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intrebat, drept negoţător olandez.
şi fost urmată

cu exactitate,

apoi

Această precauţiune a
cel

sosit a fost bo-

iereşte găzduit din porunca Principelui, şi
diua următ6re negoţătorul olandez a fost primit în
aadienţă. Cu
ocasiunea acâsta Brâncovanu a dat din
noi asigurări
despre devotamentul săii şi despre alipirea
sa faţă ca
Impăratul, s'a oferit din propriul lui îndem
n să dee
„t6tă spriginirea posibilă generalului Vetera
ni, căruia îi
trimisese şi mai naiute 1500 cubule de
grâii, şi a promis în totă seriositatea să plătescă, deşi
numai în parte,
suma

ce i se ceruse din partea imperialilor,
adecă 50,000

taleri împărăteşti.

Plata sume întregi Principele a de.

Clarat a nu fi de loc în stare s'0 facă,
fiind-că restur-

uatul Mare Vizir s'a'ncercat a
pungi (100,000 taleri), fără
tote cele-Palte cheltuieli grele,
bări de miniştri ce se fac la
partă tot atât de des daruri
i-ar lipsi alte cuvinte

pentru

rirea acesta, care atât; de

uşor

acesta.
pâte

stârce de la el 200 de
ca să mal ţie s6mă de
şi fiind-că desele schimPortă îl nevoiese să împentru noii stăpânitori,
Dorinţa
să-i

de a păstra cuse-

fie pusă din Ardsl în

primejdie, ar trebui s'o facă pe Polonia să
dorâscă şi stăpânirea
Austriei asupra acestei ţări, gi tot atât
de bine i-ar veni şi
abinetalui împărătesc la socotelă să aibă
în partea de Nord a
Moldovii un zid de apărare polonez pentru
asigurarea Ardelului
ontra năvălirilor tătăreşti. Spre a faca
înse atestă achisiţiane
oloneză inatacabilă şi spre a împedeca
înaintarea 'Turcilor de-

pre Dunăre spre Camenița,

ar fi de

neapărată nevoie

, că partea,
Eţă a Moldovii să fie ca desevîrgire
pustiită şi ca acâsta să se
acă cât mai enrând. Acesta e în cele
esenţiale conţinutul menorabilei scrisori adresate de Comitele
Marsigli din Caşovia, la
7 Pevrnarie 1691, Cancelarulut Kinski
.
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ceea ce nici o dată nu

se pâte face cu sume mici. El

s'a plâns

de numărdsele,

cu amăriciune

dar, —

precum

dicea el, — cu totul neintemeiatele şi nemeritatele suspicionări şi calomnieri, cu care răă-voitorii şi duşmanii
îl prigonese neîncetat la curtea împărătâscă dându-și silinţa
să-l lipsâscă de t6tă încrederea şi de tâtă vada. El nu
doreşte cu î6te aceste şi nu urmăreşte decât, prosperitatea şi predomnirea din ce în ce mai marea creştinttăţii, precum şi progresele victori6se ale armatelor împărăteşti, pentru succesul cărora va contribui şi în
viitor tot ceea ce-i stă prin putință. După-ce a mai
dat,

în

sfîrşit,

pentru

Veterani

sfatul

bine-roitor să

facă tot ceea ce-i stă prin putinţă, ca să păstreze aşa
numita peşteră alui Veterani, a căreia cucerirea produs
mare consternaţiune între Turci, el a concediat fârte
grațios pe emisarul împărătesc şi i-a dat până la Sibiiă
un însoțitor sigur îu persâna unui căpitan muntean.
Pecând

aceste

se

petreceaii

în

Muntenia,

austriacii

ati încercat şi cu binele, şi cu intimidările, şi cu bunătoinţa, şi cu asprimea să induplece pe representanţii
Porții, pe care i-ai purtat ca pe nişte prisonieri de la
Viena la Pottendorf, de aici la Comorn şi de la Comorn
ear la Pottendorf: influenţa franceză a rămas covirşitbre
în sfatul Sultanului şi, rămâind negoţierile de pace de.
la Viena

fără

de

resultat,

din urmă

ambasadorii

vrocordat,

care stăruise

ali

fost

concediaţi

mai

nainte în mai

multe

duri să fie concediat, dar totdeauna în zadar;

binetul împărătesc,

în cele

turceşti Sulficar-Eflendi şi Marân-

dar ca-

care declina de la sine vina pentru

nereuşirea încercărilor de înţelegere şi o arunca

asupră

|
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Porții şi asupra însărcinaţilor ei 1), găsia acum
o nouă
zare de speranță în mijlocirea anglo-olandeză,
în vir-

tutea căreia lucraii la Pârtă cu mult
zel, deşi nu cu
succesul dorit, din partea Eogliterei ambas
adorii Houssey
şi Harbord, ear din partea Olandei Colier
, Heemskerk

şi Hopp. Şi aici înse antagonismul frances
zădărnicia
atât
năsuinţele mijlocitorilor, cât şi înclinarea spre

pace a Impăratului

strimtorat

între

done

focuri

şi a

aliaţilor săi. In urma stăruințelor Pranţei şi cu
ajutorul ei Pârta a incercat din noii să închee o pate
separată cu Polonia şi s'o sectă prin acesta din alianţ
a
ei cu Austria şi cu Veneţia, In înțelesul acesta a scris
ambasadorul francez de la Portă lui Desneval, representantul guvernului săi în Polonia, cerând cu totă
stăruința covlucrarea lui în vederea acestui scop
?);
el Da vestit în acela-şi timp, că Pârta a şi trimis
Domnului din Moldova ordinile cuvenite pentru sigura
expediare peste teritoriul Moldovii a corespondenţei din.
tre cel doi ambasadori spre Polonia şi din Polonia şi că
astfel corespondenţa pâte să trâcă fără de grijă prin
mânile Principelui Constantin Cantimir,
Pentru pornirea negoţierilor de pace cu Polonia a
fost designat Hanul tătăresc Safta Ghiral, amicul personal

al lui Sobieski,

şi acesta în vara anului

1692

a

*) Copia Responsoriorum Comitis Rhinsky ad Ablegatos Tarcicos Pottendorfty commorantes exaratarum Vienna 16-ta Aprilis
1692, quibus inter alia dimissio eorundem in 21-mam modo dicti
Mensis determinata ipsis intimatur.
*) Copie d'ane lettre chriffrce de PAmbassadeur de France qui
est ă Constantinople Mr. Chateanenf, cerite ă Mr. Desnera], Ambassadeur de la mâme Couronne ă la Cour de Pologne, et datce

â Andriancpie le 8-me May 1692.
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făcut pria solul
niei,

care

săi

Derviş

Gazi

se afla la lavorov,

Murza

în

regelui Polo-

numele şi din însăr-

cinarea Porţi! propuneri pentru o pace separată, pe
care le-a spriginit şi prin o fârte amicală seris6re adresată de el Regelui. Aceste propuneri consista în deplioa cedare cătră Polonia a cetăţii Camenița, în renunțarea Porții la Veraina şi la Podolia, precum şi la
pretensiunile împreunate cu aceste provincii, îa angagiamentul de a pune la disposiţiunea guvernului Polones
o sută de mii de Tătari ori-când va ar6 nevoie de ei
şi, în sfirşit, în promisiunea de a nu îndrepta armele
Tătarilor contra Poloniei nici o dată, până chiar nici
în casul unui răsboiii al Poloniei cu Turcia 1). Spre a
da acestor propuneri de pace un mai mare efect, o
6rdă tătărescă de 40,000 de Gmeni a pornit spre Yolhinia, unde a fost apoi

urmată

de

o altă 6rdă, Hanul

tătăresc a pornit şi el la răsboili şi şi-a concentrat cetele în Bugiac, pentru apărarea căruia aii luat posițiune la 'Țuţora 6000 de Turci, care, așteptând îatăriri
insămnate şi sporiţi cu contingentul Domnului din Moldova, eraii gata să pornescă spre Soroca cu 30 de tunuri. [n faţa acestei situaţiuni grele, care devenia și
maj grea în urma întârgieri! subsidiilor de bani, şi în
faţa marelui preţ, pe care-l avea Bugiacul în ochii
Turcilor, cărora, după spusa lui Sobieski, „li-ar fi mai
uşor să pârdă o sută de cetăţi ori câte-va regate:,

Regele âncă în Maii 1692 s'a vădut din noii nevoit a
cere atâţ de la Curtea

din

Viena,

cât

şi de la Țarul

moscovit 6re-care ajutor de trupe.
1) Copia literaram 4 Saffa Qitreio Sultano
ad Saeram Regiam Majestatem Poloniae,

et Hano

Crimensi
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Cu

tâte strimtorările

aceste

ori pte

chia

r în urma
lor, căci alianţa părea a-i pune
Poloniei condițiuni mai
avantagi6se decât pacea sepa
rată în perspectivă, Sohieski a cregdut de cuviinţă
a face curţii imperiale în
t6tă sinceritatea împărtăşire
despre incercarea făcută
de Turci şi de 'Tătari spre
a incheia pacea, pentru a
căreia asigurare solul Hanului
tătărese a preseuțat pleDipotenţe suficiente atât, de la
Hanul, cât şi de la cele mal
de frun
te

dintre căpeteniile

Sobieski şi-a dat pe faţă

Tătarilor ; în

acela-şi timp

hotărirea de a încheia cu

Turcia, după-cum se făcuse invo
iala, numai o pace colectivă ; el se aşteptă deci şi
din partea Impăratului la
acea-şi sinceritate in ceea ce priv
eşte instrucţiunile date
nijlocitorului englezesc ce urma
să plece la Pârtă şi a
exprimat Speranța, că in pace
a colectivă ce se va incheia

se va ţine după cuviință s6mă de
interese

le Polo=
nici şi acesta va primi compen
saţiune deplină pentru
respingerea păcii separate 1).
Nu înse in acela-şi fel a răsplăti
t Impăratul pe Regele Poloniei, şi acesta s'a vădu
inşelat in așteptările
sale tocmai unde s'a intemeiat mai
mult pe Impăratul.
In vreme-ce Curtea din Viena,
inlăturând pentru
astă-dată pretensiunile ei asupra
Moldovii şi asupra
Munteniei, s'a declarat; la formulare
a condiţiunilor ei de
pâce mulţumită, ca negoțierile de pace
să se reîncâpă
pe basa principiului posesiunii câştigat
e in timpul răs-

1) d) Copia literaram Serenissimi Regi
s Polonia ad Ablegatam
uum extraordinarium, Equitem Pros
ky, ddo. Javorovie 98-a
laji et 2-da Julii 1692, Copia lite
rarum Ablegati Extraordinarii
egis Polonia, D-ni Prosky, ad Comit
em Kinsky, ddo. Vienne
8-va Jalii 1692,
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boiului, deci ca să câştige Ungaria de sud şi Ardâlul,
Polonia pretindea, intre altele, pe lângă provinciile Podolia şi Ucraina şi pe lângă cetatea Camenița dimpreună
cu tot parcul de artilerie ce se afla in ea, ca să trâcă
sub stăpânirea Poloniei intrega Moldovă şi intrega Muntenie precum şi ţinutul Bugiacului şi al Ackermanului 1).
Ceea ce pare a-l fi determinat pe Regele să stăruie pe
lângă alianţa antiturcă e mai ales, că Hanul n'a dis
nimic despre cedarea Moldovii şi a Munteniei, ţările
frumâse, asupra cărora Regele in ambiţiunea şi in setea
lui de cucerire in mal multe rânduri işi intinsese cu
rîvnire mâna.
La Viena nu putea, fireşte, să găsâscă aprobare acestă
rîvnire constantă a Poloniei la nişte ţări2), pe care
casa imperială nici odaţă nu le perdea din vedere şi
asupra cărora avea pretensiuni, pe care numai le amâna
2

o camdată,

opunea

0

dar

resistență,

la

care

pe

nu

care

renunța,

se

şi

hotărise

astfel ea

a

o face;

3) Copia Conditionum ad Tractatom pacis cum fulgida Porta
ottomannica ex parte Serenissimi Regis et Reipublica Polonia
Constantinopolim
consignandaram, exhibita die 13-a octobris
1692. Se dice în ele: 2. «Moldavia (que jam magna ei
«parte armis Sacra Regia Maiestatis Polonie occupata) et Ya<lachia, qua utrague olim Provincie Serenissimorum Regum Po.
<lonie tributarie erant,

juri

et

possessioni

Sacre

Regie

Matis

<Polonică relinquantur, ana cum omnibus istis ditionibus, qaas
< Budziacenses ei Bialogrodenses Tartari incolunt, ita nt limes sit
<flurius Danubius».
2) Interesantă pare în cestiunea acesta epiniunea dată la 6
Augast de renumitul apărător al Vienei! Comitele Biidiger de
Starhemberg, care îi scrie, între altele, Impăratului.

<Cât pentru Arde], ţara acesta mare în nici într'un cas să fie
cedată, ear acesta atât pentru fol6sele şi veniturile, pe care
Maj. Y, le aveţi din ea, şi cu timpul, după-ce se va fi organieat
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ce-i drept, la Pârtă,

dar a o ascunde

in faţa Poloniei

iusa-şi. La 31 Mail 1692 dar, când Impăratul Leopold I. a dat cuvenitele informaţiun! privitâre la mijlocirea ambasadorului englezesc Harbord, care se pregăti
a
să plece in Turcia, şi i-a expus condiţiunile de pace ale

sale, pe ale Poloniei şi pe
risat pretensiunile Poloniei

ale Veneţiei, el a caracteca fiind atat de exagerate,

de largi şi de neprecise, incât; cu aneroiă vor fi putând
să fie luate in consideraţiune de Pârtă; el trăiegte deci
in speranţa, că Regele şi Republica Poloniei, pătrunşi
de spiritul echităţii, se vor mulţumi în cele din urmă
să câştige cetatea Camenița cu teritoriul ei, pe carei
le acordă Turcia, şi vor renunţa cu atât; mai vîrtos la
ori-gi-ce alte pretensiuni, cu cât nu se pâte nega, că
s'ar crea un răi precedent, dacă Ia iucheerea păcii s'ar
bine, vor put6 să fie âncă mai

mari, cât şi pentru-că regatul

Ungariei nici o dată nu va put6 să fie în linişte, dacă nu
rămâne şi Ardâlul sub stăpânirea Maj. V., căci totdeauna aici s'a

ardit tarburările şi revoltele, ci va fi, din contra, de nevoie să
se asigureze hotarele Ardlalui spre Moldova gi Muntenia, să se
fortifice, şi în tractat trebue să se stipuleze anume, că fie-care
parte are voie de a-şi fortifica şi apăra hotarele după buna sa

hibzuinţă, şi dacă se va face lucrul acesta, hotarele Maj. V, vor
i pretutindeni bine apărate şi Maj. V. veţi pute în casul unui

noii răsboiii să străbateţi după plac pe teritoriul inimicalai, Poonesii se vor mulţami cu restituirea Cameniţei, şi pot uşor să
enunţe la ceea ce aii în Moldova, căci sant posiţiuni rele şi de
uţină importanţă, dacă păstreză Camenița; nici par î lucra
chitabil, ca Maj. V. să vă lăsaţi a fi împedecată în închearea

nel păci onorabile, în vreme=ce Polonosii ai atâte avantage, cu
dte că ati contribuit atât de puţin la răsboiii, ear Maj. V. pe
ângă acest râsboiii cu Tarcii mai sunteţi însărcinată şi cu atât
le costisitoral răsboiă cu Pranţa, la care Polonesij nu vorsă Yee parte>-

a zi
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face vre-o
numai in
stăpânirii
câştigată

abatere de
virtutea unei
militare i se
prin tractate

la principiul o dată adoptat, că
efective cuceriri cu arma şi a
pâte contesta Turciei stăpânirea,
asupra vre-unvi teritorii).

1) Informatio pro Legato Anglico, Domino Harbord,

in negotio

pacis cum Turcis, die 3l-ma Maij 1692 eidem per D-um. a
Werdenberg exhibita.
|
Pasagiul respectiv e: «Quod igitur Serenissimi Regis et
<Reipublice
«cate sunt,

Polonie conditiones
ita sub H annexe

spectat, que, uti comrauniexhibentur, que licet magis

«vaga et ample, quam quas a Turtis obtinendas sperare liceat,
«esse videantur, quia tamen ipsimet Ture suis etiam primis ac
«postea, repetitis propositionibus eidem Serenmo. Regi et Reipu«blica Polonia Camenecum cum suo territorio ac pristinis limi«tibas restituere sub litera Ț obtulerant, ab aequanimnitate Se«renmi, Regis et Reipublice Polonie sperare cet, hoc ob«tento acquieturos, cum uel mazime extra possessionem €o«rum, Que armis oceupata fucrunt, per tractatus cum Turcis
<initos cessorum, mullum dari possit ecemplum. Quod aero
<illustrissimi Dominii Veneti conditiones ab eodem Caesarea Matti
«cum conditione, ot non secus ac proprie pertractentur, comma«nicatas, et hîc sub JZ annexas concernit, eisi et illae satis vagă
«sint, et multa etiam mon possessa' contimere uideantur, în

«quibus
«etiam
«pacem
<patum

a Turcis obtinendis maxima forte suberit difficultas, cum
ab eodem Dominio Veneto sub fundamento uti possidetis,
propter Regnum More ab eodem Dominio armis occuconcludere maxima parhibeatur esse ex parte Turcarum

«renitentia ; quia tamen ex ratione fidei publice et obligationiş
«per foedus sacrum contracta Sua Cas, Mitas, non difierentem 4
«propriis habere potest Venetaram conditionnm considerationem,

cideo

earundem

«Excell-mo

D-no

conditionum
Legato

Anglie

Venetarum

tractatio

enixă

commendatur,

et perfecti
cem...

«maximă prădicte conditiones Yenete hoc expresso pacto Sua
«Casa. Matti. communicate fuerint, ut. non secis ac proprie
«commendata habeantur et perficiantur>,
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Condiţiunile Veneţiei erai şi ele, precum dice Impăratul, lipsite de precisiune şi de temeiii câştigat prin
posesiune iuarmată ; el înse le-a sprijinit şi le-a recomandat ca pe ale sale, căci o clausulă a tractatului
de alianţă încheiat cu Veneţia îi impunea anume obligaţiunea acesta, deşi refeşia din tonul recomandării, că
ea se făcea numai cu jumătate de gură şi numai pentru păstrarea formei, pe care Impăratul se obligase a o
observa; alusiunea făcută la obligamentul stipulat prin
tractat indica de altminteri şi ea, că fără de acest obligament special de sigur nici nu s'ar fi făcut recomandaţiunea.
Cat de puţin conform cu legăturile de alianţă şi cât deuesinceră era procedarea lui Leopold I. cu ocasiunea acesta.
faţă cu Polonia şi faţă cu Veneţia, acâsta iese la ivâlă
şi din comunicarea ce li s'a făcut acestora despre informațiunile date lui Harbord: ambasadorii ambelor state
ai primit, ce-i drept, fie-care câte o copie de pe aceste
instrucţiuni, în acâsta lipseaii cu desăvirșire pasagele
desavantagise pentru cel doi aliaţi 1). Guvernul împărătesc a luat afară de acesta disposiţiunea, ca obiecţiunile
făcute de el în scris contra intenţiunilor Poloniei asupra
celor două principate să fie sprijinite şi prin împărtăşiri verbale făcute mijlocitorului englez Harbord şi, pe
lângă fapta actualei posesiuni, care era contra Polonie,
a mai invocat şi împregiurarea, că Polonia, care în trac1) Informatio pro Legato Anglico D-no Harbord în negotio pacis cum Torcis, ddo. 31-A May 1692, vie solche denen Kayserl.
Alliirten, nemblich dem Kânig in Pohln von Venedigischen Re-

poblie communicirt xorden.

59,838

|

31
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tatul de alianţă încheiat cu Ţarul Moscoriei a luat obligamentul de a se mulţumi cu recâştigarea Cameniţei, nu
pâte să pretindă în mod echitabil nici în virtutea alianţei încheiate cu Impăratul mai mult decât atât, fiindcă alianţa încheiată între Impăratul şi Polonia, care e
anteridră, şi-a primit interpretarea şi mărginirea prin
alianţa încheiată "n urmă între Polonia şi Moscoviţi;
după-ce se vor fi stabilit însă o dată în mod definitiv
condiţiunile casey imperiale în înţelegere cu Pârta, Impăratul va şti să înduplece şi pe Polonia să ţie semă
de echitate şi s'o facă să primâscă o resolvare mal po-

trivită cu scopul 1),
Şi pe când Leopold. sacrifica în mod pe cât de egoist,
-pe atât de viclenesc pretensiunile aliaţilor săi intereselor sale particulare, Cancelarul Kinski nu s'a sfiit în
răspunsul dat ambasadorului polonez Proski a invoca
1) Memoria eorum, que Domino Legato Anglico

Harbord

ore-

tenus dici possent, Vienne in Mense Junio 1692.

Pasagiul privitor la Polonia este: «Veriim etiam Seren-mus Po«lonia Rex vix în aliqua â Turcis occupatoram possessione, sind
<Qua Pacis cum Turcis concluse vix aliquod per tractatus cesso<rum aut qugsitorum locorum exemplum dari poterit, reperitur,
«quin imo Seren-mus Rex et Respubliea Poloniae vigora contracti
«foederis cum Czaris Moscouiticis hic sub KE extractivă appositi
«leclârarunt, restituione Camenici se contentosfore, non presumitur,
<eundem Seren-mum Polonia Regem et Rempublicam altră qui
<vigore foederis Sacri 4 Sac. Coes. Matte. praetensuros,

quam

îllud

«ipsum cui se acquietaros per foedus Polono-Moscouiticu mex post<facto obligârunt, nec desinet Sua Maiestas Casarea, suis

candi-

«tionibus priis cum Tureis accommodatis, ad hane aquitatem
«Seren-mum Polonie Regem et Rempublicam idoneis ac efficaci«bus officijs acceptandam perguadere».
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instrucţiunile date lui Harboră,

pe care

i

le

comunică

În copie, drept o nouă şi lămurită dovadă despre purtarea de grijă şi despre sinceritatea, cu care Impăratul,
cu t6te greutăţile îndoitului Tăsboiii, susține interesele
aliaţilor săi, aşteptând, se înţelege, ca şi aliaţii lui
să
aibă o atitudine tot atât de credincisă faţă cu dânsul
1).
De 6re-ce îusă în faţa netncrederil produse de Franţa
şi cultivate de ea la Curtea din Polonia Impăratul Leopold 1. a credut de cuviinţă să-şi afirme disposiţiunile
conforme cu legăturile de alianţă, în virtutea cărora el
pune interesele Poloniei de o potrivă cu ale sale
2),
1) Răspunsul Excelenței Sale Domnului Comite Kinsky cătră
ambasadorul Poloniei d-l Proski la adresa loi de la 19 Iulie
1692, în cestiunea păcii. Viena, 183 Julie 1692, Pasagiul citat

sană:
«Caeterum qnâ animi sollicitudine et candore Sacra
Cos. et
Regia Mstas, Serenissimorum saorum frederatoram
commoda et
satisfactionem, propriis suis non obstantibas duplicis belli
gravis-

simi pericalis et dispendiis parificaverit, testantur omnia cum
Tarcis directă vel indirectă preacta, et Seren-mo Regi vi pactorum

foeleris fideliter communicata, Quibus în presentiarum
et ea
annectuntur, que nuper ad eundem finem D-no Zegato
An-

glie Harbord
Polonie Rex

credita

fuerunt,

ei Respublica

ex gquibus

veluti

Seren-mus

luculentem et recentem premise

asseverationis probam desumere poterunt, Sacra Cas. et Regia
Mastas sibi parem ac firmam legam sacri foderis observationem,
et
particularum tractataum eliminationem pacemque extră
congressum

omnibus communem non conclude ndam approvintit.»
2) Rescript împărătesc cătră Siemunsky. Comunicarea unei
serisoră interceptate a ambasadorului

france de la Pârtă,

privitâre,

la dispunerea Poloniei pentru încheerea unei păci separate

are să negoţieze în
gust 1692.

Polonia

în cestiunea

şi ce

acesta. Viena, 25 Au-
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acestă declaraţiune primită cu recunoştinţă de Polonesit
doritori de pace nu a lipsit; a produce un efect domolitor în ceea-ee priveşte deliberările senatului polones, care
a şi hotărit astfel, în sensul alianţei, a stărui pentru
pacea colectivă şi a participa, prin urmare, la congresul
de pace ce urma să se deschidă; se pare în acelaşi
timp,. că Polonesii şi-a mai redus pretensiunile exagerate şi s'aii împăcat în taină cu gândul de a se mulțumi în casul extrem să recâștige Camenița şi să păs.
treze pe basa principiului actualei posesiuni cetăţile cucerite în Moldova, Sucâva, Neamţul şi Soroca 1). Acestă
hotărire era de altminteri şi cea mai prudentă şi mai
priinci6să pentru Polonia, căci puterea acâsta atât de
puţin a ştiut să le impună Turcilor, încât chiar şi restituirea

Cameniţei,

pe care i-o oferiseră, nu părea a fi

motivată de r&spectul ce le inspira puterea armată a
Poloniei, ci numai de dorinţa de a scăpa vistieria statului de grâua sarcină, ce resulta pentru ea din întreţinerea acestei cetăţi ; tot acâstă lipsă de respecte causa,
pentru care Pârta nu era de los dispusă a ceda Poloniei Moldova fie chiar şi numai întru cât se afla în actuala ei posesiune. Dar, după-cum Heamskerk îi raporteză Impăratului, propunerile de pace făcute de el în
numele ambelor puteri mijlocitâre în cartierul general
turcesc de lângă Belgrad nu aii găsit nici un răsunet?).
1) Raporturile lui Siemunsky cătră Impăratul, Varşovia 6 Noemvrie şi 18 Decemvrie 1692, în ceea-ce priveşte atitudinea Poloniei în cestiunea păcii şi ultimatul ei, care va fi presentat de
plenipotenţiarul polonez la congresul de pace.
2) Raportul ambasadorului Olandez Heemskerk. Tabăra turcâscă de la Belgrad, 23 Octomvrie

1692.
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Intre aceste Domnul Mo!dovei Constantin Canti
mir sa
dat pe faţă ca om nimic mat puțin decât
scrupulos şi
de bună credinţă în relaţiunile sale cu străi
nătatea: în
timpul, când mijlocia corespondenţa ambas
adorului frances spre Polonia şi înapoi, el întreținea
şi cu Veterani
relaţiuni de prietenâacă îuţelegere, pe temeiu
l cărora [m-

păratul a stăruit cu tot dinadinsul, ca
Generalul

săi să

intercepteze scrisorile Prancesului 1). Prieten
intim al lui

TOkOLI,

el

ura

din

tâtă inima

pe

Sobieski şi Polonia,

ceea ce se explica din destul prin planurile
Poloniet şi
prin atacurile ei asupra Moldovii; duşman de
mârte al
lui Brâncoveanu, el şi-a păstrat faţă cu Porta
credinţa
în mijlocul furtunel de răsboii, prin care până
la mârtea sa a răsbit şovăind norocos, fără-ca să fi fost
Yre-o
dată sguduit de virtejul politic ce ameninţase
în rai
multe rânduri a-l răsturna.
In ciuda aceluiaşi sistem de mlădiere, care era
impus
de situaţiune, Principele Brâncoveanu era p'aci,
p'aci să
cadă prin influența lui 'Tokoli, care voia să-Y câştig
e
amicului săi Duca Domnia Munteniei, şi ela păstra
t
scaunul numai mulţumită îndemânătăciei vielânului săi
agent lanachi Porphyrita, care se afla şi în serviciile
Impăratului, şi, ştiind a se face indispensabil pentru ambasadorul francez pe acel timp atât de influenţ, a isbutit să-l abată pe acesta de Ia planurile croite de 1yk5ly. Primejdia acâsta a trebuit să scadă mult din ze1) Scris6rea Impăratalui cătră Comitele Veterani, ca să-şi dee
silinţa de a intercepta corespondenţa dintre ambasadorul frances
din Polonia şi cel de la Pârtă. Viena, 25 August 1692.
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lul Domnului român pentru interesele împărăteşti 2). Nu
puţin va fi contribuit de altminteri la înlăturarea acestei primejdii şi repulsiunea şi neîncrederea Porții faţă
cu Grecii în genere şi faţă cu Principii greci în deosebi,
căci ea primia mereii dovedi noue despre grandi6sa şi
forte primejdi6sa copjuraţiune, pe care Şerban Cantacuzino, reposatul Domn al Munteniei, o pusese în înţelegere cu curtea rusâscă la cale pentru restaurarea împărăţiei greceşti, în fruntea căreia spera să se ridice el
însuşi şi pentru care îşi câstigase ca aderenţi şi aliați
pe Sârbi, Cazaci, Greci, Moldoveni şi Munteni 2). La esecutarea acestui plan Șerban nu considera Ourtea din
Viena şi puternica ei armată ca aliat egal îndreptăţit,
ci, în mod

egoist,

numai

ca unâltă, de care

se

folosia

pentru surparea împărăției otomane, care avea să-i r&
mâie lui ca divast bizantin şi Ţarului ca aliat de aceea-şi lege ; şi era prea durer6să constatarea, că numai
de aceea promova el în aparență interesele imperiale,

pentru ca să nu se ivâscă în cabinetul împărătesc şi faţă
cu succesorul în domnia alui Şerban neîncrederea, care
prin purtarea

cchivocă

alui Brâncoveanu

nu putea

decât

să fie cu atât mai vîrtos întărită5).
2) Raportul Comitelui Marsigli cătră Impăratul, Constantinopol
Aprilie 1692.

«Il Moldavo

& Cantemiro, villano di Bugiak, intimo

del Prancese che per sno mezzo ha per la Polonia lettere di Francia, e pure suiscerato

del Tekeli, nemico alla Polonia, fedele alla

Porta.>
3) Raportul Comitelui Marsigli. Constantinopol, 5 Ianuarie 1692,
1) Raportul Comitelui Marsigti. Constantinopol, April, No. 1 şi 4:
«Da un prete greco mi & stato communicato il concerto del fii
<Serbano, Yainoda di Valachia, col Czar di Moscouia per introdurlo
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Brâncoveanu urma, ce-l drept, a-şi da pe faţă disposiţiunile amicale faţă cu Casa împărătâscă, şi fiind-că se
dicea, că 3000 de Tătari s'aii pus în frunte cu un
Sultan în mişcare spre Bucureşti, el a promis în urma
înţelegerei luate cu comitele Marsigli să le dee generalilor împărăteşti ştiri sigure despre tote intenţiunile inimicului şi despre mişcările lui, pentru-ca în deosebi armata lui Veterani să nu fie ţinută prin ştiri falşe în continuă

emoţiune ; el şi-a exprimat

de altminteri simpatiile

sale către împăratul şi faţă cu solii săi trimişi la Viena;
dar

nu se putea să nu-şi dee clar s6mă

despre

ceea-ce

atât de bine a gis Marsigli vorbind despre posiţiunea
Austriei faţă cu puterile mijlocitre: „Dumnegeii să ferescă pe oră-şi-care principe de neroia dea se încredința
în mânile aitora* 1).
Franţa zădărnicia însă neobosită şi fără de răgaz silinţele puse în tâtă seriositatea de puterile beligerante şi
de cele mijlocitâre spre a încheia pacea, şi pe terenul
diplomaţiei subminătâre succesele ei erai tot atâţ de
mari ca în luptele sângerâse de la Rin. Ambasadorul
îrances de la Pârtă, Castegneres de Chasteauneuf, in«al Imperio greco seruendosi del mezzo delle di lei armi per
«facilitarlo, et îl tanto zelo si mostrana ă lei era per questo, et
<n0n commodo la commaunicard, giacchă la viltă Moscouitica le-

«uasi ni sollecita gelosia. Era capo il Serbano, Prencipe di Valachia, per
«rimettere Vimperio greco nelle mani di greco Jmperatore, sernen«dosi del! armi di Cesare, ă quale si mostrana zelo e dinotione
«per facilitare tal dissegno. Ratiani, Cosaki, Greci, Valachi, Mol«dani ne erano a parte.>

1) Sris6rea lui Marsigli cătră Comitele Kinski. Bucureşti, 20 şi
22 lunie 1692: «B Dio guardi mai ad un Prencipe Q'essere obligato a mettersi nelbaltrui mani!>

Pa
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trase în tainică înţelegere cu generalisimul Poloniei Iablonowski şi cu confidentul acestuia, /amoisky, care eraii
upoi şi ei în înțelegere neştiută de nimeni cu Tokoli şi
cu aderenţii lui 1), Influenţa covirşitore a Franţei a cădut din noii în cumpăna decisiunilor Porții contra unei
păci colective în genere şi contra unei păci separate cu

Impăratul și cu Imperiul în deosebi, şi âncă o dată s'a
zădărnicit negoţierile de pace, deşi Lordul Paget, mijlocitorul englez, reducând condiţiunile puse de aliaţi la posesiunea actuală şi la cedarea Cameniţei or! la dărămarea ei, sa

încercat

să

determine

pe

noul

mare

Vizir

Biucliu Mustafa să reîncâpă negoţierile întrerupte 2).
Acestă însemnată reducere cuprindea pentru Polonia în
deosebi renunţarea la Moldova, Muntenia, Ucrania şi Podolia, pe care pâuă acum ţinea să le câştige, precum şi
la pretensiunile privirâre la ţinutul Bugiacului, şi, de
Gre-ce nu se găseşte nicăiri o împuternicire dată de Polonia în cestiunea acâsta, reducerea a fost făcută de
Lordul Paget, precum se vede din propria sa iniţiativă
după însărcinările secrete, ce primise din Viena ; de 6re-

:) Lettrede Mr. !'Ambassadeur Castagneres de Chateauneut ă Mr.
PAbbâ de Polignac, Ambassadeur extraord-re de France en Pologne,

1 Juin

Grand-General

1693.

de Pologne

Iablonowski. Adrianopol, 27 Juin. Lettre de Mr. Stepney, secretaire de Vambasade anglaise, au Comte Kinsky. Dresde '5f5 Decembre 1693, Lettre de Mr. Feriol ă Mr. de Croissy. Camp de
Belgrade, 17 Pâvrier et 15 Qctobre 1693.
2) Proposition de Myloră Paget, presentâe au Gră. Seigneur le
dernier de Fevrier, et au Grd. Visir le 8 Mars 1693. — Lettre de Mylord Paget du 28. May (7. Juin) 1693.

a

le

A

de Balure. Adrianopol.

Chateauneuf a Mr.

m

oa en son absence ă Mr,
Leitre de Mr.
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ce înse noua propunere n'a fost luată în discuţiune,
e
de puţină importanţă, că Poarta n'a răspuns la propunerea ast-fel modificată printr'un „nu“ hotărit, ci prin
expedientul cruţător, că mat nainte de a lua în 0 cesti
une aţât de importantă hotăriri definitive, Porta are
să câră şi părerea Hanului tătăresc, unul dintre cet mai
de căpetenie stilpi de ragăm al Impărăției otomane, şi

că în casul,

când

ar fi să se ie o decisiune favorabilă,

va vesti despre resultat pre reprezentanţii puterile mij-

locitâre,

eare plecaseră la

Constantinopol,

unde-şi

avea

obicinuita reşedinţă ca ambasadori 1). De asemenea în
casul că Porta admitea continuarea negoţierilor, unul
dintre ambasadorii mijlocitori urma să ducă împăratului
propuzerile Turcilor şi să-şi dee silinţa de a stabili pe
basa unei plenipotenţe primite de la Portă mult dorita
înțelegere. „Acest ambasador însă avea (după expresiunea Caimacamului) să stee ca o luminare albă, care nu
se înclină în nici o parte, nemişeat şi drept în mijloc
şi să pună ast-fel temeliile unei păci dăinuitâre,:
+) Lettre de Mr,
France ă Varsavie,
«un Conseil depuis
<pire Ottoman dans
«pour toute r6ponse

Chateaanet â Mr. d'Esneval, Ambassadear de
ddo. Adrianople, 27 Juin 1693. <]l 8 est tenu
peu de joura entre tous les Grands de PEm.
lequei on assure qu'il a ât6 resollu, qus
on leur diroit ă tons trois de s'en alleră

«Constantinople, lieu do la residence ordinaire des
«qui viennent ă la Porte,

et; le pretexte que on

Ambassadeura
prendra

pour

“en user ainsy sera que le Grand Visir ne seauroit prendre une
<dernitre resolution dans une affaire de cette importance, sans en
<avoir anparavant conferă avec le Tartar Han qui est un des

“<appuia de cet Empire, et que, lorsque le premier Ministre aura
<conferă avec le Tartar Han, si Pon juge ă propos de leur faire
<scavoir quelque chose de ce qui anra 66 resolu dans cette con=

ŞI
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Curtea franceză a mal apucat şi-o altă cale spre a
face peste putință pacea colectivă şi spre a isola pe

Imy&ratul : Polonia

şi Veneţia trebuia

să fie îndu-

plecate, ba la nevoie chiar silite a încheia pace separată cu Porta. Condusă de iutenţiunea acâsta, ea a încercat î6te mijlâcele şi nu şi-a făcut nici un serupul.
De 6re-ce Polonia, rigămându-se pe consînțământul Imjăratului şi pe norocul armatelor aliate, tot nu voia
să permită

nică o reducere

în

pretensiunile

ei, se în-

drepta mai mult asupra ei decât asupra Porții puternica înrîurire a Franţei, care nici nu putea să rămâie
tără de efect în faţa istovirii materiale şi morale a
Poloniei ce arca o atât de înteţitâre trebuinţă de pace,
T5kăly a primit din partea Pranţei îndrumarea de a se
folosi de legăturile sale cu Polonia în vederea acestui
scop 1), In acela-şi spirit înriuria Chatrauneuf asupra
Porții, pe care el ia început îşi dedea silința sto înduplece a aduce prin cedarea cătră Polonia a Moldovii
aference, ou lenr donnera avis a Constantinople.» — Lettre de
«Mr, de Chateauneut au Roi son Maitre, dăo. Adrianopie 3. Juin
«1698, — Litere Ablegatorum Haemskerk et; colyer ad Imperato<rem dă, 12-oma May 16 93. Adrianopoli. «Si vero conelusio sub<secuntara non forestalis, ut Pasi firmari et praestabiliri possit
<quod

eo casu (Turce) ex

Dominis

Legatis

alterum

exposcerent,

<Qui supra dieta illorum responsa ad Vestram majestatem Casarean
«iransferat, et plenipotentiă ex parte Ottomanica communitus,
<minis diuturna discrimina, meliori que fiere possit modo, con«ciliet». Heo autem ipsissima Cargma— ile (gcil. Legatus) in me«<dio instar candele alba moralitur, qui nec hac, nec illa ver-

<gens fundamenta stabilis Pacis et Poederis
*) Lettrea de Mr.

Fevrier 1693,

Ferrioi ă Mr.

de

immutabilis

Croissy,

ddd.

iaciat.»
17

et 97
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o jertvă de dragul păcii, ear în urmă, când acesta n'a
răuşit, a obținut cel puţin succesul, că Pârta a tnsărcinat pe Hanul tătăresc Selim Ghirai să trimită în Polonia un sol cu propuneri de pace. Marele Vizir i-a făcut cu ocasiunea acâsta Francesului stăruitor observaiunea, că de 6re-ce lanul tătăresc ar trebui să se
simță jignit şi mărginit în drepturile lui, dacă i s'ar
da solului tătăresc o plenipotenţă directă din partea
Porții, el a fost îndrumat, ca în plenipotenţa ce va da
solului săi să releve anume, că a fost însărcinat de
Pârtă 1). Cu acela-şi zel, cu care Chateauneuf şi Periol
lucraii la Portă, stăruiaii Desneval, Polignac şi Baluze
la curtea Poloniei, ca să pună la cale pacea separată,
1) Lettre dn Mr. Castagnăres de Chateauneuf au Roy son Maistre
ddo. 8 fevrier 1698. «Je me suis serui de toutes les raisons, gai
<pouroient leur

faire

comprendre les grands

avantages que cet

«Empire tireroit de cette Paix particuliâre, afin de les Engager

<ă ceder la Moldavie auz Polonais. Ils se sont assemblez chez
«le Grand-Vizir, qui nva enfin rendu reponse : que la Porte ne
«vouloit rien chamger auz conditions gw elle m avoit prie
<Penvoyer en Pologne et dont jay rendu compte ă V. M-t6
«par ma letire du 5 Mars envoyâe par la voye de Venize; qu îl
«estoit toujours prest de conclore cette Paix ă ces conditions-lă ;

«et que, pour ne laisser atcun pretexte

d'opposition

«nois qni ne seroient pas bien intentionnez,

aux

Polo-

Sa Hautesso envoye-

«roit incessamment ses ordres au H:n ds 'Tartares, afin qu' il
seust a 3 envoyer un autre Ministre Tartare de sa part aves les
«pouvoirs necessairts, pour conclure cette Paix auz conditions
«<marqutez, Le Grand Vizir m' a dit aussy, que la Port= n” avsit
«pas pi envoyer directement les pouvoira au dit Tartare sans
«fate injure au Martare-Han, mais que ce Prince avoit orâre de
«faire mention dans les ponroira go” il les donne en vertu des
<ordrea qm” îl a de Sa Hautesse».
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pentru care Sobieski şi influenta
declarat în cele din urmă

gata

lui s6ţă

regală s'a

de a stărui »,

Intre aceste în Moldova a reposat Constantin-Yodă
Cantemir. Prietenia intimă, pe care o avuse cu Chateauneuf, nu l'a împedecat a sta în acela-şi timp în
tainică inţelegere cu Veterani, şi dându-se pe faţă acestă
atitudine plină de duplicitate, care nu putea decât să
turbure corespondenţa prin Moldova a Frauţei şi alui
TOkOly cu Polonia, el a perdut în Polonia tâtă încrederea 2). Porta a numit în locul lui pe fiul de 25 ani
al lui Duca-Yodă, care murise fiind prisonier în Polovia ; deşi întru început chiar şi ambasarul Frances
stăruise pentru rivalul lui, darurile bogate şi stăruin1) Lettre da Roy de France ă Son Ambassadeur ă la Porte
Ottomanne Mr. de Chateauneuf ddo, 31. May î693. «J' ecris ce<pendant au

Sieur

Abbâ de

Polignac, Mon

Ambassadeur en Po-

«iogne, de ne pas perdre un moment de temps, aussy tot q il
<aura veu le Roy de Pologne et Ja Reyne, â les presser, suivant
«leur engagement, de conclure la Paix avec les Tures, et comme
«Je lay recommend6 d'employer tous ses soins, pour porter cette
<Cour a quelque relachement des conditions, vous deuez aussy
„«faire toutes Vos diligences de Votre cost€ pour. disposer le
«Grand-Visir ă faciliter cet accomodement».
*) Lettre de Mr. Perviol ă Mr. Croissy, date ă Podzarovitza
le 17 feurier 1693. <Les deux lettrea de Fontaine bleau du 2et
«9 Octobre, que Vous m'arez fait Vhonneur de m'ecrire et qui
«ont pass6 par la Pologne, ne m'ont; est rendues gue le treiza
«de ce Mois: la cause de ce retardement uient peut-estre de
«Pintelligence secrăte que le grand-General de Pologne a de«couueri entre le Prince de Moldaue et Veterani. Îl n'a pas
«voulu risquer

les

lettres

de

Mr.

Desneual ă la

Porte,

et les

<sienues propres au Comte Tikily, qu' il n'ait des occasions seu
«res poar les faire passer»,
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țele lui Brâncovanu,

presumptivul

lui socru, ai asigu-

rat tinărulu! Duca victoria, şi, recunoseând-o acesta,
Chateauneut s'a întors şi el bine-roitor spre noua stea

ivită pe orisontul politic,

pentru-ca

să se folosâscă

de

ea spre scopurile sale. In urma îorivririi franceze a dat
Pârta tiînărulut Principe ordinul, ca să-şi dee sub conducerea Hanului tătăresc tâtă silinţa şi t6tă ostendla
de a determina pe Regele Poloniei să închee pace separată 1). Pentru asigurarea succesului an;basadorii
francezi a socotit a fi de nevoie să suspecteze şi să
submineze la Portă pe Mavrocordat şi pe Sulficar
Efiendi, pe care ît bănuia a fi doritori de pace, şi
fără îndoială ambii aceşti bărbaţi duşmăniţi par a
fi
perdut mult din trecerea lor la locurile hotăritâre?).
1) Littera Ablegatoram Heemskerck et Colyer ad Ces-am Mattem ddo. 31 Maij 1693, «Principi Moldauie, initio hebdomad
is
<futura Jassum petenti, principatum occupanâi animo, mandatuu
i
«est, ut Tartaroram Hanni sub auspicio, ardentissimă in id
in«combat, ut Polonoram Regem ab Pace peculiarem statumi«nandam persuadeat. Gallorum Legatus deseruit partem opposi«fam, quam non ita pridem

fovebat,

«sibi devincire enititur>. — Lettera
Sr. Conte Veterani,

dăo.

movumque

hune Principem

del Sr. Secretarlo Coke all

Adrianopoli "fa Aprile

1693.

«Il figli-

«uolo di Daka Beg, Principe di Moldavia che morse prigione in
«Polonia, giovane di 25 Anni, 8 fatto Principe di Moldovia in
<luogo del defonto Cantemir, il quale fă gran amico del' Am<bassiadore di Francia, Questo nuovo Principe sammogliară con
«la figlia del Prencipe di Valachia».— Lettre de Mr. l'Ambassadeur de France, Mr. de Chateauneuf, au Roy ton Maitre, ddo.
Adrianople le 8-e de Juin 1693. «Le Bey de Moldavia est encore
«en cette ville, îl a de

la peine

a trouver

<donner pour Vemploy qu' îl a eu».
2) Lettre de Mr. Chateanenf aa

bre 1692.

Roy

Vargent qw' îl doit

de France, âdo. 24 octo-
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La aceste se mai adăuga, că iustigaţiunile franceze
şi atitudinea echivocă a cabinetului din Viena produseseră în Polonia asupra intenţiunilor ascunse ale Impăratului bănuieli, care, ivindu-se încetul cu încetul, ii

făceaii pe Polonesi

să

recundacă,

că

ei servesc

numai

ca unelte pentru promovarea intereselor austriace, ear
după trecerea furtunei vor fi daţi ca un balast la o

parte.

Ei s'aii

hotărit deci să facă un pas energic:

ei ail declarat, că nu vor mai lua parte Ia sfinta alianţă şi ai deschis drumul pentru pacea separată, dacă
pretensianile lor categorice

şi

precis

formulate

pu vor

fi tocuviinţate la Viena. E învederat, că la licitaţiunea
intenţionată prin acâsta între Impăratul şi Sultanul
asupra bunelor disposiţiuni ale Poloniei câştigul urma
să fie al celui ce dă mat mult, şi fiind-că nu se ştia
âucă

cu siguranță,

care

va

fi

acesta,

Polonesii

s'aii

adresat la aliat mai nainte de a se fi întors spre duşman, Prosky a presentat la 8 Mai 1693 în conferenţa din Viena ultimatul formulat în tOtă seriositatea
de Polonia, de la a căruia primire ori respingere avea
să atirne, dacă Polonia mai rămâne ori nu în alianța
celor trei 1). In acest act diplomatic Regele scâte la
ivâlă activitatea plină de merite, gata de jertve şi ge1) Puncta Polozica,

nomine

Regis

per

Senatores et officiales

Regui Do. Ablegato Samueli Proski transmiasa, ut illa Sacrae
Caesareae Wtti quantocyas repraesentet et efficacissimum res-

ponsum obtinere adnitatur. Varsoviae die XIV. mensis Aprilis,
Anuo Domini 1693. In conferenţia Viennensi exhibita die S-va
Maij 1698.
,
Se gice in act desluşit: «ut ulterior Sacri foederis progred!
possit»,
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ner6să, pe care a desăzurat-o în interesul Impăra tului
şin al împărăției, reaminteşte părăginirea, în care ati
fost lăsate prin acesta interesele statului polones, se
plânge de lipsa de cruţare, cu care aii fost întimpinate des repetatele sale cereri şi, puind expunerea țării
sale, precum şi însămnatele şi din ce în ce mat grelele sarcini de răsboiii ale el în fața infructuosităţii de
până acum a alianţei pentru Polonia, el declară, că,
țiind s6mă de indisposiţianile produse în țara sa din
causa acâsta, el numai cu următorele condițiuni mai
pote să facă parte din quadrupla alianţă:
1. Atât din causa isbucnirii r&sboiului cu Franța, cât
şi pentru-că răsboiul cu Porta s'a prefăcut din ofensir

în defensiv, revisuirea tractatului de alianţă e cu desă-

virşire inevitabilă şi negoţierile privitâre la acâsta trebue să se incâpă fără de amânare,
2. De 6re-ce acordarea cătră Polonia a decluielii italieneşti, care urmeză să fie considerată ca una din basele priacipale ale tractatului de alianţă, n'a trecut nici
o dată din stadiul acordării îa al ducerii la îndeplinire, în faţa istovirii financiare a regatului e de neapărată nevoie, ca neajunsul acesta să fie înlăturat fie
prin transmiterea amintitelor venituri de geciuială, fie
în alt mod.
3. Insămnata cesiune de teritorii, pe care Polonia a
făcut-o Rusiei numai pentru-ca să se p6tă continua legăturile de alianţă, urmeză să fie pe deplin compensată
prin alte sporiri orl avantagii potrivite.
4. Având în vedere principiul stabilit prin tractatul
de alianţă, că fie care dintre aliaţi are să recâștige
teritoriile perdute, şi ţiind s6mă de obiecţiunile făcute

t[
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cu î6te aceste în ceea ce priveşte drepturile Poloniei
asupra Moldovii şi Munteniei (utraque Valachia), prin
care aceste provincii încorporate secole de a rândul în
regat ai devenit îndoi6se şi şorăitore în răcunâşterea
stăpânirii legitime şi sunt încuragiate în resistenţa lor
faţă cu silinţele Poloniei de a le lua în posesiune, cabinetul împărătesc e dator, potrivit cu promisiunile, pe
care în mai multe rânduri le-a făcut ambasadorilor regali, nu numai să nu împedece, ci chiar să sprigin6scă
pe armatele poloneze acum insuficiente la recucerirea
acestor ţări,
5. Scepusul, o veche parte integrantă a regatului
polones, recunoscut ca atare de Impăratul Rudolf II. şi
de Regele Maximilian prin tractate solemne, acum înse
discutat de Impăratul şi reclamat pentru Ungaria, să
fie acordat şi predat cor6nei poloneze atât de drept,
cât şi de fapt.
6. Adese-ori promisul ajutor de trupe împărăteşti,
îu aşteptarea căruia Sobieski a pornit răsboiii asupra
Moldovii şi asupra Munteniei, care înse nu a sosit la
convenitul

loc de întâlnire,

să fie, în sfîrşit, acordat în

tocmai ca transportul de provisiuni din Arddl, pentruca, 6stea astfel unită să potă scote pe Tătarii din Bu-

giac, să taie comunicaţiunea Tătarilor din Crimea şi a
Hanului tătăresc cu Porta şi să apere pe viitor Ardei
de năvălirile lor.
Regele se plângea afară de acesta cu amărteiune de
întrega atitudine a guvernului împărătesc față cu Polonia. Buna lui voință plină de inbire, efectivă şi totdeauna ajutătâre a fost răsplătită cu o injustă nesocotire a pretensiunilor lui, cu neincredere din ce în ce

49?

mai

mare;

ambasadorul

lui, cu tâte cererile stăruitâre

făcute în mai muite rânduri, n'a putut să primâscă în
tabăra impărătescă impărtăşire despre negoţierile urmate
la POrtă de ambasadorul englez şi de cel olandez, în
cât era p'aci-p'aci să primescă mai curând ştire despre
încheerea decât, despre inceperea egoţierilor de pace ;
ba, după tite semnele şi după tote vorbele scăpate,
Curtea din Viena are de gând să acorde Poloniei numai recâştigarea Cameniţei şi a Ucrainei, deci să-i
ofere amicului şi aliatului mai puţin decât i-a oferit
duşmanul, ale căruia propuneri regele le-a refusat în
mod categoric.
De altminteri Regele Ludovic XIV, care în slăbirea
Casei de Austria nu vedea numai o cestiune de putere
politică 1), ci totodată şi o luptă purtată de Protestantism prin ascuns cu arme germane contra catolicismuluj, a întins mrejile acţiunii sale îndreptate

spre

pacea

separată şi asupra Veneţiei. Ei şi-a dat silinţa să o
facă pe republică neîncredătâre faţă cu influinţa din ce
în ce mai mare şi mai covîrşitâre, deci fârte primejdi6să a Impăratului asupra Italiei; el a dispus să li se
1) So z. B. schrieb er an seinen Gesandten Castagnires aus dem
Lager von Gemblours am 9. Juni 1693 unter Anderm: «Je m'
«<asseure que Vous scaurez

faire un bon usage de toutes ces ve-

«ritez, et qu' elles prodairont auprâs du rd. Seigneur et de ses
<Ministres tout le bon effect qu' on en doit attendre dans la
<conjonctare presente,

pour

empecher

que

les nouveaux efforts

«que les poissances de la Religion protestante font de tons co«stez, sous le pretexte de soustenir la maison d'Auiriche et
«Waftoiblir ma

Couronne,

mais en

effect

pour

opprimer nostre

«Religion et faire triompher Pheresie, ne pnissent reussir». Diese
Depesche wurde auch von Colbert gegengezeiehnet.
59,838. III.

32
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restituie proprietarilor vasele negoţătorilor venețieni,
care erai tocărcate cu mărfuri de ale inimicului şi astfel fuseseră captate de corăbiile de răsboiii ale Pranţei,
ear pentru acestă uşurare adusă comerciului republicet în
folosul propriilor săi inimică şi în paguba propriilor să
supuşi el cerea de la Veneţia să fie prevenitâre în alte
cestiuni 1), dar t6te aceste ai rămas zadarnice parte
pentru-că Venețienii cereaii prea mult, parte mal ales,
pentru-că Pârta, în ochii căreia Veneţia işi perduse
tâtă vada militară după-ce fusese nevoită a ridica asediul Caneei, nu mai voia să-i facă nici o concesiune;
Franţa a stăruit dar de aici inainte, ca Porta să
oprescă cu desărîrşire comerciul venețian în Levant,

dacă e] se face sub pavilion englez ori olandez, ear nu
sub cel francez, Interesele comerciale ale statului din
lagune astfel puse sub protecţiunea franceză trebuiaii,
aşa se credea la Paris, să deschidă mai mult decât
ori-şi-ce alta inimile pentru dorinţa de a încheia o pace
separată.
Principele Brâncovanu, a căruia tainică inţelegere cu
Curtea din Viena şi cu ambasadorul olandez Heemsde un preot

român

renegat,

nu a

') Lettre

de Roy de France

en Italie, ddo. Camp

â Mr, de la Haye, ambassadeur

de Gembours, 3 Juin 1693.

mr

a fost trădată

me o

kerck

scăpat nici el de prigoniri, căci Chateauneut la acusat
in mal multe rânduri la mai marii de la Portă de a
fi mijlocit corespondenţa ostilă dintre Viena şi teritoriul
otoman şi a stăruit, ca el să fie mazilit. Numai mulțumită maret sale treceri la Portă, indemânătăciei sale
şi activităţii capu-chehaialei sale Ianachi Porphyrita a
putut să scape şi să se mănţie, ba el a urmat să mij-
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locâscă corespondenţa cu Viena tot ca mat nainte, numai cu mai multă precauţiune. Vicleauul lanachi, care
pentru atitudinea sa echivocă şi pentru duplicitatea sa
fusese depărtat din serviciile Împăratului, s'a folosit de
influenţa ce englezii aveati la Viena, pentru-ca, dând
asigurări despre credinţa sa neclântită faţă cu Impăratul şi faţă cu imperiul, să-şi recâştige posiţiunea, şi
leafa perdută, înse fără de succes ). Pentru potolirea
1) Lettre de Mr. Stepney, Secrâtaire anglais, â Son Excellen
ce
ie Compte Kinski, ddo. Dresde 1/15 Janvier 1694. «La voye dela

<Valachie et de la Transylvanie est la plus prompte et la plus
<asscurde, tant qw elle pourra durer. Le Prince de Walachie
«souffre qa' on s'en serve, mais

<precaution. L'Ambassadeur

da

avec

France

beaucoup

de erainte et de

a fait plusiears fois des

«plaintes contre luy ă cet cgard, et depuis pea un Prâtre
Re«negat, Walache de nation, a accus€ ce Prince d'avoir
tena cor-

<respondence et fait passer des lettres ă Vienne. Le credit qu' il
«a 4 la Porte, ! a soutenu jusqm” ă present, mais si
cela durera
<longtemps c' est ce que je ne puis pas promettre. Il
connoit

<l'Ambassadeur d'Hollande, avec qui il entretient commerce ;
mais

<teux de nostre Nation n' ont jamais menag€ sa connoissance, et
<Quoyqne j'envyoye souvent des lettres par son canal, le passage
«n' est pourtant pas fort; asseure pour moy, et je ne suis pas
<toujours averti assez ă temps, qnand une oceasion de s' en ser<vir se presente. Les parquets que Jay envoyez, ont 46 recom<mendez au Sig-r. Janachi Porphyrita, Capikiah ou premier Agent

«de ce Prince. Uet Agent a st6 le Correspondent de $. M. J.,
ajusgn' ă ce que Mess-re Marsigli et Duval par de faux et de
«malicieux caracteres qu' il donncrent de lay, firent soupconner
«Vos Ministres comme s il m” 6toit pas fidele ă T'Empereur, ce
<qni fut, eause qu' on luy ota sa pension ;

par

ou îl me semble

<que le service de $. M. J. a beaucoup souffert, puisqu' elle ne
«scauroit avoir un homme plus fidele et qui puisse mieux mena-

«ger ses afiaires ou donner

de plus justes informations de VEstat
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încrederii în sine a Turcilor victorioși, precum şi pentra

fortificarea credinţei şovăitâre a Domnului din Moldova Vete-

rani a trebuit în urma unut ordin primit de la Impăratul să răspândâscă în mod potrivit ştirea despre nereuşirea asediului făcut de Prancesi la Reinfels pe Rin
ou numai la Portă şi printre cet mai apropiaţi af lui
TOkoli, ci totodată şi la Iaşi şi la Bucureşti 1).
Neîncrederea Poloniei era tot atât de mare faţă cu
ambasadorii mijlocitori ai puterilor maritime ca şi faţă
cu Curtea din Viena. De aceea, cu tâte stăruinţele Impăratului, Sobieski a refusat să le dee plenipotenţă peutru negoţierile de pace, ba până chiar şi să le comunice numai în mod confidenţial cele din urmă condiţiuni de pace ale Poloniei. Cabinetul din Viena întemeiase cererea acâsta pe de o parte prin legitima aştetare, ca Regele să fie sincer, după-ce Impăratul îşi dovedise sinceritatea prin comunicarea ultimatului sti,
ear pe de alta prin dorinţa, că fie chiar şi pentru casul, că Porții i-ar păr6 condiţiunile Poloniei exagerate
şi inacceptibile, să li se dee ambasadorilor mijlocitori cu
ştirea Regelui tot ceea ce pâte să-l ajute a pune pacea
la cale ). De 6re-ce intenţiunea învederată alui Leo«des choses dana ce pays ic. Je souhaitte passionement pour le
<hien de sa dite Majest6 Imp-le qw on luy continne sa pension,
<et que

par

tontes

sortes

de

moyens

on ! encourage ă conti-

«nuer ses services; et Jose promettre qu' il en usera fidelement,
<Qn07 qu' on en dise au contraire, ă Ja Cour Imperiale»,
1) Reseriptul Impăratului cătr Veterani, Qdo. Viena, 29 Iannarie 1693.—Raportul lui Veterani câtră Impăratal. Sibiiă, 16
PFevruarie 1693.
*) Serisârea Comitelui Kinski cătră ambasadorul polonez ProskiIanuarie 1693,

||
|

|
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pold ]. era să silscă pe Polonia a încheia pate chiar
şi fără-ca să i se acorde Moldova şi Muntenia, el a dat
plenipotență ori cel puţin instrucţiuni confidenţiale unor
Gmeni, care erai înţelegi cu cabinetul împărătesc, ca să
înlăture setea de achisiţiunt teritoriale a Poloniei, precum puţin îu urmă s'a văgut în deajuns din noi susamintita procedere neautorisată, dar şi zadarnică a
Lordalui Paget; neincrederea Poloniei faţă cu mijlocitorii era deci legitimă și dovedia, că Polonesil işi dai
s6mă atât despre împregiurări, cât şi despre aderăratele intenţiuni ale aliatului împărătesc.
La aceste se mai adaugă şi împregturarea, că Pârta,
voind să silâscă pe Polonia a incheia pace separată, a

ficut, după sfatul Franţei,
diţiune de prădare

în

cu 50.000 Tătari, o expe-

regatul

Poloniei.

Polonesii,

teptându-se într'un timp atât de puţin înaintat
» văvălire şi astfel cu desăvirşire nepregătiţi, p'ai
lut să opună cu cele doue mii de 6meni adunaţi
»ripă destulă resistenţă, şi astfel 6rdele pustiitâre
lus cu ele afară

obie 1).

de o mare

pradă şi 40,000

6meni

nea-

la
puîn
aii
în

Acesta era starea: lucrurilor în primăvara anului
694, când Sobieski, cedând presiunilor făcute atât de
in lăuntru, cât şi de din afară, a trimis în persâna
ui Provuski,

Palatinul

de

Chelm,

un

ambasador

la

lanul tătăresc ce se afla tocmai atunci la Adrianopol,
pre a-l ruga să mijlocâscă o pace separată. Proruski
„sosit acolo la 1222 Ianuarie 1694 şi a plecat cu

1) Scris6rea ambnsadorului polonez
inski. Viena, 28 Martie 1693.

Prosti

cătră

Cancelarul
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răspunsul la 40 Pevruarie. Acest ambasador a fost
primit de Hanul în cinci rânduri cu t6tă ondrea în
audienţă, dar nu a putut de loc răsbi cu propunerea
sa, ca condiţiunea de căpetenie a păcii particulare să

fie cedarea Cameniţei şi a părţii

cucerite din Moldova,

cu tote că Polonia se măgulise cu speranţa, că de dragul .unei asemenea păci i se vor acorda tdte; căci
Porta vedea în acâstă cerere de pace un simptom de
slăbiciune şi spera să scape uşor: ea a persistat deci
în cererea ei ca Polonia să restitue Ucraina şi partea
ocupată din Moldova.
La ac6stă contrarietate diametrală a pretensiunilor
se mai adăuga şi pedeca, că negoţiatorul avea credențional numai pentru Hanul tătăresc, ear nu şi pentru
Pârtă şi astfel nu putea să intre în atingere directă
cu Pârta şi era nevoit să se folosâscă numai de inter-

venirea tătărscă 1), Vădând deci, că Turcii nu acordă
nimic peste ceea ce în zadar oferiseră mai nainte, negoţiatorul a resistat cu atât mai virtos stăruinţelor
Turciei de a încheia pacea cu un preţ atât de mic, cu cât
Pârta a primit în urmă şi ea basa păcii colective şi
astfel ambele părţi aii procedat la stabilirea locului de
întrunire pentru congres. Zagrabia ori Eperjes, care
eraii propuse de Polonesi, nu ii conveniaii Hanului ce
:) Jurnalul

Lordului

Paget,

presentat

Comitelui Rinski

la

|

Viena la 10 Maiii 1694.
19. Mai 1694. — Lettre de Colyer, Ambassadeur des Provinees -

unies.ă la Cour ottomanne, ă Mr, Hamel Braijninca, Ministre e
Secrâtaire da Roy de la Grande Bretagne et des Etats-Qeneraui
des Provinces unies, â la Cour

nople, le 20, Mars 1694.

Imperiale

de Vienne. ddo. Adria-

|
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vorbia în numele Porții, fiind-că era âncă prea prâsptt
în memorie tratamentul aspru, de care avuseră cei dib
urmă plenipotenţiar! turceşti parte la Curtea din Viena ;
ear Polonesul a răspins propunerea făcută pe basa usului vechii, ca aliaţii să-şi trimită plenipotenţiarii la
Pârtă, căci atât cu natura Impreglurărilor, cât şi cu
dignitatea alianţei sfinte era cu mult mal potrivit ca
anul să-și trimită plenipotenţiarii la cei patru decât ca
cel patru să trimită pe ai sti la unul singur. Pârta
sa hotărit în cele din urmă pentru laşi, o localitate
întru cât-va neutrală, şi nefiind primită nici acâsta,
pentru oraşul polonez Sniatyn sati Stry, dacă numai
consimțământul aliaţilor va fi dat destul de curând înainte de începutul operaţiunilor militare. Măgulit prin
acestă distincţiune binevoitâre faţă cu Polonia şi sperând a ajunge în curând la o pace colectivă, Sobieski
sa declarat invoit cu acestă localitate, a invitat dar
cu t6tă stăruiuţa pe Impăratul şi pe Veneţia să-și trimiţă

plenipotenţiarii

la

congresul

de

pace ce urma

să

se întrunâscă pe teritoriu creştinese 1).
Veneţia, deşi asigurând că e gata de răsboiii, a declarat a fi gata să dee
1) Littere

Serenissimi

fără de tucungiur

Polonie

Regis

ad

urmare

Sacram

ace-

Ceesaream

Mattem, ddo, Zolchieuia, 20-mâ Aprilis 1694. — Littere Polonia
Regis ad Ducem Venetiarum Silveatram Valerium ddo.— Mai 1694.
Ablegatas noster Generosus Prowuski — — retulit; se effecisse

operâ Hani Crimensis apud folgidam Portam, qudd pro tractanda

finienăaque, utinam, Pace genera
— li
— — tandem proposuerit.
locum Jassijs in cinitate capitali Moldanie uel si is non placuerit, prout de facto reiectas est, in gratiam Nostram regiam

accepturam se polliceatur Snijatinum nel Stryiam, cinitates nost=

ras conterminas Transiluanie et Vngarie,— — —
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stei invitaţiuni 1), Nu tot astfel înse şi Impăratul, care
ştia forte bine, că mijlocirea Hanului tătăresc, . pornind
din inspiraţiunile Franţei, urmăreşte spargerea alianţei
şi pacea separată cu Polonia. Aucă mat nainte ([ulie
1693), când Regele Poloniei a trimis la Viena înştiințare despre sosirea la curtea sa a unei a doua solii
tătăreşti cu propuneri de pace şi de mijlocire şi, reflectând la infructuositatea mijlocirii anglo-olandeze, a invitat atât pe curtea împărătâscă, cât şi pe statul din
lagune să-şi arete condiţiunile de pace 2), Impăratul
Leopold 1. a făcut grave reserve contra mijlocitorului
şi contra mijlotirii,
„E lucru cu desăvirşire nepotrivit şi contrar tuturor
usurilor internaţionale de a alege drept mijlocitori ai
păcii pe Tătari, soţii de luptă al inimicului, care-l tatrec cu mult pe acesta în ceea ce priveşte duşmănia
față cu Impăratul, cu alianţa şi cu creştinătatea şi pustieşte cu o furie neomenâsă atât țările polonese, cât şi
cele împărăteşti; urgită de francest, aceşti neobosiţi
invrăjbitori şi propagatori ai neîncrederii, acestă mijlocire nu va put nici o dată să se bucure de aprobarea
lumii creştine şi pote să servâscă nuinai spre a lua la
cunoştinţă condiţiunile iuimicului, dar în virtutea stipulaţiunilor tractatului de alianţă nu pot să aibă drept
urmare negoţieri de pace unilaterale; astiel a procedat
până acum şi Impăratul, şi acea-şi procedere se aşteptă
1) Lettere della

Republica

nezia — — Maggio 1694.
2) Littera Regis Polonie

Veneta al RS di Polonia. ddo. Yead

Casaream

Maiestatem Super me-

diatione pacis per Tartaros ofterta. ddo. Varsavie die X-ma Mensis
Julij 1693,
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şi de la Polonia, fără inse ca prio acâsta
să i se impună ce-va, ear acâsta cu atât mai vîrtos
, cu cât nu
e în nici un cas lucru mal consult a pune
încredere în
Tătari decât a pune încredere în Turci.
In ctada artificiilor franţuzeşti o campanie purtată cu
energie şi
astfel după t6tă probabilitatea cu succes e,
ce-i drept,
cel mai sigur şi mai scurt drum spre pace ; dacă
înse
intervenirea Hanului tătărese nu are în vedere
însu-şi
tractatul de pace, ci, ca mat nainte mij'ocirea
la Pârtă
a puterilor maritime, mai mult punerea la cale
a unui

congres

pentru

negoţierea

lui, guvernul

împărătesc

Jasă

comunicate

ale Austriei,

re-

la înţelâpta chibzuire a Regelui să facă de ea cuven
ita
întrebuințare, şi reaminteşte de altminteri condiţ
iunile

de pace âucă

mal

naiute

servându-şi să dee asupra lor lămuriri mai amănu
nțite
la congresul ce se va tntruni prin comună înţelegere,
la
care va trimite plenipotenţiari prevăduţi cu
cuvenitele
instrucţiuni 1).
Că răspunsul acesta avea în vedere numai înped
e.
carea păcii separate cu Polonia şi a mijlocirii tătăre
şti
propuse cu acâstă intenţiune, acâsta reiese şi diu îm.
pregiurarea, că în ciuda stăruinţelor zăl6se ale Regelui
Poloniei şi ale ambasadorului sti, împăratul a trăgănat
mult timp trimiterea răspunsului, deşi el era hotări
t şi
făcut. Conferenţa consilierilor să întimi i! dăduse adecă
sfatul să mai câştige timp, pentru-ca să zădărnicâs
că,
dacă se p6te, trimiterea soliei la Hanul tătăre
sc, pe
1) Responsoria

Ciesaris

10-â Julij 1693 în negotio
tembris 1693,

ad Regem

Polonie

picis tarcicae,

ad eius litteras de
Eberstoriy,

9-4 Sep-
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care Sobieski o hotărise şi o amânase numa! în aşteptarea răspunsului ce urma să-i dee Impăratul. Ear
acâstă amânare calculată a fost mascată cu pretextul
în aparenţă

cuviincios,

ca Curtea din Viena a credut de

cuviinţă să se pună mai nainte în înţelegere cu Veneţia ca al doilea aliat, dar va da răspunsul ei în ceea
ce priveşte propunerea Regelui Poloniei îndată-ce va fi
primit replica Veneţiei 1). Intre aceste înse actul, prin
care Veneţia îşi declara aderarea, a sosit pe cale directă în mânile lui Sobieski, şi nu fără temeiii şi-a
exprimat dânsul prin Proski mirarea, 2) că din Veneţia
mai depărtată a putut sosi în Polonia răspunsul mai
curând decât din Viena mat apropiată. Când a predat,
în sfirşit, răspunsul stă lui Proski, Impăratul Leopold,
spre a-i da mai mult efect, a relevat prin ambasadorul
stii din Varşovia Siemunski din noi vechea momâlă făcând observaţiunea, că Polonia nici prin tractatul de
pace nu va pute să spere a câştiga Moldova, dacă nu
o va fi luat cu puterea armelor in deplina ei stăpânire,
căci întrega mijlocire tătărâscă e o urgelă pornită din
ura Franţei contra Impăratului şi o apucătură viclnă
calculată în vederea unor scopuri egoiste 5),
1) Relatio der, în Tarcicis bey Hr. Graffen Kinszky den I-ten
September 1493 gehaltenen Conferenz. Presentibus DD. Kinsky,
Jorger, Stratman, Stahrnberg, Werdenburg. Das eigenhândige

kaiserliche Placet

lautet ; <Jch

thue

dieses

guetachten

văllig

DI

sabgereiset. Leopoldt m/p»,
2) Lettera di Fra Samuele Proski, Ablegato di Polonia, al S-r.
Conte Kinsky. ddo. Vienna, 5 settembre 1693,
Ă
5) Kaiserlicher Erlasz an Siemunsky in Betreff der tatarischen

a

<approbieren, waisz aber nichţ anderst, aisz das der vom Kinig
«în Pohln za dem Tartar Han deputirte ablegatus schon ausz Pohln
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Tot atât de în silă, ca pe acesta primă (dela 1693) *
a luat Impăratul şi pe a doua (de la 20 Aprilie 1694)
invitaţiune poloneză la cunoştinţă şi a făcut diferite
reserve contra ej,
„Ambasadorul polonez nu a conferit la Adrianopol cu
Turcii el înşi-şi, ci numai cu Hanul tătăresc, cu care
lose alianţa nici nu are răsboii, nici nu pote să negocieze asupra

păcii, ear acâsta

cu

atât

mai vîrtos,

cu

cât nici nu e mai presus de t6tă îndoiala, că Sultanul
o cunâşte şi a confirmat, hotărirea divanului anunţată

de Hanul tătăresc; fiind apoi resturnat Marele Vizir,
precum şi Hanul tătăresc, e cu desăvirşire neresolvată

întrebarea, dacă succesorii lor vor consimţi or nu cu
concesiunile şi cu propunerile de pace făcute de dânșii.
Deocamdată dar e de neapărată neroie, ca Porta ea
însa-şi să facă o declaraţiune solemnă în ceea ce priveşte deschiderea negoţierilor de pace cu alianţa, învoiala privitâre la locul de întrunire şi terminul pentru
îuceperea şi sfirşitul întrunirii: dacă va fi sosit pentru
acesta şi consimțământul Veneţiei şi vor fi consimţit
Turcii,

ca

puterile

maritime

să-şi

păstreze

rolul

de

mijlocitâre şi să ee parte la desbateri, vor pleca şi
plenipotenţiarii împtrăteşti Ja Stry, care localitate e
mai îns&mnată şi mai la îodămână decât oraşul Sniatyn, numai înse pentru-ca să pună la cale o pace colectivă,
căci o pace separată are să fie considerată pe cât de
neîndestulătâre, pe atât de nepotrivită“ 1).
Priedensworschlăge

nnd

Vermittluug.

ddo.

Eberstorit, 11. Sep-

tember 1693.
i) Littera Caesarea ad Polonia Regem, ad eius litteras
20 Aprilis 1694, ddo. Laxemburgi 15-4 Maji 1694.

de

Curtea din Viena nu voia deci nici în nou propusul
congres de pace să se lipsâscă de mijlocitorul olandez
şi de cel englez, care eraii înţeleşi cu ea în ceea ce
priveşte zădărnicirea tendenţelor de cotropire teritorială
ale Poloniei, şi, sperând să pâtă răsbi şi în acest congres cu intenţiunile ei, ea se temea atât de desfacerea
de alianţă, cu care o amenința Polonia, cât şi de mijJocirea Hanului tătăresc, care era favorabilă pentru
Polonia ; dacă primia deci congresul de pace propus de
Polonia,

o făcea acesta cu gândul

de a-l exploata fără

de cruţare pentru scopurile sale. Deşi numai târgiii şi
numai în urma inspiraţianilor primite de la Franţa a
ajuns să-şi dee sâmă despre planul lui Leopold [., Sobieski, care nu voia să servâscă drept pedestal pentru
mărirea Impăratului şi simţia că din causa intenţiunilor
Casei împărăteşti asupra Ard6lului veciuătatea Poloniei
în Moldova ar put să fie neplăcută, a refusat şi el cu
acea-şi statornicie mijlocirea puterilor maritime şi, găsind pentru sine mai multe avantage în propunerile făcute de Turci şi de Tătar], şi-a dat silinţa să se des-

facă pe nesimţite din sfinta alianţă.

De aceea se tir-

guia cu ambele părţi asupra celul mal mare preţ;
de aceea apucătura de a se presenta pretutindeni ca
zelos susţiitor al alianţei, în vreme-ce sţa sa regală
stăruia cu acela-şi zel în faţa tuturora pentru pacea
separată ; de aceea obligamentul luat faţă cu Franţa de
a înainta după cuviință spre pacea separată şi de aceea

intenţiunea, care e basa

tuturor împărtăzirilor făcute

de el Curţii împărăteşti, ca din răspunsurile Impăratului să-şi pâtă scâte pretexte spre a se lepăda de
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aliați 1). Chiar şi mai sus expusul ultimat polonez (de la 14
Aprilie 1693) sămena ma! mult a apucătură, care prin
mărimea pretensiunilor era calculată cu dibăcie spre a
obţin6 un răspuns refusător, deci în mod consequent
spre a justifica rumperea alianţei prin o pace separată
Incheiată de Polonia, ca expedient impus de strimtorările momentului, prin care atitudinea ulteriâră se face

atîrnătâre

de la preţul

ce

se

oferă

peutru

rămânerea

în alianţă. Şovăirea fără de credință a Poloniei iese
înse deplin la ivâlă mai ales în anunţarea congresului
de pace la Stry,

care prea

în

curând

s'a

dovedit a

fi

numai un fel de lucru atirnut în vânt şi rădămat pe
afirmaţivnl falşe,
|
Ambasadorul polonez, care, după-cum Sobieski afirma
hotărit în adresa lui de invitaţiuue, a obținut Invoirea
Porții pentru întrunirea cougresului, era o rudă apropiată a generalissimului lablonovski, amicul declarat şi
unâlta Franţei, şi a primit de la acesta o scristre de

recomandațiune

cătră ambasadorul

Chateauneuf,

care Pa

şi luat în deplia sa stăpânire, s'a folosit; de el după
buna sa chibzuinţă pentru scopurile Franţei şi Va ţinut
cu atâta cousequenţă departe de ori-şi-ce comunicare cu
ambasadorii puterilor maritime, încât, din precauţiune,
Heemskerck a fost pus sub o pază cu mult mai aspră
1) Raportul

ambasadorului

Siemunski

cătră

Impăratul,

ddo,

Zolkiew, 20 Octomvrie 1693. Se arată în el, că a fost rugat de
forte influenta familie Sapieha, la care aderă multe dintre tăpeteniile nobilimii, d. e. Generalissimul Principele Lubomiraki,
Voivodul de Siradia Piniazek, Cardinalul Radzieioweki, să-i pro-

cure actele şi dovedile, prin care se pâte arăta portarea neleală
alui Sobieski faţă cu aliaţii în cestiunea păcii.
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decât mai nainte. Trebuia să pară lucru stranii, că
un ambasador ce pretindea a stărui pentru pacea c0lectivă se feria cu îngrijire de colegii ce năsuiseră ani
de a rândul cu tot zelul spre acela-şi scop şi era accesibil numai pentru adversarii declaraţi ai acestei păci ;
cu atât mai stranie trebuia deci să pară deplina tăcere

a Porții faţă cu aceşti ambasadori mijlocitori, dacă era
adevărat, că ea a promis să iee parte la congres, căci
ea nu putea să aştepte de la aceştia decât promovarea
negoţierilor. Afară de acâsta nu se Inase înţelegere nici
în ceea ce priveşte basa negoţierilor, şi de aceea, ţiind
s6mă de resistenţa, pe care Turcii urmaii a o pune
faţă cu basa actualei posesiuni (uti possidetis), nu se
putea înțelege, din care punct de îuţelegere comună vor
fi începute negoţierile, pe care linie: de conduită comună
vor fi duse mal departe şi după care criteriii vor fi
judecate în casurile de îndoială. Era, în sfîrşit, lucru
suspect, că într'o afacere de importanţă atât de mare
ambasadorul lui Sobieski n'a adus a casă vre-e decisiune dată în scris fie de Hanul tătăresc el însu-şi, fie
de Marele Vizir, ci numai asigurări verbale, care nu

eraii dovedite prin nimic,

ci încredințate

sale credinţe. Resturnarea Marelui
în curând

dup'acea,

şi ordinul,

numai bunei

Vizir, care a urmat

ca Hanul

tătăresc Selim

Ghirai să se întârcă, făceaii, din contra, forte legitimă
presupunerea, că pe de o parte mijlocitorul polones,
nereuşind cu încercarea sa de a pune la cale o pace
separată, a mascat lipsa de succes a misiunii sale iîuventând învoirea Porții pentru întrunirea unui congres,
ear pe de alta Regele însuşi a încercat a se folosi

în tocmai ca Franţa de acestă invenţiune spre scopurile
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sale egoiste, Regele pentru-ca să previe la timp marea
năvălire tătărască, de care ii era ameninţată ţara, ear
Franţa, pentru-ca să amâne şi să zădărnicâscă prin
acsta încheerea păcii comune, care în Polonia era mai
supusă influențelor ei decât în Turcia şi să o jertvâscă
păcii separate cu Polonia, spre care năsuia 1). Prevădând apoi că Curtea din Viena va refusa consîmțământul ei poatru congresul de la Stry, Sobieski spera să
găsescă, în sfirgit, în acest refus un motiv în aparenţă
legitim spre a se desface de sf. alianţă, şi a scăpa astfel in mod onorabil de răsboiul săit cu Turcif. Resultatul nu a fost înse de loc după aşteptările luf: căci
Impăratul, deşi în mod condiţionat, a aprobat deschiderea congresului

de la Stry, şi în

vreme-ce

Regele se

afla tn Lemberg, Tătarit n'aii cruțat nici în ajunul tnceperii negoţierilor Podolia şi provinciile învecinate.
Ancă în timpul ierni trecute (1693—1694) Tătarii
nogaici făcuseră din Moldova şi din Budjac (unde-i
aşedase Hanul, ca să-l aibă la îndemână contra nărălirii Moscoriţilor în Crimea) o expediţiune de pustiire
în Ard6l şi luaseră de acolo o pradă însămnată şi
5000—6000 de robi. Domnul Moldovit s'a plâns apol
la Pârtă contra noilor colonişti tătari, care nu numa!
se făcuseră cu de la sine putere stăpâni pe 0 însămnată parte din Moldova, dar istoviai şi despuiail şi
restul ţării, încât adunarea tributului anual peutru
POrtă devenise imposibilă şi biata ţară era ajuusă la
1) Lettre de Lord Paget au Conte Kinsky, Grand Chancelier,
ddo. Constantinople 12/22 Join 1694. — Lettre de Mr. Colyer aa

Grand-Chancelier Einski, ddo. Uonstantinople, 24 Juin 1694. —
Raportul lui Siemunski cătră Impăratul, Varşovia, 3 lunie 1694.

marginea peiril. In urma acestora a fost trimis în
Moldova un Capidji-Başi cu însărcinarea de a-t alunga
pe usurpatori de pe -teritoriul ocupat fără de nici un
drept, şi Hanul tătăresc a promis şi el înainte de a fi
plecat din Adrianopol, că va lua măsuri pentru mutarea
lor în altă parte. In urma acestor miserii interne a
ost împedecată,

forte

fireşte, şi aprovisionarea

Cameni-

ţei, care cădea mai ales în sarcina Domnului
dova şi'n a celui din Muntenia, şi de aceea
fără de succes o surprindere făcută de inimic.
ac6sta Principele Brâncovanu a fost îndrumat
500 de ca! pentru un însămuat transport de

din Molnu părea
Pe lângă
să adune
făină la

Belgrad 1).
Moşiile familiare aă sosit forte

mult

în urma celei

din urmă năvăliri făcute de o 6rdă de 40,000 de Tătari, şi intenţiunea învederată era, ca prin o lovitură

dată vistieriei regale să se facă inevitabilă pacea separată. Numai cu o nespusă ostănâlă a fost cu putinţă
a-l opri pe duşmanul pornit drept spre Zolezow şi a-l
țin€ "m loc până-ce nestatornicia lui şi lipsa de hrană
nu Vaii făcut să se retragă.
Intre aceste apucătura nereuşită a Regelui Poloniei
în ceea ce priveşte congresul de la Stry s'a dat din ce
în ce mal învederat de gol. Dragomanul Boinowski, pe
care âncă în vara anului 1694 Va trimis la Hanul
tătăresc cu declaraţiunile de aderare date de Austria şi
de Veneţia, s'a întors abia în Ianuarie 1695 cu răs3) Journal
1694. Avisi

de Myloră Paget, present6 ă Vienne le 19 May
di Constantinopoli de 21 Aprile sin 15 Maggio

1694. Nova Polonica, dă. Leopoli, 15 Junii 1694.
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punsul Hanului la Curtea regală din Varşovia.
sul acesta era,

„că Hanul

Răspun-

a făcut, ce-i drept, enuncia-

țiunea ce i se atribue în ceea ce priveşte congresul de
pace de la Stry, dar numa! în numele săi, ear nu şi
în al Porții: eară Porta nu se simte âucă îndemnatăa
încheia o pace colectivă cu duşmanii ei aliați. Astfel
s'a sfirit noul congres chiar mai nainte de a se fi
început,

ceea ce e o dovadă

iuvederată,

că întrega afa-

cere era numai o născocire a intrigilor diplomatice
îranţuzeşti, eară Sobiesky el însu-şi era, dacă nu complice conştient, o unâltă inconştientă a politicei străine 1).
Slăbiciunea din ce în ce mal mare a Regelui Poloniei şi mârtea lui, lupta de partide, care se 'ncepuse
âncă în viaţa Regelui şi apoi s'a încins la alegerea de
Rege cu tâtă violenţa, zăpăcela şi desorientarea ce s'a
produs în situațiunea Poloniei, destrămarea şi desorganisarea puterii publice, lipsa unui punct central, care,
cum fusese figura răsboinică alui Sobieski, ar fi putut
să se impună prin mărimea sa personală şi să mâne
1) Rapârtele ambasadorului Siemunsky cătră Impăratal, dăo.
Vargovia, 4 Noemvrie 1694, 13, 20 şi 27 Ianuarie 1695. Merită
amintire ceeace cancelarul Kinsky îi. scrie (ia 3 Noemvrie 1696),

în urmă zelosului mijlocitor Lord Paget despre posiţianea Rusiei
faţă cu Turcia.
«Si jamais les Moscovites percent jusqa' au dedans du Budziack,
«le Grand Sultan s'apperceveră de la qualit6 des puces, qn' il
«aură permis de s' y nicher; car tout co qu' est et du pas et
<de Religion Grecque se joindra infailiblement ă eux pour en chasser
«les Turcs, ă eux beaucoup inferiears en nombre. Les Messieura
«des Moscovites s' en appergoivent et cherchent soigneusement de
«conclurr” avec PEmpereur et les Venetiena un' alliance qu' est
«sur le point de sa conclusion pour trois ana. . .>
59,839. III.

33
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pe vasalii învrăjbiți

spre

un

scop

comun:

tâte aceste

împregiurări nu puteaii decât să paraliseze şi să împedece pe Polonia în purtarea răsboiului contra Porții
şi trebuiaii, prin urmare, să o depărteze din ce în ce
mai mult de la obţinerea Moldovii şi a cetăţii Came.
niţa, care atirna de la succesele armelor. Şi e fără îndoială de mult veştejită fl6rea unei ţări, al căreia cei
mai nobili fil cer ajutor de la duşmanii patriei pentru
scopuri egoiste, cem a făcut, d. ex. Prinţul Iacov, cel
mai mare diotre feciorii lui Sobieski, care, spre a-şi
pune cor6na regală pe cap, a îndemnat pe Tătari să
năvăl6scă în regat 1),

ori ai căreia cele mai de frunte

căpetenii nu s'aii sfiit a se vinde pe sine şi a-şi da voturile pentru bani unei puteri străine, cum ai făcut
atunci mai marii Poloniei, care pentru mari sume de
1) Lettre du Lord Pagett â Mr. le Compte

Kinsky,

Chancelier

suprâme de Bohâme, ddo. 28 Novembre (8 decembre) 1696, Constantinople. <Je joins icy an mot d'avertissement dans la langue
<qu' îl m' a 6t6 donn6: «Un de' i figlinoli del Han publica qoi',
'ache sia invitato dal figlinolo del defonto R6 di Polonia, per ex«trar quel pase, e che siano entrati, mettendo a ferro e fuoco
<molta Gente e rillagy, e sono ritorpati con gran numero di

«schiavi.» — Lettre de Mr. VAbh6 Polignac au Roy son Maitre,
ddo. Varsovie, 30 Octobre 1696. <On a fait quelques Prisonniers
să qui on a demand,

«coâtume

pourquoy

estant d'aţtendre

ils

estoient uenus si uiste, lear

la gelse pour faire ses coorses, [la

«ont repondu, qn' un grand Seignear de Pologne qui anoit denx
<Residents auprez de lear Saltan, les aroit fait uenir anant la
<lune de Nouembre, pour Vagder ă se faire Roy. Votre Majeste
<ugit bien, que ce ne pent patre an autre que le Prince Jac-

<qnes>. . . Lettre de TAbb Polignac au Roy son Maitre, ddo. 6.
Novembre 1696.

bani aii dat în mâbile ambasadorului francez Abb6 Melchior de Polignac corâna lor regală pentru Prinţul Louis
Bourbon-Conti, pretendentul spriginit de Frauţa 1).
Deşi
grâznica înfrângere de la Zenta şi căderea Azovul
ui a
redus mult speranţele Turcilor de a feşi înviagători
şi mal ales succesele armelor moscorite trebuiaii să
deştepte nouc speranţe de scăpare în iutrega poporaţ
iune
greco-slavonă de sub stăpânirea semilunei (care
păstra

âncă în vile memorie răsc6la pusă la cale în anul
1652
de Patriarchul

Partenie,

originar

din

Ianina,

care

a

plătit îucercarea cu viaţa sa), tncât ea, fanatică şi covîrşitore prin număr, ar fi putut, precum dice un ra-

portator,

să-i alunge

chiar

şi

numai

cu

mână pe Turci în Asia 2): nici Porții

decunoscut pe de o parte dorul de
anţe,

ear pe de alta neputinţa

clomagul

în

nu il era înse

pace

al sfintei ali-

Poloniei de a purta răs-

boiul mat departe, şi în deosebi în Polonia scăduse dimpreună cu putinţa de a cuceri şi setea de a cuceri în
ceea ce priveşte Moldova. Ear prin acâsta era înlăturată

0 însămnată

pedecă,

care se

opusese

până acum

1) Lettres de PAbb€ Polignac an Roy son Maître, ddo,
14 Jnillet; 9, 16, 23, 80 Octobre; 23, 30 Novembre ;
Decembre 1696; 20, 25 Janvier; 8, 15 Feurier 1697.
gement de Mr. le Cardinal Primat, de Mr. PEvque de

Palatin de Vilna,

des Grands

thuanie, et du Stolnik de
1695
— Trait6
. secret fait
cipaux de la Prouince de
de Marienboarg, da Culme

Thresoriers

de

păcii,

Varsovia,
3, 7, 11
— EngaPlozk, du

Pologne et de Li-

la Couronne. ddo. Varsovie, 24 Octobre
auee Mra. les Senatenrs, Nonces et PrinPrusse, comprenant les trois Palatinata
et de Pomeranie confederez pour I' eles-

tion da Roy futar. Varaoyie, 8 Octobre 1696.
2) Avisi di Constantinopli, ai 14 Sattemhre

1696.
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şi astfel partidele înduşmănite aii ajuns în curând să
se întln6scă în drumul ce duce la pace,
Curuţii lut Tokoli, răspinşi din Ungaria, s'aii refugiat
în Moldova, aici înse ai fost prinşi de poporaţiune şi
nimiciţi în mare parte. Numai o rămăşiţă a acestei
oştiri, vre-o 700 de 6meni, a scăpat de peire prin
aceea, că Antioch-Vodă Cantimir, voind s'o scape de
furia poporului, a trecut-o în Turcia, unde 6menii ai
intrat în 6stea turcescă. Cantimir a obţinut prin acesta
un îndoit câştig: a curăţit ţara de o plagă primejdi6să
şi şi-a câştigat şi față cu Porta un merit ducându-i
un însemnat

contingent

de luptători ?).

Când dar sub presiunea nevoii, care e ma! puternică
decât voinţa omenâscă, şi în urma stăruințelor puse de
puterile maritime, ai cărora ambasadori neobosiţi, Paget
şi Colyer, işi urmaii fără de răgaz lucrarea de mijlocire, Sultanul a declarat, în sfirşit, a fi gata să încâpă negoţierile de pace pe basa stării de actuală posesiune

(uti possidetis, ita possideatis),

deși cu 6re-care

- escepţiuni, şi Împăratul a şi luat disposiţiuni spre a-şi
trimite plenipotenţiarii la congresul convenit, s'aii ivit
chiar în sinul quadruplei alianţe doi puternici adversari
ai ideii de pace, răsboinica Rusie şi Polonia istovită de
r&sboiii, şi cabinetul din Viena a fost nevoit să iee
apărarea păcii faţă cu proprii ei aliaţi. In vreme-ce
îuse Regele August II. respingea numai basa negoțierilor,
care ii punea prea puţine achisiţiuni în perspectivă, r&sboinicul "Țar Petru s'a rostit atât în persână la Viena 2),
1) Avisi di Vienna, ddo. 7 di Decembre 1697,
:) Raportul Comitelui Kinsky cătră Imp-ratul despre resultatele convorbirii sale cu Țarul Petra. Viena, 5 Iulie 1698.

5
F

cât şi prin ambasadorul

săi

Procopie

Bogdanovicz

Wos-

nitzin fără de şovăire şi cu totă hotărîrea pentru continuarea răsboiului contra 'Turcilor. In memorabila sa
convorbire (la 5 Iulie) cu Comitele Kinski Țarul a dis:
„Echiparea flotei lui a costat multe miliâne, care tote
ar trebui să fie perdute, dacă s'ar primi propunerile
Turcilor ; în aşteptarea nesigură a viitorului răsboiii

pentru succesiune la tronul Spaniei nu are să lipsesc
ă
bici prin precipitare, nici prin negligenţă pe actualu
l
răsboiii cu Turcii de succesele lui; ţările ereditare
ale
împăratului sunt apoi chiar prin posiţiunea lor geogra-

fică asigurate

faţă

militare turceşti;

cu

ori-şi-ce

fără îndoială

desfăşurare
tocmai

a, puterii

în timpul aştep-

tatalui răsboiă pentru succesiunea la tronul Spaniei
Porta va căuta să se recultgă şi să se răsbune asupra
Impăratului pentru perderile de țări suferite până acum,
ear Curtea din Viena va întimpina atunci mari greutăţi ta ceea ce priveşte obţinerea cooperării aliaţilor:
resultatul unti asemenea stări de lucruri ar trebui deci
să fie pentru Impăratul perderea către Tarcia a tuturor
cuceririlor făcute până acum, ear acâsta cu aţât mal
virtos, cu cât; hotarele împărăteşti din Ungaria nu sunt
âncă nici regulate, nici fortificate.

La obiecţiunile

temeinice ale lui Kinski, între care

era şi acea, că Impăratul âncă de 15 ani, deci mult
timp mai nainte de a fi intrat Maj. Sa Țarul în alianţă, a jertvit cu statornicie multe milione în acest
răshoiă, Ţarul a dorit să i să spună âncă o dată,
„Care anume dintre aliaţi stăruie cu atâta hotărire
pentru

pace“.

Kinsky

a răspuns,

părăţia romană, Spania,

Anglia,

că

„el a spus,

Olanda,

chiar

că îm-

întrâga

creştinătate*. Trecând cu vederea îimiărăţia romană şi
Spania, Tarul a răspuns: „Cât despre credința şi statornicia Engliterei şi a Olandei, Impăratul a primit în
timpul celui din urmă răsboii cu Franţa dovegi îudestulătâre prin propriile sale experienţe, căci a fost părăsit de aceste puteri şi împins a încheia o pace pripită; nu se pâte pune, în genere, nică un temeiii pe
aceşti 6meni, care aii în vedere numai promovarea intereselor sale comerciale şi daii la o parte tâte cele-l'alte
consideraţiuni şi annme susţinerea intereselor legitime

ale aliaţilor săi“.

!

El se vede dar nevoit a ruga pe Impăratul să amâne
negoţierile de pace până ce el (Țarul) şi Regele Poloniei nu-şi vor fi îndeplinit şi ei cuceririle, ca să se
p6tă mulţumi cu „uti possidetis“,
E invederat, că intenţiunea de altminteri destul de
clar mărturisită a moscovitului era să se folosâscă de
armele Iipăratului şi de ale celor-Valţi aliați, ca să-i
dee de lucru Porții, deci ca să-şi satisfacă setea
de cotropiri teritoriale, că spiritul indrăzueţ al lui
Petru găsise prin cucerirea Asovului un noi nutremânt,
In vederea acestui scop Petru s'a identificat în aţarență cu interesele Poloniei, deşi ştia prea bine, cât de
slab şi de istovit e statul acesta pentru-ca să mat
potă

face

răshdie

de

cucerire,

care avea privirea îndreptată

Când

mat

nu s'a lăsat să fie abătut nici

inse

Leopold

I.,

ales asupra Spaniei,

prin

Rusia, nică prin

obiecţiunile şi prin silințele Poloniei de la gândul păcii,
Parul a cerut cel puţin cedarea cetăţii Chercii, care
era, precum dicea el, atât de neapărată pentru asigu-
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rarea sa şi a Impăratului
puteoa

faţă

face Turcii ori Tătarii;

cu

atacurile

ce vor fi

ear dacă ar fi ca Porta

să refuse condiţiunea acesta, Impăratul
să coutinue dimpreună cu cel-Valţi aliaţi alianţa şi
r&sboiul ofensiv
încă timp de un an ori doi ani (până
la 1701), căci
se pâte spera, că până atunsi să i
se potă impune
duşmanului comun cu arma'n mână
0 pace cu mult

mai

favorabilă,

care după

trecerea acestui termin

ar fi

comună pentru toţi, deci sar încheia
şi cu participarea
Ţarului1).
Respungând la aceste, Impăratul a decla
rat, că e
gata să continue legătura de alianță înche
iată cu Rusia

la 8 Fevruarie

1697 2),

dar că e firm

hotărt

a pune

priutr'un congres capăt îndelungatului
şi costisitorului
răsboiii cu Turcii chiar şi în casul, că
nu i s'ar ceda
Țaralui cetatea Cherciă, căci e şi
altminteri contra
legii şi contra usurilor turceşti, ca să
cedeze de bună
voie pe calea negoțierilor

o

cetate,

care

nici n'a fost

cucerită de inimic; dacă înse oştirile mosco
vite vor fi
cucerit cetatea acâsta până la începerea
congresului,

pretensiunea Ţarului va fi
partea Imp&ratului din tâte

spriginită în congres şi din
puterile; avâad tuse în ve-

dere nesiguranța în ceea ce priveşte sârta congr
esului
şi resultatele lui, Curtea din Viena nu
pâte de loc să-şi
1) Propanerea moscoviţilor în cestiunaa păcii
cu Purcii. ddo. 7
Iulie 1698,
2) Foedus Caesaris com

'Tzaro

die S-â Pebruarii (29 lannari

Plenipotentiarios Com,

Moscoviae,

styli veteris),

Kinsky, Rudigerum

conclusum

Viennae

1697 per Caesareos

Stahremberg, Zeyl, per

Venetam Oratorem Carolum Roziui et per Moscovitic
um Ablegatum
Cosmam Nichitiez Nephimonof,
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consimțământul pentru prelungirea alianţei ofensive
âucă un an ori doi ani, dar până la încheerea păcii
căuta să se ţie de condiţiunile stipulate în tractatul
alianţă 1).
Nemulțumit cu acest răspuns, ambasadorul rusesc
Bogdanowicz Wosnitzin a făcut în conferenţa ministe-

dee
pe
va
de

rială ţinută la 9 August

1n

Viena

obiecţiuni

seri6se,

dar neîntemeiate contra admisibilităţii negoţierilor de
pace şi a scos la ivâlă întinsele pregătiri de r&boiii, pe
care Ţarul le-a făcut cu tâtă energia atât pe uscat,
cât şi pe mare, care nu-l jartă să se mulţumâscă cuo
compensaţiune neindestulătâre şi incompatibilă cu ondrea
şi cu interesele Iul 2). Răgimându-se apoi pe singuratecele stipulaţiuni ale tractatului de alianţă încheiat cu
Impăratul (Art. 2, 3 şi 7), el şi-a dat silinţa să dovedâscă, că aliaţii sunt datori să obţie şi pentru st&pânitorul Rusiei condiţiunile de pace cuvenite ori conform comunei înţelegeri echitabile ; că aliatul, care pormeşte pe calea păcii, nu pâte nici să încâpă negoţierile
cu duşmanul comun fără de ştirea celor-Palţi aliaţi
nici să închee pacea fără de participarea şi fâră de satisfacerea lor; că Țarul a cerut şi a şi obţinut în tractatul încheiat cu Impăratul deplina validitare şi confirmare

a tractatului ce încheiase mai nainte

cu

Polonia,

ear acesta stabileşte, că nici unul dintre aliaţi nu este
liber a începe negoţieri cu duşmanul în mod unilateral,
1) Resolatio Caesarea
Julij traditam.

ad

propositionem

legati

moscici

die 8

2) Propositiones Legati Moscovitici ddo. Vennae 1ju Augusti
1698. (Probabil sa dresat acest act done, dile în urmă pentra
fixarea celor petrecute în conferenţa ţinută la 9 August).
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fără de consimțământul şi fără de participarea celulalt; că, pria urmare, şi în casul acesta stipulaţiunea
ac6sta e hotăritâre şi fie-care aliat e obligat, ca înainte de începerea negoţierilor de pace nu numat să
aducă la cunoştinţa coaliaţilor săi cele din urmă pretensiuni, pe care vrea să le realiseze prin pace, ci totodată să şi obţie consimţământul lor.
In faţa acestui fel de a veds al Moscoviţilor replica
dată din partea Impăratului s'a provocat la stărninţele
puterilor străine şi- a imperiului german el însu- -Şi, la

cererile stăruitâre ale grei strimtoratelor țări, la exigențele dreptului natural şi ale dreptului ginţilor ca
tot atâte cuvinte pentru pace şi pentru trimiterea, plenipotenţiarilor la congres. Iudărătnicia unuia ori altuia
diutre aliaţi, prin care ar fi păgubiţi cet-Valţi, e deci
cu atâi mai puţin admisibilă şi acceptabilă, cu cât o
amânare n'ar put6 decât să îorăutăţâscă starea de lucruri, şi Impăratul

refusă

de

mai

nainte a primi răs-

punderea pentru acâsta.
Idea ambasadorului, ca condiţiunile de pace ale singuratecilor aliaţi să fie supuse unei discuţiuni comune
şi aprobării aliaţilor şi numai apoi! să pâtă fi presentate inimicului, este stranie, aprâpe imposibilă: stranie,
fiind-că ar fi o presumpţiune, ca un aliat să-i prescrie
celui-lalt singurele condițiuni de pace acceptabile, imposibilă, fiind-că inimicul nu e nici pe departe ajunsîn
starea, ca să i se p6tă- dicta pacea. Pretensiunile făcute faţă cu Porta sunt deci supuse unei acomodări şi
cumpăniri, câte o dată şi unei îndulciri după buna chibzuire a sivguraticilor aliaţi, precum şi după natura

timpului şi a împregiurărilor.

Ork-şi-cât

de

mult sar
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bucura de altminteri Curtea din Viena de pregătirile
întinse ale Țarului, care nu vor put să rămâie fără
de influență în ceea ce priveşte mărimea concesiunilor
făcute de Turci, ţiind semă de natura schimbăcidsă a
lucrurilor omeneşti, mai ales când e vorba de afaceri
politice ori militare, şi având în vedere nesiguranța
împregiurărilor

atirnătâre

de capriciile norocului, trebue

să prevaleze părerea, că chiar şi după legile naturei
presentul sigur trebue să apese'n cumpănă mai grei
decât viitorul nesigur şi de aceea presentui merită preferinţă 1).
In faţa acestei atitudini hotărite a Imp&ratului Rusia,
ca să scape de isolare, s'a vădut nevoită a primi necondiționat basa actualei posesiuni (fundamentum Uli
possidetis sine limitatiane) şi astfel a face curenitele
pregătiri sere a negoţia cu Pârta în congresul de la
Carlovăj şi a renunţa la pretensiunile ei de până acun
în ceea ce priveşte cetatea Cherciii, despre care plenipotenţionarii turceşti voia si audă tot atât de puţia
ca, despre cedarea Constantinopolului; dar plenipotenţiarul Bogdanovicz a declarat, că tot atât de puţin voiește
şi el să audă despre vre-o cedare, dărimare ori despre

vre-un schimb în favorul Porții. Cel din urmă stranii
expedient al săii, ca să obție cedarea cetăţii Cherciii pe
calea unui tractat special cu Hanul tătăresc, faţă cu
tare Ţarul nu primise prin tractat basa actualei posesiuni, a fost zădărnicit de împotrivirea îndărătaică a

'Tareilor. Porta, respundeai Turcii,
1) Resolutio Caesarea
gusti 1698.

pro

are ea singură su-

legato Moscoritico.

Viennae

14 Au-
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premaţia şi stăpânirea suverauă (dominium direct
um et
proprielatem) asupra Tatariel, şi întocmai precum
Tătarii sunt numai supuşi ai Porții, Hanul tătăre
sc e şi
el numai un cârmouitor instituit de ea, care
pâte să-l
şi depună ori-şi câud; pote dar Hanul să ice
prin tractate obliga mente valabile faţă cn vre-o a treia
putere,

numai

înse în ceea

ce priveşte desele cutrierări de pradă

şi de jaf ori alte raporturi de vecinătate, nu
înse şi
când e vorha de cedare de teritorii ori de alte dreptari ds suveranitate 1). Plenipotenţiarii tureeşti voiată
să primâscă față cu Rusia principiul actualei posesi
uni
numai cu excepţiunea, ca Țarul să deşerteze şi
să predee
Turcilor cetăţile şi insulele Kazikerman, 'Tanan,
Singherei şi Aslan, pe care le-a cucerit şi le ţineaii ocupate şi care pentru deschiderea şi asigurarea drumului
de comunicaţiune dintre Crimea şi Budjac trebuiaii
nea-

pirat să rămâie
Moscoviţilor s'a

sub
dat

stăpânirea otomană. Din
răspunsul, că o asemenea

partea
coute-

siune e imposibilă şi trece peste plenipotenţa ambasadorului; Țarul nu stă de altminteri pe gâaduri şi e în
cel mai răi cas gata de a purta şi Singur şi fără de
aliaţi r&sboiul contra Porții. Dar tonul acesta îugânfat
a fost domolit şi el în curând, când ambasadorul Bogdanowicz, vădând pe Polonia intrată pe calea păcii, a
fost cuprins de îngrijirea, ca Rusia în adevăr va rămân€ isolată, şi după indisposiţiunea dată cu atâta
ostentaţiune pe faţă contra păcii el
devenit de o dată
un zălos susţiitor al păcii. Toţi ambasadorii, atât ai
————————

1) Al nouelea raport al plenipotenţiarilor împărăteşti cătră
Împăratul din tabăra de la Carlorăţ, ddo 22 Noemvrie 1698,
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aliaţilor, cât şi ai mijlocitorilor, ai primit reclamațiuni stăruitâre, în care ambasadorul surprins Îşi exprimă mirarea asupra enunciaţiunii făcute de plenipotenţiarii turceşti, că pace se va îucheia şi fără de
Rusia ; de 6re-ce înse el nu pote în virtutea instrucţiunilor sale să cedeze cetăţi, r6gă pe representanţii aliaţilor să resiste cu t6tă hotărîrea faţă cu pretensiunea
Turcilor şi să sprigin6scă condiţiunea Rusiei ; ear dac'ar
fi ca acâsta să rămâie fără de efect, să nu-şi închee
nică ei negoţierile până-când el nu va fi primit poruncile Țarului în ceea ce priveşte atitudinea lui; ear dacă
dânşii îl acordă ac6stă amânare, se declară şi el obligat a nu procede la încheerea păcii fără de consimţământul comun *).
Plenipotenţiarii Impăratului, precum şi ai celor-lalţi
aliați ai dat, ce-i drept, coaliatului lor t6tă spriginirea,
dar acesta a rămas zadarnică faţă cu încăpăţinarea
'Purcilor şi în lipsa de plenipotenţă suficientă a ambasadorului moscovit. Bogdanowicz a propus deci un armistițiii de doi ant între Țar şi Sultan, pentru-ca în timpul acesta să se resolve conflictul pe cale pacinică;
propunerea, fiind spriginită şi de toţi cei-lalţi ambasadori, a fost acceptată şi a avut drept urmare cunoscutul tractat de armistiţiii de la 25 Decemvrie 1698.
') Raportul al 12 şi al 15-lea
teşti cătră Impăratul din tabăra
Decemvrie

1698. Literae legati

al plenipotenţiarilor împărăde la Carlovkţ, dd. 2 şi 20

moscovitici ad Legatos Qaesareos.

dd-0. Carlovitii ex Castris, 4-â Decembris 1608. — Aici se dice
între altele: <et insuper în proximâ conferentia mihi â Turcicis
conclua Faze

Legatis clare dictur, quoăd etiam absque nobis pacem
dent, qud audit ego persuasus magnopere obstupui>.
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Lucru de notat şi forte caracteristic pentru direcţiunea viitre a politicei ruseşti, care în gilele nâstre a
ajuns în punctul et culminant, e prima încercare făcută
âncă to timpul negoţierilor de pace de la Carlovăţ de
cătră Ţarul, ca să obţie admiterea şi validitarea gâudurilor sale de protecţiune asupra coreligionarilor săf
din "Turcia orl cel puţin pentru intenţiunile sale de intervenţiune în afacerile lor. Ambasadorul trimis de
Rusia la congres, deşi refusa cu încăpăţinare să recun6scă pe mijlocitori şi mijlocirea în genere şi stăruia
cu îndărătnicie să negoţieze

el însu-şi

direct

cu Pârta,

dar nu refusă de altminteri bunele oficii ale lul Paget
şi ale lui Colyer, a predat în prima jumătate a lunel
Noemrrie plenipotenţiarilor turceşti o propunere de pace
făcută în scris, care, compusă din dece condițiuni, re-

solva tâte conflictele în spirit rusesc.

Una din aceste condițiuni stabileşte, că mormântul
Mântuitorului are să rămâie după vechea tradiţiune sub
stăpânirea Patriarchului grecese de la Ierusalim. Ancă
mai aduc pătrunde în viaţa internă a statului otoman
disposiţiunea, ca bisericile şi mânăstirile greco-orientale,
precum şi poporaţiunile de legea grecâscă de ori-ce viță
şi nume, cum sunt Grecii, Serbii, Bulgarii, Slavii şi alţii,
care se află sub stăpânirea otomană, să se bucure de

t6tă libertatea şi ocrotirea, ba să fie pe deplin scutite
de ori-şi-ce sarcină şi de tâte dăjdiile superilue, ca dările din noii impuse să li se Yerte şi să nu li se mat
impună nici în viitor. Acea-şi propunere cu deosebiri
neesenţiale, dar cu desăvirşire neschimbată în ceea ce

priveşte pretensiunile mat

pe la începutul lunei

sus

arătate,

a fost predată

Decemvrie, în cursul negoțierilor,
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ca ultimat, atât ambasadorilor împărăteşti, cât şi celor
trimişi de puterile maritime, ca să induplece pe Turci
a face aceste concesiuni 1).
Impăratul se ishise şi el cu pretensiunile sale în favorul religiunil şi al preoţimii catolice de refusul statornic al plenipotenţiarilor turceşti, care pe de o parte
să răzemaii

pe lipsa de plenipotenţă suficientă, de 6re-ce,

afară 'de stabilirea nouelor hotare,
mai să confirme vecbele fractate,

erai autorisaţi nuear pe de alta se

provocaii la observanţa statului turcesc, în

virtutea că-

reia competenţa în materie de religiune e reservată
exclusiv pentru pers6na Sultanului. Acâstă eontrarietate
1) Raportul 7 gi 13 al plenipotenţiarilor împărăteşti, Tabăra
de la Carlovăţ, 12 Noemrrie şi 9 Decemvrie 1698.
Anexe la el sunt: <Declaratio in quibusnam punctis Serenissimus ac Potentissimus Magnus

Dominus

Sua

Majestas Moscovitiza

cupiat cum Magno Domino Saltanica Majestate Turcica inire amicitiam et pacem>. Art. 7 al declaraţianli dice: <Sucro-sanctum
<sepulchrum Salvatoris nostri Hierosolymis immutabiliter secun<dum
antiqguam consvetudinem in possessione Hierosolymitani
<Graci ritâs Patriarche maneat»,
Art. 8. cEcelesia Dei et Monasteria Grecam fidem hahentia
<ubique locorum in ditione Sua Sultanica Majestaţis existentia,
«pariter et diversaram nationum populi: Greci, Serbi, Bulgari,

<Slavi alijgue omnes eandem
«tem et immunitatem,

fidem profitentes,

absque omni

gravamine

omnem libertaet superfluis tri-

<butis habeant, denuo autem imposite contributiones ab ijs adi«mantur, nec în futurum ad easdem amplius cogantar».
Declaraţiunea aprope identică de la S Decemvrie conţine adaa“sul: <neque Eclesias Dei restaurare et denud aedificare prohi-beantur>.
Se vede, că după felul de a vede al Ruşilor numeroșii Români
Ancă pe timpul acesta treceaii fie drept Slavi, fie drept alii neîn-sămnaţi, care nu merită o numire deosebită.
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a părerilor şi a voinţelor chiar cu
ocasiunea primei încercări

făcute

de

plenipotenţiarii

împărăteşti

spre

a

scâte cestiunea religionară tn primul
plan a degenerat
uumai decât în o desbinare atât
de aspră şi a avut

drept urmare

o împărechiere,

încât stabilirea bunei îu-

țelegeri între cele doue împărăţii, care
până acum se
urmase atât de norocos, era în mare
primejdie de a fi
zădărnicită, şi până acum atât de
mlădiosul MehemedEffendi, simțindu-se jiguit, de tucăpăţi
narea imperialilor,
a refusat a mat lua parte la proxima
şediuță a cougresului, încât Mavrocordat a trebuit
să-l îmbuneze şi
împace 1),
la asemenea împregiurări. naufragial
deplin al cu
mult mai întinselor şi mar importan
telor concesiuni
religionare,

pe

care

le

cerea

Țarul,

era cu atât mai

iresc şi maj inevitabil, cu cât nu se
stabilise âncă
ma! nainte cu representauţii "Turciei o
înţelegere în ceea
e priveşte cele-lalte pretensiuni, şi
de aceea nici nu
"a putut obţine la Carlovăj o pace în
adevăratul înţees, ci numai uv termin de do anţ pentr
u negoţieri
mpreunate cu armistiţii. Chiar şi Marelui
“Țar il lipsia
se puterea şi astfel şi îucrederea în sine,
ca să intre
i singur în luptă cu âncă tot înfricoşat
a Portă, o înredere, care nu mult timp după aceea
a încolţit răede 2).
1) AL 12-lea raport al plenipotenţiarilor
împărăteşti cătră Imratul. Tabăra de la Carlovăţ, 2 Decemvrie
1698.
?) În anul 1689, când Petra L. a
luat singur stăpânirea, Rusia
avea adecă decât 15 miline de locuit
ori. (Dapă o împărtăşire

cultă de Comitele

Nesselrode

Lordului Stuart

de Rothesay în
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Nu mai puţin anevoi6să şi încureată, dar pentru Impăratul âncă mai supărătâre a fost negoţierea cu Polopia,

care

prin

acordată

basa

pentru

Turci

de

pace

perdea t6tă nădejdea de a pute câştiga Moldova şi rămânea numai cu gândul de a put€ obţine dărâmarea

Cameniţet 1). Nu pâte că ţara acesta ţinea să continue

răsboiul, pe care, istovită cum era, nu mai putea să-i
porte nici cu ondre, nici cu câştig; pe-când înse privia
care

de

cu dor spre pacea,

atât

de demult

fusese lip-

sită, rîvnia şi la tâte avantagiile şi la tâte achisiţiunile,
pe care n'ar fi putut să i le dee decât un r&sboiii victorios şi o viaţă de stat bine consolidată, Îşi înfrânase;
ce-i drept, setea de cotropiri teritoriale de la conferenţele de pace ţinute la anul 1689 în Viena, unde se încercase a avea întregul întins teritorii dintre Nipru
şi Dunăre

dimpreună

cu Moldova

şi cu Muntenia 2, dar

surprindător atât

exigenţele ei tot mai treceii în mod

anul 1842 în urma cererii Lordului Aberdeen, tipărită în publicaţiunile societăţii geografice-statistice engleze).

1) Puneta quae, ut fundamentum sint tractatus pacis cum Caesare et confeederatis Imperiali plena Serenitatis Suae Sultani
subscriptione firmata sant. ddo.

1109, lan. 27, 1698.

15-â Regeb a Sacro

exitu

anno

Ex înterpretatione Alex. Mavrocordat, In-

terpretis generalis fulgidae Portae. —

Pasagiul sonă:

«Caminie=

cum demoliatar, Poloni omnină ex Moldavia exeant, atque secundum antiquos limites vetusta cum Polonis amicitia renovetur>.
2) Răspunsul dat la 4 Aprilie 1689 de ambasadorii polonesi
la propunerile Turcilor pentru Polonia.

Incheerea articolului II. este: Crimeam verd Moschis, et Serewissimo Regi Regnogue Polonia, quidquid terrarum inter Borgs-

thenem et Danubium, tam arces et Castella,

quam

prătensione manente,

Cis et Transalpina

cedant,

Valachia.

cum

nulla juris cuius-

Moldavia et ulrague
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peste puterile, de care dispunea, cât
şi peste măsura
succeselor ei de până atunci. Nepotolita
sete de răsboii
a Țarului Petru, negăsind resunet în Viena
, a găsit în
nemoulțuomita curte regală din Polonia
un aliat, dacă
Du pentru răsboii, cel puţin pentru zădăr
uicirea păcii
ori pentru amânarea el; neîucrederea âucă
licărindă a
Polonesilor

contra

cabinetului

din

Viena,

din

noii

aprinsă, a fost exploatată cu dibăeie const
atarea, că în
adevăr Impăratul era mat preocupat de
interesele sale
decât de ale aliaţilor săi şi a fost mult exage
rată, ear
prin aceste guvernul Poloniei a fost împin
g spre încercarea de a pune sincera iubire de pace a
Impăratului
în serviciul exageratei rivniri de cutropire
teritorială
a Poloniei. Cabinetul din Viena a anunţat
şi pe republica Poloniei întocmai ca pe cel-l'aţi
aliaţi despre

hotărirea

de

a

reîncepe

negoţierile

de

pace

pe

basa

actualei posesiuni şi a invitat-o cu stăruinţă
să-şi trimită cât mai curând representanţii la congr
esul de pace.
Regele August II., mulțamind pentru acâst
ă enunciațiune şi luând-o drept un semn despre perpe
tuitatea
aliauţel, nu s'a pronnnțat de loc nici afirmativ,
nici
negativ, asupra cestiunii prealabile şi asupra basei
neapărate pentru ori-gi-ce negoțiere de pace; era,
ce-i
drept, mirat, că to preliminările turceşti aprob
ate de
Austria şi de Veneţia se face despre Polonia amint
ire
numai în trâcăt şi ca din întemplare, dar işi
exprima
speranţa, că atât legitimitatea cererilor Poloni
ei, cât, şi
iubirea de dreptate a Impăratului vor asigura ţării
sale
îa tractatul de pace cuvenita compensaţiune pentr
u marile jertve, pe care le-a adus. Ela pus în perspectiv
ă
trimiterea la congres a unui mare ambasador ori
al
59,888. LII,
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unul comisar de pace, pentru mal târgii, după-ce va fi
luat înţelegere cu Marele Duce de Moscra şi după cum
va crede timpul ma! oportun; a vestit înse pe Impkratul, că în curând va pleca la Viena un ambasador
extraordinar, ca să apere interesele ţării sale 1).
Cu tot tonul cumpătat al acestui răspuns iuse ştirea
oficială despre stabilirea preliminarelor de pace Pa umplut de netinigte şi de îngrijiri. El vedea în presimţirea
lui sinistră încheiându-se pacea în paguba ţării sale fără
de dorita achisiţiune a Moldovii, el vedea, că marile
opintiri şi jertve de bani, spre a ridica o nonă armată
pentru campania intenţionată, vor fi risipite în zadar, şi
on6rea şi interesele sale, cât şi ale Poloniei ii impunea, ca deocamdată să nu tee parte la negoţierile de
pace şi să facă cât mai curând o expediţiune contra
Turcilor, cel puţin pentru-ca să cucerâscă întrega Moldovă. Când ambasadorul împărătesc Comitele Sedinizky
şi-a dat silinţa să-l abată de la gândul acesta şi anume
prin obiecţiunea, că participarea Poloniei la opera păcii
1) Lettre du Roy Anguste de Pologne an Compte Kinsky, dădoWarsovie, 30. May 1698.
1] viendra un Envoyă de la Part de la Pologne, pour en en<tendre les propositions, mais

qui

sera

suivi

d'un Ministre qui

<aura plein ponvoir de traiter et d'achtver la negotiation».
Responsum

Regis Polonie ad Ces-am

Mttem, ratione Pacis Tur-

cică, datum Varsavia 3l-a Maij 1698.
«Fecit,

se

dice 'n

el,

plană

Majestas

Vestra,

quod

Sacrum

«foedus în scula mansurum decet, dum ea comunicata Nobis esse
<voluit, que circa reassumendum rursus Pacis negotinm cam
« Porta Ottomana transmisa sibi habuit. Epuidem punctis în
aillis leviter ac velut occasionaliler pro Regno Nostro facta
«mentio ; confisi tamen aqvitati causa> etc. . .

pe basa preliminărilor e pentru inter
esele ei pe cât de
lipsită de ori-gi-ce primejdii, pe atât
de inofensivă şi a
căuta
t să-i schimbe

gândurile

răsboinice,

el Va acusat

ia Viena, că împedecă şi caută să
zădărnicescă planurile bine intenţionate ale Poloniei,
care nu urmăreşte,
la urma urmelor, decât scopul de a
slăbi pe duşmanul
comun. Cancelarnl aulic Kinsky i-a răspu
ns la aceste, că
impăratul a ordonat cu atâţ mai
puţin zădărnicirea

planurilor

resboinice ale Poloniei,

cu cât el, din contra,

de ani de ile doreşte, ca Polonia
să porte cu ma!
multă stăruinţă r&sboiul, pentru ca
regatul să aibă şi
el parte la avrantagiile puterilor,
care ai purtat în
acest răsboii armele fără de a se
cruța pe sine; după
t6tă probabilitatea dar acusațiunea
Regelui contra pe
cât de prudentului, pe atât de discr
etului Sedinizky e
întemeiată ma! mult pe suspiţionările
curtenilor Regelui
şi pe insinuările lor; ambasadorul
va fi tras în tot

casul

la răspundere

pentru acâsta şi,

fi satisfăcătore, va fi
specţiune şi cruţare
inse cu mult mai în
şi cu spiritul politicel
tut face vre-o

dacă

acesta mar

îndrumat la mai multă circum1). Procederea ambasadorului era
concordanță cn instrucţiunile sale
vieneze, pentru-ca să i se fi pu-

mustrare ; el a fost dar numai îndr
umaţ,

ca, păstrând direcţiunea urmată până
atunci, să fie mat

precaut şi mai cruţător în formă 2),
1) Lettre de Comte

Kinsky

an Roy de

Pologne,

dăo. Vienne,
) Juillet 1698,
2) Scris6rea lut Kinsky cătră Sedinizky,
Viena, 10 Iulie 1698,
În ea se dice: «wo es năthig, selbte darom
ben den stylum nicht
indern, wohl aber mit aller praecautio
n
innen za progrediren trachten solten».

und

voraichtigkeit hie-

Regele August şi-a dat deci t6tă silinţa, ca să împedece pacea ori, cel puţin, să aducă basa ei în concordanţă cu interesele ţării sale. Ambasadorii polonesi ai
alergat

în

vederea

acestui

scop

în

Englitera

şi în

Olanda, ear când Ţarul Petru a trecut în călătoria lut
spre Viena, Generalul polonez Karlovitz a primit şi e)
o misiune secretă în reşedinţa imperială sub pretextul
anor socoteli militare cu Austria, în adevăr înse, ca să
câştige pe Țar pentru planurile Poloniei. Şi Sedinitzky
îl prelucra înse în taină pe residentul moscovit contra
intenţiuuilor resboinice ale Poloniei şi a stăruit să iasă
în calea "Ţarului ce se întorcea în Polonia, ca să-l în-

duplece a nu intra în vederile Regelui 1).
Ferindu-se cu tot din adinsul de o inoportună desfacere de aliaţii săi, cabinetul din Viena s'a adresat ]a
ambasadorii mijlocitori spre a o dispune pe Polonia în
favorul păcii prin o mică abatere de la principiul actualei posesiuni şi anume prin obţinerea restituirii Cameniţei în stare neschimbată 27. Nici în urmă nu a cerut
nici o dată pentru satisfacerea pretensiunilor Poloniei
mai mult decât cetatea acesta, şi cu atât mai puţin a
spriginit pe Polonia în rîvnirile ei asupra Moldovii, deşi
*) Raportul Comitelui

Sedlinzky

şovia, 4 August 1698.
2) Lettre du Comte Kinsky

Avril
«l»
«sont
Poti

cătră

Comitele

Kinsky. Var-

”
ă

Lord

Pagett,

ddo. Vienne,

12

1698.
Empereur et ses Alli6z, desquels il ne sgauroit se separer,
trâs bien disposez ă fair' avec les Turcs la paix fondâe sur
possideţis, pourveu que les Tares veuillent raser Temesvar,

«et rendr'

auz Polonois

«ofierts ras6>.

Caminiez,

qu

ile aroient antre fois
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în parte i se cuvenia stăpânir
ea et. Dintru început cabinetul din Viena se temea,
ce-y drept, că se vor ivi
Gre-care greutăți din causa celo
r câte-va posiţiuni de
puţină importanță, pe care Polo
nia le ocupase în Moldova,
ear acâsta

cu

atât

mal

vîrtos,

amenința să se afirme prin o
nouă

adinsul în ele;

dar

cu

câţ Regele

armată cu tot din

avâod

în

vedere

al tuturora,

de

la care e Îa virtutea

neînsă

mnătaţea
acestor slabe castele din Moldova,
avea speranța, că nici
Polonesiă, nici Tarcii nu vor
pune mult temeiii pe ele,
şi în cele din urmă se va găsi
un mijloc pentru resolvarea prin bună învoială a conf
lictului 1,
Cu cât mat hotărît 1şi dedea Rege
le August pe faţă
repulsiunea faţă cu pacea şi
gândurile răsboinice, cu
atât mal viuă era şi îngrijirea Impă
ratului, că pacea colectivă va fi zădărnicită isbinduse de stânca consimţământ
ului comun

î) Lettre

da

1698,

Comte

Kinsky

ă

«Pour le Roy et la Republiqus

Lord

Pagett,

ddo.

24 Avril

de Pologne îl y pourro

it; avoir
«<quelque difficulte ă Vegard des petites
biccogues qw îls ont en
«Moldavie, car le Roy est puissement
arm, ayant, j'asseure

<Votre Excellence, 39,000 hommies
Allemanda en son service,
<oâtre la milice de pays, de Sorte
que les Turca en peuvent bien
<rece

roir da mal, ' ils ne le previennent
par ane moderation
«raisonable; en tous cas jespere que
șes dites biccogues ne se=
<ront pas de si grand accommodement
pour les Polonois, ny de
«si grand
importance pour les Tures, poar
ne poavoir y tronver
<quelqae temperament qui qnisse les
accorder la dessus, Eţ Puis“que nous sommes en vertu de allia
nce si liss aux Polonois et

«aux Venetiens qae

“ăvec

eur,

ainsi je

nous

«l'Empereur, poar eur, ge
< constance».

ne POuvons ny avancer ny reculer qu'

supplie

ă

Y.

E-ce

de

fair!

en egy pour

qu' elle ne feroit pas sans cette cir-

tractatului de alianţă atirnătre. Pentru-ca să oprâscă
furtuna răsboinică ce ameninţa din partea. Poloniei,
Avstriacii ai rugat pe representanţii puterilor maritime
cu t6tă insistența să înriurâscă în sensul acesta asupra
Turciei şi, trăgând luarea ei aminte asupra mărimii
primejdiei, s'o facă mai tngăduitâre şi mai doritre de
pace. Şi de astă-dată inse intervenirea mijlocitorilor s'a
cerut mai mult pentru obţinerea Cameniţei şi pentru
alte concesiuni în favorul Poloniei decât pentru cedarea
Moldorii, pentru care în tot cursul negoţierilor Curtea
din Viena nu şi-a dat nici o dată în mod hotărit consimțământul :).
1) Lettre du Comte Kinsky ă Lord Pagett, ddo. Vienne, 10
May 1698. «Sans Gasconnade j'assure V. E-ce qu'il y a en Pologne
les trouppes 6trangeres specifiez dans cette liste et que partant
les Turcs, si la guerre doit continuer, ne l'auront pas pour l'avenir si bon march6 avec la Pologne gqvi'ils ont eu pour le
paas6>.

Lettera del Comte

Kinsky

Maggio 1698.
<Vostra Ecc-za Vedra della

al Sig-re
gionta

Colyer,
lista

le

ddo. Vienna, 10
forze

dall

Râ di

Polonia unite, che non e ponto guascona, ma fondata nella pura
verita che doverebbe fara pensar i Turchi ă casi suoi, quando
secondo tutta Papparenza ben soda gli Turchi pel avvenire non
la potrann' havere cosi bon mercato coila Pologna come Vhann'
havuti pl passato; non m'habbiamo positiva rispnosta, mă ben
si riscontri che non ostante la difficoltă che paotrebbero venir
d'un RE nuovo, Guerriere di Genio, cupido di gloria, e potentemente armato, quando gli Turchi vorranno stabilito lo principio
del! ati possidetis senza limitazione, eccezione e riserva, la hepubblica di Venetia s'e dechiarata voler inseparabilmente et in
ogni sorte accompagnare

Sig-re.

la

M-tă

di

Cesare,

mio clementissimo

De 6re-ce înse pe de o parte complicaţiunile
şi strimtorările din gi în di mai mari ale Polon
iei făceaii să
se prevadă din ce în ce mal lămurit,
că vorba e mai
mult de o demonstraţiune făcută cu
scopul de a ințimida decât de un serios răsboiii de cucer
ire, ear pe de
alta în urma intervenirit mijlocitorilor
"Turcii fuseseră
incetul cu încetul îuduplecaţi a-i face
Austriei conce-

siuni, care puneaii în

perspectivă o pace fârte accepta-

bilă, Curtea din Viena a ajuns şi ea încetul
cu încetul

la hotărirea

de a procede în cel mai extrem cas la
sub-

scrierea tractatului de pace şi fără de Polonia
şi Rusia,
numai cu participarea Veneţie), care-şi făcea
atitudinea
atirnătâre de la buna chibzuinţă a Impăratulu
i, Deo-

camdată

înse, până-ce Polonia

uu-şi va

fi dat mat lă-

muriţ gândurile pe faţă, cabinetul împărătesc
făcea pregătirile, pentru-ca la timpul cuvenit să procâ
dă cu succes la desfacerea alianţei,
Şi fără indoială Regele August il, urma
o politică
de duplicitate cochetând deopotrivă cu pacea
şi cu răsboiul. El se pregătia într'una de răsboili,
dar se de-

clara dispus a lua

parte

la

congresul

de

pate,

ba a

promis că va trimite un mare ambasador
la el, El nici

nu aproba

preliminările de pace, nici au le resp
ingea! ,

dar în taină lucra în tâte chipurile contr
a păcii şi se
plângea de ambasadorul impărătesc, pentr
u-că acesta
1) Lettre da Comte
Joillet 168.

Rinsky

â

Loră

Pagett,

«Pour ce, qo'est de la Pologne, V. E-ce verra

ddo. Vienne, 3
de

la cy jointe

copie de la lettre de ce Roy â PErapereur qu'il ne
s'oppose pas
au congrâs, maia aussi ne se declare-t-i] pas gar laccep
tation câ
le rejet de ati possidetis»,
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stăraia pentru pace. EL i-a mulţumit Impăratului cu
căldură pentru comunicarea basei negoţierilor de pace,
dar în acela-şi timp impintena pe răshoinicul stăpânitor
al Rusiei să o respingă şi a trimis şi la Viena un ambasador special, pentru-ca să obţie răspingerea ori modificarea el, Acest ambasador extraordinar, Episcopul de
Kiew Jan Gomolinski,

a sosit pe la sfirşitul lunei Maiii

la Viena şi a presentat Impăratului atât verbal, cât şi
in scris cererea acesta formulată în patru puncte 1).
„Conform cu stipulaţiunile tractatului de alianţă, în
virtutea căruia nică unul dintre aliaţi nu p6te să începă negoţieri cu duşmanul fără de cei-lalţi, Regele
stăruie, ca Curtea din Viena să ţie în sfinţenie acest
principii şi peutru mai mare siguranţă cere să i se
dee o recunâştere făcută în scris a acestui obligament,
care pretinde neapărat şi participarea Marelui Duce de
Moscva la tractatul de pace făcut în comune.
„De 6re-ce se lucrâză apoi, ca prin ajutorul ambasadorilor puterilor mijlocitâre să se obţie pentru uns
dintre aliaţi condițiuni mai avantagiose decât pentru
alțiă, ear din acesta resultă

pentru

Polonia temerea, că

va trebui să se mulţumâscă

numai

cu

meniţei,

altminteri grâznic,

un

lucru

şi

de

dărâmarea CaRegele

şi Senatul declară sărbătoreşte, că nu se vor lăsa să
fie compensaţi nici cu dărâmarea Cameniţei, nici cu
restituirea ei în stare nevătămată, ba nici cu acordarea
părţii ocupate din Moldova 2). Sunt ştiute de toţi jert1) Copia Propositionis Ablegati Polonici circa negotium Pacis
cum Turca, ddo 5 August 1698,
2) <Testari enim Deum Suam Regiam Maiestatem Dominum
«meum Clementissimum et integrum Senatum nomine Republica,
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vele colosale, pe care le-a adus regatul, şi
perderile de
care el e ameninţat numai în urma stator
niciet lui în
sfinta alianță, Lipsită de fi6rea oştirilor sale
în răsboiul alianţei, ţara se ofileşte vădâud cu ochil
şi între=gul organism al statului tângeşte decând
sâmburele puterii lui a fost sfărâmat; tn expediţiunile
făcute Ia Viena,
în Basarabia (sai Bugiac) şi în Moldova,
ca să nu se
maj facă amintire despre altele. Regatul
a jertvit fără
de părere de răi în folosul sfintei alianţe
oraşele Kiev
şi Smolensc cu provinciile lor, aceste mari
părţi din
trupul Polonie. Prin necurmatele tăbăriri
ale oştirii ai
sărăcit satele, ear prin năvălirile de pradă
ale 'Tătarilor ai fost pustiite câmpiile, Răsboiul 4ucă
tot încins
a mistuit doue sute de miliâne (for. polone
si) şi pe
lângă aceste i se mai cuvine şi armatei o
restanţă de
30 mili6ue ca solde 4ncă neplătite. Dacă
pacea n'ar
aduce dar o compensaţiune echitabilă pentru jertve
atât
de mari, Polonia ar fi nevoită să privâscă cu
părere de
răi le sângele stropit fără de folos, în tocma
i ca o

lampă

aprinsă,

care,

luminându-le

altora,

se

mistuie

îusa-şi pe sine 1). De aceea republica Poloniei
cere de
la Curtea din Viena deplina luare în consideraţ
iune a
condiţiunilor ei de pace, pe care le va comun
ica la
timp“.
«non modo demolitione, sed neqne salvâ et totali
restitutione
<Cameneci, neque possessae Moldaviae concessione
acquietandos
<fore.

1) «Alia dolende non

nisi effusi Nobilitaris

sauguinis prosta=

<tent inditia, et fumans candela illa, quae alijs
inserviendo,
în se ipsa consumpta manei.

538

Țiind apol semă de istovirea din ce în ce mal mare
a 'Turciei şi de împregiurarea, că acâsta va trebui s'o
facă mai îngăduitore, toţi aliaţii pot să spere mai
târgii o pace mai glori6să şi mai avantagitsă ; de
aceea Regele Poloniei nu şi-a cruțat visteria şi a făcut
întinse pregătiri de răsboii. Merită atenţiune şi importanta consideraţiune, că Pârta, reimprospătându-şi puterile după închecrea păcii şi scoțând din joc cele-l'alte
puteri, se va arunca cu tâte puterile ei asupra Imptratului rămas singur 1), și acesta va av6 atunci o po-

siţiune de tot grea.
Dar

cu tâte aceste mai bune şanse,

să le aibă mai târgiii, Polonia nu
pacea, numal dacă ea e onorabilă
„Cât pentru alegerea localităţii
gele ar da mai bucuros preferința
Viena. Cu o altă localitate nu s'ar
casul, că negoţierile

nu

se

vor

pe care ar pute

respinge nic! acum
şi folositâre“.
pentru congres, Reoraşului de reşedinţă
put6 învoi decât în
face în presenţa

unei

autorităţi subordonate, cum sunt, de exemplu, comandanţii în tabără, căci el, dintre suveranii aliaţi, singurul care iese în pers6nă la răsboii, ca să supravegheze mersul r&sboiului din apropiere, pâte cu tot dreptul să pretindă consideraţiunea, ca în presenţa lui să
se deschidă congresul“.
Invederata asemănare dintre punctele de vedere și
1) «Vonsiderando insuper,

nă conclusă pace fractas hostis col-

«ligat vires, easgue contra Sacr-mam Ca-am M-tem Dominum
«meum Clementissimum, omissă contra alios Principes hosti-

«litate, maximă cum adversa etiam sub velamine concluse pacis
«semper ad res omnes invigilet hostilitas, convertat cum quo
«iffi ilior postmodim foret lucta».

argumentele Poloniei şi ale Rusiei contra păcii şi în
deosebi ameninţarea, că întrun proxim răsboiii ca Turcik
i se va refusa Impăratului ori-şi-ce ajutor, ar face
să
se cun6scă mâna sgândăritâre a 'Ţarului la Curtea din
Varşovia chiar în casul, că nu am av6 şi alte ştiri
despre oposiţiunea comună a ambelor capete încoron
ate
contra intenţiunilor Impăratuluy;, deosebirea e numai,
că
Regele August nu se pronunță atât de hotărit ca Curtea
de la Moscva contra ori-şi-cărei încercări de a încheia

pacea în present, ci opunea un veto din partea
sa numa! contra unei compensaţiuni atât de insuficiente;
de

asemenea el n'a declarat, că nu-şi
sentantul la congres, ci şi-a făcut
ceea ce priveşte resultatul pentru
rabil ce ar put să aibă congresul.
de răsboii, cu care se fălia, erati
poetice menite

va trimite reprereservele numai în
regatul săi nefavoIntinsele pregătiri
deci numai figuri

a intimida pe Impăratul;

ele înse aă ră-

mas zadarnice faţă cu Viena, care cunoştea bine starea
lucrurilor.
Răspunsul dat din Viena la aceste a fost plin de
dignitate şi cumpănit, dar totodată şi hotărit şi prudent. „Dacă întrega vi6ţă a Impăratului şi Domnia lui
îutregă sunt dovadă despre stăruința lui de a împlini
in t6tă conştiinţa îndatoririle Inate asupra sa prin tractate, acesta s'a dovedit cu prisos mal ales în timpul
actualului răsboiii prin opintiri făcute ani de dile de a
r8odul cu cheltuieli enorme, pentru-ca prin divertirea
|
inimicolui să lesnâscă soţilor să de luptă urmărirea
propriilor sale scopuri,

ba

chiar

şi

prin imbărbătarea

tovarăşilor şovăitori (adecă Polonia). Tocmai de aceea
au e de Inţeles, de ce Polonia cere o nouă şi superfiuă
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obligațiune luată de Impăratul în scris. Curtea din
Viena nu a cerut pentru sine alte condițiuni decât
pentru coaliaţii ei, şi acestora le rămâne dată putinţa,
ca în congres să-şi validiteze potrivit cu timpul şi cu
împregiurările pretensiunile, pe care guvernul împărătesc
promite a le sprigini cu tâte mijlocele raţionale şi priinci6se. Ar fi înse lucru pe cât de inhuman, pe atât de
necreştinesc de a refusa negoţierile propuse de inimic
pentru curmarea vărsării de sânge; prin acâsta înse
pacea nu e nici pe departe încheiată; dacă dar ea nu
va pul€ să se închee cu ondre şi cu siguranţă, nu va
lipsi nici timpul, nică ocasiunea de a reîncepe lupta,
când sunt la îndămână puternice mijlâce de răsboiti.
Viiil mulţumit de întiusele pregătiri de răsboii ale Poloniei, Impăratul a făcut şi el pregătiri graudi6se, ca
să ţie în Ungaria pept cu inimicul și să-l depărteze
de la hotarele aliaţilor“.
„Cât, în sfirgit, pentru localitatea congresului, Porta
nu voieşte să-şi trimită plenipotenţiarii mat departe de
cât cel mult la Salankemen şi le-ai pus mijlocitorilor
Ja disposiţiune o localitate în câmp deschis, unde gedinţele se vor ţin€ sub corturi, şi, fiind vorba de un
lucra secundar, atât Curtea din Viena, cât şi Veneţia
s'a învoit cu acâata, Discuţiunile nu se ror începe dar
şi nu se vor urma nici sub conducerea une! autorităţi
subordonate, nici în presenţa vre-unui comandant, ci pe
un teren aşegat la mijloc, între cele doue oştiri şi fie
stăpânit

de

ambele

părţi,

fie

tuturora

comun,

ear

mijlocitorii vor lua posiţiane la deopotrivă depărtare de
toţi. Țiind deci sâmă de urgenţa timpului şi a împre- giurărilor, Regele să-şi trimită representanţii proveduţi

Sl

cu plenipotenţe suficiente până cel târdiă la 15 Septemvrie la locul congresului, căci altfel Impăratul respinge ori-şi-ce răspundere în ceea ce privezte urmările ?),
Nesatisfăcut prin acest răspuns, care nu garanta Poloniei mult dorita sporire teritorială, ci o făcea, din
contra, atirnătâre de împregiurările schimbăci6se şi de
disposiţiunile plenipotenţiarilor turceşti, Regele August I[,
şi-a concentrat oștirea saxonă-polourză la Lemberg,
pentru-ca cel puţin prin o cucerire făcută în ora a
un-spre-decea să dee basei stabilite pentru negoțieri un
caracter favorabil şi pentru regatul săi. 'Temerea înse,
ca au cum-va

să rămâie singur

şi fără de nici unaliat

în faţa întregei puteri turceşti, Wa oprit în executarea
planurilor sale de atac asupra Moldovii, asupra Bugiacului ori asupra Cameniţei, şi el a rămas cuprins de o
penibilă nehotărire, stăpânit de o potrivă de pornirea
spre faptă şi de temeri pentru viitor 1), EI a pus în
cele din urmă mâna pe pană lu loc de a lua arma,
sa adresat la Papa ca girant al sfintei alianţe şi s'a

plâns cu amăriciune contra Impăratului şi contra Veneţiei, care a primit posesiunea actuală drept basă peatru negoţierile de pace. „Bar dacă pacea dorită se va
incheia pe basa acâsta, afacerile Poloniei şi stările ei
de lucruri nu ar fi putut să ajungă prin nimic în o

maj prâstă stare decât prin

sfinta

gatul polones, fiind despărţit

de

alianță.

duşman

prin

Căci Repustiuri

1) Copia Resolutionia Caesareae pro Ablegato Polonico circa negotium pacis cum Tarca. Vienae, 14. Augusti 1698,
2) Zaloski, Epistolaram historico familiarium.
Brunsbergae
1711, vol. II, pag. 601—603.

şi ţinut mereii

de năvălirile 'Tătarilor din Orimea

şi de

ale celor din Bugiac în emoţiune, nu va put să se
aştepte în virtutea acestei base să-şi sporâscă posesiunile decât cu câte-va neînsemnate localităţi din Moldova şi astfel cu tâte că provinciile el aii fost pustiite
cu desevirgire de duşmani, cu tâte că a cedat teritoriile .aşedate dincolo de Nipru, cu tâte că a predat întinsele ducate Kiew, Smolensk şi Cernikow Marelui Duce
de Moseva, pentru-ca să-l câştige pentru sfinta alianţă,
cu î6te cheltuielile de răsboiii de 200 miline (f. pol.)
şi âucă 30 mili6ne restanţă de soldă el nu se va alege
cu nimic. Pe cât de uşor le este celor-Palţi doi aliaţi,
pe atât de dureros ii este Poloniei să renunţe la Cameniţa, acestă chee a regatului şi mogtenirea lui de
veacuri; şi oştirile poloneze ar cuceri şi acum cetatea
acesta, dacă precipitatele şi apr6pe impusele negoţieri de
pace nu ar sc6te cu puterea din mânile Polonesilor
acestă causă alui Dumnegeii şi a Creştinătăţii şi p'ar
arunca asupra regatului cea mai mare ruşine dimpreună
cu deplina lipsă de nădejde. Dacă dar Polonia va trebui
să iasă din pacea acâata, ce-i drept, nu fără de onâre
şi fără de credinţă, dar fără de folos şi fără de compensaţiune, ea va şti la timpul cuvenit să-şi dee sămă,
cine e urgitorul nenorocirii şi al perderilor ef. Nici o
dată Papa nu va pute consimţi, ca pe basa posesiunii
actuale să i se decreteze Poloniei de dragul sfintei alianţe numai suferinţe, strimtorări şi pustiuri de curând
produse drept singură achisiţiune şi singur câştig. Nick
o dată el nu pâte să admită, ca în virtutea aceleia-şi
legături, care presupune egala împărţire a avantagelor
şi a pagubelor, unii dintre cei însoţiţi să ajungă la
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bucurii, ear alţi! numai la lacrămi, Papa
e deci rugat
ca girant şi ocrotitor al alianței şi ca
părinte obştese
al Creştinătăţii să apere cu tot; din adinsul
pe Rege şi
pe regat contra operei de pace ce s'a pus
la cale şi
să-şi câştige recunoştinţa amândurora privt
r'un arbitriu
pe cât de drept, pe atât de graţiose D,
In acela-şi spirit, dar în formă după apare
nţă may

cruţătâre

a reclamat, Regele

August

la Impăratul contra

basel alese pentru

negoţierile

—

să resulte în virtutea sfintei alianțe

întrâbă

el, —

de pace.

„Ce folos ptte,

pe basa acesta pentru ţara greii încercată
şi ajunsă
aprope de marginea peirii, dacă drept comp
ensaţiune
pentru pagubele nemăsurate nu i se ofere decât
incorporarea câtor-va semi-fortăreje din Moldova.
In ce consistă gloria şi siguranța acestei păci, dacă
Camenița,
zidul de apărare al creştinătăţii, moşia eredi
tară şi po-

d6ba Poloniei timp

de patru

sute

de

ani,

nu

merită

nică măcar atâta consideraţiune, pentru-ca preda
rea si
în stare nevătămată cătră Creştini să fie condi
ţiune

neapărată ? Asemenea pace nu e pace, ci numai
un fitil
pentru aprinderea în curând a unui noii
răsboiii contra

regatului, care e înăbuşit numai printr”un subţi
re strat
de cenuşă. Impăratul e rugat, în numele drept
ăţii, al
fidelității de aliat şi al intereselor comune
să se gândâscă la consequenţe şi să ţie în negoțieri
de posiţiunea şi de interesele Poloniei astfel] s6mă,
ca ea să
nu fie nevoită a se căi peutru-că a intra
t în sfința
alianță şi de a-i fi dat spriginul ei, şi
ca să nu se
*) Copia Literarum Regis Poloniae ad Summu
m
ddo. in suburhijs Leopolis, die 21 Aagusti 1698.

Ponţificem,
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pună în joc prietenia pecât de veche, pe atâtde sinceră a acestei țări, care aîncheiat alianţa cu Impăratul nu numai spre

binele creştinătăţii, ci tot odată şi spre folosul săă 1).
Apelul stăruitor şi serios al Regelui a fost spriginit
prin vorbele eloquente şi nu mai puţin stăruitâre ale
lui Gomolinski, ambasadorul de la curtea împărătscă,
Un memorii amănunţit şi predat Impăratului a des-

făşurat âncă o dată în mod sistematic felul de a ved6
al Poloniei

din

punctul

de

vedere

al

dreptului şi al

politicei 2).
Ambasadorul a resumat reclamaţiunea principală a
Poloniei în faptul, că basa negoţierilor de pace a fost
primită pentru fâte puterile aliate, dar fără de consimțământul lor şi astfel unora dintre ele, care nu

şi-aii dat consimţământul, li s'a impus ca lucru stabilit
0 cinosură, care se pretinde a fi deopotrivă priinci6să
pentru interesele şi utilitatea zuturora. In acestă procedere Curtea din Varşovia găseşte o învederată călcare

atât a disposiţiunii clare din

tractatul de alianţă în-

cheiat de ea la 1684, în virtutea căruia nică unul dintre
aliaţi fără de consimţimântul şi fără de participarea
celor-Valţi nu pote să închee pacea, fie ea orl-şi-cât de
1) Copia Literaram Regis Polonie ad Caesarem,

ddo. in subur-

bijs Leopolis, die 21 Augusti 1698.

2) Tractatul de alianță defensivă şi ofensivă încheiat la 5
Martie 1684 între Impăratul, Regele Poloniei şi Republica Veneţiei dispune pentru casul acesta nrmătdrele:

Art. V. «In societate itague belli offensivi
«nullo modo et pratertu seorsivă, etiamsi

permanentes Partes

optima, votiva et ma-

«ximă favorabilis alterutri illarum esset oblata, acceptabunt pa«cem. misi simul et Semel în eandem omnes tres consenserint
ceandemgue acceptaverint>.
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favorabilă pentru dânsul 1), cât şi
a tractatului încheiaţ
de Impăratul cu 'Țarul, care stipu
leză, că nici una din
părţile aliate nu are dreptul să
proc6dă unilateral, fără
de a fi anunţat la timp pe soţii
săi şi fără de participarea lor, fie la începerea ntgoţ
ierilor cu inimicul, fie
la închejarea păcii cu el 2). De
Gre-ce dar nick nu sa
cerut
, nici nu

s'a aşteptaptaţ

lui golones şi al celui moscoviţ

negoţierilor

de pace, ci

li sa

cousimțământul

cabineţu-

pentru stabilirea basei
făcut numai

comunica

re
despre stabilirea eY, ambasadorul
consideră procedarea
Imp&atului ca nejustificată, fiind
-că în virtutea tractatului de alianţă se cere nu numa
ţ comunicarea, ci
totodată şi discutarea împreună şi
hotărîrea unanimă
spre a intra în negoţieri cu inimicul,
ear acesta chiar
dintru început, ear nu numai la înch
eerea negoţierilor,
Obiecţiunea, că stabilirea baset negoț
ierilor e numai întroducerea (praeliminaria) întregei
opere de împăcare,

este și ea tot atât
) Tractatul

de fără

de alianţă alui

temeiii,
Leopold

căci

Polonia,

din

1. cu Țarul Petru

1.
(Viena, 8 Fevruarie 1697) dispune următ
orele;
Ill-tio <Podere hoc durante nullus
foderatorum sine alierius
«foederali prescitu pace cum hoste
communi concludet, Si
«veră
ani ex Contrahentibus honeste pacis condi
tiones offer

entur,
<eas quidem foederatus ile audire,
et de ijsdem tractationem in=

«stituere poterit, hâc tamem expressâ
lege ut de propositis con=
<ditionibus reliquos foederatus sine morâ
edocere, simulgue om=
«Des

eo tractatu comprehendere et inclu
dere, nec non ipsis on
<nia qua porrd agantur, de tempo
re ad tempus commaunicare
<teneatur>.
2 Art, VI, dispune, că prin acest tracta
t nu se face nici o mo-

dificare sai schimbare în singuratecele
disposiţiuni ale alianţei
sfinte încheiate de Imp&ratul cn Poloni
a şi cu Veneţia.

39,838. III.
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contra, vede în ea esenţa şi adevăratul punct de gravitaţiune al întregel negoţieri şi trage conclusiunea, că
dacă actuala stare a posesiunii are să fie criteriul şi
măsura definitivei întinderi teritoriale, atunci nu-i mat
rămâne decât să preciseze felul posesiunii şi să constate
astfel, că

regatul

a fost neindoios

jignit în interesele

lui. Memoriul arată apoi, că primirea acestei base pentru negoţieri trebue neapărat să înlăture tâte pretensiunile Poloniei atât asupra provinciilor răpite, cât şi
asupra Cameniţei, căci Turcilor li-e destulă pavrăză starea posesiunii,

ca să respingă cu succes tâte pretenale Regatului, ba, de rea credinţă,

siunile teritoriale

cum sunt, vor presenta drept lucru legitim şi refusarea dărâmării Cameniţei, pe care o ofer acum. Chiar
şi intervenirea Impăratului la congres în favorul Polopiei faţă cu rivnirile a tâte cotropitre 1) ale inimicului
va av6 să învingă greutăţi cu mult mai mari decât
cele ce-ar fi întimpinat Regele fără de acâstă precipitață basă de negoţieri, căci, înlăturată fiind basa acesta,

ar fi putut să validiteze cu mult mai uşor pretensiunile
Poloniei. Gomoliuski a pus în evidenţă şi considerațiunea, că prin acâstă basă de negoţieri Regele trebue
să pârdă nădejdea şi curagiul pentru recucerirea provinciilor poloneze răpite de duşman, eară el, neţiind
semă de sănătatea sa şi de enormele cheltuieli de înarmare, a Yeşit la răsboiii, ca să pârte lupta pentru Dumnedeii, a înarmat oştiri puternice cu intenţiunea de a
sili pe inimic să închee o pace pentru imperii şi pentru
Polonia de o potrivă de glori6să, şi a domolit cu cele
1) Hostes orbis helluones.
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mai mari incordări personale şi pecun
iare valurile fartun6se ale statului săi numa! pentr
u-ca să p6tă ar
mână ma! liberă pentru continuare
a sfintulut r&sboiii,
care promitea un rod bogat atât
pentru fericirea creştinătăţii, cât şi pentru mărirea
luf Dumuegei. Intrâgă
acestă desfăşurare de puteri se prăbu
şeşte înse inevitabil în faţa basei pripit alese pentr
u negoțieri, ear Regele, preocupat; deopotrivă de ondre
a sa şi de a Impă-

ratului,

trebue

să

renuuţe

cu

durere

la

planurile

în

zadar croite. Dar nu mat puţin ar
suspina şi Polonia,
care pentru gloria şi binele Impăratu
lui atât de adeseori a purtat armele glori6se şi
anume la apărarea
Vienei a scris cu sângele inimi! ei
pe petri şi pe pământ, cât de adânci ii sunt simpa
tiile şi devotamentul

,
ar suspina acâstă Polonie, dacă
drept resplată pentru
enormele cheltuieli şi pentru jertvirea
nobilimii sale sub
sabia duşmanului sar alege cu mânil
e g6le 1). Ear dacă
printre imperiali s'a scos vorba,
că Polonia are să-şi
atribue numai sie-şi, dacă, nefavorisa
tă de norocul răsboiului şi în urma disposiţiunii lui
Dumnegeii, nu a recucerit în timpul acestui răsboiă nicy
una din ţările,
care i-aii fost răpite de duşman, Polon
ia consideră drept
cel mai

mare

merit a] ei,

că

în

tot timpul

r&sboiulut

şi-a scos în interesul Impăratului la
luptă oştirile, a
risipit armatele inimicului, a oprit prin
isbiturile ei pe
1) <Gemet Polonia illa, que Gloriosissimae
Mitis V-re nomini
«toties militavit, sanguineque proprio
ad Viennam defensam

<fuso lapidibus tellurique inscripsit quant
o amore et revereniiâ

<în M-tem V-ram feratur. Gemet, inquam,
ubi in recompen<sationem tot sumptoum suorum e abrep
ta Nobilitatis armis

<hostilibas, nihil se acquisivisse videbi
t»,

Tătari de a năvăli în Ungaria şi de a se arunca cu
numărul lor covirşitor asupra trupelor împărăteşti şi
astfel a suferit, se înţelege, perderi teritoriale, tirirk
în robie, pustiiri ale oraşelor şi ale satelor, precum şi
perderea sângelui nobilimii sale.
Pe expunerea acesta s'a rădămat ambasadorul spre a

face următârea cerere:
a) Curtea din Viena să binevoiască a porni negoțieri asupra basel pegoţierilor de pace şi a-l da Regelui un expedient contra inconvenientelor basei de ac-:
tuală posesiune, — ceea ce va să gică — să schimbe
unilateral şi cu de la sine putere basa formal acceptată pentru negoţieri;
5) Plenipotenţiarii împărăteşti să nu plece la deschiderea congresului de pace până-ce nu va fi sosit la locul congresului şi marele ambasador polonez, care a
primit târdiii înştiinţare despre începerea congresului;

c) Să nu se înc6pă, în sfirşit, negoţierile de pace în
absența plenipotenţiarului polones.
Neînduplecat în o cestiune, în care atât interesele
proprii, cât şi obligamentul luat faţă cu inimic opriait
ori-şi-ce slăbiciune, beopold 1. i-a răspuns Regelui Poloniei în mod pe cât de hotărit, pe atât de cruțător!),
„Dureros

atins,

—

serie el, —

precum

e, de puţina

achisițiune teritorială şi de prospectele nu prea adimenitâre ale Regelui, el ar fi intervenit cu stăruință âncă
înainte de congresul de pace şi în discuţiunile urmate
asupra cestiunii prealabile, ca să i se facă regatului
1) Copia Literarum Caesarearum,

Regi Poloniae ad suas de 21

Augusti datarum, ddo, Eberstorfij, 27 Sept. 1698.
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concesiuni mai taținse şi mal
priinci6se, dacă starea
actuală a ţărilor sale, a alia
aţei şi a creştinătăţii i-ar
fi dat îucrederea, că e cu
putinţă să i se dicteze inimicului nointrânţ âncă, ba
în arma infructuosităţi
campaniei din acest an a
aliaţilor devenit chiar maj
presumpţios şi fără de nego
țieri pacea. iind insa s6m
ă
de nesiguranța timpurilor actu
ale şi âncă mai mult de
a celor viitâre, ţiind s6mă
de firea 1ndoi6să a norocului în răsboiă, a socotit, că
ar fi pe cât de primejdios;
pe atât de inechitabil să refu
se ocasiunea oferită de
inimic pentru negoţierile de
pace, ear pe de altă parte
era pentru creştinătate de mar
e folos, ca âncă înainte
de negoţierile de pace să se
obție de la 'Turci recunâşterea posesiunii teritoriilor
cucerite, ceea ce totdeauna a fost punctul de plecare
şi de încheere în tractatele cu Turcia, Până la îoch
eerea tractatului de pace
rămâne cu tote aceste pentru
armele poloneze destul
timp, ca să iee în stăpânire
Camenița ori alte teritorii,
şi dacă aceste cuceriri vor răuş
i, Polonia va put fără
îndoială să le arunce'a cumpăn
ă spre a pretinde'n congres concesiuni îusămnate, pen
tru-ca să fie împedecată
în acâsta prin aceea, că împ
ăratul a acceptat basa
păcii. Urmând deci sfatul bine
chibzait, Regele să-şi
dee silinţa de a câştiga pe cale
a negoţierilor comune
ceea ce până acum zadarnic
a urmărit prin arme şi
ceea-ce, dacă nu se va realisa Ancă
în cursul acestul an,
mai târgiii din causa multor
pedeci, care se îogrămădesc în tâte direcţiunile, va fi
peste putinţă. 1 se promite de altminteri şi acum, ca
mai nainte, Poloniei, că
după timp
şi împregiurări,

atât Impăratul,

cât şi am-
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basadorii săi vor interveni în interesul pretensiunilor
Poloniei şi le vor sprigini“,
Ancă ma! amănunţit şi mai desluşit a fost răspunsul
dat de Imptratul tot atunci ambasadorului Gamolinsky,
ale căruia reclamaţiuni ai fost examinate şi resfrâute
una

câte

una 1).

Curtea

din Viena

nu

contestă de loc,

stipulaţiunea tractatului invocată de ambasador ea argument, principal, în virtutea căreia pacea separată era
inadmisibilă, fie ea ori-şi-cât de favorabilă, şi admisă

e

numai pacea colectivă încheiată cu consimțământul futuror aliaţilor şi de toţi primită, dar tăgăduieşte, că
ea pâte să fie aplicată în acest cas. Căci e lipsită, aşa
se dicea la Viena, de ori-şi-ce întemeere reală învinovățirea, că Împăratul fără de ştirea şi fără consimțământul coaliaţilor, deci cu de la sine putere a început
negoţieri, ba chiar a încheiat pace cu inimicul. Abstracțiune făcând adecă de împregiurarea, că pacea nu e
Aucă închejată, Impăratul se răgăma pe fapte, care sunt
Ancă vii în amintirea tuturora, că Ancă în anul 1688
regele Sobiesky şi-a declarat hotărirea de a negoţia cu
inimicul şi'n urmă a făcut acea-şi declaraţiune prin
ambasadorii săi Raczinski şi Los; că şi Regele August
II. în răspunsul săi de la 31 Mai anul curgător decum

să fi răspins

deschiderea

conferențelor

de pace, a

promis că va trimite fără de întârgiere plenipotenţiarul
stii la congres, — tot fapte, care nu lasă nick o indoială asupra consimțământului Poloniei pentru începerea
ntgoţierilorde pace.
1) Copia Resolationis Caesareae
Viennae, 27 Septembris 1698.

pro Ablegato

Polonico,

ddo.
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Trecând apoi după tărîmul dreptului pe cel
politic,
Imperatul recunâşte, ce-i drept, meritele regatu
lui pentra apărarea Vienei, dar le socoteşte âncă
de mat nainte compensate prin meritele tot atât
de mari, pe
care şi li-a câgtigat armata împărătescă
prin <căparea
Cracoviei şi prin apărarea independenţei Poloni
ei 5, DuTeros lucru e în toţ casul, — urmeză
Impăratul, —
din punctul de vedere al achisiţiunilor
teritoriale, pe
care le pretinde Polonia, lipsa de succes
e militare ale
ei; în mai multe rânduri înse i stai daţ ocasiu
ni priinci6se, ca să-şi însuşâscă provincii întregi,
căci aprâpe
în fie-care an intrega putere armată a
inimiculuy se
arunca cu t6tă mânia asupra Ungariei, unde
ea în mai
multe rânduri a suferit gr6znice Infrângeri în
luptă cu
trupele austriace, cu mari perderi, se înţelege,
şi pentru aceste. Că regatul n'a ştiut să se folosâscă
de fa-

vorul momentului,

acâsta e disposiţiunea

sorții,

ear nu

vina Împăratului, care, cu tote că a fost
atacat de
Franţa, timp de aprâpe şase-spre-dece ani a
purtat cea
maj mare parte din sarcina sa de răsboili sleindu-şi
pe
deplin visteria şi istovindu-şi până la extrem provin
ciile.
De 6re-ce apoi nick prin sfinta alianţă, nici pria
vre-o
altă îuvoială nu s'aii stabilit hotarele teritoriale
(afară
de cele ce se vor fi perdend în curgerea r&sboi
ului), pe
care. coaliaţii sunt obligaţi a şi le acorda
unii altora
) Cai (Regno Poloniae) se oblatum ad Viennam auzilia
m non
nimis debere, qnam sibi ob assertam olim malto
suorum san-

guine Cracoviam et libertatem deberi, nunquam
Mttas) lubenti animo rocolit.

Acest ajutor a fost dat, precum
Sept. 1698, contra Svediei.

non (Sacra Caes,

precisâză protocolul de la 14
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âncă mai nainte de negoţierile de pace ori a şi le asigura de facto, Impăratul, deşi numai în urma stăruințelor pacinice ale unora dintre aliați şi ale multora
dintre Principii germani a declarat a fi şi din partea

sa mulţumit, ca actuala

posesiune să fie luată

drept

basă pentru negoţierile de pace, considerăa fi mai mult
un merit decât o vină a sa, că nu a voit să tacâpă
aceste conferenţe mai nainte de a se fi asigurat, că
Polonia va pute să câştige fără discuţiune pe lângă Camenița, deşi pâte-că în stare dărâmată, şi teritoriile
cucerite în acest răsboiii. Ear acâstă învoială făcută de
o atreia pers6uă nu pte să jignâscă regatul câtu-şt de
puţin, şi ii este dată putinţa să-şi asigureze condițiuni
de pace mai avantagidse, şi nu ii va lipsi pentru aceata
spriginul dat de Impăratul după timp şi după împregiurări. Nu are înse să se trâcă cu vederea, că nu numai în genere favorul sarţii e îndoios şi că îu deosebi
succesele armelor sunt totdeauna nesigure şi şorăitâre,
dară fârte uşor sar put€ întâmpla, ba după tâtă probabilitatea chiar ne aflăm, — dacă o particulară îndurare a cerului nu se va pune la mijloc, — în ajunul
unei situaţiuni, în care

Imperazul,

dacă

se va con-

tinua răsboiul, cu totă buna luă voinţă

nu va mal

pule să scâtă oştiră contra duşmanului. Rămâne deci
la matura chibzuire a Regelui Poloniei şi a Ţarului de
Moscva, dacă în asemenea cas n'ar trebui să se

aştepte maă mult la perderea cuceririlor făcule şi
a altor teritoriă decât la noue cuceriri 1). Siatul şi
1) Omittere tamen pro candore
«studio non potest (Sac-a Cas-a

suo et sincerissimo
Mtas) qnin dubiam

affectâs
fortune
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rugămintea Impăratului e
lonia să trimită cât mal
potenţiarii ei cu condițiuni
seriositatea situaţiunii la
urmă

dorință a Regelui

deci şi de astă dată, ca Pocurând se va put€ pe plenibine chibzuite şi potrivite cu
congres. Cât pentră cea din

Curtea

din

Viena

declară,

că

plenipotenţiarii împărăteşti ai fost reţinuţi atâta
timp
numaj aşteptând sosirea la Buda a ambasadorului
polonez şi că astfel s'a ţinut pe din destul s6mă de dorinţ
a
Regelui, încât numai e nici un cuvânt întemeiat pentru
ca să se ice alte disposiţiuni în priviaţa acâsta.
Cu anevoia s'ar fi putut exprima mai desluşit, deşi
în formă cruţătâre, ameninţarea lut Leopold |. de a
o
părăsi pe Polonia îndărătnică, în ciuda stipulaţiuni
i
clare a tractatului de alianţă, şi de a o lăsa singură
şi lipsită de ajutor în faţa puterii otomane. Pericolul
isolării, nescăgut câtu-şi de puţin prin perspectiva ajutorului moscovit, li se înfăţişa invederat tuturora atât
la curtea regală, cât şi în alte cercuri hotăritâre ale
Poloniei, şi toţi eraii cuprinşi de nelinişte, de îngrijire
şi de penibilă nehotărire, care chiar şi în faţa ogtirii
ce stetea gata de luptă făcea peste putinţă o energică
acţiune independentă. Polonia părea puternică câtă vreme
se rădăma pe puterea Impăratului ; părăsită de acesta
<aleam et incertos bellorum

<ponat, Biusdomque
«et probabiliter,

euentus

considerationi
nisi

Deus

ob

oculos

subjiciat,

singulari

<eos temporis articulos, quibus Sacra

gratis

Cas-a

Sua

Regia M-ti

euenire posse, îmo
avertat,

immânere

M-tas, etiam si

<Oninină vellet, et bellum duraret, nihil virium hosti objicere
<posset. Quo casu an non Sa Regie M-ti Poloniae et Potentis«simo Moscorum Tzaro acquisitorum et aliorum locorum amis»
<sio potiăs timenda quâm nove accessiones sperand sint,
<illorum judicium erit.
|
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şi stând singură,

se

dedea

ciune, care nu s'a produs,

pe
ci

a

faţă întrega er slăbiieşit

numai

la ivelă,

când s'a înlăturat scutul împărătesc ce-o acoperise. Ear
dacă nu mai putea se conteze la spriginul militar at?
Austriei, ţinea să se folosescă cel puţin de ajutorul ek
diplomatic în negoţierile de pace. Regele August a luat
deci hotărirea de a trimite representantul stii la con-

gresul de pace de la Carlorăj şi a însărcinat pe Sta-

nislau Malahovski,

Palatinul

de

Posnania,

să

jee

ca

mare ambasador şi plenipotenţiar regal parte de negoțierile de pace 1). Instrucţiunilor ce i s'aii dat le este,
în genere, întipărită nota intenţiunilor încăpăţinate ale
Poloniei asupra ţărilor române, precum şi a artei diplomatice, care nu alege mijlcele, când vorba e să obţie
prin vicleşug ceea ce n'a putut să câştige cu arma
pe câmpul de luptă. Insărcinarea era, ca plenipotenţiarul să presente inimicului pretensiunile Poloniei în trey
serii şi să retragă prima serie şi apoi şi pe adoua,
dacă e răspins, dar să persiste neînduplecat asupra seriei a treia, chiar şi cu preţul unei rupturi. In prima
serie se afla cererea pentru cedarea către familia re-

gală suverană a Poloniei a Munteniei, a Moldoviy
şi a Budjaculuă în actuala

lor

întindere şi după ac-

tualele lor hotare, precum şi a Cameniţei în stare nevătămată.
In casul, că duşmanul

s'ar opune,

ambasadorul

area

pe de o parte să inr6ce primirea fără de consimț&mân1) Plenipotentia Regis Polonie pro Magno Legato, Comite Stamialao Malachowski, ad tractandam cum Turcia pacem. Ddo, In
subarbiis Leopolis 5-tâ Septembris 1698.

555

tul Regelui a base de negoțieri în detrimentul
ear pe de alta să scâtă cu tâtă exagerarea
meritele regatului pentru Impăratul şi pentru
tate şi să se consulte cu toţi plenipotenţiarii
şi mal ales cu cei austriaci 1). Dac'ar fi să nu

cu aceste condițiuni,

el are să pretindă

Poloniey,
la ivâlă
creştinăcreştini
răsbâscă

în adoua serie

pe lângă Camenița acordarea Moldoviy întregi cu ţinutul Budjacului şi alungarea în Asia a Tătarilor din
Budjac. In stadiul acesta i se impune chiar obligamentul de a invoca starea actualei posesiuni, de 6re-ce capitala laşi âncă în anul 1686 a depus în faţa Regelui
Sobieski jurământul de credinţă şi i-a predat acestuia
pe Metropolitul drept ostatec, deci acâstă cerere a Regelui, după părerea Polonesilor, se radămă pe posesiunea
de drept şi de fapt 2).
In al treilea şi cel din urmă stadiii cererea Poloniei
1) Instructio Regis Polonia ad tractatum Pacis simaltance
cum
colligatis Christianorum ad una, et Porta Ottomanniea ex altera
partibus concilianda, Illastri et Magnifico Stanislao Malachow
ski,
Magno Legato, atque Plenipotentiario Regio et Reipublica, data

în Cancellaria Regni etc. Mense—anno 1698,
Din Zaluski, Epistolarum historico-familiarium tomo 11-do
Brunsberge.
) Intre altele are să se facă amintire gi despre diversiunea
făcută de Generalissimul Iablonowski în dosul Tarcilor în favorul
urmatei împărăteşti,
„ «+ factae perutiles pro Serenissimo Imperatore diversiones:

uti testatam

expugnatum

Budinum,

eo

anno,

qao lilustris ae

Magnificus Dax Jablonovius, post sylvas Bnkovienses (?) exercitibus

tarcarum cum Seraskiero atque Crimensibus. Bialogrodensibus
que Tartaris com Hano accarens, memorabili per continuos
novem
dies confiictu eosdem fatigavit, ac aperta sibi per slinera
insuperabilia Buloviensia viâ ilusit; ...
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se mărginia la restituirea în stare nevătămată a
Camaniţei şi la acordarea teritoriilor şi districtelor
din
Moldova, care axă fost cucerite şi sunt âncă ocupate de trupele polonese şi anume a districtelor Ozernihov (probabil Cernăuţi), Sucâra, Hotin şi Soroca intre
vechele lor hotare şi cu tâte teritoriile ce se țin de
ele, incât hotarul să-l formeze pentru viitor spre Turcia

cursul Nistrului până în Marea Nâgră.

De la acestă

pretensiune făcută în al treilea stadii nu are ambasadorul în nici un cas să se abată fără de o aprobare
specială a regelui, pe care va av6 să o câră la nevoie 1).
Pentru-ca să obţie cu atât mai sigur şi mai uşor aceste
sporiri de teritorii, ambasadorul e îndrumat să câră
sfat şi ajutor de la amici şi de la duşmani, fără deosebire, şi să pună îu joc intervenirea atât a Hanului
tătăresc, cât şi a ambasadorilor puterilor maritime mijlozitâre, alui 'Toksly nu maj puțin decât a plenipotențiarilor împărăteşti, alu! Mavrocordat ca pe a ambasadorului Moscovit, pentru-ca astfel să realiseze scopurile

Poloniei. Indeosehi înse el are st-şt dee silința de a-şi

asigura

încrederea

amicală

şi coulucrarea

energică a

1) T-mo «Pro tertio et ultimo gradu, supposito semper integră
«restituendo Cameneco, atque abolitione omnium Pactoram, et
<cujusvis pretensionis, nt jam supra insinuatum est, persistet

«virca Territoria et districtus Moldavie actualiter ă mostris
«militibus et presidijs possessos, videlicet circa Cernichovien«sum, Socaviensen, Cholimensem et Sorocensem, juxta suos
<limites antiquos, et dependentias ita, ut limes sit olterior flu-

«vis Tyras protensivă ad mare nigrum; ab eo gradu non poterit, dimoreri, nec habebit facultate, nisi prins acceptă a Sacra
<Regia Majestate novâ resolutione, casa quo illa necessaria foerit»,
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plenipotenţiarului Moscovit, a căruia nemulţumire cu
basa acceptată pentru negoţieri se concordă prea mult
cu a Poloniei, pentru-ca să nu se impună de la sine o
comunitate de năsuinţe şi o solidaritate de scopuri între
cel doi ambasadori nemulţumiţi 1).
Spre acest pas important,

dar după

tâte semnele ne-

potrivit cu interesele Poloniei Regele August, deși numai în silă, a fost împins din Viena cu mână pe cât
de blândă, pe atât de prudentă şi de sigură. Dacă a
contribuit mult pentru ridicarea în tronul Poloniei a
Principelui electoral de Saxonia, Cabinetul împărătesc
ţinea să ia şi rodele spriginirii sale încoronate de succes trăgând pe noul Rege în cercul promovatorilor priacipali al intereselor austriace. Apărarea cu tot din adinsul a intereselor catolice faţă cu năzuinţele protestante
ale Franţei, ale Svediel şi ale Brandenburgului, alipirea
cătră Casa împărătâscă în fața înrîuririă primejdi6se a
Franţei

asupra

Germaniei

şi

asupra

Poloniei,

şi,

în

sfirşit, ajutor dat conform cu legăturile de alianţă armațelor împărăteşti din Ungaria pentru obţinerea unei
păci colective onorabile și pline de folâse: aceste trei
direcţiuni principale îşi dedeaă austriacii silinţa să le
impună pe viitor politice polonese, şi spre scopul acesta

crai îndreptate tâte silințele Curţii din Viena faţă cu

Regele.
Ancă numai decât după alegerea făcută în annl
1697, cancelarul aulic Comitele Kinsky i-a pus în ve) 18-tio <Singularem quogue habiturus
que confidentiam, cum Legato Moscorie,

facilius negotiam hoc în parţem

est amicitiam atcujus jnnctâ operă

Reipublice succedere poterit>.
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dere, că acum €e rindul lui să primescă numel
e cel
sfint al marelui Dumnegei, care l'a răsplătit
cu o cor6nă pentru trecerea lui în staul biseril catolice
şi fără
îndoială şi-a croit în aceste evenimente drumu
rile ; ear
el nu pâte să-şi doredâscă may glorios şi mai
cu efect
recunoştinţa faţă cu providenţa dumnegeiască
decât continuâud sfinta alianţă impotriva duşmanului
secular al
creştinătăţii şi prin ocrotirea priinci6să a catoli
cismului,
care ocupă primul loc între dorinţele Impăra
tului şi
simpatiile lui 1). In desvoltarea lor mat depart
e intenţiunile Austriei eraii, ca Curtea din Varşovia
să admită
principiul conducător, că Regele are să apere în
Polonia
interesele

Împăratului,

ear

Imp&ratul

are

să susţină

autoritatea Regelui în Saxonia şi în imperi
ă 2). Spre
a-şi asigura îuriurirea deplină asupra Regelui,
Cancelarul şi-a dat în mod coafidenţial silința
să-i inspire

neîncredere şi temeri faţă cu Pranţa

rivalisătâre, pre-

cum şi faţă cu eretecii aliaţi cu Polonia,
cum sunt
Svedia, Rusia şi Brandenburgul. Franţa, ii şoptia
el la
ureche, nu caută decât ocasiunea de a pescui
în apă

turbure;

Svedia e în urma

urma afacerii

Gottorp

minorităţii

şi'n

urma

Regelui

rivnirilor

săi, în

moscovite

1) Lettre du Comte Kinski au Roy de Pologne,
ddo. Vienne, 2
Juillet 1697.
1) Lettre do Comte Kinski aa Roy de Pologne,
ddo. Vienne, 11
Acât 1697.

«Jen etabliray une maxime, laquelle je supplie
Vostre Maiests

de eroi” indispatable, et d'y diriger ses
conseils et ses actions:
Cest, Siră, qu'il faut que P. M. maint
ienne PEmpereur en

Pologne, pendeni que PEmpereur

la Saze et dans PEmpire.

la

devrâ,

maintenir dans
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asupra Liflandei dispusă la neutralitate, şi tot astfel şi
Brandenburgul in virtutea jalusiei sale față cu Polonia
şi a iugăduinţe! sale faţă cn Franţa; eară Curtea din
Moscva, nutrind în taină gândul de a cuceri Litvania,
nu-şi va refusa, ce-i drept, spriginul; acesta pâte îuse
să fie pe cât de primejdios, pe aiât de neplăcut pentru
statul Jagelonilor 1). De 6re-ce Regele, ţiind s6mă de
datoriile posiţiunii sale, de jalusia înaltei nobilimi polonese şi de greutăţile situaţiunii, nu era atât de mlădios, cum

se aşteptase curtea din

Viena

să fie, încetul

cu încetul s'a produs în relaţiunile dintre cei do purtători de corână o răcâlă şi o rigâre, care în curând
s'a dat pe faţă 'n vorbe şi fapte. „Marea schimbare ce
s'a petrecut în disposiţiunile regelu—i,
aşa i se spunea
Curţii din Varşovia, — are un efect paralisator asupra
măsurilor ce Împăratul a luat şi voieşte a mai lua în
favorul ei; şi deşi vina pentru acesta cade mat mult
asupra Poloniei decât asupra persânei Regelui, în cestiunile politice vorba e mai mult de qualitatea efectelor
decât de causa lor; astfel întrâga situaţiune e pentru
ambele Cor6ne de o potrivă regretabilă 2),
1) Lettres da Comte Kinsky au Roy de Pologne, ddo. Vienne,
1 et 16 Aoât 1697.
1) Lettre du Comte Kinsky au Roy de Pologne, ddo. Vienne,
1 Decembre 1697.
Î...

et les

grands

changements

qu'il y a dans les desirs

de V. M-t6 nous troablent beancoup lea dispositions que lEmpereur y fait on pourroit faire. Je scay bien qu'il n'y vă pas de la
fate de V. M-t6, mais que c'est aux Polonois, aux quels on les
doit attribaer; comme neanmoins en ces sortes d'affairea la eause
est bien moins recherchee gue les effects ressentis, ainsi je supplie tres humblement ă V, M-t6 detre pervadâe que cela nous fait
€galement de tort ă toas dens.
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Nu puţin aii contribuit la indisposiţiunea Regelu
i
greutăţile, pe care le-a făcut Curtea din Viena, când
el a cerut să i se trimită câte-va regimente de cavalerie austriacă cu artilerie, ca să-l apere contra năvălirii lui Conti, rămâină întreţinerea lor tot în sarcina
Impăratului. Cancelarul aulic Kinski a reproşat, că Re-

gele-şi dă silința

să

validiteze

numai

interesele

sale

proprii în paguba celor împărătești, şi a declarat, că
Impăratul nu se simte de loc destoinic a resolva de o
dată două probleme, pe a sa proprie în Ungaria şi pe
a Regelui în Polonia, de care n'ar put6 să se intereseze chiar de pe acum fără-ca să negligeze aurit câştigaţi de armatele - împărăteşti în cea din urmă canipanie, deci fără-ca să renunţe la asigurarea cuceririlor
făcute în Ungaria. După-ce se va fi încheiat o dată
pacea în favorul tuturora, Curtea din Viena il va da
celei din Polonia spriginirea îndestulătâre, ceea ce deocamdată ii este peste putinţă, fiind-că sporirea efectivului armatei împărăteşti şi cuvenita ei dislocare întimpină greutăţi mari şi sr ar6 în tot casul drept
urmare şi plecarea trupelor poloneze cantonate în Ungaria 1),
1) Ersuchschreihen

des Kinigs

August Il.

an den Kaiser, 640.

Krakau, 26. October 1697.—Lettre du Compte Kinsky au Roy de
Pologne, ddo. Vienne, 98, Decâmbre.

<En cas d' attsque de la France—aşa scrie Cancelar
— YVotre
al
«Maiest6 se pent asseurer que Empereur Vassisteră de ge qu'il
<luy seră possible; mais ponr mettre Sa M-t6 Imp-le en etat de
«le faire, îl faut, Sire, combiner les choses, et non pas irait-

«ter

les propres,

«je veux dire,

au prejudice

gue PEmMp-r

ne

des

celles

du Compagnon;

scauroit y faire le double, e,
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Nefiind înse încheiată pacea cu Turcii şi ţiind la fol6sele ajutorului dat de trupele polonese, cabinetul împărătesc tot mai păstra o atitudine amicală faţă cu
Regele şi-şi dedea silința să-şi asigureze bunele luj
disposiţiani prin îudatoriri personale ori de altă natură.
Astfel a obţinut pentru îel de la Spania mult doritul
ordin al lâoei de aur 1), a intervenit la Roma pentru

susținerea

în

întregimea lui

a

dreptului

de patronat

bisericesc şi de numire, de care Regele voia să se folos6scă cu ocasiunea alegerii unui cardinal, pe care înse
curtea papală i-l contesta 2), a trimis la Varşovia pe
generalul Comitele Styrumb, ca să iee înţelegere cu
Regele în cestiunea ajutorului de trupe austriace, de
care Regele va fi putând să aibă nevoie contra pretendentului Prinţul Conti 2).
«pour luy mâm' en Hongrie,
«negligeant de profiter

des

et pour

ocassions

V. M-it en Pologne;

favorables que DIEU lay a

<donn6 pendant la Campagne passte, mais il faut qu' ă tout prir
«il asseare ses conquâtes d'Hongrie,

et trouve moyen

de pousser

<les Tures par ses progrts ă une paix honor b! et profitable
«tant ă luy gqu' ă es Allica, sans Ies quelles îl ne
la fera
<jamais.

1) Lettre da Compte Rinsky au Roy de Pologne, ddo. Vienne,
1 Fevrier 1698,
2) Lettres du Comte Kinsky

au

Roy

de Pologne, do, Vienne,

29 Janvier et 12 Pevrier 1698. Caracteristică e în acdată seris6re enunciaţiunea : «Je suppli â Yostre Majest6 de reflechir ga'ă
PEgară de ge qu' de la Cour de Rome, l'on est; accontâmede s*y
trouver soudain prevenu, si Pon neglige le tâmps de prevenir
ses deseins par des obstacles mis a temps et propres».

5) Lettres da Comte Kinski
12 Pevrier 1698,
59,838. III.

au Roy

de Pologne, ddo. Vienne,
36
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Scopul mărturisit al acestei misiuni a fost înse numai aparent, căci succesele lui Conty erait nctasămnate,

şi adevărata ivtenţiune era îmbărbătarea Poloniei pentru
proxima campanie contra Turcilor, care era de importanţă fără indoială mare pentru obţinerea cât mai curând

a păcii atât de mult dorite de Curtea din Viena 3).

Neperdând din vedere interesele Poloniei în ceea ce
priveşte Moldova, Regele s'a conformat cu cererea Impăratului şi şi-a declarat hotărirea de a ieşi spre sfirşitul lunei Iunie cu armata sa saxonă-polonesă la Nistru
contra inimicului, pentru-ca prin acestă diversiune făcută în flancul Turcilor să uşureze după un plan combinat operaţiunile armatei austriace.
Cu tote aceste aparenţe externe ardea sub spusă,
aruncând numai din când în când scântei, focul mistuitor al neincrederii reciproce, pe care ambele părţi se
sileaii s'o ascundă numai pentru-că nu se puteai âncă
lipsi una de alta.
In urma cererii oraşului Danţea, care fusese greii

jignit de Franţa în interesele sale comerciale, Regele a
trimis la Paris, la Ludovic XIV., un ambasador, care
avea să facă şi obicinuita notificare despre urcarea în
tron şi despre încoronarea Regelui Poloniei. Temându-se
de o rea interpretare,

el a vestit Curtea din Viena des-

pre acâsla şi a primit de la ea un răspuns asigurător,
1) Lettre du Roy Auguste an Comte Kinsky, ddo. Varsoviae, 80
Avril 1698. Anexă la scrisdrea acâsta; eListe des Tronpes de
Saxe effectivea et completes, qui sont d6jă ou marcheront encore
en Pologne>, după care totalul contingentulai saxon sant 33,900
6meni,
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în care

nu se dedea pe faţă niciun fel
de neîncreder

trecerea

peste teritoriul austriac până-ce

e ;
“dară chiar şi numai singură împr
egiurarea, că era nevoie de o asemenea declaraţiune, doved
eşte, că ambele
părţi işi dedeaii sâmă despre neincred
erea reciprocă, dar
socotiali a fi inoportună manifestarea
el 1),
In mod neîndoios s'a dat pe faţă
neîncrederea acâsta,
când, cu t6tă rugămintea stăruitâre
a Regelui, Impăratul
Du â permis trupelor saxone ce
înainta spre Polonia
nu vor fi ple-

cat şi trupele polonese cantonate în
Ungaria. Deşi acest
refus era motivat prin raţiunea de
stat şi prin argumente strategice, prin nesiguranța
geniului polonez şi
prin purtarea pretenți6să şi presumţi
6să a ofiţerilor polonesi, precum şi prin dorinţa de a
scuti ţara de sarcina unei ocupaţiuni militare sporite,
şi cabinetul din
Viena ma! invoca şi argumentul, că recur
ge mai bucuros la măsuri de precauţiune, decât la
mijl6ce de vindecare 2), Regele a considerat acestă stran
ie procedere a
unui guvern aliat ca fiind cu atât mat
virtos jignitore,
cu cât el prin tote aceste mişcări de trupe
şi prin tote

aceste cheliueli n'a urmărit,

efectivă ajutorare

precum

a aliaţilor

oştirilor inimice de la Ungaria,

dicea,

decât o mat

şi în deosebi depărtarea
acâstă

ţară ereditară a

Impăratului, şi-a reservat pentru sine numa
i gloria de
a le fi dat soţilor săi de luptă un priin
cios ajutor ; de
6re-ce apoi trupele lui şi-a făcut în veder
ea tuturora
1) Lettre da Roy Auguste an Comte Kinsky, dâo.
Varsovie, 30
Avril 1698. Reponse da Comte Kinsky an Roy
Auguste, ddo.
Vienne, 8 Mai 1698.
*) Lettre du Comte Kinsky au Roy de Pologn
e, ddo. Vienne,
17 Mai 1698,
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datoria în interesul Impăratului, li se cuvine să primâscă şi solda, precum şi hrana ce până acum li-ail
fost refusate de Austria;

regimentul

de

cavalerie,

pe

care-l pusese la disposiţiunea Impăratului, nu putea, în
sfîrşit, după învoiala făcută, să fie întrebuințat decât în
Ungaria,

ear nu şi pentru servicii de

garnistnă

în im-

perii; acum dar, când avea trebuință de el, îl cerea
înapoi 1).
Şi cu tâte asigurările contrare încolţita sămânță a

neincrederii reciproce

dintre

cele

done

Curți a conti-

nuat a-şi întinde rădăcinile şi după-ce Regele a împlipit condiţiunea pusă de cabinetul din Viena, ca să-şi
rătragă deocamdată trupele 2). Astfel acea-şi Polonie,
care timp de cinci-spre-dece ani a manifestat o sete
nepotolită pentru stăpânirea Moldovii şi âncă în ora a
unspre-decea a amânat trimiterea plenipotenţiarului la
congresul de pace numai pentru-ca âncă mai nainte de
încheerea păcii să i se asigureze acestă achisiţiune,
1) Lettre du Roy Auguste de Pologne an Qomte Kinsky, dăo,
Varsovie, 30 Mai 1698.
«Je ne fais get amas de troupes et gette d'argent pour autre
chose, qmă me mettre en Etat de seconder mes allides et daffaiblir les forces de Vennemi de la Crâtient6 da cot de Hongrie,

Royaume, qu' est propre et hereditaire a Sa M-t6, Pour moy, je
men profile rien que de la Gloire davoir bien assist6 mes
Alis...

Mes

Troupes,

comme

vous

m'avouer,

ont

fait

leur

devoir a la vue de tont le monde. Sa M-t6 leur fera done la
justice d'ordoner le pazment et ce que Von leur doit, Aprâs qnoy
il8 marcheront incontinent».
2) Seris6rea Regelui Frederic Augast Îl. din Polonia câtră Comitele Kinsky, ddo. Varsovia, 16 Iunie 1698.
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acum se mulţumia, după-cum dicea Regel
e ei, numaă
cu gloria spriginuluy priincios, pe
care-l dăduse

aliaților ev! E grei a se determina,

Virşeşte

făţărirea

abuegaţiunii

muluj,

Mal fără de cruţare

s'a

dat

ori

în care parte co-

vicleşugul

egois-

îuse atât în cercurile

intime, cât şi în cele oficiale pe faţă indisposiț
iunea

plină de bănuieli a Curţii din Varşovia
contra celei din
Viena după ce a deşertat pe jumătate
cu resignaţiune,
dar tot mai sperând, paharul amar al parti
cipării la
congres pe basa posesiuni actuale şi ambas
adorul polo-

nez intrase odată în negoţieri.

Cuprins

de durere amară,

pâte chiar de presimţirea zădărnicirii visuri
lor de mărire teritorială ale Poloniei se plânge Regel
e în faţa
Senatorilor „de necesitatea ce i-a fost impus
ă contra
voinţei lui de cătră Impăratul, ca să accep
te basa posesiunii actuale şi să-şi stavilâscă zelul resho
inic representându-se la congres. Gata de a se pune
în fruntea
unei putervice și număr6se oştiri, ca să întindă
vechele
hotare ale regatului rână la Don şi să cucerâscă
Cameniţa, în mijlocul văpăit dorințelor sale, a trebui
t să

înceteze cu întreprinderea
de folositâre. Vina pentru

pe câ de glori6să, pe atât
acâsta sunt mai ales turbu-

rările din Litvania şi ocuparea oraşului Elbivg,
făcută
de Plectorul de Brandenburg cu de la sine putere
. De
Gre-ce în faţa acestei situaţiuni pe de o parte
nesiguranţa răuşirit negoţierilor de pace, ear pe de alta
jalusiile din ce în ce mal vii şi neîncrederea, precu
m şi
greutăţile, pe care ar fi putând să i le creeze Polon
iei

atitudinea unui vecin pânditor,

produc

îngrijiri

şi im-
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pun multă priveghiere, Regele cere părerea senatorilor
în ceea ce priveşte măsurile de precauţiune“ 1).
Acestă lipsă de încredere faţă cu Impăratul, mărturisită de Regele atât

în

faţa

stetnicilor

săi, cât şi în

convorbiri private, se dedea atât de fără de reserră şi
de ostentativ pe faţă, încât ambasadorul austriac Sedl-

nizki s'a simţit îndemnat a face raport cabinetului din
Viena despre acâstă regretabilă disposiţiune 2).
Numai în socotela acestei înrădăcinate neîncrederi are
să fie pusă şi protestarea energică, pe care plenipotențiarul congresual polones a credut de cuviinţă so adreseze din Peterwardein ambasadorilor puterilor maritime
1) Litera deliberatoriz Regis Polonia ad Senatores Regni ante
Comitia ; ddo. Varsovia, 25 Noembris 1698.
«Quantum ver praecox fama de Pacis cum Turca consilijs, heu
<qoâm nozio et nobis non quaesitis, <uti possidetis, ită possi-

<deatis>, nitentibus
«suerit obicem,

fundameuto

rebus prospere

cam ardorem billicum

gerendis

Legati ad negotium

poPacis

«missione froenare necesse fait, iili demam ignorant, qui dolorem
«nostrum

înatilis

in

parando

tam

forti

et numeroso exercita

<opare nostra non metiuntur impendio, quando quidem hujns
«virtute, uti veteres Regno Polonie limites ad Tanaim usque
«<proferre, ită

eo ipso

Camenici

«aut quos tadet animo rolvere,

maturare

qua

<nostrorum aestu sistendum nobis fuit
<plenum glorie et salutis opus. .. ..

« .,. Hac rerum

facie cum

cesum

ratione

hinc pacis

destinabamus,

în pso

votorum

quodiibet quamvis

incertae

nos angat

«oxpectatio, illinc effervescentium magis magisque simultatum et
<diffidentiae metus, aliunde inter Reipubhece pericula fortunae
<ejus însidiantis vicini gravis sit nobis vigilantia, consulendam

«D-nes Y-ras duximus: quid facto opus ete.»
2) Scrisârea Comitelui Sedinizki cătră Comitele
Varşovia, 16 Iunie 1698.

Kinski,

dd,
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şi care în adevăr era o amarnică plângere contra Curţii
din Viena. „Nici o dată, — dice el, — Regele şi Republica Poloniei nu ai consimţit eu basa posesiunit,
care, din contra,

a

fost

acceptată

în contradicere

cu

stipulaţiunile tractatului de alianță şi în numele Poloniel fără ca să fi fost consultată și ea. Prin acâsta se
calcă inse ori-şi-ce lege omenâscă ori dumnedeiască, se
sguduie

până în măduvă

încrederea

răment, se scâte din ţiţini
giamentele

confirmată

prin ju-

ori-gi-ce încredere în anga-

luate prin tractat şi se rump

cu desăvirgire

tote legăturile de comunicaţiune între om şi om. Susținerea acestei base va să dică a impune regatului legea
croită de alţii, a nu-i permite să-şi stabilescă el însu-şi
condiţiunile de pace şi a-l silui, ca să primescă cu
răbdare pacea croită după buna chibzuiuţă a altora. E
de temut, că se va

cumpăra

prea scump — nu

0 pace

sinceră şi dălauitore, ci un răgaz scurt şi pentru creştinătate păgubitor, deci că alianţa şi altfel slăbită se
va desface pe deplin şi opera grandi6să a mal multor
secole ra fi nimicită prin mijlocirea unei păci pe cât
de scurte, pe atât de nesincere.

Fericirea creştinătăţii,

binele statelor şi ondrea impun deci deopotrivă stabilirea
unei păci dăinuitâre şi conforme cu stipulaţiunile tractatului de alianţă sfintă“ 1).
Acâstă protestare făcută de'ncercare ?n culmea strimtorării ca cel din urmă expedient a fost trimisă nu
numai mijlocitorilor, ci totodată şi plenipotenţiarilor
austriaci, a fost înse lipsită de ori-zi-ce resultat atât
1) Liţterae ă Legato Polonico

ad. DD-os Mediatores Petrovara-

dini die L'7-ma Octobris 1698 seriptae. Lettre du Comte Schlik
au Comte Kinky, ddo. Fatak, 22 Octobre 1698.
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faţă cu Turcii, cât şi faţă cu representanţii împăratului, care cunoştiai forte bine stările Poloniei slăbite
prin anarchie. Malachowski a urmat şi el la congres o
politică încurcată şi răi calculată: el stăruia, ca mal
nainte de a se începe negoţierile cetatea Camenița, care
se afla în stăpânirea 'Turcilor, să fie recunoscută ca
aflându-se în stare nevătămată în posesiunea actuală a
Poloniei şi işi dedea silința să intemeeze acestă cerere
în tot casul curi6să prin fel de fel de sofisme, fără-ca
să accepte ori să respingă pe faţă basa negoţierilor de
pace, ci făcea în mod indirect şi tacit acceptarea ei
atîrnătâre de la primirea cererii sale 1). In faţa stărilor
desolate ale Poloniei, pe care atât amicii, cât şi ina-

micii

le cunoşteaii forte

bine,

silinţele,

mijlâcele de

precauţiune şi expedientele lui î6te mai putut să producă râdele dorite. Desbinarea între cap şi membre creştea adecă în Polonia neîncetat şi într'un grad îngrijitor, nobilimea era nemulțumită, ţara era cu desărirşire sleită, Litvania era sfişiată de turburări, răsboiul
cu Brandenburgul părea, pentru Blhing, din ce în ce
mai apropiat, ear Regele şovăitor era încungiurat de
sfetnici egoişti şi lipsiţi de patriotism.
Era âncă vie în memoria Curţii din Viena reamin-

tirea zelului înfocat,

cu care Cor6na

Poloniei năsuise

mai nainte spre o pace particulară pentru sine şi cum
acâsta a fost zădărnicită mai mult prin o minunată
înlănţuire a împregiurărilor decât în virtutea credinţei
de aliat a Poloniei. Impăratul considera drept temeiii
") Raportul ambasadei
Noemvrie 1698.

împărăteşti.

Tăbăra
,

d» la Carlovăţ, 5
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de reclamaţiune

contra

guvernului

regal şi împregiu-

rarea, că acesta, deşi mal ântâiă prin tractat
ul de la
16831), apoi cu ocasiunea intrării sale în sfinta
alianţă

(1684) primise sărbătoreşte asupra sa îndatorirea de
a
scâte contra dușmanului comun o armată de
40,000

6meni, de la despresurarea Vieneţ nici o
dată n'a scos
în câmp acest contingent întreg, ci, în
genere, numai

12,000 până la 15,000 de 6meni, şi prin urmare
n'a
împedecat, conform cu disposiţiunile ambelor
tractate,
pri diversiuni energice înaintarea ivimiculut spre
ţările
împărăteşti, ci prin încetinla şi prin lipsa de
energie
a sa i-a dat putinţa de a-şi îndrepta întrega putere
contra Împăratului, Dacă nu-și făcuseră mari ilusiun
i
în ceea ce priveşte cooperarea în răsboiii a Polonie
i,
Austriacii ştiaii tot atât de bine, că ţara acesta, lipsită
de tote şi istovită atât de fomete, cât şi de desbină
ri
interve, nu e în stare să porte r&sboiul ea singură
, ci,
din contra, doreşte să nu mai adauge la miserii
le ei
de acum şi altele 2), şi tot atât de puţin se pâte
rădăma cu siguranţă pe Ţarul de Moscva, singurul aliat,
de la care ar put6 să spereze ajutor indestulător şi
care i-Pa şi promis cu doi ant mai nainte, dar în zadar. Cât de puţin preţ punea Petru cel Mare pe alianţa
Poloniei, acâsta se vede din observaţiunea ce făcuse
după-ce trecuse în călătoria Jul prin acestă țâră învecinată. „Regii Poloniei mi se par, -- a dis el, — ca
') Poedas perpetuum offensium
I. Imperatorem, et loannem III.
initum Warsoviae, 31 Martii 1685,

et defensium inter Leopoldum
Regem et Regnum Poloniae,

2) Lettre du Cardinal Radzieiowsky

Radzieiowce, 30 Juilet 1698,

au

Comte

Sedlinsky,

ddo.
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nişte copii ce staii âncă sub epitropie“. Şi pe cât de
puţin aştepta de la Polonia, pe atât de puţin era dispus să facă pentru ea, şi cu tote laudele lui asupra
grandidselor pregătiri maritime, el nu avea la îndămână nici necesarul material de ră&sboiii, nici tnsămnatele mijlOce pecuniare ce se cereaii pentru acâsta. Tâte
aceste consideraţiuni determinati pe cabinetul din Viena
să închee pacea chiar şi în casul, că Polonia va stărui
şi mai departe coutra păcii; spre a justifica tnse pentru
casul acesta pacea separată, care era contrară tractatului de alianţă, a fost pusă în evidenţă atitudinea
contrară tractatului, pe care regatul o avuse în trecut,
ca motivare pentru o procedere de acela-şi fel a Austriei în viitor. Vorba era deci, ca călcarea tractatului
să fie întemeiată tot pe o călcare de tractat 1) sărir-

şită de altul.
Motive atât de puternice şi parte expuse pe faţă,
parte presentate prin mijlocitori aii determinat în cele
din urmă şi pe Polonia govăitâre şi timp îndelungat
trăgănătâre să procâdă la negoţierile de pace, care sai
început şi s'aii urmat cu succes mai ales în urma atitudinii bine calculate a Austriei, căci în tâte fasele
acestor negoţieri de pace, precum şi la inceputul lor
Impăratul a îndrumat cruţător pe miniştri săi, ca faţă
cu Polonia şi faţă cu Rusia să observe conştiincios
tractatul de alianţă, şi a preferat să recurgă la intervenirea covirşitâre a Engliterei spre a determina pe

1) Reseriptul lui Leopold |. cătră ambasada imperială de la
Congresul din Carlovăţ, Viena 8 Novembrie 1698,

ST

Țarul să închee pace 1), când, în ajunul încheerit negoțierilor, fiind ambasada austriacă îndrumată să sub-

scrie tractatul şi fără

de Polonia ori fără de Veneţia

(tractatul incheiat cu Rusia nu împedeca pe Impăratul
de a încheia pace separată), cabinetul din Viena a răsbit cu înclinările lui spre pace atât de hotăritor, încât

Poloniei nu i-a ma! rămas

decât

să al6gă între primi-

rea păcii şi isolarea deplină. Ce-i drept, basa actualei
posesiuni, stabilită şi acceptată de Impăratul şi pentru

Polonia şi Rusia, wa fost recunosentă în mod hotărît
nici în acest

stadii

înaintat

al

congresului

de

cătră

aceste doue puteri; cabinetul din Viena nu voia înse de
loc, ca din causa acestei lipse de concordanţă congresul
să fie zădărnicit şi ca să fie tirit de cel dot principi
nemulțumiți spre reinceperea răsboiuluy, numai spre a
servi drept uneltă pentru interesele lor particulare. Ori
Rusia şi Polonia acceptă condiţiunea prealabilă a pose=siunii actuale, așa declara cabinetul din Viena, şi prin
acâsta se conformeză cu trebuinţa generală, ori n'o
primesc. În casul prim cestiunea se resolvă de sine;
ear în casul al doilea, dacă Austria şi Veneţia vor obține o pace dreptă şi echitabilă, cele doue puteri nemulțumite vor ved€ ele înşile, cum vor continua singure răsboiul şi cum o ror scâte Ja capăt cu Turcii.
Deşi cele doue puteri nu pot să fie oprite a-şi face
propunerile separate, cu ocolirea mijlocitorilor, direct la
Portă, tot atât de puţin ar pute aceste propuneri sepa5 Leopold

Î. Aprobarea

renţă ministerială
Viena,

propunerilor făcate de a doua confe-

în ceatiunea

15 Aprilie 1698.

negoţierilor

de pace cu Turcii.
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rate să împedece pe Impăratul şi pe Republica Veneţiei
în libertatea lor de a privi lucrurile din punctul lor de
vedere şi de a procede conform cu acesta. Cabinetul din
Viena a hotărît dar ca nici chiar prin retragerea din
congres,

cu care ameninţa

se lase a fi abătut
Austria .

ambasadorul

de la

1) Lettre da Comte

Kinsky

pace

ă

Poloniei,

să nu

în ceea ce priveşte pe

Lord

Pagett,

ddo.

Vienne,

1

Septemrrie 1698.
"_<Or, pour ce qu' est de la Pologn' et la Moscovie, il est vra
«in facto gue PEmpereur et la Republique de Venise ont
<DOur ces puissances

comme

pour soy

meme

stipuliz

pour

<fondement de paiz le sâdit Uti possidetis, lequel a 6t6 de
«la part des Tarcs pour eax accepte, comme pour l'Empereur et
«Venise; mais je n' oserois pas dire, que de la part de Pologn'
cet de la Moscovie il aşe 6t6 acceptă comme de la part de PEm«<pereur et de Venise, car ils ne sont pas expliqu6z positivement
«la-dessus, comme

Pont fait VEmpereur

«vray aussi que le Plenipotentiaire

de

et Venise;

Moscovie

<pour se rendr' au Corgrts â Peterwaradin,

<Republique

de Polozm”

«<envoyer au plustât

leur

ont

et que le Roy et la

iterată declarez

plenipotentaire,

mais il est

part droit ișș

d 7 vouloir aussi

lequel,

ă ce que j'en

«erois, y viendră droit de Pologne. Or, cu bien ges deux Pais<sanges se vondront tenir ă L'uti possidetis, pour euz comme
«pour nous stipul6 et; acceptă, oa non; au premier cas, Pon en
<a 8 quo Lon en peut desirer; au second cas, si les Tures donsnent de la satisfaction just” et convenabl' ă VEmpereur et â
“Venise, ce sera-t ă eux de songer aux moyens de continuer la
«guerre contre les Turcs, extremit€ ă la quelle je ne scauroism'
<imaginer qm' ils troușeront bon de s exposer.,

<la Pologne, je m' imagine que le
«Kamieniez ras6, le guel avec les
«in statu quo applaniroit ce qi
Lettre du Comte Kinsky ă Lord
tobre 1698.

. A l'6gard de

plus dificil tiendră a regevoir
limites deja offeris rendu
i y a le plus de difficile.
Pagett, dăo. Vienne, 18 0c”
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El a fost înse împius spre acâstă hotărîre şi de stăruinţele plenipotenţiarilor turceşti, care ai pus cel din
urmă termin de opt ile pentru încheerea păcii ori cur=
marea negoţierilor.
In dosul acestei stăruinţe austriacii bănuiali o manevră pusă de Turci la cale în tainică înţelegere
cu
Polonia şi cu Rusia, care nu erai contra unei păci separate, prin care sfinta alianţă se spărgea şi Impărat
ul
şi Veneţia, ajunşi în isolare, istoviţi de răsboiii şi
neputând să continue luptele decât cu multă greutate,
deveniali accesibil! pentru condițiuni de pace mai
blânde 3). Acâstă temere a avut un efect atât de deci:
siY, încât ambasadorii împărăteşti ali comunicat mijlocitorilor condiţiunile definitive şi acceptabile pentru Turci
ale Austriei chiar mai nainte de a fi sosit hotărirea
definitivă a Veneţiei, pentru-ca să asigureze încheerea
păcii în tot casul.
*
Bănuiala Curţii din Viena şi temerea ei eraii de alt-

minteri provocate

«Au este, V. E-ee

mai mult; de uneltirile
jugeră facilement

Franţei,

Elle-meme

que

care,
nous n

«ponYons pas empecher que la Pologn' et la Moscovie ne fassent

<librement leurs propesitions ă'la Porte, mais la qoalit6 des cel«les qm" elles auront faites, n'6tent pas la liberte ă V'Empereur

«et ă Venise d' y faire telle reflexion qu' ils jugeront just et
<convenable».
Lettre da Comte Kinsky ă Lord Pagett, ddo. Vienne, 20 No-

vembre

1698.

«La retraitte de VAmbassadeur de Pologne ne feră pas du re<tardement ă ce traitt, dont ce Ministre commeng ă souhaitter
<avance . ., , „>
1) Votul conferinţei ţinute de consiliul intim: împărătese.

Viena, 18 Decemvrie 1698.
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cu tâte că încheiase pacea de la Ryswik, tot mai pescuia în turbure. Franţa ii oferise adecă prin ambasadorul ei Marquis de Villars cabinetului împărătesc cu
mână prietenâscă, dar cu gând de vicleşug şi sub aspectul implinirii unei dorinţe exprimate de Portă intervenirea sa pentru promovarea păcii. La acest ofert fără
îndoială suspect al adversarului tăinuit cabinetul austriac
a dat răspunsul, că fiind basa negoţierilor de pace sta-

bilită şi fiind reservată pentru congres numai aplicarea
ek precisă, negoţierile de pace ajunse astfel într'un
stadiii înaintat sunt apr6pe de a fi încheiate, că Imp&ratul nu pâte să procâdă fără de a se fi consultat mai
nainte cu curţile mijlocitâre şi fără de a fi primit consimţământul coaliaţilor şi că negoţierile privitâre la
acestă propunere ar causa neapărat o perdere de timp,
care nu s'ar put6 concorda cu intenţiunile doritore de
pace ale cabinetului frances 1). Cercetând mai cu din
1) Lettre du Comte

Kinsky

a

Lord

Paget,

ddo. Vienne, 10

Aoât 1698,
Javis ă V. Ecce que VEnvoys de France Marquis de Vilara a
donne part icy, que les Turcs ayant desir6 dans qe negoţe de
pâix Ventremise da Roy Son Maitre il avoit ordre de sonder si
Von agreeroit işi avec asseurance gu'en cas de si, Sa M-te T. C.
chercheroit en toute maniere d'7 avantager les intârâts de la
Cretiennită, et sartout ceux de PEmp-r. M'en ayant fait confidence, Jay repondu par ordre que Sa M-t6 Imp-le receroit avec
heaucoup d'estime ces exhibitions du Roy 77. C., mais que le fon-

dement de la paiz ă faire se trouvant

juste par les mediations

de Sa M. B-que et des Mm-rs les Etats-Qeneraox, le congrts netoit destin que pour Vexecation du sudit fondement, et on espe= »
roit d'en venir ă bât en bref, et qae PEp-eur n'y pouvant sans
Lâveu des mediations regens et sans le consentement

Atliez 7 seul appliqaer, il ponroit

juger

du rest dea

que cela causeroit une
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adins, cabinetul din Viena a ajuns in curând să descopără cursa franţuzâscă, care părea a fi pusă fie pentru
trăgănarea congresului, fie pentru-ca să ajungă mai
uşor la cunoştinţă amenuntelor negoţierii privitâre la
incheerea, păcii; căci Franţa nu primise de loc de la
Pârtă invitaţiunea de a mijloci şi nu era de loc doritâre de pace, ci ambasadorul ei din Turcia lucra, din
contra, din răsputeri contra păcii şi nu se sfia în acâstă
lucrare a sa de nici un mijloc ,
«perte de tems contrair' aux bonnes intentiona de Sa M. T. (,
«<qu' ă ce qw' il en a temoiznă, desire cette paix avancse. [la

«fort bien regeue cette r&ponțe donnde par confidange; je ne say
«si les Turca ont veritablement dâsirâz, cett” entremige ;
mais
«sis VOnt fait sans le sceu des Mediations receues, et si celles-

<cy Y ont consenties,
1) Lettres de Lord
Acut (4 Sept.) et 28
s6re se dice:
«Je pui assurer V.

c'est bauconp ..... >
Pagett au Comte Kinsky, ddo. Belgrade, 25
Aout (7 Sept.) 1698. [n cea din urmă seriE-ce gue

le part qu' a donn6 PEnvoş6 de

«France que les Turcs dans ce Negoce de Paix ont d6sir6 Ventre<mise de son Maitre, est de son inuention. Bien an contraire

«l'Ambassadeur de France icy, qui au Vizir d' a present fit une
«semblable proposition, autrefois, ne fut pas 6cont6; depuis quoi
cil ne lui a plus parl6, mais îl a essay6 de dificulter la Nego«tiation, autant qu' il a pâ, et il a employ€ tous les moiens

<immaginables pour en aenir a bout, sans Bonger aux interâts de

«la Chretienet€, bien moins a cenx de Sa M-t€ Imp-le; et bien
«probablement ce que PEnuoy€ a fait dernitrement, n' a âts qw
<a dessin d' amuser et retarder le Trait6, oa pour apprendre
<quelques Noovelles de son progrâs. Au fond, il n' y a rien de
<vrâi, de ce que ă V. E-ce a cont6 le Mars de Villars.
Das erstgedachte Schreiben enthâlt hieriiber Folgendes :

«Il est vrai qne, tât aprâs que le present G-ă Vizir fat eleu6
<a cette Dignit6, V'Amb-r de France ini proposa Ventremise da
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Paralel cu năzuinţele pentru încheierea păcii curtea
împărătescă îşi urma în taină, şi lucrarea pentru zădărnicirea planurilor de cutropire teritorială ale Polonici. Nu peste puţin cabinetul din Viena a primit prin
rapbrtele trimise de Sodlnizky de la Lemberg ştire despre întelnirea "Ţarului cu Regele August II. şi despre
primejdi6sele planuri de răsboiii ale acestuia contra Moldovii, Munteniei, Ard6lului, ba eventual chiar şi contra

<R. T. 0, pour pourchaser la paix a Vienne; a quoi le G-d Vizir
«repondit: <Vous etes des mnouveaux Reconciglida qui deuri6s
«atâcher d' affermir uos interez la, auant

d' offrir uos offices a

«ad autres, Quand on ueut tracter la Paix, nous auons icy des
«sAmb-rs Mediateurs de Sa

««Bas, qni sont approuves

M.

des

Britt-que

et des Etats des Pais

Deux Parties, qai ont longtemps

« etrauaill€ anec application pour y uenir a bout; e est lear Me««diation que nous employerions, la uotre metant, peat etre, pas

«<fort agreable». Cette râponce
«depuis n' en a plus parl€, au
«go on annullât le Commerce,
sil s' est appliqu6 a tous les

fermă la Bouche a VAmb=r qui
contraire, il a fortement sollicit6,
dernierement; et pour y reussir,
Ministres, il a pratiqu6 le Tatar

«Han et le G-d Vizir; au premier il a sugger6

les circonstancea

«et ! Btat de la Pologne et de Moscorie, pretendant Ini persua«der qu' il n' y anoit rien a creindre de ces cotâs la, puisqusils ' etoient pas en tat d' attenter acune chose de conside«rable. A Vaatre il insinna que le Roi d'Espagne etoit mourant,

aque la Guerre auee la Maison d'Autriche
«tt, et que cependant, temporisant un

se r' allumeroit bien
peu, la Porte pouroit

«avoir la Paix a tels conditions qu'elle uoudroit,

sans abandoner

«(par une Pair foarrse) a leurs ennemis un si grand etendue de
«Pais; îl a, de plus, declar, que le R. 7. C. 'approuveroit pas
sPaccomodement, et îl deploye tous ses adresses pour le rompre.
«Tout cecy, ai

<d6marches»,

sşeu

des

personne

tres

bien

informâs

de ses
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Silesiei 1) când sa țin
ut conferenţă ministeri
ală sub
preşedința Impăratuluj
şi S'a luat hotărtrea
de
a împedeca cu orj-ce preţ,
la nevoie chiar şi cu
arma în
mână pe Polonia să
cucerâscă Moldova, Mun
tenia şi
Ardâlul, de a spori în
vederea acestui scop tru
pele îmluptă şi de a vesti de
o cam dată pe Principele
BrâuCoYanu prin secretarul
săi privat Dindar, care
în curând
urma să fie concediat, des
pre primejdia ce-] amenin
ță
din partea Poloniei şi a-l
recomanda cele maţ potriv
ite
mijl6ce de scăpare ; în ceea
ce priveşte Moldova, Curtea
din Viena se mângâia cu
imposibilitatea de a întreţ
ine
în ea 0 armată maj însemn
ată timp mat îndelungat,
Ceea ce va sili oştirile pol
onese să se retragă 2). De
6re-ce inse ştirile sosite în
urmă lăsaii să se prevadă
că expediţiunea poloneză a
fost deocamdată amânată şi
că era astfel înlăturată pri
mejdia ce amenință acele
țări, Curtea din Viena s'a
hotărit şi ea a lua măsuri
mai blânde şi a dispus, ca
îu ceea ce priveşte Moldova şi Muntenia să fie nor
mative parte disposiţiunile
tractatului de alianţă sfintă,
parte instrucţiunile date
în urmă ambasadorilor regali
asupra pretensiunilor Poloni 3).
ei

Stăruinţa, cu

care

prevădătorul şi precautul cabine
t

1) Raportul Comitelui Sediniski,
Lemberg, 2] Augu

st 1698,
*) Conferenţa ţinută la 3 Septemvr
ie 1698 la Maj. S. Imp.
Presentibns: Augusto Romanoram
Rege, Principe Salmb, Comitibus Kinsky, Waldstein, Oetting, Kauni
tz, Stahremberg, Buccelini,
secret. de Webern, Harting, Dalbe
rg et Weiszenberg,

2) Protocolul conferenţei ţinute în cesti
unea, păcii co Turcia
la Excelenţa Sa Comitele Kinski în diua
de 21 Septemrrie 1698,

59,838. III.
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din Viena a insistat să i se acorde Ardâlul şi care a
şi fost încoronată de suoces la încheerea păcii, era determinată,

pe lângă

multe

alte consideraţiuni,

mai ales

de următârele doue, care sunt fârte caracteristice: una
e, că.în ochit lui perderea Ardâlului era deopotrivă ca
aservirea şi deplina subjugare a Munteniei de cătră
Torei, prin urmare

o înlăturare

pentru

totdeauna

a în-

rîuririi austriace asupra poporaţiunii şi asupra Domnului din acâstă ţară supusă supremaţiei otomane.
Adona era, ca stăpânirea Ardâlului se presenta ca o
pârghie sigură contra tendenţelor cutropitâre ale Rusiei,
care, ce-i drept, de o camdată voia să'nghită numai
Crimea, reuşind înse să resolve problema acâsta, nu
lipsia a-şi întinde în virtutea nesecatei riîvniri de cucerire şi spre Basarabia braţele de polip, ceea ce-i dedea
putinţa de a exercita asupra Austriei şi asupra Poloniei
o presiune de o potrivă de stricăci6să *). Agerime profetică, a căreia dreptate prea în curând a dovedit-o
viitorul, care înse, durere, n'a fost însoţită totdeauna
de fapta energică.
În tot casul atât înainte de congres,

cât

şi în tim-

pul congresului i-a fost Impăratului de mare folos înriurirea secretă, pe care o avea asupra Munteniei. Corespondenţa urmată prin ascuns, pe care Curtea din

Viena o întreținea alăturea
Paget,

sufletul

cu cea

oficială cu Lordul

mijlocirii, care lămuria,

întregia şi câte

o dată rectifica şi care a şi hotărît s6rta congresului,
a trecut prin mânile lui Brâncovanu, care a justificat
1) Părerea conferenţei asupra celor trei cestiuni principale ce
se pun la stabilirea nouelor hotare 1698.
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atât de bine încrederea pusă în
el, încât guvernul împărătesc i-a exprimat după iniţi
ativa luată de Paget în
mod măgulitor mulţumirile sale 4),
T6te aceste împregiurări şi înrî
ariri opuse aii format peutru satea de cotropire
a Poloniei un val nestrăbătut, şi sub asemenea ausp
icii nefavorabile sa
iuceput negoţierile Poloniei în
congres. Chiar prima
întâlnire alui Malachowsky cu
plenipotenţiarii turceşti
(la 21 Noemvrie 1698) a rămas
fără de nict Un re=
sultat, fiind-că aceştia punea cond
iţiunea, ca să se deşerteze forturile pasagere ridicate
Impregturul Cameniţei, precum şi castelele ce eraii
în Moldova ocupate
de trupele poloneze şi să se rest
abilâscă şi cele-lalte
stări de lucruri ca'a ajunul răsboiul
ui, ear Malachowski
făcuse obiect al cererii sale predarea
cătră Polonia a
Cameniţei în statu quo, deci întrâgă,
precum şi a Podoliet, a Moldovii, a Munteniei şi
a Ucrainei2),
ln proxima

conferență

la care Malachowsky
1) Lettres

et 24 Mars
Kinsky

de

(3

Lord

ma

cu

imperiali!

luat parte,

(23

Schlick

Pagett au Comte Kinsky, ddo. 12/25 Mars

Avril) 1698.

Adrianopole. — Lettre du Comte

ă Lord Pagett, dăo. Vienne, 10 Mai
1698. —

Comte Kinsky an General

Noemrrie),

Comitele

Rabbutin

Lettres du

en Trausilvanie, ddo, Vienne,

10, 17, 24 Mai, et 18 Octobre,
*) Domandarono îi Turchi che si
evacaasse attorno Camenel
gli fortini, sagt das offeielle Protok
oll des Carlovitzer Friedenscongressts im k. k. Staatsarchiv, pag.
56. Hammer (VI. Bd. 687
5.) vergiszt, dasz die Tiirken die polnis
che Răumung der Haapt-

festung Kamieniez schon deszhalb nicht auspr
echen konnten, weil
diese ja seit vielen Jahren in ihrer eigene
n Gewalt stand, Auch
iibergeht er die polnischa Porderang der
Walachei mit Stillschweigen.

şi Lordul Pagett aii susţinut interesele Poloniei. Lordul
Pageit în deosebi a invocat declaraţiunea dată de Turci,
că faţă cu Polonia sunt gata să recunâscă hotarele
vechi, ear în acâsta se cuprinde implicite, — aşa gice el, —

acordarea Podoliei,

a Ucrainei şi a cetăţii Camenița

Poloniei, care înainte de acest răshoiii a avut stăpânirea
nediscutată a acestor teritorii. Pretensiile Poloniei asupra
Moldovii, îndeosebi asupra mânăstirilor fortificate ocupate de ea, pot fără îndoială să fie înlăturate; Cameniţa deasemenea ar put să fie predată şi în stare dărâmată, dar numai permiţându-i-se Poloniei so rezidscă, dacă aşa le convine ambelor părţi.
Cu asemenea concesiuni Polonia după î6te semnele
S'ar mulţumi, — aşa a încheiat Pagett, — ceea ce şi
Comitele Kinsky a exprimat în cea din urmă scristre
a sa ca speranță a Impăratului; de la acâstă propunere a Împăratului, care formeză cheia întregel negoţieri, nu se pâte face abatere nici cât e negru sub
unghie, şi fără de acesta totul ar trebui să se zădărnicâscă 1).
Deşi acâstă întervenire energică a mijlocitorului trebuia să aibă, fără îndoială numai în mod pregătitor şi
fără de efect; imediat, o înriurire moderatbre asupra
Purcilor, mai rămânea să devie şi Polonia mai concesivă, pentru-ca înţelegerea să se p6tă face la timp.
Căci în adoua întâlnire cu Polonesii, la 25 Noem-

vrie după amedă-di, Malachovsky a început cu un lung

şi inutil discurs

asupra

pretensiunilor

făcut în cele din urmă propunerea,
1) Protocolul congresului pag. 63 şi 66.

ţări! sale şi a

că dintre cele cinci
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posițiun! ce ocupă la mâniatirile
din Moldova, Polonia
să înapoieze Porţi! dous, ear pe
cele-lalte trei să le
păstreze, pentru-ca, precum dicea
el, să aibă cel puţin
un picior în Moldova.
Turcii ai ris de acâstă propuner
e naivă 1), căci întelegeaii prea bine intenţiunea,
Poloniei de a pune cu
timpul şi cel-Palt piclor pe terit
oriul Moldovit,
In conferenţa ţinută de Ture!
cu Austriacii, la ]
Decemvrie,

Comitele

Schlik şi Lordul

Pagett,

fără

ai

resolvân

d
punctele privitâre la pacea cu Impă
ratul, ai luat ear
curântul ta favorul Poloniei şi
ai stăruit în comun
acord să obţie pentru ea, comform
cu basa negoţierilor,
provinciile, pe care le avuse înainte
de răsboit, se înţelege cu excluderea Moldoril. Cu acea
-şi hotărîre înse,

şi de astă-dată

nu

de

succes,

stăruit

şi

pe
lângă plenipotenţiarul Poloniei să-şi
reducă pretensiunile.
Astiel âncă în afreia conferenţă polo
nesă, care s'a
ţinut la 4 Decemvrie, s'a stabilit înţe
legerea în ceea ce
priveşte cestiunea principală şi în a patr
a şi a cincea
conferenţă (6 şi 9 "Decemyrie) totul s'a
finalisat, apot
în aşeasea şi cea din urmă conferență (18
Decemrrie)
Sai verificat şi s'aii înlăturat deosebiril
e dintre textul
turcesc şi cel latin al ractatului, Numa
i decât după
încheere Malachowsky a exorimaţ plenipot
enţiarilor aus-

triaci malţumirile

sale pentru conlucrarea

pe cât de

merit6să, pe atât de norocâsă a Impăratu
lui pentru sa1) «Li Ambasciator di Polonia doppo un gran
discorso inutile,
alla fine per conclusione hă ofterto di cedere
della Moldavia de
5 monasteri osia forti ivi

posessi

due

et

guardare li tre altri,

per havera un piede in Moldavia, del che
i 'Turchi se ne risero»,
Protocolul conf. pag, 66.
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tisfacerea definitivă a Poloniei, care a răuşit mat bine
decât se putea spera în împregiurările date!),
Cheia pentru acestă răpede şi surpringătâre schimbare
în felul de a gândi şi de a procede al plenipotenţiarului polones, care printr'un fel de săritură s'a făcut
dintr'un îndârjit apostol al cruciatei un zelos predicator al păcii, avem s'o căutăm în împregiurările arttate mai jos, care aii siluit voinţa lui ca un fel de
şurub diplomatic.
De 6re-ce adecă cererea privitâre la cedarea Moldovii
nu găsia nici un resunet la plenipotenţiarii turceşti,
ear Cabinetul

din Viena

Qupă încheerea noroc6să

a ne-

goţierilor sale aştepta cu nerăbdare, ca să închee şi
aliaţii ei pe ale lor, pentru-ca să proc6dă la semnarea
formală

a tractatului,

şi astfel

era

hotărit,

ca în cel

mai r&ii cas să închee pacea fără de Polonia şi Rusia
şi numai cu Veneţia2), posiţiunea Poloniei a devenit
chiar şi numai prin acâsta critică şi Polonia era ameninţată de a rămâne isolată ; în timpul congresului înse
1) Protocolul conferenţei pag. 112--119. Diarul congresului de
pace de la Carlovăţ, pag.

47. (In archiva e. r. de stat).

3) Lettre du Comte Kinsky
Novembre 1698.
<sonder et nous

au Comte

Schlik, ddo. Vienne, 9

Pasagiul relativ sună: <]l seră neceesaire de
avertir ă tâmps des intentions, Inatructions et

<de ge qu' au câs le pis de tous lAmbassadeur de Venise 3 vou«dră ou pourră faire; car de Compagnie avec luy on pour«roit franchir le pas fait
la paix sans la Pologr” et la
«Moscovie, mais le faire sans Venise, la chose seroit plus diffi-

«cile, et meriteroi plus la consideration, si que ponr scavoir ge
<q îl 3 auroit ă faire en ce mechant cas, îl faut ctre inform
<ă temps des intentions et ponvoir de Mr. ! Ambaseadeur de Ye«nise».
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situaţiunea a devenit în adevăr primejdi6s
ă din causa
îndărătnicie“ Veneţiei, care nu voia
de loc să revunţe
la Morea, căci Curtea din Viena, dorin
d să închee pacea
cu ori-ce preţ, a luat ori părea, cel
puţin, a fi luat
hotărirea să părăsâscă şi pe Veneţ
ia şi să subscrie
pacea, dacă altfel nu se putea, numai
pentru sine şi
fără consideraţiune pentru aliaţii ei. Căci
prevădând cu
privire clară apropierea grelei furtune
a răsboiului de
succesiune la tronul Spaniei, Cabinetul
din Viena era
prea rece calculator,

pentru-ca

să

mai

fi putut con=

tinua marele răsboiă cu Turcii numat de
dragul Parasului şi al Heliconului de mitologie renum
e, asupra căruia stăruia cu îndărătnicie plenipotenţiaru
l Veneţian 1).
Astfel li s'a dat ambasadorilor congresual
i austriacă
însărcinarea să facă, ce-i drept, tâte opinti
rile, ca să
obţie îucheerea unei păci colective, dar
să subscrie
tractatul de pace încheiat cu Impăratul
după-ce va fi
trecut infructuos cel din urmă termin
de 15 ile, pe
care-l acordaseră Turcii Republicei de
Veneţia pentru
stabilirea înţelegerii 2); dar la acest
extrem mijloc,
care nu numai desfăcea în mod pacinie
sfîuta alianţă,
ci o sfărâma cu violenţă, nici chiar la
nevoie et n'avea să recurgă decât cu multă preca
uţiune, ba chiar
1) Lettre du Comte Schlik au Comte Kinsk
y ddo.

Au camp

de
Carloviz, 2 Janvier 1699. <Le monde
auroit bien ct6 6tonns, sil
avoit vî vallamer une si sanglante
guerre pour le mont Parnasste et la fontaine de Helicon au
pi6 de la lettre, lesqael
nommement Pambassadeur voaloit compr
endre dans la chaine de
monta
gnes qu'il pretând hors de Tisthme,
En un mot, nous

som=
mes dans la plus mechante cris du monde
».
1) Rescript împărătesc cătră ambasada austri
acă de la congresul de pace din Carlorăţ. Viena, 19 Ianuar
ie 1699.
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cu repulsiune ostentativă, peutru-ca să păstreze cel puțin aparențele credinţei de aliat şi să arunce în faţa
lumii odiul păcii separate asupra celor îndărătoici.
Acsta îuse n'a impedecat pe guvernul împărătesc de a
da plenipotenţiarilor săi, chiar cu risicul de a amâna
cu atât mai virtos incheerea păcii cu Veneţia, îndoita
însărginare de a stărui în taină şi cu t6tă precauţiunea, ca nu cum-va Veneţia să fie satisfăcută pentru
renunţarea ei la Morea dându-i-se drept compeusaţiune
teritorii din Croaţia, Slavonia ork Dalmația, ceea ce ar
îi apropiat-o prea mult de hotarele austriace, şi ca
Republica de Ragusa să iasă învingătâre faţă cu rivnirile de stăpânire ale Veneţiei, căci supunerea la supremaţia Veneţiei nu se concordă cu actualele interese ale
Austriei şi âncă mai puţia cu cele viitâre. Ei aveai
înse să păstreze aparențele unei neutralităţi imparţiale:
şi să-şi acoperă stăruințele sub velul unei atitudini

pasive 1).

Indămânatecul cancelar aulic Kinsky, care într'o seri-

s6re confidențială adresată lui Ottingen

mărturiseşte el

însu-şi cu vorbe seci, că „dice ceea ce nu gândeşte şi
gândeşte ceea ce nu dice“ 2), e în Viena representantul
1) Rescriptal lui Leopold [. cătră ambasada împărătescă de la
congresul din Carlorăţ. Viena, 26 Ianuarie 1699. (Intregiri şi
lămuriri).
Scrisdrea lui Kinsky

cătră

nuarie 1699. (Prima a fost
tatului, ear a dona deja în
se fi ştiut acâata la Viena).
2) Scris6rea lui Kinsky,
1699. «Din prima (scrisire

Comitele

Uttingen.

Viena,

27 Ia-

emisă chiar în diua subserierii tracdiua următâre, dar mai nainte de a
_
cătră Ottingen. Viena 14 Ianuarie
cătră Lordul Paget) vei veds, <me

principal al acestui machiavelism,
care, rădămându-se
pe de o parte pe victorit câştigate,
ear pe de alta pe
bunele încliuări ale mijlocitorilor
şi ale ambasadorilor,
era mai presus de diplomaţia aliaţ
ilor şi în deosebi de
a Poloniei, care atât prin slăbiclunea
el internă, cât şi
prin isolarea ei în afară era impe
decată în urmărirea
uneă politici independente şi nevoită
a se rădăma pe alţii
mai tari, Forte fireşte dar Malachow
sky şi-a redus cu

atât mai vîrtos pretensiunile,

cu cât Tarcil declaras

eră
fără de încungiur, că numa! din
consideraţiune pentru
intervenirea Impăratului i se fac Polon
iei 6re-care concesiuni şi că numa! şi numa! Împăratu
lui ati să-f mulţumâscă Polonesit, dacă nu sunţ
mărginiți numai la
statul quo înainte de răsboiă ; astfe
l plenipotenţiariy
austriacă ai putut şi ei să obţie redu
cerea prentensiunilor Poloniei 1). La început înse
îngăduinţa plenipotenţiarului polonez, forte mărginită
prin instrucţiunile
primite de la Rege, tot n'a mers
până la acceptarea
ofertelor făcute de Turci. EL tot maţ
persistă să-şi înîgă piclorul în Moldova şi nu a voit
în deosebi nici
după-ce Turcii ii acordaseră cedarea Podol
iei, a Ucrainei
şi a Cameniţei în stare nevătămată
să renunţe la cele
cincă slab fortificate mânăstiri din
Moldova, care cu
dicere quod non cogito et cogit
are quod non dico>, ear din
a doua (cătră Ruzzini) vei înţel
ege, că ei proced faţă cu el
ca
aliat, cu total sincer, praevenien
do futura, ori şi-cum ar ieşi
acest tractat, scarricandone le
proprie et incarricandone quelle
d'altrai>. *) AL nouelea raport al plenipotenţiari
lor austriaci cătră Impăratul. Tabăra de la Carlovăţ,
92 Noemvrie, 1698. Lettre du
Comte

Sehlik au
Noembre 1698.

Comte

Kinsty,

ddo. Camp

de

Carloviz, 27
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tului,

ci să o transforme

în

ochit

lumii

cu

6re-care

verosimilitate în o bănuială şi în acusare adusă contra
purității credinţei de aliat a Impăratului, ear acâsta
producând

în mod

artificial

impresiunea,

că Polonia a

fost împedecată prin intervenirea Imyăratului în urmărirea folOselor sale şi astfel păgubită, pentru-ca prin
acesta ori să determine pe Austria a interveni cu mai
multă

hotărire în interesal

Poloniei, ori să arunce asu-

pra altora vina pentru înfrângerea suferită 1). De 6re-ce
înse nici acest ultim mijloc n'a avut efect, Polonia tot
s'a hotărit în cele din urmă să cedeze, şi aşa se explică
fenomenul significativ, că în conferența de la 9 De-

cemvrie Malachowsky

s'a învoit (cum

sus) definitiv asupra stipulaţiunilor
tatului

de pace dintre Turci şi Polonia,

rat prin o renunțare

făcută

în

s'a arâtat maj

principale ale trac-

sensul

ților stăpânirea directă ori cel puţin

care a inlătu-

dreptului

gin-

supremaţia poli-

1) Al un-spre-gecelea raport al plenipotenţiarilor împărăteşti.
Tabăra de la Carlovăţ, 27 Noemvrie 1698.

cmaiiia a _ eeta

nu voia, după cum dicea, să facă alte propuneri decât
după-ce toţi ccaliaţii îşi vor fi încheiat negoţierile şi
Gre-cum în virtutea unei necesităţi iresistibile. In dosul
acestei trăgăniri se ascundea pe lângă mărginile ptenipotenţei şi intenţiunea nemărturisită, ca nu numai să
nege recunoştinţa datorită pentru interrenirea Impăra-

10005 AI CIBIN CETE oc

numajy cea mal mare avea o sută, ear cele-lalte numai
câte cinci-deci de 6meni ca garnis6nă polonesă; căci el

.

anevoiă ar fi putut să resiste unui atac făcut de vre-o
căpetenie de partid şi cu atât mai puţin eraii în stare
de a suporta asediul unei armate mai mari şi din care
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tică, la care atâta timp şi atât de în zadar a rîvnit
acest regat asupra Moldorii. Bucurându-se de acesta,
chiar când a primit prima ştire despre pornirea Poloniei spre încheerea păcii, Impăratul s'a exprimat, că
Polonia, primind de la Turci drept compensaţiune pentru restituirea câtor-va posiţiuni neînsemnate ce-i aduceali regatului mai mult pagubă decât folos nişte ţări,
pe care nu le cucerise mai nainte, a obţinut condițiuni
ingdecit atât avantagi6se ca ale ori-şi-cărnia dintre ceialţi coaliaţi 1). Şi întocmai precum ma! nainte se gân=
dia se închee pace cu Veneţia şi fără de Polonia, Curtea
din Viena era acum gata să închee mult dorita pace cu
Polonia şi fără de Veneţia, care făcea greutăţi 3). Şi
mal ales ajutorul ambasadorilor îmy&răteşti a fost ceea
ce a, făcut să trecă în mânile Poloniei cetatea Cameniţa în stare nerătămată (cu excepţiunea geamiilor,
care urmaii să fie dărâmate) dimpreună cu întrega artilerie, pe care Turcii o luaseră când cu cucerirea cetăţii.
Resultatul în deobşte favorabil al negoţierilor a întrecut atât de mult aşteptările plenipotenţiarului regal,
lucât el şi-a dat fără de rescrră bucuria pe faţă şi a
exprimat şi Impăratului în cel mai călduros mod mulțumirile sale pentru intervenirea pe cât de puternică,
1) Rescriptul lui Leopold 1. cătră ambasada împărătescă din
sudul Ungariei drept răspuns la raportul ei de la 2 Decemvri
e,
Viena, 12 Decemvrie 1698.
2) Reseriptul lui Leopold 1. cătră ambasada împtrăte
scă de
a congresul din Carlorăţ. Viena, 19 Decembre
1698.

pe atât de îructu6să 1). După-ce a formulat în tâtă regula instrumentul de pace definitiv stabilit şi pentru
deplină siguranţă l'a predat ca act definitiv obligator
pe la sfirgitul lunei Decemvrie mijlocitorilor, s'a unit şi
el cu ambasadorii Austriei şi cu al Veneţiei, pentru-ca
să facă mai accesibil pentru pace şi pe representantul
Moscorit,

eare era fârte

neliniștit

în

urma

aderării la

pace a Poloniei.
„Afacerile Poloniei, — il scria el, — nu sunt âncă
ps uscat, dar sunt intrate în port“,
Deşi nu s'a ţinut pe din destul scmă de dorinţele
Republicei şi afară de acâsta in urma necesităţii am
avut să fac concesiuni ce trec peste mărginile puse de

instrucţiunile mele, ţiind s6mă de actuala stare a Po-

loniei, tot am socotit a fi mai bine să string potrivit
cu cererile furtunei pânzele şi astfel am preferit o compensaţiune mică faţă cu o ingrijitOrea amânare a păcii.
Intocmai dar precum Polonia, pentru-ca să nu le facă
coaliaților greutăţi Ja incheerea păcii, s'a mulţumit,
ceea ce cere atât spiritul, cât şi litera legii, cu o învoială cu mult mai nefavorabilă decât ceea ce cu tâtă
siguranţa s'ar fi putut obţine prin o negoţiere urmată
fâră de nici o cruțare; tot astfel şi ambasadorul moscovit, ţiind s6mă de nevoile timpului, să binevoiască
a-şi reduce pretensiunile şi a se supune arangiameutului stabilit de mijlocitori 2). Atât de mult s'a schim1) AL trei-spre-gecelea şi al patru-spre-gecelea raport al pleni=
potenţiarilor împărăteşti. Tabăra din Carlorăţ, 9 şi 12 Decemrrie
1698.
3) Liţtera Legati Poloniei

ad Legatum

trowaradini die 12. Decembris 1698.

Moscoriticum,

dăo. Pe-
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bat dar fâia, încât unul

dintre

cet

mal

zeloşi adrer-

sari al păcii s'a prefăcut în cel mat zelos snsţiit
or a]
el şi stăruia atât pe lângă representantul veneția
n, cât
şi pe lângă cel moscovit pentru încheerea păcii.
EL insistă cu tâtă căldura să procedă curând la închee
rea
pe cât de neapărată, pe atât de dorită „câtă
vreme
timpul favorabil nu va fi urmat de furtuna amenin
ţătâre, pentru-ca nu cum-va prin acestă prea lungă
şi la
Turci cu totul neobicinuită trăgănire a negoţierilor
întregă flotă a aliaţilor să fie sc6să din drumul sigur
al
speranţelor şi mânată spre stânci primejdiose; căci dacă
un asemenea naufragii ar fi o calamitate pentru
toţi
aliaţii, el ar trebui să fie un adevărat desastra
pentru
Polonia, care, strivită de o îndoită sarcină de răsboii
,
mar şti, pe care săgâtă s'o abată mat naintee D,
Se gice între altele: «Licet

mihi non ex integro

voto Reipn-

blica negotiom
cessisset, mujtaque ultra gradus «date mihi
<instructionis necessitati concessissem, attamen
pensando mo<dernum
statum
Reipublice nostre sinuavi vela, prout
<tempestas jussit et elegi potiiis tenuiter compon
ere, quâm
«ultra optate et tam necessarie Pacis,
et mmihi et foe<deratis
peniciosam aliguam (Deus averiat) moram ad<ferre, — — — —,
1) Littere Legati Poloniei ad Legatam Venetiarum,
dăo. Petro-

waradini 2-da Januarij 1699.
<Quam

mazime

curandum

puto,

«stianitati opus dom tempas fauet,

nt

hoc

tam notiuum Chri-

dum Nabila pendent, tempe=

«stati et tot fortaitis quam primum subducamus, ne
per tam
<longas et Tarcis plane insnetas tractandi moras ex
uado, în

«quo nunc haremus,

uniuersă

(Deus

auertat)

classe ad fatalem

«scopulum allidamas, cuias rei non nanos nobis debere
subesse
<metus, ratio et coniunctirae monent. Jam uero (Deas aueriat)
si

«post tot ixritos

sudores

Nostros,

poat

tanti pretij

impensuna
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Prin amţuarea îavoielii cu Veneţia şi a păcii simultanc atîrnătâre de la ea creştea în mod învederat şi
nerăbdătârea sete de “pace a Poloniei, care se da pe
faţă în reclamaţiuni pline de amăriciune şi care. resulta mai ales din temerea mărturisită fără de încungiur a unei năvăliri tătăreşti. Din Peterwardtin, unde
so retrăsese îndată după ce-şi stabilise proiectul de
tractat, Malachowski le trimitea mereii reclamaţiuni

ambasadorilor austriaci. In faţa indărătaiciei neînvinsea
Veneţiei faţă cu Porta inactivitatea desperată a aliaţilor deja satisfăcuţi în acest congres trebuia, aşa dicea
ei, să aibă drept urmare

neapărată

o tângire primej-

didsă. Cu mai multă furie se -va descărea tuse furtuna
neinlăturată asupra Poloniei. Pe când adecă regatul
acesta se pregătia să-şi validiteze gata de lupiă şi sigur de victorie drepturile faţă cu Turcia, Cartea din
Viena mai mult pe silite decât prin persuasiuni, apr6pe
prin o năvală dată pe neaşteptate l'a abătut prin prospecte de pace de la acesta; fiind acum parte desarmat
în urma acestor prospecte, parte preocupat de inevita-

bilul resboiii cu Brandenburgul, e greii ameninţat de
năvălirile Tătarilor adimeniţi de iarnă şi de retragerea
trupelor din provinciile de la sud, o primejdie, care numal prin o pace seri6să ori printr'un serios răsboiii ar
pute să fie înlăturată. Dacă e deci vorba, ca regatul
«tempus, spe Alma

istius Pacis ad extremum

excidamus,

quid

<funestins nobis omnibus prestare possemus! sed prosertim tot
<malis afflicia. Polonia, que jam de facto duplicis belli onere
<premitur, et mescit quod prius avertat telum, quid sibi în ea
«necesitate agendum haberat, magno Excellentiae Vestrae relin«Quo indicio .. . „>
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Poloniei să nu se socotâscă osândit a secera numai ne-

norociri şi, cel mai fără de sfală

coaliaţii săi, a se căi în veci
crifici!, pe care la dat pentru
în paguba sa proprie, trebue
după trecerea celui din urmă
țieri, ori să i se dee Poloniei

desconsiderat

dintre

de ajutorul plin de sabinele Impăratului, dar
ori să se închee pacea
termin pus pentru negovoie de a respinge ata-

cul Ţătarilor, EI cere deck o declaraţiune positir
ă, dacă
învoirea Veneţiei cu Pârta e, în genere, posibi
lă ; dacă

nu €e posibilă, plenipotenţiarii să se consulte cu el
şi
să stabil6scă împreună procedura impusă de instinc
tul
de conservare.

El e de altminteri dureros atins, pentru

că atât Austria, cât şi Veneţia il tăinuiese aderăratele
greutăţi ale negoţierilor ce se urmâză. El stărue,
în
sfirgit, ca acâstă cerere alui să fie trecută în protocolul oficial al congresului 1),
In acestă mărturisire făcută despre slăbiciunea
Po.

loniei era cuprinsă, deşi numai în forma unei dorinţe

de consultare în comun, şi cererea ajutorului înarma
t
al Impăratului, o cerere, care nefiind din destul
intemeiată pe stipulaţiunile (Art, IX, X, XI) ale tracta
tului de alianţă, în faţa disposiţiunilor nu tocmai
amicale ale Curţii din Viena faţă cu Polonia area puţine
şanse de reuşită.
Tot atât de zelos a recurs Malachowski şi la intervenirea mijlocitorilor şi mai ales la a îndămâ
naticului
Pagett spre a înlătura primejdia năvăliril în Polonia
a
Tătarilor, ii asigura pe aceştia atât despre
dorinţa de
*) Literae ă Legato Polonico
Petrovaradini, '7 Ianuarii 1659.

ad

Legatos

Caesareos

missae
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a încheia pace, cât şi despre alipirea cătră alianţă
a
guvernului sti, şi drept dovadă despre acesta a
depus
în mânile lor, ca un fel de zălog, proiectul de tractat subscris de dânsul în tâtă forma,

ceea

ce avea să

fie o garanţie pentru încheerea păcii în casul, când
vor
procede la încheere şi cei-Valţi aliați şi în deosebi
şi

Veneţia âncă resistentă;

va împlini, documentul

dacă acestă condiţiune nu

depus

considerat şi el ca neavând

de Polonia

avea

se

să fie

nici o valabilitate şi nici

un efect ?),
Impetu6sa pornire spre pace a Poloniei il venia de
minune la socotâlă politicei din Viena, care a rămas
consequentă până'm cea din urmă clipă, căci ea nu
urmărea, la urma urmelor decât scopul de a fi impins
ă
6re-cum fără de voie spre pace, țălul tuturor dorințelor
ei, de cătră aliaţii el îmdărătnici. In sensul acesta
dăduse tâte îndrumările representanţilor sei, cărora le
recomandase

în deosebi, ca să păstreze

cu tot dinadinsul

aparențele unei pretinse siluiri şi astfel la subscrierea
tractatului să le lase aliaţilor ânttietatea şi abia după
dânşii să procâdă la operaţiunea finală ; ear dacă acesta
par i cu putinţă, să închee de o dată cu cel-Valţi,
poftiţi cu tot dinadinsul la acesta, dar nici într'un cas
nu nai nainte de cei-l'alţi; în deosebi faţă cu Polonia

aveaii să inv6ce motivul,

că în vîrtutea ordinei naturale

cel ce a încheiat mai nainte negoţierile are să şi sub-

serie mai nainte 2),

EI ai şi reuşit în adevăr să stîr-

1) Literae ă Legato Polonico ad Mediatores scriptae. Petro=
varâini, 11] lanuarii 1699,
2) Scris6rea Comitelui Kinsky cătră Comitele Ottingen, Viena,
12 şi 21 Ianuarie 1699. — Scrisdrea aceluia-şi cătră Comitele
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nscă în ambasadorul moscovit
jalusia faţă cu Polonia
şi astfel să-l determine pe
nesimţite a subscrie cel
dântii

pacea,

ceea

ce sa făcut la 24 Ianuarie,
numai
că Wosnizin, nevoind nici astă-dată
să ție scmă de mijlocitori,

a încercat, să facă şi lucrul acesta
prin ascuns
şi fără de ştirea mijlocitorilor,
înse plenipotenţiarii turceşti nu i-ati permis-o acâsta,

Acest,

succes

diplomat

ic
al representanţilor austriacă a
fost un însămnat pas
făcut, înainte pe calea păcii şi o
îmbucurătâre victorie
asupra uneltirilor Veneţiei; căci
stăruinţele puse de
Ruzzini pe lângă ambasadorul Polo
niei şi pe lângă al

Rusiei,

ca'n

nici un

cas

să

nu

subscrie

tractatul

de
pace mal nainte de Austriaci, temp
eraseră în mare grad
nerăbdarea cu care aceştia aşteptai
i la început pacea 1).
Sehlik. Viena, 21 Iannarie 1699,
în care se afă pasagiul voios:
Voa Excellences se doivent imagi
ner qu'ellea sont reduites au
jeu
de la Sveve

qui

jouant

partie».

avec

apele

circonspection

<Rechanierle gang da
et

addresse,

elles

Rescriptul lui Leopola 1. cătră
plenipotenţiarii
la congres, Viena, 26 Ianuarie 1699.

voron> ; en le

Y

gaigneront la
împărăteşti de

1) Lettres da Comte Schli

k au Compte Kinsky, ddo. Camp de
Carloviz, 2, 12 e 26 Janvier, 1699.
In prima se gice:
«Le dit ambassadeur (de Venise)
nous a entierement auszi re<volt6 le Polonois et le Moscovite,
qui ont fort ralenti leurs im«<patiences,
depuis qu” il les a si instament pri€
de ne seul

ement
“pas soucrire (sic) leurs traitles
devant Rous autres». Ear în
adoua:
«Nous arons apris

depuis,

qne se Mr. le Moscovite

nous You=
«loit faire un coup foarr6, en signa
nt sa dite tree â P inscei,
«mâme de la Mediation ; mais
les 'Torcs ne voaloient pas la
<permatire>,
In Giaa încheerit el scrie
59,888. III,

chiar din

sala de conferenţe: «Le
38
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Sub asemenea auspicii a

sosit

diua de 26 Ianuarie,

care în virtutea înţelegerii luate între cei-lalţi coaliaţi
(afară de Rusia) fusese pusă ca termin pentru subscrierea tractatului după-ce hotărirea irevocabilă a Impăratului de a încheia pacea a ieşit învingătâre şi față cu
împotrivirea îndărătuică a Veneţiei, ca mai nainte faţă
cu'a Poloniei şi Rusiei. Dară chiar şi în acâată di
sărbătorâscă a făcut înainte de şedinţă obiecţiuni în
ceea ce priveşte şirul subserierii actului, căci, în ciuda
învoielii făcute, el voia să subscrie numai după imperiali şi numai cu multă greutate a putut să fie înduplecat a subscrie deodată cu dânşii.
Acâstă ultimă, dar dintre tâte cea mai importaută
şedinţă, în care congresul şi-a încoronat opera atât de
grea, s'a făcut cu mare solemnitate şi cu t6tă pompa
exteri6ră, care era cu putinţă în o localitate atât de
pustie. Trecerea ambasadorilor cu trăsurile lor la localui congresului, citirea şi verificarea instrumentelor de
pace, subscrierea şi schimbarea lor, salutările reciproce
şi sărutările de pace ale fericiţilor ambasadori şi asistenţa poporului ce năvălise din t6te părţile spre a lua
parte la actul de bucurie,

tâte

se

potriviaii

cu digni-

tatea şi cu importanţa acţiunii, precum şi cu vada su<chapelet a commenţt ă se dsfiler

«par un motif de ialousie,

par

que nous

Moscovie,

le quel ponsst

lui avions insînu6 adroite-

«ment, fit la sienne (soascription de paix) avant — hier, c est
că dire le vintquatriâme passt, Pologne n' auroit pas hesit6 un

amoment ă le saivre, si cela fâst arriv6 plutât, et que I' eng
<gement des Imperiaux <tant 6clatte, îl n' en eâst pas pris aansii
sun pour ce mâme iour-ce; cependant îl a passă encore de
«vant nous»,
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veranilor
ţilor lor.
La

masa

impăcaţi

şi

cu rangul

festivă, pe

care

înalt al representaa-

Lordul

Pagett,

urgitorul

principal al păcii, li-a dat-o tutur
or ambasadorilor
aflaţi acolo întru sărbătorirea împăcării
şi la care ai
luat parte şi Malachowsky şi Ruzzini,
a fost singurul
lucru caracteristic absenţa lui Wosnizin,
pe care marea
lui antipatie contra ambasadorului
Poloniei Ia împedecat a lua parte la serbarea de
bucurie a soţilor
să 1); el tot nu putea să-l ierte pe acest
a, pe care se
răgămase în propriul săi interes cu
atâta încredere, că
Da părăsit în mijlocul năsuinţelor sale
contra păcii şi
Pa lăsat în o supărătâre isolare,
Astfel a repurtat diplomaţia fină
a Impăratului în
acest memorabil concurs asupra porni
rilor răsboinice în
parte prefăcute ale alianţilor săi
o strălucită victorie,
care pentru Austria a adus rode bogat
e şi a exploatat
activitatea alianței mai ales în folos
ul casei imperiale:
grei ameninţată la începutul răsbo
iului în propria ei
Capitală şi nevoită ași căuta scăpa
rea în ajatorul
străin, ea stetea la încheerea răsbo
iului inzestrață cu
un

spor de

ţări, de

putere

şi

de

vadă,

precum

şi cu

nimbul victoriei, care, cu tâtă rival
itatea Franţei, apăsa
în cumpăna politică a Buropei
cu atât mai grei, cu
cât mai învederată era scăderea
puteri! Turciei pornite
spre peire. Astfel a ajuns şi Polon
ia la încheerea şi la
subsc

rierea ei formală a păciț de la Carlo
văţ, priu care

s'aii restabilit vechele

hotare

1) Diarium und Ceremoniale
vom J. 1698 u. 1699,
|

des

ale

Moldovii

şi s'a sta.

Karlovizer Friedenscongresses
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bilit pe basa posesiunii avute înainte de cele doue răsbâie sc6terea acestei provincii! din sfera Poloniei declarându-se pentru viitor inadmisibilă ori-şi-ce pretensiune
a unei părţi asupra teritoriului stăpânit în mod legitim
de cea-laltă parte, precum şi ori-şi-ce întindere de graniţe făcută în mod unilateral de vre-unul din cele doue
state (Art. 1). Regele Poloniei sta obligat, prin urmare,
a evacua pe deplin t6te cetăţile şi localităţile mai mici
ori mai

mari,

care în lăuntrul

hotarelor de din nainte

de cel din urmă răsboiă aii fost cucerite şi erai âncă
ocupate de trupele polonese, şi să le lase fără de ocupaţiune militară, încât; Moldova, pe deplin eliberată, să
se p6tă ear bucura de liniştea, în care se aflase mai
nainte de cel dia urmă răsboiii (Art. 11). Acâstă deşertare a Moldovii de cătr& Polonesi şi deşertarea cetăţii
Camenița de cătră Turci trebuiaii să se încâpă pe la
începutul lunei Martie, ear prima trebuia să se termine cât mai curând, ear adoua până la mijlocul lunek
Maiii, lăsându-li-se locuitorilor din localităţile şi de pe
teritoriile deşertate deplina libertate de a rămân acasă
ori de a însoţi cu avutul lor pe trupele plecate. Art. III).
Pentru ocrotirea teritoriului polonez şi a proprietăţii
Poloniei s'a stipulat într'un alt arţicol respectarea reciprocă a hotarelor din noii stabilite pentru cele doue
state şi garantarea avutului supuşilor aşedaţi în dis-

trictele de Ja hotare ale ambelor părţi;
şi susţinute prin

o

ordine severe

sancţiune suficientă aveaii să li se

dee căpeteniilor de provincii limitrofe şi anume Yizirilor,
Beglerheilor, Hanului tătăresc şi Domnului din Moldova
pentru inviolabilitatea teritoriului şi a avutului polones,

ear în casurile de adevărată

digresiune şi de iurburare
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trebuia să urmeze neapărat atâţ
despăgubirea, cât şi
pedepsirea comandanților uegligenţi.
Tot astfel şi Polonia promitea
respectarea deplină a
teritoriului turcesc, (Art. IV). Alun
garea din Moldova a
Tătarilor din Budgiac, precum
şi a altor Tătari, care
în timpul răsboiului trecut se
aşedaseră pe teritoriul
acestei ţări cu de la sine putere
şi contra drepturilor
asiguate Poloniei prin tractate,
precum şi oprirea obick.
nuitelor lor oăvăliri în Moldova
(Art, VI) erai stipulaiuni tot atât de priinci6se pentru
Moldova, ca pentru
Polonia. v disposiţiune a tractatului
obliga, în sfhrzit,
pe Domnul Moldovit să-şi dee silin
ța de a trăi, ca mai
nainte, în bună inţelegere de veci
nătate cu Polonia şi
de a cu da nici adăpost, nici ocrot
ire turburătorilor din
Polonia ori celor din țările supuse
Împăratului, ci a-i
extrada guvernului lor, o indatori
re ce i se impune şi
Munteniei. In schimb se obligă
şi Polonia să nu dee
adăpost fugarilor din Moldova şi
din Muntenia, ci să-y
extradee Voivodilor, dacă de pe
teritoriul polonez sar
iocerca să turbure liniştea, acelor ţări.
(Art. XI).
Intocmai precum Polonia rtvnise la
Moldova, a rtvnit
şi

Austria la Muntenia,

Deşi iuse ai trebuit amândoue

să renunţe la îndeplinirea dorințel
or sale, Regele s'a
supus numai cu extremă repulsiu
ne pe când Impăratul
a făcut lucrul acesta cu multă
îndemânătăcie, la timp
oportun şi 6re-cum jucându-se;
Austria avuse de gând
mai

mult să facă o recundştere şi să
sondeze terenul

1) Iustramentam Pacis inter
Seren-mos et Pot-mos Regem
Rempaublicam Poloniaram, et
Excelsam ottomanicum Imperium

et

ad
Carloviz in Sirmio in congressu
Generali Confoederatorum Plenipotentiarioram confectae 1699, 26
Ianuarii,
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decât să ridice pretensiuni positive, mai mult să facă
o încercare aproximativă decât să-şi însuşescă în t6tă
seriositatea Muntenia.
Ancă'n anul 1689, consultaţi asupra condiţiunilor de
"pace ce urmaii a fi puse Porții, Comiţii Anton Caraffa
şi Ernest Riidiger Starhemberg ai dat Împăratului sfatul, ca să stăruie a câştiga uu numai Ardâlul, ci totodată şi Muntenia,

ear acâsta

cu

atât

mai

vîrtos,

cu

cât ţara acesta, fiind şi de altminteri o provincie laterală a corânei ungare, şi-a declarat de curând prin o
depulaţiune specială supunerea şi şi-a oferit tributul şi
astfel a recunoscut în tâtă forma şi a şi executat încorporarea ei in regatul ungar. Asupra Moldorii, care
şi altfel numai cu anevoință s'ar put obține de la
Turci şi a căreia stăpânire şi apărare in starea cu desăvîrşire părăginită, în care se afla, ar costa cheltueli
maj mari decât veniturile, pe care p6te să le aducă,
ambii ţin să se intindă pretensiunile austriace numai
pentru-ca prin o renunțare la ea să se obţie cu atât
mai uşor acceptarea altor condițiuni puse de Austriaci
ori pentru-ca în schimb să se câştige vre-o altă coancesiune ; in tot casul inse ar trebui să se câră atât
pentru Arddl, cât şi pentru Moldova şi Muntenia iertarea
restanțelor de tribut 1),
1) Abgefordertes alervndterthânigst-ennorschreibliches guethachten des Antonij Grafen von Carafta, das Negotium et ldeam

Pacis cum Turcis betreffendt. ddo. Wienn, den 11. Januarij
1689.
Gatachten vnd Mainung des Grafen Ernst Biidiger von Starhemberg, die Conditiones bey denen Tractaten mit den Tiirkhen
betreftendt. dd. Wienn, 28. Pebraar

1689.
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De Gre-ce înse Impăratul prin resoluţiunea
de la 2
Septemvrie 1690 a acordat Moldova regatului
polonez
şi a reservat numai Muntenia pentru sine,
a dat şi Ancă atunci lacra
lonicz o comisione
Nevogqnistei sai din
tegrantă din acesta

sab preşedinţa Cardinalului Leopold de Kolinstituită de Împăratul pentru organisarea
noi coceritei părţi din Ungaria, şi parte inavea să formeze şi Muntenia ce arma, pre.

cam să spera atunci, să trâcă sub stipânirea
ungaro-austriacă,
Intre. propunerile aceatei comisiuni, pe caro
Kollonicz le-a

pn prin raportul de la 22 August

1689

su-

aprobării Impăratalui,

merită atenţiune următârea:
<Dasz ron dem hungarischen (lero ein Gntach
ten abzurfordern
«se, ob nicht dasz Conciliom tridentinum respect
u deren die
<Geistlichkeit, <“ betreffenden vortrefflichen Sanctionen
im Eânig<reich Hungarn weiters vndt în mehrern anzune
hmben. Quoad
<religionem hingegen, welche in Hungarn diversi
generis, vnât

«deren theils divetaliter acceptiret, theils allein tolerir
et werden,

«wurde deliberiret, daaz der Zeith abstrahendo
â reformatione,
<allein zuetrachten wăre, vie per Vnionem cum
Ecclesia romana
«die Catholische Religion za erweittern, allermaszen
com fructu
«mit denen tolerirten griechisch- vndt Arianischen
Secten diese

<jingste

Jahr

an

etlichen

orthen

practiciret worden;

Worzue

<meistens contribuireţe die Verschaffung der Sabsis
tenz Ihrer
«Geistlichen, die auf die helfte, was oben fir unsere
Bischoft
«andt Pfarrer eingerathen order, fiir disszmal vervill
iget er
<den kâatec.

Insărcinat a-şi da părerea asupra acestor propuneri,
Comitele
Kinski face în deosebi asapra celei mai sus citate
următârea
observaţiane :
$ 10. Wegen Annchmung des Coneilij 'Tridentini
ist zwahr kein
bedencken, dasz hieriber ă Clero moge diberirt werden
; Alldievveilen aber intaitu Cleri dem Statui saeculari viel
praeiudicirliche Sachen daselbat seind angeorânet, So ist
bekandt, dasz
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ambasadorilor săi trimişi
instrucţiuni,

la congres

insărcinându-i,

tot

in acest sens

ca să le lase numai

in ceea

ce priveşte Moldova deschis drumul Polonesilor ce pretiodeai să li se acorde ambele ţări. Cât pentru Muntenia,

ei ai

fost

insărcinaţi

a

pune

condiţiunea,

ca

Domnul ei să-şi declare supunerea atât; Sultanului, cât
şi Impăratului şi ca după mârtea lui Brâncovanu ambil
suverani să aibă deopotrivă dreptul de a confirma pe
succesorul ce se va fi ales, ca tributul acestei provincii
să fie stabilit prin comun acord şi să se imparţă intre
cele doue impărăţii şi să nu mai fie sporit in viitor,
ear Domnul să se bucure de protecţiunea şi de sprigiernandtes concilium Tridentinom quod haec et alia, et extra dogmata fidei in maisten

Konigreich und Landen Europae nicht ange-

nommen worden, uuât so vie!

da

hbillicher

anstehe,

deliberation allein von dem Hungarischen Clero, cum
status Politici, solle angestelit, vnd dessen einweitigen

ob

solche

exclusionă
sentiment

nach dasz nich allein respecta deren die (eistlichhkeit betreftendan

vortrefflichen sanctionen, sondern auch in einem mehrern in HanSaru auzanehnen seşe. Hette also vermein et, dasz hieriiber nicht

allein der Clerus, sondern

die gesamte Stânde fiiglich za delibe-

riren und, wasz zu amplectiren, oder nich za acceptiren sein
michte, Ihro Kays. und Kinigl, maysth guttachtiich za allergnădigster decision vorzutragen hetten.

În materie
praetextu

der

de finanţe Kinsky
miteinziehung

iîn's

a făcut
mitleiden

observaţiunea :
derienigen,

« dasz
so

bis

dato von denen eontribationibus exempt gewesen, nicht dasz
Siebenbiirg-Wallach- und moldawische, auch des peoaqaisiti
contri-

butions Wesen

mit dem

hubgarischen

vermischet

verde, und sie

von allen diesen nicht mehr dann die dritthalb millionen iărlich
zuerhiben hetten>. Acâstă alasiune se face la supremaţia
austriacă asupra ţărilor române, pe care speraii a o stabili în ca-

rând.
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nul ambilor Impărați şi să-şi
cârmuiască ţara in deplină linişte şi siguranţă 1).
Deşi în aparenţă Impăratul năsu
ia numai la impărțirea egală a supremaţiei între
Austria şi Turcia în
ceea ce priveşte Muntenia, mai
era în dos şi speranţa
ascunsă de a înlătura cu desăvirş
ire înrturirea turcâscă
cu ajatorul Principelui Brâucova
nu şi al urmaşilor lui
şi d'a face în cele din urmă
pe Austria singură stăpână.
Nu mult timp în urmă înse Curt
ea din Viena s'a
simţit din deosebite motive înde
muată a maj lăsa în
suspensiune validitarea pretensiunil
or sale asupra Munteniel şi a o reserra pentru 0
conjectură mai priinci6să,
1) Înstruetio pro Legatis

tandas Înducias cum

Tarcis,

Plenipotentiariis

comitibus

ad

Caesareis

ad

Ottin

'Trac-

gen et Schlik,
dăo. Eberstorfii, 26 Septembris
1698,
$ 20. Non dabitandum est quoqu
e quin Poloni Moldavie ei
Wallachie menţionem injectari
sint; ut autem Legatis Nostris

non desit qnid circa has:e provincias
Polonis olim declaraverimus,

habent hic sub

No. 9-no adjunctam
Nostram resolutionem die
2-da Septembris anno 1690 Poloniae
datam, ex qua nostri uberiăs percipient, qaaliter ad repetitas
Serenissimi quondam Regis
instantias Moldavia
m eidem cesserimus, jus Nost
rum
chiam Nobis integram reservando
.

cirea Vala-

$ 21. Nune antem quad modo
dictam
Valachiam,
Nostroa stipulari volumus, ut ejus
Provinciae Princeps
Imperatori

homagium
Principis aterque, tam

praestet, e post fata
Imperator Romanorum

novum â Provincia electam Principem

confirmet,

Legatos
utrique

jam gubernantis
quâm Turearum,

tribu

to, de quo
utrinqae convenerit, aegaaliter
inter utrumque Imperatorem diatributo, nec deinceps augendo Brave
tur. Caetera verd sub utriuaque pacis centis Imperatoris prote
ctione taeatur, vivatque secur
us
a qaietus,
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Mijlocirea puterilor maritime era adecă condusă, ce-i
drept,

cu moderaţiune

înţelâptă,

dar

cu o cruţare, care,

cel puţin după părerea austriacilor, atingea limita slăbiciunii şi astfel nu prea promova interesele casei imperiale şi

nu

put€ realisa
şi lucrarea
Franţa, care
pe Mehmet

dedea

destul

nutremânt

speranţei

de a

t6te dorinţele ei 1). La acâsta se mal adăuga
neîncetată, pe care o săvirşia la Pârtă
se folosia de t6te mijlâcele, ca să răstârne
Effendi şi pe Mavrocordat, plenipotenţiarii

doritori de pace,

şi

în

vederea

acestui scop găsia un

1) Lettre du Comte Schlik au Comte Kinsky, ddo. Camp de
Carloviz, 18 Novembre 1698.
<La Mediation de Milord Paget est conduite avec sagesse et
«moderation, mais, soit Vous dit sous un dernier secret, d'un

«aatre cotă si pauvre et si sterile, qu elle nous sert de fort peu
«de chose. Ils souftrent insultes, reproches et menaces, sans oser
«piper devant ces Messicurs lă».
Reponse du Comte

Kinsky

Novembre 1698.
«Nous atons icy remargn6

an

Comte

avec

blesse de la mediation, et Pon en

Schlik,

beaucoup

ddo. Vienne, 25

de

chagrin la foi-

a parl6 vigoureusement ă Mr.

V'Envoy6 d'Holande Hopp; 3 allant toutefois de Vhonneur de leur
maîtres et de leur prop il faut esperer que pour le maintenir,
îl y ferons pour ă la fin leur devoir, ut pacta conventa serventur, sans quoy si ce congres

se

rompoit, ce ne

servit pas nous,

mais eux et le Turcs qui Vauroient rompu». ,
Cu deosebire slabă şi fără de efect a fost mijlocirea în ceea
ce priveşte interesele religiunii catolice, şi numai astfel se explică respingerea cererilor făcute de Impbratul în cestiunea acâata.

Marsigli îi serie în cestianea acesta (5 Noemvrie, „Campo d'Collegati a Carloviz) comitelui Kinsky,
<In puneto Religionis sento puoca buona disposizione, con mio
sommo dolore vedendo li Mezzani poco propensi a cid con concetti, che li Preti nostri seandalosi,

e tutti Francezi

a Constan=

i

6U3

radăm în Muftiul, care combătea pacea 1).
Voind deci
să răducă până la gradul dorit penibilitatea
şi netnduplecârea produsă de aceste înrturiri în comisa
rii turceşti, Pagett a propus mijlocul în Turcia
totdeauna
infalibil de a-l câştiga promiţându-li-se
mari sume de
bani. Propunerea ar fi fost primită la Viena,
înse cu
condiţiunea, ca răsplata să urmeze numa după-c
e se
va fi făcut serviciul, şi astfel Ancă în diua după
sub-

scrierea

tractatului

de pace

Pagett

a

stăruit

în seri-

s6rea sa de felicitare să fie implinită promisiunea
ce se
făcuse 2).
tinopoli non meritino tanto impegnio, e tante altre accident
ati
cause, che non fanno a! merito di quella religione,
che profe-

siano, e che&

prevedendo

il fondamento

che

del

non un Cuacaro,

hauute,

că

ed

ulteriori

vittorie,

Ugonoto, e Seismatico

Greco tiraremo poco dute al debito che tutti
habiamo, e
piaceia Dio che non ne segui declamatione fra viventi
e posteri».
1) Lettre du Comte Schlik au Corte Kinsky, ddo.
Camp de
Carloriz, 5 Norembre 1698,

<Du reste, les Pranţois bercent le diable ă la Cour du Grand-

Seignear.

lis ont

fait

des

eftorts

pour

perdre

croi, en

fort

bonne

Reis-Effendi et

Mauro-Cordato, lis sattachent aa parti de Mufti qui est contrair
e
ă la paix. On pourroit,

ie

Dieu pour la conservation du Vizir,
*) Lettre du Comte Schlik an Corte

Carloviz, 5 Novembre

conscience prier

Rinsky,

1698,

ddo. Camp de

<Milord m'a de nouveau parlă avec beauconp d'empres
sement;
sur un promesse d'argent en faveur des plenipotentiaire
s Tarcs,
et qo'il croioit

qo'elle ne

sganroit

etre

inferieure

ă

celle

qui

avoit €t6 fate antrefois par le Chevalier Houssey. Je
lui ai repondu que i'avois remarqu6 beaucoup de bonnes disposit
ions pour

cela et nommement de la part de Votre Excellence,
quană îl y
auroit un coup q' 6tat ă faire, Îl me demanda s'
îl en poavoit
âtre seur ? Je lui ai replign6 que, la recompense
nature llement
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Ceea ce înse la Viena a fost mai ales hotăritor era
cererea făcută în acela-şi sens de Brâncovanu, care începuse a-l bănui pe Mavrocordat, Acesta adecă, care ceruse pentru fiul săi mâna fiicei lui Brâocovanu, îşi
dedea silinţa să câztige pentru sine insu-şi Domnia
Munteniei drept resplată pentru serviciile aduse la însuivant le sertice, îl pouvoit entretenus faire esperer, et que
ie Yous en aurois €erit pour tre autorize plus particulierement.

Votre Excellence est pri6 trâs-humblement

d! ordonner â P am-

bassade ce qa' elle aura ă faire lă desns.
Letire du Comte Kinsky au Comte Sehlik,

Oetobre 1698.
<Pour ce qw

est

del!

Dorsillo

secrelo,

ddo, Vienne, 25

quoy qr il y aye

grande disette, il faudră tacher d” en trouver et vous en remet=
tre quelqus chos au premier; je m' e employeray de bon
sceante.

Lettre du Comte Kinsky

ă Lord

Pagett, ddo. Vienne, 14 De-

cembre 1698,
<Je ne doute pas qu' en la distribution des largesses Imperiales destintes auz Ministres Turcs, au cas que la pair si

ensuiv efiectivement, les Ambassadeura Imperiauz n' y suivent les
directions de Votre Excellence qw' ils attenâront sans doute>.
Lettre du Lord Pagett an Comte Kinsky, ddo. Carlovitz, 20/20

Decembre

1698.

«<Touchaut la distribution des largesses Imperiales,
Excellence fait mentiou, la discretion

et

prudence

dont Yotre
des Ambassa- -.

deurs Plenipotentaires de Sa Mt6 Imp-le est tele qae sans direction ils en disposeront sans donte trâs â propos, selon les intentions genereuses de Sa Sac-e Maj-t€ [mp-le>.
Lettre da Lord Pagett an Comte Kinsky, ddo. Carloritz, 2?
Janvier 1699.
<Votre Excellence reflechira ă la promesse qu' on a avancie
auz Ambassadeurs Turcs, des marques de la largisse quis

pourroient recevoir

Imperiale».

de

la

genereuse

liberalitt

de

Sa

Majests
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cheerea păcii, Pentru-ca să nu dee
dar acestui rival
primejdios un punct de radăm spre
a bănui, că cererea
Austriei în ceea ce priveşte Muntenia
e inspirată de
Brâncovanu, şi pentru-ca să nu cadă
în deplin discredit
la Pârtă, Domnul a cerut atât
prin secretarul săă

Dindar,

cât

şi prin

scris6rea

lui 1), că

acâstă

condi-

țiune să fie suprimată de Austriaci
şi ca Muntenia să
fie trecută cu vederea la congresul
de la Carlovăţ. Dân-

du-şi sâmă,

că în cererea acesta

e de mai

multă

ocro-

felul de uneltiri, de neajunsuri şi
de strimtorări,

a că-

tire şi garanţie pentru Domnul Munte
niei decât de vreun folos apreciabil pentru interesele
împărăteşti, şi că
în faţa stăruinţelor opuse ale Greci
lor, ale Muntenilor
şi ale Turcilor susținerea ei ar trebu
i să ducă la tot

roră combatere nu stă de loc în rapor
t cu valdrea
achisiţiunii, Impăratul, în urma propu
nerii susţinute de:
Kinsky, a luat fără de amânare
hotărirea de a renunţa la o pretensiune 2), care nici
de altminteri nu
putea să aibă valdre şi urmări priin
ciose decât fiind
„susţinută în deplină înţelegere cu Brân
covanu. Plenipotenţiarii austriacă aă primit dar însăr
ciuarea de a nu
face în congres nici o amintire despre
condiţiunea privitore la posiţiunea viitore a Domn
ilor din Muntenia,
dacă nu se va fi vorbit până atunc
i despre ea; ear
în casul, că ea a fost deja pusă în
discuţiune şi Turcii
se mărginesc la respingerea ei, pleni
potenţiarii împărăteşti să trâcă în tăcere peste ca şi
s*0 lase să cadă,
1) Litterae

Principis Wallachiae ad Comitem

testini, 17 Octobris 1698.
„2) Bcheda Comtis Kinski

"bria 1698,

ad Caesarem,

Kinsky, ddo. Pi-

ddo, Viennae, 27 Octo-
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Dacă inse Turcii nu s'ar mulţumi cu simpla trecere
sub tăcere a acestei clausule, ci ar pune condiţiunea,
ca Împăratul să renunţe în mod formal la tâte drepturile sale asupra Munteniei şi să recunâscă sipremaţia
exclusivă a Turciei asupra acestei provincii, plenipotențiarii erai însărcinaţi,

ca ori să nu trâcă

pasagiul pri-

vitor la Muntenia între condiţiunile puse de Impăratul,
ori să-l tempereze prin vre-o altă clausulă evasivă ast=
fel, ca renunţarea

făcută

de astă-dată

numai de dragul

păcii să nu se înţelegă ca fiind definitivă, ci numai ca
una provisorie 1). De 6re-ce acest ordin a sosit; la locul
congresului mai nainte de a fi fost formulate condiţiunile împărăteşti, nu s'a făcut în lista presentată puţin
în urmă despre pretensiunile austriace nici o amintire
despre vre-o pretensiune asupra Munteniei şi cestiunea
acesta importantă a fost deocamdată resolvată prin tăcerea ambelor părţi 2), căci Curtea din Viena nu era de
loc dispusă să renunţe la drepturile ei, ci numai a
amânat validitarea lor pentru altă ccasiune mai priinci6să. Căci fiind pusă în tâtă seriositatea o condiţiune
în cestiunea acâsta, ar fi puse în joc tâte resultatele
negoţierii de pace, dacă Turcii ar fi refusat, ear imperialii ar fi stăruit cu tot din adinsul asupra el; ear
1) Lettre da Comte

Kinsky

au

Comte

Novembre 1698. Lettera del comte
dăo. Campo de Coliegati ă Carloviz,

Schiik, dâo. Vienne, 1

Marsigli al comte Rinsky,
5 Noembre 1698. Serisârea

oficială a comitelui Kineky cătră ambasada împtrătâscă însărcinată cu negoţierile de pace, în ceea ce priveşte Muntenia, ddo.
Viena, £8 Octomvyrie 1698,

2) Raportul ambasadei împărăteşti
ddo. 5 Noemvrie

1698,

,

din

tabăra de ia Carioriţ,

dacă nu ar fi fost susţinută până în siîrşit, ea ducea
neapărat la o renunțare făcută fie în totă forma, fie

pe tăcute, Actuala

trecere sub tăcere avea,

din coutra,

cât pentru pretensiunile Impăratului, avantagiul, că pe
de o parte în present nu se renunţa, ear pe de alta se
păstra putinţa de a resolva în impregiurări mai favorabile
cestiunea rămasă de astă-dată neresolvată,
Punerea în discuţiune a acestui obiect era apoi
de o importanţă secundară şi pentru cuvântul, că, având
speranţa bine întemeiată de a câştiga Ardâlul, Impăratul
avea prin relaţiunile de vecinătate din noii stabilite şi
prin alipirea tainică din noii confirmată alui Brâncovanu
destulă ocasiune să-şi câştige pe nesimţite turiurirea
covirşitre tu Muntevia, tolăturând pe a 'Turcilor,
Curtea iîmpărătescă nu avea de altminteri nici ea
deplină încredere în Mavrocordat, pe care-l câștigase,

ce-i drept, promiţându-i bani, care inse era tot evasiv
şi nu pe deplin maleabil; ea a dat deci ambasadet aust-

riace din congres
redactat

îndrumarea,

de Mavrocordat

în

ca să compare
tractatul

de

pace

articolul
cu

cel

stabilit de ea în mod independent în conferenţele ei şi
să obţie prin intervenirea mijlocitorilor o concordare a

amândurora 1). Neîncrederea acâsia s'a dat pe faţă şi în
1) Bescriptul lui Leopold I.
de la congresul din Carlovăţ.
privitor la acesta e: <Sonsten
<proiectirten Articuln nădigst
«dem Stylo des Mauro Cordati

cătră plenipotențiarii împărăteşti
Viena, 24 Noemvrie 1698. Pasagiul
hab:n Wir auch in Vorlesang der
wahrgenohimen, das selbige nach
concipirt sein. Nun hat zwar der-

«selbe dergleichen auch vormabhls alhier zathun praetendiret,
man

«aber Ihme solhes

nicht

angehen

lassen 3

diesem

nach halten

<Viir gnădigst fiir rathsamb, dasz Ihr Ihme zwar Ihre
Tiirekhische

«proiecta formiren

lassen, hingegen

Biiere proiecta auch aufsi-

608

instrucţiunile date Comiteluy Wolfgang de Ottingen,
preşedintele consiliului imperial de r&sboiii, care a
fost
trimis la Constantinopol ca mare ambasador, drept
linie
de conduită pentru implinirea importantei sale misiun
i,
După-ce din jos de Salankemev, la hotarele
dintre
Turcia şi Austria, va fi schimbat cu plenipotenţi
arii
turceşti în presenţa ambasadorilor mijlocitori actele
de
ratificaţiune şi va fi avut audiența solemnă la Sultanul,
el avea să-şi dee tâtă silinţa, ca să promoveze afacerea
delimitării graniţelor şi să o resolve în mod pe cât se
va pute de favorabil, va căuta înse cu indemânităcie
să potrivâseă lucrurile astfel, ca nu Mavrocordat, ci
Reis-Effendi să fie însărcinat a negoţia cu el ca comisar al Porții afacerea acâsta, dar fără-ca să excludă în
mod formal şi astfel să jiguâacă pe Grecul dibaciii, a
căruia puternică inrîurire nu trebue să fie indreptată
contra guvernului împărătesc 1),
«czen, et super productia ex ntrâque

parte proiectis,

vermitte]st

<Zuthun der Mediatorn ein Vergleich zu treffen succhen,
în den
«<Entwurff der Conditionen aber vnd des tractat selbsten mehrer

«den stylum Christianum alsz Turcicum (wie es vormahls in
de«nen tractaten a!zeit beschehen) observiren sollet»>. ..
i
1) Conţinutul instrucţianilor date de consiliul de răsboti la
24

Septemvrie 1699 comitelui de Ottingen marele ambasador
împărătesc ia Portă. Alineacul privitor la acâsta sună:
«8-10. . . wie dann durch die auf dem friedens congress
ge«este Tiirckische Plenipotentiarien, denen bis za endigung
der
«grânitz schaidungs negotiation die mithabende donativ
zaruckh
«zuhalten, das Kayserliche interesse, und vor allem
die grânitz

<anligenheiten am besten za poussiren, und vielleicht das
dien«sambste were, wann dexteră die sach dahin zubringen, das
der
«Reis Effendi als Commissarius mit Ihme Ottingen in namben

«der Porten so zutractiren verorânet

wurde, das deszhalben

dem

609

Dacă inse Curtea din Viena a arut
dibăcia diplomatică de a tăia prin pacea impusă
la Carlovăţ, pentru
totdeauna rădăcinile influenţei polou
ese, care cuprinsese
deja Moldova şi se pornise şi spre
Muntenia, tot îi mai

rămânea, ca consequență, problema
de a scâte ambele
principate atât de sub stăpânirea
turcescă ce le apăsa

in present, cât şi

de sub

care erai

ce-i drept,

impinse,

preponderanţa
mai

mult

rus6scă, spre
in viitor,

prin

simpatiile lor religioare, Instrucţiuni
le împărăteşti indreptaii spre ambele direcţiuni activ
itatea lui Ottingen.
Cu deosebire Brâncovanu se bucura de
binevoitârea purtare de grijă a Curţii din Viena, care,
ţiind scmă de
alipirea dovedită de el până atunci
şi de necesitatea de
a se asigura in interesul Ardeluluj şi
pe viitor de devotamentul lui, Pa recomandat cu
tot din adinsul in
speciala amicie a marelui ambasador
şi in cea mai efectivă pază şi ocrotire aluy, inse
recomandându-i cuvenita precauţiune, pentru-ca nu cumva printr'un zel

exâgerat

să-l pună

pe

protegiat

în bănuială

la Pârtă,

şi indrumându-l să se pună sub cond
ucerea lui Brâucovanu e] inst-şi iu ceea ce priveşte mijlâ
cele şi căile.
Acea-şi procedere avea să urmeze şi in
ceea ce priveşte
pe Domnul Moldovii 1).
«Mauro

<mithin

Cordato

dem

keine

exclusiva

Kayserlichen

«khânte, zuschaden

gegeben,

interesse,

veranlaset

Werden

<caten passum Er Graf Ottingen

noch

gleich
mige,

Er disgustieret,

Er es wohl thuen
welchen

sehr deli-

nach denen in loco vorfidenden

«<conjunctaren fiir Ihrer Maytt Dienst
wohl za iiberlegen visszen
«werde».
1) 18-xd. Seye zwahr in instrument
o Tucis wegen des Hospodars

von Wallahey

59,838, III.

aus

seinen

ursachen kheine meldang

beschehen,

39
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Brâncoranu şi după încheerea păcii de la Carlovăţ îşi
dedea mereii silinţa să-şi asigureze neştirbită graţia şi
ocrotirea Împăratului, şi acesta cu atât mai vîrtos, cu
cât stâua din ce în ce mai luminsă a lui Mavrocordat
îl umplea de îngrijire tot mai mare şi-l impintena la
îndoită priveghiere. Când dar văduva predecesorului stii
Şerban Cantacuzino se pregătia să plece în Turcia, el
vedea în ea o adversară ce-i urzeşte peirea şi a rugat
sub sigilul celui mai adânc secret pe guvernul împărătesc să împedece cu ori-ce preţ trecerea ei pe teritoriul
turcesc. Mai nainte înse de a fi încuriinţat cererea acesta,

Curtea din Viena a cregut de cuviinţă a lămuri mai de
aprope faptele 1). Când apoi Ottingen, folosindu-se în
călătoria lui până la Şiştov de o corabie, a atins pe la
sfirgitul lunei Decemvrie. 1699 la Fetişlan hotarele
Munteniei, Principele nu numai i-a trimis printr”un
diregător de la Curtea sa salutări respectudse, ci a tri:
mis tot o dată în calea lui, la

Rusciuc,

o deputaţiune

compusă din trei Cantacuzini, rudele sale, şi i-a presentat, drept dar fârte potrivit, un buiestrag de MolIhre mayth

wollten

lhme

aber

gleich wohlen ihre

nicht entziehen, sondern weillen Er derselben

protection

mit pflichten zae-

gethau, ună dessen beybehaltang in bestândiger devotion vegen
7 burgen und sonst nuzlich were, also hette Er Graf Oltingen
mit Ihm frenndschaft zu pflegen, auch was ohne selbten bey der
Porten suspect zu machen, besehehen mag, und Er diszfah!sz
sambt dem modo an hand geben vird, bestena zu befirdern;

19-nd. Respectu des Hospodars in de Moldau zu beobachten
ere,
1) Protocolul conferenței ţinute la 19 Septemvrie 1699 la
comitele Kannitz în afacerile turceşti. Comitele Uttingen a motivat propunerea şi a obţinut decisiunea,
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dova, precum şi provisiuni boga
te pentru călătorie. Deputaţiunea a făcat potrivit cu
însărcinările ei o expu.
nere despre alipirea neclânţită şi
dovedită atât în pace,
cât şi în răsboiă alui Brâncova
nu în ceea ce priveşte
interesele Impăratului şi ale religiun
i! catolice, prin susținerea cărora şi-a creat în timpul
răsboiului acum tre-

cut greutăţi

forte mari, ceea ce

nu

a

putut să-i

sguduie credinţa neclânțită, de care nu
se va lepăda nici
în viitor. Ea a făcut apoi în nume
le Principelui şi în
interesul ţării cererea ca generalu
l Rabutin, comandantul Ard6lului, să fie îndrumat
a-şi da, întocmai ca
predecesorii săi Veterani şi Heiszler, silin
ţa de a întreţin€ legături de prietenscă înţelege
re cu Muntenia şi
in deosebi de a stirpi, în interesul ambe
lor părţi, din
temei actele de volnicie şi exacţiunile,
pe care miliția
lipsită de frâă le sevirşeşte contra ţării
şi contra locuitorilor ei şi care nu pot decât să prod
ucă frecări şi să
neliiştescă spiritele. Brâncovanu a
făcut, în sfirşit,
prin secretarul săi privat; 0 cerere conf
idențială, care
dovedeşte atât prudenţă precauţiune, cât
şi spirit expe-

ditiv, şi anume, ca Gttingen să obție

mană

de la Pârta oto-

un firman, prin care i se impune

tâtă asprimea

obligamentul

Principelui cu

de a întreţine

cu Impăratul

şi cu autorităţile lui militare şi civil
e în tote privinţele
relaţiuni amicale şi de a purta în deos
ebi grijă pentru
desroltarea comunicaţiunii comerciale
şi industriale dia-

tre cele doue

împingă

împărăţii.

printr'un

Indrumarea

fel de siluire

a

acâsta

avea să-l

face şi în cestiunile

publice ceea ce după asigurarea lui doria
din inimă să
facă, fără-ca să se mal temă, că prin
acâsta deştâptă
suspiciunile 'Turcilor şi dă duşmanilor săi
puncte de
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radăm spre a-l pune la bănuială, deci să caute mere
a se face vrednic de graţia Impăratului fiind totdeauna
gata să se conformeze dorințelor exprimate din Viena.
Jitingen a sprigiuit în raporiurile la! câtră Impăratul
cererile lui Brâncovanu, de a căruia sinceră alipire el
se simţia pe deplin asigurat şi căruia, urmându-şi drumul mai departe pe uscat, a credut de cuviinţă să-t
dăruiască

cea

mai

frumâsă

corabie

de călătorie a sa,

care odată fusese yacht împărătesc, drept invederată
dovadă de prietenâscă afecţiune 1).
Având în vedere, că pacea dintre Rusia și Turcia uu
era âncă încheiată şi că din consideraţiune pentru Ard6)
Curtea din Viena trebuia să urmărescă cu neadormită
Juare aminte tote cele ce se petreceati în ţările de la
Dnnăre, nu putea să fie pentru guvernul împărătesc
indiferentă răsc6la din iarna anului 1699 a Tătarilor
din Bugiac contra Hanului Crimeei, căci pe de o parte
Domnul din Moldova şi cel din Muntenia fuseseră şi ei
obligaţi a-şi aduna oştirile şi a le ţin6 gata, pentru-ca
să-l dee Hanului tătăresc ajutor, ear pe de alta se
ivise, pâte că nu fără de temeiii, bănuiala, că partea
în aceste turburări ale Tătarilor aii şi Polonia şi Rusia,
dintre care cea dintâi tot mai era nemângăiată de a
fi perdut Moldova, ear cea din urmă abia de aici înainte căuta să obţie o pace favorabilă, se şi începuseră
înspre Faălciii, ba până chiar şin impregiurimile Iaşilor
năvălirile în asemenea casuri inevitabile ale 'Tătarilor,
*) Raportul lui Ottingen cătră Împăratul. Ruseiac, 11 Ianuarie
1700, (Sosit la Viena la 29 Fevruarie 1700).

Cu omor, cu jaf şi cu prad
ă 1), când Pâria a răaşii,
să
înăbuşe focul răsboiulul la
timp, âncă mai nainte de
a
fi dat în flacări, şi să scap
e de astă-dată pe muli
încercaţii Domni şi pe âucă
maţ mult încercatele țări
de
nevoia unei expediţiuni de
răsboiii.
Na înse numai faţă cu Polo
nia şi Turcia, ci totodată
şi faţă cu activa Rusie, pre
cum şi cu suveranul ei ambiţios şi energic urma guv
ernul împărătesc o politică
pe cât de prerădătore şi de
chibzuită, pe atat de binecuvântată şi de potrivită
cu împregiurările, Uriaşul
moscovit crescut
cu

uimitâre repegiciune, a
căruia sete de
cucerire a găsit în succesel
e de până acum numai
0
nouă stirnire şi care u'a fost
satisfăcută pe din destul
prin achisiţiunile teritoriale
câştigate de la Polonia şi
de la

Turcia, intrase ia sfinta
alianţă, întocmai ca Polonia, numai cu gândul
de a face din aliaţi, fără
de
nică o cousid

eraţiune pentru interesele
lor speciale, numai unelțe pentru satisfacerea
setei sale de cutropire,
simple spiţe ale scări! sale
de mărire.
Curtea din Viena înse nu se
gândia de loc să schimbe
prin 0 greşită socotelă primej
dia otomană, care pornise
deja pe povârnişul căderi,
cu cea moscovită, care abia
acum începea să crescă, şi
să aducă cu uşurinţă viiţo-

rul jertvă unui avantagiii mom
entan ; âncă

de pe atunci
puterea moscovită amenința
să răsbâscă prin şubredul
zid despărțitor, pe care-l
forma Polonia, spre posesiun
ile
împărăteşti şi prin acesta
nu numai să ajungă Arde
lul
şi Ungaria în o vecinăta
te pe cât de rivnitâre,
pe aţât
A
1) Raportul generalului Rabutin
câtră consiliul de răsboii,
Sibiii, 19 Decenvrie 1699, dimp
reună cn un raport trimis
din
Moldova la 4 Decervrie.
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de furtunatică,

ci totodată

să

fie

impins

cu timpul

în

nişte cleşte formidabile intregul complecs al ţărilor din
Turcia europenă, în primul rând cele mai aprepiate din
aceste țări, principatele de la Dunăre atât de importante pentru

Austria,

ba prin

drepturile de protecţiune,

pe care le pretindea pe faţă şi le urmăria fără decruțare asupra coreligionarilor greco-orientali din împărăţia
otomană să câştige o prepondenţă incompatibilă atât cu
independenţa acestui stat, cât şi cu puterea Casei imperiale şi cu interesele religiunit catolice. Prevădând cu
ochiii ager aceste primejdii atunci âncă nu tocmai apro-

piate, Impăratul (precum
gresul

din Carlovăţ,

s'a

la care

arătat
mai

mai

mult

sus) la cona silit decât a

sfătuit pe Polonia şi pe Rusia să iee parte, a zădărnicit t6te urgelile făurite de Ţarul în înţelegere cu Regele August II. pentru răsboiit şi cuceriri, şi prin îndemânatica desmântare a Poloniei şi prin isolarea astfel
obținută a Rusici a impins incheerea armistiţiului de
doi ani, care urma să facă cu putinţă stabilirea unei
păci dăinuitore între Rusia şi împărăţia turcâscă. Din
causa acesta Țarul a făcut la Viena reclamaţiunea, că
ambasadorul să n'a putut să obţie de la Turci la congres nici consideraţiunea

de a fi tratat de o potrivă cu

cei-l'alţi aliaţi pe basa posesiunii actuale acceptate
pentru toţi, nici, cel puţin, terminul cuvenit spre a cere

şi primi noue instrucţiuni, şi astfel,

„ca să scape de:

isolare“, a fost nevoit să închee tractatul de armistițiii ce i s'a propus. De 6re-ce ambasadorul extraordinar Emilian Ignatievici Ukraiozow era gata să plece
la Constantinopol,

lungat ori

o pace

ca să obţie

dăinuitâre,

un

armistiţiii mai înde-

Petru

râgă

în

vîrtutea

615

sfintei alianţe pe Impăratul
să dee ambasadorilor împărăteşti trim
işi

la

Portă

cuvenitele

îndrumăr

i, ca să
spriginâscă cu tot din adinsul
acâstă lucrarea Rusiei 1).
In urma acestei cereri Otti
ngen a fost însărcinat să
întreţie legături de prietenâ
scă înţelegere cu ambasa dorul moscovit şi să-şi dee
tâtă silinţa de a restabili
relaţiunile

de intimitate

cu

Rusia ; el

înse D'avea să
sprigin6scă opera de pace
a Rusiei pe basa de la Carlovăţ, ci trebuia să iee maj
nainte informaţiuni exacte
despre condiţiunile de pace
ale 'Tarului şi să facă raport cabinetului din Viena, care
e dispus a primi, după
impregiurări, mijlocirea intre
cele done imperii, dacă i
se va cere acdata 2),

—————

1) Copia literarum

ad Caesarem ă Czaro Moscoviae
scriptarum,
1699. «Ne porră ă caeteris
solas remaneat (i, e, Legatus
noster)—
coactus est biennale foedus
confirmare, . .
2) Haubt-Inhalt der dem Kays.
Gros Bottschafter

ad die O0ttom.
Porten. Grafen von Ottingen
den 24. Septembris 1699 darc
h den
Hof-Kriegs-Rath ausgefăritig
ten Instruction,
<17-mă. Uber dises were dem
Moscovitischen Gesandten mit
«all kheanbahrer freunâtschaf
tlichen bezaignus zabegegnea,
und
«za vwiderhe
rstellung

vertrăalicher

Verslăndinas

mit selber Po«tenz alles anzukheren, auch
wenn der Ozaar nach exspieri
erung
«les armistitij einen friden
nach den fundament des
Carl
ovit
zer
<fnesz schliiessen wollte,
aut dessen ersuechen mit
diensamben
<recommendationen
nicht aus handen zugehen,
sondern sich
«gle

ich zuerkhondigen and anhero
zuberichten, in was terminis
«die Czarischen praetensiones
zu solchen friden bestehen, und
ob
«nach damahligen coajunctarea
einen fridea miţ der Porten
an

«vermitlen,

hoffnung

«guet anschikhete, Ihro

obhanden,

mayt.

maâssen,

wann

es sich

darmit

auf beschehende requisition sich

<umb die meăiation 2Wischen
Moscau
<Warden>,

und

der Porten annehmen
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Din raporturile făcute de Ottingen în cestiunea acâsta
se învedera, că pretensiunile Moscoriţilor faţă cu Porta
nu erali nici în formulare, nici in importanta lor apr6pe
de loc mai prejos de cele ridicate de dinşii la Carlovăţ
şi aii provocat,

ca atunci, resisteuţa

Turcilor.

'Tot mai

pretindea Rusia 1) să i se acorde Asovul şi Kasi-Kiermanu! cu teritoriile lor şi cu alte cuceriri făcute de
Țar la Don şi la Nipru, oprirea năvălirilor tătăreşti pe
teritoriul moscovit şi renunţarea la tributul plătit până
atunci de Rusia Hanului tătăresc, 2) deplină libertate de comerciii intre cele doue impărăţii, 3) schimbarea prisonierilor, 4) incuriinţarea de a face pelerinagiii la Ierusalim pentru toţi laicii şi preoții din Rusia, precum şi
incuviinţarea de a face pelerinagiă şi deplină libertate
religionară pentru toţi coreligionarii greco-orientali din
Turcia, pentru-ca aceştia să aibă in viitor dreptul de
a restaura biserici vechi şi de a zidi altele noue şi de
a nu mal fi supăraţi de Turci prin exacţiuni. Recun6şterea acestor pretensiuni urma, după propunerea Rusiei, să se facă în formă de pace eternă ori de armistiţii încheiat pe tre-deci de ani),
1) Rapârtele comitelui Ottingen cătră Impăratul. Constantinopol, 23 Fevruarie, 17 Martie şi 6 Aprilie 1700. Anexat la
aceste:
<Pancta, welche der anhero nach Constantinopoli ad tractan«dam Pacem geschikte Moscovitische Inviat der tiirkhischen Ple«nipotentiarij Reis-Bfendi vnd Mavrocordato proponiert hat».
(Der lezte Punkt lautet darin :)
<Viertens, solle denen Russischen Monchen, wie auch Weltli
«chen erlaubt sein, nach Jerusalem, vmb die allda befindliche
«Heylige rther zu verehren, walfahrten za kânnen, vrelehes
«auch zu extendiern vnd zu verstehen fir alle andere, vwelche
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Iu faţa îocăpăţinării Ţarului
îndărătnie şi până chiar

şi în isolare resboinic,

Curtea

din

Viena

n'a mai stat
pe gânduri, când vorba era
să lucreze după putinţă
pentru tolățurarea primejdie
, ce-i drept, âncă depă
rtate a prepouderanţei rase
zti. Ba a făcut înse înce
rcarea acâsta numai cu mas
ca neridicată, căci primej
dia
mai apropiată a 'Turcilor
era numai momentan îulă
țurată şi astfel alianţa Rusi
ei nu era nici pentru
viit
or
superfluă ; apoi nici nu pute
a să-şi dee fără de sfială pe
faţă r&utăci6sa lipsă de cruţ
are faţă cu aliatul el. Atât
interesele statului, cât şi
conivenţa diplomatică impuneaii observarea Ja Constanti
nopol a unei atitudini may
precaute şi mai potrivite
cu Scopul, şi în urma unej
propuneri făcute de minister
, Impăratul a dat ambasa
dorului săi ordi
nul,

ca în teină

să facă

tot ceea ce ij
stă prin putinţă spre a împ
edeca pacea cu Rusia, dacă
ea nu se va fi încheiaţ
deja; ear dacă pacea s'ar
fi
încheiat ori împedecarea
ei ar fi peste putință, el
să
nu se arate supărat, ci să-ş
i exprime, din contra, viua
părere de bine 1), Iu spiritul
acesta a şi procedaţ Otingen,

«diser Religion vnd ritâs
vand vnter dem Dominio
der Ottoma«Dischen Porten leben, vnd
danenhero weder an Ihren
Religions
<Exertit
io, noch

auch an reparierung vnd
bedekang Ihrer alten,
«vnd erbanung newer Kirc
hen sollen verhindert, vnd
mit keinen
<geldt forderungen molestie
rt werden. Vnd solle diser
friden ent<weder bestândig, oder
auf
< Werden»,

eine

Zeit

von

30 Jahren

limitiert

) Raportul şi opinianea depu
taţianii aulice imperiale
în afa=
cerile Tarceşti, 8 Mai 1700
, şi clansala de aprobare
dată de
Împăratul în acea-şi di. —
Rescriptal lai Leopold 1. cătr
ă comitele Ottingen. Laxembarg, 26
Maiii 1700.
6-tă. Mt dem Mostovitisch
en feiden

Wăre

vwegen

unterschied-
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când a refusat ambasadorului moscorit ţinut de dânsul
sub pază apropiată cererea de a interveni, pentru-ca
Marele Vizir să-i încuviinţeze o întâlnire: o asemenea
intervenire, —

aşa se scusa Ottingen, — ar fi mal mult

în paguba detât în folosul celui ce face rugămintea 5,
In faţa peîncrederii Impăratului se ivise înse netncrederea, care în spiritul clar al 'Țarului se produsese
în timpul celei din urmă petreceri la Viena şi a fost
în mod firesc alimentată prin cele petrecute la Carlovăţ.

Când dar autocratul părăsit de aliaţii sti şi avisat nu-

mai la propriile sale isvore de ajutor, a început, spre
a da negoţierilor întrerupte un impuls armat, să facă
cele mai grandi6se înarmări şi a pus în perspectivă
reînceperea neîntârgiată a luptei, şi prin acesta a și
determinat pe Porta istovită de răsboiii și însetată de
pace a primi fără de pici o scădere pretensiunile ruseşti, ambasadorii de la Constantinopol ai lui aă păstrat
secretul în ceea ce priveşte conţinutul tractatului de
pace împărţit în 14 articole, subscris şi schimbat în
licher sich
dasz selber
du in dein
und mithin
un fall bey

bhervor
nicht so
Leztern
annoch
ankunft

thuenden conjunetaren wohl zu vwiints-hen,
nahendt am schlusz mit der Porthen (wie
meldest) Sondern vweiter darvon entferneb
res integra sein mâgte, Wirdest dannenhero
dieses, erdeiiter friden nih vwiireklicher ge-

schlosszen, selbten unter der hand auf alle Weisze, mie du es
am Thunlichsten fiindest, zu verhindern suchen. - Im fahi
aber, Solches unmăglich oder ein schon geschehene sache,
wpăren, hetthest du hein miszvergnăgen darob zu
zeigen,
Sondern mehres eine zufriidenheit în speciem zu erkennen
geben.

1) Raportul lui Ottiogen
Fevruarie

1700,

cătră Impăratul. Constantinopol, 28
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mod public la Marele Vizir în
diua de 14 Iulie 1700 D
faţă cu toţi representanții străi
ni, însă mai ales faţă
cu cel împărătesc păstrarea secr
etului a fost atât de

indărătnică, încât

Ottingen

în cfuda tuturor rugă

miutelor şi silinţelor sale n'a fost
în stare să-şi procure o
copie de pe tractat şi so trimită
Impăratului, ceea ce
In faţa mijl6celor pecuniare ce
i se puseseră Ja disposiţi

une Pa indispus mult, ataţ faţă
cu amhasadorul rusesc, cât

şi faţă cu cabinetul din Moseva.
Scusa moscoviţilor, că în virtutea instrucţ
iunilor primite de et
publicarea tractatului de pace
nu se pâte face decâţ
după ratificarea lut şi că Tarul
va face comunicarea în
virtutea legăturilor sale de prietenie
el lasu-şi direct la
Vieua,

nu

era

fără

întemeiate

îndoială

neîncredert

faţă

cabinetului

impărătese,

respectudse,

i-aii

cu

decât o mascare a bine

gândurile ascunse ale

Ambasadorii

extraordinari

aj
Rusiei înse Observati, după-ce ai
ajuns scopul misiunii
lor, cu multă scrupulositate față
cu ambasada împărătescă regulele etichetei diplomatice
şi ale distincţiunii
făcut

acesteia în mai multe rânduri
visită, şi aii primit în tâtă liniş
tea, ca, potrivit cu ceremo
nialul

acelui timp,

să

fie trataţi ca inferiori,

cum
s'a întâmplat, de exemplu, cu ocas
iunea visitei de adio,
când lor li s'a pus scaune fără
de rădămătâre căptuşite cu damast în partea infer
iâră a sălii de audienţă
1) Ear

nu

cum

dice

Hammer

pag. 25) la 18 Iunie 1700.

(Gesch.

q, osm.

Tot atât de inexact

(Bod. VII, pag. 15) intrarea
solemnă

a

cesc Ibrahim-Paga pe dina de 3]
lanuarie
acte a avut loc lu 30 Ianuarie.

marelui

a. e.,

R.

VII, Ba.

pune Hammer
ambasador tur-

când ea după
-
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pe când Ottingen

şedea

în

partea de sus a sălii 1).
Incercarea lui Ottingen

je;

de

căptuşit

cu

catifea în

a obţin6 o copie

de pe

tractatul de pace n'a reuşit de altminteri nict Ja Portă,
căcă acâsta se temea, ca nu cum-va în ochit poporului

să fie învinovăţită de a fi dat nu numa! prin pacea de
la. Carlovăţ,
îucheiat cu
mană, care
arma; ear

ci tot o dată şi prin tractatul de curând
Moscoviţii multe părţi din împărăţia otoar fi trebuit să le susțină mai bucuros cu
ea nu voia să le dee duşmanilor săi arme

şi astfel, câtă

vreme

mai

era

cu

putinţă,

păstra se-

cretul onorabil asupra celei din urmă păci, cea din urmă
slăbiciune a ei.
Nu putea,

cu tâte mascările,

să rămâie

lucru ascuns,

că pentru acest succes diplomatic al Rusiei, atât de
supărător pentru cabinetul din Viena, a contribuit în
taină și influentul

Mavrocordat,

sufletul

tuturor

nego-

țierilor diplomatice din acel timp, şi că conlucrarea lul
a fost decisivă, ear acâsta mai ales pentru-că era vorba
şi de o revindicare cerută de "Ţarul pentru biserica grecâscă din Răsărit,

pe

care

îndămânatecul

mare

drago-

man doria tot atât de mult ca toţi connaţionalii şi
coreligionarii sei din împărăţia otomană s'o scâtă încetul cu încetul din cătuşile stăpânirii urceşti. Atitudinea
creştinilor cu ocasiunea solemnei intrări în Constanti-

nopol alui Ottingen a arătat lase, cu cât de viie dorire
şi cu câtă bucurie saluta

ei ori-şi-ce semn de eman-

cipare religi6să, ori-şi-ce umbră

Tanţe. Ei aii ocupat

în masse

a

unei asemenea

spe-

nesfirşite străgile, prin

1) Rapârtele lui Ottingen cătră Impăratal.
26 1ulie, 13 şi 18 Septemvrie 1700.

Constantinapo!

20
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care avea să trecă

timp

de

doue

cesuri

alai

ul, de la
Pârta Adrianopolului, prin mah
alaua Fanarului şi cotind
prin faţa giamiei Eiub Ansa
ri pe lângă port şi peste
apele dulci rână dincolo de
Galata şi de Pera, ei steteaii cuprinși de curiositate,
ca să vadă triumfal trecere a representantului celei
dântsiti puteri creştine. Şi
când, prima dată după căde
rea Constantinopolaluj, ear
al asistat ]a priveliştea, că
în cruda intoleranţet muhamedane mâni creștine purta
fără de sfială şi în totă
ondrea chiar în capitala Osma
nttilor vulturiy romani fluturând cu mândrie n vezduh
şi stâgurile cu chipul lui
Christos şi cu a] Mariei, Maic
ii Preacurate, privitoriy
creştini ai fost cuprinși de
o viuă încântare, lacrămile
curgeai din ochii lor şi, ridi
când în semn de mulţumire mânile spre cer, binecuvâ
ntaii pe ziditorul a tâte,
care li-a făcut parte de
acestă fericire 1). Astfel a
ajuns de astă-dată în inimile
lor simţămâutul de solidaritate cregtin6scă la covirşir
e faţă cu ura coatra Jatinilor, şi nădejdea, că Islamul
va fi înfrânt, a produs
ln €ă simp

atii şi faţă cu

biruitorul

urmăria acela-şi scop.

de altă lege, care

1) Raportul comitelui Ottingen
despre intr

area sa în Constantinopol şi despre audiențele
sale, Constantinopol 23 Pevr
uarie
1700,
Caracteristică e pentru expedien
tele diplomatice ale acelei
epoce

fapta,

că

ambasadorul

împărătesc,

Ferriol, audiența la Saltanul

pentru-ca

să nu pErdă, ca,

din causa că purta spagă şi
pentru-

| ta se evite anarenţa, că s'a
supus numai de frică jignitâr
ei ce
reri de a depune spada, a prefe
rit chiar în virtutea încuviinţări
t
primite din Viena să se pres
enten faţa Sultanului în cost
um
tarcesc, pentru care na se
cerea

şi spadă

.
lui Ottingen, tot de Ia 23 Fevruari
e 1700.

Al

doilea

raport

al
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Consimţind în principii cu stăruinţele puse pentru
încheerea păcii, Impăratul Leopold găseşte 6re-care greutăţi numai în felul stabilirii păcii, care atirnă de la
voinţa Porții,
El aprobă înse propunerea, ca Cardinalul Kollonicz
să-l scrie lui Mavrocordat, să-i reamint6scă enunciaţiupile făcute cu ocasiunea celei din urmă convorbiri ce-aii
avut la Viena şi să câră de la el o declaraţiune în
scris, dacă tot mal persistă pe lângă acele enunciaţiuni
şi dacă ambasadorii turceşti sunt ori nu gata să reînc6pă în virtutea lor negoţierile şi să le urmeze; dar
scrisdrea acesta are să fie concepută în înţelegere cn
cardinalul cu destulă precauţiune şi dragomanul curţii
Lachewicz s*o ducă la Comorn călătorind sub vre-un alt
pretext. Impăratul aprobă, în sfîrşit, propunerea, ca o
persână vreduică de incredere şi indămânatică să fie
trimisă în secret la ambasada olandeză de la Pârtă
pentru

reinceperea negoțierilor,

cu chibzuinţă

fără indoială

ceea ce se va put6

mai

mare

după-ce

face

va fi

sosit răspunsul lui Mavrocordat 2).
1690

In faţa celor doue răsbâie grele, cel contra Porții şi
cel contra Franţei, în care e încurcat imperiul şi dintre
care pe cel din urmă e nevoit a-l purta singur, fără
de nici o conlucrare ori ajutorare a Veneţiei şi a Poloniei, care ii sunt aliate numai

contra

Turciei,

Impă-

râtului ii este cu totă bună-voinţa peste putinţă să
trimită, precum Regele Poloniei doreşte şi cere, un corp
1) Raport despre conferenţa ţinută la 5 Martie la comitela
Starhemberg în cestiunea negoţierilor de pace cu Turcii gi res
luţiunea dată de Impăratul. Viena 1690.

.
|
|
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de armată împărătescă
jentru spriginirea oștirii
neze, fiind-că trupele împ
ărăteşti sunt în propriul
res al Împăratului indisp
ensabile pentru ocuparea
ților şi a teritoriilor cuce
rite. Cor6na Poloniei v'a
înse să trâc
ă

cu

vederea,

că,

având

polointeceţăputut

în vedere forţa
împregiurărilor, cabinetul
împărătesc a ţinut chiar
peste
cuviinţă s6mă de alianţă
prin aceea, că 1) atât
anul
acesta, cât şi anii trecuţi
a tras cea maj mare part
e
din puterea armată a Tur
cilor, deci toiul lovituri!
duşmanului asupra teritoriilor
Impărăteşti şi asttel a seu.
tit Polonia, 2) că şi-a dat
aprobarea pentru înaintare
a
Poloniei spre Moldova, deci
pentru cucerirea şi incorporârea acestei provincii în
regatul Poloniei 3), e gata
să
trimită un ambasador spec
ial la Moscra spre a îmb
ărbăta pe Mar
ele

rilor şi să

Duce să continue

împedece

oștirea turcâscă

şi

prin
un

acsta

răsboiul

contra

împreunarea

atac combinat

'Tăta-

lor cu

asupra

Poloniei,
€ar prin acesta Polonia e pus
ă în o favorabilă posiţiune,
ca să reincepă răsboiul cu ene
rgie şi cu succes, să obţie
noue avantage şi succese, să
facă noue cuceriri,
Pe acestă hasă avea să-şi urm
eze residentul împărătesc negoţierile şi in vederea
acestul scop avea să-şi
sevirşâscă lucrarea zel6să ,

De 6re-ce Mavrocordat a trim
is prin dragomanul Lachevicz cardinalului Kollonic
z done rEspunsuri, unu]
Public făcut şi in numele
lut Sulficar Effendi şi altul
secret, făcut numa! pentru
pers6na sa, dar amânqoue
1) Resoluţiune împărătescă pentr
u Baronul Zierowsky şi Siemunsky, residenţi împărăteşti
la Varşovia, trimisă prin consi
liul
+ anlic de răshoiă, Viena,
25
Martie 1690.

1690
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sunt obscure şi echivoce, o nouă dovadă vie despre
mare viclenie şi despre astuţia celor dot ambasadori
turceşti,

Impăratul

aprobă

propunerea

făcută de depu-

tațiunea imperială insărcinată cu afacerea păcii, ca să

se câră de la Mavrocordat prin mijleeirea cardinaluluk
declaraţiuni mai lămurite asupra enunciațiunii sale
obscure, şi dispune să i se dee Cardinalului ajutor şi
sfaturi la compunerea acestei scrisori. 0 asemenea procedere nu conţine, după părerea Impăratului, nică un
prejudiţiă, căci răspunsul ce va fi dat Mavrocordat în
formă mat positivă va fi predat, ca de obiceiii, deputațiunii, ca să-l examineze şi să-şi dee asupra lui părerea, un lucru, la care cardinalul nu are în nici un cas
să lee parte; de asemenea prin acâsta se susţine maj
bine încrederea în pers6na

cardinalului,

aşa cum

e ga-

rantată prin vorba dată de Impăratul el însu-și.
Imp&ratul încuviinţeză de altminteri, pe lângă cuvenitele precauţiuni, cererea ambasadorilor turceşti de a
trimite un curier la Pârtă, şi recomandă circumspecţiune în atitudinea observată faţă cu aliaţii, pentru-ca
să se păstreze buna credinţă publică (fides publica 1,
1690

Cardinalul Kollonicz avea să facă el însu-şi scris6rea
ce era "'nsărcinat a-i trimite

lui Mavrocordat,

dar mal

nainte de a o trimite trebuia s'o presente Impăratului,
ca s'0 vadă şi s'o aprobe; el trebuia apot să exprime
în ea în mod hotărit dorinţa, ca răspunsul să fie sub:
1) Dare de s6mă despre conferenţa ţinută în diua de 31 Martie
la comitele Kinsky în cestiunea negoţierilor de pace cn Turtii,
şi resoluţiunea Imperatuluj, Viena, 31 Martie 1690,
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scris de ambii ambasador
ţ turceşti. Dela telul
acestui
răspuns şi dela Propun
erile ce vor fi făcând
Pureit
atîrna apoi dacă se va
încuviinţa ori nu trimit
ere
a curierului turcesc şi dacă
se va trimite ori nu în
acela-şi
timp la Constantinopol
emisarul secret pentru
punerea
la cale a continuăriţ neg
oţierilor de pace ; de ace
ea
măsurile privitâre la aceste
al să fie lăsate 'n Suspen
siu
ne.
De 6re-ce ambasadorul
Veneţian 'Tarsia e în
posiţiune
de a se informa despre
aceste, are să i se facă
împărtăgire despre scris6rea
Cardinalului, îuse spuind
u-i
-se,
că e vorbă numai de pun
erea în libertaţe a prison
ierului Halil- Bftendi ; despre
cererea ambasadorilor ţur.
ceşti de a li se încuviinţ
a trimiterea unui curier
deasementa avea să i se facă
împărtășire, cerându-se în
acela-şi timp şi părerea în
cestiunea acesta D,
Trei principii ai să fie obs
ervate la încheerea păci:
cuviinţa, folosul şi epitropis
ire.
De aceea nu se pote recoma
nda dărămarea Belgradului, care domin€ză tote
cele-Palte oraşe din partea
locului. Tot atât de Puțin
ar fi de dorit ca Impăratul
să renuvțe la Muntenia,
la Moldova şi la Serbia, deşi
mai ales din causa vecinătăţ
ii Poloniei nu se p6te pun
e
temei pe aceste ţări fără
credinţă şi supuse religiuni
i
greceşti, care Ja ivirea cele
i micy turburări se pre
fac
din supuşi ai statului duş
mani ai lui. In casul de
ex.
tremă necesitat
e,

care 1] înduplecă

lui, cel mai cu minte luc
ru
——
') Votare nominală

a

negoţierile de pace asupra

e dar

deputaţiunii
executării

pe om în slăbiciunea

a lăsa aceste

imperiale
resoluţiunii

„la 81 Martie a. e, şi reso
luţiunea Impăratului
„7 Aprilie 1690,

59,838. III,

trei

însărcinate

ca

împărătegti de

Leopold |. Viena,

40
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țări pradă unei păci dictate de tirani, deci ale pustii
maj nainte din tâte puterile cu foc şi cu sabie şi ale
deşerta de poporaţiune 1).
A patra condiţiune stabileşte, că hotarele Munteniei
şi ale Ardâlului spre Ungaria al să rămâie dincolo de
Dunăre,

în starea, în care seva fi dovedit c'a

inte de actualul răsboii

(40

vanica witra Danubiana

verrus

Hungaricas

praensens

bellum

finia in pristino

ante

Valachica

fost îna-

atque Transylpartes

con-

statu perma-

neant 3).

Opera de pace nu înaintâză de loc, şi silinţele puse
de ambasadorul Olandei în timp de cinci luni de dile la
Adrianopol pentru înaintarea ei sunt zădărnicite parte
de ingâmfarea Turcilor, care primesc, ce-i drept, propuneri, dar ei înşi-şi nu fac nică una, parte de uneltirile ambasadorului francez. Un resultat s'ar put6 dar
obţine numai dacă Impăratul ar însărcina pe cine-va
să facă propuneri de pace şi negoţierile s'ar urma cu
aprobare clar exprimată pe basa lor. Căci ambasadorul
Franţei a reuşit cu ajutorul mijl6celor obicinuite să câştige pe deplin pe Marele Vizir pentru planurile sale
ostile faţă cu Împăratul şi anume anticipând o anumită
sumă de bani pentru soldele unei părţi din miliția lui
1) Votul comitelui Jârger asupra proiectului de pace stabilit
de consiliul imperial de răsboii. Viena, Mai 1690.
2) Ultimatul ambasadorilor turceşti, stabilit de Mavrocordat în
none condițiuni de pace şi un

apendice

şi

dictat

dragomaralul

Lachevicz în faţa secretarului imp. Werdenburg. Canon, 3 şi 4

Mai

1690.
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TOk0!y, adimenind Porta
cu speranța unei păci part
iculare cu Polonia, în ved
|
erea căreia âncă de dou
e luni
„_ Î9Ă trimisese secretarul
în t6tă graba la Varşov
ia, şi
descriind în colori vi şi
exagerate desfăşurarea de
puteri, cu care Regele Franţe
i a pornit asupra imperi
ulu
i
român. 'T6te silinţele pus
e pe lângă Marele Vizi
r în
ceea ce priveşte aceste exa
gerări sunt infructudse,
pentru-că el pune temeii pe
vorbele ambasadorului fran
cez,
Măsurile şi înarmările pen
tru începerea campaniei
se
urmâză cu tâte
aceste; tâte ţările de la
hotare sunt cu
desăvirşire istovite; num
ărul trupelor ce se vor
aduna e
âncă nesigur

; ostăşimea e âncă lipsită
de experienţe de
resboiii şi compusă în mare
parte din novică; provisiu„ile şi muniţiunile sunţ
insuficiente, 8cumpe Și nu
se
pot procura decât din capitală
1),
Solul Hanului tătărese

scris6re cu propuneri

a

făcute

predat
de

Regelui Poloniei o

stăpânul

săi pentru o
pace separată cu Turcia. De
6re-ce înse în propunerile
de pace făcute de Hanul tătă
resc se face tot atât de
“puţin ca'n cele făcute de
ambasadorii turceşti la Vien
a
amintire despre cedarea Mold
ovii şi a Munteniei, pe. care
„ Polonia 0 pretinde, Polonia
nu prea pote spera să câştige ce-va prin pacea sep
arată; consideraţiunea aces
ta
pote deci să fie pentru guv
ernul polonez destul îndemn,
——
|.) Scrisdrea ambasadorului
englezesc de la Pârtă cătră
colegul
săii acreditat la Viena, Cons
tantinopol, 5,5 Maiă 1690,
In faţa greutăţii corespondenţ
ei epistolare cu Tarcia ambasadorul s'a alresat la Domnul Munt
eniei Constantin Brâncovann,
care, trimițând scrisdrea acesta,
avea să pârte grijă şi de sosirea
la adresă a răspunsului.

1690

ome
o
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credința

de

aliat, să lee mal

Chemat de Sultanul la Adrianopol spre a fi însărtinat să pornâscă negoţierile de pace cu Polonia, Hanul
tătăresc a trimis pe solul stii Abdurachman la Regele
Poloniei cu o scris6re, în care se ofere din partea Turciei ca singură condiţiune pentru pacea separată: ct-

darea cătră Polonia a Cameniţei
-râmat

(djami,

mal

nainte giamiile,

medzeti,

minareti)

timp în mânile Polonesilor

după-ce se vor fi d

şcolile

şi

şi

şi

turlele

predându-se

turceşti

în acela-şi

piuele de bombe preci .

şi tunurile luate cu ocasiunea cuceririi ?).

1) Hans Cristof Zierowski câtră

Impăratul.

Petrikan, 13 Iane

1690.

2) Scrisdrea Hanului Tătăresc Selim Qhirai cătză Regele Pr

nici I6n Sobiesky în cestiunea păcii cu Porta. (Comunicat b
ambasadorul polonez Prosky deputaţiunii împărăteşti în conf
renţa de la 30 Iunie 1690).

Demon rii

1690

m.

pentru-că, păstrându-şi

bucuros parte la negoţierile comune, în care tot il mal
rămâne 6re-care radă de speranţă, ca să ohţie Moldova
cu ajutorul Impăratului la încheerea păcii comune 1).

Cu t6tă jubilarea mai mult momentană a poporaunii greceşti când cu intrarea în Constantinopol a
mbasadorului împărătesc rivalitatea dintre catolicism şi
rtodoxismul orieutal şi-a urmat pe teritoriul otoman cu
utere neslăbite drumul

ei de mai

nainte,

ba a desvol-

at chiar mal primejdi6să putere în frecările ei după
> purtătorii principali ai ambelor confesiuni, Impăratul
Ţarul, s'aă tntelnit în Orient prima dată cu vadă şi
înrîurire sporită. Deşi conflictele dintre interesele lor
litice şi religionare se desfăguraii ma! mult în bărsell diplomatice urmate în linişte decât în lupte date
a faţă, ele nu erati mai puţin seridse, stăroitâre şi
dârjite şi âncă de pe atunci să prevedea cu siguranţă
entru epoca atingerii imediate a teritoriilor lor inevibila colisiune dintre tendenţele lor atât de eterogene.
In spiritul acesta s'a urmat lucrarea, când Impăratul

obținut cu mare

tolic de Aleppo

âsta cu

greutate

în scaunul,

restituirea
din care

ajutorul lui Mavrocordat,

ai mic, pentru-ca

să refuse

cu

care făcuse lucru

Gre-care

ai mare, apol a credut de cuviinţă

Patriarchului

fusese scos, ear
drept pe cel

să îndrepteze

si-

nţele lui Ottingen spre confirmarea din noi a privileilor acordate catolicilor din Chios în favorul designa-

1100
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tului Bpiscop Justiniani,
tâtă forma a drepturilor
şi a fiilor ei din Turcia
Ambasadorul a primit;
stărui cu tot dinadinsul,
în stăpânirea neturburată
vestit despre hotărîrea

a-şi încorda şi

precum şi spre asigurarea în
şi libertăţilor bisericii catolice
în genere 1).
în deosebi însărcinarea de a
ca sfintele locuri să fie predate
a Franciscanilor, şi el a fost
nestrămutată a Impăratului de

el tote puterile

şi de a pune în joc

t6te mijlâcele, ca să se realiseze scopul acesta, pentiuca astfel creştinii de legea grecâscă răsăritână, care
urmăresc sub ocrotirea Rusiei acela-şi scop, să fie biruiţi şi să se susție şi vada Împăratului prin păstrarea
locurilor sfinte. 'Ţiiud semă de suspiciunea, pe care i-0
insufla Curţii din Viena înnlurirea covîrşitre alui
Mavrocordat asupra hotăririlor Porții, care se ţinea și &
de legea grecescă,

i

s'a

recomandat

ambasadoruluio

deosebită priveghicre şi o atitudine îndemânatică faţă
cu el. Daruri mai mici îl şi pregătiseră pe puternicul
mare dragoman pentru altele mai mari, şi cu ocasiuneă

sosirii lui Ottingen el a primit, d. e., drept dar
o operă
ştienţifică în 20 volume şi un frumos

nic de masă ce bătea,

ear

fiul

împodobit cesor-

săi Nicolae, care ci

ocasiunea primei convorbiri a ambasadorului cu Marele
Vizir a funcţionat ca dragoman, a primit de nunta să
un lighean aurit dimpreună cu cana ce se ţinea del :),

Aceste manifestaţiuni

de afecţiune

faţă

cu grecul de

1) Rescriptul lui Leopold Î. cătră comitele Qettingen. Neustadt:

27 August 1700.
2) Socotâlă despre primirile şi cheltaielile făcute de cassa a
basadei trimise la Pârta Otomană atât în bani, cât şi în darari
pe anul 1699—1700.
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altminteri răi vădut la Viena, care monopolisa afacerile
externe ale Turciei, erai cu atât mai indispensabile, în
cât, jalus în iubirea lui de putere din ce în ce mat
mare de ork-şi-ce altă inrîurire, el a ştiut să pună în
umbră pe toţi rivalii lui de la Pârtă şi să-l ţină chiar
şi pe fostul săi coleg de la Carlovăţ, Reis-Effendi Mehemet

Rami,

atât de

bine

legat,

încât

nu lua nici o

hotărîre fără de dânsul, trimitea pe ambasadori la dânsul şi făcea în tâte causă comună cu dânsul!),
Ma) marii Turciei priviai cu ochii pizmătăreţ la omul
talentat, un factotum al lor, şi se plângeaă din când
în când de înriurirea prea de tot primejdi6să a acestui
creştie

lipsi
dea
acest
In
care

asupra

afacerilor

otomane,

dar

vu

se puteaii

de el. Impăratul dar şi representantul lui îşi deneîncetat silinţa de a îndatora în tot chipul pe
om şi de a-l ţine în bune disposiţiani.
curând s'a ivit pentru acesta o ocasiune priinci6să,
n'a r&mas nefolosită, căci prin ea cu puţină che!-

tuială se putea da dovadă despre o mare bunăvoință.
Ardelenii âncă în anul 1687 ai împrumutat de la
Mavrocordat priv residentul lor Pavel Sândor, prin solul

Principelui I6n Sârossi
naţiuni Gavriil

Josika,

Draudt suma de 2240
cale

a

afacerilor

de la

şi prin representanţii celor trei
I6n

Sarosi

taleri leonini

al

doilea

şi Marcu

pentru punerea la

Constantinopol

şi

i-ai

şi dat

despre acâsta un înscris făcut în t6tă regula. Deasemenea şi orașul Dobriţia s'a împrumutat âncă pe timpul, când Cara-lbrahim-Paşa era Mare Vizir, de la
1) Raportul comitelui Ottingen câtră Impăratul. Constantinopol
20 Talie 1700.
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marele dragoman al Porții cu suma de 5500 taleri
leonini, de care avea trebuinţă spre a obţine un hatişerit pentru confirmarea privilegiilor sale, dar actul doveditor se perduse. De 6re-ce pe de o parte datornicil
rămânea în întârgiere cu plata, ba oraşul Dobriţin
îndeosebi,

invocând marile exacţiuni ale lui Carafia, tă-

găduia chiar valabilitatea datoriei, şi staturile transilvane stăruiail, spre a-şi put plăti datoria, ca Imptratul să ia casa lor de Ja Constantinopol, în care un
timp 6re-care locuise Tokoly, şi să le dee pentru ea
alta la Viena, mai primind pe de asupra şi datoria
cătră Mavrocordat, ear pe de altă parte cerea prin
Lordul

Pagett,

care area atât de mare

trecere la Cur-

tea din Viena, ca Impăratul să intervie pentru încasarea
sumelor datorite, Ottingen a fost însărcinat să satisfacă pe Mavrocordat pe calea unui compromis, ceea ce
s'a şi făcut cu succes deplin, încât la 22 Septemrrie
1700 ambasadorul împărătesc a verificat dimpreună cu
Lordul Pagett sumele datorite şi a dus la îndeplinire
achitarea

cătră
cordat
căreiă
asupra

lor

în

t6tă

fiiul acestuia.
suma totală
conveniseră,
Împăratului

forma

de

cătră Mavrocordat şi

Ottingen a predat apoi Ini Mavro=
de 5365 taleri imperiali, asupra
ear drepturile creditorului ati trecut
1).

1) Raportul comitelui Ottingen.

Mustafa-Paşa Kupri, 24 Octom-

vrie 1700. Alăturate trei chitanţe ale lui A. Mavrocordat şi ale
fiului săi Nicolae, simnate şi de Pagett, una privitâre la datoria Ard6lului, alta la a Dobriţinului, ear a treia privitore la

1000 taleri, interesele ambelor capitaluri. Datate sunt tâte trei
din Constantinopol, 22 Septemvrie (st. v.) 1700.— Apoi: Literae
civitatia Debrezinensis ad Caesarem scriptae, ddo. Debrezini, 24
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Acest pas bine calculat al Impăratulu! n'a rămas fără
de efect favorabil asupra celor-lalte interese ale Austriei. „Acum afacerea acâsta va înainta în patru picire 1) a gis Mavrocordat, când Ottingen i-a presentat
vechia diplomă de privilegii a călugărilor catolici în
ceea ce priveşte sfintele locuri şi tractatul de comerciă
locheiat, mai nainte între cele doue state, pentru-ca ele
să fie din noi confirmate, El s'a ținut de vorbă şi
peste puţin a restituit ambasadorului mulţumit cele
doue acte din noii recunoscute şi reconfirmate.
Cu t6tă mlădioşia lui aparentă tuse Grecul viclân a
ştiut să facă concesiunile acordate de nevoie catolicis=
mului prin reservele împreunate cu ele inofensive pentru
biserica sa proprie. Deviind deci din ce în ce ma! înte=
ţitore şi mai stăruitâre iutervenirile Impă ratului în favorul Patriarchului Petru din Siria 2), care trecuse la
Augusti 1699.—Literae Legati Anglici Pagett ad comitem Gitin-

gen seriptae, do. Constantinopoli Ju. Novembris 1899. — La
acesta e alăturat înscrisul Ardelenilor în copie. — Rescriptul lui
Leopolă 1. cătră comitele Uttingen. Laxemburg,

Raportul conferenţei de stat

cătră Impiratul,

26 Mai

1700.—

8 Maiii 1700.—

Viena, în presenţa Impăratului. — Lettera di A. Maurocordato a
Lord Pagett ddo. Constantinopol, 30 Settembre 1699. — Literae
Regii Transilvaniae Gubernii ad. D. Comitem Rabattin, ddo. Albe
luliae, 13 lanuarii 1700.
1) Adesso questo negetio andară con qaatro piedi.
1) Lettera di Pietro, Patriareha de Soriani, alla Caesarea Im-

perial Maestă, ddo Pera di Constantinopoli, 24. Jani 1700. (Trimmisă de Ottingen cu raportul de la 20 Iunie 1700). — Lettera
di Pietro Ignatio, Patriarcha d'Antiochia, al' Imperatore; ddo,
Pera di Constantinopoli, 8 Ottobre 1700. (Yom Oettingen mit
Bericht vom 11 October 1700 ans Tschudzak-tschekmedschâ

(Ponte-Picolo) eingesendet.
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uniune cu biserica catolică le
fusese alungat din scaunul să
Polonia intervenise 1) şi ea în
nului Papal în cestiunea acâsta,
deşi numai cu aneroia, înse cu

era urgisit Grecilor şi
din Aleppo, şi fiind-că
urma stăruinţelor scauPârta s'a învoit şi ea,
conâiţiunea, ca Patriar-

chul să nu schimbe ritul vechiii al bisericii sale, să nu

se amestece în afacerile civile şi să nu turbure poporaţiunea, căci alt-fel va fi pedepsit în mod exemplar.
Prelatul din Siria, care nu avea voie să se presinte 'n
public ca catolic,

dar putea cu atât mai

virtos să facă

în taină, ca mai nainte, proseliţi ai latinismului, vedea
în aceste mărginiri

săi duşmani
neînsemnată
“i era în joc
disposiţiunile
vrocordat,

tot atâte

curse,

pe care număroşii

i le puneaii numai pentru-ca la cea
ocasiune să-i pâtă face un proces, în
atât posiţiunea, cât şi capul. Ştiute
anti-catolice ale muftiului şi ale lui

care se ascundea

mai
care
fiind
Ma-

în dosul lui, temerea acesta

nu era de loc neintemeiată, şi de aceea ambasadorul
împărătesc şi-a înoit intervenirile şi a obţinut în cele
din urmă un Hatişerit cu condițiuni mai blânde, care
nu erai atât de ameninţătâre pentru siguranţa prelatului ridicat din noi în scaun şi pentru activitatea lui

secretă 2).
*) Încă în timpul congresnlui de la Carloră a primit plenipotenţiarul Poloniei însărcinare pentru acâsta, Instructio Regis
Poloniae pro magao

Legato

Stanislao Malachowski

ad pacem cam

'Turcis ineundam Carloriziam deputato, ddo. Yarsoviae 1698,
2) Raporturile comitelui Ottingen. Constantinopol 13 şi 18
Septemvrie, Maustafa-Paşa-Kupri 24 Octomvrie 1700. Referatele
conferenţei de stat, 25 August, la Neustadt în presenţa Impăratului, Ebersdorf 9 Qetomvrie

starea împerătescă,

1700. —

Ambele

referate cu apro=

Având în vedere număroşii săi pismaşi şi adversari,
Mavrocordat chiar şi numai din bun simţ comun tre=
buia se evite aparențele

păratul şi ale

externe

ale înclinării spre Im-

condamnabile.

De

aceea

s'a

el, cât şi Reis-Effendi Mehemet

Rami,

co-

rugat din adins,
adio, şi atât

venalităţii

că

Ottingen să nu-i facă visită de

legul lui Ja Carlorţ, ati refusat a primi însăminatul dar
de bani, pe care Pagett Lil promisese âncă la Carlovăţ,
deşi acesta stăruise cu tot dinadinsul pentru oferirea lui.
E aii declarat, că'n împregiurările de atunci viaţa lor
ar fi pusă printr'un asemenea act în învederată primejdie, şi şi-aii resărvat primirea pentru un timp mai
bun. In deosebi Mavrocordat a recomandat
să ducă banii cu el la Viena, în vreme-ce

lui Uttingen
Pagett, care

garantase pentru împlinirea făgăduinţei, stăruia, ca ek
să rămâie în păstrarea lui. Abia a plecat înse Gitingen
luând cu dânsul şi banii, şi s'a produs o extraordinară
confidenţialitate între Pagett şi Mavrocordat, a cărnia
sete de bani, înăbuşită pe o clipă, a isbucuit peste
puțin cu atât mai puternic; secretarul ambasadei englezeşti, Schreger, a fost dar trimis pe urma lui Oitigen,
ce-l drept, sub pretextul de a promova afacerea stabilirii graniţelor împărăteşti, în adevăr înse pentru-ca să
obție predarea darului refusat fără de voie. dttingen,
pe care secretarul la ajuns la Carlorăţ, strimtorat de
acesta, a cerut instrucţiuni de la Viena, dar Imyăratul
stetea pe gânduri, dacă mai are ori nu să dee darul o
dată refusat, în cele din urmă înse tot a primit propunerea consiliului aulic de răsboiii, care stăruia, ca
pentru cruţarea Lordului Pagett, care era atât de neobosit întru susţinerea intereselor austriace, și pentru
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implinirea promisiunii făcute în formă obligătâre indispensabilului Mavrocordat şi lui Reis-Effendi să se păstreze destinaţiunea acelui dar de bani 1). Căci, în zadar,
fără de acest inevitabil mijloc principal în Turcia nu se
mai putea obţine nici un succes mal însămnat, şi până
chiar şi victoriosul fier al săbiei germane trebuia să
aducă drept jertvă tâca lui încărcată de aur, dacă voia
să peţâscă cu succes mult dorita pace de la Portă,
Țiind s6mă de acesta, prudentul guvern împărătesc a
trimis, pentru pregătirea succesului negoţierilor şi pentru asigurarea păcii, prin Suttoa, ambasadorul englezesc acreditat la Viena, la adresa Lordului Pagett la
Constantinopol însimnata sumă de 80,000 fiorini spre
a-i distribui ca daruri potrivite şi astfel a netegit

drumul lui Ottingen 2).
Intre aceste s'a făcut în Moldova o schimbare de
Domni: fiind răsturnat la 14 Septemvrie 1700 ) Antioch Cantimir, a fost însărcinat cu guvernul acestei
țări Constantin Duca, cumatul lui Brâncoranu, care
fusese resturnat

o dată din domnia

Moldorii.

Ottingen,

care a tras în pompos instalatul şi pe Bosfor

la Balat

1) Raportul Comitelui Ottingen, Mastafa-Paşa-Kupri, 24. Octomvrie 1700, — şi Uarlovră 17 Decemvrie 1700. — Raportul consilialui aulic de răsboiii dimpreună cu clansula de aprobare a
Impăratalui, Viena, 26 Decemvrie 1700. — Raportul consiliului
aulic de răsboiă de la 28 Decemvrie 1700, tot aprobat de Impt-

ratal.
2) Socotâlă despre veniturile gi cheltuelile cassei ambasadei
împărăteşti trimise la Pârta otomană în anii 1699 şi 1700, în
bani şi în presente,
5) Eară nu abia în anul 1701, cum afirmă Engel (Gesch. d.
Moldau pag. 288).
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admirabil situatul palat al lui Duca, în care locuise
âncă în anul 1665 şi marele ambasador împărătesc
comitele Leslie, îl descrie pe Duca ca om fârte cuvios
şi vrednic, care inse datoreşte ridicarea sa din noă în
scaun mal mult bogatelor daruri (100 de pungi, vre-o
50,000 de taleri), care la turcimea însetată de bank
al o putere iresistibilă, decât celor-lalte virtuţi ale
sale 1),
Cu t6tă mlădioşia şi servisbilitatea ambilor Domni
români,

mai ales alui Brâncovanu,

faţă

cu Curtea din

Viena, ei nu s'a aratat până la sacrificarea marilor
interese ale ţărilor sale ori ale statului otoman. Când
dar Cartea imperială, nemulțumită cu hotarele de până
atunci, a stăruit să se facă o nouă delimitare a Ardlului spre Moldova şi spre Muntenia şi voia să alătureze actul de delimitare privitor la aceste hotare pe
lângă documentul principal ce urma să se stabilâscă în
înţelegere cu Pârta asupra hotarelor, Comitele Marsigli,
care era însărcinat cu afacerea

oposiţiune seri6să nu
delimitare

al

Turciei,

numai

acesta,

a întimpinat o

din partea comisarului de

Ibrahim-Eftendi,

care

nu

avea

plenipotenţă pentru acâsta, ci totodată şi din partea
Domnilor din ambele ţări române. Fie că se femeaă, ca
nu cum-va prin reclamaţiunile de teritorii ce sar fi
putut face cu ocasiunea acesta în paguba ţărilor sale
ei să fie jigniţi direct în interesele lor, fie că procedaiă

potrivit cu îndrumări

primite

în

destul că ei aii refusat cu atâta
1) Rapârtele Comitelat Ottingen.

şi 18 Septemvrie 1700.

taină

de la Turci,

hotărtre consimţămân-

Constantinopol,

23 Pevruarie
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tul şi conlucrarea lor pentru acestă delimitare, în cât
Curtea din Viena, care, ţiind semă de suspiciunea ce
s'ar fi putut produce prin acesta la Pârtă, nu socotea
a fi oportun să-i siluiască prin Pârtă a procede şi fără
de voia lor, a fost în urma propunerii făcute de conferenţa de stat nevoită să renunţe la cererea acâsta.
Comisarul împărătesc de delimitare Comitele Marsigli a
primit dar îndrumarea, ca să încheie documentul de
delimitare principal în ceea ce priveşte hotarele stabilite pentru provinciile supuse stăpânirii directe a Turciei,
despre linia de demareaţiune înspre Moldova şi Muntenia
înse să nu facă îu el amintire decât în termini generali şi invocând starea posesiuni liniştite şi nediscutate
de până atunci ; el avea înse cu tâte aceste să dispună,

ca ingineri austriaci să facă măsurătârea geometrică şi
însămnarea pe hartă a hotarelor despre Moldova şi Muntenia în mod unilateral, fără de ostentaţiune şi fără
sgomot superfluii, numai pentru propria informaţiune»
ear pentru-ca să se evite ori-zi-ce suspiciune, Marsigli
mavea Să iee şi el însu-şi parte la lucrarea acâsta 1),
Nu tot atât de noroc6să, cum a fost, în genere, cea
împărătescă, a fost şi ambasada de delimitare a Poloniei, care a sosit în acela-şi timp la Pârtă, dar cu

t6tă pompa ei strălucită n'a avut parte nici de primire
atât de respectudsă, nici de succes diplomatic atât de
deplin, nici de concediare atât de binevoitre ca ceaPaită.
2) Referatul

conferenţei de stat

cătră

Impăratul.

Viena, 26

Decemrrie 1700. Literae Ibrahim Eftendi, Tarcici Comisarii, concernentes negotia Commissionis limitaneae, ad Seraskerium Belgradiensem, 1700. Traductae â Talman.
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Representantul acestei republici regale a scos, ce-l
drept, la capăt ratificarea tractatului de la Carlovăţ, deci
predarea Moldovii, dar cu tot temperamentul lui în-

gâmfat, ba chiar violent 1), el n'a putut

să obţie nici

punerea în libertate a prisonierilor de răsboiă şi răscumpărarea cu bani a Polonesilor duşi de Tătari în
robie chiar după încheerea păcii, nici despăgubirea cerută pentru ţinutul Budjacului şi satisfacerea pretensiucii lui asupra parcului de artilerie lăsat de Turci în
Camenița. Remâind zadarnice şi reclamaţiunile făcute de
densul la Marele Vizir în cestiunea acesta, el şi-a cerut
de la acesta concediarea, „căci regatul Poloniei a obţinut 0 pace fără de prietenie“ ; ear Marele Vizir, pro-

itând de vorbele lui, Pa vestit, că "n timp de 8 dile
va fi concediat 1). Ba chiar după-ce i se acordase audienţa la Sultanul, ea a fost revocată sub cuvântul, că
nici o dată âncă un ambasador al Poloniei nu a avut
parte de graţia de a fi primit de Sultanul în audienţă
de adio. Reclamând cu hotărire şi rugându-se cu stăruiuţă, el a avut, în sfârzit, parte de distincţiunea
acesta, înse în formă mai puţin respectudsă (la 20 Iulie)
decât la sosirea sa, apoi a plecat (la 2 August), nu
înse fără-ca să fi avut şi'n cele din urmă momente
covflicte neplăcute din causa prisonierilor creştini ascunși
1) Astfel i-a povestit el însu-şi lui Ottiogen, că pe drum, întran sat turcesc unul dintre trabanţii lui a fugit şi a trecut la
Islam, dar a fost restituit în urma amenințărilor ni de către
autoritatea locală, care la început se împotrivise; el apoi, spre
marele necas al Turcilor, Ya împuşcat fără de judecată. Raportul

lui Ottingen, Constantinopol, 10 Maiă 1700.
2) Raportul ni Ottingen. Constantinopol (Pera), 20 Ialie 1700.
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în carele sale de bagagiii, care aii fost luaţi cu toţii
fără discuţiune de la dânsul 1). Secretul slăbiciunii Poloniei, care se dedea cu tot învelişul de îngâmfare pe
față, a avut efecte învederate în lipsa de succese a

ambasadorului ei.
Marea ambasadă împărătâscă

şi-a

resolvat dar peste

tot afacerile la Pârtă, şi la 27 Ianuarie

Ottingen, în-

torcându-se a casă, şi-a făcut cu alai, cu trimbiţe şi
cu tobe intrarea în Viena aprope cn acea-şi strălucire
ca la intrarea sa în Constantinopol (în Septemvrie
1699). Călare, încungiurat de o suită compusă din
odraslele celor mai nobile familii din ţările ereditare și
de un număros alaiii şi ducându-i-se cu fală inainte
recreditiva turcâscă,

el a trecut

în costum

strălucit la

Curtea impărătâscă, unde a fost primit cu mare distincţiune de marii dignitari ai Curţii, apoi şi de Impratul,

căruia i-a

presentat,

recreditiva

Sultanului,

ear

în urmă a fost primit de Impărătesa şi de Archiducele
Carol şi a fost onorat şi prin aceea, că tuturor caralerilor săi de ambasadă, precum şi unora dintre dignitarii ambasadei li s'a dat voie să sărute mâna şi în
cele din urmă s'a întors cu acelaşi alaiii pompos la

locuinţa lui 2).
Astfel s'a stabilit şi s'a executat renumita pace de la
*) Raportul lui Ottingen. Constantinopol

(Pera) 8 August 1700.

2) Extras din Protocolul Curţii împărăteşti. Viena, 28 lanaarie
1701. —

În ceea ce priveşte întârcerea marelui

ambasador îm-

ptrătesc la Pârta otomană. Comitele Ottingen şi intrarea lui la
27 Jannarie 1701 în Viena. (Acâstă intrare şi audiența urmată
după ea sunt modelul pentru ceremonia făcută la întârcerea în
anul 1720 a marelui ambasador

Comite de Virmont).
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Carlovăţ anunțând fasa decadentă
pregătind consolidarea

mai

a puterii otomane şi

puternică

a casei imperiale

şi capacitatea de întindere spre Orient a ei, dar ascun-

dend în ea şi germenul inevitabilei viitâre ciocniri cu
un âncă mai primejdios duşman, moscovitismul ce încetul
cu încetul lua locul Osmanliismului. Nu mai încape nici
o îndoială, că strălucitele victorii ale Prințului Eugen
in Ungaria şi la Rin, precum şi deosebita dibăcie a diplomaţiei austriace Vaii ridicat pe acel timp pe Impă&ratul în posiţiunea de stăpânitor al situaţiunii, de singur
dictator al păcii, pe care toţi o doriaii cu însetare, deşi
nici unuia nu-i dedea mâna să o mărturisescă acesta,
Singură jalusia Austriei a scăpat atunci Principatele
române de încorporarea în Rusia, şi tot astfel, stabilindu-şi stăpânirea în Ardâl, Austria le-a scăpat, în
propriul ei interes, pentru totdeauna de primejdia de a
fi prefăcute în paşalicuri turceşti.

Lordul Pagett a urmat şi după întrecerea lui Gttin-

gen cu atâta
darea darului
cordat, încât
sului Englez,

înderetnicie stăruințele lui pentru acor.
promis lut Mehemet-Rami şi lui MavroImpăratul, ţiind s6mă de dorinţa meritocare representa acum şi interesele aus-

triace, i-a promis

în cele din

urmă,

că fără de întâr-

diere va trimite la Constantinopol un Internunţiii, ca să
ducă darurile “promise; condus lnse de spiritul unei prudente precauţiuni, el a declarat, ca predarea efectivă a
sumelor promise atirnă de la colaborarea, pe care cei
doi compeţitori o vor da pentru obţinerea executării
celor doue condițiuni

de

pace

âncă

neîmplinite,

resol-

varea conflictului privitor la graniţele de la Novi şi depărtarea lui 'Tokoly dimpreună cu întrâga lui aderenţă
59,838. III.

41
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de
de la hotarele ţerilor ereditare austriace, precum şi
Pârta
ca
ervie,
la ale Munteniei; ei aveai deci 'să“int

să-l dee Curţii din Viena o declaraţiune făcută 'n scris

în ceea ce priveşte aceste pretensiuni şi să adreseze comandanţilor de la hotare cuvenitele ordine pentru executare, În acest sens şi sub aceste modalităţi i s'a dat
Jui Pagett asigurarea descărcării de garanția, pe care o
luase asupra sa pentru împlinirea promisiunii făcute.de
Impăratul, ceea ce n'a fost înse o pedecă, pentru-ca,
până la împlinirea condiţiunilor mai sus arătate, sumele aduse de Ottingen înapoi să fie întrebuințate pentru scopuri de răsboiii şi anume pentru fortificarea
Aradului şi, în urmă, pentru pregătiri de răsboiii în

Italia 1).

1) Raportul conferenţei de stat cătră impăratul Viena, 23
Decemvrie 1700. — Lettera de Conte Oettingen â Lord Pagett.
Carlovic, 4 (ennaro 1701. — Raportul conferenţei de stat; cătră
Impăratul, 4 Aagust 1701.—Raportal consiliului anlic de răsboii
cătră Impăratul, 16 Ianuarie 1701.
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