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STEFAN-CEL-MARE

DUPĂ

EVANGHELIA

DE

LA- VOrONEȚ.,,

În ziua de 2 lulie 1504 Ştefan-Vodă cel
Mare se stingea de a moarte blindă la Su-

ceava, în desăvirşita pace măreaţă ce se boltia
asupra întregei țeri pe stilpii puternici ai biruinţilor sale.
Pentru cea din urmă oară porţile cetăţii
se deschideaă înnaintea acelui ce luptase
bărbăteşte cea mai grea din luptele sale.
Boierii călări, în haine de urşinic şi aur,
unii bătrîni ca și stăpinul adormit, ceilalţi în
toată

puterea

vristei sau în avintul încrezător

al tinereţelor, încunjuraă sicriul înfăşurat în
scumpe stofe. Suliţile ostaşilor se ridicat
drepte în văzduhul limpede, zimbitor al zilei
1
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de vară.

Alaiul

străbătea

bogăţie, în. drumul

spre

holdele

grele

de

mănăstirea .Putnei.

Din turnul de strajă
de asupra porţii clopotele prindeai a vui de jale. Soborul in-

tregal Moldovei,

supt mitrele scînteietoare

de pietre scumpe, Mitropolitul, episcopul de
Roman, Mitropolit şi el, al Țerii-de-jos, episcopul de Rădăuţi, egumenii cari putuse să
se încingă pentru această lungă cale, primiai
în cîntările iertării de păcate pe stăpinul
tuturora. Veşnica pomenire se cerea pentru
acela care se făcuse vrednic a fi pomenit de
neamul săti în vecii vecilor. Apoi intunerecul
gropniţii umbria tot mai mult faţa poruncitoare, acum înseninată, şi pletele albe, rare

ale bătrînului.

cele mai aspre
marmură

care

Și, pe cînd lacrimile brâzdai

obrazuri, minunata lespede de

săpată - pecetluia

încăpuse

totuşi

micul

rămășițele

mormint

celui

în:

Mare.

Domnise aproape cincizeci de ani,:o0 jumătate de veac. Venise tinăr, în vijeha năvălirii, ca să răzbune pe ai săi, ca
să-şi înte-

Meleze viața şi ca să tragă zid de vitejie în

Sirieii Ioa dune ie bt

Jurul țerii sale de moștenire.

De

ailor oștirii sale.

atunci toate
Dar

peste
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sabia lui minunată apăsa o mină sigură, stăpinită de.un gînd cuminte. l-a fost totdeauna milă de sîngele oamenilor vărsat în zădar.

A

adus cu dinsul rînduiala și buna cîrmu-

ire. Oastea aceia ale cărei steaguri îi flutura de-asupra sicriului, el o închegase, .el o

iiurise, ca pe o singură armă menită să învingă totdeauna. Boierilor acelora ce-l întovărăşiati înnainte de a-și lua '.hotăritorul rămas bun, el li statornicise chemările şi dreptu-

rile. Secerînd buruiana roşie a vremilor de
restrişte şi nelegiuire, el curățise ţerina ce
— coboriînd în ea
băuse sîngele nevinovat,
sfinte temelii de. biserică. Vlădicilor ce se
rugau acum la Dumnezei pentru sufletul săi,
el “i pusese mitra pe cap, după ce ştiuse
că

se

cuvine

poarte.

lui de înţelepciune

: Gîndul
sirşit,

s'o

saă,

mai

curînd,

el se

se

stinsese în

coboria

ca o

rază de bucurie asupra tuturora, trecea ca o
hinecuvintare asupra bogăției lanurilor şi fremătă ca o ameninţare pentru vrăjmaşii viitoului. prin frunza pădurilor ce ocrotiseră şi
- meniseră luptele învingătoare. Glasul lui nu
se mai

auzia însă, şi icoana lui nu

înnaintea nimăruia.

mai

stătea

4
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candela aprinsă de-asupra mormiîntului
său sa stîns une ori, în zile rele. Mini de
hoţi au scormonit în mormîntul cel sfint.
Dar amintirea sa a luminat totdeauna în
marea biserică a conştiinții neamului. Une
ori mai tare, alte ori mai slab, dar nici un
vint năprasnic n'a putut-o stinge. Şi astăzi
ea se înnalță puternică, în marea flacără de
mîndrie şi recunoștință ce porneşte din toate
inimile noastre la pomenirea celor patru sute
de ani de la moartea puternicului Împărat
senin al Romînimii.
O scînteie din această flacără e cartea
de faţă.

CARTEA 1.

ȚARA MOLDOVEI

|
PĂNĂ

LA ŞTEFAN-CEL-MARE.

I.

Tara

Romiînilor, 'Ţara-Romănească.

Tot pămîntul din care neamul romănesc făcea
an de
prin cea mai iubită muncă a sa să răsară
buruienile
an holdele hrănitoare, tot pămîntul prin
supuse
le
turme
ai
rătăci
şi înnalta iarbăa căruia
toată
tori,
ocroti
pănă la piatra goală a munţilor
ște
domne
margenea de mal unde coliba pescarului
neea
pădur
marele drum de ape al Dunării, toată
care se înfunda
sfirşită, lungă de zile întregi, în
săgeată făcea
pasul de pindă al vînătorului, a cărui
crengi, —se
şi
frunze
să se spulbere un praf de.
anul 1000
la.
pe
de
chema pentru toți aceia cari,
limba
acuma
pănă astăzi, vorbesc cam câ și noi
.
ească
Romăn
romănească : pămîntul Rominilor, Paraa ŢarăÎntinsa, felurita, bogata, măreața şi fericit
Munte,
în
stîncă
de
a
frunte
Romănească îşi avea

numesc Carpe care străinii şi oamenii învățați îl

8
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patul, dar care pentru noi n'a avut și n'are nevoie

de alt nume, pentru că e singurul munte al nostru.
Picioarele i se scăldai în Dunărea largă, spre
care

curge toată viaţa riurilor noastre, Dunărea împără
-

tească ce
noi spre
feţei sale
de valuri
pare că

le duce pe dinsele şi ne îndreaptă pe
Marea-Neagră, care, în seninul tăcut
al
albastre din zilele bune, în vălmășagul
verzii şi sure vuind în zilele de furtună,
înfăţişează sufietul de strașnică minie,

ce se împacă însă întrun zîmbet de
căință şi de

iertare, al poporului nostru. Un
braț atinge
neprietenoasă, săpată în scorburi
lutoase, a

trului, ce

se

coboară

arcuindu-se

spre

Mare,

ripa
Nisceva

mai departe decit gurile Dunării,
cu care n'a voit
să se amestece, ca Prutul și
ca Siretiul, totuşi
frați buni cu dinsul. Cellalt ajunge
pină la Tisa
leneşă, 'darnică din apele sale
încete, miloase,
Tisa gălbuie fără de țermuri.
De la înnălțimile Maramureșului,
goale sai înVeşmintate în haina verde a
Pășunilor, pănă la
dunga lată a Dunării, de la şesuri
le în care iunecă
spre Tisa Someșul, Crişurile
unite, Mureşul, pănă
la prăpas

tia

în

primăvară,

umedă

aurie

a Nistrului se întinde, verde

în

lumina

neagră ca un pustiă, albă
ca

roditoare

un cîmp

a verii,

de ghiață

ŞI zăpadă din lumile sterpe
ale Miază-Nopţii, iarna,
Țara-Romănească.
.
Alte neamuri, pe care
le-au adus întîmplările

războaielor sai ale năvălirilor,
ati împărțit largul ei
cuprins, fiindcă fiecare
din ele n'a ajuns să
stă-

PARA

ROMÂNILOR,

ȚARA-ROMĂNEASCĂ
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pinească decit o parte din moșia noastră. Ungurii
ai numit Ardeal cetatea Carpaţilor în povirnișul
ei de sus, Tatarii ai zis Bugeac cîmpiilor netede
de la Dunărea-de-jos, Bulgarii, de bună seamă, ai
numit Vlașca acea parte din margenea Dunării
unde ai izbutit să locuiască; mai tărziii, cînd

Nemţii, Rușii aii smuls bucăţi din vechea Moldovă,
ei li-aă zis cu nume de osebire, care trebuiaă să
șteargă amintirea de veacuri a Moldovei, a Româînimii : Bucovina, Basarabia.
Romiînii n'a știut însă în țara lor decit de văile
riurilor, în jurul cărora ei mărgeniaii o ţară mai
mică: o Ţară a Oltului lingă lungul rii harnic,
o ţară a Crişului, a Mureşului, un ţinut al Some-

" şului, al Tîrnavelor acolo unde străinii
«Ardeal» ; Ţara
unde se strecura

găsise un

Birsei, lingă culmile Carpaţilor,
un riuleț de munte, Țara Haţe-

gului, după numele

ce a trebuit să aibă altă dată

Streiul de astăzi. Apoi,

dincoace de culmile Mun-

telui, şi o Țară a Jiiului, o Ţară a Moldovei, şi așa
se va mai fi zis şi altora,
neadormită a rîului săi.

fiecăreia

după

puterea

În toată 'Țara-Romănească, şi lîngă o apă şi lîngă
- alta, erai sate statornice și stîne schimbătoare.
Satul se ascundea în văile păzite, care nu se văd,
în

hăţișul

bălților

care

taie drumul

străinilor;

ici

şi colo în muntele înnalt, pănă la care nu poate
răzbate decit cine-l cunoaște bine; în şes, aproape
de riuri, satele se făceai una cu pămîntul, coborîn-

du-se în peșterile

bordeielor, sau

se răzimaii de

10
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frunzişul

apărător

al

aveai

bisericuță

de lemn

o

pădurii

fără

și un

drumuri.

popă

Ele

care ştia

ce este o carte şi învățase să cetească, şi une

ori

chiar să scrie, şi un scaun de judecată, pentru pămint
şi moștenire mai ales, căci, în alte împrejurări, pedeapsa hoțului ştia s'o dea păgubașul, pedeapsa ucigașului o săvirşiau rudele mortului. Judeţul acesta il
ținea bătrînul jude, zis şi vătăman în unele părţi,
aproape de Ruși, și cinstit une ori pretutindeni cu
titlul de cnez, Domn.. Hotărirea lui şi a juraților ce-l
încunjuraii era totdeauna părintească, pentru că
părţile ce veniaii înnaintea Scaunului săi de pajiște
sati de prispă erai tot rude mai tinere, satul întreg
avînd totdeauna acelaşi strămoș, de la care rămă-

sese

pămîntul,

împărțit numai

întru

cît se găsia

de nevoie, şi înfăţişat, în toate drepturile sale, de
acest jude sai vătăman pe care-l învățase viaţa.
Cînd venia primejdia şi ea se putea înlătura mai
bărbăteşte decit prin fugă, sătenii de la munte
grămădiaii bolovani cari trebuiaii să cadă în straşnică grindină asupra năvălitorului; cei din codri
tăiaii bătrîni stejari înținîndu-i numai în coajă; iar
cei mai puțin apăraţi din <oamenii ţerii», din ţerani,
luaă în mini coasele care seceraii picioarele cailor,.

măciucile

care

turtiaii

ţeasta

fiarelor,

mai lesne a vinătorilor de pămînt

şi cu atit

străin,

și arcu-

rile care făceaă să zboare stoluri ucigătoare
de
săgeți înveninate. În asemenea încercări,
juzii mer-

geai

în

frunte

Peste multe

la judecata

sate ale

lui Dumnezeă.

cnejilor

se întindea

schip-

ȚARA ROMÎNILOR, ȚARA-ROMĂNEASCĂ
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trul de pace, sabia ocrotitoare şi călăuză a Voevodului, — Domn întrun înțeles mai mare. Fra

Voevozi

ca în Apusul Ardealului,

de văi,

în şe-

sul Tisei ; eraii Voevozi de munte, ca la Bereg
şi în Maramureş, erai Voevozi de plaiuri -ca Litovoi şi Bărbat, Oltenii, ca Seneslav Argeşea-

nul, pomeniți cu toţii în al XIII-lea veac, cînd Romiînii începeaă a
puterea pe care o

se stringe şi a-şi da samă de
cîștigă astfel. Voevodul ridica

dijma de la cei apăraţi de dinsul; îşi avea cetatea

în locuri bine asigurate;
voneşte, care scria cărți

el îşi ţinea diacul de slapecetluite și împodobite,

în limba învățată a timpului;

el avea legături cu

străinătatea,: care-i ştia- de nume. Din aceşti Voevozi trebuiau să se desfacă, după dovezi îndestulătoare de destoinicie cuminte şi vitează, Domnii

de mai tirzii ai pămîntului nostru.
Străinii

cari

ajunsese

să ne

stăpinească numai

pentru că eram risipiţi, trebuise să recunoască pe

alocurea Voevodatul nostru, care putea alcătui singura legătură adevărată între dinşii şi supuşi .
de limbă romănească. Ungurii păstrase un Voe-

vod în Ardeal, dînd sub ascultarea lui tot "Ținutul:

cînd se întinseră dincoace de munți, ei recunoscură
pe cnejii cu putere de Voevod, ca un loan, un
Fărcaș, tot din veacul al XIII-lea, pe Voevozii de-

plini, ca Litovoi
Ludovic,

tatul regat
întemeietor

de

și Seneslav.

neamul

săi

Marele rege ungur

un Frances

din depăr-

de cucerire al Neapolei, acest noii
al Ungariei decăzute, îngădui Romi-

nilor din Miazănoapte,

cari păziaii un hotar rivnit

şi de Litvani, și de Poloni, să-și păstreze cnejii și
Voevozii de cari din străvechi timpuri erati deprinşi
să asculte. Cind, pe la jumătatea acestui veac al
XIV-lea în care el stăpinia peste Unguri, o ieşire
războinică a căpitanului de margene ce era la Răsăritul Regatului comitele „Secuilor, căruia i
se
supusese de Ludovic şi Sașii din Bistriţa şi cei
din Brașov şi Maramureșul întreg, răspinse
pe
Tatari, sai mai curind îi împiedecâ de a
mai veni
în munte ca să-şi iea birul şi să
pedepsească
pe cei ce nu voiau saii nu puteai să-l
dea, —
asupra Rominilor, de curind cuceriţi,
între Carpaţi

şi Siretiă, se numi un Voevod, de loc
din Maramureş,

unde

ai săi

fusese

cnezi:

Pe atunci prefaceri mari

Sas,

se

fiul unui

săvirşise

Dragoș.

în

toată

Romiînimea ce nu era încă supusă de
Unguri. Încă
de la începutul veacului, un urmaș al
lui Seneslav,
prin fiul săă poate, Tihomir: Basarabă
— nume de
botez obișnuit pe acele vremi și
pe plaiuri, şi în
părţile vecine ale Ardealului, şi în
Moldova Chiar,
— unise în mîna sa puternică amîndou
ă malurile
Oltului şi cutezase a-și zice singur
stăpînitor neatîrnat, singur Domn al tuturor
Romiînilor, MareVoevod

al

7: eriă- Romăneşti întregi. El

bătuse pe
Unguri în 1330, dovedise
astfei că are drept la
acest titlu de mîndrie, şi
urmașul săi Alexandru
se. vedea a fi un vrednic
apărător pentru o tînără
tară primejduită.
ncă de mult, de cind
Ungurii trecuse întăi

ȚARA

ROMÂNILOR,
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de ceasta parte a Carpaţilor, pe la 1200, botezind
Cumani, întemeind cetăți și aducînd colonişti de
neamul lor, dar mai ales Saşi, încă de cînd ei
chemase în «Ţara de peste munţi» (Transalpina)

pe

cavalerii

“Teutoni,

călugări

înarmaţi

cari nu

mai puteau folosi luptîndu-se pentru Hristos în
Locurile Sfinte cu totul pierdute, apoi pe cavalerii
francesi ai Sfîntului Ioan de la Spitalul din Ierusalim
(loaniţi, Hospitalieri), cari pierduse şi ei aceiaşi
menire,—se întemeiase oraşe în margenea

muntelui,

dintre care cele mai vechi sînt Cimpulungul muntean, în valea Riului Doamnei, şi Baia, în valea
Moldovei. Ele aveai case şi biserici de piatră, şanțuri de apărare, drepturi și scutiri din partea regelui şi o cîrmuire deosebită prin şoltuzi, voiți saă
judeţi, pe lîngă cari judecai pîrgarii saii juraţii.

Un

obiceii

pe

care

Saşii

îl adusese

cu

dinşii

în Ardeal din Germania renană, de unde porniseră,

şi care se

îmbrăcase

întru

citva

la

noi

mint romănesc.

Germanii

se

în veş|

coboriaii de un timp tot mai mulţi

în Galiţia, care ajunsese în sfîrşit pașnică şi asigu-

rată

supt

Armeni

puterea
din

regelui

Asia-Mică,

gînilor Saracini din Siria

cuceritor al Poloniei;

goniți

de

şi Egipet

întinderea pă-

asupra

lor, trecuseră

Marea-Neagră în peninsula,

mai

Genovesi,

mult

de

a Crimeii;

acești

țerii

stăpinită
harnici

negustori apucaseră apoi marele drum «tătăresc» al
mărfurilor ca. să ajungă tot în Galiţia aceia, ce era
nodul prin. care negoțul Apusului se lega de

14
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pieţile Răsăritului. Lembergul. germano-armenesc,
Cracovia curat germană luară astfel un mare

avînt, şi “Germanii

aceştia - mai

ca

şi Armenii

.mult, mai

departe

galiţieni,

şi mai

dar

trainic, în-

temeiară colonii, în tirgurile ce se înjehebase
pentru nevoile satelor între Siretii şi Prut. Siretiul și
Suceava ajunseră. locuri însemnate pentru negoțul

şi meșteșugul lor, apoi unda de bogăţie atinse în
creșterea ei răpede Botoșanii (satul urmașilor lui
Botăș), Iaşii (satul urmaşilor lui Iaş), Vasluiul,

Birladul, Tecuciul.

Se ajungeai

astfel

cele două

mari porturi dela Miazăzi, pănă la care
nu apucase să înnainteze Domnul Ţerii-Romăneşti,
stăpîn al țermului dunărean:
Chilia, întrun ostrov
de la gura marelui riă, şi Cetatea-Albă,
de la ]imanul Nistrului, -— amîndouă încă în: mîna
Genovesilor.
II.

Moldova

pănă

Se întimplâ atunci,
împrejurări care făcu
că Voevodul Bogdan

la Alexandru-cel-Bun,
desăvirşind astfel lanţul de
din Țara Moldovei un Stat,
din Maramureș, fiul lui Micu,

nu putea trăi în pace cu

dregătorii

se răsculă, îndemnat de sigur
şi de
pîndiaii

acest

Craiului.
Litvani,

EI
cari

puternic turn de hotar. Apoi
fu iertat,

Şi peste puțin se supără

din noi, ca un om inimos

ŞI neînduplecat ce era. Într'o

bună zi — cu

ade-

MOLDOVA

PĂNĂ

LA
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_vărat o zi bună şi pentru el şi pentru noi —,pe
la 1360, Bogdan porni din moşia sa spre Răsărit,
cu familia. şi cîțiva căpitani şi ostaşi, credin-

cioşi ai săi,— o ceată de vre-o sută de oameni, supt
steagul,

menit

să

aducă

noroc,

care

purta

bourul

cu steaua în frunte, între roata soarelui şi secerea lunii nouă. O vale îl duse în altă vale, şi

el se găsi, plin de o mierare bucuroasă, ca toți cei
ce ai trecut pe acolo,—în
moase, de culmi rotunzite,
se desface, după trecerea
de astăzi. De aici pornia
rile cu

tot mai

mult

ţarade vechi păduri frude văzduh limpede, care
pasurilor, în Bucovina
zburdalnică, spre locu-

soare,

o apă ca lacrima, Mol-.

dova. Voinicul ascultâ de îndemnul apelor, care
vorbiai de lupte, de pradă, de ocirmuire strălucitoare asupra largilor plaiuri. Romînii supuşi Un-

gurilor şi judecaţi de Voevodul Sas se tulburară la
venirea străinului,

dar nu ca

să-şi

apere pe

stă-

pinitorul de pănă atunci, care fu învins, chemă în
zădar ajutorul acelui ce-l trimesese aici, şi muri.
Fără folos veni din Maramureş fiul său Baliţa (Balc),
pe care Ludovic Craiul îl împodobise cu Voevodatul maramureşean. Bogdan nu făcuse numai un

popas în fuga sa, jucîndu-se
boiul;

el descălecase,

ceia

veche că se aşezase trainic,

puțin

şi de-a

ce însemna

pentru

în

răz-

limba

viața .sa şi a

neamului săi. În locul casei din Cuhea, el căpătă
o locuință, o Curte de piatră, de la Saşii din Baia,
cari văzură cetatea lor prefăcută în Scaunul celui

G'intăiă «Domn

al Ţerii Moldovei».
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Titlul nu

spunea

mult;

Bogdan

trebuise

să-l

aleagă, atunci cînd cel mare şi frumos al eriiRomăneşti fusese luat de Voevodul dunărean. «Țara

Moldovei» era numai un început, un simbure. Pretutindeni în zare se vedeaă pămînturi fără stăpin,
pe care le putea alipi lesne la cucerirea sa d'intăiă războinicul, biruitor al Ungurilor, ce se răzima pe zidul cel tare al Carpaţilor. În Jos, peste
multe sate frumoase, era colţul unguresc din văile

Bistriţei, Trotuşului şi Putnei, unde

străinii, veniţi

pe la 1200, odată cu episcopul catolic al Cumanilor din cetatea Milcovului, făcuse, în apropierea
* Ocnelor de sare, tîrguri : Bacăul, Trotuşul,
Agiudul,
Putna, iar mai departe — acum în țara
lui Alexan-

dru-Vodă Munteanul— Buzăul.

Peste Siretiu, aşe-

zările nouă ale Nemţilor şi Armenilor,
vechile tirguri, multele sate, cetăţile de:la
Nistru : Hotinul,
Soroca, Tighinea, şi pescăriile
de la Dunăre aşteptati să fie dijmuite, apărate
şi stăpînite.
Laţco,

feciorul

întemeietorului,

însurat

cu o Romîncă, de lege răsăriteană ca şi dînsul,
duse
stilpii
cu bourul

— cari mai

tirzit ajunseră să fie

hotarul
obișnuit al oricărei moșii — pănă
la Siretiă. El fu
recunoscut

de marele rege vecin, al
Poloniei, şi,
a urmă sfaturile cuiva care
putea să-i
mult răi şi mult bine,
el

făcîndu-se
aducă

chemă

în reşedinţa

Sa un episcop catolic, pe o vreme cînd
ortodoxia,
de care se țineaii cei mai mulți
dintre
supușii
săi,
n avea decit bisericuța
Sropară

rămăşiţele

din Rădăuţi, unde se
înlui Bogdan. Un Polon ajungea

MOLDOVA
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astfel, după chiar cererea Voevodului, episcop al
Siretiului, de unde socotia, de sigur, că va putea
cîrmui Moldova întreagă. Călugării minoriți, din
“ shima

Sfintului

Francisc,

călugări

cerşitori,

cu pi- -

o 44 ŢIA

cioarele goale, cu capul descoperit şi încinşi cu
funie, se aşezară în mănăstirea Maicei Domnului,
de unde trebuia să pornească spre biruinţă legea
catolică.
Dacă biruința așteptată s'ar fi săvirşit, minţile |
Moldovenilor. ar fi fost mai răpede şi mai deplin
luminate; între Apusul de unde a pornit aşezarea
noastră în aceste părţi ale barbarilor slavi şi turci,

și noi, ramură

răzleaţă, Sar fi statornicit nouă şi

trainice legături. Așa ager cum este poporul nostru, am sta astăzi în rîndurile d'intăiii ale popoarelor
de cultură. Însă Vlădica frinc, Letinul din Siretiii,
n'a fost niciodată un Romin, nici măcar un Mol-

dovean de lege străină, ci, de la 1371 pînăla 1434,
cît a ţinut această episcopie de încercare și mo-

mire, găseşti numai Poloni, veniți de-a dreptul din
ţara regelui Poloniei. Ei nu durează nimic, nu se
îngrijesc de ciştigarea de suflete,
de şcoli, de orinduirea adevărată

Aşa se

vedea că rostul

de întemeiarea
a Bisericii lor.

lor e altul,

un

rost pri-

_mejdios pentru viitorul Moldovei. Leşi supuşi archiepiscopului din Haliciii, în țara Craiului, ei pare
că eraii puși în capitala Moldovei ca să însemne
şi în ceia ce priveşte legea ascultarea ţerii de Polonia, cucerirea ei viitoare de puternicul regat
vecin.

7
|
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din

munţi a lui Bogdan

găsise însă

în Moldova oameni puternici, stăpinitori de
pămint din vechi timpuri, unii avind în mina
lor

şi cite un tirg. Cu dinşii se uniră şi credincioşii
descălecătorulati, căpitanii lui. Oameni viteji
şi pri-

cepuţi veniră

apoi

din

Voevodatul

vecin,

din ţe-

rile ce încunjuraă Moldova, şi se împărtăşiră
și ei
din răsplătirile, din darurile de moşii
ale Domnului. Acești fruntași ai Statului celui
noi se che-

maii boieri, ca şi fruntaşii

Bulgarilor, Şi ca

și fruntaşii Rutenilor, cu cari se megieş
iă Moldova de
miazănoapte. Sîngele lor nu
era același, dai,
luptînd supt același steag, cuprin
și în aceleaşi hotare, ascultînd de aceleaşi porunc
i, ei se Simţiră îndată Romîni cu toţii. În privința
legii nu era nici
o deosebire între dinșii: credin
ţa tuturora fusese şi
rămăsese cea răsăriteană.
Și acum să vadă ei, cari
m'aveaii încă peste popii
lor nici un episcop măcar,
pe Vlădica străin încuibîndu-se
lîngă Scaunul domnesc?! Laţco înt

rebase la Roma dacă tre
buie să se
despartă de Doamnă,
care nu vroia să părăseasc
ă
ortodoxia!

Nu se ştie în ce chip
a murit cel de-al doi
Domn moldovenesc.
lea
Lăsă un frate care pur
ta numele de Teodor, ade
că, pe slavonește, de
Bogdan,
al tatălu

i săi, şi o fată,
Anastasia. Fratele
căpătă
un colţ de țară, pe
care-l Cîrmui pînă
tîrziă, cu
titlul de Vosvoa. Boi
erii duşmani aj legii
catolice
luară asupra lor să
mărite pe Anastasia
, dîndu-i
ca zestre Moldova,
întemeiată de bun
icul ei şi în

MOLDOVA PĂNĂ LA ALEXANDRU-CEL-BUN
care
Ei

răsărise
chemară

această
un

Litvan,

nouă
din

mlădiță
neamul
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domnească.
Coriatovicilor

(Koryatowicz), care se luptă tocmai atuncă cu Craiul
polon pentru Galiţia, ţară rusească şi pravoslavnică. Îl chema lurg, şi rude de-ale lui se ameste-

case în anii din urmă şi în afacerile maramureșene,
aducînd Ruși de ai lor acolo. Căsătoria i-a fost
stearpă, şi tot aşa de stearpă Domnia: se povestia
mai tirziă că bietul om, care căutase prin locurile
noastre alt noroc, a fost otrăvit şi îngropat undeva, la o mănăstire din Ţara-de-jos.
Moştenirea pare să i-o fi luat, tot numai pentru
o clipă, întunecoasă pentru noi, un Ştefan, care
-ar fi lăsat doi fii mai mari: Ştefan cel de al doi-

lea şi Petru, cari se luptară pentru Domnie și aduseră iarăşi pe străin în țara ce abia scăpase de
dînsul. Mama lor, Marghita sait Muşata, se înrudia
cu regele Poloniei, care avea acum iarăşi în pu-

terea sa țara de hotar a Galiției.
- Ştefan — povestiai mai tirziii Polonii — fu gonit
şi ceru ajutorul vecinilor de la Răsărit. Dacă Ungurii fusese bătuți pe plaiurile moldovenești, Leşilor nu li se întimplase pănă atunci să încerce
vitejia îndărătnică şi şireată a ţeranilor, a boierilor

Voevodului celui noii. Ostaşi din trei Ţinuturi sai
Palatinate trecură în Moldova, şi crezură că ai învins, căci înnaintea lor stăteau numai cimpul gol
şi bordeiele pustii. Dar pădurea era vie: șoapte
care nu erai ale frunzelor o înfioraii, focuri care
nu erai ale păstorului pilpiiau în poienele cele

N.

IORGA

mai bine ascunse, şi fierăstrăul unor pădurari cari
purta arcul, toporul şi ghioaga trecuse prin trunchiul bătrinilor copaci ce 'se ținea abia într'un

petec de scoarță. Cind
mîndrie, străbătură în
“ale pădurii răcoroase,
vînt de minie nebună
şi trunchiurile căzură
străine, strivind care,
"naţi ai Poloniei, prinși

biruitorii, beţi de vin şi de

neorînduială ingustele cărări
în noaptea de .vară, ca un
scuturâ culmi!e frunzoase,
trăsnina asupra
şirurilor
oameni şi arme. Mari magîntre dărimături, căzură robi

ai țeranului moldovean, şi vestitul
Sbigniew Olesz-

nicki, străbun de archiepiscop,
răscumpărat de la
asprii învingători, nu se mai
duse nici la un războii, şi, însemnat de ai noştri
la picior, şchiopătă
pănă la moarte.
ai
|
Petru rămase Domn, dar
tot el fu acela care în-

chinâ mai tărziă țara străinilor.
Mamă-sa

era o catolică, care mai clădi o mănăst
ire la Siretii. Tinăra
regină

a Poloniei, fata regelui
Ludovi
c
— care.
domnise un timp şi asupra
Ungariei şi asupra Poloniei, timp de înfrinare
şi frică pentru Moldoveni,

„— trebuise
să primească
sale tinerețe: pe asprul

drept soţ al plăpîndelor
prinț litvan Iagello,
care

fusese păgin mai pănă
în ziua cînd îngenunchie
în biserică lingă Hedviga.
Nădejde nu mai putea
să fie în războa
iele

dintre

Ruși,

Litvan

i și Poloni,
care-i ținuse pănă acum
pe
toți
depart
e: de hotarele Moldovei, Şi-i dăduse
Tăgaz de douăzeci de
ani ca să se

orice frunte

întemeieze. Sint primejdii
care pleacă
de om cuminte.
Petru-Vodă luă cu

MOLDOVA
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sine pe fratele săi,
pînire, şi merse la
gello, botezat ca
războaie. Ceva mai
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Roman, cu
Lemberg,
Vladislav,
în urmă, el

care se ajuta în stăunde făgădui lui Iacredinţă şi ajutor în
împrumută şicu bani

— frumoşi galbeni genovesi, aduşi de negustori din
Crimeia — pe ruda

sa din

Polonia,

care-i

puse

zălog Haliciul, de care atirna bisericeşte Moldova
catolică. Mai aproape însă, spre Nistru şi dincolo de
Siretiă, către Prut și apa îngustă a Ceremuşului,
era un întins Ţinut, bogat în cetăți şi tirguri, plin
în munţii săi de ciobani romini, — care se chema
al Sepenicului, în care se afiaii Cerpăuţii, pe atunci
un sat supt cetatea "Țeţinei (Czeczyn), şi poate Hotinul. Banii nu se plătiră, şi granița romănească
se urcă, pentru 3.000 de galbeni, pănă în părțile

" Pocuţiei.
Petru stătu în Suceava, a treia reședințăa Domnilor moldoveni. Fratele şi urmaşul săi Roman înnălță la vărsarea Moldovei în largul Siretiii o cetate
căreia-i dădu numele săi. Cu toate că în Țara-Ro-

mănească ţinea cîrma un om ca Mircea-Vodă,

cel

d'intăiii mare stăpînitor romănesc, cu toate că Petru
se împrietenise cu acest vecin, pe care-l ajutase. să

intre

în legături cu Polonii, Roman

îndrăzni, căl-

cînd drepturile muntene asupra apelor de la Miazăzi, să-şi zică Domn «din Munte în Mare». Mindru
şi față de regele înnaintea căruia fratele său .plecase Moldova, el nu-i -mai făgădui ajutor pănă
ori-şi-unde și împotriva. oricui. Vladislav l-ar îi
cu greii dacă s'ar fi încumeputut scoate numai
Pot
d
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tat să trimeată oști prin cărările temute ale codrilor. Dar el găsi un sprijin între rudele Voevodului.
.
Moştenirea în Domnie nu era statornicită pănă
atunci, și datina, care răspundea la orice întrebă
ri
şi făcea ca legile să fie zădarnice, tăcea, fireşte,
în
această privinţă. Singele domnesc era cerut
de la tot

doritorul de stăpînire, dar în privinţa treptei
de în-

rudire fiecine era slobod să judece după interes
ul

săi. Lui Bogdan îi urmase fiul săă cel
mai mare,
lui Laţco ginerele, lui Ștefan fiul cel
mai mic, lui
Petru

fratele cel mic.

Ivaşco

fiul lui Petru se crezu

nedreptăţit

de unchiul .său; venind

Domn.

Şi

el se închină Polonilor

păşuni,

în

din adăpost

ul
său de peste graniţă, el îl prinse
la vre-o petrecere în sate, împreună cu fiii
lui, și-l dădu în mîna
dregătorilor regelui.
Ştefan, fratele cel mare, învins
altă dată, ajunse

şi:se aşeză şi
mai aproape de dinşii,
luîndu-şi reședința în Hirlăă, mic tîrg cu vii frumoa
se, mai jos de Botoşani, întrun
Ținut înflorit ca o grădină,

livezi, în

prisăci,

în

mori

gurii, peste cari domniă
atunci un
dru, din neam împără
tesc, şi menit
părat, Sigismuna, nu
voiră

și

bogat în

iazuri.

Un-

om foarte miînsă fie şi el Îm-

dan. Ștefan cuteză să
taie calea la pasuri,
dar oamenii Craiului apusea
n răzbătură printre
bolovanii
năruiți şi ploaia de
suliți. Sigismuna îns
uși călcă
_Pămintul
Moldovei,

luînd

ţara

în

curmeziş,

spre
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Siretiii, spre Bahlui,

ca să prindă pe Domn în ce-

ria, dar se întoarse.

îndărăt cu

tatea unde se închisese (1394). El ajunse unde dominile goale, fără

să aibă pe Ştefan în lanţuri, fără să aducă măcar,

ca îndreptăţire, un petec de hirtie, cuprinzind ce'reră de iertare şi făgăduieli. Dar Cronica noastră ştie
să povestească despre înfrîngerea Craiului la Hir-

lăă, și din porunca lui Ştefan-cel-Mare vorbele letopiseţului sai săpat
al învingătorului.

pe

mormîntul

din

Rădăuţi

Atitea fapte grămădite în .cițiva ani — nici-o
jumătate de veac — dăduseră Moldovei ceia ce

este neapărat în viaţa oricărui Stat: amintirile.
Dar ea mavuse parte încă, căci schimbase şese
Domni, de o singură Domnie lungă, în liniştea căreia star fi putut clădi ziduri de piatră şi aşezăminte: pănă acum, ca în Scriptură, meșterii lucrase
în pripă, pe apucate, cu sabia în mînă. După iz-

binda din 139: timpurile se arătară încă

mai vi-

trege : Ştefan-Vodă piere d'innaintea ochilor, poate
ucis, ca Iurg Litvanul. Atunci toți pribegii şi ma-

zilii se aruncă asupra unei prăzi care era ţara lor:
- şi Roman, scos din temniţa leșească, și Ivaşcu, şi

Iuga, fiii din flori al celui d'intăii, care luga iea de
fapt puterea

și dă cărți de întărire celor ce aveau

nevoie de dinsele, în afacerile privitoare la moșii.
Fii drepți, legiuiţi ai lui Roman și Doamnei. lui ..

” Anastasia, moartă cînd soțul ei stătea încă în Scaun,
şi înmormîntată la Roman, Alexandru și Bogdan,
vin şi ei supt arme ca. să-și dobiîndească dreptu-

păi

o

„Ne
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rile. Mircea, Domnul muntean, lămureşt
e întru citva
lucrurile, prinzind pe luga, în împr
ejurări ca acelea
ale prinderii lui Roman, de sigur.
Moartea smulge
de lîngă Alexandru pe fratele acest
uia Bogdan, care
dădea poruncile şi el, un timp,
fără a-și lua însă alt
titlu decît acel de <jupîn», pe
care-l intrebuinţa orice boier. Dar încă din 1101,
fără să fi murit Bogdan,
Alexandru, pe care tată] său
il numise poate aşa
după Alexandru Basarab,
n'avea de împărțit cu
nimeni grijile, răspunderile
şi răsplata sufletească
a unui 'cirmuitor de oameni.
Era întăiul an al unui
veac noă,şi un veac noi
se deschidea şi pentru
Moldova.
III.

Alexandru-cel-Bun,
Cu o adincă

Alexandru:
pentru

>

că

recunoştinţă,

«cel Bun».
3

n'a

-.

tăiat,

urmașii au zis acestui

A fost
.

n'a "Prigonit,.

bun

n'a

faţă de ţară,
N
.

nedreptăţit
pe nimeni, şi totuşi a
Știut să-și stăpinească
boierii
fără să

miște împotriva
ascută sabia călăului,
.
A

.

lor buzduganul
saă să fost
bun
faț
ă
de
fiindcă n Sa
*.
stră
u
ini,
>
a inceput nici-o
.
.
si
dată un război
,
ă nedrept
și n'a căl
=
cat nicPIN
SP
A
i odată o legătură
a
incheiată
i
cu Jurămînt de
şi îndinsul; dar pentru
țile
ţ > lui șiȘI ale țeri ii
«<d
rep
tăi lui lui e] a fost tot
deauna, şi i atunci i
țele şi moartea-]
chema
aș neadormit, vit
eaz şi iute,
=
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De la început, avind să aleagă între Unguri, de
cari abia se

dezlipise

Moldova

şi cari-l

atingeai

la un singur hotar, şi acela de munte, lesnicios .
de apărat, şi între Poloni, cari înfăşuraii din două
părți, de sus.şi de la Răsărit, țara, — el alese pe.
aceştia din urmă. Li se închină şi |i dădu .ajutoare, care se luptară cu cavalerii Teutoni, departe”
în Prusia, lingă cetatea Marienburg, unde ai noștri
găsiră cu bucurie păduri, în care ştiură iarăși
să ispitească pe duşmani, acoperindu-i apoi cu.
ploaia de moarte.a săgeților (1410). În dosul lui,
doi ani după această luptă, regele Poloniei se în-

țelegea

cu

Împăratul

Sigismund,

şi el

rege, al

Ungariei, pentru a împărți Moldova dacă Domnul
ei n'ar voi să ajute pe creștini în lupta cu Turcii
pe care cu adevărat n'o începură însă nici-odată
(tratatul de la Lublau; 1412). Alexandru rămase

însă neschimbat, şi nimeni nu îndrăzni să încerce

împărțirea care. se putea scrie mai lesne cu conel
deiul decit cu sabia. Păstrind însă credinţa,
ştia să şteargă rămășițele ruşinoase ale trecutului,
să se înalțe necontenit. înnaintea Craiului prieten.
EI încheie legăturile cu dînsul altfel decit înnaintaşii săi şubrezi şi se înfăţişează în ele ca «Domn»,
nu ca «Voevod» supus. Odată, pentru un noi împrumut, el capătă şi zălogirea Pocuţiei, cu vestitele
ei oraşe întărite, Sniatinul şi Colomeia, pe cînd

înnainte de dînsul se vorbise şi de părăsirea ţerii
Sepenicului. O înnaltă doamnă din singe crăiesc,
Ryngalla, i-a fost soţie, aducîndu-i măcar cinstea

9
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dacă

galla părăsi după
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nu fericirea în casă, căci Ryn-

cîtva timp, plecînd fără nici un

copil, pe soţul ce nu voia să se lepede de legea
lui ortodoxă, cu toate că în Baia el făcuse
o biserică, o mănăstire, un episcopat catolic.
|
Încă de pe vremea lui Mircea, Alexandru închei
ase
prin cucerirea Chiliei, la Dunărea-de-jos, graniţ
a
de Miazăzi a ţerii pe care tatăl săi Roman
se lăudase mai mult că a întins-o pănă la Mare.
Ceva

mai tărziu, fără să se lupte cu

aşeză pircălabii în Cetatea-Albă,

trului, al doilea turn
amenințate.

El ajută

puternic
Domni

Genovesii,
de la

al

acestei

munteni

el îşi

gura

Nis-

graniți

să-şi

cuce-

rească moștenirea părintească, dar ştiu
să răspingă
pe

același

ocrotit

de

dăunăzi —

Dan

al

II-lea —

cind el veni să ceară cu armele
malul Dunării-dejos (1429). Turcii, cari porunciaii
adesea în ŢaraRomănească, pănă la graniţile
căreia ajunsese, trecînd peste Bulgaria în întregime
supusă, fură şi
ei răspinşi cînd corăbiile lor
de războiă se iviră
supt zidurile, bine întărite
de pricepuți meșteri

străini, ale Cetăţii-Albe. În cei
din urmă

ani ai vieţii
sale chiar, Alexandru risipi,
în lunie 1482, O oaste
turcească ce-i venise în țară
trecînd pe la Munteni.

Şi tot atunci,

în 1432, mîntuind aceast
ă socoteală,
el merse în fruntea oștirii
sale ca să iea în stăpinire înnaintea morții
Pocuția. Cind închise
în
Sfirşit ochii,
de

cerut

Prin

în vara anului 1433,
el m'avea nimic
nimăruia Și nu era
dator cu nimic.

ingrijirea lui, boierimea
fu aşezată în trepte
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şi ranguri. Pe lingă vechile mănăstiri: Neamul și
Bistriţa, întemeiate de călugări munteni cari învățase la dascăli sîrbi, fugari de peste Dunăre înnaintea Turcilor, el clădi Moldavița, chiar lingă Baia,

şi Pobrata, mai jos, în aceleaşi părți de munți.
Pănă la el, patriarchia grecească din Constantinopol nu voise să recunoască pe Mitropolitul Iosit,

din sînge domnesc, căruia Petru-Vodă îi dăduse
supraveghiarea nouei Biserici moldovenești, şi țara
se afla supt blestemul archiepiscopului Ieremia,
trimes de Patriarch. Alexandru ridică pedeapsa

afurisaniei fără să jertfească pe Iosif,

care împo-

dobi şi mai departe cel d'intăiă Scaun bisericesc
al Moldovei. Reşedinţa Mitropoliei fu strămutată,
împreună cu oasele Sfintului loan cel Noi, de la
Cetatea-Albă

la Suceava,

care

rămase

de

acum o

Capitală statornică. În Roman se făcu o episcopie,
al cărui păstor fu supus

Mitropolitului. Drumurile

de negoț fură ținute totdeauna deschise, şi privilegii de asigurare, pentru vămi, se dădură negustorilor străini. În treizeci de ani floarea culturii
înflorise pretutindeni din ţărina frămîntată de luptele folositoare, şi nu de cele netrebnice. Prin patriarchul acesta, care muria în siguranţa biruinţii și
în binecuvintarea

faptelor

sale

bune,. Moldova-şi

găsise al doilea întemeietor, şi cel mai mare.
O nouă stare a lucrurilor se întemeiază însă totdeauna prin cel puțin doi stăpinitori. Unul clădeşte,
cellalt, venind la rîndul săi, apără clădirea de
pornirile dușmane ce se năpustesc neapărat asu-

pră-i cînd s'a dus ziditorul. Lui Alexandru,

în gîn-

durile lui asupra viitorului, Şi țerii, în
desfăşurarea
înfloririi ei, li trebuia de o potrivă
-un vrednic
„moştenitor al coroanei moldovenești.
Dacă din căsătoria strălucită cu
Ryngalla sar
fi născut un fii, pe care Polonii
l-ar fi sprijinit
din răsputeri, urmarea în Domnie
a acestuia ar fi

fost mai asigurată. Alexandru lăsă
însă o spuză
de feciori şi de fii din flori, cari
se numiau atunci
singuri,
în

fusese

deosebire

însurat

cu

de ceilalți:

o străină,

de

«copii» L. Întiit

bună

samă

o: Polonă, pe care o luase în zilele
sale nenorocite, de
tinereță pribeagă; Margareta
se odihni sub lespezile marii, frumoasei biserici
catolice din Baia. Dela |
dinsa n'avu el urmași. Viind
în ţară ca Domn, Alexandru luă pe Ana saă Neacşa,
de care se despărți mai

tirziu
— Ana

poate să-i fi fost numele de călug
ărie,

căci o Doamnă

care pleca de la Curtea
soțului
ei, se călugăria — şi care muri
abia în 1427, fiind
înmormîntată la Bistriţa. Cu
dînsa avu el, pe lingă
o fată, pe
care

o

numi

Vasilisa,

Regi

na adecă,
băiat — cel dintii — căruia
nu-i
putea da...
alt nume decit pe acela
al părintelui său, Roman.
Roman trăi însă puţină vreme
: ultima oară el maj!
este pomenit în hriso

şi un

1-09; dar peste
Sf. Ilie, al doilea

avele părintelui său
în April
citeva luni se năștea,
în ziua de
fiu, căruia i se zise
după hramul

ce se serba. la naşterea

sa:

Ryng

alla nu suferi
la Curte pe acest
copil al alteia, şi
fireşte că tot
în întunerec şi, mai
mult, în taina păstrată
de ma-

mele lor şi de cițiva credincioşi numai, crescură:
al treilea fii, Ştefan, al unei Stanca, numit aşa după
unchiul ce bătuse pe Unguri la [Hirlăii, al patrulea,
Petru, al Mărinei lui Mărin, care fu şi mama unei
fete?, Petru, care amintia pe cellalt unchii, învingătorul Polonilor în codrul Bucovinei; mai tirziii
numai se născu un Alexandru, care ar fi dus mai

departe numele tatălui săi, dacă n'ar fi fost răpit
- de moarte încă în
Ryngalla se duse,
odăile domneşti, îi
făcu ajutorul săi în

ultimii ani ai acestuia. Cind
Alexandru chemă pe Ilie în
scrise numele în hrisoave, îl
cîrmuire, îl puse să iscălească,

dind ast-fel o chezăşie şi pentru vremea cînd va
domni lie, actul prin care se dăruia Ryngallei venitul unor oraşe moldoveneşti. Îndată după aceasta,
el îi căută în Polonia o nevastă de neam mare,
Marinka, soră cu soția cea nouă a Craiului polon, şi
el avu bucuria de a vedea botezul întăiului născut al
celor doi soți, care primi şi el numele de Roman
(1496—1427). În cei de pe urmă ani ai Domniei

sale, Alexandru îngădui lui llie-Vodă să dea cărți
domneşti de întărire în numele lui singur 5.

Rămas ' adevăratul Domn al Moldovei întregi,
după moartea lui Alexandru, llie, un tinăr care
trecuse

abia

de

douăzeci

de

ani,

întinse

o

mină

frăţească lui Ştefan, pe care tatăl său îl alinta
Steţco, precum Ilie era pentru dinsul iubitul Ilieş,
dar lăsă la o parte, măcar un timp, nu ştim pentru
ce dușmănie, pe al doilea frate, Petru. În schimb,
el recunoscu întăii pe un fiu al lui Alexandru, pe

care acesta se sfiise a-] insemn
a în hrisoavele sale,
Chiar din ultimele timpuri,
cînd aducea mărturia
tuturor feciorilor săi. Ace
st noi frate se chema
Bogdan, după numele
fratelui părintelui săi, și
de bună seamă el era cel
mai tinăr dintre mlădiţele
domnești. Bog

dan

e tatăl lui Ştefan-cel-Mare
1,

CARTEA

II.

TATĂL LUI ȘTEFAN-VODĂ.
TINEREŢA LUI ŞTEFAN.

Lupta
Scaunul

lui

pentru

Alexandru-cel-Bun.

llie face împăcarea cu Polonii,
— de și o Ruteană, Marinka, sora
Poloniei îi stătea alături ca soţie, —
vălirea pentru luarea în stăpinire
după

aceasta, el mai

împotriva cărora
reginei-mame a
el luptase în năa Pocuţiei. Dar,

stătu abia cîteva luni în Dom-

nie. Vinturile toamnei smulseră şi aruncară peste
Nistru pe fericitul Domn al verii.
ÎI gonise fratele săii Ştefan, întețit de mamă-sa

Stanca —

pe care Ilie puse să o înnece —

și de

Domnul muntean Vlad Dracul, care avea o răzbunare de săvirşit împotriva lui Ilie: căci acesta,
împreună cu bătrinul Alexandru, sprijinise pe un
alt vinător. al Scaunului Ţerii-Romănești, cu care
Vlad se zvîrcolise multă vreme în luptă încleștată,
pe un Aldea, care, din recunoștință față de aju-

tătorul săii, își zisese

Alexandru-Vodă 5. Vlad era
3
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recunoscut

de Turci, Domnii

ţerii sale, Și

el ctemă la dinsul pe Ştefan și-l ajută
să iea MOştenirea care nu i se cuvenia lui
în rindul întiiă.
Ștefan

smulse

Polonilor

primirea

lui

lor, Roman.

Regele

era

ca

vecin,
„năvălind în ţara lor, unde se adăpostise
Ilie,
Marinka

şi copilul

încă ne_vrâstnic, aşa încît nime nu era bucu
ros de războaie
primejdioase în. părți care obiş
nuia să înghită
frumoasele oştiri ale cavalerilor
şi lefegiilor. Ilie fu
oprit într'o găzduire darnică,
în care el avea tot
dreptul să vadă însă o închi
soare. Căci cărările ce
duceau la Nistru erai tăiat
e pentru dînsul.
Dar. eraă boieri moldoveni
cari nu se dăduse cu
cel mai puternic,

ci ținea, în Moldova sai
peste
hotare,cu adevăratul moștenitor
. Printre dinșii era
neamul Jumătate, Lazăr din
Tulova, în părţile de
către munte 6, Duma ful luj
Şandru. Ei îndemnară
pe Ilie să fugă de la
oaspeții săi, îl aduseră
în
Moldova şi dădură pentr
u dinsul două lupte,
care
nu dezrădăcinară însă
pe Ştefan, în jurul cărui
a
se strinsese cei mai mulți
și cei mai puternici
dintre stăpinii de moșii.
La urmă e] fu răzbit
strins în Ținuturile de
și
jos ale țerii. Atunci el
ceru
să se împace, și Polon
ii îl întăriră în
acest gind,
care-i scutia de o mare
grijă şi de o grea datorie.
căpătă în vara : ului
EI

1435, abia doi ani
moartea paşnicul
de la
- Alexandru-Vodă,
o întinsă bucată de Pămînt, cin
care era slobod
să-și tragă
veniturile: de la Vasluiă
Pină
la
Chili
a
și pănă la
Cetatea:Albă, Patru
tîrguri, toate cîmpiile,
tot pus-

LUPTA

PENTRU

SCAUNUL

LUI

ALEX.-CEL-BUN

35

tiul, toată pădurea, toate drumurile de negoț din
jurul lor. Pe lingă aceasta, el răminea Domn de
o potrivă cu nic, numai cit acesta avea, pe lingă
cinste şi locul Gintăiă în orice împrejurări, faţă
de ai săi şi faţă de străini, şi veniturile cele mai
mari, din peste patru cincimi ale Moldovei. În hrisoavele lor, date cele mai multe împreună, supt
pecetea lui Ilie singur, nu se întimpină nici-un alt
frate domnesc. Cercul stăpiînitorilor şi al moştenitorilor se închisese prin învoiala din 1435: el cu-

prindea pe Ilie, pe Ştefan şi pe fiul celui d'intăiă,
Roman, pe lingă care. se adause apoi, de la August 1438 înnainte, un al doilea fiii, numit după
marele său bunic: Alexandru. Împrejurul lor stă-

teaii toți boierii țerii: moşierii cei mari din Lipnic,
Zubrăuţi, din Tulova, din Voroneţ, din Toporăuți,
din Frătăuţi, din Sereţel, din Şomuz, din Mamurinți, din Rugăşeni,

din Cuciur,

din

Şilişăă, din

toate satele înfloritoare ce se aflait în preajma Sucevei, Capitala ?; și cei cu nume de botez ori după
părinți: Uncleat, Jumătate, Limbădulce, Vilcea,.
Hudici, Birlică, Popşa, Balș, Buhuș, Turcul, Șendrişor, Nesteac, Stroici, Berindei, Ponici, Piatră,
Negrul,

Ureacle,

Balcean, Şerbul, Firea,

Girbovul,

Julea, Negrilă, Periciune, Paos («Paius»).

|

Dela un timp8 însă, Ştefan adăpostia pe lingă
dinsul pe fratele Petru, care avea poate vre-u so-

coteală de cerut lui Ilie. Copiii acestuia

creșteaii

“mari, şi Roman împlinise în 1444 șeptesprezece ani:
Ştefan se 'temu pentru timpul cînd, în locul lui

:6
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Ilie, ar fi avut înnaintea sa pe Marinka, sprijinită
"de nepotul ei, regele Vladislav al Poloniei, ales
acum și în Ungaria, om viteaz şi foarte îndrăzneţ,
pe acest Roman, în sfirşit, care nu s'ar fi mulțămit cu o parte din venituri şi cu jumătate din
putere. Data aceasta, el nu pare să fi pornit cu
războiă asupra fratelui săi. Trădarea i se păru mai

lesnicioasă și mai sigură. Dacă Ştefan nu se prea
ducea la Suceava, Ilie venia la Vasluii, în pămînturile frățești. Aici fu prins el şi înlăturat fără omor
din rîndul acelor cari pot stăpini o ţară: prin groaznicul mijloc, obișnuit: la Grecii din Bizanţ, al
arderii ochilur. Nenorocitul fugi la rudele Marinkăi,

căreia Ștefan

care

îi aruncă,

odinioară

de aici o vedem
voieli;

drept

Alexandru
pe

cît despre

dinsa

Ilie,

pomană,

le

dăduse

făcînd

el era

acum

cetăţile pe

Ryngallei:

schimburi
un

mort

şi înîntre

cei vii, și peste puţin pleoapele se
închiseră pentru
totdeauna asupra sărmanilor
lui ochi orbi,
|
Ticălosul

Doamna

Ştefan Stăpini apoi trei ani,
între
pe care şi-o luase, între Petru,
învăță-

torul cel răă, şi între puțini
boieri 9. Nu i-a fost
dat să-și vadă copii. Dacă
a fost îngăduit şi atita
vreme, aceasta
se

datoreşte

mai

mult marii nenorociri suferite de Poloni
în acestan 1444, toamna,

prin

înfringerea de către
creştine, în rindurile căreiaTurci, la Varna, a oștirii
căzu, luptindu-se, şi
regele Vladislav, Cînd
noul Craii Casimir,
frate
cu Vladislav,

gădui

se simți sigur pe tro
nul său, el înMarinkăi, care era
acum o văduvă, să
cerce

LUPTA PENTRU SCAUNUL LUI ALEX.-CEL-BUX
norocul

fiului

ei

Roman, ce

împlinise

37.

douăzeci

de ani. El veni, de sigur, cu ajutoare polone, pornind din 'Hotin, care era al Polonilor, şi puse mina
uşor pe cetăţile Sucevei şi Neamţului. Ştefan, care
trăia veşnic în frica răsplătirii din partea nepotului săi pribeag, încheiase. abia în lunie cu regele
„un tratat în care se asigura că «duşmanul», <vînzătorul> săă nu va fi ţinut în Polonia. Năvălirea-i
apucâ pe nepregătitele. E! fu prins în luptă, sai

dat de ai săi, și Roman îl pedepsi ca peun
de rind, puind să
lulie 1447. Aceasta
departe, căci abia
în două — precum
şi viitorul ei —, fu
țului, lingă cetatea

ucigaş

i se taie capul, în ziua de 13.
trebuie să se fi făcut undeva
după trei zile trupul lui, tăiat
el tăiase în două ţara, fericirea
îngropat în mănăstirea Neamlui Petru-Vodă cel d'intăiii. |

Dar el nu duse cu sine în mormîntul săi războiul. Roman fu stăpînul Moldovei-de-sus, deprinsă

să asculte de tatăl săi Ilie, și-l vedem
un hrisov din

cetatea

numai încunjurai
Vornicii-Mari

Oană

Sucevei.

mare

odată dînd
puţini

boieri

pe tînărul Voevod al răzbunării:
şi Manoil,

vreme Hotinul pentru neamul
mai

Însă

din feciorii

care

ținuse

multă

lui. Ilie, Şteful, cel

lui Jumătate, Miclea

Vistiernicul Micul, Hodco Ştibor, un om
Aprodul 'Şăndrica *. În viforul luptelor

Greul,

noi, și
şi supt.

povara marilor greutăți ale unei astfel de cîrmuiri,
Roman își săcătui puterile,și, mai ajutind și otrava
boierilor, Marinka ducea la groapă, în ziua de 2 Iulie

1448,

Domn

pe

fiul

ei

de citeva

cel

mai

mare,

din

care

făcuse

luni de zile.

„Cei mai mulţi dintre

"puternicii de pănă

un

atunci

ai ţerii fugiră peste hotar, aşteptind zile
mai bune.
Dar pentru dînşii, cari nu voiai să-şi
închine capul, căci se temeai să nu-l şi piardă
, înnaintea
Voevodului adus de Poloni, nu era
decito singură
graniță deschisă, aceia care ducea,
prin pasurile
Carpaţilor, în Ardeal.

Aici avea pe acea vreme toată pute
rea,

prec

um
avea toată puterea și în tot larg
ul cuprins al Ţerii
Ungureșşti, guvernatorul loan
Corvin din Uniedoara
(Hunyady). Era un Romîn dint
re grănicerii pe cari
Ungurii îi însărcinase să aper
e, supt judecătorii şi
căpitanii lor romîni, margen
ea apuseană a Ardealului de năvălirile veşnic
împrospătate ale Turcilor,
cari se oploşise-în Serbia,
Ai lui îi ziceau Iancu,

şi el era fiul lui Voicu, grăn
icer ca

şi dinsul. Încă
de pe vremea Împăratului
Sigismund, dușmanul
lui Alexandru-cel-Bun,
lancu din Uniedoara
se
luptâ
departe: în Croaţia, și în
ţara

de lumină a ltaliei, apărind Pentru
bani interese Străine.
Întors
înnapoi acolo unde
aj săi stăteai la pindă
neador-

mită înnaintea Ppăginilor,
el căpătă

moşii zălogite de
Coroana ungurească
şi dregătorii de cins
te şi de
primejdie. Peste
cîțiva ani el er a
Ban
al ţeriă
Severinului, — 'ade
că o parte din
Ban
atu
l
unguresc şi din Oltenia
noastră, — Care se
luase de
la Domnii creștini
şi nu se p utea. apăr
a împotriva
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Sultanului turcesc. Mai era apoi comite al Timişoarei, unde se ținea piept aceloraşi dușmani, comite

al Bistriţei, al Secuilor şi Voevod al Ardealului. În
lupta ce se' deschise între Elisabeta, fata lui Sigismund şi văduva regelui Albert,şi intre regele polon
Vladislav pentru stăpînirea Ungariei, loan se dădu
de partea acestui din urmă, care îi lăsă cu desăvîrşire toate grijile trebilor răsăritene. Încă din
1442,

începuse

cu

lupta

Turcii,

cari

se îngrămă-

diaă la pasurile Carpaţilor, în avintul lor spre
bogăţiile Europei. El îi bătu de două ori în acest
an, cu Romiînii săi din Ardeal şi cu ajutorul romănesc al Domnului muntean, care era pe atunci

un om răi, dar ager şi fără frică, acel Vlad, căruiai
se zicea Dracul, pentru şiretenia lui crudă. Se înțelese şi cu Moldovenii pentru a înfăşura cu două

aripi pe

toamnă o minunată

din noi

tuturor. În 1443, el făcu în

duşmanul
pe

năvălire în Serbia, unde

aşeză

Gheorghe

Bran-

Domnul

ei creștin,

covică, ce stătea de mai multă vreme adăpostit.în
Ungaria. Toţi creştinii din Răsărit, siliți la părăsirea
legii lor saii la plata de grele biruri şi la lupta
supt steaguri necurate, vedeai în lancu-Vodă un
sol dumnezeiesc al.mîntuirii prin sabie, al cură--

țirii prin sînge.
îi mai răminea să trezească din morți Împărăția
Bulgariei. În 1444 o frumoasă oaste pleca spre

pasurile Balcanilor, care, odată cucerite, ar fi
arătat în zare minunea de albastru şi aur a Con-

stantinopolei,

unde

Împăratul

grecesc

era strins

40:
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din toate părțile de zidul de oţel al Turcilor, ce-și
aveaă capitala și mai aproape de munţi, la Adrianopol. Regele Vladislav însuşi mergea acum în
fruntea oştilor creștine; corăbii venite din Apus
supt steagul Veneţiei, marea Republică italiană,
supt steagul cu cheile Sfintului Petru al Papei şi
supt flamura depărtatului duce frances al Burgun-.
diei, se apropiaii
de strîmtorile ce despart Europa
de Asia, ca să împiedece fuga păginilor, ce se
socotia sigură. Dar Sultanul Murad bătrnul
ucise
pe Rege şi imprăştie oastea.
În zădar veniră pe urmă, în primăvara
următoare, corăbiile Apusului în Marea Neagră
şi pe
Dunăre, arzind Şi ispitind cetățile turceşti
ale malului stîng. Ioan nu putu să se coboare
decit o
clipă dincoace de munți, căci Ungaria,
lipsită de

regele săi, fierbea de vrajbă. Abia în 1446
se făcu

linişte, alegindu-se cel mai viteaz ca
guvernator al
" ţerii,
- Acum loan nu mai trebuia să asculte
de poruncile

nimănui, şi toate puterile regatului se aflai
în mîna
sa întocmai ca și spada lui. El se gîndi
iarăși la deşteptarea Răsăritului creştin prin braţe
romăneşti.

Vlad Dracul, care încheiase
şi el pace, cind toți
părăsise lupta cu Turcii, nu
i se mai părea un
Sigur ajutător: de Crăciun,
în anul chiar cînd fusese ales

locţiitor de rege,
lancu-Vodă trecu
munţii, prinse pe Vlad, care ţinea pe
o fată a lui
Ilie-Vodă, O soră a lui Roman,
şi-l ucise, impreună
Cu singurul

dintre feciorii

săi ce se găsia în ţară.
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În locul lui puse Domn pe un om slab, dar credincios, care se chema Vladislav şi era fiul unui
Dan Voevod orbul. Şi din Moldova trebuia să se
facă un ajutor bun pentru lupta cu Turcii: Roman,
făptura Leşilor, feciorul Marinkăi, vărul regelui

Casimir, nu putea să fie îngăduit. El ar fi fost un:
braț mort în lupta ce era să se încingă iarăși,
pentru binele creștinătății.

Încă de pe cînd trăia

acest

tînăr fără noroc,

lancu-Vodă se înţelesese cu Petru, tovarășul lui
Ştefan la izgonirea şi orbirea lui Ilie. Petru acesta

purtase întăiu un războiii împotriva chiar a lui Ștefan,
cu care înţelegea să domnească împreună, ca Ştefan .
însuşi cu Ilie 11: el era astfel în 1444 la Roman, cu
cițiva boieri, ca Bratul, Mindzul, un Cupcici, tovarăşii săi de răscoală 12. Învins, el se împăcase.
Dar, măcar după moartea lui Ştefan, el înțelegea
să-l moştenească, şi, avînd împotriva sa pe Poloni,

cari apăraii drepturile ramurii

lui Ilie, el

alergă

Ja lancu-Vodă. Acesta-l primi bine şi, ca să se
asigure mai deplin de dinsul, îi dădu de nevastă pe
o soră a sa, care nu se măritase.pănă la o vristă

destul de înnaintată.
din

Suceava,

şi boieri

săi iscăliau ca” marturi

Septembre

În

luni abia -după moartea

1448,

citeva

lui Roman, el era Domnul
de

frunte

dintre

ai fratelui

în hrisoavele sale 15; ; între.

ei şi puternicul “Logofăt Neagoe, care mersese
pentru Domnii Moldovei și ln soborul cel mare
de împăcare între Biserica Răsăritului şi a Apusului,
ce se ţinuse la Florența 11. Pănă şi regele Poloniei,

cind primi vestea morţii lui Roman,

se lăsă mîn-

gîiat uşor pentru moartea vărului său. Se făcuse,
ce e dreptul, întăiă a porni la oaste împotriva lui Petru, strinse ostaşi din toate cele cinci Palatinate în
câre se împărţia țara Rusiei de peste apa Nistrului, se
cobori în fruntea lor pănă la Lemberg, unde ajunse
la 21 Iulie, şi apoi pănă la Halici, unde i se înfățişă nenorocita mătuşă Marinka, pentru a cere

să i se dea ajutor acum într'un noi războiii pentru

Domnia copilului cel mic: Alexandru, născut în
1438 și care n'avea deci mai mult decit zece ani,

încă neimpliniți. Dar, în loc de sprijinul
tători pe

care-l aşteptu

să stea

la

preună

cu cei două

Colomea,

ea,

marea

sute

de

lup-

Craiul ii îngădui numai
cetate

de

din Pocuția, îm-

oameni

soarta lor de a ramurii şubrede a
Incă de la 9. August Casimir intrâ
în .puternica strajă de la hotare a
fața Hotinului. Aici Petru-i trimese

ce-şi

legase

lui Ilie-Vodă.
cu oştile sale
Cameniţii, în
o mare solie

de supunere, avind drept căpetenii pe Neagoe

şi

pe Mihul, doi foşti Mari-Logofeţi, adecă întăi boieri

ai țerii. La

pănă

13 Craiul

dădea

dușmanului

atunci-o carte de asigurare,.
dacă

săi

va

de

trece

apa pănă la dinsul ca să i se închine. Petru
însă,
cu toate că n'avea încă treizeci de ani,
nu era

dintre cei ce se încred lesne. E] tărăgăni
sosirea

sa pănă ce regele socoti că- e prea
cald în Cameniţa şi că e bine să se grăbească spre Litvania,

unde avea să ţie o adunare sat dietă
a regatului.
lancu-Vodă, care se gătise iarăși împotriva
Tur-

BOGDAN-VODĂ,

cilor,
trecu
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era atunci în drumul spre Severin, unde
Dunărea la 28 Septembre. De la Mediaș el

scrisese la l-iii August regelui arătind unde-l chiamă
datoria sa cea mai sfintă şi cit de mult sar cuveni ca pină atunci cumnatul să-i fie lăsat în pace.

Alt semn

de viaţă: nu putea: să deie: Astfel, la 22

August, a doua zi după plecarea lui Casimir, Petru
şi boierii înnoiaii legăturile de supunere cu Polonia 15. Şi într'acestea ei se îndatoriaii a nu înstrăina
nimic

din

Moldova

fără

voia

Polonilor, ci a căuta

să cîştige iarăşi ce fusese înstrăinat. Vorbe, care nu
se spuneaii de altceva, decit pentru că acelaşi
Domn dăduse'cu cîteva luni înnainte Chilia în mina
Muntenilor, după cererea lui loan Guvernatorul.
Petru nu s'a ţinut nici-odată poate de indatorirea sa
războinică faţă de Poloni, dar lui lancu-Vodă nu
putea să-i fie ascuns multă vreme că «fratele şi prietenul

săi», cum

îi zicea,

şi-a

schimbat

stăpînul.

Petru-Vodă dărima Domnia sa crezind c'o întăreşte.
Noi
deapsa.

nu mai ştim astăzi în ce chip i-a venit peO moarte

înnainte

de

vreme, soarta, ca un

blestem, a tuturor urmașilor lui Aiexandru-cel-Bun,
îi secerâ şi lui tinerețele, grele de păcate. -

II.
Bogdan-Vodă, tatăl lui Şteian-cel-Mate.
Atunci veni rindul copiilor din flori ai lui Alexandru-Vodă, pe care acesta nu-i recunoscuse nici-odată.

Între aceştia tr&buie să se numească un Domn pentru
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«două luni», căruia i se zicea Ciubăr
şi care ca Domn
își va fi spus de sigur altfel. Veni
apoi Bogdan.
De multă vreme el lipsia din Moldova.
Adăpostul

săi în zilele

de schimbări răpezi şi

primejdioase

fusese Țara-Romănească, unde
Vlad Dracul ţinea
„pe 0 nepoată a fugarului. Aici
el se insură luînd
pe Oltea, al cărei nume nu e
așa de obișnuit în

vechime: această Oltea căpătă, cred
em în călugări

e,
după moartea soțului ei, un
alt nume, supt care o
pomeneşte fiu-săă în 1466,
cînd ea nu mai era în
viață : Maria. Fratele ei se
chema Vlaicul, şi, cînd
Ştefan, singurul rod al aces
tei căsătorii, ajunse și
el Domn al Moldovei, aces
t «unchiă» se învrednici a fi pircălab de Hotin,
apoi de Orheiă, şi unul

dintre cei d'intăiii boieriai
țerii 16. El muri pe la
1480 abia, lăsind un fiu Duma
, şi el pircălab de
Hotin, Şi după
rudele

moartea

de pe mamă

dat vechii Moldove

mai

cuminte

dintre

lui Ştefan

ale marelui

1î. Acestea sînt

Domn,

şi e păcat

şi neamului romănesc

vitejii lor.

pe

cel

Dar mintea poetică a pop
orului nu se mulțămește nici-o-dată cu un
nume, scăpat singur din

a fiului său, atunci cîn
d Moldova
cată
de

valurile de Turcim
e

toată era

biruitoare,

în

înne1416,

BOGDAN-VODĂ,

după

frămîntarea

ceas de

noapte,
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Războieni. La

Cetatea

un

Neamţului

ar fi auzit chemarea grăbită a unui drumeţ sîngeros, care era Domnul lor, a cărui urmă se pierduse. Cu cită bucurie n'ar fi deschis ei porţile
acelui

care

încercase

cit poate

un

om

.pentru

a

înlătura peirea ! Dar porţile ar fi fost ţinute supt
zăvoare la glasul neînduplecat al unei mame care
aminti fugarului că «pasărea în cuibul său piere»
și că nimic nu se cîştigă îndărăt în strinsoarea
îngustă a zidurilor de cetate. Cu acest îndemn ar

fi plecat Ştefan ca să-şi facă o nouă oaste şi să învingă, pe cînd minunata femeie păstra stînca Neamțului pentru fiul ei 18.
Cu prilejul năvălirii din 1447, lancu-Vodă va fi
cunoscut pe Bogdan. Pe atunci el nu se gîndia

că acest tinăr putea fi întrebuințat

ca să

cîştige

Moldova pentru dinsul. În 1448 cel mai puternic
şi mai vestit dintre Rominii timpului său fu învins
“de

Turci

în

Serbia şi, la întors, Despotul de acolo,

Gheorghe Brancovici, îl ţinu în prinsoare. Abia în
1449 putu Ioan să se gîndească, pentru a treia oară,

la strîngerea mănunchiului romănesc pentru. luptă.
Ungurii răspingeai pacea pe care o înfățișase
Turcii, şi lancu-Vodă încheia, în toamnă, cu regele
Bosniei o legătură împotriva păgînilor 19. Dar tot
în acest an Petru Moldoveanul își încheia rostul,
şi Polonii, cari nu mai eraă legaţi astfel prin jurămintele față de dinsul, dădură drumul din Colomea Marinkăi și fiului ei Alexandru, căruia în

Polonia i se zicea Olechno. Boierii, deprinşi să
aibă asupra lor un urmaș al vechiului neam domnesc, îl primiră cu bucurie, și cei mai de samă
dintre sfetnicii lui Ilie şi lui Ştefan se găsiaii lingă
nepotul lor, ultimul coborîtor legiuit al lui Alexandru-cel-Bun:

la Roman

în

Maiă,

la

Suceava

în

lunie 1449 %. Legătura între copil şi Poloni era
aşa de firească, aşa de asigurată, încît nică nu mai

fu vorba de a se face noi învoieli şi jurăminte.
Dar lancu-Vodă era din noii destul de puternic
pentru ca să înlăture din Scaunul Moldovei o păpuşă leșească. Bogdan veni pe la dinsul, şi unul
din pasurile de către Ardeal ale Moldovei lăsă să

treacă,

în

toamna

aceluiași

an

1449,

o mică ceată

care. venia să vîneze noroc pe plaiuri. Boierii lui
Alexandru strinseră puteri pe 'care le trimeseră
îndată împotriva năvălitorului, care tăgăduia nepotului săi dreptul de a domni, cîtă vreme trăieşte
el, Bogdan, fiii al marelui Alexandru. Cele două
cete se ciocniră într'o zi rece de Octombre,
la 12

ale lunii, în preajma
Moldovei.

Bogdan

satului. Tămășeni,

se dovedi,

lingă apa

de la această întiie

încercare, un cuceritor de biruinţe. Pe cîmpul
luptă rămaseră

doi

însemnați

de

boieri, tinărul Oan-

cea, ginerele lui lurghică şi care fusese Logofăt încă

supt Ștefan, şi Costea, fiul lui Andronic, care:
su:
Jiseşi pe Petru-Vodă 2i,
Alexandru, primind vestea cea rea, rămase
to-

uși în ţară. În zadar intră Bogdan

starostele

Cameniţei

și al întregei

la învoială cu

Podolii,

stă-

pinul malului leşesc al Nistrului, făgăduindu-i un
dar de «zloți turceşti», adecă: galbeni de aur,
poate venețieni, de vin: obișnuit, de vin dulce zis
de Malvasia, care se aducea cu cheltuieli şi greutăți mari din Grecia îndepărtată, de stofe rare,
camocate, coftirii, ce veniai din Răsărit, dacă
el îl va îmbuna cu Craiul, făcînd prin sfaturile şi
măsurile sale să nu-l mai supere «Alexandru ful
-lui Iliaş, nici Doamna mama lui, nici boierii, nici
slugile lui» (2 Decembre) 2. Plăpîndul Olechno ră“mase ocrotitul Regelui, şi un mic ajutor polon, venit.
pe la Crăciun, îi dădu măcar cetăţile de sus: Hotinul,
în care cetate era pircălab un bătrin şi inimos
boier cu numele de Castea, care luptase şi pentru fratele cel mare, Roman %, Neamțul și Suceava.
Bogdan se întoarse înnapoi în Roman.De aici.

făcu jurămînt de supunere fiască și frățească faţă
de guvernatorul
oastea,

primind

unguresc,
în schimb,

pe care-l va ajuta şi cu
la nevoie,

ca

dela

un

părinte și frate, ajutor din partea lui. Alt Domn
nu va căuta, şi ei doi, făcătorul şi făptura, vor avea
aceiași prieteni şi aceiași duşmani. Cu toată sprijinirea - lui Alexandru de Poloni, el izbutise să
cîştige pe cei mai mulți dintre boieri, cari eraii
mai bucuroşi să aibă în fruntea lor un om isprăvit ca

dinsul.

Credința lor avură prilej aceștia s'o dovedească
în curînd. Încă din Martie 1450 Polonii se gătiau de
o nouă intrare în Moldova, şi Regele, care voia să

trimeată în

ajutorul lui Alexandrel pe nobilii din
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Rusia megieșită, li dădea asigurare că nu se va
cere de obiceiii o asemenea neplăcută slujbă de
la dinşii, cari apucase a fi iertați de greutăţile şi

oboselile

unui

dărătnici.

În lunie se puseră

războiă cu Moldovenii şireţi și înîn mișcare,

mergind

însă încetinel, boiereşte şi leşeşte, ostașii, mîndrii
ostaşi călări, pedestraşii

oaie, avînd în fruntea
berg,

castelanul

al Podoliei.

cu gloata

lor pe

de Sandomir

De

Sin-Pietru

lingă Camenița,

pe cimpia

şi tunurile gre-

Palatinul din Lemși castelanul-căpitan

corturile

se

întinsese

înflorită supt care scîn-

teiai apele de oțel ale Nistrului. Atita oaste
polonă

nu

amenințase nici-odată Moldova.
Dar ostaşi ca aceştia nu se grăbesc

spre cîm-

puri de luptă primejdioase, unde nu
se poate culege prada. Sărăcia noastră nu ispitia
pe puternicii

şi bogaţi

Poloni,

pe

oamenii

de rind

cari-şi

vindeai pe bani priceperea războinică
și vitejia. Ei
cerură să mai fie odată încredințați
că nu vor
mai fi trimeşi peste apa Nistrului,
să li se dea
plata ca oricărui lefegiii, cinci
mărci de argint de

fiecare suliță, și să fie chizeşi
pentru

răspunderea
acestor bani Regele însuşi, ducele
Mazoviei și, la.

nevoie, castelanii şi Palatinul.
Cînd li se învoi Şi
aceasta, luntrile duseră pe războinicii
cu simbrie
sigură

spre pămîntul Moldovei, care
aștepta, tăcut
ȘI amenințător, cele ce
erati să se întîmple.

„Costea, epitropul lui Alexanârel,

din

moştenirea

lui

llie-Vodă,

boierii ceilalți

oameni

din satele
lor eraă călăuzii străinului.
În toiul verii, supt ar-
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şița crudă, drumeţii duşmani înnaintai încet, cu
pază, înfioraţi înnaintea necunoscutului ce-i pîndia
în zările de foc. Satele erai moarte şi buciumele
tăcuse pe dealuri.
Polonii şi sprijinitorii romîni ai lui Alexandrel
trecură și Prutul şi se înfundară apoi în Ținutul
de dealuri învălmăşite ale Vasluiului, în margenea

codrilor stăpiîni, cari acoperiaii culmele şi mîncaiă
cea mai mare parte din văile înguste. Oastea străbătu
pănă la Lipovăţ, astăzi un sat mai măricel, lîngă
care pe la 1870 codrul stăpînia încă peste o mie
trei sute de pogoane. Aici se zăriră duşmanii; ei
socotiră numărul năvălitorilor şi se pierdură iarăşi
pe dealuri, unde începu pretutindeni munca răzbunătoare a tăierii trunchiurilor.
“Polonii vor fi fost lipsiți de apă şi de hrană,

căci

Moldovenii

obișnuiaii să lase

oaspeţilor

ce

veniaii la dînșii cu armele în mini un drum de
dărîmături și cenușă, de fintini astupate și otrăvite.

Nobilii

ce

abia

se

hotăriseră a trece

voiaii să-i apuce toamna
curse ale Moldovei, — și
cu toanele sale. Smeriţi,
de Dumnezeii, boieri de

Prutul nu

în pustietățile pline de
Septembre venise acum
sosiră atunci, ca trimeşi
la Bogdan %, care fu-

sese privit pănă acum ca o căpetenie de hoți și :
el însuși un hoț de Domnie. Stăpinul lor cerea
numai să i se lase țara în samă, pănă ce moştenitorul legiuit va împlini măcar cincisprezece

ani;. pănă atunci el va plăti, pentru ţinerea lui
Alexandru-Vodă, și pentru a se cunoaşte că Mol4
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Poloniei,

un

bir, care

ni se pare

uimitor de ridicat şi care se va fi părut Leşilor
straşnic de ispititor: 70.000 de galbeni turcești.

Se putea ajunge astfel la o învoială, cu toate că
porunca Regelui era să se aşeze copilul în Scaunul
părintelui şi bunicului săii. După şepte zile de dezbateri, amîndouă părţile se înţeleseră, cu toate stăruinţele bătrînului Costea, care Ştia ce soartă aşteaptă pe tovarășii săi de tabără.
Noaptea de 5 Septembre se petrecu în siguranţa

păcii, cu mincare,

băutură şi veselie. În mijlocul

petrecerii însă, veni Logofătul, scriitorul lui
Bogdan, care trădase pentru a destăinui Poloni
lor ce
straşnică primejdie-i ameninţă. Un Sfat de
războiă

se ținu în pripă, şi Costea

lucrurile,

carele și micul

plecă în întunerec

Domn,

care era

cu

în deo-

sebi amenințat. El putu să treacă pădurea,
prin
frunzişul negru al căreia fişiiau însă
săgeți țintite
de mîni nevăzute, împuţinînd numărul
drumeților,
ce se strecuraii

cu inima

scăzută.

drăzniră să iea acelaşi drum:

Polonii

nu în-

ei ştiaii bine, de la

Costea care-i scăpă astfel de la
o moarte grozavă
Şi ruşinoasă, că pădurea întreagă,
tăiată, stă să se
dărime asupra lor.
:

Ei porniră abia în Zori, ocolin
d desişul. Cît drum
întindea de la Crasna,
sătişorul lingă o rîpă la
care
se

niţei,

ajunseră, şi zidurile

apărătoare

unde se putea petrece în voie

ale

Came-

cerînd

lefi
mai mari de la Craiul! Mulţi
vor fi avut aceste
gînduri, cînd, la ridica
rea ceței de de-asupra
văii
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adincite, se văzu venind, în tropotul mărunt al
cailor de țară, Voevodul, lîngă care se stringeaii
gloatele cu ciomege, coase şi furci.
Polonii se temeai numai de pădurea Moldovenilor, unde înnălbise atitea oase de cavaleri în
războaiele vechi pe care ei le pierduseră. De stolul

boierilor, Curtenilor și vitejilor, de mulţimea: zgomotoasă a țeranilor ce se îndemnai ca la o vinătoare de fiare, primejdioasă, dar dulce, ei nu se
temură. Pedeştrii lor se împărţiră în opt cete, iar

călărimea se strînse la un loc, pentru asalt. Boierii
primiră ciocnirea, la care răspunseră, apoi, dindu-se
în

lături,

făcură

loc ţeranilor.

Atunci, începu frămintarea hotăritoare. «Oastea
" Craiului», scrie cu durere un povestitor polon de
pe acea vreme, Dlugosz, «pierdu mulţi ostaşi». Pe
rînd cei trei căpitani periră din fruntea ei, trei

vestiți

viteji ai Poloniei, şi rîndurile se clătinaă

supt lovituri; din înnălțimea arborilor bătrini săgețile se avintaii lacome asupra mulțimii obosite,
care ştia că duşmanul
se mai întoarce acasă.

Dar

învins

în

această.

țară

nu

Costea îşi scăpă prietenii. El aduse Romiîni

împotriva

Romînilor.

Aruncătorii

săgeților fură vi-

nați de pe ramuri cu alte săgeți. În ura lor veche,
boierii se încleştară cu boierii. Văzind că, data
aceasta, cursa n'a oprit prada, Bogdan se făcu ne-

văzut cu aceiași răpeziciune cu care se ivise odată
cu zorile.

Umbrele serii îl înghiţiră, şi Costea, setos

de lupte nouă, se înfundâ şi el în întunerec,

pe

drumul

ce ducea

către

Birlad.

Polonii

rămaseră

singuri, împuţinați, obosiţi, avind în faţa

lor

pă-

durile negre, din care se înnălțaii gemete de mustrareîn noaptea răcoroasă de Septembre. Ei plecară

a doua zi, fără biruinţă, fără pradă, fără pace. Încă

de la începutul

anului

se

întilneşte

lingă

Bogdan fiul săi Ştefan, numit astfel după unchiul
lui, Alexandru-cel-Bun, mai de grabă decit după
Ştefan-Vodă cel tinăr, care orbise pe fratele săi.
Peste

şese ani acest

fiii de

Voevod

era

în

stare

să înceapă războii fără epitrop, să biruiască şi să
întemeieze ţara. Deci în 1450 el îşi învăţa meşteşugul de viteaz; el își destindea aripile la vederea
largului

avînt de biruinţă

al tatălui

săi.

Bogdan

nu va fi lăsat pe singurul săi fiii între zidurile de
cetate care adăpostiaii pe femei,
bolnavă, — căci pentru lupte nu

pe prunci şi
erai bătrini

pe
pe

acea vreme. Îl va fi luat cu dînsul, ca să-l aibă
supt ochi, ca să-i deprindă braţul şi să-i oţelească
sufletul. Poate şi la Tămăşani încă, el văzuse fugind

înnaintea steagului săi steagurile dușmane; la
Crasna el va fi călărit pe deal, în lumina roșie a
zorilor, spre văile albe de neguri, și pieptul lui va fi

sorbit cu sete înviorătorul văzduh al dimineţii reci,
străbătută de un vînt prevestitor al morţii. Şi inima
lui va

Â bătut

mai

răpede

de bucuria chiotelor de

invinge păsunait împrejur, acoperind plîngerile
,

“

HI pe pajiște, roșie de frunzele moarte

Şi de sîngele vii 5,

BOGDAN-VODĂ

părintelui
peste
zave.
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săii. Alexandru era poate în Hotin, poate

Nistru, sărmană jucărie a împrejurărilor groÎncă “înnainte dea se măsura cu Polonii, la

2 lulie, din

Suceava,

sale cu Iancu-Vodă,

Bogdan

întărise

legăturile

făgăduindu-i şi aceia că nu

va urmări dobindirea înnapoi a Chiliei, cum încercase fratele săii Petru. Guvernatorul prăda în Serbia, mai sigur decit oricind de norocul lui şi de
puterile regatului. În Rusia lăsată fără pază, pe
cînd cavalerii de acolo rătăciaii prin Moldova după
dușmanul nevăzut, se lăsase stolul de lăcuste ne- .

sățioase al Tatarilor,

cărora Bogdan

li va fi dat

poate de ştire că pe malul stîng al Nistrului
pînii nu' sint acasă. Bogdan trimese cete din
inenii săi ca să vadă dacă nu se poate prinde
rinka şi puişorul de Domn de supt aripile ei.
Aceasta ceru iarăși ajutorul nepotului ei,

stăoaMaRe-

gele. Deocamdată i se dădură daruri şi făgăduiala
că ea va fi bine păzită de căpitanul de Lemberg.
Apoi, din adunarea nobililor Poloniei, Regele însuși, ai cărui soli fusese rău primiți de Bogdan,

se îndreptă spre Rusia. Dar trei castelani singuri
plecară spre hotare. Bogdan îi întimpinâ la Came- nița cu cereri de pace, şi Polonii eraă gata să scadă
birul la 50.000 de galbeni. Învoiala se dezbătea încă
în această cetate, cind se înfățișă în tabăra Polonilor un om, necunoscut pănă atunci tuturora, care

arăta un

drum

noii,

mai

bun

decit

orice

pace

pentru acei ce erai jigniți de stăpînirea lui Bogdan.
Fugarul se chema Aron, un călugăr poate ; el se

dădea drept cel din urmă din fiii lui Alexandrucel-Bun, dintre cari el va fi scos pe Bogdan, ca

neadevărat. El cerea o ceată de ostaşi, ca să în-

lăture

prin

omor

pe Domnul

din Suceava. Fireşte :

nu pentru dinsul, care sar fi mulțămit cu o răsplată: în bani saii în dregătorii, cu venituri în vre-

un colț de țară, — ci pentru Alexandru, Voevodul
legiuit al Moldovei.
Reusenii sînt un sat lingă Suceava, unde astăzi
se află ov biserică de piatră, ridicată de Ştefan-celMare, pentru pomenirea tatălui săă ucis prin trădare. Acolo-şi avea moşia o rudă a lui Bogdan,
care va fi serbat o nuntă, un botez, şi chemase
pe Domn ca să-i cinstească petrecerea prin venirea
lui. Petrecerea inu pănă noaptea tirziă, în zingănit de păhare şi în chiote de bucurie, pe cind
străjile păziati în noaptea de Octombre (era o Vi-

neri spre Simbătă, 15—16 Octombre 1451). De-odată

casa fu încunjurată de un stol de o sută de călăreți, şi Aron pătrunse în cămara unde stătea
Bog-

dan. El puse mina pe fratele săi Și, scoţindu-l
din

casă,

făcu

să i se

despartă

capul

de

trunchiă, în-

roșind cu sîngele unei îndoite fără-de-legi,
faţă
de o rudă și față de un Domn, sfirşitul
ospățului de

bucurie.

Zorile

ticălosului omor.

de

ziuă

Tăsăriră

asupra

priveliştii

!

WI
Domnia

lui Petru-Vodă Aron,
lui Bogdan-Vodă.

ucigaşul

Va fi fost Ştefan în jurul mesei din Reuseni?
Va fi străbătut cu sabia printre rîndurile ucigaşilor? Va fi văzut atunci întăiaşi dată chipul omului
ce era să-și răsplătească apoi păcatul prin minile
fiului,

scăpat

de

la moarte,

al lui

Bogdan-Vodă?

Ori va fi fost lăsat în cetatea Sucevei, de unde
credincioşi adevăraţi vor fi găsit mijlocul să-l strecoare pănă la graniţa munteană, unde-l aştepta o
bună primire de la Vladislav Dan, prietenul lui
Iancu-Vodă?

Acestea

nu

se mai

pot şti astăzi. |

Deci el se întoarse în pribegia de unde venise,
şi scurtul săă popas în Moldova îl ajut numai
să cunoască împrejurările şi oamenii, de cari era
să se slujească pe urmă cu o atit de desăvirșită
măiestrie. Între cei d'intăiii boieri ai săi ca Domn
al Moidovei se întilnesc patru fruntaşi, cari iscăliseră jurămiîntul lui Bogdan-Vodă către Guvernator, în PFebruar 1450, la Roman: Duma fiul lui
-Brae,

adecă Brăescu, Oană allui Julea, Costea Orăş

şi Costea

al lui

Deocamdată

Dan.

boierii

aceştia

aveai

să

aleagă

între Aron, care-și luă numele domnesc de Petru
Voevod, şi între Alexandru. Ucigaşul lui Bogdan
nu înțelegea de loc să fi ajutat numai copilului
Domn; el voia pentru sine puterea spre care în-

tindea braţe pline de singe. Ocrotitul Polonilor
trebui să fugă înnaintea lui Petru, precum fugise

înnaintea lui Bogdan.

Mica

oştire de la Cameniţă

nu-i folosi mult, şi vintul iernei o risipi pe acasă,
„dar cuminţia epitropului Costea pircălabul păstră
lui Alexandru măcar două puternice cetăţi, una
în Moldova-de-sus, cealaltă la vărsarea Nistrului :
Neamţul și Cetatea-Albă, pe care Petru nu era în

Stare să

le supuie.

Moldovei, din noii
un fiii și un nepot

Anul

1451 se încheie

lăsînd

dezbinate, iarăşi doi Domni,
al lui Alexandru-cel-Bun, un

copil din flori şi un moştenitor legiuit.
Dar

Petru-şi pierdu răpede: sprijinitorii, şi cîtva

timp, doi ani întregi adecă, nu se mai auzi
de
Voevodul Singeros încununat prin omor
la Reuseni. Fruntașii ţerii încunjurai la 27.
Octombre

1452 pe Alexandru în Suceava 2%, care
întăria' moşiile lui Costea, fiul lui Vrană. Polonii
îl cam lă-

sase în părăsire, şi ei se îngrijiai
aşa de puţin de
hotarul apusean al țerii lor, încît
în vara acestui
an Podolia avu să îndure din
partea Tatarilor o
straşnică pradă, care rămase nerăzbunată?i.
Ba încă
Domnul Moldovei fu poftit
în toamnă să vie la
oastea castelanului
şi Palatinului

de Cracovia,

tri-

meşi în Rusia în potriva Tatarilor3s:; deci
greutăți
în loc de ajutor.

„Al
i exandru se gîndi atunti
la | ancu-Vodă, care nu
mai avea acum îndatoriri
față de alt Domn moldovenesc. Din Vasluiă, la
12 August 1452, el întăria,
pentru a măguli pe Guv
ernator, vechile dre
pturi
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de negoţ ce aveaii Braşovenii în ţara lui %, La 17
Februar ale anului următor, din Suceava, Alexandru

se

închina

lui lancu-Vodă,

făcînd

o învoială

.

în toate asămănătoare cu aceia încheiată odinioară

de Bogdan %. De Paşti în 1453 un

noi ropot de

|
î!.
Tătărime arse malul leşesc al Nistrului
Cu o lună înnainte însă, Constantinopolul ajungea
în mîna Turcilor, crucea bisericilor împărăteşti cădea
în noroiul plămădit cu singe la picioarele păginului
învingător; Sultanul Mohammed al II-lea, om cu gin-.
duri mari, cu mintea luminată, cu voinţa de fier, așezindu-se în Curțile bogate ale urmaşilor lui Constantin-cel-Mare, trimbiţă spre cele patru părți ale lumii

creştine amenințările sale. Vechi Scaune crăieşti se
cutremuraii de această mare lovitură de sabie.
Marea ducea însă pe Turci pănă suptzidurile Cetăţii-Albe, pănă la gurile Dunării; bietul Alexandrel, care dădu Polonilor vestea grozavă a luării
“Țarigradului, îngheță de spaimă pe fiul său. lancuVodă nu mai era Guvernator al Ungariei, căci re-

gele cel tînăr Ladislas fusese adus în țară, şi grija

cea mare era pentru Unguri întărirea Scaunului
regal. În sfirşit, Alexandrel împlinia în acest an
1453 cei cincisprezece ani cari dădeau voie unui
moldovenesc să domnească fără epitrop.
Domn

Acum el era dator să se închine la rîndul săi
vărului Craiul de peste Nistru. Astfel, la 23 Septembre 1453, el făcea jurămîntul de credinţă, în
forma obişnuită, lui Predbor Ioniecpolski şi: loan
Imytha,

cari

veniseră

anume

pentru aceasta

în

cetatea. Siretiului 52, Făgăduia să vie în Polonia
Chiar, pentru a se înfățişa Regelui la Camenița, la
Sniatyn sai la Colomea.
„Şi acestea rămaseră cuvinte goale. Regele se
însură cu deosebită pompă şi lăsă grijile pe a
doua zi, şi apoi din zi în zi mai departe. Cind el
ieşi iarăși în adunări şi în fruntea oștilor, primejdii
depărtate îl chemati în Prusia. Hotarul Nistrului
şi ruda de peste acest hotar erai uitate cu
desăvirşire.
|
Atunci Aron, care-și zicea Petru Voevod S5,
ridicâ fruntea sa îndrăzneață. Se pare că
omoritorul fratelui săi ştia să umble neted cu
oamenii de
cari avea nevoie, pe cînd Alexandru, a căru:!
mamă
trăia însă, sfătuindu-l în zădar, se vădi un
desfrinat Şi

un beţiv, care făcu să-i fugă de la Curte, setoşi
de a-şi
răzbuna .necinstea, mulţi boieri mari și mici.
Astfel
vedem de odată pe unchiul Petru petrecînd
în ziua de

25 August 145.1 în inima Moldovei, de Ia viile
Cotna-

rilor pănă la satul Băiceni, care era
al lui Ioan Băiceanu,

însemnat

sfetnic

domnesc.

Lîngă

dinsul

stăteau oameni cari, în 1451,
1452 și 1453, sprijinise pe legiuitul moştenitor,
pe copilul fără păcate,
pe Veniaminul Polonilor : Oană
Pintece, Băiceanu,
Duma Braevici, Costea
Orăş, Hodco al Crețului,
Micul Păharnicul, şi unii
dregători noi: Lazea Piticul,

Ioan Vistierul, Toma Cindea, Ignat
Popescul,

Ioan Bourean, Fedor posadnicul,
Dragoş Păharnicul, Petru Iezereanul Comisul.
Era socoțit destul
de tare, pentru ca, din unghiul
de către Ardeal,
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lingă Baia, călugării de la Moldaviţa să vie să-i ceară
scutiri care se întindeaii asupra Moldovei întregi 21.

Alexandru

rămase

strîns în Ţara-de-jos. Nici de

la unul, nici'de la altul nu mai avem ştiri din
acest an. Cetele or de boieri şi ţerani se încăierai
în întilniri a căror amintire sa. pierdut. larna-i
împăcă însă prin liniştea'ei albă. În primăvară, şi
Petru și Alexandru, care rătăcise un timp pe la
hotare, cerînd, din Bănila în Bucovina, ajutor Polonilor 55, scoaseră oşti, şi ele se întilniră în ziua
de 25 Mart, serbătoarea Bunei Vestiri, la Movile,
poate prin părțile Vasluiului. Nepotul fugi înnaintea
unchiului, şi în Cetatea-Albă, unde se ascunse, în
vederea

tura

Mării,

lui.

boierii

strecurară

Buna - Vestire

îi

otravă

adusese

în

bău-

înfringerea,

Paştile-i dădură moartea.
În August găsim pe Petru-Vodă stînd în linişte
la Suceava. În ființa lui netrebnică se cuprindea
încă sîngele lui Alexandru-cel-Bun, căci de Ştefan

_uitase cei mai mulți, şi
rime
singur

a Moldovei
mai

de

se adunâ

trăia neamul

aceia

întreaga

boie-

în jurul acelui în care

vechilor Domni, întemeie-

torilor..El îi primi pe toți cu

dragoste,

ştiu

să-i

ierte, să-i împace, să-i dăruiască; aproape ca pe
un tovarăș de Domnie, elluă pe lingă sine pe Mi-

tropolitul Teoctist,
xandrel 5%. Abia

care datoriă

încap

care întăresc hrisoavele

ciîrja sa lui Ale-

numele în mărturiile bogate

lui 5".

Polonii se gîndiseră intăiu să ridice în

potriva
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lui, care otrăvise pentru dînsul, după ce tăiase!
pentru alții, pe cun Litvan», care trebuie
să fie
Berindei acela cu care a avut de lucru
pe urmă

Ștefan-cel-Mare 35.
Dar ei erati prea mult

cu Prusia,

şi, duşmăniți

”

înlănțuiți
de

de greutăţile

prinți litvani încă

ne-

supuși, ei erait aşa de puţin siguri de Podoli
a, în

graniţă

cu Moldova,

încît în 1456

regele

se văzu

silit a mai cere un jurămînt de credință
de la dregătorii acelui inut 3, Petru nu putea
să fie scos
numai
de

străini;

pentru

a înteți

pe

cei

de

țară,
ar fi trebuit un coboritor al lui
Alexandru-cel-Bun,
şi unul ca acela nu se afla în
țerile Craiului. Era
deci mai Line ca Petru, care
trebuia să rămilie, să
fie prieten.
.

Incă de la 6 Octombre

veni

la

Hotin, unde

1455, deci, invingătorul

se înțelese

cu dregăt

orii Regelui, făgăduind supunere şi
asigurînd Marinkăi,
care nu mai avea acum nici
soţ, nici copii, afară

de

o

fată, Anastasia,

numită

așa după

străbună-sa,
veniturile cetăților adeseori
înstrăinate: Siretiul,
Volovăţul, Hotinul o, În
Ianuar 1456 Petru întăria
drepturile negustorilor din
Lemberg 11. În ziua de
Sin-Petru,.

Simir:

alții, va

va

el întregia făgăduelile sale
față de Ca-

sfărîma

asculta

orice

numai

legături

de

acest

va fi avind

cu

rege, îi va_da

ajutor de călăreţi împotriva
Prusienilor, cu cari
urmă lupta în depărtare,
împotriva Tatarilor, cari,
supt O căpet

enie sai supt alta, veniaă
din timp în
timp să-şi culeagă hrana
pe cimpiile roditoare ale
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Siretiul şi Volovăţul,

şi

se va judeca pentru Ţeţina și Hotin. Va înzestra
pe Domnița Anastasia. Va veni însuşi în Polonia
innaintea

regelui,

dacă

nu-l vor

opri Tatarii sat

alți duşmani £?.
Petru se închinase spre Răsărit; peste puţin el
plecă genunchii cu faţa spre Miazăzi. După ce,

în 1454, corăbiile turceşti brăzdaseră Marea-Neagră,
în 1456, măreţul Sultan Mohammed, pe care, ca pe
intregul săi
străbătea,

neam, îl ardea o nestînsă sete de aur,

prădind Serbia.

El porunci Domnului

de

la Dunărea-de-jos, care nu plătise pănă atunci bir ca
Muntenii,

să răspundă,

în

fiece

an,

Vistieriei

sale

împărăteşti 2.000 de galbeni venețieni, de ducați,
căci altfel va fi răi de dinsul. Petru chemă pe

toți boierii la Curte în Vasluiii, luă sfatul tuturora,
şi-i puse pe toți să iscălească o hirtie de încuviințare, în care se furişase şi încredințarea că şi

altă dată ţara dăduse bir Turcilor, aşa încît umilințade acum nu era nouă. Mihul Logofătul merse
să caute pe Sultan în. Serbia, şi la 5 Octombre
acesta punea, într'o amenințătoare țidulă, un soroc
de trei luni pentru schimbarea făgăduielii lui în
galbeni buni. Aceasta se făcu la Brusa, capitala
din Asia a pămînturilor turcești, şi, în schimb, se

asigurâ Moldovei liniştea, iar negustorilor,
din Cetatea-Albă negoţ slobod cu Adrianopol, Constantinopol

şi Brusa

însăşi %5.

IY.
Lupta

|

dintre Ştetan şi Petru

Aron.

Această îndoită: siguranță ruşinoasă nu ţinu însă

multă! vreme, și Aron Călugărul nu ajunse în Sca-

unul

Moldovei

vrista

de

argint

a lui

Alexandru-

cel-Bun. Înnainte de a' pleca să despresure
Belgradul Siîrbesc, bătut cu furie de toate puteri
le

lui Mohammed al II-lea, Iancu-Vodă se
îngrijise să
aibă în urma lu;, pentru orice împrej
urări, un
prieten sigur, un «fii» şi <frate». Vladis
lav Dan
i se va fi părut prea slab, prea şovăit
or, prea grei

de adus la războiul cu Păgiînii, prea gata de
ceartă
cind i se atingeaiă. drepturile în Făgăr
aş şi Amlaș,
stăpinirile ardelene legate de Domnia
munteană, şi,

astfel, în locul

lui el statornici pe unul din fiii
ce stă-

tuse la Turci în 1447, ai lui Vlad Dracul
, pe caretotel,
Iancu, îl ucisese pentru necredinţă.
Şi tinărul puiii
al Dracului se chema Vlad, şi
avea şi el vitejia în-

drăcită, şireată a tatălui său,
lancu-l va fi cules
cîndva, în călătoriile sale război
nice prin Balcani:
i se

dădură cițiva ostaşi ; pribegi
cu dor de țară
şi de moșiile, de veniturile
ţerii se alcătuiră în ceată
împrejurul lui. În April
el trecu munții pe: neaşteptate, .prinse pe Vlad,
făcu pe fratele acestuia,
Dan, să fugă, şi strînse
Domnia în ghiarele sale
Sîngerate, de ulii fără
de milă +,

lancu-Vodă scăpă Belgradul

„dar

muri,

de

din mîna Turcilor,

oboseala 'vristei şi a luptel
or,

la 11
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August. Dracul se închină atunci tinărului rege
(Septembre), şi făcu asigurări de prietenie văduvei
eroului: mort; fiului ei Ladislas— şi el un Vlad vra
să zică, Romiîn după tată, dacă după mamă era
Ungur ——, care părea că -va lua moştenirea de
putere a părintelui său, şi lui Mihai Szilâgyi, unchiul lui Ladislas, căruia îi rămăsese în samă granița Dunării. Cu toate că Ladislas ar fi vrut să-l
schimbe cu Dan Fugarul, cu toate că Saşii din Ardeal
țineaii la dinşii pe un popă răspopit-ce se dădea
drept fratele lui Viad, al cărui nume îl purta şi el,
Domnul muntean nu se înstrăină de Unguri, în cari
vedea pe apărătorii săi, fireşte împotriva Turcilor.
Dar firele vieţii de Stat se încurcai tot mai mult
în "Ţara Ungurească. Ladislas Hunyady făcu să se
taie în bucăţi comitele de Cilly, care fusese şi
dușmanul tatălui săii. Despotul' sîrbesc, un bătrîn
de

nouăzeci

de

ani,

fu rînit la mină,

se

răscum-

părâ numai cu grei, şi muri îndată. În sfîrșit, la jumătatea lunii lui Mart 1457, cel mai mare dintre
feciorii lancului-Vodă fu prins din porunca Regelui
şi pierdu capul, de securea calăului, ca trădător
faţă de domnul și stăpînul săit. Nimeni n'ar mai
fi puiut spune acolo ce mai era să urmeze.
Pănă a nu se auzi despre acest lucru, care l-a:
fi oprit poate, Vlad Dracul, care se privia ca un
om al Huniazilor încă, luă o hotărire care era să
aibă cele mai mari urmări în viaţa tuturor Rominilor. Petru. Aron era de la închinarea sa în 1456
omul Turcilor, şi Vlad avea în -sufletul săă o ne-

6-L

N.

potolită
stătuse,
cînd, în
credința
trebuia.

ură împotriva păginilor, în cetăţile cărora
cu coasa morţii de-asupra capului, atunci
tinereţă, el fusese zălog la Sultanul pentru
părintelui săi. Aşa un vecin nu-i mai
El aruncâ deci asupra lui, îndată ce pri-

măvara
noi

IORGA

deschise

drumurile,

pe

Ştefan-Vodă

cel

și tînăr.

Petru-Vodă nu se grăbi să iasă înnaintea unui
dușman pe care avea dreptul să-l desprețuiască.

Totuşi el chemă la dînsul în Suceava pe Muzilo
de Buczacz, castelanul de Sniatyn, Colomea şi

Carapciă, cel mai mare dregător al Pocuţiei, şi se

înțelese cu dinsul pentru orice împrejurări. Un
Moldovean cu numele de Leul prădase în Pocuția;

Petru-l dădu lui Muzilo, căpătind asigurarea că
Regele nu va mai ridica plingeri în această pri-

vință. Pentru împlinirea pagubelor, el statornicia
o zi de cercetare, dacă pănă atunci nu va
f tur-

burat

de

dușmanii

ce-i

avea

acum:

«Muntenii»,

Ungurii și «Togtocomanovicii» (vre-o ceată de
Tatari) și «dacă pănă atunci și pănă în
acea zi va!
căpăta

a

se

Da

pacea şi liniştea care sînt de nevoie

face

dreptate».

siguranţa

pircălabi

Hoţii

hotarului,

sau starosti

Moldova

i

Prut. Petru se igienei

zilo împotriva

pentru

vor fi spinzurați, ȘI,

oricărui duşman

își va

i

i de

pune

ăuți

și Sa fie adăpostit

cînd soarta rea l-ar goni din țară,
î
t el
i
cinului, ale căror venitu rii
stinge clel atunci
le-ar: strînge
atunci.

LUPTA DINTRE ŞTEFAN

- Apoi

oştirea domnească

ŞI PETRU ARON

65

porni asupra lui Ştefan,

pribeagul cel îndrăzneţ.
Acesta venia din părțile Putnei, de pe drumul
cel mare care lega Buzăul muntean cu Bacăul
moldovenesc, şi pe care treceai necontenit, în margenea Siretiului, carele negustorilor armeniși nemți
din Galiţia, mare drum de negoț şi drum bun
de oaste. Merse tot din a stînga Siretiului pănă în

Ţinutul Roman, mai sus de cetatea unde năvălitorul de acum stătuse, cam pe aceiaşi vreme a anului,
cu șepte ani în urmă, lingă tatăl săi. În dreptul
satului Doljeşti, Siretiul face o încovoietură, un
corn, şi pe acolo, unde se intilniaă cele trei Ţinuturi ale Romanului, Sucevei şi Hirlăului, se trecea, în Hreasca, pe malul stîng al apei printrun

vad. Ai lui Petru Aron,
nară aici
manului
Ştefan îi
ţerm, mai

vadul ca
în părțile
împrăștie
aproape de

venind

ţi-

din Suceava,

să oprească o trecere a dușrăsăritene ale Moldovei, dar
şi-şi urmâ drumul pe același
pasurile Carpaţilor, care i-ar fi

asigurat viaţa, dacă ar fi fost învins (12 April). El luă
valea rîului Moldova în sus, şi la Orbic, în Ţinutul
Neamţului, oamenii domneşti încercară iarăși să-i
taie drumul. Nici aceştia n'avură noroc. Ajungînd
în sfîrşit sus, în Bucovina de astăzi, învingătorul
coti la dreapta prin păduri, în părți unde acum,

mulţămită biruinţii lui Stefan, sînt sămănate
tutindeni turnurile mănăstirilor. Petru-Vodă

prefugi

înnaintea fiului omului trădat și omorit de dînsul,
ca înnaintea vedeniei răsplătitoare a păcatului săi,
5
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[do....

Clipa de
gindia

ruşine,
abia

durere

cu două

cheia legătura cu

și primejdie.la care se

săptămîni

în urmă,

Muzilo, sosise

cînd în-

răpede.

Polonii

primiaii un oaspete costisitor în țerile lor, deprinse
a adăposti domnești pribegi.

Boierii cari-l slujise pănă acum se desfăcură de
o dată de dînsul. Mitropolitul Teoctist lăsă în plata
lui Dumnezei pe prietenul fără noroc, şi, luînd cu

el mirul sfînt ce se turna pe creștetul

Domnilor,

după cum odinioară proorocul Samuil făcuse prin
ungere cu mir din Saul, un rege al Iudeii, el ieşi
pănă la Siretiă înnaintea lui Ştefan. Aici, în lo-

„cul zis Direptate
judecăţile

cele

pentru

mari

de

că

aici se țineaii

către

Voevozii

poate
ieşiţi la

cîmp, supt cort, pentru ca să audă plingerile oricăruia dintre supușii lor, el săvirși între suliți, nu

fără oarecare
Ştefan

era

sfială, slujba

Domn

acum,

ungerii

în puterea singelui

care era al lui Alexandru-cel-Bun,

ruinții ce ciştigase de

Şi hoț de Domnie,
de

cel d'intăii

Voevodului *.
săi,

în puterea bi-

două ori asupra unui

ucigaș

în puterea binecuvintării rostite

preot al țerii. El se cobori

de sigur

îndată de cealaltă parte a Siretului,
cercetind, împăcin

d şi judecînd pretutindeni, ciștigînd
lesne pe
fugarii îngroziți, ce veniati să i se închi
ne tremurind.

Venise ca Domn paşnic, în înțelesul
lui Alexan-

lru-ce
dru
-cel- Bun, așezin
Î d pacea pe roadele
ȘI gata să le apere 'cu
armele.
ÎI

răz
boi
ulu
i,
ăzb
oiu
lui

CARTEA

III.

DOMNIA LUI ȘTEFAN-CEL-MARE
PĂNĂ LA
LUPTELE

CU

TURCII

(1457—75).

IL.

Cele d'intăiit legături cu Polonii.

Împăcarea boierilor. |
Un povestitor mai tărziu, care a strîns într'o
întinsă lucrare scrisă în romăneşte, pe lingă ştirile
cuprinse în vechea cronică slavonească, și amintiri, vechi de abia un veac şi jumătate, care pe
vremea lui eraii păstrate încă în toată puterea lor

de popor,

spune

că Ștefan,

luînd

Domnia, «nu

cercă să așeze țara, ce de războaie se găti. Că:
ai împărţit oastei sale steaguri şi aii pus hotnogi

şi căpitani; care toate cu noroc i-a venit 17,»
Cu

adevărat

așa trebuia să se înfățișeze

urma-

şilor, celor mai apropiaţi chiar, omul care cîştigase
treizeci şi patru de biruinți şi dăduse de
şi şese de ori piept cu dușmani de toate

treizeci limbile,

cum
mărturisia el singur în cei din urmă ani ai
bătrineţii sale glorioase 15: un lei tînăr, flămînd

0

|

de mărire,

Ne

care-şi
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roteşte

ochii

lacomi, gata

să

se răpeadă asupra prăzii.
|
Dar Ştefan-cel-Mare n'a fost un scornitor de
războaie. Nici-odată el n'a căutat un duşman, nici
o dată n'a avut o toană singeroasă, cheful unei

mari vinători de oameni. Firea unui Vlad Dracul,

unui Vlad Ţepeş, al doilea Dracul, cel din urmă
cu deosebire bucuros de a vedea suferinți, de a-și
scălda, sufletul sălbatec în strigătele de durere ale

rîniților, era străină de dinsul. În alte vremi el ar
fi fost un bun păstor de oameni, un Împărat cu

iubire şi credință, ţesînd firele de aur ale unor
zile pașnice, în mijlocul mulțămirilor ce s'arfi în-

nălţat

de pretutindeni

spre bunătatea

lui. Dar, bă-

tută de valurile tuturor furtunilor, țara avea nevoie

de un
viteaz,

paznic
dar nu

“Deocamdată
ca
pace

să-i
cu

neadormit, Şi el fu acela, — omul
crunt, pe care-l cereaii vremile.

el avea altă grijă, destul de mare

stăpînească

toate

faptele.

Domnia

nouă

pe

jinise pe fugarul

lui

Petru Aron

daniile lui lesnicioase
toate că era numai

Trebuia

toţi acei

cari

să îmspri-

şi se înfruptase din

şi îmbielșugate. EI izbuti, cu

nepotul

lui Alexandru-cel-Bun,

al cărui fiă trăia încă în Cameniţa şi
se putea
lăuda cu găzduirea de astăzi, poate
apoi cu sprijinul de mîne al Polonilor.

În 1458, al doilea an de stăpinire, de Paști, Ştefan
lingă dinsul în Curtea din Suceava,
care era
să se trezească la o nouă viață,
plină de suflet şi
avea

de mişcare, pe bătrînul Manuil, care nu mai stăpîniă

CELE

D'INTĂÂIU

LEGĂTURI

CU

POLONI

7

Hotinul, căci, mulțămită lui Petru Aron, oamenii
Craiului stăteau în puternica cetate de la Nistru,
pe unchiui Vlaicu, căruia i se dădu mai tărziu o
pîrcălăbie, pe Vornicul Goian, pe Toma Cinde, pe
Mic Craiul, pe Hodco Ştibor, pe Iliaş Modruz, pe
Lazea Piticul, pe Petru ai lui Ponea (Ponici), pe
nepotul lui Şandru,pe Albul Spătarul, pe- Hodco
al Crețului, pe Steţco, pe Isaia pircălabul de Neamţ,
pe Petrica al lui Iachim, pe Slăvinca, pe Cozmiţa
ce fusese Vistier, pe Saciz Spătarul, pe Toader
Păharnicul, pe Zbiarea Stolnicul, pe Bourean Comisul, pe Buhte, Fetion, luga Vistierul, Crasniş

Postelnicul

şi

pe

Logofătul

Dobrul*9,

Şi

peste

citeva luni, în ziua de 24 lanuar 1459, cînd Petru
Aron arăta că a primit nişte bani de la starostele
Podoliei, Mihai Buczacki, el putea să pomenească
numai cinci tovarăşi ai nenorocirii lui: pe Duma
al lui Brae, pe Stanciul, Costea al lui Dan, Ion
pircălabul şi Vasco al lui Leul, celui ce făcuse
prada de prin 1457 %.
O altă grijă, era să împace pe Poloni, făcînd
astfel ca Petru să-şi caute alt loc de pindă, de
unde putea fi prins mai uşor, ca să se sfirşească
odată cu dinsul. Ce e drept, Regele n'ar fi poruncit ca Domnul să fie ajutat a-și cîştiga iarăși

moștenirea.
regal,

ci un

Petru nu era, ca Alexandrel,

un văr

străin desăvirşit. El adusese moartea

ocrotitului Polonilor, și numai după lungi stăruințe
i se dăduse iertare. Nici-o legătură nu îndatoria

pe Rege să dea fugarului
mai mult decit un colț
pentru odihna lui şi ceva
venituri din care să se
poată hrăni. Însă, ori-cum,
învinsul din Camenița stă-

tea Domniei celei nouă ca un
spin în ochi, el putea îi
întrebuințat cine ştie de cine
şi în ce împrejurări.
Pănă
la peirea

lui, Ştefan nu aduna

turile de stăpînire

gurul

în el toate drep-

ale vechii dinastii,

moştenitor a] țerii Moldov
ei.

Împăcarea

cu

vecinii

de

nu era

sin-

la

Răsărit se zăbovi
doi ani în capăt, pănă
în primăvara anului 1459
.
Ștefan o grăbise pe o
cale care se dovedise
tot:
deauna sigură, aruncî
nd prin vadurile
Nistrului în
Polonia călăreții săi
Prădalnici, tăin
' legături
d le
între cetatea Hotinului
, care avea nevoie
de hrană,

de fin, de lemne, şi orașul
răspunder

de

dedesupt,

oprind
ea vămii ce
se. obişnuia să se
ridice
aici, gonind pescarii
ce veniai din Hotin:
la
Nistru. Măsuri împotriva
lui nu se puteai lua:
şi în
1457 și în 1458 urm
ează războiul Cra
iului împotriva Cavalerilor Teu
toni, departe în
Prusia ; Casimir se mai gindia
apoi să se amestece,
mai căpăta O cor
pentru a
oană, în Ungaria,
und
e
regele
Ladislas murise, și o parte
dintre magnați ridicaseră

pe Matiaş, fiul cel mai mic
a] lui Iancu-Vodă, — care
Matiaș era pe atunci
un băiețaș de vre-o
cinciSprezece ani şi se

aJunse

la pace.

găsia

în mini străine.

Astfel se

săi de cs
|
» Cuprinzind pe toţi boie
Sal de căp
etenie,la Overchelă
rii
uţi (e Owerlielo
wicze»),

căpitanii inuturilor de margene, cel din Rusia și
cel din Podolia. Se făcu numai o înțelegere vremelnică, pănă ce Craiul va putea să vie el însuşi
în Rusia, ca să facă socoteala pagubelor, să încheie pacea veşnică și adevărată și — Polonii nu
ziceai

o vorbă

ca aceasta,

dar aveai

de sigur în

minte înțelesul, — să primească jurămîntul noului
stăpinitor al Moldovei, de atitea ori închinată pănă
atunci. Deocamdată graniţa nu va fi călcată duşmănește, năvălirile făcute din partea regatului

se

vor

aduce

Hotinul

liniștit la cunoştinţa

va fi lăsat în pace

cu toate

dregătorilor,
drepturile şi

legăturile lui. Dacă Petru-Vodă nu va trece Nistrul
ca să intre în cetate, dacă va sta la Smotrycz,
mai în sus, unde rămînea să se strămute din Cameniţa prea. apropiată, atunci şi boierii lui îşi vor
căpăta veniturile ce ai în Moldova. Drumurile vor
fi sigure

pentru

negustori,

cari,

întrebuinţase şi pănă atunci,
meni

îl.

Ştefan

nu

va

sluji

de

alminterea,

le

fără să-i supere nialtui

Domn

decit

Craiului, pe care la întimplare îl va ajuta împotriva
<păginilor»>, prin cari se puteai înțelege pănă

atunci numai

Tatarii,

cari ajuta

întimplător pe

regele creștin împotriva cavalerilor creştini din
Prusia, dar nu-și puteaii lăsa aşa de răpede ve- :
chiul obiceiii al prăzii, ce era şi hrana lor cea

mai sigură î2.

|

Craiul nu veni în Rusia nici în acest an, nici
în anii ce urmară, vinînd pe alte poteci un noroc
care nu voia să-i iasă în cale. El n'avu deci nici-

“A
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omnmeeneen manea

un folos după această învoială. Ştefan folos
i aceia

că, pe rînd, puţinii credincioşi ce mai
rămăseseră
pe lingă Petru-Vodă, se desfăcură de
dinsul. Duma
a lui Brae se afla în Sfatul domnesc încă
din 145958,

În 1460 Ștefan

cucerise și pe Costea

Dan îi, și tot în acest an

feciorul lui

Stanciul vine îndată după

Duma, fruntaşul sfetnicilor: din el făcu Domn
ul un

pircălab al Cetăţii-Albe ; în 1473
Stanciul şi cu fiul
săă Mirza trec înnaintea tuturor
boierilor 55. Cozma

Șandrovici,

alt

se îndeamnă

Teoctist,

stilp al Domniei

şi el

de

se

lui Petru

Aron,

întoarce 56, Mitropolitul

care miruise poate cu de-a sila

în 1457,
ajunse încă din 1459 mina
dreaptă a tinărului cîrmuitor, pentru care uitâ
cu totul credinţa ce o
datoriă lui Petru Aron.
"Mai mult decit atita. Pent
ru a desăvirşi unirea
boierilor
Moldovei,

el

se gindi și la prietenii lui
Alexandru, vechi pribegi,
cari rătăciaă prin Polonia .saă se aşezase
. acolo statornic. Încă
din
1460,

cînd

Domnul făcu o
cercetare a graniţilor dinc călătorie de judecăţi şi
olo de Siretiă, oprindu-se
în primăvară
fu

chemat

la Roman,

printr'o

carte

iar în
de

toamnă

la Bacăă,

trecere

slobodă Vestitul Logofăt Mihul, Mihul,
care avea doi frați, Duma
şi Hodor,
un. mare

era un

Negustor,

om

foarte

cunoscut

în Polonia,

care mijlocia schimbul

de mărfuri între orașele
țiene şi Moldova, unde va fi:
avut întinse moşii gali
îî. Mihu nu luă nici
o dregătorie
la Curtea lui Ștefan-Voaă,
dar el se va fi întors

— măcar mai tărzi — în țară pentru afacerile sale,

şi va fi întărit şi el intru

citva

starea

Domniei

celei nouă.
Il.

Luptele lui Vlad Ţepeş cu Turcii. Încercarea
lui Şteîan
Această
mănunchii
folositoare,
primejdie
ocrotitorul,

ce în

ce

de a-i lua Chilia. -

asigurare prin strîngerea întrun singur
a tuturor puterilor ţerii era cu atit mai
cu cit din toate părţile ape tulburi de
băteai pămîntul Moldovei. Prietenul,
«părintele» muntean se pierdea din

mai

mult în

visuri

singeroase

de mă-

celuri mari și neobișnuite, care-l făcură în scurt
timp groaza lumii. Gustul puterii i se părea atunci

mai dulce cînd virful ascuţit al ţepii străbătea măruntaiele vinovaţilor sait nevinovaților,

cari se zvir-

coliai, crescîndu-şi chinurile şi grăbindu-şi moartea,
în jurul parului straşnic. În cugetul lui de bolnav
nu scăpăra nici-o mustrare care să-i arăte mărimea
păcatelor ce săvirșiă aproape zilnic; la spasmele
feții celor ce muriaii de o înfiorătoare moarte,
Domnul tinăr şi frumos răspundea cu bucuria drăcească ce-i scînteia din ochii mari şi limpezi. În
adevăr părea că Dracul, de la care-şi luase numele
părintelui săă, întorcea spre răii însuşirile de vi-

tejie, de agerime şi îndrăzneală care împodobiai
pe Vlad, zis de acum înnainte "Țepeș, ca pe puțini

alţii din vremea sa. Un bles
tem tiran părea că
apasă asupra lui, asupra țerii
şi vecinilor lui
Sașii din Ardeal, dintre cari
unii adăpostiati pe
Dan cel

Tinăr, iar alţii pe Vlad Călugăru
l, văzură

prefăcîndu-se

Domn.

în fapte

amenințările

neomenosului

Întăiu o Pățiră Braşovenii, al
căror Domnişor — adecă vinător de
Domnie

romănească —
era mai neastimpărat Şi
mai în stare să-şi capete
Domnia luptînd. În 11459
, Dan se dădu de part
ea
Împ

ăratului din Germania,

Frederic,

pe care unii
puternici din Ungaria
îl alesese Craiă în locul
lui
Matiaș Corvinul, care
li se părea şi prea tînă
r;

de

la

altfel

« Chesarul-Craiul»,

cu inimă

puţină

om

cu

şi puteri

nume

mare,

slabe,

îşi aștepta

dar

el Domnia 58. Sașii ține
au firește cu stăpinitorul
nemțesc, care era de
un neam cu dinşii. Din
potrivă, Vlad era tot în legă
tură cu partidul Craiului
Matiaş, care poruncise
în 1458 Braşovenilor
să nu
mai supere pe Domnul
muntean, care poate
răzbune așa de crud
să se
59,
EI prigoni întăiă, după
obiceiul său, cu ţapa,
negustorii şi spionii
pe
Bra

șovenilor, pe cînd
afla nu departe de
Dan se
cetatea acestora,
în Feldioara.
În anul următor,
Craiul Matiaş stăt
ea ceva mai siSur în Scaunul
săă de stăpînire ;
și Dan socoti
că poate vorbi în
numele acestui
noi
Ca omul lui Matiaş
cîrmuitor.

unind cu

simbriaşii

el ceru sprijin de
lor pribegii lui,

la Saşi, Şi,

mulți la
măr, el năvăli în țară,
călcîndu-i bucuros hota nuca un prag de
rul
Domnie sig
ură.
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aceia pe cari-i răstoarnă

o

adiere a poftelor altuia. Dușmanul fu bătut şi prins.
A fi în mîinile lui era să fie cineva în ghiarele morţii,
şi Dan peri. Vlad, respectind într'insul neamul săi
însuşi, nu-l înfipse totuşi în țepile aurite pe carele
gătia osîndiţilor de cinste. Ţepile stăteai înnălţate în
cimp pentru ceilalți prinşi, chiar pentru femei; pe
Dan îl aștepta, lingă groapa căscată, calăul cu toporul. Bietul tinăr îşi ascultă întăii prohodul, slujit de
preoți înspăimîntați ; apoi capul săii se .rostogoli
în mormîntul care primi în clipă şi trupul ciuntit.
Acum Vlad, scăpat de o grijă, ceru Braşovenilor pe fugarii ce se putuse strecura pănă la dinşii.
Ei se codiră, căci Dan fusese bun pentru dinşii şi
li dăduse tot felul de răsplătiri. Atunci el întoarse
răul ce i se făcuse, cu o dobindă potrivită cu
straşnicile lui porniri. Spre sfirşitul lui August, el
intră în Ţara Birsei, a cărei capitală e Braşovul,
arse satele, călcă sămănăturile în picioarele cailor,
tăie, fripse, spircui şi mai ales trase în țapă pe

cine-i ieşia înnainte, necruţind nici-o vristă, nici-o
slăbiciune, nici-o frumuseţă, împlintindu-şi, rînjind,
minile şi în sîngele neamului săi, al Rominilor din
Ardeal. El însuşi, sait o altă ceată de ostași, care
va fi trecut prin pasul oltean al Turnului Roșu,
merse spre Sibiiii ca să dea o pedeapsă tot aşa de

neomenoasă celor ce dăruise locuință şi hrană lui
Vlad Călugărul. Voevodul Ardealului era dus prin
alte locuri, în frămîntările ce zguduiaii Ungaria, şi

«rozăviile acestea se săvirșiră în toată siguranţa %

Cînd însă Matiaş Corvinul ajunse în adevăr Domn

al ţerii pe

cate

o apărase

aşa de stăruitor

atita strălucire 'tatăl săă,

care era pe atunci vestitul
al II-lea,

un

cunoscător

cînd

din

Roma

şi cu

Papei,

învăţat și scriitor

bun

al afacerilor

Pii

hRăsări-

tului, veni ştirea că Apusul îşi sumete brațele penîru o mare luptă împotriva Turcilor, cari aveati de
lucru în

Asia, :să

Trapezuntului,

dărime

la Marea

Împărăţia

grecească

a

Neagră, şi să înfrîngă pu-

terea amenințătoare a Caramanului, alt stăpiînitor
păgin,— Vlad se făcu Ţepeş pentru alți
nenorociți,

şi cruzimea

lui nepotolită

ajută

măcar

gindului

mare de a scăpa, de a întregi, de a
asigura Creştinătatea. El se făcu un chinuitor de
Turci, şi capetele pe care le socoti de acum înnainte,
cu o răb-

dare potrivită cu bucuria sa năprasnică
în a stinge

viețile, fură capetele
II-lea. De furtuna pe
capului

săi,

nu-i păsa

supuşilor lui Mohammed al
care o chema astfel asupra
unui

fi judecat el, şi învinșii,

încă “plăcerea 'de

a ucide.

om

ca dinsul. Căci,

pănă-i atinge

sabia,

va

ai

De aşa ceva însă nu se bucura
Ștefan, Domnul
Moldovei, cumintele şi cumpăn
itu
l
în toate faptele
sale. În vrajba ungure
ască,

el a fost

de sigur pentru
« Chesarul-Craiul», ca și
Dan, — căci cine putea
să
prevadă biruinţa copila
ndrului Matiaș, căruia
atiţ
ia
îi ziceai

numai comite: a] Bistriţei?
Şi mai tirziă,
cînd se luptară pentru stă
pînirea Ungariei un <Ch
e-

sar» german

și un prinț vecin, Ştefan a fost-pentru

«Chesarul», pentru
În

cei d'intăiu

depărtatul
doi

ani

de

Împărat creştin. ..
Domnie,

deci

de

la

1456 la 1458, Vlad și-a plătit după cuviinţă birul
turcesc la care de mult era supusă Ţara-Romă-

nească Gl. Nici Ştefan nu va fi uitat — şi era marele Sultan

Mohammed

al II-lea omul care să lase

a se uita o îndatorire bănească

luată față de din-

sul? — că toată boierimea Moldovei împreună cu
Petru Aron făgăduise Împăratului păgin cele două
mii de galbeni, care eraii o sumă foarte mică faţă
de liniştea ce se asigura printr'insa, față de uşurințile de negoţ pe care le chizăşșluia. Închinarea
către cineva mai puternic, răscumpărarea prin bir
ca să nu fii prădat de cine putea lesne să te prade,

— nu eraii privite de nimeni pe acea vreme „ca o
înjosire.
Şi iată acum că nebunul de Vlad aprinde de
jur împrejurul Moldovei flăcări zădarnice, în care

nu se poate făuri nici un viitor. Aşa va fi gîndit
despre viteazul nesocotit viteazul cel cu socoteală.
Vlad

nu plăti birul;

printr'un

sol

anume,

în

1461

Grecul

Sultanul

Kataholinos,

i-l

ceru
care-și

lepădase legea pentru o slujbă. I se mai ceru să se
înfăţişeze la Poartă, cum se cuvine unui birnic.al
Împărăției și cum făcuse mulți înnainte de dînsul,
să-și îndrepte hotarul țerii de către. cetăţile dună-.
rene,

care

se

aflaă

de

vre-o

treizeci

de ani în mi-

nile Turcilor, şi să mai dea pe fiecare an cincizeci
de copii, cari să se turcească şi să intre în vestita

oaste -a Ienicerilor, şi cincizeci de frumoşi cai de
războii 62,
De

o parte şi de

alta se întinseră curse,

se fă-

gădui turceşte: doar îşi petrecuse Vlad atiția ani
din tinereță la Curtea Sultanului, unde stătea încă,
avînd o menire ruşinoasă, frumosul Radu, fratele
lui! Vlad petrecu pănă în margenea raielei
— adecă
pămîntului turcesc — de la Giurgiu pe diacul
împărătesc, căruia-i dăduse asigurarea că va îndeplini

fără zăbavă

mesul

copol

şi de

Hamza-beg,

între

tot ce se cerea

de la dinsul;

aici tri-

era aşteptat de subaşa, de căpitanul de Ni-

Vidin,

unul

păzitorul graniţii

din

cari era Șaingi-başa,

„ascuns, şi Rominul

de la rii,

ofițerii cei mari ai lenicerilor

căpetenia

şoimilor.

Pe

și Turcul adusese cite o ceată

de luptători sigură: cel d'intăiii voia
să prindă, să
ucidă pe oasp

etele şi vecinul săă ; celui de-al doile
a
ii trebuia să puie mîna pe Vlad cel
înțeles cu Un-

gurii, cel supus Craiului Mati
aş, cel logodit cu o
înnaltă Doamnă din sîngele
Corvinilor. Dracul sări
„mat Iute asupra prăzii, în
avintul săi flămînd, de
tigru:

Hamza căzu în capcană, şi pest
e trei zile el
poruncia lingă Tirgovişte,
din țapă, asupra unei
MICI Oştiri străpunse de țepe
. În învălmăşală, cînd

“Turcii

ingroziți

se

răpeziră spre

porţile Giurgiului,

de unde ieșiseră, Rominii lui Vlad pătrunseră odată
Cu dinşii. Cetatea, pe care tatăl lui "Ţepeş o luase
cu
ajutorul

făcu

prin

tunurilor

dogoarea

burgunde

în 1445 63, se preflăcărilor în ziduri înnegrite,
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sl

sluji deocamdată

la

Se făcuse îarnă acum, între anii 1461 și 1462.
Dunărea era răi păzită, căci toate puterile turceşti

fusese grămădite în Asia, unde ele dărimaii o Îm-

părăţie creştină. Odată ce Hamza, stăpînul hotarului
întreg, stătea în țapă la Tirgovişte, supt corbii ce
se rotiaii de-asupra înnălţimii sale, subașii ceilalți.
nu știa ce să facă. Prin mai multe vaduri de-odată
izbucniră pe malul stîng, călcînd pe apa încreme-

nită de ger, cetele boierilor şi ţeranilor lui Vlad:
ei aveaii poruncă

să nimicească

tot fără a mai în-

treba de neam sait de lege, să dea foc satelor şi

cetăților, să măcelărească pe bărbaţi, să aducă pe
ceilalți locuitori în turme pentru a hrăni ţepile de

lingă

Capitală,

să

adune

pentru

răsplata lor şi

faima lui capete, urechi şi nasuri, după deprinderea
sălbatecă a Turcilor.

Se făcu aşa: lipsa de vitejie se pedepsia la Vlad
cu țapa; lipsa de cruzime era la dinsul de o potrivă cu mişelia. Prin mîinile multora ucise deci
acest singur mare ucigător de oameni. Pe rînd':
se prefăcură într'un pustii! grozav, unde bălți de
sînge înghețau lingă ruinele negre, Obluciţa, pe

unde se trecea din Dobrogea în Moldova, satele
de lingă Chilia, unde păziaă Unguri de-ai Corvinilor,

cu

Vodă &:,
gurile

tunuri

așezările
Dunării,

pecetluite

cu

bulgărești
Cartalul,

stema

şi

Rasova,

lui

lancu-

romăneşti

de la

Turtucaia

din

faţa Olteniţei noastre, Nicopolul, unde se tăi€ capul
6
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fiul vestitului

Pașă

Firuz,

acel

Mehmed

fiul lui Firuz care apărase bine la 1445 linia Dunării împotriva lui Vlad Dracul; apoi Şiștovul,
“Samovitul, Ghighiul la gura Oltului, Turnul, cetatea turcească așezată în fața Nicopolei, pe pămîntul nostru, Rahova, unde se cuceri şi castelul,
așa încît Vlad putu să-şi așeze acolo un căpitan,
pe Neagoe. Paşii vecini fugiră, şi groaza pătrunse,
se zice, pănă în Constantinopol. Socoteala rămă-

şițelor singeroase din desagii războinicilor, făcută

cu de-amănuntul, ca socoteala banilor la Vistierie
— poate chiar supt ochii crincenului Voevod —,
dădu suma de 23.783 de morți, şi, dind samă despre
această ispravă Craiului prieten, Vlad amintește
încă, suspinînd că nu-i poate număra Şi pe aceia,
de «oamenii ce ai fost arși în casele lor sai ale căror
capete n'ai fost înfăţişate dregătorilor noştri» 66,

La 11 Februar 1462 fapta

Domnul

muntean

Dunării

străbune,

in Giurgiu,

rupsese
era

de

singe

lanțurile

încheiată.

prin
turceşti

Vlad

stătea

şi de aici el cere ajutor Craiului

Suresc în cuvinte puternice

şi hotărite,

mult nu le mai spusese un Domn
țile lui viitoare, spune Vlad, vor

cum

care
ale
încă

un-

de

romin. Biruinfi doar pentru

cinstea întregei Creştinătăți, iar, «dacă
vom izbîndi

răi și această

țerișoară

a

noastră

Măriei Tale nu-ți va ieşi un folos
Nici-un ajutor, căci

ar fi spre paguba

va

din

peri,

nică

aceasta şi

tuturor creștinilor>. Cit despre dinsul, ori ce
ar fi, se va lupta:
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«căci nu voim a fugi de cruzimea Turcilor, ci în
tot chipul voim să avem războiii cu dinșii».
Nu e sigur că Vlad a spus: aceleași cuvinte
Domnului moldovean, «fiul> săi din alte vremuri.
Aici nu era nici bucurie de făcut cu astfel de
ştiri, și de aici nu se putea aștepta nici-un ajutor.
"Moldovei îi trebuia încă liniște, ca să-şi adune
puterile pentru silinţile ce: o aşteptai în viitor, şi
Ștefan nu înțelegea să împiedece închegarea ţerii
sale pentru: deşertăciunea unui nume mare saii
pentru plăcerea omorurilor. Prădăciunile Munteanului eraă pentru dînsul o mare pagubă, căci legăturile de negoț ale Moldovei pănă la poarta
de spre Mare a Cetăţii-Albe erai acum întrerupte
pe mult timp. Ici și colo tăciunarii lui Vlad vor fi
nemerit și pe pămînturile moldoveneşti apropiate.
În sfîrșit, primejdia turcească, ce trebuia să se
abată fără întărziere asupra «ţerişoarei» lui Țepeș,
nu putea să nu prindă în bulboana ei și Moldova.

Ba încă, pe încetul, receala dintre cei doi Domni

romîni se prefăcu într'o' dușmănie fățişă. Vlad era
omul, ruda lui Matiaș Corvinul; Ungurii acestuia
făcea pază bună în Chilia, puternic întărită încă

de la începutul Domniei lui ȚepeşS”, acea Chilie
pe care Dan cel de-al doilea o ceruse cu armele de

.

la Alexandru-cel-Bun,

pe care Petru,

unchiul

lui

Ştefan,:o dăruise numai de nevoie lui lancu-Vodă,
pe care Bogdan, tatăl lui Ştefan,'se învoise numai
cu inima strînsă să nu încerce a o lua îndărăt,

84
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pe care Petru însuşi o ceruse de la Poloni. Ştefan
avuse, din potrivă, pace bună cu Saşii, cari ajutase
pe «Chesarul», ce-şi părăsia tocmai pe această
vreme drepturile asupra Ungariei. Prin pacea lui

de la 1459 şi făgăduielile cuprinse în ea, el putea
trece drept omul celuilalt Craiă, al Leșşilor, care-i

ceruse

şi ajutor

în

războiul

ce

se

prevedea

cu

Boemii, în 1460 6, În sfirşit, orice putință de înţelegere cu Ungurii peri cînd, în 1461, anul prădăci
unilor lui Vlad, Petru Aron îşi luă rămas bun
de la
dregătorii Podoliei şi Rusiei, căci un mai
bun cul-

cuș i se pregătise în Ardealul] supus acum
lui Matia.
Ştefan răspunse îndată, cum făcuse
şi cu Polonii,
pentru același cuvint, printr'o năvălire
în ţara
Secuilor, începută în ziua de 5 Iulie,
precum mărturisește însemnarea mai veche a
isprăvilor sale.

Se deschisese acum primăvara, lăsîn
d drum oştilor celor mari. Am văzut cum Vlad
chemase în-

tr'ajutor pe Unguri, şi la 4 Mart Crai
ul cetia solului venețian, Petru de Tommasi, scri
soarea Domnului muntean şi-l asigura că «se
va cobori în

Ardeal

cu

ajutorul

lui

Dumnezei,

pentru

ca,

la
nevoie, să se poată uni cu
acel Voevod şi face
ce se cuvine să facă un princ
ipe creştin> ; solul
Seria acasă, îndemnînd să
se dea un sprijin acestui
război pentru Cruce. Poru
nci se trimeteaă în Ardeal ca Vlad

incercare 6,
Cu

să nu fie lăsat singur la o
astfel de

două zile înnainte, la 2
Mart, Ştefan

al Mol-
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în

Suceava

cu
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solii Craiului

celuilalt, vechiul cunoscut Muzilo, care fusese în
anul trecut şi-la Vlad, de bună samă însă numai
pentru afaceri de negoț, şi Stanislav, căpitanul de

Haliciii *0, El făcea înnaintea lor jurămîntul pe cruce.

Se îndatoria să nu aibă alt Domn decît pe Casimir, căruia, cînd i se va cere, e gata a i se în-

ori-unde şi îm-

china și de faţă ; 'să ajute însuşi,

potriva: ori-cui, pe acelaşi rege, să nu primească
pe fugarii poloni, saii să-i dea îndărăt dacă vor

pătrunde în ţară ; în sfirșit, să nu trimeată pe fiii
fostului Han Seid-Ahmed, pe cari-i găsise prinşi
încă de

în Moldova
nici

Litvanilor,

vremea

lui

Petru Aron,

Muntenilor,

nici

Hanului

pe

nici

de

acum, nici Turcilor şi nici Ungurilor. Mitropolitul,
în numele

încă o che-

tuturor boierilor, adăugea

zăşie învoielii, făgăduind
a lui Ştefan,

ca, după

moartea chiar

să nu se primească Domn decit de la

Leșşi îl.
Îndată după aceasta, Domnul Moldovei”şi acela
al Țerii-Romănești începură lupta între dinșii, şi,
de vreme ce se știa despre această luptă la începutul lui April într'un loc așa de depărtat cum e

„orașul Cafta, în Crimeia, trebuie să ne închipuim
că

ciocnirile

pornise

încă

din Mart.

Pare

să fi

început Ştefan, care aflâ în curind că, trei zile după
Sfîntul Gheorghe, data cînd Turcii își încep războaiele,

Mohammed

al II-lea a pornit spre Dunăre

cu o nesfirșită oaste,

£6

:
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Astfel veniai de la Adrianopol gloatele turcești,
denicerii credincioşi şi răbdători, legiune sfintă a
Împăratului păgîn, înnaintînd buluciţi în jurul calului pe care călăriă stăpînul,. frumoși ostași cu

haine lungi, iatagane şi pălării de
surguciuri

de pene

ce unduiaii

pislă

albă cu

în mers ; fimargiii

călări, stăpîni de moșii cari plătiaii

acest

dar

al

Sultanului prin slujba ostășească a frumoasei. lor
călărimi, strălucitoare de stofe bogate şi podoabe
de aur; achingiii, cei mai îndrăzneți dintre
luptătorii. tuturor neamurilor, a căror simbrie li
se găsia
în virful săgeţilor ; beştiii, cari primiaă
plată încin-.

cită şi eraii socotiți în stare a secera atiția
duşmani cît cinci ostași de rînd; gemliii, cari
înviîrtiaă

mai bine decit orice

tovarăşi. de steaguri și su-

liţa şi sabia, fiind şi minunaţă arcași ;
muselaniă,
cari întăriai tabăra la popasuri; saialele,
cari se

lupta ca să nu plătească biruri şi erai întrebui
nțaţi mai mult la deschiderea drumurilor ;
salahoriă,
țerani cari duceaii greul muncii celei
mai puţin
aducătoare de laude; ceauşii, cari
ţineaii buna rîn-

duială lovind umerii Tăzvrătiţilor
cu măciucile lor
de fier. Se zice că numărul
tuturora întrecea o
Sută

de mii, dintre cari însă adevăraţi
ostaşi

puteaă
să fie socotiți numai Spahiii (timargii
i), la 40—50.00

ȘI cei vre-o 20.000

de Ieniceri Li

”
La începutul lui Maiă flota.
turcească îşi întinse
pînzele în bătaia vîntului
de. miazăzi care o ducea
spre gurile Dunării,
pe cînd luntri se ridicaii spre
vărsarea riului Mora
va, în număr de trei

sute. Ele
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trebuiaii să treacă mulțimile pe pămîntul romănesc

şi să li aducă hrană.
Ştefan trebuia să se hotărească. O împăcare cu
Vlad i-ar fi dat prilejul de a-şi dovedi vitejia în luptă
cu duşmanul firesc; ea ar fi adus poate răspingerea
de la hotar saă ov mare înfrîngere a năvălitorilor,
căci Domnul Moldovei ştiuse a-şi face o oaste gata
oricînd de luptă, supt pedeapsă de moarte pentru
boierul ce ar rămînea în urmă, pentru țeranul ce

mar
Vlad,

avea
din

gata
partea

arcurile,
lui,

săgețile și săbiile 3, şi

strinsese

sub

steagul

săi:

vre-o 20.000 de apărători ai pămîntului ţerii. Dar,
făcînd această unire cu fostul prieten, cu ajutătorul de la început, cu cellalt Voevod al Rominilor, el ar fi trebuit să uite pagubele îndurate, să
părăsească gindul, aşa de ispititor, de a smulge

acum

Chilia din mîna obosită “a lui Vlad, şi ar fi

trebuit iarăşi să lase pe

Poloni şi să sprijine in-

teresele răsăritene ale Craiului Matia.
Poate că ar fi făcut şi aceasta, dacă ar fi văzut pe
Matiaş alergînd spre Ardeal, gata de a se încăiera cu
Mohammed Sultanul; dar, pe de o parte, Regele
n'avea banii cari îi veniră mai tirzii numai, de la
Veneţieni ; apoi, grija lui cea mare era împăcarea

cu Împăratul Frederic, pentru care se deschise o dietă tocmai

în Maii, la Buda,

ciștigarea lui Giskra,

stăpînul mercenarilor prădalnici cari ținea atitea
castele ale Coroanei sale, și găsirea mijloacelor
trebuitoare pentru a face față îndatoririlor ce se
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luase

în aceste

învoieli,

prin

care singure

;

Matiaş

ajungea adevărat Craiti unguresc. Cu toate porun-

cile ce se dădură în Ardeal Voevodului, acesta.nu
putu să miște pe Saşi ca să scape de
peire pe

acela ce li făcuse atita rău,
'
Ştefan .va fi chibzuit toate aceste lucruri, El
nu
era un om pornit, nu era un suflet dorit
de faimă,

nu era un poet al războaielor, ci un
om de cîrmuire care cîntărește puterile, prevede
sfirşitul încăierărilor, şi, rece între prieten
și duşman, între
creştin şi păgin, se îndeamnă
numai la fapte în
„adevăr folositoare țerii sale. El
porni deci spre Ţinutul

Putnei,

care

se afla în mîna Moldovenilor
și
la sfirşitul Domniei lui Alexandru-cel-Bun
î:: la 15
Mai

îl vedem la Bacăă 3, Pe
ungurești ai cetății Severinului

luntrile din

Serbia

intrase acum

aflaii lingă Vidin şi că Vlad

nu

puteai

atunci, pircălabii
scriaă Craiului că
în

Dunăre

trimesese

şi se

pe cei ce

să se apere în munte, la Poienari,
şi prin

alte cetăți, în ostrovul

întărit al

Snagovului Şi în
adincimile codrilor; el luase
cu dinsul și cei mai
tineri dintre flăcăii satelor şi
stătea gata cu ochii
la Dunăre. Inprejurările
îl înnălțase: el nu mai
era un schingiuitor de oameni
pentru plăcerea sa
nebună; duhul sfint

a] bunilor strămoși, adormiţi
în lupte pentru țară, se
coborise asupra frunții sale
îndrăzneţe; el
În

cele

întindea

îi. scînteia ac
d'intăiă zile. ale

corturile

dea
pe maiu 1 apei largi
«
. Îi venise
luntrile din sus și
cele din j os, după ce
arsese aşe-
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zările romăneşti ce găsise în cale, între altele şi
bogata Brăilă. Vizirul cel mare trecu întăiii la Nicopol, spre Turnu,
cu cîteva mii de oameni, mai
ales leniceri, a căror. îndărătnicie putea face drum
celorlalți. Trecerea se săvîrşi noaptea, pe șeptezecă:

de bărci, care duceaii şi o sută douăzeci de tunură, şi malul stîng fu atins în cea mai mare tăcere,

ceva

mai jos de locul

de

unde

porniai

în-

delungul zilei săgețile şi chiotele Rominilor. Vlad

văzu

cu

bucurie

a doua

zi

că

i-aă

sosit

în

sfîrşit

oaspeții, şi-i primi așa de călduros, aşternînd pămîntul cu dinşii, încît Mohammed se temu căi se

nimicesc

<mieluşeii>

cunoscute

țeranilor

cu totul. Dar tunurile nu erati

noştri
— şi în 1445 ei se mi-

rase mult și chiuise tare văzînd cum se descarcă

de zgomotos minunata unealtă de peire
—; cînd
Shiulelele de piatră prinseră a cădea, ucigătoare,
asupra lor, ei se dădură în lături, şi norul
de să- .

geţi

ce străbătea

Dunărea, încetă.

Atunci Sultanul

„trecu, şi Vlad se făcu nevăzut, înghiţit de

codrit

apropiați,
Pe

sus

la

vre-o

:
7 Iunie

printre movilele

atunci o

gloata

turcească

Teleormanului,

care

porni

în.

eraii pe

singură pădure mare, de la care se
și numele Ținutului. Sultanul voia să prefacă trage
'ŢaraRomăne
ască

cum

într'o

provincie

a Împărăției

sale, așa

căutase și izbutise une ori să facă
prin deosebite
unghiuri ale peninsulei balcanice
şi ale Asiei-

Mici de peste mare. Alt

Domn

nu avea

de

gînd.
să puie, și, dacă luase cu dinsul
pe frumosul Radu,
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lui Vlad,

aceasta

n'o făcuse
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pentru

a-i da

un steag de stăpinire, ci pentru că păcatele urite
ale marelui Împărat erai legate de acest nenorocit
tinăr.. Mohammed căuta cu ochii în depărtări cetăţile, cuiburile de boieri, reședințele domneşti ale
ţerii, pentru a-şi îndrepta tunurile asupra lor, pentru a li ucide saii robi apărătorii şi a aşeza în ele
ostași de-ai lui şi subaşi, căpitani, ca în orașele
dunărene, ca ei să cîrmuiască din ele și prin
ele toată întinderea paşalicului celui noii. Pentru
ca locuitorii să se împace cu această orînduire, el poruncise aspru să nu se prade nici un capăt
de aţă.
Dar acest pămînt nu era ca altele pe care le
călcase, supuindu- -le în acelaşi timp, piciorul Împăratului păgin. În drum nu se ivia nimic decit
sate

arse,

fintîini

din

care

nimeni

nu

cuteza

să

scoată apă, lanuri secerate fără de vreme, păşuni
dogorite şi, din toate părţile, înnainte, în urmă, la
dreapta, la stinga, uriașa pădure de sălcii şi fagi.
Prin aceasta se strecura un însoțitor tăcut, pe care
năvălitorii nu erai lăsaţi să-l uite, căci, de cite ori
o ceată care plecase în căutarea hranei, în descoperirea turmelor şi cirezilor, nu se mai întorcea

înnapoi, se ştia că ea a rămas la tovarășul de cale
din

codri, şi prietenii celor pierduţi se rugai

tru

dînșii

la Allah

care deschide porțile

celor morți pentru credință.
În aceste părţi „joase, zilele

erai

pen-

raiului

de foc şi că-

derea nopţii toropia în corturi pe ostașii opriți la

9»

:

N.

JORGA

popasuri, cari nu se mai gîndiaii la paza bună
a taberii lor, la şanţurile largi, apărate cu' pari legați. prin şanţuri, la închiderea cămilelor ce pur-

tai poverile între acest lanţ d'intăii și un al doilea
întărit cu un gard de suliți împlintate, lingă care
apoi veghiaă neadormiţi pănă?n ziuă Străjerii dintre

salahori, sazale

şi

muselai 76,

Toţi

se

lăsau

în

voia Domnului şi adormiaiă supt singura strajă
a
stelelor, ochii de foc ai lui Allah, care a
hotărit
fiecăruia numărul zilelor. De zgomotele
nopţii, de
freamătul pădurii ei nu se îngrijiau.
Dar iată că într'o noapte nouroasă oameni
mlădioşi ca fiarele ieşiră, învăluiţi în prieten
osul întunerec, de supt bolțile frunzelor negre
: cete-cete,
pănă se făcură vre-o zece mii.
Erau țerani cu
opinci, cu o sabie aspră la coapsă,
cu ciomege
pe umeri; nică încălțămintea, nici
armele lor nu

făceau cel mai mic zgomot; nemărgenita
groază
față de stăpin, care era în mijlocul
lor, dorința
straşnic
ă: de a-şi răzbuna

pe acei ce venise

pentru
a li prăda şi risipi avutul, li amuţise
gurile. Cînd
ajunseră

numai

la margenea lagărului, unde
se
odihniaă cămilele şi catirii uşurați
de greutățile ce
purtau, un
chiot

sălbatec

cutremurâ

văzduhul

fără
lumină şi secerătorii începură,
după poruncă, să
taie un drum drept spre
cortul Sultanului. Căci

gindul nebun al lui Vlad fiul
Dracului nu era altul

decit să scape de dușmani

în

mijlocul

Cortul

taberei

împărătesc,

ucigîndu-li

întregi.

încunjurat

de miile

Împăratul
de

COr-
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turi ale lenicerilor, avea la dreapta pe călăreţii
Asiei, cu. beglerbegul lor, iar la stinga pe beglerbegul şi călăreții Europei. Cele doaă mai mari
căpetenii ale oștirii eraii aceşti beglerbegi, cari se
chemau atunci Mahmud şi Isac. Din locul unde
se

găsia,

tocmai

în fund

departe,

acolo

unde

era

inima, viața taberei, Mohammed se deşteptă în strigătul de luptă al ţerănimii romăneşti, pe care-l
urmară urlete de spaimă, ţipete de durere, tropotul
dobitoacelor înspăimîntate, fuga zgomotoasă a spahiilor cari sărise pe cai şi se împrăştiase pe drumurile necunoscute unde-i aştepta adese ori altă

moarte. Nemărgenitul furnicar vuia de un zgomot
îndrăcit în noaptea greoaie, pe care o despica
numai faclele lui Vlad care-şi căuta drumul spre
cortul Sultanului.
Pănă să nu ajungă secerătorii morţii şi răzbunării, crainici împărăteşti călări sunară din trimbiți

în toate

unghiurile

de aproape

pe

cetăţii

Sultan,

adinci care încunjura

poruncind

tuturora

supt

pedeapsă de moarte să nu se clintească din cortură,
apere
zidul
lurile

zid,

rămiind, orice s'ar întimpla, pe loc ca să
pe «părintele» lor, Padişahul. lenicerii făcură
lor de. diamant în jurul lui Mohammed, şi vaînnebunite ale călărețţilor, lovindu-se de acest

fură

Aripile

despicate
beglerbegilor

cu săbiile

ca

nişte duşmani.

se închiseră

apoi înnaintea

lenicerimii, așteptînd.
Un ceas de noapte trecea după cellalt, şi duşmani noi răsăriai înnaintea luptătorilor noștri, cari
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se obosiai culcînd lanurile vii. Se mintui în sfirşit

cu spahiii; şi pe dinşii îi înghiţi noaptea în fugă.
Atunci şirul “trîns al enicerilor, gata să moară
pănă la unul, numai să-şi scape măreţul Domn,
răsări negru, mut, în raza roşie a faclelor de răşină. În fund se înroşiaii zorile, ca din prisosul
sîngelui ce se vărsase. Era ziua, care număra prin
lumina
ei destăinuitoare puterile fiecăruia. Rominii
cotiră, ei pătrunseră în tîrgul cel mare din mijlocul

taberei, în bazar, îl prădară, şi vintul iute al dimineții îi furâ în codrul

de unde

veniseră. -

Cine putea să se gindească a-i urmări, cînd se
văzu în sfîrşit cu groază ce lăsaseră în urmă, cînd
lenicerimea singură stătea supt arme în mijlocul
cimpului sămănat cu movile de trupuri,
pe cînd
din zare se întorceati sfioşi fugarii pe caii
lor obosiţi? Ali-beg, fiul vestitului Mihaloglu,
sosia tocmai dintr'o raită de pradă şi aducea cu
dinsul
Citeva sute de țerani, 'emai mult femei
şi copii»,
pe cari-i strinsese pentru că aveati preţ
în tîrgurile
de robi

ale Răsăritului ; se zvoni

o mîngiiere,
sa

luptat

dintr'aceasta, ca

că Ali a întîlnit pe hoţii

cu

dînșii,

i-a

bătut

aceşti voinici. Bieţii oameni

nopţii,

și a putut

că

aduce

fură uciși în chinuri,

unii tăiați în două cu fierăstraiele,
ca trunchiurile
nesimțitoare. Din gura nimărui
însă nu ieși un
cuvint de destăinuire : știa
unde se află Domnul,—

mărturisiră ei în ceasul*morţii,
— dar nu voiaă să
Pentru

spule.

întăia

oară

Mohammed

al

II-lea,
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neobositul războinic, găsise, în sfirşit, suflete care-l
uimiaii prin puterea lor tăcută și fără trufie.
Turcii ştiau însă drumul spre Tirgovişte. Aici
măcar ei se vor fi așteptat ia o adevărată luptă,
dînd un folos sigur şi trainic. Cetatea stătea însă
_moartă și pustie: nici guri de tun, nici apărători,
nici locuitori măcar. Vlad nu era aici. Dar fapta
lui se văzu îndată, cînd în apropiere de oraş se

deschise înnaintea 'Turcilor întinsa cîmpie a ţepelor.
Mii de oameni — acum oase negre, în care, după
ce corbii rupsese cu pliscurile de fier, paseri mă-

runte

ciupiaii din - cuiburi verzi, ca de supt stra-

şina unei căsuțe fericite — stăteaii în şiruri lungi,
luptători învinşi împotriva morţii; eraii între ei
ostaşi ai Islamului, ţerani de la Dunăre, femei, copii
şi, mai presus de toți, Hamza, subaşa mort al Giurgiului ars, purtînd încă pe ciolanele sale mucede

zdrenţe

de catifea roşie.

turburat

de ginduri rele.

Sultanul

trecu înnainte,

Unde era Vlad? Pe un trist drum, la capătul
căruia nu era nici-o cinste pentru dinsul, nici-un
folos pentru neamul întreg!

El

aflase, prin ştafete răpezi, că Ştefan Moldo-

veanul, ' care părea că şi-a
drept al Siretiului, a trecut
apropiat, a răsărit îndată
-înnaintea Chiliei, înnaintea

oprit drumul pe malul
apa la vadul cel mai
peste Prut şi s'a oprit
cetăţii celei nouă fă-

cută de Ungurii lui Iancu:Vodă

pe uscat, în fața

ostrovului

pe

care

se

înnălţaii

încă ruinele

negre

ale vechii Chilii sai Licostomului Genov
esilor. Pe

apa

Dunării. se oprise

oaiele

ghiulele

în același loc, aruncind gre-

de piatră, stolul corăbiilor și lun-

trilor turcești,
Vlad ştia că Sultanul nu-i va putea
stăpiîni ţara,
care nu era, nici ca locuri, nici
ca: oameni, dintre
acelea ce se pot stăpîni. Dar Chili
a putea să fie

cucerită, şi atunci țerii sale i se închi
dea drumul
spre Marea care aducea bogăţie.
1 se păru că
Ştefan e în această clipă o mai
mare primejdie
pentr

u dinsul decît Mohammed.
Lăsă deci în mînile
unui boier cîteva mii de oame
ni ca să facă şi mai
departe âripa de ameninţare
pentru oastea Sultanului, ca să culeagă pe fugari,
pe prădători, pe bolnavi
ŞI să-i dea morţii. lar el însuși
, luînd ce avea mai
bun cu
sine,

se răpezi spre cetatea sa
de la Dunăre.

Întimplarea cruțâ amintirii
noastre povestea unei
mari lupte între acești doi
puternică şi viteji ai

neamului nostru,

lucreze

împreună.

cari eraă chemați mai tirziă
să
Dacă

Turcii

aveaă tunuri, UnSurii din Chilia puteai să
li răspundă cu ghiulele
măcar tot aşa de bune, și
de sigur mai bine țin- tite, Azapii de pe luntri
şi corăbii, plătiţi cu cinc
i
aspri de argint pe zi ca să
fie viteji, hrăniră peştii
apelor. Atunci

Ştefan va f încercat
un asalt împotriva zidurilor înnalte,
pe care le ridicase, pen
tru
alţi vrăjmaşi, bunicul
săi Alexandru-cel-Bun.
Dar
m'avu noroc. El

fu lovit la glesnă de o
ghiulea, în
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ziua de 22 Iunie, şi oastea se întoarse îndată înnapoi, spre Suceava, ducînd cu dinsa pe Domnul
rinit, care suferi mult timp de această rană Şi numărâ pățania de la Chilia ca întăia din înfringerile
sale,— numai două. Prin suferinţile sale, prin ruşinea
sa, el scăpă poate Moldova de o mare nenorocire.
În adevăr, dacă ar fi căzut Chilia, în ce chip ar
fi putut-o păstra pentru sine, cînd luntrile, tunurile,
Azapii Turcilor ar fi stat înnaintea cetăţii învinse?
Vlad n'avea răgazul să urmărească şi să-și răzbune. El se răpezi înnapoi spre ţara sa,. crezînd
că poate să-i ajute încă, să încheie mai repede
rătăcirea fără folos a Sultanului.
În lipsa lui, căpitanii înnoiseră încercarea de a:
sfărima tabăra. Dar străjile, care păziaă acum mai
bine, aflară din vreme, şi Pașa lusuf porni împo-

triva duşmanilor. El fugi însă înnaintea lor. Numai
Omar,

fiul lui Turakhan, al cărui frate fusese prins

la Giurgiu de Vlad Dracul in 1445, izbuti să aducă
în vîrful suliţilor capete de Romini. Dacă a fost
o adevărată luptă, rămîne însă îndoielnic: ca și
Vlad însuși, oamenii lui nu căutaă un războiii frumos, ci zdrobirea prin - vicleșug, uciderea “cu deamăruntul a năvălitorilor.
Fără să facă nimic, Sultanul mîntuise tot, căci
în Ardeal nu-i dădea mîna să pătrundă, în halul
în care i se afla oastea, ruptă de oboseli, chinuită

de sete,

slăbită de .o

hrană

fămînzi

erai

căpăstru.

duși

de

puţină

și rea. Caii

În dogoarea

cea
?
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mai mare a verii un vint de ciumă bătea asupra
nesfirșitei mulţimi pe drumurile sămănate de leşșuri
putrede. Oastea porni înnapoi spre Dunăre, şi aşa de
răpede, încit la 11 Iulie Sultanul era în Adrianopol.

El lăsase în urmă, într'un noroc și fără multă
nădejde, pe frumosul săii tovarăș, Radu, căruia-i
dăduse caftanul de catifea: ţesută cu aur, calul şi
steagul roșu ale Domniei nouă, pe care răminea
să şi-o cucerească. În lipsa lui Vlad, el găsi aju-

toare în ţară. Întrunul

din

adăposturi,

poate

la

Snagov, o ceată de Turci, trimeasă de dinsul, prinse,
zăloage scumpe, o sumă de rude, femei şi
copii
ale boierilor. Nu li făcu de alminteri nici un
răi,

Şi vorbi tuturora, de-a dreptul sai prin ştafete,
de
o stăpinire bună, fără calău și fără tepe.
Se auzi
în zădar la: Constantinopol, pe la jumătatea
lui
Iulie, că şi el s'a înnălțat într'o țapă; Radu
se urcase numai în Scaunul lui Vlad, unde-i
stătea, ce-i
dreptul, tot așa de bine. Strașnicul frate
încercă

în zădar să înceapă o luptă, Toţi îl
trădase; Saşii
din Ardeal
făcură pace bună cu Radu încă în luna
lui August ; Ștefan din Moldova
era un dușman.
Singură scăpare rămînea lui Vlad:
să meargă
la Craiul Matiaş.

Acesta se urnia foarte
grei. Ca să se suie pe
calul săi de război,
el aştepta vestea sigură că
Mohammed, Cu care nu
ţinea d e loc să se lupte,
a

nu

ȘI trecut Dunărea îndărăt.
În că la 15 Iulie, cînd
se ştia de întorsul 'Turci
lor, el

era

tot la
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Buda, de unde se lăuda că vine îndată. La 10
August, îl vedem la Seghedin pe Tisa, unde fusese
chemate puterile de luptă ale Ungariei. Pănă la
Turda, în Ardeal, el făcu cinci săptămîni de drum.
De la Turda ajunse la Brașov, supt munte, numai
la sfîrşitul lui Novembre.
EI voia lucruri mari, acuma cînd ele se puteai
îndeplini fără multe silinţi. Vlad era să fie iarăși
Domn la Munteni. Dar nu numai aici era să se
petreacă o schimbare de stăpinitor. Regele auzise

despre încercarea lui Ştefan-Vodă de a lua Chilia,

pe care tatăl săi o dăruise Țerii-Romăneşti și în
care păziai, supt steagul unguresc, Unguri; el
aflase

de

despre legătura

a pleca

din Buda,

acestuia

cu Turcii. Înnainte

deci în Iulie, el

își

aduse

aminte că Petru Aron zace undeva în Ardeal, şi
el porunci Voevodului acestei eri, care nu voise
să se mişte în folosul lui Vlad şi înțelegea încă
mai puțin. să sprijine pe Petru, a trimete pe acesta
din urmă, fără întărziere, la Curte.
Petru-Vodă se afla deci în lagărul lui Matiaș.
Cit despre Vlad, el era mai grăbit. Înnainte de
sosirea oştilor la Brașov, el căpătase un ajutor, în
fruntea căruia stătea un om, cu care el se asămăna în multe, Giskra, căpetenia tălharilor războinici, cu care Regele se împăcase abia în această
vară. Cei doi tovarăși trecură munții, și la 9 Novembre ei se găsiaui acum la Rucăr.
Vlad era, de sigur, credincios Corvineșştilor, îm-
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potriva cărora n'a lucrat nici-odată. Dar el ştia că,

dacă Scaunul muntean
„Ungurilor, nu-l poate

recunoscut de Turci.

se poate căpăta cu puterea
păstra decit acela care e

Știa şi aceia că Turcii, cari

mint, primesc minciuni, cînd ai interesul s'o facă,
EI
puse deci să se scrie o rugăciune de iertare
către
Împăratul păgin, căruia-i făgăduia să-l ajute
— ca
oarecînd Vlad Dracul — în Ardeal, unde
ştie toate

potecile. EI își călcă pe inimă și scrise și lui
ŞtefanVodă, cerindu-i a pune un cuvint bun pentru
dînsul.

Ștafeta care ducea aceste două răvaşe
lare, și pe acela către Marele-Vizir,
căzu

de înşeîn mîna

oamenilor lui Radu. Acesta avu astfel
nemărgenita

bucurie de a fi găsit o armă care nimicia
pe fratele
dușman,

Vlad

Cu

fură trimese

cea

mai

mare

grijă, hîrtiile lui

in lagărul de la Braşov, şi ajun-

seră la cunoştinţa Craiului. Matiaș
ascultase şi pănă
atunci destule
Sașilor,

plingeri împotriva lui Vlad din partea
cari avuseră atit de mult să sufere
din

partea lui. Războiul acesta muntea
n era apoi foarte
greii pe o vreme cînd Carpaţii
se înveșmâîntează
in groase

pături

de zăpadă ; banii,

țile față de Împărat, față

Săsiaii în lăzile

ceruți

de Giskra,

de plă-

nu se prea

oștirii; luptătorii erai puțini,
şi
abia acum putu Matiaş
să pregătească Ardealul
pentru întîmplări de Tăzboa
ie ; tragere de inimă
pentru un

astfel de Creștin şi un astfel
de prieten
ca Vlad, n'avea nimeni. Descoperirea
. făcută cu

aJutorul lui Radu

nu Putea să vieîn mai bune
împrejurări : se porunci îndată
lui Giskra' să prindă
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pe neruşinatul trădător al creştinătăţii; ceia ce se
și îndeplini înnainte de 26 Novembre 77.
„Îndată oștile porniră îndărăt, ducind ca prins,

învinuit de strașnice greșeli, — care nu-i aduseră
însă tăiarea capului, cum s'ar fi întimplat de sigur
dacă Matiaş n'ar fi avut nici-o îndoială în privinţa
păcatului lui Vlad—pe

acela

ce trebuia să fie pus

din noii în stăpînirea țerii sale. Trecînd prin Me-

diaş, Craiul era înnainte de sfîrşitul anului la Baiade-Criş, și de aici apucâ în grabă spre Buda, pe
cînd Tepeş era îndreptat spre cetatea Vişegradului,
ale cărei porți se închiseră pe multă vreme asupra
nenorocirii lui î5. Frumosul Radu, care se însură
îndată cu Doamna Maria, petrecea în linişte serbătorile de iarnă, în cetatea Dimboviţa a Bucureştilor, în care se simția mai sigur, fiind în apropierea 'Turcilor din Giurgiul ce se întăria din noi.

El se

îndatorise

fără

îndoială și față

de

regele

ungur, așa că din toate părţile — şi din spre Moldova, unde durea încă rana de la Chilia, — el se
putea crede asigurat pentru mulţi ani de zile. - |
Cu anul următor 1463, războiul plecă în alte
părți, lăsînd în Ţara-Romănească pacea putredă a
lui Radu, iar în Moldova pacea mindră, bine asigurată a lui Ştefan.
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Căsătoria lui Ştefan. Luarea Hotinului şi a
Chiliei. Luptele cu Matiaş Corvinul.
Domnul
cu

o

numit
rirea

moldovean,

femeie

astfel
liniștită

anume

după

care

avea

Maruşca

un

din legătura sa
fiă

Alexandru,

Alexandru-cel-Bun,

spre

mă-

a căruia se duceaii toate gîndurile lui,

Ștefan se însură 7? în acest an, la 5 Iulie 1463.
Pină

la dinsul,

Domnii

urmași

ai

lui

Ilie, care ținuse

pe Marinka, fiică de cneaz rutean şi
cumnată de
rege polon, îşi luaseră neveste din
țară, fete de
boieri, căci în afară nimeni nu s'ar fi încuscr
it

bucuros

cu neînsemnătatea

fan peți și el, ca

și netrăinicia

şi unchiul

lor. Şte-

săi Ilie, la prinții

din vecinătate. Nevasta şi-o găsi
tot printre fruntaşii

Rutenimii: ea era Evdochia,

soră cu

Simion
cneazul din Chiev. Simion
fiul lui Olelko, care
avea un frate, Mihail, un fiă și o
fiică, era un.

„Vestit războinic, un strașnic
vînător de Tatari, care,
la moart

ea sa, în 1471, lăsă regelui Casimir,

ca amintirea cea mai scumpă despre
sine, <calul şi arcul» 8,
Nunta se va fi serbat în
Suceava, unde Ştefan se
întorsese,

după ce, la începutul anului,
el petrecuse cîtva timp în Iași,
cari erat pe atunci
numai un
biet

tirguşor

mul negustorilor armeni

Galiţia spre porturile
La un astfel de prilej

de

case

și nemți

de

lemn,

ce

în

dru-

veniai

din

Dunării şi Mării Ne
gre.
rar, cînd cununa mirelui
se

-
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fi fost de față pentru

a lega

„103

ţerii, vor

şi binecuvînta, toți -

fruntașii clerului moldovean: Teoctist Mitropolitul,
Tarasie episcopul de Roman, egumenii de la Bistrița, Neamţ, Moldaviţa, Pobrata : Teodor, Ioasaf,

Anastasie şi Stahie 82,
Dar căsătoria nu fu fericită. în 1466 (după 9 Iulie)
saii 1467, Doamna se stingea fără să fi văzut ade-

vărata mărire a soțului ei. Ea n'a fost mama

co-

piilor Iliaș, -Bogdan şi Petru, cari nu se ivesc

nici

prin

încă

mărturiile

hrisoavelor . cit timp

ţinea

această d'intăii căsătorie a tatălui lor, ci..abia în
1472-3, toţi trei în acelaşi timp, cînd Ştefan avea
lîngă dînsul acum o a doua Doamnă,
A Evdochiei a fost numai singura fiică a lui Ştefan, Elena,
„care pentru aceasta putu să se şi mărite în Moscova, luînd, cum vom vedea, pe un fiii de. Țar,

care era să fie Țarel însuşi, dacă acest neam
fi avut mai mult noroc&,

ar

Pănă la moartea înnainte de vremea Evdochiei,
Ştefan avu însă două mari izbînzi, care-i întregiră
hotarele fără multe silinți, iar cea de-a doua chiar
fără vărsare de sînge. El cişștigâ din noi Hotinul,

care se înstrăinase la înfringerea lui Petru Aron, şi
izbuti să așeze, după o întrerupere de vre-o douăzeci de ani, căpitani, fîrcălabi moldoveni în Chilia.

Încă din Septembre 1463, între boierii lui Ștefan

se înseamnă şi un piîrcălab de Hotin, anume

Goian,

care intrase în Sfâtul lui Vodă

puţină

de foarte

.

104

* Ne IORGA

vreme. Va să zică pe atunci, un an după ispitirea
Chiliei, Hotinul nu mai avea în el oaste leşească,

ci primise oameni de-ai Domnului Moldovei. Cum

şi ce fel — fără îndoială însă, paşnic — sa făcut
schimbarea de stăpînire în această puternică strajă
a Nistrului, nu se spune nicăiri. Regele Poloniei
se plinse pentru încălcarea făcută de Ştefan. împotriva păcii din 1459, prin mareșalul săit Rytowski.
La 4 Octombre 1466, stăteau la Hotin soli din
amindouă părțile pentru a se înţelege hotăritor:
din partea lui Casimir venise archiepiscopul de

Lemberg,

Palatinul

Rusiei

și

Mihai

Buciaţchi

(Buczaczki), Palatin al Podoliei şi comandant al cetăților din Pocuţia,—cari aveai amindoi drepturi
asupra Hotinului, iar ca trimes de-a reptul al
Craiului, fără nici-un interes în afacere, venise
Nicolae -Grimalo ; Goian pircălabul, Vlaicul, un-

chiul domnesc, peste puţin şi el pircălab în Hotin,
şi bogatul Vistier Iuga vorbiai în numele lui Ștefan-Vodă. Pentru unele lucruri se trimese apoi la
o nouă întilnire, care era să se facă în anul ur-

mător, de Sf. Gheorghe 55.
În 1466 se mîntuise și cu străinii din Chilia, Şi
Dunărea-de-jos era moldovenească, precum fusese
pe vremea

puternicului

moş, Alexanâru-cel-Bun.

Şi în vara anului 1464 — pe cînd Matiaş Corvinul era împiedecat de afacerile din Boemia şi
Turcii aveaii de lucru în Asia, aşa încît mînile lui
Ștefan puteait să se miște în voie spre îndeplinirea
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unor planuri neapărate şi de multă vreme chibzuite
— Domnul Moldovei se cobori în Țara-de-jos, stînd
in Curțile din Vasluiă, unde locuise odată alături
fraţii Ilie şi Ștefan 8. La începutul lui 1465, re-

gele Matiaș fusese

silit a se întoarce

din Serbia,

unde iarna şi alte greutăţi îl împiedecaseră de a
lua cetatea Zwornik 8. Gindul lui nu se putea

întoarce asupra acestui colț de stăpînire munteană
prin Unguri

care era Chilia. În toiul iernei, Ştefan

răsări pe margenea

Dunării

înghețate, în miezul

nopţii, la 23 spre 24 lanuar. Acum el avea tunuri,
și ele începură să bată a doua zi în păreţii cetăţii
puternice. Toată ziua i se răspunse din dosul ei

cu alte

lovituii

omoritoare, dar a treia zi porţile

se deschiseră. Cu bucuria celui ce şi-a îndeplinit
un mare vis al vieţii sale, intrâ Ştefan printre dărîmături în cetatea unde trăia amintirea Corvinului
celui mare, lancului-Vodă, «părintele» părintelui
săii. Ştafete vestiră pretutindeni în jurul Mării, unde

eraii

negustori

şi prieteni 5, și pănă la Cafla în

Crimeia Genovesilor cu multe corăbii şi frumoşi
bani de aur, că portul Chiliei e deschis pentru

oricine, acum

cind el se găseşte supt steagul noii

al Domniei moldovenești. După trei zile, cuceritorul
plecă înnapoi spre Capitala sa, dind cheile în mina
celor doi pircălabi: Isaia, care păzise pănă atunci

Neamţul, şi Buftea.
Regele

Matiaş suferi şi aceasta, ca unul'ce avea

aiurea scopuri mai înnalte de urmărit decit pedeapsa

106

N.

Voevodului

nesupus

încă în 1462, cînd

IORGA

al

ţerii

întăria

sale
— aşa

drepturile

scria el

unui Scaun

secuiesc de la hotar % — Moldova. Pentru ca el să
alerge in Ardeal şi de aici peste trecătorile mun-.
telui, pentru ca să creadă că a sosit în Sfirșit ceasul
de răsplătire pentru păcatele nouă şi cele vechi
ale vecinului din Răsărit, trebui să se petreacă
aici, în Carpaţi, ceva deosebit de zguduitor, şi care
nu putea fi trecut cu vederea. Aceasta fu răscoala

Ardealului în 1466, atunci cind Ştefan se înţelegea
cu Polonii pentru Hotin şi cînd Casimir se înduș-

mănise

cu Matiaş

pentru

bătrinului Gheorghe

moştenirea

Dările pe care le punea. Matiaş

supușilor săi erai

ispititoare a

Podiebrad, regele Boemiei.

foarte

grele,

asupra tuturor

căci,

cu cîte gin-

duri de mărire îi umblaă în mintea
tinără şi îndrăzneață — doar avea douăzeci și
cinci de ani
numai

mîndrul

fii al lui lancu-Vodă,

feciorul

de
opincă învingătoare și norocoasă ! —
trebuia plată
in
multe

locuri, la prieteni,

la ajutătoră și

la duşmani. 'Țeranii erai deprinşi de
mult să sufere
orice, dar negustorii Orașelor,
cari puteai să se
ŞI lupte; mai ales în părțile de graniță, erai
mai
puțin răbdători față de regele cheltuieli
lor prea

mari. Fireşte cu deosebire
în Ardeal, care se deprinsese a trăi cam. de o parte, a fi
îngrijit pă-

rinteşte de cel d'intăiu

împrejurările tea

Corvin, un Ardelean

trăit

= vedea că, în cumpănirea

cari întemeiase. cu două ti
uă-trei

trec "nainte, Saşii,
veacuri
în urmă în-
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floritoarele cetăţi din această ţară de munte şi de.
margene, nu privise bine de la început alegerea.
copilului Matiaș, supt care era să stăpinească, deocamdată unchiul de pe mamă, Mihai Szilăgyi;
ei nu ţinură în samă multă vreme pe regele-ales,
recunoscînd în locul lui pe Împăratul Frederic.
Pănă şi în războiul din 1462, ei nu ascultară de

poruncile ce dăduse

Craiul ca să ajute

pe Vlad

"ce se lupta cu moartea; la sosirea lui Matiaş, ei
nu-l încunjurase, nu-i dăduse bani şi-l silise oarecum să părăsească pe ocrotitorul lor. Măsura luată.
de rege la întoarcerea sa în Buda ca Ardealul să
fie apărat de acum înnainte de cea mai mare parte
a locuitorilor lui, și nobili şi iobagi, supt călăuzirea Voevozilor sai a Vicevoevodului, va fi trezit,
destulă nemulțămire printre cei ce de la 1442 încă
nu mai avuse să dea piept cu vre-un duşman, ci
îşi căutaii în liniște de meșteșugul şi negoţul lor
prin pasurile muntene şi moldoveneşti ale Carpaților. Astfel se ajunse la hotărîrea lui Benedict
Roth de a aprinde o răscoală în aceşti munţi răsăriteni ai Ţerii-Ungurești.
El voia neatirnarea Ardealului, de care "Ungaria
avea

nevoie,

dar. care

n'avea .nevoie

de

Ungaria,

ci mult mai mult de vecinii ce se aflau pe cealaltă clină a munţilor. Radu-Vodă, mai mult omul
Turcilor, şi, pe lingă aceasta, dator cu recunoştinţă
Saşilor pentru ajutorul de căpetenie ce i-l. dăduse,
de la început, în 1462, n'avea de ce să răspingă

îndemnul ce i-ar fi venit

de la răsculați. Ştefan

el, ar fi fost cum
astfel

de

nu

prefacere:

se poate

mai

bucuros

de o

cu. Ardelenii el n'avuse nimic,

ci stătuse, împreună cu dinşii, de part
ea Împăratului ; năvălirea în Secuime o făcuse
pentru a găsi.

acolo pe Petru Aron, care se găsia
acum departe
de aceste locuri, la Curtea Craiu
lui, Un Voevod
ardelean care n'ar fi avut nicio altă grijă, care
nu şi-ar fi risipit puterile după
tronuri mari şi de-

părtate, ca Matiaş, ar fi fost în
adevăr pentru

Domnul moldovean, ca şi pentru
un Domn
muntean
asemenea cu dinsul, un «frat
e», un -prieten. sigur,

un tovarăș în marile lupte de
apărare faţă de veCinii puternici. Ar fi fost atun
ci trei 'Țeri-Romănești,
apărind

creştinătatea

supt

trei

steaguri nedezlipite unul de altul,
|
Voevodul se găsi. Magnaţii,
şi'mai ales magnații
din

margene, ca, de pildă,
contele de Zips, sus,
către Polonia, se infiorat
de minie supt aspra
mină de fier a necruțătorul
ui tînăr regal, care
înțele

gea să domnească de fapt
asupra tuturora, să
dea întregei Ungarii un
singur suflet, al săi. Voevodul Ardealului era
un comite loan de Posi
ng
ȘI Sankt-Georg, de loc
din Austria vecină, om
puternic, bogat, cu
multe rude. Şi el stătu
se cu
mînile în sin la 1462, cînd
poruncile regale îl mîna
spre Carpaţi, într
ajutorul lui Vlad. Şi
el se simde apucăturile stăpinitoare
ale
tînărului
Hotărirea

țise jignit

Craiă.
acestuia de a pune
în Ardeal
totdeauna doi Voevozi,
de a li alipi un vice-Voe
vod, măsu

rile lui de Părtenire a ioba
gilor nu-i vor
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fi fost de loc pe plac. Astfel el se învoi, aşteptîndu-se și la sprijin din partea Polonilor, la cari
fugi după înfringere Roth. Prin tîrguri şi sate merseră crainicii pentru a vesti oamenilor că s'a ales
un noii Craiii unguresc, din Ardeal şi pentru Ardeal, Măria: Sa loan. Focuri se aprinseră pe dea-:
lură, sabia cruşită de sînge se purtă prin toate unghiurile

ţerii, tobele

vuiră

pretutindeni,

chemîind

la oaste pentru neatirnare, pentru birurile uşoare
şi cîrmuirea părintească.
Încinsă răpede, flacăra se stinse îndată. Încă în
sa
August, se putea spune la Buda că Ardealul
întors supt ascultarea lui Matiaş 91. Luind cu d:nsul
8.000 de călări şi 4.000 de pedeştri, între cari şi
pe Giskra, un om foarte potrivit pentru războaie

ca acel din

1162 şi ca

acesta,

regele

alergă

în

Ardeal ca să potolească lucrurile cu totul. Nicăiri
m'avu nevoie să se lupte cu sprijinitorii lui loan,
care, la venirea adevăratului Craii, se făcu de la

sine Voevodul de pănă ieri. Matiaș era la Cluj la
ziua de 28 Septembre, şi se îngrijia ca Sibiiul, unde
era pe la 20 Octombre, să nu cadă în mîna neprietenilor săi. Înnaintarea lui se făcu foarte încet

însă,

cu multă cumpănire şi sfială, dezlegînd pe încetul,
cu răbdare, multele legături ale răscoalei. Abia la 2

Novembre

regele se afla în Sighişoara ; numai spre

mijlocul lui Novembre el ajungea la graniţă. Fruntaşii răscoalei fugise, fusese aruncați în străinătate
— mulți, de sigur, în Moldova sai, prin Moldova,

în Polonia ; alţii periseră de mîna calăului ; însă, în

descurcarea firelor pînzei de trădare, Matiaş găsia
tot mai multe lucruri nouă. Între altele, sprijin
ul

vădit pe care-l dăduse Ştefan-Vodă' al Moldovei.
Cele aflate trebuie să fi fost de mare însemnătate,

de vreme ce Matiaș, care era, altfel, deprin
s cu
războaie de iarnă, porni asupra Moldovei
pe un

astfel de timp, lăsînd în urmă o țară ce mai
trebuia să fie încercată în credința ei nouă.
Ștefan nu era dintre oamenii uşurateci şi
leneși

ce se prind

fără de veste.

Ştia că drumul

Craiu-

lui, care venia aducînd cu dinsul şi pe Petru
Aron %,
nu
se va opri

1462

vor

la Carpaţi,

fi duse

mai

că gîndurile rele de la

departe

în paguba

Domniei,

a libertăţii, a vieţii sale. De mult,
la pasuri lucrait

satele vecine, grămădind asupra
bolovanilor risipiţi
de pe munte, trunchiuri de copaci
tăiate din pădurile bătrîne, laţuri de mărăcini,
pinza înţepătoare
a spinilor. Locuitorii din marge
nea drumului plecaă

în . bejenie, lăsîndu-şi căsuțele
pustii. Toate
ușurinţile călătorului eraiă nimici
te în calea duş-

manului

ce trebuia

din cetăți se

parmaclicurile

să sosească

scoaseră

de lemn

neapărat.

Pănă şi

Pircălabii şi ostașii, lăsînd
neapărate.

Ca

și Vlad în
1462, el înnarma împotriva
dușmanului pustiul, cu
piedecile, primejdiile, foamea Şi
setea lui.
Matiaș intrâ în țară la începu
tul lui Novembre
Prin pasul Oituzului, cel mai apropiat
de Braşov %.
Oastea lui, de care se alipiseră o
mulţime de lup-

tători ardeleni, era în adevăr frumoasă; Ştefan
o

„Preţui la 40.000

de oameni.

În jurul Craiului că-
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lăriaii, pe lingă acela ce se visa iarăşi Domn al
Moldovei, pe care n'o mai văzuse de zece ani, episcopul de la Cinci-Biserici, apoi: îndrăzneţul Giskra,
Palatinul Mihai al Ungariei, loan Gara şi Ladislas
de Kanizsa, din neamuri care se amestecase deseori cu arma în mină în afacerile romăneşti, Voevodul cel noii al Ardealului, loan de Darcz, Nicolae Bânfiy, Ştefan Bâthory, care peste puţin era
să fie, el, un isteț şi harnic Voevod ardelean. Tunuri vuiaii pe stîinca muntelui şi pe pămîntul înghețat al plaiurilor; căruţe şi trăsuri se înşiraii în

urma oștirii. În vîntul rece al Carpaţilor fluturaă,
sigure de biruință, steaguri ce nu se mai văzuse
în Moldova

de trei şferturi de veac,
— de

cînd

ele.

fugiseră.
Se ajunse la Trotuș în ziua de 19 Novembre%, după
ce trecătorile fură curățite de piedeci prin sabie şi
foc. Tîrguşorul de Unguri era tot așa de mort ca şi
toate aşezările omeneşti ce răsăriai în cale. Tot

aşa la Bacăii, unde nici călugării catolici nu ieşiră
înnaintea marelui stăpînitor de legea lor. Întăriturile de lemn ale Romanului, unde Ungurii stătură
o săptămînă (29 Novembre—7 Decembre), arseră
şi ele fără să primejduiască pe.nimeni, căci pircălabul Oancea 'nu era aici. Tot astfel lipsia Bou-

rean din Neamţ, cînd tăciunarii Regelui dădură foc
cetăţii părăsite.

Dacă

va fi uitat soarta lui Moham-

med în "Țara-Romănească, Matiaș putea crede că
această «ţerişoară», îngrozită s'a ascuns în adîncurile pămîntului

înnaintea

pedepsei

de

care

se

făcuse vrednică. Urmind din a stin
ga Siretiului, pe
o cale ce fusese aleasă şi de Ștefan
cu zece ani înnainte,
cînd se așezase

în

Domnie,

Craiul

ajunse
la Baia. De aici se deschidea în
dreapta, fără nici
O îngustare primejdioasă, fără
nici o înnălțime amenințătoare, cu vaduri uşoare,
drumul spre Su-

ceava, Capitala de mine
Baia, astăzi

un

a lui Petru-Vodă

sat, nu

Aron.

prea departe

de Fălticeni,
întrun Ținut. al Sucevei ce
nu mai cuprinde Su-

Ceava,

care

ni

s'a

luat

de

Austriaci,

era atunci un
mare tirg, locuitde Saşi ce
venise din Ardeal,
Pe lingă căsuțele ţeranilor
noştri, eraă clădiri trai-

nice de piatră ale „negusto
rilor, cari se lăuda
pecetea lor că au venit
dincoace de munte
anul

1200; Ale

în
în

xandru-cel-Bun înnălțase
o biserică
a Sântei Fecioare, cu
cinci altare, unde se sluji
a
după datinele Apusului,
o frumoasă biserică de.
cărămidă
tare,

împodobită cu stilpi şi
podoabe de
bolțiîn piatră, acoperită
cu zugrăveli îngrijite ; de
Jur. împrejur se întindeaă
ziduri de mănăstire,
şi un
turn înnalt păzia de-asupra
pieţii. Mai departe era
altă biserică, tot

catolică, a Sfintului
Petru, unde
stătea episcopul
de Baia. Două strade
mari ducea
la piaţă. În Jurul locu
inţilor Orășeneşti se
întindea
o împrejmuire - de: răch
ită. şi . spini, prin
care
Puteai străbate călăreți
nu
i, ziduri înflorite
vara, păzind cetatea harnică
în Zuzătul albinelor
de aur.
i Baia era pustie.

Episcopul nu mai stăt
ea de
mult aici. Vodă nu
ținea . pircălabi, Saşi
i se îm-

ee

car Pam a

4
'

MATIAŞ

CORVINUL.
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prăştiaseră. Jar. țeranii erai unde nu se. duceați
gindurile puternicului Craii, atunci cînd păharele

se. ridicaă la. masa-i strălucită în sunetul

vesel al

trimbiţelor care uraii noroc

ei erai,

în războaie;

cu săgeți, ciomege şi săbii, cu măciuci şi coase,
în codru la Vodă, în codrul alb din preajma Crăciunului.

În sara de 14 spre 15

Decembre,

i

un

trădător

stricâ veselia neîmpărţită a ospățului: el vesti Craiului săi
— căci era un Ungur venit pentru afaceri
în Moldova,—că pădurile din prejur sînt vii și că
le străbate, clipă de clipă, fiorul răzbunător al mer-

sului ostașilor. Putinţă de plecare nu era,—nici un
pas nu se afla pe aproape, şi, cu astfel de duşmani

ca Moldovenii, cine s'ar fi înfundat într'o trecătoare

necunoscută,
cu siguranță

şi pe ce drum
acolo? Lupta:

sar fi'putut ajunge
trebuia așteptată în

Baia, <o luptă pentru viață, nu pentru -cinste»,
scrie Italianul care.a fost chemat ca să cînte
laudele Craiului Matiaş. Două sute de pedeștri
încer-

cați în războaie fură așezați în jurul Regelui
înSsuși; cealaltă oaste fu împărţită pe unde se
credea
că poate fi mai de folos. Ochii tuturora căutaiă
cu

spaimă în noaptea

de unde

trebuia să vie dusma-

nul: ce dușman și de unde, cine putea
"Era

să ştie?

abia

întăia Strajă a nopţii, după socoteala
ostaşilor, cînd zori de
flacără înr oșiră cerul într'un
întreit răsărit de groază
, și un lung chiot sălbatec

zgudui văzduhul de ger.

Erai Moldovenii, cari-și
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făclii
şile
'se îndemnat

lung și grei,

care
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la lucru, un iu-

putea să ţie pănă dimineaţa:

Învălmăşala începu, nebună prin ulițele înguste, în
piața înghesuită, în livezile ai căror copaci! goi se
desfăceaii ca de aramă nouă pe cerul de singe.
Unii

se

luptau

sătui, -beţi,

din

fală, din

credință

pentru Rege, din setea de a trăi, de a vedea pe
ai lor de acasă; ceilalți veniseră să răstoarcă obo-:
selile lor, suferinţile sărmanilor aruncaţi în Decembre pe potecile de zăpadă înghețată ale munte-

lui, jignirea adusă Domnului

lor, amenințarea

de

nimicire sai de îngenunchiare, aruncată ţerii. Ziua
singură descleştă braţele ce se stringeai cu furie:
ea arătă învinşilor pe unde să fugă.
Baia, tîrguşorul paşnic, era un rug pe care ardeai morții, mii de oameni din oastea năvălitoare,
mai toată Secuimea și Săsimea pe care o adusese
Voevodul Ardealului, care rămase între ai săi, în,
mormîntul de flacări. Lăsînd în urmă toată bogăţia prădată şi cea adusă de acasă, Ungurii se întorceai spre Oituz, fără să-i neliniştească cineva,
și, dacă nu sar fi văzut aşa de împuţinați, ei ar fi

putut crede că a fost numai visul 'răi al unei
nopți vrăjite. Steagurile filfiiaii acum în altă parte,

în miînile celor ce le răpise. Călăreţii mîndri erati
rupți de oboseală şi pătaţi de sîngele prietenilor.
Iar Craiul nu mai călăria. în frunte, ca un tînăr
eroi ce cucereşte jucîndu-se: îl duceaă pe targă.
El avea trei răni pe dinsul, şi fierul „hei săgeți
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țerăneşti îi rămăsese, nu în față,
mîndri măcar, — ci în spate.

ca să se

poată

Hotarul se trecu în învălmăşeală, printre buștenii,
mărăcinii şi spinăria care crescuseră la loc de cind
Matiaş îşi deschisese un drum prin acest zăgaz
sălbatec.

Trăsurile

fură

date focului;

tunurile

ascunseră în gropi ca să nu cadă în. minile

se

Mol-

dovenilor. Oastea de fugari — care și acasă uitâ

aproape să se laude 9% —, pripindu-se în stolul lacom al săgeţilor şi grindina strivitoare a bolovanilor, se găsi în sfirşit acasă pentru serbătorile de
Crăciun. Matiaș, care stătu multe zile în Braşov,
oprit în loc de rănile sale, era așa de tulburat în
suflet de ce i se întîmplase pe pămîntul moldo„Venesc, încît nu mai cruţâ nici un vinovat din
timpul răscoalei.

EI, care iertase atita pănă atunci,

puse să se rupă de vii cu cleştele la Cluj cițiva
dintre trădătorii ardeleni și tăie capul pribeagului
muntean Mihail. Minia nu i se putea risipi altfel,
— şi față de Ştefan el nu-şi plăti nici odată datoria de singe %,

Mulţi vor fi crezut că învinsul se va întoarce,
și
Ştefan căută să se asigure pentru orice împre
jurare.
El trimese

pra viitorului
Albă,

peste Nistru

împreună

pe Stanciul
cu

diacul

ca să ceară

sfaturi asu-

pîrcălabul de
Teodor

Cetatea-

al lui Prodan. -

La 28 Iulie 1468, soli poloni, Dobko
Bysowski şi
" Stanislav Tencinski, se găsiai
astfel în. Suceava,
pentru a primi un noii jurămiînt
din partea Dom-.

LUPTELE CU MATIAŞ CORVINUL

117

nului Moldovei, care vestise lui Casimir biruința sa
şi-i trimesese la Vilna cîteva din steagurile dobindite de la Unguri. Ştefan se învoi față de dinşii
a fi pentru Polonia ceia ce a fost bunicul său,
marele Alexandru. Împotriva oricui, «creștin saii
păgin» —:creştinul fiind. une oră mai răi decît păginul —, el va da ajutorul cuvenit Craiului. Nici“un războiii nu-l va începe fără de.voia acestuia.
Dar Casimir să-l apere în schimb, şi de Turcă, şi de
Tatari, şi de Unguri, acei de la cari pănă acum avea
să se teamă. Dacă, ferească Dumnezei, Ştefan ar fi
silit a-şi părăsi ţara, el va fi adăpostit de dregătorii
regali. Şi, dacă Regele va veni cîndva, îngăduindu-l alte trebi din cele multe, la Camenița, sati în

cetăţile Pocuţiei,

Domnul

va merge la dinsul şi i se

va închina de față 9, Casimir, care venise pănă -la
Cracovia, nu mai era de mult în acest oraş cînd
oamenii'lui încheiară cu Ștefan această învoială.
Asigurat astfel din partea Leşilor, Ştefan .se
aruncâ iarăși asupra Secuilor, cari avuse menirea
să-l supravegheze şi se vor fi luptat la Baia cu
învierșunare. Ca o săgeată trasă dintr'un arc încordat voiniceşte, el străbătu în cîteva zile de vară

Scaunele secuieşti, cu 1.800 de călăreți după dinsul,
tot boieri și Curteni. Vicleşugul desăvirşi cu acest

prilej
Petru
boieri,
pentru

ceia ce începuse vitejia. În adăpostul
Aron primi o carte iscălită de mai
prin care era poftit să se întilnească
a pregăti peirea lui Ştefan. El găsi

“săi,
mulți
cu ei
însă

118

N. IORGA

astfel peirea Juă, căci la: locul de întilnire stăteait
ostaşii Voevodului dușman. Acel care ținuse în mi-

nile sale, de şi nevrednice, mai mulți ani de zile
frînele Moldovei, fu osindit la moarte şi peri așa
cum ucisese, prin tăiarea capului 9,
Așa se mîntui, odată cu viaţa acestui nenorocit
vînător de Domnie cu ajutorul străinilor, lunga
vrajbă sîngeroasă între urmaşii lui Alexandru-cel-

Bun,

dintre

cari nu

mai

trăia acum

decit o

soră

a lui Petru-Vodă cel d'intăiă, zisă Cheajna, Doamna.
„Așa rămase cel mai vrednic dintre urmașii marelui
Domn singurul moştenitor al bunicului măreț, singurul om care putea zice că are în sîngele său
drepturi asupra Moldovei.. Sufletul celui ucis fără

de vină la Reuseni se odihni în sfirșit.

|

IV.

Luptele lui Ştefan cu Tatarii..
A meninţări turceşti, Clădirea mănăstirii Putna
.
Luptele lui Şteian-cel-Mare cu Radu-cel„Frumos şi cu Basarab Laiotă.
Căsătoria cu Doamna Maria din
Mangop.

Dar după războiul împotriva rudelor
începu, fără

zăbavă, un alt războiă dintre acel
ea care

bait să fie, în altfel

triva celuilalt Domn

n'ar fi tre-

de împrejurări: războiul împo-

romiîn, a lui Radu.
Pentru ce a fost început, e uşor
de înțeles. Prin
lovitura izbutită din 1465 Ştef
an gonise Tara-Romănească din stăpînirea gurilor
Dunării, Pănă în 1469
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Radu fu împiedecat de a răspunde, prin slăbiciunea
sa, prin

siguranţa că nimeni nu-i va veni într ajutor.

În sprijinul regelui ungur el nu mai putea pune
temei de acum înnainte, căci afacerile din Boemia
şi Silesia îl cuprinsese cu desăvirşire pe Matiaş, cerîndu-i gîndurile, ostaşii şi banii. Dar de mai multă
vreme Turcii lepădasede pe umeri povara războiului
cu Caramanul, în Asia, şi marele lor dușman din

Europa,

şoimul

Pindului,

Scanderbeg,

cel

mai

mare om pe care l-ai dat vitezii Albanesi din
muntele .de stîncă goală, murise. Subaşii înșirați
pe malul drept ca şi pe cel sting al Dunării, supt
poruncile neadormitului Alibeg, fiul lui Mihalogiu,
Străjerii prădalnici, despre mişcările cărora se vor-

bise în 1466 ca şi în 1468, aveati acuma răgaz să
se îmbogăţească prin lupte de acelea, în privinţa
cărora nu era obiceiul să se mai întrebe Sultanul.
Încă din luna lui Mart 1469 se vorbia în Ardeal
de oștile pe care le-ar fi strîns unul împotriva altuia cei doi Domni. Dar nici-o ciocnire între 'Romîni nupătă acest an%. Atunci pentru întăia oară
Tatarii, cari nu mai călcase pămîntul nostru încă
din zilele rele ale lui Ilie şi Ştefan, podidiră Moldova,

în

vara

acestui

an

1469.

Tatarii, ca un puhoiii revărsat, ce înneacă bogăţiile și le mileşte, stăpîniseră odată întreg şesul
de buruiană sălbatecă ce se întinde de la Nistru

pănă în adincimile sterpe ale Asiei, de unde veniseră.
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Aveaii în fruntea lor un Han, Împărat al Împăra
ților pentru. dinşii, al cărui palat de corturi
de pislă
era astăzi întrun loc, mîne în altul. Prădă
ciunile
lor ţintiaă pe rînd cele patru unghiuri ale
lumii.

Mulțimea Tatarilor uriți, cu fața galbenă brăzda
tă
“încă din tinereţă de adinci săpături, cu ochii
mă-

runți, înfundați de amîndouă părțile
nasului cîrn,
cu părul rar și aspru, cu buza de
sus spînă, se

hrănia din bogăţiile tuturor vecinilor, îngră
mădite

prin furtişaguri învingătoare în satele
lor murdare,
cu bordeie nevăruite, în care numai robii
munciaă
păzind turmele, culese în Jafuri. Hanul,
într'o locuință

ceva mai răsărită, primia darurile
erau

boierii

tatari,

şi birul

mirzacilor, cari

învinşilor. Aceştia erai

Tatarii, — duşmanii cei mai grozavi
ai tuturor celor
ce “nu se pot apăra.

..Ei.n'aveai, la dreptul vorbind, o
țară, şi nică nu-și

recunoşteaii vre una. Ei, oamenii,
eraă și ţara. La un
loc,

toți se mindriai

dei de aur..Însă

cu numele strălucitor al For- |

Ruşii, pe

cari-i ținuse

odată

supt
biciul lor, scăpaseră de robie
și ingustaii necontenit raza de stoarcere a foștilor
lor stăpîni. Pă-

mintul

tătăresc intrase

tot

acelor ce-l lucrase şi pănă
Viața şi a hrăni pe marele
locul nenorocirilor, Horda
Tatarii aşezaţi în peninsula

noştri

îi ziceai Crîmul

ŞI. grădini în bătaia

— făcură o Impărăţie

mai

deplin

în

miînile

acum pentru a-și ținea
Împărat păgîn. În mijse desfăcu în bucăți.
Crimeii, căreia bătrinii

—. un colţ zimbitor de stinci

valurilor calde ale Mării
Negre

deosebită pentru agera

lor

„na d
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căpetenie Hagi, din neamul Ghirailor. Aceştia:eraii
Tatarii cari primiaă banii, caftanele, zaharicalele
Genovesilor, ce durase pe coastă minunate oraşe,
între care Cafla scînteia ca o piatră scumpă a Ră-.

săritului ; şi .tot ei veniaii în fuga
ca să
dolia
Dar
Hagi
de la

O

cailor mărunți

facă din vreme în vreme în Rusia și Posecerişul muncii străine.
în 1469 Mengli-Ghirai, fiul şi urmaşul lui
întemeietorul, era împăcat cu regele Poloniei,
care va fi primit un dar ca să nu mai prade.

astfel

Hanul

de pace

nu se

statornicise

însă

şi cu

cel mare al Tatarilor celor mulţi ce stăteaii

la Răsărit de marele rii Volga. Acest Împărat al
hoţilor păgîni se

chema

Hanul

Casimir al Poloniei se afia,

cu

sa, departe, în Lituania, —în

Mamac.

familia

Pe cînd

şi Curtea

mijlocul verii,. cînd

grijile secerişului strîng pe locuitori în sate, ordia
tătărească din șesul fără de margeni fu mînată
spre Apus de furtuna aprigă a poftelor. Aproape
de apa Nistrului, ea se rupse în trei: o jerbie de
foc arse spre Jitomir, o a duua spre Trembovla.
Cea de-a treia luă în curmeziş Moldova.

Aici însă

jefuitorii nu

se

putură

desfăşura

în

voie, căci lipsia cîmpia netedă, goală, precum lip“siaă şi satele

bogate

înfățişindu-se

naintea trecătorului. Călărimea
încurcâ

în-

lesne în hăţişurile codrilor ce nu ştiaii de

secure. Ştafetele de
Suceava

fără frică

pustiului măreț se

la graniță

sosiră la timp în

cu vestea că se prăpădeşte Ținutul dintre
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Nistru şi Prut. Călăreţii Domnului se luară în
pripă
după călăreții Hanului, cari căutaii acum vadul,

totdeauna depăitat, pe unde să fugă. În locuri
strimte, trecători ale codrilorse
, ciocniră Rominii

cu săbii şi Tatarii

numai cu arcurile. Norocul fu

al boierilor şi Curtenilor

Polonii,

de

haine

noştri,

frumoase

cari nu ştia, ca

și de

rători aspri ai unui pămînt sărac.

atunci spre apa

înnainte,

în

fură ajunşi

de hotar,

“Ținutul
din urmă.

dar, pănă

Sorocei

de

petreceri;

apă-

F ugarii pripiră
a nu o vedea

mai

tărziu,

O cumplită încăierare

ei

se

încinse în dumbrava de lîngă satul
Lipia, unde-și
avuse Curțile boierul Vilcea al lui Alexa
ndru-celBun, un vechiă fruntaș al Sfatului
1%. Nu numai
că Hanul fu bătut cu desăvirşire
şi că pe pragul
de ieşire îi fu măcelărită o bună
parte din gloată,
de mînă
fratele,

răsplătitoare, dar fiul lui poate,
și de sigur
anume Eminec, căzură în
robie, în ziua

de 20 August, cînd Moldova

fu răzbunată 1,

Mulţi se bucurai pe aceast
ă - vreme, între păSini şi între creştini, la ban
ii cu cari se răscumpărai, une ori foarte scump,
cînd era vorba de oameni
însemnați, robii de războiii
. Tatarii mai ales făceaii
un adevărat negoț cu ace
ştia, și, într'o măsură
ceva
mai mică, Turcii de la
graniță. O aruncătură
de
funie norocoasă Put
Dar

Ștefan

nu

ea să aducă astfel
o bogăţie.
înţelegea lucrurile astf
el. EI nu

se ducea peste graniță

Oameni

la nimeni ca să prindă
şi să-i vinaă, Dacă
prădase în Polonia, fă-
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cuse aceasta pentru a-şi goni de supt ochi pe
Voevodul învins, Petru Aron. "Tot pentru a scoate
din biîrlog pe acest fugar năvăli el de două ori în
ţara Secuilor, unde acesta se oploşise. Cu vecinul
săi Radu el avea o.veche socoteală, şi nu gustul

de pradă îl mînă de la o vreme
omului împărătesc
venia

al: Turcilor.

la dinsul ca să rupă

pe păminturile
În schimb,

cine

pacea, ca să'prade bo-

găţie, ca să iea supușilor săi libertatea saii viaţa,
acela-i era duşman de moarte. Aşa frate de Han
cum era, Eminec fu aruncat în temniţă, la Cetatea-

Albă cu vechile ziduri groase,

unde stătuseră, de

sigur, ca în tainiţa cea mai bine păzită, şi feciorii

Hanului Seid-Ahmed. Mamac trimese, după grosolanul săi obicei de sălbatec trufaş, soli în turbane, cari să ceară Voevodului moldovenesc, cu
cele mai straşnice ameninţări, pe rudele stăpinului
lor, Împăratul urdiilor.
La asemenea prilejuri Ştefan, cuprins de mînia
lui cea: straşnică, din care.fulgera totdeauna pedeapsa, nu putea să ierte: se spune că fiul de
Han ar fi fost adus înnaintea Trimeşilor şi rupt în

patru bucăţi; oricum, oamenii împărătești se suiră
în virful țepelor, după datina lui Vlad Voevod cel
sîngeros, şi numai unul, cu nasul tăiat, spre batjocură, fu pus din noii pe cale ca să spuie acasă

„că Ştefan-Vodă Moldoveanul nu se teme. Cit despre Eminec, el tînji doi ani în cămăruța sa neagră
din

Cetatea-Albă, de-asupra

limanului Mării, pănă

putu să fugă, în luna lui Februar a anului 14731%,.
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Năvălirea Tatarilor nu se făcuse fără sprijinul
turcesc. Ştefan fusese înștiințat despre "aceasta, și

el se temuse pentru oraşele sale de la Dunăre ȘI
Mare, mai ales pentru Chilia, asupra căreia în de-

osebi erai de multă vreme
nului

şi pe care

bine.

el nu

Cu

că avuse

toate

vesii din Crîm

placul

săi,

pentru

încă a o-întări-mai----

neînțelegeri

cu

Geno-

că nu-i făcuse o sabie după

şi cu toate că el puse să i se aducă

înnainte într'un- car

care. trecea

prin

Caffa, după

ajutor

„pe cari-i

aţintite privirile Sulta-

apucase

cu boi un fost consul de acolo,

Moldova

vedem

de

lui,

Ştefan trimese la

corăbii sai tunuri, nişte soli

acolo la 28 Iulie. Încă de la în-

ceputul acestei luni, cîteva corăbii şi
luntri turceşti
se opriai la locul zis Saline, fiindcă
acolo se scotea

sare

din

vre-un

prinsese. acum
Negre.

bune

pe

dunărean,

lucru

neizbinda

Tatarilor,

opri încercarea
lovitură

de a cuceri

năprasnică 193,

Chilia.

priveliştea

Frica

pazei

Chilia printr'o

urma duşmanilor, Ștefan luă
măsuri

asigurare. Incă din Octombre

păzitor

anume

lingă

toți locuitorii porturilor Mării-

ce se făcea pretutindeni, şi cine ştie
ce alt

Singură

În

Dar

iaz

de margene

la Orhei,

clădită pe țermul

varsarea apei în Nistru,

ca

nouă de

era un pircălab, un
o cetate care fusese

Răutului, nu departe de
să împiedece

altă dată
trecerea Tatarilor jefuitori,
Acest pircălab se chema
Gangur: el fusese printre cei
d'intăiti boieri ai lui
Ştefan ; mamă-sa, « Gănguroaia cea bătrină»,
avea
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moşie lingă Puhoiul, în Ținutul Lăpușnei, tot peste
Prut 104,

i

În toamnă Domnul stătu de față la cea mai
mare serbare bisericească din toată vremea stăpînirii sale. Încă după luarea Chiliei, în 1465, el se

giîndise a mulţămi
inţilor şi
mănăstiri

Domnul
care să

lui Dumnezei,

stăpinul

biru-

oştirilor, prin înnălţarea unei
întreacă pe celelalte toate cite

împodobiaii pămîntul Moldovei: Rădăuţii Bogdăneştilor, bisericuța, care primi cele d'intăii morminte de Domni 19%, egumenie cu dreptul de episcopat; Neamţul lui Petru Muşat şi al celui d'intăiia
Mitropolit moldovenesc, Moldaviţa lui Alexandru- cel-Bun, Bistriţa aceluiaşi Domn, unde începuse să
se scrie cea dintăiă cronică; Pobrata, mănăstirea
din Poiană, pe care urmașii lui Alexandru- Vodă o
acoperiră de daruri, precum se.zice că făcuse,

mult înnainte de dinşii, Ştefan fratele lui Roman,
ctitorul cel d'intăiă al mănăstirii 1%, Pentru ctitoria sa,: Ştefan alese o vale de riuleț limpede, coborîndu-se în susur blind din culmile bogat împădurite, care sînt muntele acestui unghii bucovinean. Apa zglobie a Putnei îşi găsește răpede
sfirşitul în cursul iute al Sucevei, şi aceasta duce

la Capitala Moldovei din vremurile mari. În acest
paşnic unghii de ţară, unde gîndul rugăciunii se
desface de o potrivă din înnălțarea către cer a
muntelui, din adinca pace măreață a codrilor.și
din şoapta neobosită a apei trimeasă ca o bine-

.
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cuvintare, puse Domnul

învingător temeliile bise-

ricii sale, la 4 Iunie 1466. Povestea mai
tărzie mărturiseşte că locul. pristolului a fost arătat
de virful -săgeţii domnești trase de pe înnăl
ţimea cea
mai apropiată, că poarta și clopotniţa
ai fost aşezate acolo unde Putură săgetă vătavul
copiilor de

casă şi unul
Şi că un

cît Domnul
capului

dintre copii

al doilea,

care

dați supt

nemerise

mai

poruncile lui
departe de-

săi, și-a plătit norocul prin pierderea

tocmai

pe

locul

unde

se vădise

biruința

lui în întrecerea cu arcul. Ştefan-cel-Mare
n'ar fi
pedepsit de sigur în aşa Chip o întim
plare care
nu era măcar o greşșală, și alții
decit arcașii vor

fi arătat unde

trebuie

să

fie

intrarea,

turnul

de
pază și altarul mănăstirii Putna,
Dar în această
veche povestire trăieşte un adevă
r: săgeata a hotărit temeliile Putnei, săgeata
învingătoare trasă

supt zidurile Chiliei 107,
| Pe atunci se lucra încet la
lucruri mici, frumoase
ȘI

trainice, şi de la meșterul cel
mare pănă la cel
din urmă lucrător toţi aveai
credința că sînt prin
munc

a minilor lor rugători ai lui
Dumn

ezei ; și
rugăciunea nu se face în: pripă
ca atitea lucruri
din lume. Abia în 1469, clădi
rea fu gata. Întors din
codri
i Sorocei,

unde

se vărsase sînge, Domn

ul se
spălă în apele limpezi ce Curgeaii din
aceșştialalți

codri, ai Bucovinei, ÎȘI curăţi cuget
ul înfierbintat
de luptă prin închinare, Şi sfinţi
în ziua de3 Sep-

tembre, trei săptămîni aproape după . ciocn

irea sa
cu duşmanii, mănăstirea Putnei,
Aşa un sobor cum
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a fost adunat aici, aşa o

serbare

cum
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s'a

făcut

în acest loc nu se mai pomeniseră în scurta viață
bisericească a Moldovei, unde de. vre-o cincizeci
de ani nu se mai făcuse nici-o clădire sfintă, ci
atita vreme, în loc, fapte nelegiuite. Cei doi episcopi, Teoctist al Sucevei, Mitropolit al țerii, Tarasie

din Roman, slujiră, împreună cu toată preoțimea,
64 de oameni, şi cu toţi egumenii, dintre cari acel
de Neamţ, Ioasaf, trecu la ctitoria domnească, cea
d'intăii dintre mănăstiri acuma, lăsînd în locul său
pe Silvan 198, Îndată, călugări cărturari, cunoscînd
bine limba învățată a timpului, care era cea slovenească, luară în mînă condeiul pentru a însemna,
spre luminarea şi mindria urmaşilor, isprăvile ctitorului strălucit,
Apoi din noi se făcură pregătiri de război, —
data aceasta împotriva lui Radu. Turcii erau în

războiii cu puternica Republică italiană a Veneţiei,
care avea atunci multe

porturi,

cetăți și

Ţinuturi

dincoace de Marea Adriatică: în Dalmația, în Albania, în Morea,

în ostroave.

sumă de corăbii

şi se gătia .să lovească

insulă

Negroponte,
care

se

Sultanul
prelungeşte

clădise

o

marea
în

faţa

continentului grecesc, în Archipelag. Ştefan cumpărâ decăîn mijlocul iiernei arme
la Braşoveni, cu cari trăia în
răpezi asupra Brăilei, ce se
cenușa în. care o. „prefăcuseră
zădar se grăbi Radu să apere

de atacat cetăţile de .
pace ; bună, şi se
ridicase. acum. din
. Turcii în. 1462: În
acela din toăte ora-
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şele sale care-i aducea mai multe venituri, podoaba

Dunării muntene, unde se opriaii corăbii cu toate
steagurile, cel mai vestit loc de pescărie din țara
sa întreagă. La 28 Februar el ajunsese abia la
Buzăi şi cu o zi înnainte Brăila prinsese a arde
în flăcări 1%, Ștefan nu voiă să cucerească nimic,
ci numai

să-şi răzbune

împotriva

lui Radu

pentru

punerea la cale a îndoitei lovituri păgîne ce i se

pregătise

în 1469.

El se

întoarse

îndată

înnapoi.

Dar el se îngriji să împiedece o răzbunare a
lui Radu, pe care l-ar fi ajutat “Turcii de la Dunăre. În vara anului acestuia 1470, regele Poloniei
se cobori iarăşi spre Miazăzi, Şi el stătu mai multe

săptămîni

3.000 de
pentru

la Lemberg,

ostași.

ziua

de

unde

EI pofti pe
15 August,

să se închine
în sfîrşit,
pănă

atunci,

avea

cu

Sintă-Măria

lucru pe care-l

socotindu-l

dinsul şi

Ștefan la Camenița,

Mare, ca

zăbovise

ca umilitor. Se schimbară

mai multe solii pentru această afacere. Domnul
trimese pe Stanciu, care nu mai era acum pîrcălab
la Cetatea-Albă,

şi

pe

Iuga

Postelnicul,

care

e
altul decît Vistierul 19; cu dinşii veni,
aducind
scrisori regale din care nu lipsiaă nici
amenințările,

Ioan. Palatinul de Podolia, vecinul de peste

Nistru.
Ștefan se învoi la un noi jurămint făcut
de dînsul
In Suceava, înnaintea omului crăiesc, şi întărit în

Scris,

cu peceţile boierilor, și
dui
să vie la
l-iă Maiii 1471. Dar, şi la începutfăgă
ul .tîrguielilor și
la sfirșit, el arătă

că, dacă

nu-și poate părăsi ţara

|
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pentru a-şi îndeplini vechea datorie față de Casimir, vinovat nu e altul decît Radu, care nu voiește pacea. Regele primi rugăciunea lui, cam fățarnică, de a trimete soli pentru împăcare la Voevodul muntean și, cît pentru venirea lui Ştefan în
Polonia, ceru să fie înştiinţat cu şese luni înnainte,

ca să aibă vreme să se coboare din noii..La năvălirea de iarnă a lui Ştefan în 1470, Radu,
care nu uitase batjocura. de la Brăila, răspunse
printr'o altă năvălire de iarnă, aproape în aceleaşi
zile ale aceleaşi luni din 1471. Ștefan nu va fi
crezut că vecinul săi e în stare să dovedească
atita îndrăzneală. Radu fusese îndemnat însă și de
sfaturile unor boieri moldoveni pentru cari Domnul
lor era prea obositor, prea strașnic, prea cheltuitor.

Ei vor fi făgăduit lui Radu

să-și vîindă stăpînul în

luptă sai să-l înlăture prin omor, un mijloc care
nu se uitase încă în această Moldovă, pănă mai
ieri așa de bogată în nelegiuiri. Dar Ștefan fu
înștiințat de ceia ce se urzia împotriva lui, şi iarăși

el. fu zguduit de una din miîniile acelea grozave
din care-l putea trezi numai vederea singelui vinovat. Pentru întăia şi cea din urmă oară, el cu-

răţi cu sabia Sfatul săi în care se furişase trădători. Fură

tăiați astfel,

la

16

lanuar

1471,

cînd

se

aflase despre pornirea oștirii lui Radu asupra Moldovei, doi boieri mari, Isaia și Negrilă, și un al treilea, Alexa Stolnicul, căruia nu i se poate găsi locul

printre boierii pe cari-i aduc înnainte hrisoavele 111.
9

Se făcu apoi o schimbare a tuturor pircălabilor afară
de Gangur de la Orhei şi de Fete Gotcă din ce-

tatea Smeredovei lingă Roman 112. În locul lui Zbie-

rea, fost Stolnic, şi Mirza, fiul lui Stanciul. pîrcălab;
de Cetatea-Albă pănă atunci, el puse pe Luca
Stolnicul şi pe un Bilcu, noi între boierii cei mari

ai țerii. La Chilia

găsim,

după Goian,

strămutat

de la Hotin, şi Paşcu, fost Postelnic, pe
Neagu
şi Ivaşcu, amindoi dintre boierii cei mai tineri
115,

Albu pircălabul de Neamţ făcu loc lui Arbure,
întemeietorul unei mari seminţii moldoveneşti. Isaia
Vornicul fu schimbat cu Bode, și Negrilă Păharnicul cu Dajbog. Sfatul Moldovei era într'o
preme-

nire războinică 14,
În. același avînt de răzbunare, Domnul
ameninţat așa de aproape
se aruncâ
asupra lui

„Radu,
nutul

Matiaş

pe care-l găsi, la 7 Mart,

Bacăului,

odinioară,

pe

cînd

la Soci,

e] înnainta,

în Ți-

ca şi Craiul

şi spre aceiași soartă, de-a lungul

Siretului, pe malul drept, spre Suceava.
Vijelia
aceasta nu putea s'o înfrunte aşa un
nevoiaş ca

frumosul Domn

muntean. Af săi părăsiră tabăra,

și
în minile biruitorului căzu pănă şi semnul
de stăpinire, schiptrul, buzduganul învinsului,
care-l putea
pierde fiindcă nu știa ce să facă cu dinsul.
O sumă

de boieri munteni, întețitoră la lupta nouă, căzu în

robie, și, uitind că și ei sînt Romîni ca
dinsul, Ştefan

se purtă cu dinşii ca şi cu Tatarii mai ieri,
ca și
mini cu Turcii, ca și cu oricine îi intra în
țară
Prădind

și întinzind mîna către coroana lui bine
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păzită. Fără să aştepte stăruinți și făgăduieli de
bani, el tăi& pe prinși, iertînd numai pe doi dintre
dinșii, Mircea Comisul şi Stan Logofătul. Amindoi
aceştia fuseseră tovarăși ai lui Vlad Ţepeş, poate
prieteni ai lui Ştefan, atunci cînd el se adăpostia la
Curtea cumplitului Voevod. Ei se adăpustiseră la
Brașov după schimbarea de Domnie din 1462, şi
Radu, care-i privia ca Jicleui, ca trădători ai săi, îi
ceruse înnapoi de la Saşi, împreună cu averile lor,
înt”una din cele d'intăiă scrisori ale sale către
dînşii 115.
o
Dar Radu nu se stimpărâ numai cu atita. Îl îndemnaii Turcii dunăreni, ale căror ajutoare îi stăteau
în țară, cum se ştia aceasta şi de Ardeleni 116. Vara,
prin lunie, el se încumetâ iarăși a pătrunde în
Moldova şi, ca să se asigure de Ținutul Putnei,
pentru care se luptară de atitea ori, ca şi pentru
Chilia, Domnii romini ai Moldovenilor şi Muntenilor, el puse meşteri să-i ridice o cetate de-asupra
riulețului Putna, cetatea Crăciuna !!*. Tot atunci
de

sigur, se ridicâ,

pentru

ca

să apere vechea 'ca-

pitală a Tirgoviştei, cetatea Teleajinului, pe riulețul
cu acelaşi nume, care se varsă în Prahova. Şi din
acelaşi gind de a face din 'Țara- Romănească
un pămînt apărat, așa cum, mai ales prin silințile
lui Ştefan, ajunsese a fi Moldova, răsări, tot în
aceşti ani. de vinzoleală războinică fără preget, ce-

tatea Bucureştilor, pe Dimboviţa de jos, de-asupra
unei înnălțimi ce stăpînia drumul turcesc care venia
de la Giurgiu.

Ştefan întoarse cu meșteșug cursul Siretiului,
luînd astfel apa din şanțurile Orăciunei. În apro-

pierea acestui cuib muntean şi turcesc, el dură alte
întărituri de supraveghere, așa încît de acum înnainte el nu putea să se mai teamă de o lovitură
neașteptată ca aceia din iarna trecută. Cei doi
vrăjmași din acelaşi sînge rămaseră astfel unul în
fața altuia, privindu-și drept în ochi.

Lui Radu nu-i lipsia pofta de a se răzbuna mai
departe şi mai temeinic, nici aceia de a lua pen-

tru dinsul pămîntul străin. Dar îl opriră două
temeiuri, dintre care cel din urmă, desfăşurindu
-se
mai departe, dădu atita putere lui Ştefan,
încit

Scaunul

domnesc

al

pulbere.

Întăiit Ungaria,
primejdie,

acum,

neprietenului

se

risipi

în

un razim al Radului, fu în mare

în

1471.

,

. larăși supușii strălucitorului, mîndrului şi
vestitului Craii Matiaş începură să simtă
prea greă

povara măririi lui costisitoare, care
se hrănia cu
bani de aur şi cu mult sînge. larăși
cei mai ne-

răbdători de angarii şi dăjdi se arătară
Ardelenii,

oameni pașnici, deprinși să trăiască,
su ptpavăza Cra-

iului

depărtat,

pentru

dînşii. Cind

Regele Boemiei,

în jurul moștenirii căruia se țesuseră
pănă atunci
atitea lațuri şirete şi se încleştaseră
atitea braţe răsboinice, muri în sfîrşit, o parte dintre supușii
lui
aleseră ca al doilea rege neatirnat
al ţerii pe Vla-

dislav, cel mai mare dintre cei patru fii ai lui Casi-

LUPTELE

LUI ŞTEFAN

CU RADU-CEL-FRUMOS

133

mir. Această alegere, care fu primită fărăa sta
mult pe gînduri, rupea şubreda prietenie dintre Unguri și Poloni. Vladislav putu pătrunde pănă la
Praga, și se încoronă în această Capitală a Boemiei.
În vară apoi, nemulțămiţii din Ungaria, și mai ales
din Ardeal, chemară pe fratele lui Vladislav, numit
Casimir ca şi tatăl săi, ca rege al lor, în puterea
drepturilor ce leavea de la mamă-sa. Casimir cel
- tînăr se găti şi el de plecare. El luă cu dînsul pănă

şi o mie de Tatari 115, și o mie de călăreți se ce-

rură şi lui Ştefan, prin trimesul Suhodolski. Acest:
„ajutor, prevăzut în atitea legături încheiate pănă
acum, trebuia să aibă în fruntea sa pe fiul domnesc Alexandru, care era un băieţaş de vre-o zece
ani

numai.

Omul Regelui
arme, gata de a
de năvălire. În
care se dădu la

găsi pe Moldovean la Vasluii, supt
ținea piept unei nouă. încercări
astfel de împrejurări, răspunsul,
20 Iulie, din această tabără, fu

acela ce se poate

înțelege

lesne.

Copilul nu se

poate trimete în războaiele străinătății, fiindcă-e
încă fraged şi fără minte. Ostaşii nu pot părăsi
țara lor, pentru că Radu abia şi-a contenit prădăciunile și cetatea lui cea nouă stă în coasta rînită
a Moldovei.

tot norocul
să îndemne
muntean, să
«Izchulche»

Craiul,

căruia

i se

urează tot

binele,

şi toată izbînda pentru fiul săi, e rugat
iarăși la pace pe îndărătnicul Domn
'oprească pe un anume Stanislav de
de a mai călca graniţele şi să nu mai

îngăduie

puri rele.

a se oploși în

Polonia

oameni cu sco-

Peste cinci zile de la această scrisoare, noul
Craii unguresc pleca spre țara unde-l aştepta tră-

dare și ruşine: bătrinul Casimir primi deci fără
supărare îndreptățirile lui Ştefan, îi făgădui că
pribegii nu vor fi lăsaţi să urzească nimic, că liniştea se va

păstra

vor duce la Radu

la hotare,

că împăciuitori se

şi că, pentru ajutorul ce l-ar da

Domnul Moldovei acuma, ar primi, fără îndoială,
la nevoia lui, alt ajutor 119,
El nu mai era de nevoie:
înnainte de a se în-

cheia anul, principele Casimir se întorcea ca
fugar, şi Matiaş se lăuda în toate părţile, după
obiceiul lui, pentru o biruință pe care n'o ciștigase
el. Dar

duşmănia

începută

părtate, și, cîtă vreme

astfel avu

urmări înde-

Matiaș trebuia să ţie samă

zilnic şi de acest duşman, mîna
simți, stăpînitoare, în Ardeal. De

lui nu se putea
almintrelea, cîtă

grijă avea acest Rege de credincioşi de
felul lui
Radu-Vodă arată și porunca ce dădu el
Sașilor în
1410, tocmai în Februar, cînd începuse războiul
cu Moldova, ca să nu se mai prilejească

foamete

în
Ardeal trimeţindu-se, ca pănă atunci,
ovăs, meiă şi
orz în Țara-Romănească. Cind Matiaș
se cobori în
Ardeal în Maii 1471 1%, Radu
nu simți niciun
ajutor din această apropiere a
Craiului de țara sa,

pe care o bintuia

nenorocirea

cei doi Voevozi ardeleni,

unul,

era necontenit lingă stăpînul

războiului.

Nicolae

Dintre

Csupor,

să în luptele înde-
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părtate, în care şi peri, iar cellalt, loan Pongrâcz,
pe care Radu- A numeşte, îîn 1472, «fratele săt» 121, nică
nu voia să audă de nevoile «frățeşti» ale acestuia.
Braşovenii prieteni dădeai destui bani pentru Vistieria Craiului lor. Din ce în ce mai mult, toată
lumea privia pe frumosul Domn muntean ca o
unealtă fără voinţă a Turcilor, — în sama cărora
îl și lăsaă.
Ajutor nici de la Turci nu putea să-i vie acelui
pe care viața între dinşii îl pătase şi-l înjosise
aşa

de

mult.

Încă

din

1469

se auzi,

ca o solie de

miîngiiere venind din Răsărit tuturor închinătorilor
lui Hristos, că s'a ridicat în Asia un straşnic duşman al Împărăției turcești, Uzun-Hasan, căpetenie

a Turcomanilor din şesurile fierbinţi, că el a -pus
mina pe trecătorile de munte care duc în Asia-

Mică şi că, soț al Ecaterinei fata Împăratului din
Trapezunt, el umblă să cîștige, cu puterea, moştenirea, hrăpită de Sultan, a acesteia 122. Caramanul,
un vechii dușman turcesc, și Sudanul păgîn al
Egiptului şi Siriei priviaii cu bucurie isprăvile lui,
şi cel d'intăiu îi dădu şi ajutor. Tatarii pustiului

se îngrămădiau în. lagărul lui. Sinope ar fi căzut,
spuneaii

ştirile din

Împărat

păgin, şi el s'ar găti să iea în Europa

1471,

în

mînile

noului

mare

Galipoli, unde stăteaii corăbiile lui Mohammed

al

II-lea.
,
Prin Italienii cari se găsiait pentru negoț în
toate colțurile Răsăritului, și prin trimeşi anume

136

N. IORGA

ai Veneţienilor, prin Greci, de cari

încă se aflai

destui şi pe la dinsul, învăță Uzun ce dușmani mai
are Turcul în lumea mare. În April 1471, Matiaș
al Ungariei fu înștiințat de un sol, întors din Roma,

al regelui Georgiei, lingă Caucas, că şi acest prinţ

se găteşte împotriva lui Mohammed, fiind ruda ŞI prietenul lui Uzun ; prin lanuar, oamenii acestuia chiar
veniaiiprin Cetatea-Albă la Cracovia pentrua
spune

lui Casimir despre biruinţile cîştigate și a cereun

ajutor ca săle poată duce mai departe. Ei
se duseră pănă la Roma cu un călăuz polon, şi
Veneţia,

căreia i se scrise

tr'o solie ajunsă

tarino Zeno 1%,

de Uzun

cu același scop, prin-

în Mart, trimese la dinsul pe Cat-

În 1472, steaua lui Uzun se ridicâ sus
de tot în
cerul biruinţilor. Însemnatul oraș Tocat
fu luat

de dinsul
dădu
In

cu

sabia, Şi

vestea

despre

aceasta se

şi Regelui Ungariei, cu nouă cereri de
ajutor.

Septembre,

toată

oastea

în tabără la Adrianopol,

turcească

se

strinse

şi trecerea începu în Oc-

tombre, pentru ca în primăvara şi
vara următoare
să se dea luptele hotăritoare. Corăbii
ale Apusului
se iviră pe coasta Asiei-Mici şi
luară, supt căpetenii venețiene, portul Satalia,
care mai văzuse
izbînzi creştine 124,

Ștefan se folosi de războaiele unor
a şi ale altora. Ele îi dădură în 1479 odih
nă şi creşteri de
putere. De
de unde-l

frica vecinului, Radu stătu vara
în tabără,

vedem odată întrebînd

în

Ardeal ce-l

aş-
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teaptă din partea neîmpăcatului săti duşman, pe o
vreme cînd el aflase că nici al doilea Voevod ardelean nu e în țara lui. Teama lui era cu atit mai
mare, cu cit Ştefan găsise acum pe omul care
putea să înlocuiască pe vrăjmaşul săi muntean.
Pe acest noi doritor al Domniei muntene, cu toate
primejdiile mari și puţina mulţămire şi cinste ce erai
legate de dinsa, il chema Laiotă,—adecă aşa ajun-

sese a-i zice Ungurii, între cari bietul fecior pribeag

de Domn trăise din copilărie chiar. El avea cu adevărat numele de Basarab, care fusese şi al celui
d'intăiu Voevod al Țerii-Romăneşti care nu-şi re- .
cunoscuse stăpîn, — nume mare pentru un om mic,
cum se întîmplă adesea. Era fiu! lui Dan al II-lea,
apărătorul țerii sale împotriva Turcilor 1%, așa încît
își putea zice cu mîndrie, potrivit cu datina Domnilor
munteni de a-și pomeni în hrisoave părintele : «fiul
lui Dan-Vodă». El avuse odată, citeva clipe numai
— înainte de 1:53 — stăpînirea asupra Ţerii-Romă-

nnești 1%, Apoi îl ţinură Saşii încă din 1460—cînd se
arăta gata să apere, cu 5—600 de oameni Braşovul
impotriva lui Țepeș !2:,—într'un adăpost lingă Si-

ghişoara,
ce putea

unde era hrănit, în nădejdea
foloaselor
aduce în viitor, și alt Basarab. Eraă

tată şi fii, şi trăiau bine împreună, împărțind
pinea puțină a sărăciei. Ca Să se deosebească
unul de altul — lumea-i deosebia, numind pe unul.
Laiotă, iar

pe

cellalt, care

crude ale lui Ţepeş:

căpătase

"Ţepeş cel

deprinderile

mic, fepeluş —,

ei se înfățișau pe sine ca «Basarab cel Bătrin» şi
«Basarab cel Tinăr» 1%,
Ştefan chemă la dinsul pe Laiotă, din care făcu
de acum înnainte o sperietoare pentru bietul Radu.

Acesta nu uită să vorbească în 1472 despre grija
ce are ca Laiotă

să nu-i năvălească

în

ţară

îm-

preună cu ocrotitorul săi, Ştefan-Vodă:%; el aruncă,

scriind Brașovenilor, asupra lui vina că ar fi
„ «mîncat» nişte oi cu oştenii lui 1%, Din Laiotă pri-

beagul, Ştefan
Domn

era să facă

aşezat în Scaunul

peste puţin

timp

un

lui.

El izbîndi şi în altă parte tot în 1472. De mult
Secuii deprinsese frica jafurilor lui. Acum în 1472,
cînd și al doilea Voevod ieși din Ardeal, Ştefan
era adevăratul lor stăpîn. Dacă el n'ajutase cu ar-

mele pe principele Casimir, ales în lunie 1471 rege

al Ungariei, el făcuse ca Secuii
să jure <în mînile lui» credință

să i se închine,
către Craiul cel

noii, din Polonia 181. Scaunele Odorheiului

şi Ci-

cului — căci Secuimea se împărția în Scaune,
care erai ca Ținuturile noastre— îi dădeau lui,
ca Regelui pănă atunci, dajde şi, mai mult decit
atita,

se indatorise

a-i trimete

la: oastea

ce

ar

fi

“să adune, tot al zecelea om dintre luptătorii lor 22,
Sigur acum

de pretutindeni,

serbă la 14 Septembre

Domnul

Moldovei

a doua căsătorie a sa. Mi-

reasa, Maria, venise acum din
Aici, pe lingă Genovesii de pe

părțile Criîmului.
coastă, pe lingă

|
|
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Tatarii din lăuntru, era şi un mic Ţinut neatîrnat,
pe care-l stăpinia din cetăţuia sa, închinată Sfintului

“Teodor,

—

de

unde i

se

zicea

de

Italieni

Tedoro,
— domnul Mangupului. Neamul stăpînitorilor acestora era de mare obirşie: cel d'intăiii
dintre dinșii, Alexie, venise din Trapezunt, unde
a fost, pănă în 1461, Împărăţie grecească. El Şi
urmașii săi ati purtat deci coroană pe cap şi haine
pe care se desfăcea în fir de aur vulturul cu două
capete. Alexie lăsă mai mulți fii, dintre cari unul,
Olobei, luă în stăpînire întreg Mangupul. După el
se întilneşte Isac, care avea un frate Alexandru.
Isac stătea încă din 1471 în legături strînse cu
Domnul Moldovei 1%, şi Genovesii din Caffa îl

puneaii,

de voie,

de nevoie, să stăruie

pe lingă

acesta pentru interesele lor. Sora lui Isac deci,
Maria, ajunse Doamnă în Suceava 1%1.
Maria nu se învrednici de mai multă fericire

decît Evdochia de la Chiev,

întăia soţie a lui Ştefan.

Ea n'avu copii: lingă dînsa, Doamna stearpă,
crescură copiii din flori ai bărbatului ei, Alexandru,
Bogdan, Petru, şi acel Iliaş, care se vede o singură

dată în 1472,

Septembre,

pe vremea

nunții 1% şi

va fi murit îndată după aceia; în sfîrşit, fetiţa
Evdochiei, Elena. Coboritoarea Împăraţilor greceşti
din Asia văzu lucruri grozave în scurta ei viață:
Fratele săi mai mic ucise pe cel mare, și în 1475

veniră la Mangup Turcii, cari măcelăriră neamul
întreg, afară de un singur copil, care se turci, murind

şi

el

astfel

pentru

ruda

lui

înstrăinată în
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Moldova.

Bisericile

împodobite

cu chipuri

încoro-

nate fură dărimate, şi cetatea, cu Ținutul «i, în
care se numărau 30.000 de case, ajunse pustie 1%,
Peste

doi

ani

de la această

grozăvie,

la 19 De-

cembre 1417, Maria se stingea în Suceava,

după

ce simţise, pe lingă nenorocirile neamului ei, spaima

celor două războaie ale soțului ei cu Turcii, după
ce fugise în 1476 înnaintea aceloraşi oştiri păgîne

care nimicise pe cei de-acasă. Mormîntul ei se vede
şi astăzi la mănăstirea Putnei: acoperemîntul împo-

dobit cu fir o înfățișează în lungi veșminte scumpe,

purtind o cunună
Moldovei şi păzită

mai înnaltă decîta Domniei
de vulturul împărătesc cu două

capete, stema strămoșilor ei, Comnenii 17.

„În 1473, urmind lupta între Craiul de la Apus
şi cel de la Răsărit, Polonii pun în vederea Împăratului
'că Matiaş

va fi lovit în

același timp

totul străine.

Tot aşa de fără

de

trei oştiri, dintre care una va fi a lui Ştefan
13
Acesta nu fu întrebat, de sigur, şi gîndurile lui
mergeai aiurea decit spre asemenea cîmpuri
de
luptă,

ce-i

erai

cu

urmări pentru dînsul fu şi planul Regelui ungur
de
a se împăca, luîndpe Hedviga, fata cea mare
a

lui Casimir,

ca şi cum

Și, ca zestre,

aceasta

între

altele,

și Moldova,

s'ar fi alipit de la sine la stă-

pinirea unui astfel de mire lacom 1%, Nici
năvălirea
tătărească ce se revărsă asupra părţi
lor Chievului
nu-l atinse 11,
:
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Din Răsărit veniau însă știri de mari războaie,
„care ţineaii pe loc şi obosiai puterea turcească.
Teama de o nouă biruinţă a lui Uzun-Hasan era
aşa de mare pentru Mohammed, încît toți ostașii săi,
toți lenicerii, Spahiii de pe toate moşiile, fură culeşi

şi

trimeşi

în

Asia.

Numai

la Adrianopol

o

mică oştire apăra pe Gem, fiul cel mai mic al Sultanului, rămas pentru a cîrmui pămînturile europene ale neamului săă. Ali-bei fiul lui Mihalogli
plecă de la Dunăre, şi el se luptâ la Eufrat cu
Perșii; Omar, fiul lui Turalhan, care fusese numit,
pentru vitejia arătată în 1462 impotriva lui Vlad
Ţepeş, Pașă în Tesalia, căzu de sabia duşmanilor.
Beglerbegul Rumeliei, căpetenia celei d'intăii oştiri,
peri

și el în această luptă nenorocită, împreună cu

doisprezece sangeaci, saii guvernatori cu dreptul de
"a purta steag. E adevărat că la 26 Iulie Mohammed
al Il-lea izbuti să învingă hotăritor pe Uzun însuși,
care venise cu doi fii, dintre cari unul fu ucis. Însă
pierderile Turcilor fură mari. «Otomanul», scria

mai tărzii Turcomanul
frînt o părticică

dintre

către

ai mei,

Ştefan-Vodă,
dar, unde

«a în-

mi-a fost

ucis unul, zece din ai lui ai picat 111». În Polonia

se zvoni că şi lupta aceasta ar fi fost o biruință a
lui Uzun şi că Sultanul ar fî fugit spre Constan-

tinopol, unde se ştia că se luai măsuri de apărare 112, De fapt, și. învingătorul şi învinsul se putură

întoarce

în sălașele lor de iarnă, şi zguduitura

fusese așa de puternică pentru Turci, încit se luară
măsuri ca o răscoală să nu izbucnească

în Bosnia
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şi Serbia, unde începuse

a se clădi, încă din lunie

1471, cetatea Şabaţ 15. Uzun-Hasan

nu-şi

pierdu

nădejdea de a răpune pe Turci în Asia, și, la începutul noului an musulman, el trimese la «dom-

nii Frîncilor>

din Europa pe medicul săi Isac-beg,

pentru a li cere ajutor. Isac veni pe drumul cel
„drept al Caffei, dar trecu, îndreptîndu-se spre Apus,

„unde eraii Veneţia şi Papa, sprijinitorii tuturor silinților împotriva Sultanului, şi prin Moldova. Către
stăpinul acesteia, el aducea o scrisoare a lui Uzun,

în care el desluşia

cele întimplate în anul

şi cerea

să-l

ca Ştefan

creştinilor faima

ajute

trecut

a răspindi în lumea

isprăvilor şi mărimea

planurilor

sale Li.

Astfel se îndemnă
cea

mare

lui Radu,

Ştefan-Vodă să dea
adecă

seala războiului asiatic.
La

29

Octombre

1473

lovitura

Turcilor rupți de obo-

se

ştia

la

Ragusa,

pe

malul Mării Adriatice, unde veniai necontenit ștafete din oraşele turceşti, că Sultanul e încă în

Asia şi că nu e sigur

dacă

el va ierna în

Brusa

saii în Constantinopol 145. La 8 Novembre, Domnul

Moldovei, plecat deci cu vre-o săptămînă înnainte,
se afla la Milcov, şi aici, dina steaguri cetelor sale,

el poruncia războiul împotriva vecinului.

Radu era

înștiințat de ce-l aşteaptă, şi el îşi strinsese boierii
şi gloata. Abia la 18 ale lunii se dădu lupta la un
vad 116, departe trei zile de Bucureşti, deci chiar

lingă graniţă,

la Rîmnicul-Sărat. Turcii, de tot pu-
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opri

fuga lui Radu, învins după o frămintare de trei
zile, care arată că şi în acest vlăstar al lui Vlad
Dracul se deştepta în unele împrejurări îndărătnicia,

cerbicia drăcească a neamului săi.

Ștefan se luă pe urmele lui, şi nu se opri de-

cît înnaintea

cetăţii

de

pe

Dimboviţă

a Bucureş-

tilor. Întăriturile cetăților muntene eraii foarte slabe:
un şanţ noroios şi pari bătuți unul lingă altul.
Hrana lipsia în Bucureștii prinşi pe neprevăzute,
şi din satul cărora fugise locuitorii. Mai sigur
era Giurgiul din apropiere. Radu ştia că o Vis-

tierie ca aceia ce ascunsese în Curțile sale bucu-

reștene se poate face la loc din dăjdi şi dijme,
că nici-o primejdie decit a unei robii încunjurate

de toată cinstea nu amenința pe Doamna sa, Maria,

şi pe cele două fete, dintre care una se chema
tot Maria, ce se aflau lingă dinsul. Pe cînd pentru
el a fi prins însemna tăiarea capului înnaintea lui
Laiotă, care se bucura în tabăra lui Ștefan de prada
sa apropiată, strinsă în unghiul morţii acuma. În
noaptea chiar cînd Moldovenii îîși învîrtiră caii supt
movila pe care se înnălța cetatea, el se strecurâ în
pădurile apropiate ale Cotrocenilor, și îndată ocrotititorii din Giurgiu îl avură în mijlocul lor.

A doua zi, la 24 Novembre; Ştefan-Vodă şi Vodă
Laiotă puteaii să intre în voie în Bucureștii cari nu
mai aveaii de ce să se apere. Ştefan încărcă Vistieria
fugarului, făcu loc între boierii săi Doamnei și celor

două Domniţe,

nişte fetițe

încă,

dintre care una

era să-i fie mai tirziă soţie, ridică mulțimea
de
steaguri din biserica Curţii, şi, după obișn
uitele

ospețe de trei zile, el se întorcea înnai
nte de sfirşitul lunii spre. Suceava. De aici, el trime
tea în De-

cembre

regelui Poloniei douăzeci şi opt

de stea-

guri, care mărturisiat pentru orici
ne biruința pe
care o vestia în scrisorile sale. Primi
rea lor se făcu

la Wyslicza

în Galiţia, unde: trecuse

Casimir

Cracovia, pentru a petrece serbă
torile,
- nuar 1474, într'o Duminecă
1,

din

la 16 la:

Laiotă rămăsese Domn muntean,
Măria Sa Basarab cel de-al doilea. El domni
însă o lună în

capăt,

de. la

24

Novembre

la

23

Decembre.

În
adevăr, Turcii se întorsese acum
din Asia,şi pe
toate drumurile Balcanilor roiai
i cetele lor care
apucai spre moșiile, oraşele,
cetăţile unde erai
obișnuiți să stea. Pacea cu
Uzun-Hasan se socotia ca sigură, şi Sultanul nu
oprise în iernatece
pe nimeni, rămiîind numai
cu lenicerii săi. Cind
auzi despre ce îndrăznise
a face Domnul moldovean în lipsa sa, el porunci
îndată noului beglerbeg al Greciei, stăpînul
tuturor ostașilor din Europa, Bosniacul Soliman-beg
Eunucul (Hadim, Hadimbul), să pedepsească
pe călcătorul de pace,
care nu-și plătise nici birul
pentru anul acesta, să
Sonească pe omul de paie
adus de dinsul — în:
care însă unii văzuse pe
Vlad Ţepeş însuşi, care
Stătea „acum

iarăși

liber la Buda şi doria să
tragă în țapă
pe

oameni,

cînd

în

închisoare”

trebuia

să
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se mingiie cu şoareci şi paseri — şi să
Bucureşti iarăşi pe credinciosul Radu.

. 145

aşeze

în

Ştirea despre luarea acestor măsuri de răsplătire
sosi la Ragusa prin solii oraşului plecați din Constantinopol la 23 Decembre 15. Încă de la 23, cu două

zile înnainte de Crăciun, Laiotă
o armată
ce

s'o

de

15.000 de Turci,

înfrunte.

Învingătorii

fusese

bătut

de

pe care nuavea cu

săi, oaste mai proastă:

a sangreacilor : de margine, navrapi sai azapi dintre
acei ce puteaii prăda singuri, dar nu se puteai lupta

fără leniceri, se luară după dinsul care fugia la
«părintele» săii din Moldova. Ştefan nu se aştepta la.
această răpede schimbare a lucrurilor, și ei putură

pătrunde pănă la tirgul de vamă, neîntărit, al Bir-.
ladului.
Cînd Domnul se cobori însă în "Tara -de-jos, făcînd tabără la Vasluiă, unde stătu pănă în Februar,
- jefuitorii plecară, zburătăcind, îndărăt, spre a căuta,
în 'Țara-Romănească, a păgubi şi ucide pe boierii
ce se dăduse de partea Domnului de patru săptămîni. Aici la Vaslui, îl găsiră pe Ştefan Trimeşii poloni, Byszowski și Suhodolski, cari aduceai indoita făgăduială că oastea Podoliei va veni
în ajutor şi că se va stărui pentru pacea cu Radu.
Ajutorul nu sosi, fireşte, nici-odată, iar, cit pentru
împăcăciune, Ștefan, încă în tot focul miîniei sale,

răspunse că nu-i trebuie, căci Radu e una cu Turcii.
Domnul

va

fi

stat

în

lagăr,

unde-și

adusese
10
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pe fiul cel mare,

Alexandru,

Elena, pănă ce se văzu în Maiă

pleacă

asupra

Albaniei

nişte în acest an.

că

și că el va

şi pe fată,

beglerbegul
avea

-

deci

li-

N

Liniştea aceasta o mai asigura o împrejurar
e,
cu totul neprevestită. Radu nu se putu
bucura de

izbînda pe care i-o ciştigaseră Turcii, Cine ştie
cum,

bietul om muri, — mai curînd într'o ciocn
ire cu
oamenii
lui Laiotă, pe care fără indoială că “Ştefa
n
îl trimesese iarăşi, din tabăra sa, şi-i
dădu necon-

tenit ajutor 119, Laiotă era un om fără
conştiinţă
şi fără recunoştinţă, între altele și fiindcă
era foarte
slab și fără prieteni. Putea el să se încu
mete a
răminea Domn fără voia Turcilor? Şi putea
ii să-l
răspingă aceştia, cari nu mai aveati niciun fiii de

Domn

la dinșii,

tare Sultanului,

cînd

el venia să ceară

făgădaind

acum

bir şi aducînd

ier-

bani?

El aduse şi în oastea turcească, —
al cărei rost
în Asia, împotriva lui Uzun-Hasan,
nu se înche-

iase cu

totul atunci cînd scrisorile acestuia răsco
lia toată lumea creștină pănă în Franţa
15 —, un
ajuto

r de cîteva mii de oameni 151, La 26
Iunie el

se întorsese şi vestia

Braşovenilor

pacea» cu Împăratul păgîn 152,

că

«şi-a

făcut

Îşi stricase însă pacea cu creș
tinii. Deocamdată
întoarcerea lui Laiotă se făcu
în linişte, căci,

cari

acum cu multe greutăţi imp
resurarea cetății

RR

duceaii

m

după ce i se luase lui Ştefan
grija Turcilor,
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Scutari în Albania Veneţienilor, — venise grija
Tatarilor. Crimlenii, supt călăuzirea unui fii al
lui Hagi-Ghirai, Aidar (Haidar), prădară straşnic,
la sfârşitul lui lunie, în preajma Nistrului, pănă
supt zidurile Cameniţei; Palatinul polon, Mihai
Buciaţchi, fugi înnaintea lor. În acelaşi timp însă,
Trimeşi ai Sultanului ajunseră în Moldova, şi ei
cerură lui Ștefan următoarele lucruri, :pe care le
putea da numai un invins: fără nădejde: ieșirea
Moldovenilor, nu' numai din Chilia, ci chiar din
Cetatea-Albă, şi plata birului rămas în urmă 153,
Era să fie deci războiii cu Turcii, un mare războiii hotăritor pentru soarta Romînimii întregi.
Nimic nu-l mai putea înlătura. Şi dacă Laiotă, credinciosul Sultanului, va fi, în clipa cea grea, Domn
al Ţerii-Romănești, năvălitorii vor putea pătrunde
pănă la Milcov şi necontenit ei vor avea hrana lor
din grinare romăneşti. Nerecunoscătorul trebuia
înlăturat.
Pentru această goană de Domn, Ştefan găsi un
ajutător. În 1474, Voevozii Ardealului erai Ioan
Pongrâcz şi Vlasie Magyar. Acesta din urmă ţinea

la dinsul pe Basarab-cel-Tinăr, care, de cînd La-

iotă era om turcesc, va fi căutat într'una să fie pus
în locul:lui. Dacă ar fi cerut porunci de. la regele Matiaş, care stătea acum departe, în Silesia,

la Breslau, cu totul cuprins de alte.interese,i s'ar
fi răspuns să nu tulbure liniştea la: acest hotar. Dar

de mai

multă vreme

Voevozii

Ardealului se de-

prinseseră a lua de la sine hotăririle lor, pentru care
fapt ei răspundeaii. Între Ştefan şi Voevodul 'din
Ardeal se făcu o învoială, în puterea căreia Laiotă trebuia să. fie înlocuit cu Basarab-cel-Tinăr.
într'o îndoită năvălire de iarnă.
„o:
La l-ii Octombre deci, Ştefan era înnaintea cetăţii

Teleajinului,

căci încă

de la înfrîngerea

lui Radu

Muntenii nu mai stăteaii în Crăciuna și în Ținutul

Putna, așa încît singura piedecă în calea duşmanului era această cetate din Prahova. Pircălabii fură

tăiați, familiile lor, averea lor prinse. Vlasie Magyar saii mai degrabă vicevoevodul și comitele
Secuilor, Ştefan Bâthory, care fusese de față la
Baia şi se încredinţase cu ochii săi de vitejia și

hotărirea Moldoveanului, sosi cu Basarab-cel-Tinăr.
în același timp: răspins întăiă în întîlnirea dela.

5 ale lunii, el răzbi la 20 pe Laiotă 13,
Turcii zădărniciră însă aceste

biruinți. Văzînd că

orice silinți nu izbutesc în Albania, Sultanul îndreptă pe Soliman beglerbegul asupra Moldovei,
cu porunci să aducă de barbă pe Voevod, să ierneze la Cameniţă şi de aici să se arunce asupra

Leșilor şi Ungurilor.

Ştefan

se dădu

îndărăt

faţă

de cele d'intăiii cete ăle Turcilor care trecură Du-.
_nărea în ajutorul lui Laiotă. Iarăşi el făcu
tabără
la Vasluiă ca şi la începutul anului: aică.pr
imi el

pe Trimesul venețian. Paul -Ogniben,
care se întorcea din . Persia, de la Uzun-Hasan,
şi-i dădu, la:
29 Novembre, o scrisoare .către
Papă, asigurînd
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“pe acest căpitan firesc al întregei creştinătăţi ameninţate, că a primit veşti de la Uzun, prin solii
acestuia şi prin Ogniben, şi că, de spre partea lui,
e hotărît <a se lupta din răsputeri pentru creștinătate» 15. Totuşi de nicăiri nu-i venise nici un
ajutor însemnat decit Secuii — vre-o 5.000, după
mărturisirea lui Ştefan însuşi către Regele Poloniei,

— 1.800, după
— şi, pe lîngă dinșii, ostaşi unguri,
socoteala Regelui Matiaş. Pe aceştia i-i lăsase, pe toți,
comitele Secuilor întorcîndu-se acasă, căci Ardealul m'avea voie să înceapă un războii, plin de
urmări, cu Turcii înşii. Basarab-cel-Tinăr se afla şi
el pe lingă Ştefan, cu cițiva fugari. În tabără, între
«viteji», Curteni, hinsari, boieri, în mijlocul țerănimii care venia din, munţi şi văi la tabăra lui Vodă
ca să apere ţara, țara lui și țara lor, -- frumoşi luptătoră simpli, cu căciuli înnalte, lungi plete şi ochi
de foc, purtind unelte de muncă prefăcute in unelte

de luptă şi arcuri atîrnate pe umeri 1% —, el petrecu

serbătorile de iarnă cu mai multă evlavie decit totdeauna. La ospeţele de Crăciun păharele păreai a
cuprinde pentru mulți, pe cari trebuia să-i aleagă
soarta, împărtășenia, sfinta împărtăşenie cu neamul

lor,

înnaintea

morţii.

Cu

toţii se legară a posti

patru zile cu pîne şi apă, dacă Dumnezeii va scoate
din primejdie pămîntul ostenelilor lor.
Căci în zările albe ale miezului iernei înnaintaă

mulțimile negre, zecile de mii de duşmani,
— ca lupii flămînzi.
ceri, Spahii şi gloată,

Ieni-

CARTEA IV.
LUPTELE

CU

TURCII.

1
Lupta de la Podul-Înnalt.
Ştefan avea deci o oaste de țerani:

-de

mii de

încă Ruşii — în munte, din codrii
“unde nu eraă încă Nemţii — în
chemase la vinătoare de iarnă
luiului şi Tutovei, şi ei veniseră

la plecare,

vre-o treizeci

— pe unde nu erai
ţerani, Gin Nistru
Bucovinei — pe
Dunăre. Vodăii
în pădurile Vasfăcindu-și cruce

obișnuita lor rugăciune

fără

cuvinte,

care se ascultă în Ceruri. Erai tot vînători .pricepuți şi ageri, din neam în neam; astfel ei îşi
îndepliniră sarcina cu' destoinicie: mînară fiarele
în 'hăţiş și le uciseră.
Soliman Eunucul, beglerbegul Greciei, veni la Dunăre cu vre-o 100.000 de ostași în stare să se lupte
cum trebuie și cu vre-o 20.000 de ţerani creştini

din Bulgaria, cari deschideau drumurile şi ducea

carele cu proviant.

în preajma

apei,

Cu: dinsul

amîndoi

se unise, poate

feciorii

aici,

lui Mihalogli,

stăpînii temuți ai acestei graniţe dunărene. Domnul
„muntean,

bietul

Laiotă,

care totuşi în fundul cuge-

tului — ca ori-cine din neamul săii— era mai bucuros
să fie cu creştinii, cu toate că nu putea fără învoirea
şi sprijinul păgiînilor, fu silit să-și adune boierii şi

satele, pentru a merge,

cu inima frîntă şi faţa aco-

perită de ruşine, în urma Turcilor ce veniaii ca să
dărime o Domnie romănească, să piardă o parte
din poporul lui.
Dunărea se trecuse foarte lesne pe la Nicopol.
Nu era nevoie de nici-o corabie, căci iarna întin-

sese de la un malla cellalt podu-i de ghiaţă ninsă.
Salahorii bulgari făcură drum larg prin zăpadă ŞI

dreseră podurile peste rîpi, bălți și riuri. Hrană
era din destul, cît timp se străbătea pămîntul supus
al Ţerii-Romănești. larna se îmblinzia, tăindu-şi
gerul, așa încît şi ea se arăta priincioasă năvălitorilor.
|
Așa se ajunse la Milcov. De aici însă pănă la

adăpostul

măcar

al dușmanului nevăzut,— undeva,

în vre-o pădure neagră, lingă o apă -prăpăstuită, —
mai era drum.
,
,
Căldura desfundase drumurile, înnecase ogoarele,
slăbise ghiaţa întinsă de asprul Decembre asupra

apelor. Sara şi dimineaţa, zarea se pierdea în neguri,

în -care se năzăriaii stații de luptători pentru Turcii
obosiţi, cari aveai pe sufletul lor povara
înfrîngerii proaspete de la Scutari. După ce
se trecu Siretiul, riul de graniță, pustiul se deschise
pretutindeni: înnaintea lor, în dreapta, în stînga;
satele
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dărimături;

focul

pus,

fără

părere de răi, de ţeranii plecați la oaste, ale căror
familii erai adăpostite departe în "Ţara-de-Sus, sai
_spre munte, nimicise căsuţele şi bordeiele. Apă
nu se găsia decit în bălțile otrăvitoare. Necontenit
se aşteptaii care cu pine de la Munteni, căci Mol-

dova nu voia să-și hrănească duşmanii.
Drumul

fusese ales foarte răi, numai

cu gîndul

de a găsi mai răpede pe Ştefan, de a-l zdrobi, a-l
«prinde de barbă», cum era porunca, a supune
Moldova şi a prăda apoi la Răsăritul şi la Apusul

ei. Pe malul drept al Siretiului se urca larga.cale
a negustorilor care ducea la Capitala ţerii. Dincoace,

intrai curînd în Ţinutul dealurilor îngrămădite, văilor înguste,

riurilor

făcute de ploi în
frămintă

mocirlele

a dezgheţului,

cu

maluri

adincuri.
cîteva

nutrită

înnalte,

miașştinilor

Nenumărata mulțime
zile,

în umezeala

neîndestulător

rece

şi fără rin-

duială, hărţuită de duşmanul, veşnic ascuns, care
ucidea fără greș pe cercetaşi, pe vinătorii de pradă
şi de hrană, pe bolnavii rămași în urmă şi pe cei
ce rătăciaă,
„Lui

Ştefan,

care

vedea

Ginsul, locurile acestea

cum

'norocul

vine

îi erai bine cunoscute.

spre

În

codrii Vasluiului, pe cari vara îi curățise de smircuri, văzuse el pe tatăl săii, Bogdan-Vodă, strivind
pe Poloni, dîndu-li jos de pe cai căpitanii, morți,
silindu-i să părăsească pămintul de pustiii şi curse
al Moldovei. Nu tocmai departe de Crasna, care
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văzuse biruinţa de la 1450, el îşi așeză oștile în
calea Turcilor. .
!
Stătu pe drumul de negoț care ducea la CetateaAlbă, pornind tot din Suceava. Duşmanii veniai
de la Birlad, trecuseră de Vasluii și acum ei apucai
“spre Iași, 'unde. erai : Curți domneşti din timpuri
mai nouă.În locul unde pîrăul Racovăţuluise varsă
în Birlad, făcînd o mlaştină între păduri, trecerea
era deosebit de primejdioasă.-Un pod de lemn lega
cele două rîpi 15, pod bun pentru. drumeţii obişnuiți, chiar şi pentru carele de marfă. ale -Lioveni-

lor; dar cu totul nepotrivit pentru'a

ținea greuta-

tea cămilelor,; a tunurilor, a miilor de cai, a zecilor
de mii de oameni,
— bulucul, veşnic îngrămădit, al
Turcimii. Din desișuri guri de tun, ca: nişte ochi
de mort, pîndiaii podul de-asupra prăpăstiei umede.
În margenea codrului așteptaă Secuii. cu săbiile.

lar în fund ardeau

zi după

Sfintul

în noaptea

loan,

9 spre

de Ianuar, a

treia

10 ale lunii, focurile

la care se încălziai ţeranii în cojoace, -cu arcele
pe umăr şi ghioagele răzimate de fagi şi stejari.
Ştafetele spusese

că Turcii se apropie,

că sînt la

cel din urmă popas și vor veni odată cu ziua.

Se ridicâ atunci o dimineaţă care nu sămăna cu

dimineața roşie a înfrîngerii Polonilor. :Acum “era
o dimineață oarbă, cu neguri groase lăsate pe.lu-

mina ei. În chiote de îndemnare

și de îndreptare,

venia învălmăşala de călăreţi a beglerbegului prin
glia cleioasă, tăiată de mărăcini şi de laţurile'bu-
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ruienilor uscate. Cei ce apucară a răzbate se suiră
pe scindurile podului, grăbiţi spre moartea ce pîn„dia în ceaţă.
,
.

Tunarii ţintiră după

zgomot,

din

amindouă la-:

turile drumului mare, şi podul se-prăbuşi în răcnete de spaimă și durere pe care le înnăbuşi îndată chiotul ce. cutremurâ pădurea. Ca o ploaie
deasă şi iute, ropotiră îndată săgețile: erai așa de
mulţi duşmanii, aşa de învălmăşiți în strimtoarea
peirii — Termopile ale neamului nostru —, încît arcașii nu puteai greşi. Ele veniai din toate părțile,
minate de un virtej de ură. Fuga era cu neputinţă:
gloatele nebune se împingeaii tot înnainte, şi cei
din urmă, grăbiţi să răsufle în larg, nu ştiaă ce
opreştepe cei d'intăii. .

Groaza dădu aripi acestora. Un

iuruș puternic,

şi poate pădurea blăstămată îşi va pierde farmecul
ucigaş! Strivind trupuri care făcuseră a doua oară
un «pod înnalt> de-asupra ripei în care curgeai
acum valuri roşii de-asupra tinei, Spahiii în haine
bogate, pe cai arăpeşti, se aruncară asupra izvorului săgeţilor. Secuii fură călcaţi în picioare, Şi

se împrăştiară

lăsînd

multe

trupuii

în urmă.

Ei

eraă străini, şi fuga nu. li descoperia. căminurile.
Ţeranii ştia însă ce-i aşteaptă pe dinşii şi pe toți
ai lor, din neam în neam, dacă se vor clinti dintre:
copacii aceştia ai codrului, dacă o spărtură se'va.

face în zidul lor. de piepturi goale. Topoarele, se- turbat asupra:
curile, ciomegele, ghioagele bătură
holda cruntă
taie
haitei lupilor ; coasele începură să
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a picioarelor cailor turcești. Cu cit ținea mai mult
frămîntarea, cu atita amestecul se făcea mai straşnic în desișul zăpăcit al duşmanilor. Ei nu mai
ştiaii nici pe cine aii în faţă, nici pentru ce se
luptă. Sultanul nu era în mijlocul lor ca să strîngă
pe toţi în jurul lui şi să-i îndrepte, pe cînd din-

colo Domnul

călăuzia toate mişcările. Ziua nu se

limpezise încă pe deplin, cind toată puterea vrăjmaşă, pedestrime, călări, salahori, tunuri, lăsă lunca
singeroasă şi fugi, cete-cete, în toate părţile.
„ ŞI în ziua aceia de Marţi, a desăvirşitei biruințe
— cea mai mare din viața lui Ştefan, şi asupra

celui mai puternic duşman —, și Miercuri, şi Joi,
pilcuri de vinători se ţinură în urma duşmanilor.
Mlaştinile-i înghițiai, pădurile-i prindea în bra-

țele lor negre, dindu-i în puiterea Rominilor, ghiaţa
riurilor se sfărima prăbuşindu-i în adincimi. Secerişul de iarnă al trupurilor; urmă ziua şi noaptea.
Unii dintre învinși avură mai 'mult noroc în nenorocirea lor, şi nemeriră la vadul cel mai apropiat, al Obluciţei, care ducea la Isaccea, pe pă-

mintul turcesc al Dobrogei.. Alţii crezură că se
asigură mai bine năpustindu-se peste Siretiii înna-

poi în țara lui Laiotă. Dar acest Domn

slab era

ne-

credința în chip de om. El ştia că în tabăra lui

Ştefan

-se află

Basarab-cel-Tinăr,

toamna trecută să-i smulgă

care

Domnia;

cercase

el vedea

în

că

Turcii nu pot răpune pe puternicul Domn
moldovean, el se aştepta ca Ungurii din Ardeal,
cari
primiseră cu cea mai mare bucurie vestea
izbindei
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lui Ştefan 155, ca însuşi Craiul Matiaş, care răspindi

îndată în lumea întreagă vestea isprăvii strălucite
-pe care o făcuse Voevodul săi moldovenesc, să
se amestece îndată în afacerile răsăritene. Astfel,
ca să se îmbuneze cu creştinii - d'imprejurul săi,
el lovi cîteva frinturi de oaste turcească ce-i rătăciaii prin. ţară, privită de Turci ca a lor, şi trimese unui prieten ungur un.steag ca dovadă a
vitejiei sale 159. E drept că şi în lupta de la PodulÎnnalt el pare să fi cruțat pe Romini, cruțindu-se
şi pe dinsul, adecă neamestecindu-se mai de loc
în crîncena învălmăşală.
Din partea lui, Ştefan rămase în locul unde învinsese. El puse să i se aducă înnainte prinșii,
foarte mulți la număr, cari scăpaseră de moartea în
luptă

numai

ca

să

găsească

pe

urmă

una

mai

puţin cinstită şi mult mai dureroasă. Mulţi erai
fii de oameni vestiți şi bogaţi, așa încît boierii lui
„Ştefan vorbiau de răscumpărarea lor. Dar Domnul

nu voi să

audă de tirguială

pentru a da drumul

âcelor cari-i călcase ţara în picioare şi întinseseră
6 mînă îndrăzneață către cununa sa. «Dacă aveţi
atiția bani şi putere, ce aţi căutat aice la mine»,
strigâ el nenorociţilor, cari fură înfipți în țepile ce
împodobiră sălbatec mlaştina cruntă. Singur fiul
lui Isac-beg, din marele neam al:lui Evrenos- beg,
ce se luptase cu Mircea, Domnul muntean, fu

cruțat de această cumplită moarte.
Se făcu

apoi

postul

de

pîne şi

apă_

care se
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juruise lui Dumnezeii

în clipele cele grele ale aș-:

teptării. Apoi țeranii se împrăştiară pe la satele:
unde în curînd mîinile lor de viteji erai să tre-.
zească sămănăturile nouă. lar «Ştefan Voevod,
cu mila lui Dumnezeii» — şi a nici-unui om de,
pe pămint! — «Domn al ţerii Moldoveis, stînd în
Scaunul săi: din Suceava, pe care nu-l putuseră
răsturna dușmanii, scria, la 25 lanuar, întregii creş-.
tinătăți cele ce se întimplase, cu ajutorul celui
ce sprijine dreptatea, în lunca Birladului. «Cind,
am

văzut

noi

așa

o oaste mare»,

spune

el tuturor.

acelor oameni vestiți cari nu prea auziseră de dinsul
pînă atunci, ne-am ridicat vitejeşte cu trupul

nostru şi armele noastre, şi li-am stătut împotrivă,

Şi, cu ajutorul lui Dumnezeii,

cel atotputernic,

am

învins strașnic pe acei dușmani ai noştri şi ai Creştinătăţii întregi, și i-am
picioare» 160,

sfărimat, şi i-am

călcat

în:

Mohammed al II-lea, care era acum un om bătrin
şi, mai mult încă, un om îmbătrinit de ginduri prea

mari şi de prea multe silinți, fu lovit în inimă de.

vestea nenorocirii din Moldova. Mai multe zile în
şir el nu primi pe nimeni; pregătirile sale pe apă,
de care se temeaii atiţia, fură deocamdată întrerupte; Ali-beg fu aruncat la închisoare ca acel
cunoscător al lucrurilor romăneşti asupra căruia:

apăsa mai
Văduva

Mara,

lui

greii

răspunderea

Murad,

mama

celor
vitregă

petrecute 161,
a

Sultanului,

fata Despotului sîrbesc Gheorghe, recunoscu
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față de Trimesul venețian că aşa o înfringere n'a
mai avut să îndure Turcii 162,
Însă cel mai mare dintre Sultanii pe cari-i avuse
pănă atunci Turcii, cuceritorul Constantinopolei,
al Serbiei, al Bosniei, al Caramaniei, nu era
dintre aceia cari-și dai înnapoi mina după ce
nai isbutit într'o lovitură dWintiii. El se hotări să
meargă însuși ca să pedepsească pe Ştefan, şi
strinse în același timp o minunată flotă, cu peste
trei sute de corăbii, pline de azapi şi de ciţiva
leniceri. La 19 Maii, corăbiile ridicară ancorele lor
din portul Capitalei turcești, şi, peste două zile,
Mohammed însuşi își stringea cortul pentru a merge
la Adrianopol.
Acum era vremea ca toţi
să arăte prin fapte că-i sînt
ceia ce făcuse el în folosul
Datoria aceasta față de el

lăudătorii lui Ştefan
recunoscători pentru
Creșştinătății.
şi față de diînşii toți

atingea întăiii pe Regele Poloniei, căruia Ştefan îi
făcuse atitea jurăminte, căruia şi acum îi inchinase
treizeci şi şese din steagurile culese la Podul-Înnalt 15, Lui îi scrise

deci

în

cuvinte

mai

căldu-

roase și mai mișcătoare, la această mare nevoie a
sa, cerindu-i, încă din Mart, 2.000 de ostaşi deprinşi şi la apărarea cetăților, ca să-i aşeze în Chilia şi Cetatea-Albă, de care Turcii se apropiaseră
pe ghiaţă şi în năvălirea lor trecută 16!. Mai voiă,

pe lingă aceasta, ca oastea Rusiei vecine să se
adune la Nistru,ca porţile Cameniţei să-i fie și lui
1

162
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deschise la o nenorocire și ca însuși Craiul să se
grăbească a-i veni în ajutor, cu toate puterile.

Mulţi dintre Poloni
vine a se face.

Dar

un om

care

greoiii,

chiar găsiaii că aşa se cuMăria

se

Sa

mișca

Craiul

mai

Casimir

ales

cu

era

grei

cînd la capătul drumului îl aștepta un adevărat
războiii, plin de răspundere. Trecuseră două săptămini de la plecarea lui Mohammed al Il-lea din
Constantinopol, şi acest trufaş ocrotitor al Moldovei, mare la vorbe şi încetinel la mişcări, era abia
la Lublin. Aici stătu de la 5 lunie pănă la 20, şi,
cînd, peste două zile de drum, el ajunse întrun loc
încă foarte depărtat de Lemberg, necum de Moldova, ce ardea de nerăbdare,—i se aduse vestea că
ostașii coboriţi din corăbiile turceşti ai luat, la 6
ale lunei, capitala negoțului Mării-Negre întregi,
Caffa, de care aveaii atita nevoie negustorii poloni. Casimir crezuse că a făcut totuşi ceva de
“folos, poftind pe Sultan, printrun Polon prins în
lupta de la Varna, la 1444, şi care ştia astfel turceşte, să nu cumva să se atingă de Ştefan-Vodă,
care stă supt aripa sa de vultur trindav 165!

Să fie Ungurul mai bun decît Leahul, îşi zise
Ştefan în fața căruia norul turcesc se ridica tot
mai sus în văzduhul străbătut de fulgere război-

nice. Învinsul de la Baia era, fără îndoială, un om
viteaz, un: om ager, și neamul lui Ştefan era şi

neamul părintelui acestui Rege! Străbunii Măriei
Sale Ungurului Matiaş purtaseră căciulă, cămaşă de
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şi opinci şi tăiaseră mămăligă pe talger de

lemn ca şi învingătorii

de

la Podul

Înnalt,

săr-

manii ţerani ai Moldovei! Înnainte de această luptă
şi în cursul ei chiar, Ungurii se luptaseră alături cu
oamenii lui Ştefan, vădindu-se astfel încă odată că,
dintre vecinii poporului romănesc, cel mai răi era
tot Slavul, — adecă Leahul.
Un întăi sol, om de rînd,nu ceru Regelui alta

decit să făgăduiască lui Ștefan un castel în care
să se poată oploşiîn Ardeal dacă l-ar răzbi Turcii,
şi cărți de trecere pentru 'Trimeșşii de cinste pe cari
i-ar îndrepta spre dinsul. Cărţile se dădură, iar,
pentru cetate, se lăsă hotărîrea pe mai tîrzii 146. Se
dădură şi porunci în Secuime pentru ca Moldoveanul să capete trei sute de luptători de acolo 18.
În Maiu incă, porniră spre Curtea lui Matiaş
Craiul, care lăsase acum războiul din Silesia de-

părtată şi se găsia în Capitala sa din

Buda,

trei

mari boieri ai Moldovei: bătrînul Stanciul, fost pîrcălab şi fruntașul boierimii moldoveneşti, apoi Duma,
fiul lui Vlaicu, deci vărul lui Vodă, şi Spatarul
Mihai, un sfetnic mai tînăr. Ei cereau să vie cu
dinşii oameni regali, cu cari să se poată înţelege

de-a dreptul stăpînul lor.
Dar aceștia zăboviră. În lipsa lor, Ştefan
luă ultimele măsuri pentru apărarea sa. Vasluiul părîndu-i-se

prea apropiat de dușmani,
prin

cele ce păţiseră acolo,

prea cunoscut acestora
el își întări

tabăra

la

Iaşi. Cind auzi că ţinta corăbiilor turceşti, pe care

le călăuzia Ahmed-Paşa Ştirbul, un vestit căpitan
ce se luptase de curînd și în Asia, e Caffa, el trimese în Crim pe cumnatul săi Alexandru ca să
apere Mangupul cu ostaşi moidoveni. Alexandru
se sui la Cetatea-Albă pe o corabie italiană, ajunse
la cetatea "părintească, o impresură, şi o cuceri

după trei zile, ucigînd

pe fratele săii Isac, înțeles

cu Turcii, şi, astfel, un vechii duşman al lui Ştefan 155, Domnul Moldovei ar fi trimes arcașii și hîn-

sarii săi şi la Caffa, unde erai destui supuși ai săi,
dacă Genovesii din acest oraş; negustori fricoşi,

nu S'ar fi dat înnapoi înnaintea legăturii pe care
Ştefan li-o propunea împotriva lui Isac şi a Sultanului.
a
A
|
" Cam pe aceiaşi vreme, niște cete de Turci, care

veniră în părţile Chiliei prădind,
dregătorii domneşti de la
mari pentru năvălitori 169,
Dar

corabia

italiană

ce

fură

margene,
dusese

gonite de

cu

pierderi

pe Alexandru se

întoarse la Cetatea-Albă cu veşti rele. Ahmed-Paşa
se înțelesese

cu

Tatarii;

el tăiase în bucăţi numai

pe Moldovenii ce se găsise în cuprinsul zidurilor:
Caffei. Ahmed încărcase în corăbii un număr
din

cei mai

frumoși

copii,

din copilele

cele mai

fru-

moase ale Italienilor de acolo, Şi-i îndreptase
spre

Constantinopol, adecă spre robie şi rușine. EI însă

nu

avea

de

gind

să

apuce

de-a

dreptul

drumul

tc i gi rate din Aainopol ip
spre Constantinopol : Sultanul, pe care

podagra-l

nul acesta războiul pe uscat
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împotriva Moldovei, i-ar a poruncit să meargă
asupra Cetăţii-Albe şi Chiliei.
Ştefan schimbâ pîrcălabii din Cetatea- Albă ; în
locul lui Luca și Bilcu, el puse pe Duma, un pircălab de cinste, care 'lipsia tocmai pe această
vreme din pircălăbia sa primejduită, şi pe un
Neamţ, Lucian Hermann, Luţian Hărman, venit
din Ardeal sai din Polonia, unde avea și legături
de negoț !*0, Chilia, care se putea apără mai grei,
avind şi ziduri mai puţin tari decit cele ridicate

-de Genovesi la Cetatea-Albă, fu dărimată 11. Dar
temerile lui nu scăzură prin aceste măsuri de
apărare : la 20 Iunie, din Iași, el grăbia pe solii
săi la Unguri să se întoarcă împreună cu Trimeşii
Craiului şi li cerea să îndemne printr'o ştafetă
grabnică pe Matiaş însușia veni spre Carpaţi, «cit
se va putea mai răpede, zi şi noapte, cu toată
puterea Măriei Sale şi cu toate oştile ce i-a dat
Dumnezeu, ca să nu ne lasesă perim, noi şi țara
noastră, de aceşti păgini». În adevăr, el aflase că
Mohammed va pleca spre Dunăre şi că AhmedPaşa se apropia cu corăbiile sale biruitoare ca să
înnoiască pe pămîntul moldovenesc grozăviile şi
prada din Caffa. Pe Munteni îi: socotia că sînt iarăși supuși cu totul Turcilor, că ei îi vor intra iarăși în ţară,—<căci Muntenii sînt pentru noi tocmai
ca şi Turcii».

Scrisoarea lui Ștefan fu primită în ziua de 25
Iunie de oamenii săi la Bistriţa; cu dinşii împre-
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ună erai Dominic, prepositul de Alba, care mai
fusese trimes în Ardeal în 1417312, Gaşpar de Othwan şi Mihai din Pesta, solii regelui Matiaş, Ei
veniră îndată în Moldova, şi încă la 12 Iulie, îndată după sosirea lor, Ştefan făcea să se scrie actul
prin care el făgăduia a fi credincios Craiului: dacă
Matiaş va veni cu armele în Ţara-Romănească
—

în Moldova

lui nu-i trebuia

tirile sale din 1467,

să vie, şi, cu amin-

nici Regele nu era tocmai bu-

Ccuros să vadă această

țară, — pentru

a se bate cu

- Turcii, Ștefan se va alipi la dînsul cu toată oastea;
tot aşa va face, dacă nu va fi împiedecat de boală
ori de un puternic dușman, și cînd Matiaș va
trimete cu acelaşi scop un «căpitan» al săi;
el va
ajuta Ungaria

Poloniei;
Regelui,

împotriva

Moldova
certele

de judecată;

de

oricui,

dar

nu va

nu împotriva

adăposti

neprieteni ai

hotare

se vor lămuri

trebile lor 133,

:

Solii se întoarseră îndărăt cu această

găsiră

pe

pe cale

negustorii îşi vor căuta în pace de

stăpinul

dată interesele

lui

hotărit

să

ce avea în Apus,

hirtie, Ei

lase

ca

deocam-

să se facă

apărătorul Creştinătăţii la margenea
răsăriteană a
Pămînturilor
sale:

putea

el,

Craiul

mare

şi

strălucit, să facă mai Puțin decit acest
mic Domn
Ștefan, cu țara lui săracă? Cu gîndul la
cuceririle
ce era să îndeplinească în paguba
Sultanului bătrin şi bolnav, el iertă cu totul
pe Vlad “Țepeș,
căruia-i dete Domnia asupra 'Ţerii-Romăneşti,
rămiind să şi-o cîştige el, cu vitejia
lui, cu agerimea
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la
lui crudă, drăcească. Aceasta o făcu el pe
,
mijlocul lui Iunie, şi Vlad plecă îndată în Ardeal
,
toamnă
în
şi,
,
Arghiş
in
t
Augus
4
unde-l găsim la
şi el
la Bălcaciiă 171. Dar, pe urmă, Matiaş se răzgîndi,
de
pul
episco
e,
Nicola
trimese un al patrulea soi,
.
nu,
ielile
făgădu
Knin, la Basarab, care făcea toate

să fie lăsat în pace. Laiotă luă asupră-şi în-

mai

datoriri ca şi cele luate de Ștefan, şi rămase
La jumătatea lui August, înnainte de a
îndreptarea către creştini a lui Laiotă —,
lui Ştefan erai la Buda, şi Matiaş iscălia

prin care încuviința

Domnului

Domn.
se afla
boierii
un act

Moldovei cam lu-

Şi
crurile pe care se îndatorise a le face acesta.
«dacă
,
Craiul se învoia să ajute însuşi pe Ștefan
însemnu vom fi ținuți», spune el, «de trebi mai
un adănate ale Crăiei noastre». El îi deschidea
să se
d
oricîn
putea
va
post în Ardeal, de unde
a
cetate
întors;
la
chiar,
întoarcă, şi va fi sprijinit
:
or
venil
Moldo
“ de adăpost fu încredințată îndată
Maor
munțil
era castelul Ciceului, în apropierea
în sfîrşit cu
ramureşului 15. Ştefan se va împăca
vor fi ca pe
Vlad, şi hotarele între cele două ţeri
Alexandru-celvremea lui Mircea Munteanul și lui
va părăsi
Ştefan
că
na
Bun, — ceia ce nu însem

Chilia sai -Putaa,

căci

cea d'intăii se ținea de

în viață,
Moldova întrun timp cînd Mircea era încă
iar cea de-a

doua

era în mina lui

Alexandru

la

sfirşitul stăpînirii sale.
La

această dată, Moldova

scăpase

de grijă, prin
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puterile ei singure, căci Regele celalt
, Casimir,
se mulțămise a stringe o adunare la
Iorczyn, în

ziua de 2 Iulie 1:6,
aștepta

iar de la Matiaş .nu se putea

nimic pănă

la deplina încheiare a învoielii.

Ahmed-Pașa se mulțămi să trimeată
la CetateaAlbă cîteva corăbii, care coboriră
patru tunuri
mari. Romînii pîrcălabilor ieşiră noapt
ea din ce-

tate și năpădiră asupra Turcilor
cu atita avînt, incit
tunurile rămaseră pe uscat, dar
cei ce le adusese
căzură în apă. La Chilia pustie
nu era nimic de

făcut.

Flota

tantinopol

6 Septembre
Simir,

se întoarse

pe la

doi

astfel

începutul

Ştefan

lui

intreagă la Cons-

August 133.

Iar la

se trezia cu Trimeșşii lui Ca-

nobili şi un

canonic,

cari-i

cerură să
întărească faţă de Craiul nevol
nic vechile legături.
Ceia ce se făcu,— fireşte fără
urmări, și pentru unul
ŞI pentru

cellalt 178, .

Era să vie măcar Regele cellalt
, despre ale cărui
pregătiri
pe

Dunăre

care trimetea pe mai
împotriva Turcilor?
Corvinul

veni

în

se

spuneai

multe

adevăr

lucruri

drumuri

la Şab

mari

oştile

şi

sale

aţ, pe care-l încunjurâ multă vreme Şi-]
luă în sfirșit, cu toate că
apărătorul era vestitul Ali
beg Mihaloglu. Cum era
cam lăudăros, Creştinăt
atea întreagă răsunâ
de
Vestea acestei isprăvi
de iarnă, care nici
înt
run
Chip nu se putea pune
alături cu isprava de iarn
ă
din 1475 a lui Ștefan.
Dar de aici Regele nu
merse
mai departe. O singur
ă ceată se trimese
înnainte
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asupra orașelor din Bosnia. În fruntea ei stăteau
Despotul Vuc, coboritor al stăpinilor Serbiei, şi.
Ţepeş al nostru, cari ei vor fi cerut să |i se îngăduie această pradă, pentru care Vlad chemase
pe boierii săi adăpostiţi în Ardeal. La Srebrnica,
unde erai minele cele mari de argint, şi în alte
două locuri, cele două căpetenii făcură un război
cum îl știa Țepeș! din zilele sale de Domnie romănească : năvălitorii se îmbrăcară turceşte într'un
rind, în altul ei încunjurară o pădure şi căzură pe
la spate asupra țeranilor înnarmaţi; Vlad rupea
cu minile sale pe Turci şi-i urca în ţepi ca odinioară. Cind se întoarseră ei cu prada, Regele era
însă

de

mult la Buda, Turcii prădaseră

în Februar

pănă la Oradea !9, şi planul marelui războiă cu
Turcii, în care s'ar fi amestecat şi Vlad şi Ştefan,
iar Venețienii ar fi plătit cheltuielile, se împrăștie
ca un vis strălucitor 1%, Veneţia trimese numai pe
un secretar care să vadă ce se petrece în Moldova; Papa se mulțămi a face episcop catolic al

Cetăţii-Albe pe
dară

solul lui Ştefan,

pe luptătorul

Petru;

viteaz şi-l uitară a

alţii lău-

doua

zi Kl.

II.
Lupta

de

În primejdiile

la Războieni

(Valca-Albă).

nouă îi răminea lui Ştefan

un sin-

gur tovarăș: boierimea, și mai ales țeranii Moldovei. Cu ei era să lupte din noii pentru țara lor.
Şi astfel era să se dovedească adevărul spuselor
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solilor săi la Veneţia,
tățirea

că

banii

cari răspunseseră la îndrep-

se dai

doar

Regelui

ungur,

care

e Domnul lui Ştefan: «că Ştefan-Vodă nu e supus
întru nimic regelui Ungariei, ci Domn al ţerii și
poporului săi» 182,
Data aceasta nu

mai

răsunâ

lumea

de

vestea

pregătirilor turceşti. Casimir al Poloniei putu să se
bucure în linişte de naşterea celui de-al unsprezecelea

copil

al

săi,

bucurie

de

părinte

care-l moleși cu desăvîrşire. Matiaş

din

mult

se

mai

tînăr,

avu

tot

răgazul

să

fericit

Ungaria,
gîndească

la a doua căsătorie, care trebuia să-i aducă o nevastă frumoasă, împodobită cu toată creşterea bună,

cu toată ştiinţa timpului şi cu o zestre de 100.000
de galbeni. Iarna trecu în cea mai deplină pace.
În primăvară, Ştefan se cobori
Ţara-de-jos.

În Maiă

1476,

din

Suceava

la 22, el se

spre

afla în Iaşi,

unde stătuse atitea zile de așteptare dureroasă în

vara anului trecut: acum îl vedem întărind unor
supuşi ai săi stăpînirea: peste pămîntul lor 15, Nu
mai ropotesc, ca altă dată, ştafete în toate părțile..
Pe

această

pregătirile
Acesta,
dovei ca

Mangup,

Decembre

vreme

Ştefan

trebuia

să

Sultanului,
la care
să afle

ce fusese

ştie însă de

venise un om al Domnului Molsoarta
familiei
domnitoare în

prinsă

la cucerirea

cetății

în

trecut, dusă la Constantinopol şşi măce-

lărită, răspunse
ce n'ar fi putut

printr'o solie care cerea iarăşi ceia
da decît un Domn slab şi înjosit:
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haraciul pe cei trei ani de zile de cind ţinea războiul, cetăţile de la Dunăre, prinşii din oastea
beglerbegului, şi mai ales fiul lui Isac, robii genovesi cari fugiseră de pe o corabie și se coboriseră la Chilia, de unde fuseseră duși la Suceava și,
în sfîrşit, lăsarea la Constantinopol,

ca ostatec, a

lui Alexandru, moștenitorul Coroanei moldoveneşti.
Ştefan răspinse

aceste cereri

în chipul

singeros

pe care-l întrebuințase şi față de obrăznicia solilor
tătăreşti : el ucise pe aceia pentru cari i se aruncau
amenințările şi trimese îndărăt cu ruşine pe dregătorii împărătești 181.
Mohammed al Il-lea strinsese un mare număr
de corăbii pe Mare şi în riurile din apropierea

Dunării 15, Beglerbegul Romăniei pornise înnainte,
oprindu-se la Sofia, şi la 13 Maii bătrinul Padişah
se îndreptâ şi elspre acest oraş, între albele coifuri

cal

şi

călătoriile

de

de pislă, tuiurile cu Craiă noii și cozi
sangeacurile

verzi,

ce-i întovărăşiaii

cucerire şi pradă.

Toată lumea credea

de

că el va merge asupra Un-

gurilor ca să li răsplătească rușinea de la Şabaţ
şi jafurile, neomeniile din Bosnia. La Belgrad se
făceaii în grabă întărituri. Un Trimes anume al
Papei venise la Buda ca să apere cu sfaturi ȘI
anateme

Ungaria

de

vre-o

năvălire

a Polonilor,

cari nu încheiase încă o pace trainică.
Din Sofia poate porni, în același timp, o oştire spre

Marea Neagră sai părţile apropiate ale Dunării-dejos şi alta spre Sava, care despărția pămînturile mai
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vechi ale Crăiei ungurești de locurile de veşnice
lupte ale Serbiei şi Bosniei. În stinga se desfăcură

însă numai cîteva cete, care dădură de
rilor de la hotare sai trecură Dunărea
dind în Banat şi în părțile vecine ale
Fraţii Mihaloglu aveaă şi acum grija în

lucru Ungupe furiș prăUngariei 155,
aceste părți,

unde de mult timp ei se deprinseseră a stăpini
.
Sultanul însuşi porni spre dreapta, şi la 22 Maiă el
se afla la Varna, aşteptînd corăbiile care-i aducea
ii
lemne pentru poduri, tunuri şi unelte de
războiii
de tot felul. Se spune că aici ar fi venit
la dînsul,

aducind

o frumoasă

mărgăritare

și

care pornise

încă

şubă,

pietre

împodobită

scumpe,

din

1475

cu

un Trimes

aurituri,

leşesc,

ca să îmbuneze inima

lui față de Ştefan: dacă a fost in adevăr
așa, atunci
trindăvia solului era de o potrivă cu
încetineala

stăpînului

se

său!

înfăţişă

păgin,

Oricum,

un 'Trimes

al lui Casimir

totuşi în tabăra întinsă a Împăratului

care

punea

să se răspundă —

nu la 22,

ci
încă de la 19 Mai,
— cu vorbe goale vorbelor goale.
Apoi crainicii dădură semnul plecăr
ii mai departe,

in margenea

O înseninase
Atunci

Mării

celei rele,

pe

care

primăvara

prin zimbetul și dezmierdările ei
1,

Ştefan

luptei cu moartea.

înţelese
De

că

lui i-a venit ceasul

nicăiri nimeni

nu se mișca
pentru dinsul. Papa era deprins
să dea bani numai
regelui Unga
riei, care

se

lăuda

pretutin

deni, muşcîndu-şi buzele de năcaz,
că Ştefan acesta, ciştiSătorul de biruințe, e un
Căpitan al lui, un Voevod
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căruia nu i se poate da nimic de-a dreptul

fără a se înjosi cinstea lui regală 155. Venețienii trimeteaii pe Domn la Prea-Sfintul Părinte din Roma,

care singur are chemarea de a sprijini pe creştinii
ce se află în primejdie şi apără cu sîngele lor crucea
lui Hristos; cît despre dinşii, bogaţii negustori îşi
aduceaii aminte că au dat 200 de galbeni cu
împrumut oamenilor lui Ştefan veniți în oraşul lor
şi-şi îndemnau secretariul aflător în Moldova să
ceară aceşti bani pentru a se hrăni acum cu dinşii 189
Se mai gindiau să ridice pe Tatari asupra Turcilor
şi astfel, fără cheltuieli, să dea un tovarăş de luptă

Moldoveanului 1%,
Casimir al Poloniei se întoarse din Prusia abia
la jumătatea lui August, ca să întrebe pe magnaţii săi cum s'ar putea ajuta Moldova, ca să stringă
la Camenița un lagăr, care prădă rău pe ţeranii
și nobilii vecini şi nu voi să se miştepănă nu vor
veni şi alți ostași din părți mai depărtate de margene, pănă nu se va pune în fruntea tuturor
Craiul, care nuavea cea mai mică plecare pentru :

aşa ceva 191. Matiaş, care primi pe la mijlocul lui
lunie soli ai lui Ştefan, ce-i aduseră aminte de făgăduielile

lui de mai dăunăzi 1%, avea mintea numai la

nuntă, la asigurarea drumurilor pentru mireasă,
căreia Turcii de la Marea Adriatică ar fi voit să-i taie
calea ; el se maigîndia doar la granița sirbească, spre
care porniseră jăfuitorii Sultanului şi unde se încleştă peste cîtva timp o luptă indărătnică, la Semendria. Spre Ştefan el îndreptă numai pe Arde-
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leni, asupra cărora era Voevod acum învingătorul
lui Laiotă, Ştefan Bâthory: un om viteaz, dar care,
ca toți ai lui, obișnuia să vie. totdeauna la sfîrşit,

cînd. se culeg . snopii secerați de altul sati se. poate

arunca asupra lui răspunderea pentru holdele pierdute. Şi, chiar să fi fost el altfel, ce zor aveaiiticniţii Saşi, Secuii ce simţiseră cît de adînc taie sabia
turcească, iobagii duşi la măcel cu mintea întu-

necată,

ce

zor aveai toţi aceşti Ardeleni ce n'a-

"veaii decît

grija

Ardealului,

ca

să

urdiilor furioase?

stea

în calea

Ştefan își făcu datoria, lăsînd celelalte în grija
lui Dumnezei apărătorul. Satele din. “Țara-de-jos
porniră spre munte, pe cînd luptătorii se adunaiă
cu cealaltă țerănime

în

tabăra

rile se pustiiră,şi făcliile de

Domnului.

nimicire

Tirgu-

erai

ţi-

nute gata, cînd duşmanul s'ar fi apropiat de dinsele.
Cetățile dunărene, spre care privia cu lăcomie
Sultanul, fură întărite după putință, şi se pare că

la Chilia,

unde

zidurile

fusese

date jos în 1475, se

întruchipă în grabă un gard de țeruși legaţi cu răchită, pe cînd Cetatea-Albă înnălța. mîndră înnaltele-i ziduri vechi.
Domnul

şi vre-o

se aşeză

la Birlad, cu 30.000

10.000 de boieri, Curteni,

sari
— adecă
,

puterile

De aici scria
din Brașov

de ţerani

«viteji» şi hîn-

ce le avuse şi în anul

trecut.

el la începutul lui Iunie prietenilor

în aceste cuvinte, puţine şi hotăritoare:
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«Sintem în lagăr cu toată puterea noastră î mergem asupra Turcilor» 195,
Aceştia veniaii din Dobrogea. Laiotă, care îşi
întărise cetăţile şi scria la 15 April, la 9 Maii și

la 14 Iunie din «Cetatea-Nouă», adecă Gherghița 1%,
merse

înnaintea

meni,

cari

stăpînului său

nici: aceia

nu

erai

cu

10.000 de oa-

bucuroși. de un

astfel: de războiii 19%. Cinci poduri se întinseră peste
Dunăre la vadul din Obluciţă, vechea şi vestita
trecătoare,

_E de crezut că Ştefan a făcut şi el ceia ce făcuse în 1462 Vlad "Ţepeş, că a stat în dosul mlaştinilor malului jos, oprind cu săgețile trecerea Turcilor, care se zăbovi mult timp. Cumnatul săii Şendrea, de bună samă Şendrica, fiii al lui Şandru
din Dorohoi, şi Vistierul Iuga îl ajutau să apere
intrarea țerii sale 1%. Abia pe la 15 Iulie putură

trece toți ostașii, jăfuitorii și salahorii Sultanului,

revărsîndu-se asupra Moldovei. Sfatul cel bun al
ticălosului Laiotă nu-i lăsă data aceasta să se încurce în bălți, rîpe şi păduri, de unde-i putea pîndi

aşa de sigur moartea. Mulţimile Greciei și Asiei
trecură Siretiul şi prinseră a se sui pe drumul cel
mare

al malului

drept,

ca

Radu-cel-Frumos,

ca

Matiaş Corvinul, ca Ştefan însuși cînd mergea spre
Suceava ca să iea moştenirea părintelui săi.
Cu citeva zile înnainte, prietenii cei noi ai Turcilor, Tatarii, al căror Han,

Mengli-Ghirai,

se

în-

chinase Sultanului în timpul robiei sale, se arun-
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caseră asupra țerii, mulți, iuți şi cumpliți.
Apucind
calea lor obişnuită de-a lungul Nistrului,
ei trecură

printr'un vad de

sus al apei, fără a putea

să fie

"opriţi de slabele puteri ale pîrcălabului
Gangur din
Orhei. Peste Prut ei răzbătură pe
la Ștefănești, în

Ținutul Botoşani, făcîndu-se a ținti asup
ra Sucevei, unde stătea adăpostită Doamna
Maria. Soţia
lui Ștefan fugi pe căi ascunse spre
Hotin, unde

se găsi în siguranţă,

iar horda

se

învîrteji asupra

Păminturilor de la Siretiă ca o vijelie
de pierzare,

şi plecă tot

atit de răpede cum venise, trăg
înd după

dinsa robi ce nu erati să-și mai
vadă ţara înnapoi,
miile de robi săraci ce nu se
puteai răscumpăra.

Prin ştafete de spaimă vestea acea
sta sosi la
Domn, care trecuse şi el Siretiul,
nevăzut de nimeni, și

aștepta clipa în care ar putea
prinde.la
strimtoare, între codrii prieteni,
în preajma unei
ape fără pod şi fără vaduri,
pe marele să duş-

man.

Cind

vestea

aceasta se lăți,

un

strigăt de
durere şi de milă străbătu rîndurile
țeră
nimi
i: înnaintea ochilor umezi se năzăriră
casele în flacări,
holdele călcate de tropotul cailor
pustiului, bătrinii,
nevestele, copii
robia

de unde

i "minaţi de ştreangul
Tatarilor în
nu se mai întoarce nimeni.
Ei nu

se răzvrătiră, vitejii cari răpu
sese Turcimea în pă
de la Vaslui, cari înduraă
de două luni de
zile suferințile căldurii năpr
asnice, hranei puţine
Şi rele, mersurilor pripite:
se ruga numai să ]i
durea
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se dea voie a-şi cerceta o clipă vetrele; după care,
orice ar găsi, ei se vor întoarce.
Ştefan li îngădui cererea, care era aproape o
osindă pentru dînsul. Vor putea sta două săptămiîni, iar pe urmă-l vor căuta în codri,— dacă va
mai fi acolo saii undeva, pe pămînt. Stringînd întun mănunchiii sfint care se închinase morții
boierimea şi Curtea sa, el se înfundâ tot mai adînc
în văile înguste.
La 24 tabăra turcească ajunse la Roman, — un
oraş mort şi o cetate pustie. Laiotă mergea înnainte,

călăuză bună a duhului răă. Peste două zile, păginii, duşi de un creştin ca acesta, stăteaii înnaintea.
Cetăţii Neamţului, ce-şi înnălța zidurile pe un deal
rotunzit, într'un 'Ţinut înnalt, de o nespusă frumuseţă, avînd în fund, ca razim, Carpaţii.
-Ce era să mai aştepte Ştefan care auzia din
adăpostul săi vuietul mulțimii, pocnetul sineţelor
şi zguduitorul cîntec de nimicire al tunurilor ?
Ceva

mai

sus

era

Baia,

şi, odată

ce

trecea

duș-

manul de Baia, el ar fi avut pănă la Suceava
drumul lesnicios făcut de cursul apelor limpezi.
Se aşeză deci în margenea Pirăului Alb, într'o vale
strimtă, bogată în păduri bătrine. Și, cînd trecu în
sfirşit Sultanul, lăsînd: în urmă: împresurătorii Cetăţii

Neamţului, —

el se

vădi prin salutul săgeţilor.

Acum era însă soarele de lulie care luminează
toate ascunzătorile. Căldura curăţise bălțile, uscase
riurile, care pe aici nu-şi sapă prăpăstii. Moldovenii erai puţini, şi nu dintre aceia cari se lasă
12

SULTAN UL MOHAMMED.
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Domnul
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lor. Laiotă

ştia bine ţara şi oamenii. Şi inima Turcimii întregi
dădea viață taberii dușmane: Sultanul Mohammed,
pentru cinstea bătrineţelor căruia se dădea lupta.
Boierii se închinară frumos înnaintea morții, şi

o primiră în față. Periră astfel — bunicii lingă nepoți, înveșmîntaţi în același giulgii de glorie —
Stanciul şi fiul săii Mirzea, Bodea Vornicul, Paşcu,
Buhtea, Ivașcu al Hrincului, Şteful al lui Isac,
Mihai Spatarul, Postelnicul Iuga, Dajbog pîrcălabul
Neamţului, Stolnicul Barsu, Ilea Huru Comisul, şi
atiția alții vrednici de a fi pomeniți în veci pentru
bucuria cu care şi-aii vărsat sîngele gîndindu-se
la cei ce vor veni după ei, la noi şi la cei ce vor
trăi după moartea noastră. lar Ştefan însuși, pe
care norocul îl păstră pentru neamul nostru, vorbeşte astfel despre această . nenorocire, care se
poate. plinge fără a ne ruşina vre-o dată de dinsa:
<Eu și cu „Curtea mea am făcut ce mi-a stat prin

putinţă, și s'a întîmplat ceia ce ştiţi. Pe care lucru
îl socot că a fost voinţa lui Dumnezei ca să mă
pedepsească. pentru păcatele mele, şi lăudat să fie
numele lui!>
Ştefan nu trecu hotarul, căci nicăiri n'arfi putut
el să aştepte o primire potrivită cu numele săă,
de nicăiri nu S'ar fi întors cu o oaste nouă. Cei
ce ai spus că l-ar fi văzut într'o ospătărie la
Sniatyn în Pocuția, cu alţi pribegi, s'aii înşelat : mai
bucuros, — dacă ar fi voit să părăsească pămîntul

80
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'sfint 'al' ţerii sale, — putea să se odihneascăîn ce'tatea-i ardelenească,

în Ciceii, unde

ştăteai

incă

de la 1475 pîrcălabii!
lui.
„Dar

în

el nu se

zădar 'de la

duse nici acolo'ca
'să milogească

aceia despre

«unii se bucură "poate

cari

ştia

bine că

de paguba.
pe: care i-aăifă-

„“Cut-o “lui şi țerii lui Necredincioşii»197,:E1 ştia:că
“zarea, acoperită acum 'de'aburii calzi ai celui mai.
“scump 'sînge al Moldovei,
de fumul: 'care se ridica
de-asupra tuturor : tîrgurilor moldoveneşti pănă la

„ Suceava şi 'pănă la Hotin, 'se'va lumina peste
“puţin pentru dinsul.Pe două mari nădejdi i se
"răzima

sufletul, pe

trebuia să-l frîngă,
“putea trăi Moldova

care

jalea 'nu-l

frinsese şi nu

căci prin acest suflet numai
acum şi pururea. Întăiii, făgă-

“duiala cinstită a țeranilor; boierimea .înroşise cu
“sîngele ei Valea-Albă:a pirăului limpede din codrii
Neamţului, umbrele

nEmîngiiate 'ale Sfatului dom-

„nesc plingeaii, în lunca: plină

de

trupuri, pentru

"biruința, pe care'n'o putuseră cîştiga, pentru -peirea
“desăvirşită a ţerii. Dar trăia 'sutele de mii de
ţe„rani pe umerii suferitori ai cărora se răzimail,
atunci ca și acum, toate. După trecerea celor două
săptămini, în care se sărutase fruntea celor vii,

“se pomeniseră morţii și se căutaseră în zădar robii,—
"Pilcuri, pilcură "sătenii se suiai 'pe poteci 'ştiute
numai de dinşii câtre Vodă 'care era în'
munte şi
ştia să cheme pe ai săi la dinsul. Pe cînd se
înfiripa

astfel oastea cea nouă, Turcii, pe cari-i
lega în jurul

Sultanului numai frica unui dușman

ce nar fi fost

LUPTA DE LA RĂZBOIENI
încă. învins,

181

se risipiseră pretutindeni şi, asupra

cetelor'răzleţe, pe care din cînd în cînd se găsia cine
să le împuţineze, ca şi asupra lenicerimii. supuse şi
strălucitorilor Spahii ai Padişahului, zburau iazmele
răzbunătoare ale Ciumei: și Foametei. Hrănită de
căldurile straşnice ale lui lulie şi August, boala
înghiţia pe bolnavi în ceasul în care pusese mina
pe dînşii, şi pinea se făcuse. aşa de rară, încît un
dărăb se plătia cinci aspri 19%, Oastea. biruitoare
se topia ca de un blestem.
Din toate.părţile veniaii pe urmă veşti rele. Toate
cetăţile moldoveneşti se ţineaii bine, şi, fără cucerirea.

lor,

fără așezarea

Turcilor în

ele, la ce fo-

losise baia de singe din Valea-Albă, la ce folosia
prada din fiecare zi, rătăcirea oarbă, așa de obosită,
de la o. bucată de vreme, pe toate cărările Moldovei, supuse numai pe citeva săptămîni? La Suceava. se putu arde numai tîrgul, pe care nici nu-l
apăra nimeni ; ghiulelele de piatră loviră în zadar,
la Apus, în zidurile Neamţului, la Răsărit, în acăle
ale

din

Hotinului,

stinca

amîndouă înnălțate

muntelui.

Cinci

sute

în vechi timpuri,

de leniceri fură

prinşi lingă Chilia, şi periră. Păzitorii Cetăţii-Albe
se răpeziră asupra unui buluc tătăresc ce se întorcea spre casă, ducînd
dădură drumul

mii de robi, îl sfărimară şi

bieţilor oameni,

torși de pe cealaltă

lume,

cari se socotiai în-

aşa de mare li era

bu-

curia că se vor întoarce în sfirşit acasă, unde căsuţa

arsă se putea ridica
rului din tabără 1%,

din noii la venirea gospoda-
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Pe Marea albastră aşteptaii corăbiile cu pînze,
„luntrile ca să treacă înnapoi pe Împăratul neînvins,

sai cercetaii porturile muntene și crimlene pentru
ca să aducă de acolo hrană la zecile de mii
de ostaşi. Dar o straşnică vijelie de August le
zgudui ca un cutremur şi deschise adincurile tulburate pentru veşnica odihnă a corăbierilor Sultanului. Tot mai mult erai răzbunați morţii viteji

din Valea-Albă.

În sfîrşit, Ungurii veniai. De la Neamţ, încheind,
credea el, cu Ştefan, Mohammed trimesese pe Laiotă
ca să prade în Ardeal. Acesta apucâ prin pasul
Oituzului, dar se dădu răpede înnapoi, căci ca un
„trăsnet îi venise vestea de spaimă că se apropie,
cu
30.000 de oameni, Ştefan Bâthory, Marele-Jude-

cător al Ungariei,

căpitan al oștilor

crăieşti îm-

potriva Turcilor, şi cu dinsul acel care știa
să
spulbere Domnii şubrede, să cadă din văzduh
asupra Turcilor, să înnalțe în mărirea țepilor
pe
oamenii uşurateci cari doriaii ce nu eraiă
în stare
să apere: Vlad-Voaă însuși, Dracul, Țepeș.
Laiotă
dădu răpede de ştire stăpinului săi,
iar el se
ascunse în margenea munților,Ja reședința
sa din
Gherghița, unde era la 1-iă August,
atunci cînd
„duşntanii săi — căci chemarea oştii se făcuse
numai
pe ziua de

24

abia din Mediaș,

lulie,

la

Turda:
— se

clintiseră

departe, în Apusul Ardealului %1.

Ungurii veniră întăiă la Oitu
z, ca să împiedece
năvălirea Turcilor în Ardeal
. Aici se găsia Bâthory,

_
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în satul Breţc, la 16 August, pe cînd Ştefan, al cărui

cuib de pîndă îl găsise în sfîrşit, pîndia din inima
muntelui 22, Sultanul, care se oprise la Neamţ, pe
cînd călăreţii săi atinseseră Suceava şi Hotinul, părăsise împresurarea cetății, silit de nevoi şi de
veştile rele şi pornise spre

Pănă

vaduri.

sfîr-

la

şitul lui August, valurile tulburi ale Turcimii întregi se strecurară spre .Dunăre şi Mare, păs-

tiînd ca răsplată pentru atitea osteneli, ca despăgubire pentru atitea pierderi, numai prada sărăciei noastre, care nu putea uimi pe nimeni. În
urma Sultanului plecat fără ispravă, ducîind cu
sine, aşa cum îl adusese, pe Alexandru-Vodă fiul
lui Petru Aron, din care voise a face un Laiotă

pentru Moldova?%, se înnălțaii mindre întăriturile
Chiliei şi zidurile vechi ale Cetăţii-Albe. Stăpînul
adevărat al Moldovei se coboria
un noii descălecător de ţară.

din

munte,

ca

- Solul venețian, Gerardo, care se oprisela Braşov,

pănă se va potoli furtuna, putea scrie, în cele din
urmă zile ale lui August, aceste cuvinte care judecă războiul lui Mohammed al II-lea în Moldova:

«Sultanul a ieşit din țară cu cetele sale fără a fi

luat o singură

cetate şi fară altă

pagubă

pentru

Moldova decit prada ce a duscu sine; iar ŞtefanVodă a ieşit din munți şi călăreşte viteaz prin
toată

Domnia

lui> 21.

Pe acelaşi timp se aduceaii la Buda Turcii prinși
în Serbia,

cu steagurile,

trîmbiţile,

tobele

lor, şi
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ei meigeai

legaţi: cot.la cot în vederea Trimeşilor;

Creştinătăţii. Era sigur. că pănă în primăvară Sultanul nu va putea: găti nici-o oaste, Şi că fiara tur-

cească-şi va

linge

doria- din toată

Romănească

numai

inima.să

rănile
aibă

de

primite.. Ştefan
vecin

în Ţara-

pe Vlad Ţepeş, care se mişca necon-

tenit, stăruind, aproape şi; departe,la Unguri, şi la

Moldoveni

— pentru

aducerea

sa

în

Scaun,

care

ar fi pusiarăşi întreaga Dunăre în mîna creştinilor,
şi li-ar fi dat măcar tăria ce o aveati la 1462.

Deci la 6 Septembre

se întorseseră: acasă

Matiaș porunci ca Saşii, ce

de la oaste, socotind

ei: e numai:să mărturisească

despre

că. rostul,

plecarea Tur-

cilor din Moldova, să se intoarcă înnapoi în tabără

pentru. a pătrunde apoi prin pasuri la.Munten
i, împotriva. nenorocitului. de Laiotă 25, La 2
Octombre,
căpitanul războiului
. părți, Bâthory,
din. aceste
era
în Braşov și cerea locuitorilor săă.
încredinţeze.

cum voiește Craiul,. cîteva tunuri şi.
cincizeci. de
călăreți-26. Ajutorul ce 'dădea. Laiotă
Turcilor de
la Semendria-se aflase şi aţițase şi mai
mult: furtuna

asupra lui 20,
Îndată oastea se coboria pe plaiuri,
pe cînd Ştefan veni spre Milcov cu cite
puteri apucase a

Stringe. Pănă a nu ajunge el poate, Basarab
pierdu

o luptă la: poalele munţilor şi se făcu nevăzut,

cu
boierii ŞI cu Turcii lui, apucînd în largul
șesului,
incă sigur pentru dinsul, spre Giurgiu. Tirgoviştea
fu cucerită, Şi Vlad făcu să se întărească această
veche: Capitală a: lui,.unde va.
fi văzut: cu părere

LUPTA

DE LA RĂZBOIENI

de răi că lipseşte livada lui iubită, a. țepelor. Bucureştii, la care se ajunse după trei zile, la 11 Novembre, nu vor fi zăbovit multă vreme pe:năvă-

Boierimea în-

litori, odată ce stăpînul scăpase%8.

treagă, afară de doi fruntaşi, se închinâ lui. Vlad
care secerase atita în rîndurile ei. Ştefan şi Vlad

fâcură jurămînt, într'o serbare
vor fi buni şi adevărați

că-și

înnălțătoare,

prieteni pe viață 209,

Era un bun sfirşit pentru anul cel straşnic. Dar
binele nu ţinu mult, ci trecu odată cu. bucuria
sărbătorilor de iarnă: Vlad nu se încredea în acei
boieri. cărora li făcuse atita rău ce nu se putea
uita de azi pănă mine: el ceruse şi căpătase de
la Ştefan o strajă de 200 de oameni 210, Dar mai
eraă. Turcii de la Dunăre, de cari nu putea să-l
apere o mină de: oameni viteji, nici agerimea și
bărbăţia lui însuși. Greșeala cea mare fu a Ungu-

rilor cari. se întoarseră prea răpede, cu toate că nu-i
chemaii

în Ardeal

griji aşa de mari ca acelea

care

făcură pe Ştefan să se întoarcă îndată în Moldova.

ese
Încă de la 5 lanuar 1477, noutăți rele pătruns
îngrijinpănă la Hirlăi, unde petrecea Domnul,
te.
prăda
şi
te
pustii
țerii
a
- du-se zilnic de îndreptare

El întrebă la Braşov,
ce se mai aude

despre

venise o ștafetă,

de unde-i
«pricina

cu fratele

Măria Sa Vlad din "Ţara-Romănească».
era

foarte rea. Laiotă

se întorsese

nostru

«Pricina»

cu Turci mulți,

ieşi însă
pe cînd Vlad nu era pregătit de luptă.El
înnaintea

dușmanului săi în preajma Bucureştilor :
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se luptară

ca niște

vrednici

ostaşi ai

lui Ştefan, şi-şi vărsară sîngele cu aceiași
credință

ca şi boierii de la Valea-Albă. Din două
sute rămaseră, scrie cu mîndrie, Domnul lor, numai
zece.

lar Vlad peri cu dinşii, ca un voinic 211,
IL.

Împrejurările

în Scaun

muntene

a lui Vlad

Dacă această nenorocire

Şi. neamului

nostru

pănă

pe

la aşezarea

Călugărul,

n'ar fi luat creştinătăţii Că

straşnicul

Domn

al viteji

ei
singeroase, Ştefan s'ar fi simțit altfel
faţă de Turci.
Impotriva lor, el n'ar fi început fără
îndoială războaie. zădarnice, căci era prea cump
ănit şi prevăzător

, prea încredințat că viitorul
unei țeri întregi,
unui întreg popor atirnă de
faptele sale. Dar încercările Turcilor împotriva
lui n'ar fi izbutit şi

niciodată cetăţile de la Dunărea-de-j
os n'ar fi ajuns
în mina Sultanului, cum s'a
întîmplat în cea mai
neagră
zi din Domnia

lui Ştefan,

fără

să fi trecut
măcar zece ani de la biruinţa
cea mare din 1475.
Cu Laiotă, iarăși Domn munt
ean, nu putea să

fie înțelegere, și nici măcar
o adevărată pace. El
spionul şi unea

era

lta

Turciior,

şi trebuia să fie
gonit. Acel ce pornise trei
războaie împotriva lui
Radu, nu erasă ierte așa
de ușor pe omul supt
călăuzirea căruia, peste
toate legăturile de neam,

de

lege, de recunoştinţă,
Turcii prădaseră Moldov
a
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şi-i nimiciseră boierimea, aruncîndu-l pe el însuși
“aproape

în gura

morţii.

Deci la 13 Mart

Vasluiă,

Ştefan

1417

era în tabără, la

și Basarab-cel-Tinăr, oaspetele lui, scrie

Braşovenilor, cari nici ei

nu

iubiaii pe Laiotă și

adăpostiaii la dinşii trei pribegi ceruți cu nerăbdare

Ge acesta în 1416, Oprea Logofătul, Voicu

Tatul

şi Horga ?1:,—că ar& «mare nădejde în Dumnezei
de a căpăta, cv ajutorul lui, țara sa părintească» 25,
Moldovenii ar fi năvălit de sigur peste Milcov dacă
ar fi fost siguri de un sprijin din partea Ardelenilor.

Aceştia se vor fi bucurat

însă de peirea aceluia

care risipise odinioară bogăţia lor şi li vărsase
sîngele ; precum la primirea lui Vlad în 1462 ei se
grăbiseră a se învoi cu Radu-cel-Frumos, Domnul
Turcilor, aşa şi în rîndul acesta, cînd un Domn

de la Turci înlocuia pe Ţepeş, ei recunoscură din
noii pe Laiotă: la Buda se afâ pe'la 13 Februar

că este pace cu 'Țara-Romănească.
Dar pacea aceasta nu putea să ţie mult nici
din această parte; Din Floreşti, în Judeţul Ilfov,
"Laiotă, care părăsise cu totul pe acest timp reşe-

dințele cele vechi ale

Domnilor, se plinge către

Braşoveni, la 9 August, că un duşman al săi se
află în Făgăraş şi că pribegii se adună la Cohalm?11.

Şi Ştefan se gătia să-l

lovească. EI își înnoise

puterile după marea încercare din 1476 şi alesese
sfetnici noi în locul celor căzuţi: în 1477, el avea
lingă dinsul pe Hrană Vornicul, pe Șendrea, căruia-i

dăduse dregătoria, întemeiată după asaltul Turcilor
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asupra Sucevei, de. Portar al acestei Capitale, pe
Costea Spătarul, pe Gherman, pe lon Ceaşnicul, pe.

Stolnicul Petru, pe Comisul Groza, iar, dintre vechii

boieri, pe. cei patru. pircălabi

de la Dunăre, pe

unchiul

Hotinulde

Vlaicul,

care

apărase

Turci,

pe Zbiarea, pe Neagu, fost pîrcălab la Chilia, pe dregătorii din Neamţ şi Orheiă, pe Dragoş, ce trecuse
pircălab

la

Roman,

pe

Fete, fostul. pîrcălab,

pe

Iațco Hudici 215, Cu. aceştia era să pornească la
vînătoarea. vulpii din. vecinătate.
Pe la inceputul lui Novembre,, printr'un scurt
războiii, a. cărui amintire n'a pătruns pănă la noi
prin spusa celor de țară, şi abia prin cîteva cuvinte

încurcate din partea unui străin, Laiotă fu gonit,
şi Basarab-cel-Tinăr așezat în locul lui, ca.să fie
Domn creștin și vecin bun,
potriva păginilor
216. Ardelenii

sfărimarea

stăpiînirii

la dînşii pentru. ca

tovarăş de luptă în
nu luaseră parte la

lui Laiotă,, pe care-l primiră
să aibă, în vederea

viitorului,

un pribeag domnesc mai-mult, Udrişte, sprijinitorul
de căpetenie al lui Laiotă, căpătă şi el
o ascun- zătoare săsească în Ardeal?!î. La 28
anuar 1475,
Voevodul

Ardealului, Petru

Greb, dădea voie Bra-

şovenilor să. primească, să ție. la dinşii sai
să trimeată îndărăt pe Muntenii ce ar fi siliți
a veni în

cetatea lui 218
Basarab-cel-Tinăr

luni

petrecu

ale stăpînirii sale.

în liniște cele d'intăii

Ca să împace

car! nu-l puseseră la cale şi deocam
dată

pe. Unguri,
nu-l voiaii,
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elitrimese, înnainte de sfirşitul. anului, pe Neagu,
mare boier, Vornic, încă de pe vremea:lui Radu-

cel-Frumos 219, şi pe Stanciul, care ţinea pe Anca,
sora Domnului 220, Fireşte” că solii: fură * primiţi cu
o: deosebită plăcere.
Prietenia ţinu: şi în 1479, “pănă

în toamnă,

între

noul stăpinitor al 'Țerii-Romăneşti şi Moldova, de.
oiparte, Ardealul: de alta. -Vecinii ii ziceai numai
Basarab-Vodă, :şi'nu luai în samă tînguirile. lui
-Laiotă împotriva răului de « Ţepeluş», cum îl cinstia
el. Ştefan putu să se odihnească în sfirşit: el n'avu
alt năcaz decît cel de acasă: moartea, la 19 Decembre 1477, a Doamnei Maria ?!.
a nu vedea întorcindu-se Turcii
“Temerile sale de
cele două cetăți despre
Cetatea-Albă,
şi
Chilia
la'
toată Moldova»; nu
«sînt
că
atunci
care el zicea pe
avea de
Mohammed
căci
se dovediră întemeiate,
la
Veneţieni,
la
“luptă în Albania şi în Bosnia; de
cari trimesese ca sol

pe

o rudăa sa, un

«unchii»,

loan 'Țamblac, poate o rudă a Mitropolitului Grigore

Tamblac 2%, Ştefan nu căpătase, de alminteri, decit

obişnuitele laude zădarnice. Cu gîndul la aceiaşi
- primejăie, el se grăbise a făgădui, din: Roman, la
22: anuar: 1179, Regelui - Casimir, care . trimesese
:un'solla dinsul, că va veni, după chemarea Craiului,

la Colomea ca -să facă jurămintul de credinţă 7%.
Folosul și de aici fu, bine înţeles, acelaşi,—nici-unul.

În toamna anului 1479, cei doi Mihalogili-trecură
' însă Dunărea. Un timp, ei stătură nehotăriți asupra

drumului

pe

care-l vor lua: un pas ducea la Sibiiu,

altul la Braşov; de-a lungul şesului se ajungea în
Moldova, care nu făcuse încă pace cu Turcii şi

nu li plătia

bir.

Încă

de

la 3 Iulie

se zvonia că

Turcii se găsesc în Țara-Romănească și că Mun:
tenii ar vrea să năvălească la Făgăraș, care se

dăduse

pentru

traii lui

Laiotă;

se

luau

măsuri

neobișnuite pentru pază la Bran, cetatea de hotar

care stăpinește

pasul

ce duce

la Rucăr

şi Cimpu-

lung %:. Ştefan nu fu mai puțin prevăzător decit
„Voevodul Ardealului: în Iunie se începu clădirea
din piatră

a cetății de la Chilia,

care se mîntui în

ceva mai puţin decit o lună,la 16 Iulie, pe malul
Dunării, unde fusese împrejmuiri de țeruși
din
1476, în fața ostrovului cu dărimăturile vechii Chilii

a Genovesilor şi Muntenilor 2%,
Corăbii se iviseră în adevăr în Marea-Neagră,
odată cu trecerea begilor dunăreni în Ţara-R
omănească ; dar

ele

se

îndreptară

spre : castelul

Ma-

trega, pe care-l stăpîniaă, mult mai
departe, spre
Răsărit, Genovesi

din

de uscat, în care

familia

se găsiaii

Ghizulfi 236,

cinci

Oastea

Paşi și cineva

„Care pănă acum se arătase bun
creștin, dar plecase fruntea înnaintea nevoii, ca
atiţia înnainte şi
după dinsul, Basarab-cel-Tinăr însuși,
credinciosul
Craiului unguresc,—trecu pe
la Turnu-Roş asupra

Sibiiului,

mare

parte

un drum
din

ţara

lor ieșiră, pentru
oraș,

Bâthory,

care cruța de pradă
Domnului

muntean.

cea mai
Înnaintea

ca să miîntuie bogatul şi frumosul

acum

Voevod

al Ardealului,

Pavel
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Chinezul, păzitor al graniţii dunărene în Banat, şi
Sirbul laxici. Romînii Basarabului se lăsară zdrobiți fără a se clinti, în lupta de la 13 Octombre,

în Ciîmpul-Pinii; dar Turcii fugiră %",
Sa spus mai tirziă că Ardelenii ar fi urmărit
pe fugari şi ar fi pătruns pănă la Gherghița 2%.

De fapt, întorsul
curi care

jalnic se.făcu

văzuseră

de-a lungul

întrarea

Oltului, pe

prin

bucuroasă

unde se mergea

aceleași loa Turcilor,

la Nicopol

-şi Vidin, cheile lanțului dunărean din această parte.
La Gherghița, care era pe această vreme un fel
de Capitală a ţerii, va fi venit, după ce se mintui
cu năvălirea, altcineva.
„unde

Laiotă fusese în Sibiiă, de

oamenii săi prădară

apoi el fu pus, pe
păzească la Braşov

în . Ţara-Romănească ;

la jumătatea lui Decembre,
graniţa,

fără să aibă

să

voieao

trece însă pentru a-și. mai cerca norocul. Basarab
cel credincios răpezi însă de aici o ceată de boieri

indrăzneți, cari, ajutaţi de oamenii din Zerneşti și
Tohani, prinseră pe Maria, bunica lui Țepeluş, pe
Doamna acestuia, Maria, pe o rudă, şi- ceva mai

scump — căci Țepeluș strigă mai tîrziă că nu dă
nici doi «bani roşii» ca să-şi scoată nevasta din
robie —, Vistieria 2%,
Pe acest timp 'Țepeluş nu era în Scaun. EL trimesese, încă din lagărul turcesc, la Ştefan

Bâthory

soli ca să-l mintă asupra părţii ce luase el la războiii 2%, arătînd că el îndreptase la Poartă, pentru

împăcare, oameni, pe cari îi oprise Alibeg la Dunăre.

În

locul

săi

rămăseseră

ca ispravnici

de
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Scaun Neagu Vornicul, Vornicul Vlad şi Vistierul
Cazan, care :slujise lui "Ţepeş. Pe vremea cirmuirii
-acestora-se făcu năvălirea lui Laiotă, şi bieţii oameni nu ştiaii cum să se roage ca să se dea înnapoi, înnainte de sosirea Domnului, persoanele

“şi lucrurile: răpite. Pe lingă aceasta, solii plecați
în Ardeal pentru a lămuri amestecul muntean în
năvălirea: turcească, fusese opriţi de a se întoarce,
— o măsură foarte firească după cele întimplate
“şi față de hotărîrea - trădătorului de a se închina
“Turcilor.
“La 25 Februar 1480, cind Voevodul Ardealului
dădu în paza Braşovenilor pe Doamna lui Ţepeluş,
"acesta se întorsese de la Turci 351. La sosirea lui,
-el nici nu voi să audă: de un preţ de răscumpă-

'rare:pe care să-l dea <bătrinului»,.şi, puind mîna
pe o fată-a lui Laiotă,:se'lăudă că o ţine în lan“țuri şi o supune la chinuri,:dacă nu i se va tri“mete înnapoi nevasta. Vestea că roabele ai fost
luate

de

la

duşman

de

Voevodul

ardelean,

care

“Și le-ar fi făcut «fete de suflet», îl mîngiie întru
citva %2, Dar cea. mai mare mîngiiere fa. moartea
“lui Laiotă, care- se stinse în Ardeal, fără să putem
şti în

ce

împrejurări.

În

Decembre,

cînd

Craiul

„cerea Braşovenilor: un ajutor împotriva Turcilor,
cari năvăliseră în Serbia şi în Bosnia spre marea
"bucurie a lui Basarab-cel- Tinăr 25, ostașii şi boierii lui Laiotă :se ata la “Braşov, dar acesta mu"rise, de puțină - vreme; ei:n'aveau astfel nici un
rost, şi Bâthory scria orășenilor să tocmească 110
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călări dintre ei, cu cite doi florini,
regală împotriva Turcilor 2%.

pentru

198

.

slujba

Basarab-cel-Tinăr scăpase deci de grija «duşmanului» săii celui mare, dar el rămăsese pentru
Unguri, cum i se zice în vară, «necredinciosul
Craiului şi al Creştinătăţii întregi», %%5, deci un
om care trebuia gonit oricînd și prin orice mijloace. Aceasta -era cu atit mai îngrijitor pentru

dînsul, cu cit, de o parte, regele Matiaş răsbătu,
în Novembre, în Bosnia şi Pavel Chinezul, de
alta, se aruncâ asupra Serbiei, cu Sirbii pribegi în Ungaria şi cu Bănăţenii săi, învinse în
unsprezece lupte

şi se întoarse

săvirşită
2%. Pe de altă parte,
țelegea de loc să fi

altul, şi era

cu o biruință

Ştefan-Vodă

schimbat

un

om

de-

nu în-

turcesc

cu atit mai sigur că, la cea

cu

d'intăiiă

împrejurare, Moldovenii vor trece încă o dată granița împotriva unui «creştin răi», cu cît Ştefan
nu voise să dea Turcilor, în 1480, drumul de pradă

spre Cameniţă pe care ei îl ceruseră*%?. La dinsul
se adăpostia un doritor de stăpînire muntean,

iși zicea fiul lui Vlad-Vodă
cu
Ca

care

şi era fiul lui Dracul

o jupăneasă din Brăila, anume Călţuna 2%.
să se apere de îndoita primejdie, Basarab

luă, în cursul iernii încă, mai multe măsuri. Întăii el

se duse la Puartă,

după

cum fusese poftit, şi căpătă

de acolo o întărire care trebuia să-l înnalţe în ochii
“supușilor săi: el nu

se

întoarse

decit la 14 Februar 14812.

de

Încă pe

la Împăratul

cînd el lipsia
13
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şi trebile erai purtate de Vornicul Cazan, începu
să se ridice iarăși la hotarul Moldovei cetatea Cră-

ciuna, care stătea dărimată încă din 1474; vedem
odată pe Cazan care chiamă pe mai mulţi boieri
la Crăciuna 210, Vestea se răspîndi în Ardeal
pe la
9 Februar, pe cind Ştefan nu ştia sau nu
voia să

vorbească. despre
coastele

sale, şi se

această clădire amenințătoare în
întări

în Mart2i!,

Ca să nu tul-

bure pe vecinii săi ceilalți, Saşii, cari se arătaă
buni
cu dinsul şi stăruiată pentru împăcăciune
pe lingă

Voevodul

Ardealului, Basarab

li trimese din Argeș,

unde se va fi găsit pe la jumătatea lui
Februar,
pănă a nu trece însuşi la Crăciuna, pe
omul săi
boierul Tudor, rugindu-se a-i da de tovară
şi doi

juraţi de ai lor şi a-l face să ajungă

la Craiul Ma-

tiaş însuși pentru axă înfățișa supunerea
sa. Bâthory

însă n'avea

nici cea

mai mică

încredere

în luptă-

torul din Cimpul Pinii: din Cluj, unde
el pregătia
apărarea țerii, chemind Săsimea şi
chiar Rominii

de pe pămînturile cetăților acestora,
la lupta pentru:
mintuirea Ardealului, el învăţă pe
Braşoveni să nu

dea niciun

jurat şi să Spuie că pacea o poate încheia

numai Voevodul, iar Sibienii să
primească pe Tudor
"la

dinşii, dar să nu-l lase
a se întoarce înnapoi și să
nu dea drumul nici negustorilor
romini, căci Alibeg
vine în
Țara-Romănească împotriva

| Să A chemat

timele

timpuri?

nu-i era să facă

Țepeluş

De

pe ocrotitorul

sigur

război

Ardealului 2:2.

că unui om

său din ul-

ca dinsul

împotriva nimănuia,și
el
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care scosese pe Turci, în 14759, prin pasul cel mai
apropiat, nu era bucuros ca ei să-i prade acum
„ţara, să i-o stoarcă de hrană. Dar Alibeg voiă
răzbunare pentru oamenii ce 'pierduse, pentru prada
ce i se smulsese de anul ttecut. În Februar se

credea că frații Mihaloglu vor inti iarăşi Sibiiul,
care li scăpase din mină, sai Braşovul. În April, o
ceată lovia cetatea Orşovei, lingă granița munteană,

dar fără s'o poată lua,

și se poruncia

pază: bună

la Haţeg, pe cind Voevodul Ardealului se coboria,

cu puterile ce putuse aduna, spre tabăra de la
Cohalm 213. Se credea că, măcar în vară, o mare
năvălire va cădea asupra părţilor ungurești vecine
cu “Turcii 244,
|
Țepeluş era însă mulţămit de Braşoveni, cari
dădeau drumul la dinșii oamenilor săi — dintre
cari unul voise. să ucidă prin April pe Vlad Călugărul, fii al lui Dracul şi vinătorde Domnie 3

şi-i dădeai şi arme.

Pe

Ardeleni nu voia să-i ri-

dice asupra .lui, după ce văzuse
Bâthory, care şi acum îl cinstia

cit ţine ura lui
cu numele de

«dușman:al nostru şi al Creştinătății întregi». Tur-

cilor li trebuia însă o pradă, și Ştefan al Moldo
vei
ținea la dinsul pe domnișorul Mircea, pentru
care

'el scria Muntenilor, din Roman, unde avea tabăra

încă de la începutul lui Februar, împotr
iva lui
Basarab Țepeluș, îndemniîndu-i să ascult
e de acest
fecior de Domn orfan, Mircea, căruia el
îi va fi tată

şi pe care cu orice

strămoșesc 246,

preţ

îl va așeza în Scaunul

Si

wi

„NL

Deci Domnul

sa

şi lăudat

ORGA

Ţerii-Romăneşti

îndreptă — cum

mai tirziă— pe Alibeg

şi Schen-

derbeg, prin Maiii, asupra Moldovei. Ei trecură pe
la Crăciuna, dar, în locsă apuce spre Chilia, cum:
se zvonise în iarnă, ei luară Siretiul în sus şi

ajunseră pînă

la Lunca-cea-Mare,

căului, arzind

ce mai

în Ţinutul

Ba-

puteait găsi în ţara pe care

de sigur că Ştefan însuși o pustiise iarăși în drumul lor. Țepeluş era şi el printre jefuitori, făcînd şi
el acum, al doilea nerecunoscător, ceia ce făcuse
Laiotă în 1476 2:7,
să
Ştefan, care oprise în părţile aceste, la Soci,
pe Radu-cel-Frumos în 1471, nu lăsă. nică pe Ţepeluş să treacă mai departe. Ceia ce a făcut pe
Turci să se învirtejească îndată înnapoi, nu fu
însă numai aşteptarea Domnului, cu care ei nici nu
dădură atunci o luptă. O ștafetă straşnică sosise
în lagărul lor: bătrînul Sultan Mohammed murise
în ziua de 3 Maii, şi cei doi fii ai săi, Baiazid şi
_Gem, se luptaii pentru moștenire.

Lupta de

la Ienişer, care hotări în folosul fra-

telui celui mare şi făcu iarăşi linişte în Împărăţie,
se dădu abia la 20 Iunie. Cine era cuminte şi ager,

trebuia să se grăbească a întrebuința scurtul ceas
de noroc pe care-l dădea desfășurarea vremilor.

Ștefan fu printre aceia cari vămuiră norocul,
El porni răpede pe urmele lui Basarab, de la
care se vor fi rupt mulţi dintre Turci, îndreptindu-

se spre locurile unde-i chemaseră poruncile Sulta-
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nului celui nou. Ga în 1472, i se puse întăia piedecă la Rimnicul-Sărat, unde Domnul muntean își
desfăşurâ în margenea dealurilor o oştire ce s'ar
fi ridicat la 20.000 de oanieni. Asupra ei se aruncâ
Ştefan de pe înnălțimi, fără nici un ajutor ardelean,
după cit se pare 215. Lupta fu învierşunată, şi doi .
mari boieri căzură în acea zi de Duminecă, 8 lulie
1481: Şendrea, cumnatul Domnului, şi Costea 219.

Dar biruinţa fu deplină. Basarab fugi, ca

atiţia

“înnaintea sa, pe aceleaşi locuri, înnaintea miîniei
aceluiași om. Moldovenii urmăriră pe Turci pănă
la valurile Dunării, într'o strălucită goană; mai
mult încă, ei: împresurară cetatea - Turnului, în
faţă cu reşedinţa lui Ali-beg, care pe atunci va fi
fost încă în Asia pentru războiul frățesc al celor
doi Sultani; ei arseră, ca pe vremea lui "Țepeș,
malul bulgăresc al Dunării, care de multă vreme
nu mai văzuse nici-un dușman. Cetățile muntene
se închinară lui Mircea-Vodă, care scria cu bucurie
că „şi-a luat ţara 2%; boierii se plecară înnaintea
acestei umbre trecătoare a puterii lui Ştefan. Treizeci

de steaguri fură trimese Craiului Matiaş ca dovadă a
marii izbînde, care se ciîștigase în numele lui Ştefan
şi afiului său iubit Alexandru, care se lupta acum,
flăcăii de şeptesprezece ani, lingă părintele săi.
Țepeluş ştia că n'are ce să aștepte deocamdată
de la Turci. Scăpind din lupta pierdută, el se ascunse în măguri, şi prin ele se îndreptă spre
Olt, unde-și avea cele mai multe moșii și cei mai.

i

198

„N. JORGA

mulți

prieteni

sfetnicul: săi

de. căpetenie,

pe.a

cărei fată, Neaga, o luase în căsătorie poate : Neagu

Vornicul ; acesta,

celalalt Vornic, Vlad,

un om din

singe domnesc și el, Logofătul. Vintilă și cîțiva
boieri încă stătea în jurul fugarului, pe care-l vor
fi iubit, de vreme ce-i împărtăşiaii primejdia. Cind

se aflâ la Buda

vestea

cea bună, învinsul se oplo-

şia la Piteşti, unde-l găsim

la 6 August %1.

Înlocuitorul său, Mircea, va fi perit însă în războiă.

Dar ceia ce se pare mai sigur e că Ştefan Bâthory
trimesese lui Ştefan pe omul săi, asupra căruia Ţepeluş înteţise ucigașul la Braşov, pe Vlad Călugărul. Timp de douăzeci de ani acesta stătuse adăpostit la Sibiii, iar dincoace, la Braşov, de la moartea
lui Laiotă numai. Vlad-Vodă,
fiul Dracului, fratele

lui Țepeșși purtătorul aceluiași nume, dar şi el
un
biet om moliă, cu sufletul veşted al unui bătrin

călugăr

răspopit,

luă astfel puterea.

El se aşeză în Tirgoviște, şi de aici el scria
Braşovenilor cu bucurie, că s'a început războiul în
Asia între cei doi fii ai lui Mohammed
şi nu-l va

tulbura nimeni ; despre TȚepeluş, pe care-l
urmăriaă

Moldovenii în părţile Severinului, el auzise
chiar
că a trecut Dunărea %2. Întoarcerea
lui Alibeg, cu
Turcii lui cistoviţi de drum», nu-l sperie
: boierii
trecuseră în cea mai mare parte la dînsul,
şi Ali se“

arăta

gata

să-l

sprijine

dacă-i

va

plăti

stăruințile

la Poartă. La 20 Novembre era
linişte desăvirşită
în țară, şi Domnul cel noi stătea
în Tîrgovişte %5,
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Dar iarna aduse o întoarcere a lui Ţepeluş, ce
părea înviat din morţi prin mina făcătoare de minuni a Turcilor dela Dunăre, cari-şi călcaseră cuvintul. Avind lingă el ajutoarele lor şi pe Barbu
şi Pirvu, cunoscuţii lui, el trecu Oltul înnapoi, şi
tot pe drumul muncelelor ajunse la Crăciun.
Ştefan nu zăbovi cu răspunsul. Fiul său Alexandru era ia Bacăi în ziua de 16 lanuar 1482, ducînd spre 'Țara-Romănească fruntea oştilor părin-

telui săii. La 10 Mart

cetatea cădea,

ea pîrcălabi moldoveni — pentru

şi intraii în

mai multă

sigu-

ranţă —, Vilcea şi Ivanco%!. Atunci învinsul trecu
în cetatea lui Laiotă, Gherghița, cu boierii
neri şi cu însuși Mitropolitul, Macarie:
găsia el la 23 Mart, puţin timp după căderea
Crăciuna %5. Gonit şi de aici, el fugi iarăși la

săi tiaici se
cetăţii
Olteni,

însă boierii din Mehedinţi îl uciseră la Glogova 25.
Vlad Călugărul ajunse răpede Domnul tuturor
boierilor țerii sale, cari i şe închinară pe rînd:
lîngă el stai încă din 1482 Udrişte bătrînul, care
primise:
de la Saşi Făgărașul, ce-i rămase pînă la
moarte; Neagoe al lui Borcea, care slujise pe Raducel-Frumos, Cazan, fostul credincios al înnaintaşului
săi, Vintilă din Floreşti, şi el un om al lui Ţepeluş,
Drăghici, care: trecuse prin Divanul lui Radu-celFrumos ca şi prin al întăiului Basarab, Vistierul
aceluiaşi Laiot: Manea Negrul; Staico, căruia îi

dădu Domnul pe fiică-sa Caplea, făcîndu-şi-l Logofăt. În 1483 se adauge la acest Sfat bătrînul Dragomir
feciorul lui Manea, Cristian, care fusese pîrcălabul

N

[seria

ie „mt dasotlăs

——

rn pres de ehă tan mastic: cl

Bopn

Hticnnca n

Ba cun megocf 20
Y

monacpiocss TAG
DP

AR

TI

6Îi tot

N AAapi A
SD

| a mMuale r

panta gi

nnpia

rBAero.

A“ mo

ARĂ cati

mirancia unge
MOHA

nepon

-

git

m

a uz

fbrtă ma
â

na

ncdsțluin Fă ne:

i

“VU

DIN

EVANGHELIA

DATĂ

DE

ȘTEFAN

PUTNEI

ÎN

1498.

e ai

pe De

la Tirgovişte al lui Ţepeş în 1416, Nan, Vorniculcel-mic al lui Vlad ca şi al fratelui acestuia, Radu;

Vladislav Spătarul. În sfirşit, la 1487 nemeresc drumul la Curtea lui pănă şi Barbu şi Pirvu, fiii lui Nea:
goe, Craioveştii, în vitejia şi puterea cărora se spri-

jiniseră cele din urmă zile de Domnie

ale lui Ţe-

peluș; Neagu, fiul Neagăi, se vede şi el în Divan
ca Stratornic, sai Căpitan de oaste, încă de la 1490,

—acel Neagu care era să fie apoi Domn şi el. Cu
aceştia cîrmui Vlad

ţara pănă la sfirşit,—mai

mult

de zece ani2%.
Ştefan trăia în pace cu acest paşnic Domn căruia
€l îi dăduse puterea. Sabia lui se odihni cităva
vreme, şi țara se bucurâ de pacea care-i lipsise
multă vreme. Meşterii domneşti lucrait în toate

părțile la bisericile

şi mănăstirile

ridicate

întru

amintirea zilelor cînd ajutorul lui Dumnezeii fusese
cerut pentru a hotări după dreptate soarta răz-

boiului. Dintre ai săi se duseseră pe rind, după
Doamna Maria din Mangop, Bogdan-Vodă fiul cel:
de-al doilea al Voevodului,

la 26 Iulie 1479, puţin

timp înnaintea năvălirii Turcilor în Ardeal 25, apoi,
la 8 August următor, mătușa Domnului, fata lui
Alexandru-cel-Bun

şi a Marinei, şi, după

trei zile,

Marele-Vornic Stanciul, care întărise în 1475 legătura cu Matiaş Craiul%%. La 21 Novembre ale
anului următor, se stinse şi tînărul Voevod Petru,
aşa încit din tot neamul lui Ştefan rămaseră numai

Alexandru și Elena, cei mai mari dintre fii, de o
parte, iar, de alta, unchiul şi vărul, Vlaicu şi Duma %0,

Dar la l-iii Februar

însemne

gătură

numele

întărită

unui

1481 încă Ştefan

noi

fii,

de biserică.

născut

La

putea să
dintro

întoarcerea

le-

din

Ţara-Romănească, în iarna anului 1473, el adusese
cu dinsul pe Doamna învinsului Radu-Vodă și pe
cele două fete, care vor fi fost atunci într'o vîrstă

cu totul fragedă. Vlăstarele lui Radu-cel-Frumos
se vor fi împărtășit de însuşirea, de singura în-

sușire a acestuia. După moartea Mariei din Mangop,
Ştefan-Vodă nu mai avea nevoie să caute în străi-

nătate

o mireasă

pentru

vrista

sa,

cam

înnaintată

acum. Maria, fata Radului-Vodă, era frumoasă și
dintrun sînge tot aşa de scump ca și al său. Le-

topiseţul, care înşiră faptele de căpetenie din stă-

pinirea marelui Domn, a uitat să “spuie cînd
incheiat această căsătorie. Dar, cînd Ştefan

sa
în-

fruntâ pe "Țepeluș în lupta de la Rimnic, soţia sa
era coboritoarea dreaptă

a vechilor

Domni

mun-

teni, şi, pe cînd Alexandru, fiul cel mare,
învîrtia lîngă dînsul paloșul sîngeros, la Suceava.

plingea în leagăn un prunc domnesc, și el Romîn
după -tată ca şi după mamă, dar coborîndu-se
de o
potrivă din cele două neamuri stăpînitoare
ale poporului nostru. 1 se dăduse la botez
numele de
Bogdan, în amintirea bunicului ucis
la Reuseni şi
a fratelui ce fusese abia înmormîntat,
şi de Vlad,

după bunicul mamei

sale, Vlad Dracul %1,

IV..
Căderea

Chiliei

Îndată însă trebuia
rele din toată

şi Cetăţii-Albe.

să vie zile rele,

Domnia. aceasta

cele

mai

binecuvîntată.

În toamna anului 1483, Banul unguresc al Croaţiei pătrunse în Bosnia, unde prădă cumplit, aducînd mari pagube Turcilor %2. Îndată după aceasta
însă, o pace pe cinci ani fu iscălită cu Sultanul,
care o ceruse el. Iarăşi gindul lui Matiaș zbura
spre cuceriri în Apus.
"Ştefan putea să se creadă asigurat: împotriva
Domnului muntean n'avea nimic, şi cetatea Crăciuna

se găsia în miînile sale. Cu Ungurii din Ardeal
trăia frăţeşte. Cu Polonii innoise nu de mult legăturile sale. Tatarii nu se mai apropiaseră încă din
1416 de pămîntul Moldovei. Turcilor nu li plătia
poate birul, ce e dreptul, dar el se știa cuprins

în pacea lor cu Craiul Matiaş, și mai ştia şi aceia.
că Baiazid al II-lea n'a dovedit încă prin nimic că
va călca pe urmele marelui săii părinte ; deocamdată

ochii Sultanului celui noi pîndiaii în Apus mişcările
fratelui săi Gem, care mersesela creştini pentru ca
să li ceară a-l face Împărat păgin în Constantinopol.

În sfirşit, Ștefan îşi întărise cetăţile, şi în 1483 făcu el
să se lucreze ziduri de piatră la Roman 26. De spre
Tatari putea crede că s'a asigurat şi prin căsătoria,
care se serbă la Moscova, în ziua de 6 lanuar 1493,
între Domnița Elena, fiică a Domnului moldovean

şi a unei principese de Chiev, şi între Ioan fiul
“Țarului muscălesc loan şi al unei principese de
Tver 34, Încă de la 1480 Domnul Moldovei schimbase solii cu Muscalul, cari voise întăiii să-și însoare

moștenitorul cu fata lui Isac de Mangup %5, cumnatul lui Ştefan. În 1181 Elena născu un fii, Dimitrie, căruia îi părea sortită stăpînirea asupra în-

tregii Rusii muscăleşti 266,
În asemenea împrejurări prielnice căzu nenoro_rocirea asupra Moldovei.
Încă de la începutul anului 1184 umbla prin toate
părțile zvonul că Sultanul Baiazid strînge mari
puteri

pentru

o lovitură

neprevestită,

de care se

temeaă toți vecinii, de la Veneţia pănă la Chios,
pănă la Rodos, lîngă coasta Asiei. Se putea aştepta
Ştefan ca lovitura să-l atingă tocmai pe dinsul?
Pe la jumătatea lui Maiiă chiar, el stătea

liniştit în

Suceava, îngrijind de trebile ţerii în toată siguranța.
Țeranii își căutau de munca verii, boierii eraă ri-

sipiţi prin pîrcălăbiile lor saă se găsiaă, cei mai
mărunți dintre dinşii, la satele ce stăpiniaă. Niciun ajutor nu se ceruse de nicăiri,
Se întimplâ însă că lenicerii, cari de la moartea
lui Mohammed al II-lea nu fuseseră scoşi nicăiri
la.
căutarea de pradă, la prinderea de robi,
la cucerirea faimei, începură a se neliniști, strigînd
împotriva Sultanului trîndav, care nu vinează
fapte vitejeşti, ci-şi pierde tinereţele între femei.
Unii dintre
dinşii spuneaă că Baiazid ar vrea să-i
măcelărească,
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pentru ca în sîngele lor să înnece războaiele viitorului. Sultanul era stăpinul acestor ostaşi de
oțel, dar

şi robul lor;

ei îi dădeai

biruința, dar

puteaii tot ei să-i iea Domnia şi viața. Baiazid făgădui răsculaților că va merge însuşi în fruntea
lor pentru a li dezmorți brațele şi a li umplea
gurile. Ei nu voiră să-l creadă deocamdată şi cerură ca Paşii a căror bărbăţie li era cunoscută să
fie chizeşii Împăratului. Baiazid nui puse în primejdie: pe la începutul lui Iunie, el pornia spre
Dunăre, cu o uimitoare răpeziciune, ca un rîii
mînios ce şi-a frint zăgazurile. Ştefan auzi abia
despre pornirea Turcilor, cînd ei treceau acum pe
luntri prin vadul de la Isaccea.
Trebuie să spunem că Sultanul cel tînăr nu mai
avea, ca odinioară Mohammed, o oaste fără de număr, prelungită prin jefuitori şi prin ţerani bulgari
de la Dunăre,

cari

cer multă hrană, aduc

multă ză-

bavă şi aprind, prin îngrămădirea lor, prin foametea,
ce-i bîntuie neapărat,

biciul dumnezeesc al ciumii,

care topeşte oştirile vestite. Ienicerii, şi cîteva mii de
Spabhii dunăreni poate, ajungeai ; corăbii, puţine la
număr și ele, aduceaii tunuri grele pentru împresurarea cetăților moldoveneşti, care, în hărnicia.
meşteşugului, negoțului, pescăriei lor, nu se gindiaii la soarta ce le aştepta.
Acel care călăuzia prin aceste, meleaguri pe tinărul Sultan, era, de sigur, un om cuminte. Toate
se petrecură în cea mai fulgerătoare grabă şi cu
cea mai desăvirşită riînduială. La Isaccea se înfă-
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țişară în' clipă, urmînd porunci, de la care nu se
putea îndepărta decit cel puternic sai cel ce ar fi
ascultat de o chemare neinvinsă, şi Vlad Călugărul,
cu o mină dintre ai săi, ciţi putuse stringe aşa de
iute, şi Hanul, cu horda care stătea totdeauna gata

de pradă și care fusese şi mai dăunăzi prin părțile
Chievului. La 6 Iulie, ghiulelele izbiai neprecurmat
în porţile Chiliei, care nu era pregătită de o lungă

apărare şi în care se adăpostise, crescînd lipsa, zăpăceala şi spaima, sătenii de prin prejur. Pircălabii,
Ivașco şi Maxim, care fusese pus în locul lui Neagu

la 1480, se-împotriviră opt zile întregi, dar tunurile
împărăteşti îi biruiră, sfărimîndu-li zidurile. Numele

lor nu se mai aud niciodată ; ei vor fi murit luptînd
pe acest prag al Moldovei, unde: era datoria
lor
să moară.
!
Turci, Tatari şi Munteni porniră apoi de-a
lungul Dunării, de-a lungul mării, cu aceiași siguranță
răpede. Peste şese zile de la căderea Chiliei,
la 20

lulie, Sultanul vedea piatra veche a Cetăţii-Albe
de la Nistru oglindindu-se în adincul liman
albas-

tru, care aducea corăbiile pănă la poarta
oraşului.
Aici pircălabii Oană şi Gherman se
apărară zece
zile, împroşcînd din înnălţime pe Turcii
cari făcuseră

pe salahorii lor de puţin preţ să umple
șanțurile cu
țerna malului și cu trupurile lor sfărimate.
Nimeni
n'a mai văzut de atunci înnainte
nici pe cei din

urmă
pircălabi ai Cetăţii-Albe. Locuitorii
fură luaţi robi,
cu toate că se închinaseră, aruncați
în luntri şi
duși
la

Constantinopol.

Ciţiva.

pescari

rămaseră

numai dintre Moldoveni, ale căror. locuri fură luate
de leniceri și Tatari, totdeauna supt arme %".
Şi astfel, pe cînd în depărtata Suceavă Ștefan,
învins fără să se lupte, rînit de moarte prin această
lovitură dată în inima ţerii sale, îşi frîngea miînile
de durere pentru pierderea cetăților ce hrăniaă şi
apărau Moldova, Sultanul biruitor lua, cu aceiaşi
iuțeală cu care venise și cucerise, drumul întorsului, oprindu-se numai o clipă la Chilia pentru a
porunci să se dreagă în ostrov cetatea veche. La
l-iii Septembre, oastea se va fi întors la Adriano- pol, încărcată de prada pe care n'o plătise prea
scump. Ştefan n'avuse măcar. mîngiierea de a ști
că sa

împotrivit.

Îi rămînea însă aceia de a se putea răzbuna asupra
răpitorilor. La Vlad Călugărul nu se gindia : : bietul

om făcuse singurul lucru pe care-l putea face pentru a scuti de

peire

țara

sa;

pentru

a scăpa de

nimicire Scaunul săii domnesc. Nimeni nu-l ținea
de răi pentru aceasta, şi nică Ştefan, care se deprinsese cu nerecunoştinţa celor slabi. Oamenii
. pustiului, Tatarii, nu puteai fi găsiți decit cînd îi
împovăra prea mult rodul jafului, ia un întors spre
casă. Cu Turcii trebuia început un războiii crincen,
îndărătnic, care să răsplătească măcar, dacă nu să

dobîndească îndărăt cele pierdute.
Cine era să-l ajute în această grea luptă cu un
duşman

care se afla acum, ca dincolo, în Țara-Ro-

mănească,

așezat

pe pămîntul

chiar al ţerii, ştiind

tot ce se petrece şi gata să se răpeadă oricind?
Ungurii, nu. Craiul Matiaş scrisese în adevăr în
Ardeal, la vestea despre venirea Sultanului, pentru
ca să se dea ajutor lui Ştefan, însă, de sigur, nu-

mai atunci cînd Domnul ar fi fost învins ca în
lulie 1476 şi Turcii s'ar fi apropiat de pasuri. EI.

trimese şi un număr de ostaşi cari să poată apăra
:
Ardealul, dacă armele turceşti ar suna şi în văile

lui; dar intoarcerea

lui Baiazid

opri la Oradea-

Mare pe acești luptători pentru Creştinătate. Regele

insuşi s'a lăudat că era gata să alerge, dar îl ținea

în loc o luptă cu Împăratul creştin, care era să se '

mîntuie numai cu moartea lui. El scrise Sultanul
ui
cu mustrări că a călcat pacea, însă, cînd acesta
răspunse că, din greşeală poate, dar cetăţile
nu
eraă cuprinse în ea, Matiaş tăcu, fiindcă
era adevărat întăiă, şi fiindcă nu-i dădea mina
să lămurească pe Turc că, afară de slova unui
tratat, este
şi înțelesul lui, care, acesta, fusese
de sigur căl-

„cat %8. De altmintrelea, în vara anului
1485, un sol
turcesc veni la Buda, cu alai de călăreţi, şi cu
dinsul
se învoi Regele, în Iulie, la o prelungire a păcii
%.
lar în luna următoare chiar-— se
vede că iarăși
Ungurii uitaseră a pomeni țara lui Ştefan
în hiîrtia
de învoială ! — Turcii se aruncau asupra
Moldovei.

făcură ceva, după ce Ştefan trebui
să
la o umilinţă pe care pănă acu
mo
tot zăbovise, cu scopul dea
nu o îndeplini nicise

Polonii
coboare

|
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odată: închinarea de față înnaintea Regelui de
„peste Nistru. Ei se luptară cu Turcii, măcar. odată,
se plinseră
- cu adevărată amărăciune Sultanului,
iarăși o singură dată. Nu pentru că se socotiati
îndatoriți față de Creştinătate sait față de acest
Domn al Moldovei, care, oricum, fusese un bun

vecin şi un apărător sigur al Poloniei, primind în

pieptul săi lovituri care, altfel, ar fi atins-o. Ceia
ce-i durea pănă într'atita, încit îi făcu să se tre-

zească din amorțeala cu care se deprinseseră, era
închiderea drumurilor de negoţ prin care se îmbogăţiaii oraşele lor, prin

care se hrăniati

şi Vistieria regelui,
În adevăr,

odată

fusese două

drumuri

vămile

mari care

legaii Răsăritul cu Apusul prin schimbul mărfurilor. Unul străbătea pustiul primejdios al Tatarilor
de ajungea la Caffa, pe atunci în mîna Genove-

silor. Cellalt, plecind tot din Cracovia-şi Lemberg,
în Galiţia, se coboria la Suceava, iar de acolo ţintia,
prin Iași, prin Vasluiă, prin
bia-de-jos, la Cetatea-Albă.

De

cînd

Caffa

căzuse —

Birlad și prin Basara-

o mare

nenorocire

pentru negustorii poloni — rămăsese numai calea
aceasta moldovenească, prin care, spre folosul mijlocitorilor poloni, postavurile, uneltele din Apus

trecea spre ţerile turcești și mărfurile Răsăritului
se suiaii spre Polonia. Izbînda din 148 a lui Baiazid
dădea și acest drum în mîna unei Puteri care
nu ţinea samă de nici-o învoială şi care făcuse
încă

de pe atunci: din hrăpire,

din stoarceri, hrana
14

210

N

IORGA

obişnuită a: dregătorilor ei, pănă şi a celor mai
înnalți. De aici dragostea Polonilor pentru ŞtefanVodă, silinţile lor de a căpăta de la păgini acele
porți de intrare

în Răsărit,

mai ales Cetatea-Albă.

care fuseseră Chilia şi

|

Încă din Mart 1485

se vorbise

deci la dieta

din

Thorn că ar fi bine să se sprijine Domnul Moldovei,

"şi se cerură

pentru

aceasta luptători de la cavalerii

din Prusia, Teutonii,

şi de la Țarul din Moscova,

care, cu toată înrudirea, răspunse că «lui i-i departe,

şi de aceia nu poate să dea ajutor»?70.

-

La 4 Septembre regele Poloniei dădea lui Ştefan,

pe care-l numeşte

— ceia ce nu se mai

«prieten» al săii, dar și «slugă»
făcuse pănă atunci —, o carte

de asigurare, dacă va veni cu boieriişi ostaşii săi

la Colomea, precum făgăduise,
ca să se închine;
după închinare se va sta de vorbă apoi în privința

măsurilor ce trebuie
păgini»2!.

toată

La

16,

strălucirea,

luate <împotriva

Domnul

care

făcea

pe dinsul

duşmanilor

jurămîntul,

îl

cu

va fi durut

amar: steagul de mătasă roşie, ca sîngele curat
ce se vărsase pentru cinstea lui, se plecă înnaintea

unui bătrîn încoronat care nu ştia să se lupte nici

cît cel din urmă dintre boierii ce încunjurai
pe Ștefan. Din partea lui, Casimir se îndatoria
între

altele să primească oricînd pe Ştefan
în țara. sa,
să-l ajute a-şi lua iarăşi Domnia,
să-l sprijine! în
„Căutarea «vechilor hotare» și să nu
facă "nici-o
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înțelegere cu Turcii în această privinţă pănă nu-l

va înştiința și pe dînsul 22.

:

- Patru zile după aceasta, Suceava ardea:în flacări,

rămîind numai cetatea, pe care nu mai era acum
Şendrea

să o apere.-O mulţime

de Turci,

pornind

din Chilia şi Cetatea-Albă, supt călăuzirea beglerbegului Greciei, Ali Hadimbul, se aruncase.fără
de veste, după obiceiul cel noă al războaielor iuți
ca trăsnetul, asupra Moldovei, din : care “plecase
Domnul, stăpînul și străjerul. Ei aduseseră şi un
Domn noii, căruia i se spunea Hromot, cu un nume

care se mai întilnește în vremile vechi:. poate pe
același fiu al lui Petru Aron pe care-l luase Sultanul cel bătrîn supt ocrotirea sa la 1476. Dar,
"după ce îndepliniră sarcina lor de a nimici ţara
îndărătnicului Domn, care nu voiă să îngenunche
înnaintea Împăratului păgîn, beglerbegul, cu bietul
doritor de Domnie în cîrcă, se făcură nevăzuți, pe
drumurile arse pe care toamna începea să le acopere de neguri.

Ștefan se întoarse cu o mică oştire polonă, vre-o
2.000 de călări în zale, suiți pe cai mari, cariputeaii fi, în ciocnirile cu Turcii, un zid puternic, dacă
l-ar fi ţinut în loc vitsjia: la aceştia adause el âpoi
pe țeranii săi.

În Țara-de-jos,

se. aflaii încă,

veniți

din noii, saii rămași din mersul prădalnic al beglerbegului, sangeacii cei mari ai Dunării,
: paznicii
lui Vlad Călugărul: Ischender-beg Mihaloglu şi Balibeg, feciorul lui Malcoci

saii, pe turceşte, Malco-

cioglu. Asupra lor se îndreptă Ştefan în grabă, şi,

219

N.

IORGA

prinzînd cîteva mii dintre dînşii lîngă lacul Cătlăbugei, în apropiere de Dunăre, se încăieră cu ei în ziua
de 16 Novembre. Dupăo crincenă frămîntare, el

învinse, — aproape în preajma Chiliei pierdute%3,
Dar acum li era uşor Turcilor să se tot întoarcă
asupra țerii din care nici o putere omenească nu-i
mai putea

Hromot,

scoate

și ca

loviră drept

o

cu

totul.

Primăvara

săgeată păginii

la Şcheia

ce-l

lîngă Roman.

aduse

pe

încunjurai
Duşmanul se

apropiase de Capitala Moldovei, care acum se ridica abia din cenuşa celei din urmă prădăciuni.
Dar in mijlocul nenorocirii, pe care n'o putuseră

înlătura micile biruinţi ca acea din toamna trecută, un ceas de noroc sosi pentru Ştefan. În

lupta de la Şcheia,

dată la 6 Mart 1486, Hromot fu

prins: el avu soarta lui Petru Aron, tăiarea gitului
prin

calăii,

de

care

se

făcuse

vrednic

suferință adusă de dinsul asupra ţerii
care voiă să domnească 274,
„Acum

se părea

prin

atita

sale, peste

că lucrurile se limpezesc iarăşi.

De la moartea ruşinoasă a lui. Hromot, begii du

năreni nu mai aveau de ce să tot iea drumul
Sucevei. Pe cind Ştefan se gătia de răsplătire,
ostașii poloni porniră din noi spre dinsul,
mulți
şi buni, avind în capul lor pe fiul
cel mai mare

al. bătrinului Rege, Ioan-Albert. Trufaşul tînăr veni

în lunie încă la Lemberg, de
unde se cobori pe
încetul, dar nu spre Moldova,
ci spre Nistru departe

în Răsărit. Înnainte

de jumătatea

Jui Sep-

—_
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tembre, loan-Albert întilni îndată mulţiini tătărești
care roiaii în părţile acestea. Raita încrezută se
mîntui prin două ciocniri fără însemnătate: la 8
Septembre şi citeva zile după aceasta. Apoi fiul
de Craii se întoarse acasă ca să-și bucure părintele prin povestirea isprăvilor ce făcuse 235,
De fapt, Polonii erai tot aşa de bucuroşi de
pace ca şi Ungurii; un timp, ei nădăjduiră s'o capete împreună cu cele două cetăți. Încă din lulie
„1486, ei stăruise pentru mijlocire la Veneţieni, cari
pe atunci stăteaii bine cu Turcii, şi în Septembre
solul lor era încă la Veneţia. În 1487, trecură prin
Lemberg şi doi soli la Poartă, în urma cărora loan-

Albert își invirti calul prin părţile tătărești. În Maii
1488, un om al Sultanului veni la Rege, şi acesta
trimese pe Nicolae Firley de Dambrowycza pentru
a ceie o ultimă dată Chilia şi Cetatea-Albă. 1 se
răspunse fireşte că nu se poate da înnapoi pămîntul călcat de oști turcești învingătoare, pămiîntul în care se odihnesc Musulmani, mucenici pentru
credință. Atunci solul scăzu cererile și vorbi mai
smerit, pănă ce la urmă, în Mart 1489, el iscăli o
pace care asigura numai negoț slobod pentru ne-

gustorii aminduror părţilor 236,
Stefan era jertfit de toți prietenii săi. Singur el
făcuse cit n'ar fi crezut nimeni, şi puterile ţerii
sale, de atitea ori prădate şi arse, erai stoarse deocamdată. El se supuse soartei pe care nădăjduise
so învingă: plăti bir şi dădu Turcilor ca ostatec
pe fiul săi Alexandru.

CARTEA

V..

CEI DIN URMĂ ANI DIN VIAȚA LUI
ȘTEFAN-CEL-MARE.

A 1
TI

I.
Luptele

cele

Viaţa lui Ştefan

d'intăiii
capătă acum

cu Polonii.
o întorsătură ho-

tăritoare. Odată cu sosirea bătrinețelor, toate se
schimbaii pentru dinsul. Prieteni vechi ca Ungurii
uitai cu totul de ființa lui, și de sigur că regele Casimir se supăra fără cuvint pe Sfintul Părinte din *
Roma, care, la cererile de ajutor ale Domnului,
socoti, neputind face nimic din partea lui, să-l îndrepte către Corvinul din Ungaria, cunoscut ca

un vechii

luptător

împotriva 'Lurcilor. Matiaş nu

mai era acela ce fusese în tinereţele sale ; prins cu
totul de războiul apusean, cu Împăratul. german,
el nu se uita decît în treacăt la împrejurările Răsăritului, pe care le potolise pentru dinsul pacea
din 1483, şi, cind -i se vorbi, în-1439, un an înna-intea "morții lui, de un noii șir de lupte pentru
Cruce, el arătă, zîmbind în necaz, că, atunci cînd
Polonii ridică împotriva lui pe Tatari, el nu poate

decit să se bucure de prietenia sigură a Turcilor 2%,
Odată numai, în 1488, el dădu voie Ardelenilor,
în mijlocul cărora stătea încă Ştefan Bâthory, acum
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un om cu totul pașnic,să dea lui Ştefan armele
ce-i pot fi de nevoie pentru lupta cu păginii%%8,
Duşmănia cu Sultanul o încheiase el de bună voie,
precum,
Domnul

cu de-asila, fusese silit să o încheie şi
Moldovei. Dar soarta, ce are une ori un

zîmbet de mustrare şi de batjocură, voi ca în ziua
de înnaintea

morţii

Craiului, căruia podagra îi pe-

"cetluise încheieturile, să se primească vestea că
asupra Ardealului se porneşte cu siguranță o mare
oştire turcească, avind cu dinsa pe Moldoveniși
pe Munteni. Poate cea din urmă măsură a lui Matiaș,
care muri la 6 April 1490, fu, astfel, aceia .de a

trimete de la Curte
apere granița 219,
Polonii

se

în

grabă

bucuraseră

atita

pe Bâthory ca să
vreme

de

prietenia

lui Ştefan care li asigura graniţa și li făcea atita
cinste. Ei înţeleseseră

totdeauna

să

răspundă la

îndatoriri prin vorbe goale şi făpăduieli al căror
soroc era veșnicia. După ce Ştefan plecase fruntea .lui de

om

mare

înnaintea

nimicniciei

trufaşe

a lui Casimir şi îndoise piciorul săi rînit în cortul
de deşertăciune de la Colomea care se și ridicâ de o
dată pentru ca toată lumea să vadă ce puternici sînt
acei ce se închină Regelui polon, — el se alesese

numai cu cele 3.000 de călări din 1485, care
nu vor
fi petrecut nici toată iarna la dînsul. Pe
Hromot îl

bătuse el singur; feciorul de Craii îl ispitise
numal venind pănă la Camenița, ca să se piardă

apoi în pustiul

Tatarilor;

anul

următor

aduse tir-

LUPTELE

CELE

D'INTÂIU

CU

POLONII
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guielile cu Turcii, iar anul 1489, pacea desăvirşită,

deci pentru

dinsul plata pe

fiecare an

a birului

lui Petru Aron şi înstrăinarea fiului, care se şi
stînse intre păgini, la 26 Iulie 1496, lăsînd în locul săi ca ostatec pe feciorașul săii, numit Ştefan
după marele bunic 250.
Nu se răzbună numai faptele rele, ci şi nepă„sarea. Şi nepăsarea Polonilor faţă de cele mai straşnice nevoi, față de cele mai mari interese, față de
cele mai sfinte dureri ale Moldovei, care li dăduse
tot ce putea să li dea, întrecuse de mult măsura.
Ştefan era un om sărac, şi mai sărac de la luarea

cetăților decît înnainte: din sărăcia lui el trebuia
să trimeată acum

„veşnică a păcii,
aduse aminte
avea Polonia

Împăratului păgîn, ca o chezăşie

miile

de

galbeni de

aur. El iși

atunci de vechea datorie pe care o
aceasta trindavă, faţă de strămoşii

lui, datorie pentru care se amanetase Pocuția ca
să fie luată apoi îndărăt la cea d'intăiii împrejurare
priincioasă. Va smulge el ţerii sale prădate banii
cu cari să-și plătească birul? Va lăsa urmaşilor
Moldova fără Pocuția, aşa cum o primise şi el de
la înnaintaşi nevrednici? Ştefan se hotări astfel, necruțîndu-şi trupul

obosit, să culeagă

birul la Leșşi,

cari-l siliseră să-l

dea, şi să întregească

Miazănoapte

cucerirea Ținutului

prin

ţara

la

amanetat.

EI începu astfel, după războaiele de apărare, cu
Turcii, războaiele

p

Lupta

se

dovedi

de răzbunare,
uşoară.

cu Polonii.

Încă din

vara

anului
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în Pocuția

fără să

fi intilnit un

în cale, căci Polonii, cari se temuseră

pănă

atunci de Ungurii regelui Matiaş, aveati acum grija
moştenirii acestuia. Tatarii arseseră Chievul în 1489
şi pricinuiseră pierderi Principelui Albert, trimes împotriva lor; apoi ei veniseră în'iarna din urmă pănă

pe la Lublin, «şi»,

timp,

«nimeni

nu

lonia» %1. Ștefan

scrie un povestitor. din acel

plecă

asupra

lor,

în

toată Po-

veni pe urma Tatarilor, nu ca să

prade ca:dinşii, ci ca să cucerească.
El începu printr'o solie care merse la Casimir
spre a cere ca oamenii domneşti să poată trece

prin Litvania spre Moscova, al cărei Țar, cuscru!
lui Ștefan, se înțelesese cu Maximilian, regele Romanilor,

ales

şi în

Ungaria,

ca

să

năvălească

în

Polonia dacă Regele de acolo ar încerca să împie-

dece cu puterea așezarea lui Maximilian în Scaunul

unguresc. Boierii moldoveni, cari mai aducea ŞI
unele plingeri, sosiră numai după ce veştile că
Ştefan.se află în Pocuția ajunseseră la urechile lui
Casimir. Acesta răpezi îndată la credinciosul săii
din Suceava, a cărui faptănu voia să o -creadă,—
«cu toate că Măria Ta ar fi spuind pe faţă că a

dat astfel de porunci

episcopul de Lemberg
să ceară

lămuriri

dregătorilor săi», — pe archi-

şi căpitanul de Haliciii, ca

şi darea înnapoi a cetăților luate

cu hapca şi fără nici-un cuvînt
2,

La 15 Mart 1490 Ștefan era acasă încă, în
Suceava,

unde pregătia lovitura; pe care o vestise
poate prin

prădăciuni uşoare 2%. [3] îşi făcuse încă de la 1487

o nouă Curte pentru luptele cele nouă: Micotă şi.
Reaţeş eraii acum piîrcălabi de Neamţ, Groza, fiul

celui d'intăiii, avea grija Orheiului, cu toate că Ta-.

tarii erait acum prieteni, dacă nu ajutători
— ceia.
ce n'a fost nici-odată —, lon Săcară păzeşte la.
Roman, lon și Şteful, fost Pitar, stai în Hotin,
doi pîrcălabi pentru o cetate amenințată ; Spătarul eClănăi; Boldur, fost Vistier, înlocuitor al Grecului:
Chiracola, iea Vornicia şi stă, împreună cu ve-chiul sfetnic care era Logofătul Tăutul, în fruntea.
boierimii moldoveneşti; Andreico, apoi Matei, Ceaş--

nicii saii Păharnicii, leremia

Postelnicul,

Şandru.

Comisul, Petru Stolnicul, Andreico Czartoryski.
Litvanul (Ciortorovschi) desăvîrşesc Sfatul, împre-ună cu ciţiva boieri veniţi mai tirziu: Isac, Movilă,

Frunteș și Dinga 281.
Ştefan luă îndată,—de-a dreptul saă prin căpitanii.

săi —, Colomea și Haliciul, şi în August el stătea.
înnaintea cetăţii Sniatynului. Pe atunci Polonia.
era cu desăvirşire lăsată în voia Moldovenilor, a.
Tatarilor, a țeranilor ruși, răsculați supt o căpetenie cu numele de Mucha 2%. Bătrinul Casimir nu.
se mişca nici ca în timpul de pănă acum, cînd bătri-nețele nu-l amorţiseră cu totul. Luptătorul regal din
anii trecuţi, loan-Albert, om pornit, neprevăzător, dar:
plin de neastimpăr şi viteaz, trecuse granița pentru.

a smulge Coroana ungurească fratelui său Vladislav,.
Craiul din Boemia : căci amîndoi fuseseră aleși de:
unii magnați unguri, și Albert avea mulţi sprijini-tori, mai ales în Ardeal,

pe care cel puţin îl voia ca.
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despăgubire. În zădar se chemă. o oaste care să
răspingă pe Moldoveni şi. să li iea Pocuția : în ziua
de 14 Septembre, sorocul de adunare al apărătorilor Poloniei, puţini se vor fi adunat în tabăra de la
Bobrka, lingă Lemberg. loan-Albert stătea la Caşovia, în Ungaria-de-sus, Casimir nu îndrăznia să
hotărască

între

cei doi fii, cărora li doria deo

po-

trivă tot binele, şi, în sfirșit, se răspîndise. pretutindeni vestea, în stare

să îngrozească

şi pe

îndrăzneţi, că Sultanul însuși soseşte ca

cei mai

ocrotitor

și tovarăș de arme al «Moldoveanului
256. Acesta-şi

puse deci ostașii în cetăţi şi se întoarse fără nici-o
pagubă, ca stăpîn al Pocuţiei, în care pănă atunci
nu-i mai fusese dat să calce%7,

Nimeni nu căută să-l despoaie de cucerirea sa,

pentru care el jertfise singe scump şi strămoșii săi
plătiseră bani buni. Şi în 1491, cei doi feciori de

Craiii, dintre cari şi unul şi altul nu se mulțămia
cu o singură Coroană, se :luptară împreună în

Ungaria,

moliul,

care

se

pașnicul,

dovedia

tot mai

plingătorul

fletul de foc şi de

vrajbă

mult

Vladislav,

al

fratelui

că vrea pe

şi

nu

celui

su-

mic,

iubitul mamei sale, Albert. Cu acest cîntec
sălbatec în urechi, muri părintele a unsprezece
copii,

Regele Casimir, la 7 Iunie 1492. Pănă

Polonia

nimeni

nu

căutase

a

ridica

atunci din
arma

împo-

triva lui Ștefan. Chiar la începutul
anului, Regatul,
fără călăuză, orbecăind în nenoroci
rea jafurilor şi

pierderilor de "Ținuturi,

amenințat de

toți vecinii

LUPTELE

CELE

D'INTĂLU

CU POLONII

923

săi fără deosebire, -suferise o nouă dijmuire din
partea 'Tatarilor, câri topiră zăpezile. prin focul ce
ardea satele pustiite de locuitori
55. Nici îngro-

parea. Regelui nu fu scutită de această: întovărăşire de pradă, robie și omor,
— căci Tatarii se întoarseră la jaf în vară 259,

2 “Regele Casimir lăsase cinci fii, dintre cari unul părăsise. lumea, un al doilea era -archiepiscop
Gnesen, cel 'd'intăiii dintre episcopii ţerii
iar ceilalți

trei

voiaii

de

o potrivă

de
lui,

stăpînirea,—

adecă Vladislav din “Ungaria, loan-Albert, „vestit
pentru. loviturile sale. de sabie, cînd folositoare,

cînd :zădarnice, date mulțimilor tătăreşti prădalnice,
și un mai mic frate, Sigismund, care avea veniturile Lembergului

și Zipsului2%. Sprijinul bătrînei

Crăiese Elisabeta făcu să
la 27 August.

Dar,-potrivit

se aleagă

loan-Albert,

cu orinduiala Regelui

mort, Litvania, pe care el o moştenise dela tatăl
săii, ducele. Iagello,

trecu

asupra

altui: fiu,

xandru, și astfel se despărțiră, şi în ceia

ce

Ale-

pri-

vește stăpinitorii, cele două țeri, ce fusese pănă
atunci în acejași mină, căreia, ce e drept, .nui
se supuneaii de o potrivă. Aceasta era o împre-

jurare de cea mai mare însemnătate pentru Ştefan,
care

avea

ceva

de păstrat împotriva voinţii Crailor

"leşeşti..
El căută să ajungă

la o înţelegere asigurătoare

cu Alexandru Litvanul, prin țara căruia mergeai
din cînd în cînd soli la Moscova ca săafle cum
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acolo fiica Elena și micul nepot Ivan, pe

cari nu era să-i vadă niciodată aievea. Alexandru se
arătă prietenos faţă de Domnul moldovenesc îmbătrînit în ginduri cuminţi şi fapte viteze, straşnic
dușman, dar prieten credincios şi de mare folos.
Ca răspuns

la trimeterea unui

sol cu vestea suirii

în Scaun a tînărului vecin, Ştefan porunci, în
lanuar 1493, Vornicului săi Jurj şi lui lura fiul
Șerbului să arate lui Alexandru cit i-a' părut de
rău — noi avem voie însă să nu credem — pentru
moartea

«prietenului

săii Casimir,

Dumnezeii

să-l

ierte», şi ce frumos ar fi dacă prin îndemnul cneazului litvan s'ar ridica atitea rude, atiţia prieteni
ce are el, asupra

Turcilor. În Novembre,

Woytech

Cuciucovici şi Fedko Gavrilovici pleacă la Ştefan
ca să-i spuie că Alexandru vrea pace şi o bună

învoială,

păstrindu-se

hotarele

cele

vechi

între

Moldova și Litvania. Apoi sosesc la Curtea vecină
Jurj iarăși și Mihai Pitarul, tot pentru înţelegerea
de

care

era

vorba

încă

de

la început.

În

sfirşit,

schimbări,

dar la

prin Woytech şi Fedko, prin Jurj şi pisarul Matiaș, prin Fedko şi Petru Olechnowicz, prin loan
Pitarul fiul lui Isaia şi diacul Toma se trimet vechile acte de îndatorire, întărite prin jurămint.

Ştefan

ceru

să se

aducă

unele

urmă tot se făcu din amîndouă părțile jurământul
cel noi, poate în 1496. Ştefan făgăduise şi amestecul săă la Turci pentru a cîştiga de la aceștia

cruțarea

graniţilor

tinărul Alexandru

litvane.

Prietenia

dintre

el şi

se răzima și pe legături de fa.

LUPTELE

milie,

CELE

căci soţia

1495,

fata lui

astfel

socrul

Ivan
unuia,

D'INTĂIU

cneazului
din

CU

POLONII

Litvaniei

Moscova,

cuscrul

care
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era,

de la

ajunsese

celuilalt291,

“Altfel stăteaă însă lucrurile cu Polonia. Ştefan
își ținea căpitanii în Pocuția pe care el era hotărit
s'o apere pănă la sfîrşit şi pe care Polonii nu înțelegeaii cîtuși de puţin să i-o lase, aşteptind numai clipa potrivită pentru a smulge din 'minile
Moldoveanului, despoietorului ţerii lor, «bucata de
pămînt ce se întinde de la pădurea de fagi a Haliciului în jos pănă în Nistru și pănă în Munţi».
Starostele moldovenesc care stătea în Cernăuţi,
astăzi capitala Bucovinei austriace, Ion Grumază?%,

era

pentru

acești

vecini

un

durea amar și umilia adinc.
Din partea aceasta nu veniră

spin

în

ochi, care

deci nici veşti deă

suire în Scaun, nici amintirea legăturilor strînse
ce fusese odinioară între Moldova şi Polonia, nici
îndemnuri spre înnoirea lor- pentru binele Creştinătăţii. Pentru loan-Albert, Ştefan era una cu Ta-

tarii, cu Turcii, cu păginii aceia cari erai înfăţișați ca prietenii statornici şi tovarășii de jaf ai
«Moldoveanului»; În 1493, în anul după începerea

"Domniei nouă şi în Polonia, se strîngeai bani de
la locuitorii regatului pentru apărarea hotarelor,
aşa de mult călcate în timpul din urmă, «de Turci,

de

'Tatari

şi alți

vecini»,

dintre aceia ce nu se

numesc, dar se urăsc cu atita mai mult. loan-Albert nu sămăna, de alminteri, cu tatăl săă, «prie15
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Moldovei.

Cu

gîndul să lovească

el pe alții, tînărul Craii nu se lăsa lovit. În același
an 1493 el se lăuda că-și păzeşte așa de bine țara, «incit

nu

mai

pot

fi năvăliri atît de lesnicioase

cum se făcuse obiceiul 2%». Ştefan nici nu plănuia,
din

partea lui, asemenea

încălcări ale pămîntului

leșesc: el luase ce credea că este al săi şi ce era
al săi după

dreptate — căci banii dați de strămoșii

săi nu se plătiseră și zălogul intrase fireşte în stă-pinirea împrumutătorului, — şi el nu mai avea arme
„decît împotriva acelor ce ar fi căutat să-l trimeată
în graniţele cele vechi.
|
* Siguranţa păcii se întări peste puţin, cînd Craiul
cel cu scopurile mari, pedepsitorul Tatarilor, duş-

manul neimpăcat

al păginilor, poftitorul Coroanei

ungurești, făcu pace cu Sultanul. Solul săi era
la Poartă pe vremea cînd Turcii cercaii Severinul

şi Belgradul, cînd Sultanul înnainta pănă la Sofia,
asupra Ungariei, a cărei pace se mintuise 24, Ali„beg din Semendria — fratele săă murise — și Mal„coci, adecă Bali-beg, fiul lui Malcoci, așezat în
-Vidin

acuma,

pustietorii Moldovei în 1485, trecură

prin” Oltenia în Ardeal şi fură striviți şi săgetați
în munți de Rominii olteni şi ardeleni. de lîngă
pasul “Turnului-Roș 2%, În April: 1494 se jura la
„Constantinopol asupra unei păci pe care loan-

„Albert,
.

o întări

cu toate

că-l prădase abia dăunăzi Tatarii,

prin jurămînt, în Iunie 2%,

-

e

„ “Ea trebuia să ţie trei ani turceşti, deci numai
-

.p

nă

în .1496.

În

acest 'an,

prevăzindu-se.

jafuri
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pentru sfirşitul sorocului făgăduit, loan-Albert strin=
gea iarăşi bani ca să-şi plătească ostaşii. Tatarii,
după deprinderea lor, apucaseră înnainte şi, nu numai că dijmuiseră unele părți ale Poloniei, dar arătaă chiar că voiesc să rămiie acolo. Pentru a întîmpina

mai

bine

un viitor, care putea

să

fie grei,

Polonia şi Litvania se legau a sta totdeauna. alătură, cum fuseseră atunci cînd acelaşi om
pe amiîndouă 2%.

le cirmuia

II.
Lupta

de la Dumbrava-Roşie.

În loc să aştepte pe păgîni, loan-Albert, sfătuit
de trufia, de neastîmpărul, de lăcomia lui, pe de
o parte, iar, pe de alta, de un foarte învăţat Italian
pripăşit la Curtea lui, loan Buonaccorsi, ce-și zicea

Callimachus — un mare făuritor de planuri zădarnice

şi

costisitoare —, se hotări

să

se

arunce

el

pe neprevestite asupra dușmanului veșnic al țerii
sale 2%. Alexandru Litvanul îi arătă, mai tărziă, în
1496, ce bine ar fi dacă s'ar căpăta îndărăt de la pă-

gini Chilia și Cetatea-Albă, gurile în mare ale negoțului Poloniei şi Litvaniei, dacă astfel s'ar pune

din

noii înnaintea Tatarilor vechea graniţă a Nistrului
cu vadurile bine apărate 2%. De pretutindeni veniaii ştiri straşnice despre un noă avint- al Turcilor ce se pregăteşte pentru a sfărma. cine ştie
ce puteri creștine. În Croaţia periseră peste 5.000
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de Unguri, cărora li se tăiase nasurile pentru
sluji drept dovadă a sălbaticei isprăvi păgine;
sumedenie de oameni din această țară căzuseră
robie. La graniţa sîrbească se ţeseaii într'una
cleșuguri, şi Pavel

a
o
în
vi-

Chinezul putea s'o apere numai

înfrîngînd sălbătăcia prin altă sălbătăcie. În munții
Albaniei umbra lui Scanderbeg îndemna iarăşi
la luptă

pe

falnicii săi Arnăuţi, cari se

scutura

din robie 30. Venețienii, cari simţiaii că ochii Sultanului apasă lacomi asupra orașelor lor din Morea, arătaseră, printr'o solie de cinste, încă de la
suirea în Scaun a lui loan-Albert, ce sarcină ar

fi mai potrivită pentru dinsul, și ei aveaii galbeni
* buni și mulţi, cari ispitiai %1, Din Roma venia,
în sfirşit, glasul de îmbărbătare, cuvintele de bine-

cuvintare ale Sfintului Părinte.
Vladislav al Ungariei era învinuit de supușii săi
că e prea slab, prea suferitor faţă de orice jignire. El plecase în 1494 la Leutschau ca să se

săi,

să-şi

întiinească cu

frații

toate greşelile,

să-și împartă

împărțit,
războiii,

să-și unească, pentru
regatele şi stăpînirile

în fruntea

unor

țeri surori,

ierte

unul

tot ce mai

altuia.

aveaii de

pace
şi să

ca și pentru
fie buni frați

pentru

binele Creș-

tinătăţii răsăritene 52; cardinalul Frederic serbă
liturghia de împăcare şi iubire înnaintea vlăstarelor lui Casimir, al cărui suflet se însenină în sfirşit.
La întoarcerea de la această întilnire, în care crescuse inima tuturor Iagellonilor, Domnii Răsăritului,
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de la Adriatică la Marea-Neagră, Vladislav merse
în Ardeal, unde: strînse birurile şi lăsă toată grija
unui singur om, Bartolomeiii Drâgffy, din sîngele
lui Dragoş Moldoveanul, un aspru Romîn din Maramureş, care ştia să facă pace, trăgind în ţapă pe
turburătorii ei; apoi el se întilni în Banat cu cellalt Romîn de strajă la hotare, cu viteazul și cum-

plitul Pavel Chinezul, și el un Țepeș binefăcător.
Îndată Bartolomeiii

şi ' Pavel trecură Dunărea,

ar-

zînd Semendria : ei culeseră o pradă cum nu se
mai pomenise de mult şi băgară groaza pănă şi
în

Constantinopol.

Pavel

întoarcere,cu aceiași

muri

în toamnă,

mulțămire cu

care

după

murise

Tancu- Vodă, — cel d'intăii dintre Romiînii cei mari .
ai veacului ce sta să se încheie acum,—cînd despresurase Belgradul. Pacea se învoi Turcilor în
1495 numai pe trei ani, deci pănă în 1497, cînd se
mîntuia și pacea lui Albert 308,
În sfirşit prădăciunea la care fusese supusă 'Ţara-Romănească în 1493, amenințările Vidinenilor

lui Malcoci în' 1494, trezirea spre lupte a celor doi
prooroci ai peirii, Malcoci tînărul şi bătrinul Ali,
care-şi smulgea barba de miînie cînd nu-i ajungea
sîngele vărsat, puseseră pe ginduri, și pe bietul Vlad
Călugărul, care rivnia iarăşi către o călugărie liniștită, şi pe Ştefan, care tresări simțind cum se
apropie! furtuna. Trimeţind la Turci în 1496, el

cercetă cu solie în același timp pe Munteni, — de
cari nu voise să ştie atita vreme, pentru că Domnul lor îltrădase şi-l păgubise. Se zice că între cei
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doi Domni se făcu o înţelegere şi că ei ar fi făgăduit
Ungurilor 20.000 de oameni pentru războiul creştin 5%. Şi care putea să fie în adevăr cea mai
sfintă nădejde

a

bătrînului.

din

Suceava

decit să

vadă iarăşi fluturind steagurile sale cu chipuri de
sfinți creştini pe zidurile vechi ale Cetăţei-Albe, în
cuprinsul Chiliei înnălţate de dinsul, să întinerească

o clipă luptind cu vrăjmaşii din tinereţele saleşi apoi,
văzîndu-şi cu ochii mîntuirea, Domn creştin între
Domnii. creştini, biruitor între biruitori, să- plece
liniştit pe lumea
”

!

pe care se duseseră strămoșii săi?
+

„ Ştefan va fi fost
hotărirea

poi Moldovei,
tatea-Albă.

Lemberg

încunoștiințat

din

vreme

de

lui loan-Albert, - care voia să dea înnaPe

Poloniei, Creştinătăţii Chilia şi Cecînd

magnații

se îndreptaii

Poloniei

Răsăritene, Mazovienii,
lui Teutonic,

călugării

spre tabăra

Apusene

din

şi ai celei

Silesienii, cavalerii Ordinuînnarmați

din

Prusia,

cu

cari se ciocniseră în alte timpuri Moldovenii lui
Alexandru-cel-Bun, Domnul se cobori spre Dunăre,
şi-l găsim în Curțile din Vasluiii,—lingă locul celei
mai vestite biruinţi ce cîștigase asupra duşmanilor
ce eraii să simtă din noi puterea brațului săii,— în
zilele de 13 și 19 Mart 1497 38,
!
Craiul zăbovi însă. În loc să înceapă fulgerător
un războiă de primăvară, el se puse în mişcare

abia în Maii,

după

ce trimesese

un

sol la Poartă

ca să înșele pe Turci. La 19 ale lunii, 'el își făcu
intrarea în Lemberg, unde se făceau pregă
tiri mari
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pentru. acest drum de cucerire, ce putea să crească
iarăși bogăţia orășenilor de aici, vechi negustori

prin Moldova. Abia la l-iă lunie se ridicâ de departe Hans von 'Tiefen, Marele-Maiestru al 'Teutonilor, cu şirurile grele ale cavalerilor săi purtători

de cruce. Numai în cea de-a doua jumătate a lunii
oştile se îndreptară spre Nistru 56,
Ştefan trimese înnaintea oaspetelui săii dorit pe
Vistierul cel noii Isac, un boier mai tinăr, care
avea această dregătorie numai din anul 1491 : acesta

se întoarse cu o solie regală de lămuriri.

Se spuse

prin cei doi Trimeși, Creslaă Ruroswanski şi Nicolae
Podlodowski, pe cari Ştefan nu-i mai văzuse pănă
atunci, că miîntuitorii Moldovei se apropiaii. Elmulțămi Craiului că s'a. gindit la nevoile lui şi-l sfătui.
să se grăbească a străbate prin valea Nistrului, din
partea Tatarilor sai din partea lui, spre Dunăreade-jos; cînd Polonii vor fi acolo, se va înfățișa şi
el în lagărul lor şi vor lupta frățeşte luptă creş-

tinească 307. Cu acest răspuns

plecă Isac, a doua

L
oară, şi vechiul credincios al Domnului,Logofătul
Constantinola
de
abia
întorsese
se
care
Tăutul,
pol, unde va fi fost pentru acelaşi scop ca ȘI So-

lul leșesc. Trimeşii Regelui veniaii plini de daruri,
şi oamenii domneşti aduceaii şi ei daruri viitorului.

i

dezrobitor al cetăților de la Dunăre %8.
Cei din urmă ajunseră în tabără pe la sfîrşitul lui
Iulie, cind se vedeai acum rîpile înnalte ale Nistrului,

la gura căruia, hăt în jos, Ienicerii păziau în Cetatea-

Albă.

Craiul se arătă

foarte binevoitor

pentru cei
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doi boieri fruntași ai Moldovei, dintre cari unul
păstra pecetea şi cellalt Vistieria ţerii. Dar, întirziind
răspunsul — într'o

cale ca aceasta sint doar atitea

griji! —, el îi luă cu sine mai departe.

Nistrul trebuia trecut la Camenița,

dacă era să

se aleagă drumul prin Moldova, unde Ştefan făgăduise că va da hrană destulă prietenilor săi.
Isac şi “Tăutul văzură cu mirare că oastea se
opreşte la satul Mihalcea, mult mai sus, şi trece
prin vadul de acolo, de unde se putea cobori

drept la Sniatynul Pocuţiei, atingînd pe această
cale, scurtă şi sigură, Prutul 300,
|
Dar Pocuția era tocmai vechea pricină de vrajbă
între Polonia şi Moldova, care se chema că se
luptă acum umăr lingă umăr impotriva păginilor.
Din vederea locurilor de aici, cetăților ce-și schimbaseră

stăpinul,

satelor

înfloritoare

care seceraii

pentru alții griiele de aur, nu puteaă să răsară decit
păreri de răi, porniri răzbunătoare, amintiri de

miînie. Şi, iarăşi,

dacă

era un drum pe care Ştefan

n'ar fi voit să-i treacă prietenul cu cele 50—80.000

de oameni,

cu

carele

fără de număr,

care se so-

cotiaii cu miile, cu tunurile zguduitoare ale căror
guri largi făgăduiau sfărimarea zidurilor
vrăjmașe,

— apoi

acel

drum

prin Pocuția omul
cuse în 1487

rească

oricînd

era

drumul

ca ușuratec

ceia

Pocuţiei.

Ce

căuta

acesta pe care Ştefan îl cunosşi trufaș,

gata

să urmă-

ce nu putea să ajungă? Era

poate un dușman, ale cărui asigurări, a
cărui frăție

.

sufere nu erai decit minciuni, vicleşuguri ticăloase,
momeli de trădător care vrea să răpească o ţară,
vrednică de cinste şi recunoştinţă, fără a cheltui

sînge şi a înfrunta primejdii? Era tînărul lei leșesc
numai o sălbatecă vulpe litvană, ca strămoşii săi
păgini? Dacă era aşa, Moldova ştia laţurile prin
care se prind astfel de vietăți făcătoare de răi!

“Răspunsul îl dădu Măria Sa Craiul, apărător şi
răzbunătoral Crucii. Cind ajunse la Coţmani, de
unde începea “Ţinutul Sepenicului, alipit de mai
multă vreme la Moldova, el puse în lanțuri pe soli
şi-i trimese înnapoi la Lemberg. Aceasta însemna
războiul.

n

Li

ur

războinică, a cărui iubire pentru Creştinătatea ce

Ştefan îi afiâ

rostul

de

la prietenul

săi

din

Ardeal, Voevodul Bartolomeiui, sai Birtoc, ruda
sa, precum și de la oameni cu priinţă din Polonia
însăşi, din Litvania, unde Alexandru era prea încurcat cu Tatarii şi se temea prea mult de Muscal,
ca

să- -şi poată

trimete

la

timp

ostașii

în

tabăra

regală. Taina era aceasta: Sigismund din Zips
vedea pe un frate al săi rege de două ori, în

Boemia şi în Ungaria, pe unal doilea, rege polon,
pe un al treilea, cneaz

litvan, pe

un

al

patrulea

căpetenie a Bisericii din Polonia, și i se părea că:
lui i se face o nedreptate. Dacă ar fi fost el la
Dunărea-de-jos, ce strălucite slujbe n'ar fi putut .
aduce tuturor vecinilor săi și ce frumoasă n'ar fi
fost această mare Împărăţie iagellonică, legată

prin jurăminte,

care s'ar
fi intins

rupere de la hotarul

Veneţiei

fără nici-o între-

pănă

la graniţele

Moscoviei, zid de fier înnaintea Turcilor, Tatarilor,
Muscalilor, înnaintea tuturor păgînilor şi necredincioşilor? Deci, înnainte, pentru întemeiarea. Scau-

nului lui «Sigismund Voevod, prin mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei», — Domn . străin
pentru.:scopuri străine!
Domnul cel adevărat şi legiuit, Domnul romă-

nesc al Moldovei, era în Suceava cind îi sosi
vestea. Deci nu era: de ajuns că Leşii aceștia-i'

smulsese un jurămint
nunchii

spre

după altul, că-i

închinare

în. cortul

de

plecase gela

Colomeia,

că-l lăsase singur în mijlocul Turcilor, că-l uitase,
că se gilceviaii cu dinsul pentru o țară a cărei
răscumpărare din datorie n'o puteai plăti, că-l

piriai pretutindeni

ca

prieten

al

păginilor,

că-i

aruncaii în sarcină orice jaf, orice pagubă făcută

în ţara: lor, —

acum

Domniei,

iea în stăpinire

cineze

să-i

legea,

să

voiat

sfarme

să-i răstoarne

viitorul

țara,

să-i

neamului

Scaunul

dezrădăsăi

şi

să-i. arunce bătrîneţele 'pe drumurile mari ale pribegiei?. Se. hotări deci la o luptă fără cruţare,
care să rămiie ca o pildă: veşnică pentru oricine

Sar incumeta
să atingă neatirnarea, să batjocurească mîndria Moldovei, să caute
stingerea neamului romănesc.
La vadul Prutului, ling ă
Cernăuţi,
case starostele, Polonii prim
iră

de unde plede la o strajă, tri-

“A

TaIA:

pa e

&A PLS
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RUINELE
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measă anume pentru aceasta, o salutare de săgeți.
Dar, cînd''se trecu apa, niciun dușman nu stătea

îi față

ca să taie

drumul. Ștefan. primi încă în

Suceava, la 27 August, pe cei d'intăiii prinşi căZuţi în mîna străjerilor de la Prut; -eraă. şese: trei
plecară la

Constantinopol,

cu 'toată dreptatea:
un

de unde

se putea cere

ajutor, acum “cînd creştinii

veniaii cu astfel de gînduri

în Moldova, — căci,

mai presus de orice este şi va fi totdeauna neamul!
Ceilalţi trei se suiră în spinzurătoră, cărora de acum
înnainte, zi de zi,li aduseră hrană pîndarii din

godru, vinătorii oaspeţilor celor răi. Apoi, în ace-

iași zi, lăsînd grija Sucevei lui Luca Arbore, Ştefan călări în grabă spre Roman. Aici eră mai

aproape

de

munți,

prin

pasurile cărora

aştepta

să-i vie Secuii, de cari nu se despărțise nici-odată,
şi Voevodul Birtoc însuși, cu toate 'puterile lui.

Aici îşi chemă în tabără țeranii. Aici fară pofiiţi să

alerge Turcii din cetăţile dunărene, despre
mîntuirea

cărora prin: Poloni fusese vorba pănă mai ieri
310,
i, Întro Duminecă, la 24 Septembre, Leșii ajunşeră

la Suceava. Ce drum frumos în răcoarea
munților,
în blindeţa zimbitoare a celor d'intăiă
zile de toamnă,

în margenea satelor albe, care se înroşiaii
de flacări și:ă bisericilor sfinte, din care se
dădea jos
icoanele și se prădâii odoarele ; supt dealurile
încă

verzi, pe potecile codrilor plini de
susur, de zuzăt,
de șoapte! Sigismund Voevod
venia cu noroc în

țara roditoare, pașnică şi proastă
a Moldovei.
După două zile, cind se orînduiră
cele patru

d.
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tabere şi se- aşezară carele în jurul corturilor, tunurile începură să bată în cetate, tunuri cum nu
se mai văzuse prin aceste părți, căci unul cerea
patruzeci, iar altul cincizeci de cai ca să fie
mişcate din loc. Citeva ghiulele de-ale acestora, să
lovească în porţile de stejar, şi ele se vor deschide
pentru intrarea mîndră a noului stăpînitor de neam

bun şi de vestită viţă! Dar zidurile se arătară mai

tari decit cum se credea, şi ele ţinură bine la prubă;

« Valachii» cari săgetau din dosul lor sâă trăgeaii

cu

sinețele, - ba

mai mică, dar

chiar împroșcaă

bine întrebuințate,

și ei din tunuri,
eraă

oameni ne-

înfrînți și foarte ageri, cu adevărat neadormiţi, căci
ei dregeaii: în ceasurile jerfite ale nopţilor pagubele pe care dușmanul le putea face ziua. În zădar

deschideaii Polonii poartă de intrare pentru Sigismund; Moldovenii o zidiai înnapoi pănă în revăr-

satul zorilor, grămădind pietre, cărămiză şi lemne.

Așa trecură două săptămîni,şi în tabăra aşa de
bucuroasă la început, aşa de îmbătată! de jafuri,

foametea

începu

să-și arate chipul

suptşi sarbăd.

În sus și în jos, dincoace şi dincolo de Siretiii, țara
era pustie; grinele secerate stăteaă la: loc bun,
iar oamenii, afâră

între două

ape,

de

nevolnici, se aflaii la Roman,

a Moldovei şi a Siretiului, în apro-

pierea muntelui, în jurul lui Vodă.

Suceava nu se

putea lua fără să se infrunte zilele reci
care se
grăbiaii ; drumul înnainte era închis şi
de primejdia
Moldovenilor şi dea Turcilor. Înnapoi
însă, cu

toată
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întoarcă cineva, bătut, fără să

se lupte. Da, — însă numai cu voia lui Ştefan.
Această. voie o ceru Birtoc Ardeleanul, care sosise cu citeva mii de oameni, ca să împiedece o
de. către Poloni, pe care avea
luare a Moldovei.
cine s'o oprească. Poate că el nici nu ceruse voia
Craiului săă, care totuşi se luptase şi el odată cu
acest frate fără astimpăr, fără măsură şi statornicie
care era loan-Albert. Dar Voevodul Ardealului nu

doria să verse sînge creştinesc, căci între Ungaria
şi Polonia se făcuse în 1492 o legătură mai ales îm-

potriva Turcilor 511,ci sosise ca să împiedece şi pe.

alții de a-l vărsa.

El se înțelese de-a dreptul cu Regele polon:
acesta trebuia să se ridice d'innaintea Sucevei

fără nici-o întărziere şi să se întoarcă înnapoi pe
unde venise. Cererea se primi cu bucurie, şi se spune

că Ştefan, căruia-i plăcea batjocura care umileşte pe
cei prea încrezuți, ar fi dat duşmanului său sfatul
cel bun de a merge tot pe drumul mare şi de a nu se
încurca prin pădurile, vestit de rele, ale Moldovei,
undei sar putea întîmpla ceva neplăcut din partea
âtitor oameni fără căpătăii ce locuiesc mai bine

decit acasă în desișul fagilor Bucovinei.

prava: sa

sfirşit

în

fusese

nu

loan-Albert
de

pănă

țara

sa

acum.

:

învăţat îndestul prin isEra zorit să ajungă

în

primitoare, unde sînt petreceri

hrană
potrivite pentru un om de virsta sa, unde e

“şi

băutură

din

bielșug

şi cîntecele plutesc prin
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aierul grei de mirezme

al odăilor de ospăț. Apucâ

de-a dreptul prin codri, ale căro
r poteci se suiaii
pe înnălțimi, care se Tupeaii
apoi în coaste pră-

păstuite. Se înnainta încet, cu atita
mulțime obosită

şi sigură

coace

de

de pace.

Cernăuţi,

Pănă în codrul Cozminului, din-

lingă

ripa

Derehluiului,

se

cheltui o săptămînă în capăt 312,
Miercuri sara, oastea ajunse,
cu Craiul bolnav,

zguduit de frigurile mustrării de
cuget
driei rănite, în margenea dumb
răvii
venia s'o boteze cu singele
ostașilor
brava Roşie. Copacii fremătată
în noapte
nințare şi trunchiurile prin care
trecuse

și ale mînpe care el
săi: Dumca o amelimba fie-

răstraielor se clătinată ca, odat
ă, la Crasna sai la Sepenic, în zile de mare nenoroci
re pe care le uitaseră
bătrînii şi nu le pomeniseră
tinerii. Cărările eraă

înguste şi gloata

multă:

pănă

la

căde

rea nopții
se putură strecura numai
călării din "Ținuturile
Poloniei apusene, cari
fură lăsați a străbate cele
două
leghi de pădure și a-şi face
iarăş

i tabără de
cealaltă parte, la Cozmin,
în vale. Regele, cu cei
mai mulți dintre 'aj săi,
petrecu noaptea — ulti
ma
noapte pentru multe
mii de oameni și pentru
atiţia
fruntași cari aveati acas
ă curți domneşti, supu
și şi
bogății de

tot felul — în tabăra
cea veche.
A doua zi, cînd Moldova
serb
a
pe Sfîntul Dumitru, trimbiţele dădură
semnalul de plecare.
Pe
rînd intrară în codrul
cuprins de neguri și
înfiorat

LUPTA DE LA DUMBRAVA-ROȘIE

călăreţii

Poloniei

pai

Răsăritene, cari ştiaii mai bine

ce sînt Moldovenii, oastea cu plată şi gloata.
Joan-Albert 'ajunsese acum la mijlocul drumului,

cînd chiotul

obişnuit

al Moldovenilor se înnălță

pe neprevestite, încremenind rindurile polone. Un
vînt de primejdie zgudui codrul, şi în urma Regelui

zidul

de arbori căzu la pămint, tăind poteca. În

zborul nebun al săgeţilor, țerănimea, Curtenii, boierii, în frunte cu Domnul însuși, se aruncară asupra

drumeţilor din coadă. Ei nu încercară măcar să se
lupte, ci se închiseră îri lagăr, ca într'un staul, pe
care-l împresură lupii. Măcelul se săvirşi aici, fără
învierşunare, cu rinduiala unei pedepse ce se îndeplineşte.
Regele smulse atunci cea mai frumoasă parte
din călărimea sa ca să scape pe cei cari muriaă.

Înnaintea

călăreţilor

greoi,

în

legăturile de oțel

ale cărora se rupeau, scinteietoare, razele soarelui
de amiazi, Moldovenii se dădură în lături, umplind
văzduhul limpede cu nenumărate săgeți. Nenorociţii închişi în tabără se răpeziră atunci în pădure,
unde găsiră alți nimicitori de vieți. Împlinindu-şi
sarcina

lor mîntuitoare, călăreții intrară înnapoi în

codru, care era singura cale spre tabăra cea nouă,
spre şes, spre lumină şi siguranţă. Din toate părţile
însă pîndia primejdia : mulțimile înnebunite părăsiră tunurile, carele, armele mai grele, cei din
urmă călcaă în picioare pe cei d'intăii, pe cînd
sprintenii luptători romii, strecurîndu-se printre

trunchiuri, aruncaii lațurile și învirtiai securile şi
16
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topoarele, fără cruțare. Codrul îşi pierduse drumul,
înnăbuşit de morți, de uriaşe sfărimături stropite
cu singe, şi soarele, apuind asupra acestei grozăvii,

părea că aprinde un rug din vechile vremuri sălbatece.
|
Regele se odihni — de o jalnică odihnă — la

Cozmin,

satul

de lîngă pădure, Şi mai trecură cite-

va zile pănă putu să ajungă iarăşi la vadul Prutului de la Cernăuţi, pe unde venise așa de fălos
cu citeva săptămini în urmă. Polonii nu mai ştiai

de

unde

să

se

păzească, atîtea braţe avea moartea

pentru a-i ajunge. Ziua şi noaptea, cete de călăreți
se aruncaii, chiuind de bucurie, ca vinătorul cind

descopere

fiara, asupra bieţilor fugari, cari se dă-

deai în dosul carelor ce mai păstraseră. Întunerecul

nopţii

era _ spintecat

de miile

de limbi de fiacără

ale buruienilor și miriștilor aprinse pe care vintul

le zoria din urmă, .făcîndu-le să alerge
spre duşmanul țerii, — al pămîntului şi al
oamenilor,—ca

nişte uriași şerpi roșii. Trecerea Prutului
se făcu la
30 ale lui Octombre cu multă greutate,
căci Moldovenii nu părăsiseră o clipă pe învinşi, şi
rîul îşi primi
şi el partea lui de morți. Cu o zi înnainte,
pe cellalt mal,

Puțin

mai

sus,

Vornicul

Boldur

nimicise

la Lenţeşti pe toți Mazoviţii, ce veniaii
să primească

pe Regele .lor învins, şi muriră

să-l vadă în toată

tind Pocuția

ca

12 Novembre

în

Aşa

ieşiră

pănă

la unul fără

strălucirea rușinii sale. Străbă-

un. fulger, loan-Albert ajunse la

Lemberg

Polonii din
.

518,

Moldova,

și o astfel de
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ieşire ticăloasă să o aibă în vecii vetilor toți oamenii nedrepți şi lacomi cari vor călca: pămîntul
muncit al țerii noastre ca să ni stingă neamul!
Adincurile codrilor şi ripelor să nu ajungă pentru
a li cuprinde trupurile sfărîmate, și buruienile pustiului să se ridicepe mormintele lor! Căci pămîntul
e al acelui care l-a lucrat din neam în neam, șia

se atinge de dinsul, e cea mai neiertată faptă de
hoţie ce se poate săvirși într'un ceas blestemat.
Polonia trăise un timp în linişte, nu numai
fiindcă-și avea pacea cu Turcii, ci fiindcă Moldovenii îi eraă prieteni. Dușmănia cu Moldovenii era
un foc nestins pentru Rusia şi Podolia, Ținuturile
mărginașe, şi ea deschidea Turcilor şi Tatarilor

trecătoarea pănă în adincul Regatului.
Așa se întimplâ după lupta din 1497, după încercarea nesocotită de a ucide pe bunul străjer
de la hotare.
Malcoci-beg sosi :în Maiu 1498, ca un straşnic
oaspete, şi în ziua de 13 Maiii orăşenii din Lemberg, ale căror nopţi eraii luminate de focul ce
înghiţia satele şi tîrgurile neîntărite, văzură cu
ochi îngroziţi raitele sălbatece ale celor 40.000
de Turcă cari încunjurai cu poftele lor bogata cetate. Ca unii ce erau grăbiţi să prade aiurea, ei

se făcură nevăzuți chiar a doua zis!i.

Sa

Ştefan veni la sfirşitul lui Iunie, pe o cale unde
“Turcii nu făcuseră încă pustiul. Lioveniiîl văzură

şi pe dinsul sosind de spre Podhaecz şi Buczacz.
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amenințările

el se îndreptă

lui se ridicară către dinşii. Apoi

spre Nistru,

îl trecu iute,

şi ceilalți călăreți ai săi, străbătu prădind
Haliciului,

se

înfăţişă iarăşi ca stăpîn

cu boierii

Ţinutul

în Pocuția,

unde în zădar venise Craiul în anul trecut, şi se
în-

toarse acasă fără nici-o pierdere. Oameni
de-ai săi
ajunseseră şi.la margenea Litvaniei, unde
arseră
cetatea Braclaw 3%,
Polonia era așa de jos căzută cum
nu se mai
pomenise poate de două veacuri, din
vremurile de
mai înnaintea lui Casimir cel d'intăiă,
Regele stătea
în Cracovia şi se încunjura de ziduri
nouă, pe cind
de jur imprejur îi ardea țara şi
robii mergeai în

şiruri nenorocite după caii jefuitorilor.
În Litvania, .
care nu

îndrăznise să se lupte în 1497,
o parte
din magnați se ridicase asupra cneazu
lui Alexandru, .
și întreaga ţară era în fierbere
şi risipă 316,

Atunci iată că la sfirșitul lui Iulie
veniră Tatariă
în Podolia, ca un puhoii de foc.
Ioan-Albert ieși

împotriva lor la 7 August
abia,
de încet, cu ostaşi cari sfărmai

dar înnaintă așa
ce mai rămăsese,

încit năvălitorii se întoarşeră
cu prada întreagă 311, .
Iulie. fusese

al Tatarilor, Novembre
aduse pe
Turci,al căror număr fu
crescut de nemărgenita
groază pănă la 70.000. Ei
apucară ârumul Hali- .
ciului. şi Cuprinseră toate
părțile vecine într'o lungă
.
îmbrăţișare de moarte.
Gerul singur putu să-i
gonească şi să-i

pedepsească pentru

— un ger grozav, car
e
O mare nenorocire 318,

e] însuși

tărădelegile lur,

era

pentru țară
.

Ioan-Albert trebui să se coboare la pace.
Ștefan i-o dădu bucuros. În sufletul săă el rămăsese tot omul de la 14175, prietenul şi apără-

torul Creştinătății, mai-presus de folosul căreia el

punea numai nevoile de viaţă ale neamului săi. În
1492, el nu voise să lase pe Tatari a-i străbate
țara pentru a merge asupra Ungurilor şi, după

sfaturile saii de frica lui, Vlad Călugărul nu se în-

duplecâ să plece, spuind că se teme de duşmanii de
peste munţi 51%. Cu inima frintă numai, chemase el,
în

11197,

2.000

de Turci, pe cari-i întrebuinţă foarte

puțin şi-i trimese cît mai răpede îndărăt. În Maii

1498 nu fusese el acela care trimesese pe Malcoci,
ci acesta venise singur din cuibul Cetăţii-Albe,
bucuros că duşmănia dintre Moldoveni şi Poloni
îi deschide drumul spre îmbogățirea prin jaf. Dacă

Ştefan însuși înnaintase în

Polonia,

el înțelegea

să-și răstoarcă

paguba

ce i'se făcuse

astfel numai

în 1497, și trebuie să seţie în samă că el nu s'a mai

întors înnapoi să prade; el voiă apoi să se arate ca
stăpin în Pocuția, pe care Regele căutase a i-o
smulge în anul trecut. De prădăciuni tatăreşti prea
aproape de dinsul, firește că nu era bucurosde loc,
Iar cu ce ochi privise deprinderea ce părea că-și

făcuse Turcii de la Dunăre de a lovi întruna Po-

lonia, dovedeşte cursa pe care o
Novembre, cari, străbătind Moldova
albe, fură ajunşi din urmă de Leşi
aveaii iuțeala Tatarilor şi o vitejie

întinse celor din
în mijlocul iernii
neobișnuiți, cari
ageră ce nu se
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întilnia pe această vreme la supușii
lui Ioan-Albert.
Urmăritorii nu cruţară pe păgini. Ei erau Moldo-

venii lui Ştefan, cari, puind pe dinşii haine străine,
păstraseră toată hărnicia lor războinică 3%,
Trei

soli

unguri,

sosiră în Polonia

Trimeși

ai Craiului

chiar din

Vladislav,

vara anului

1498, cînd

Ştefan se afla încă pe pămîntul

prădat al dușma-

nului, pentru ca să aducă o pace de obşte,
prin
care s'ar fi putut pregăti viitoarele lupte împotriv
a
păgiînilor, de care în Apus se vorbia tot
mai mult,
cu cît corăbiile Turcilor turburaă mai
tare mările

şi. ameninţaii porturile, Ungurii se speriaseră
şi ei
de învierșunarea

loviturilor pe

care

Turcii şi Ta-

tarii le îndreptaiă asupra Poloniei şi,
fără a se mai

gindi

la înnăsprirea

legăturilor

cu această țară în

1497, şi.ei cerură ajutor Germanilor,
la dieta de la

Friburg, pentru toată Creștinătatea răsărite
ană amenințată de o cumplită şi grabnic
ă peire 821.
Incă

de

la 20

Iulie

se

îucheiau

înţelegeri

între
Polonia şi Moldova, pe care
răminea acum ca Ştefan
să le

întărească, apoi altele între Polonia

şi Ungaria,
şi tot așa între Litvania şi Ungaria
, — care țintiaii
deopotrivă la o luptă puternică
şi unită împotriva

Turcilor,

duşmanii

__An primăvara

tuturora 5%,

următoare

veni

pentru

iscălirea
invoielii hotăritoare
o altă solie ungurească, în
fruntea căreia stă tea
Dominic, episcop de OradeaMare, „Poate acel care
venise

la Ștefan în 1475,
atunci cînd era numai
preposit de Alba, şi
Căpitanul Bosniei, Ştefan îns
uşi, care nu răspinsese

LUPTA

împăcarea ce nu
pentru a merge la
călab Hărman și
Pacea se făcu

DE LA DUMBRAVA-ROŞIE
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fusese cerută de dînsul, alesese
Craii şi la Cneaz pe bătrinul pîrpe Ivanco Pisariul 9%,
la 19 April 1499, — cu loan-

Albert, ca și cu Alexandru Litvanul şi cu Sigis“ mund care se visase Domn în Moldova; ea trebuia să se întindă și asupra urmaşilor tuturor păr-

ților. De o atirnare a Moldovei faţă de Polonia ca

pe vremea lui Casimir, nu se vorbeşte nimic, şi
nici-odată Ştefan n'a făcut o altă învoială de acest
fel cu Ungaria. El era acum — afară: de birul ce
dădea Turcilor — un stăpinitor cu totul neatîrnat 224,
Pașgubele se vor uita şi de unii şi de alţii, spunea
mai departe învoiala aceasta hotăritoare. Prieteniile şi duşmăniile se vor împărtăşi. Unul va apăra
pe cellait. Fugarii şi Dormnișorii moldoveni nu se

vor oploşi

in

Polonia,

oricînd în această

ţară,

dar

Domnul

puate

intra

cu voia de a se întoarce

cind va crede de cuviință. Negoţul va fi slobod—
cum îngăduise, de altminteri, Regele încă de la 4
Ianuar, cînd pacea era pregătită în destul 3%, A facerile de

hotare

se vor judeca

de

căpitanii

din-

Camenița, Hotin?şi Cernăuţi. 'Polonii vor ajuta :
încă de pe acum pe Ştefan, dacă Turcii se vorridica asupra lui. Iar, cînd va da Dumnezei și vor
porni creștinii asupra lor,—regele Ungariei pe Du:
năre, cu Muntenii, regele Poloniei pe la Obluciţa,—

el, Ştefan, saă, fiind dînsul bolnav, fiul Bogdan ori
vre-un boier de frunte.
își vor scoate oştile pentru
acelaşi scop mare şi sfint. Peste citeva săptămîni,

248

N. IORGA

la 12 Iulie, Ştefan întăria această pace din Hirlău,

unde

serbase

în

1497

Albert 3%,

biruința

lui asupra lui Ioan-

III.
Lupta

din urmă

pentru

Pocuția.

După pacea cu Moldova Şi unirea cu Vladislav,
urmâ, în Mai 1499, întărirea legăturii cu Litva
nia. În

Ungaria

se aştepta

să sosească

soli ai Veneţiei, ai

Papei, ai regelui Franciei pentru a face
un singur
mănunchiii al tuturor creştinilor împotriva
păginătăţii. loan al Moscovei vorbi şi el, tot
în 1499, de o astfel de luptă pentru Cruce..Anul 1500,
care prevestia

un

veac

noii,

părea

menit

să

înceapă

războiii de isgonire a Turcilor
d27,
In pacea sa. de la 1499 Ștefan

cu un mare

nu lua

îndatoriri
zădarnice, ca să înşele pe
creştini, cum, bună oară,
cu doi ani în urmă, aceştia
îl înșelase pe dinsul.

Goana

din

anul

1498

îi

făcuse

iară

și poftă a
“lupta cu.- Păgiînii, şi înnainte
a ochilor săi se:ivi din
noă
strălucitoarea ispită

pe

care i-o vrăjise şi
loan-Albert prin făgăduielile sale
, a Chiliei şi Cetăţii-Albe,

Curate, tari, bogate, supt
umbra ocrotitoare a steagurilor moldov
eneşti. Scrisorile pe care
i le trimese Papa, şi lui
Şi vecinului Radu, îndemnurile Veneţienilor, sigu
ranţa că nu-l va împied
eca
nimeni dintre vecinii
de aceiaşi lege, că
Pocu
ția,
pe care o cere el ]a
Sfirșitul anului de
la loan-

Tate at IILDă
PF

a

e dar ape

rar

LUPTA DIN URMĂ PENTRU
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Albert, nu va fi lovită în lipsa lui, că Litvania, pe
care umbla să o împace cu Muscalii, îi va fi
cu prietenie în războiul cel noi, — toate acestea
întăriai avîntul sufletului săi, cel din urmă avint de
lupte pentru Creştinătate.
„Turcii nu socotiaă totdeauna bine cînd era
vorba ca ej să iea bani. Un Trimes împărătesc veni
la Ştefan ca să-i ceară birul cu două luni Și jumătate

înnainte;

în loc de

ai se da sacii de aspri,

cari să facă . <rămășița de 500 de galbeni», i se
tăi nasul şi i se scoaseră ochii,--un mijloc cumplit, dar nu tocmai rar, de a răspinge o cerere nedreaptă. Pe aceiaşi vreme, o ceată de Moldoveni,
călăuzită de viteazul cel mare din acele zile, de
învingătorul de la Lenţeşti, Vornicul Boldur, se ivi
supt zidurile cetăților de la Dunărea de jos, arun- *

cînd săgeți aprinse. Focul nu se lipi de piatra întăriturilor, dar Moldovenii se întoarseră cu o pradă
bogată din încercarea lor îndrăzneață.
Îndată Ştefan trimese doi Frîncă de la Curtea sa

ca soli la Veneţieni şi la Papa. Alţi doi oameni domnești, boieri de frunte, avind un
şeptezeci de călăreți, împreună
din partea Voevodului ardelean,
unguresc în lanuar.1500; ei stătură

frumos alai de
cu un însoțitor
veniră la Craiul
la el pănă în luna

următoare, cerind ajutor pentru primăvară 3%. Un

noă sol moldovean sosi în Veneţia în Mart 1502 2,
dar încă din Septembre 1501 Ştefan, lăsat numai
cu puterile sale, făcuse pace cu Sultanul 3%, și, cînd,
în Decembre 1503, soli turceşti veniati în Polonia
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pentru întărirea unei păci, care, precum ei singuri

spuneai, se încheiase mai mult de frica
Moldovenilor, ei apucară drumul prin Suceava. Cei
patru-

zeci de oameni

în haine

de postav aurit, urmați de

slujitori îmbrăcați. în mătasă, se înfăţişară
, avind
în fruntea lor pe un Sinan-bei, văr cu
Paşa Her-

țegovinei, a doua zi după Sfintul Ştefan,
înnaintea Ştefanului moldovean.
Prin astfel de privelişti de cinste rămin
ea ca
acesta să se mingilie pentru cetăţile ce
nu mai erat
să se întoarcă la dînsul, nici la urmașii
din sîngele

său 51. Birul, urcat la 4.000

Romăneşti

evlaviosul

de galbeni — al Ţerii:

era de 8.000 şi fiul
de călugăr de acolo,

întemeietor de biserici,

Radu 332, trebuia

să imeargă la Constantinopol la fieca
re trei ani
„ca să sărute mîna Împăratului păgin
3%, — nu mai
suferi

nică

la

mijloc,

o întrerupere. Ba

împreună

încă,

Ştefan stătu

cu Munteanul acesta Radu, ca

să se facă pacea din 1503 într
e creştinii din Răsărit şi Sultan 8:,
„Din altă parte, pe

cînd

corăbiile

Sul

tanului luai
Veneţiei Coronul şi Modonul
şi Apusul se pierdea în
lupte lăuntrice, Ioan-Albert tri
metea un sol la Turci
Și alt sol venia de la Baiazid:
el stătu în Cracovia
din Februar pănă în April
1500355, Apoi, în Iunie
şi în August, două iurușură
tătărești,:
mai nimici:
toare decit cele ce fuse
se Săvirşite pănă atun
ci,
luară bietului Rege ori
ce gust de a-şi cerca
no.rocul împotriva Cra
iului-Noiă

al lui Mohammed 355.
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Bătut, umilit, ținut de răi de toată lumea, el plăti
mai scump decit orice vinovat, greşala sa din
1497. Omul puternic de odinioară, uriașul războinic, se cobori fără de vreme în mormînt, omorît
de o ruşine pe care n'o putea suferi. El muri în
Prusia, unde plecase pentru a sili pe noul MareMaiestru, ales în locul celui ce murise la Lemberg în
1497, să ise închine, — la 17 lunie 1501. Cu cîteva
săptămîni

înnainte,

Ştefan,

care nu dăduse Pocuția

îndărăt şi nu înțelegea să o deie, răminînd să se
judece pentru dînsa, — izbutise a face să se taie
la Czichow, înnaintea oamenilor săi, capul lui Ilie
fiul iui Petru Aron 57. Această faptă, fără păreche
pănă

atunci, era

o nouă şi strălucită dovadă despre

„puterea Domnului Moldovei, despre frica pe care *
o coborise el în inimile unor vecini cari nu se coboriaii ușor la măsuri ca acestea.

Urmașul lui loan-Albert fu Cneazul. Alexandru.

Acestuia îi era, ca rege polon, tot aşa de dragă
Pocuția, «bucata de pămînt» de care vorbeşte cu

atita dragoste Ștefan, cu şi fratelui săi. Cu tot
amestecul de mijlocire al Ungurilor cari trimesese
pentru

aceasta,

în

1500, pe Emeric

Csobor,

el ar

fi pus pe Ştefan înnaintea unui războiii, dacă războiul cu Moscova
trăi Moldoveanul.

nu

l-ar fi oprit în

loc

cît mai
,

Precum făcuse și la alegerea sa în Litvania,
noui Craii leșesc trimese la Ştefan un sol de cinste

„ca să-i vestească

suirea

sa în Scaunul

părintesc.
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Ștefan făcu daruri omului regal
întoarcere

cu un

de trecere
Muscali,

pentru

la cuscrul

boier al să,

diacul

Regele nu îngădui
Moscova.

Şi-l întovărăși la
care

Şandru,

cerea şi voia

ce

mergea

la

se ducă

la

Ivan, .

pe 'Şandru

să

Prin alți Trimeşi ai săi, Nicolae de Ca-

menița, castelanul de Sandomir și căpitanul
Cracoviei, el făcu aspre mustrări unui om care
nu era
deprins să le asculte şi obişnuia a răspun
de altfel
decit prin solii la dinsele. După cuvintele
Regelui,
Ștefan ar fi întrebuințat timpul de nesigu
ranţă ce se
strecurase între moartea lui Ioan-Albert
(17 lunie)

şi alegerea,

sosirea şi încoronarea,

abia

tărziu,

la

12 Decembre
1501, a lui Alexandru, pentru a
face la hotare prădăciuni vrednice
de un duşman
şi de un păgin. Ise mai spuse că
el, Domnul, ţine

fără drept în miînile sale Pocuția,
atunci cînd pămîntul adevărat al Moldovei se opreşte
la Colacin;
că el nu-și îndeplineşte îndatoririle
luate, atunci cînd
de hatirul lui s'a tăiat fără vinovăţ
ie capul lui
llie-Vodă, că el ar cere în zădar
să i se dea pribegii
Ivaşco

şi loan, cari nu fac răi nimănu
i şi sînt
paşnici locuitori aj Regatului.
Mai departe, se făcu
plingerea că el smomește
la dinsul oameni de pe
pămînturile Craiului, că nu
cere de la negustori
numai vămile cuvenite, şi
mai ales că nu se gindeşte la

bătrîneța lui înnaintată şi la

folosul ce ar
avea fiul lui, Bogdan, începîn
du-şi, mîne-poimine,
Domnia ca un prieten
al Polonilor, cari ati fost
tot:
deauna

ocrotitorii siguri şi de folos
ai Moldovei5%.

Nu ştim ce va fi răspuns Ştefan la aceste tinguiri aprige. În unele lucruri el va fi fost gata să
îndrepte, dar de Pocuția nici nu voi să audă. El
se arătă însă gata să se judece, așa cum se judecaii
în Moldova oamenii pentru cite o moşie: să-și «puie

zi» amîndouă părţile înnaintea cuiva pe care Ştefan

il privia ca mai mare decit dinsul şi decît Alexandru,
înnaintea Craiului unguresc Vladislav ; atunci să-şi

„arăte fiecare «cărțile», documentele ce are, şi oa- menii lui Vladislav, în numele stăpînului lor, vor
face judecata dreaptă şi vor întări pentru totdeauna «bucata de pămint» aceluia cu care se va găsi

dreptatea. EI alese sorocul de 29 Septembre, ziua

Sfintului Mihai

la

catolici.

Apoi

Buda despre cele întimplate,
să vie la timp, de la Craiul
tenirea lui Ioan-Albert şi cu
să fie în legăturile. cele mai

trimese

ştire la

cerind ca mijlocitorii
care rivnise şi el moşcare Moldova urmă
strînse.

Una din părţi lipsi la judecată, aceia care se
aștepta să piardă. Ştefan privi pe Leşi, după datina pirilor pentru pămînt în Moldova, ca crămași

de judecată».

Va să zică

Pocuția

îi era întărită

lui. El se hotări să o iea cu adevărat în stăpiînire,
să-şi aşeze căpitanii în cetăţi, să puie pietre cu bou- .
rul moldovenesc, «hotare neclătite», de-a lungul ho-

tarelor şi să strîngă veniturile. Căci pînă atunci el
lucrase cu sfială în această țară nouă a sa, făcin-

du-se că «o lasă pustie», pănă ce se va hotări întrun chip statornic asupra drepturilor fiecăruia
39, .
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Împrejurările

eraii din cele mai

potrivite pentru

această măsură de asigurare. De mult încă
Țarul
Ivan pîndia "Ținuturile mărginașe ale Litvan
iei, pe
care ar fi voit să le adauge la stăpinirile sale.
E]
era un

Domn

drept-credincios,

ortodox,

şi mulți

dintre puternicii” Litvaniei, cei mai mulți
dintre lo-

cuitorii acestei ţeri eraiă şi ei de aceas
tă lege, şi
simțiau aceasta cu atît mai tare, cu cît
Alexandru
prinsese a prigoni pentru ortodoxie,
căutind să

ciștige țara sa pentru Scaunul

ţia lui,
nurile,
atitea
vreme
şilor şi
umplu

din Roma. Nici so-

Elena, fata lui Ivan, nu scăpă de
indemune ori amenințătoare, al Regelui,
care, întie
greutăți de pe lumea aceasta,
mai găsia
pentru a urmări mîntuirea suflet
ului supufamiliei sale pe lumea cealaltă.
Ivan se
de miînie cînd auzi ce-i sufere fata
la Curtea

ginerelui catolic. Ciocniri începură
să se întimple

_la hotare, vestind un războiă
crîncen.
Ștefan ţinea întăiă cu Ivan,
care era de
sa

şi care ridicase încă din 1498 pe

|
legea

Dimitrie, fiul
fiului săi şi.al Elenei din Moldo
va, la rangul de
moștenitor al săi. Soliile Curge
aii şi acum necontenit de la Suceava la Moscova
şi de la Moscova
la Suceava. În 1498—9, Țarul
mijlocise, prin oamenii săi Bersen şi Baliţa,
ca să se încheie pacea,
care ţinea de atunci între
Cuscrul şi ginerele săi.

Ruşiși Litvani începu să
se
cunoască, Şi Ivan şi Alexa
ndru, unul în puterea
înrudirii, cellalt în puter
ea legăturii din 1499,
ceTură ajutorul puter

nic

a] Moldoveanului,

Ștefan

încercă, la rîndul săi, să împace pe cei doi prieteni cari nu se înțelegeau; diacul Şandru merse
în 1502, împreună cu boierul Toader feciorul Isaiă,
la Moscova. I se răspunse aici că Alexandru e
vinovatul, fiindcă nu lasă pe soția lui, Elena,
şi
pe atiția alţii să creadă și să se închine aşa cum
„ai apucat. Încercarea de împăciuire nu izbutise 20,
Mulţi vor fi crezut că Ştefan se va da de partea
- lui Ivan, care începu peste puțin războiul,
încă
pe timpul verii. Cumintelui Domn i se va fi părut
însă că toate aceste lucruri se petrec prea depart
e
şi că nu-l privesc de-a dreptul pe dinsul. Pe urmă,
dacă interesul săti cerea să se unească maj
bine
cu Muscalii, se întîmplâ la Curtea lui Ioan, un
om
pornit şi sălbatec, ceva care împiedecâ pentru
tot-

deauna

orice

prietenie

din

inimă.

Țarul avea o

soție tînără, Sofia, din neamul împărătesc al Paleologilor din Constantinopol, şi din această a doua
căsătorie i se născuse un fiă, Vasile, pe care fireşte că mamă-sa doria să-l. vadă Țar în locul lui
Dimitrie, fiul fiului vitreg şi al Moldovencii. Încă
din 1499, Sofia izbutise a face pe soțul ei să-i
ierte greşala de răzvrătire şi planuri viclene de
care se făcuse vinovată. Peste trei ani, tocmai în
1502, în luna lui April, mînia lui Ivan căzu de o
dată asupra surorei şi nepotului, cari pierdură în
acea zi nenorocită, şi pentru totdeauna, şi iubirea
Țarului, și libertatea, și viitorul de stăpînire pe care-l

visaseră pănă atunci. Ei fură zdrobiți de această
cădere neașteptată, și muriră înnainte
de vreme:
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mama în 1505, iar fiul în 150— 9,
cițiva ani abia
după moartea părintelui și bunicului din Suceava,
a cărui inimă sîngerase de durerea copiilor pe
cari
nu-i putuse apăra, nici ajuta 8,
.

Într'o
diacului
intoarcă

nouă

solie, de

prin

Maiu-lunie

1502, a

Bohusz, Alexandru arătă lui Ștefan, ca să-l
spre dinsul, ce cinste se face la Mosco
va,

Elenei şi lui Dimitrie,

şi-i ceru cu stăruință

aju-

torul împotriva Muscalilor, fără să mai
pomenească
acum de acea Pocuţie, începătoare
de vrajbă 32,
Dar Ștefan nu era omul care să-și
încurce ţara în
lungi şi grele războaie ca să răzbu
ne jignirile ce
i S'ar fi adus lui ca om. Pe de o
parte, ei îndemnă
încă odată la pace pe Alexandru,
iar, pe de alta,

prin același diac Constantin, el amint
i Ţarului datoria
cea mare

decit aceia

către Creştinătate, care e mai sfintă

către legea

pravoslavnică.

Pe atunci, după luarea de către
Turci a cetăților:
venețiene din Morea, Apusul
se îndemna iarăși pen-

tru lupta de răscumpărare, şi în
Răsărit se primiati
scrisori lungi, cu făgăduieli de
toată frumuseţa, de la

Veneţieni,:de

la Papa

şi de

la Împăratul din

GerUngurii bătuseră pe Turci in
Bosni
a,
şi
în:
același an, la 12 Maiu 1501,
se

mania.

din Pesta

începerea

In primăvara

de

miazăzi,

Căpitanul
pe Pavel

lui

Ioan.

1502,

noii

Corvinul,

din Banat,
Chinezul,

vestia în adunarea
sfinț cu învinșii.:

războiului

apărători

fiul

loja de Som,

și urmașul

ai graniţei

Craiului

Matiaş,

care înlocuia

lui Birtoc Drâgfty
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în Voevodatul Ardealului, Petru de
Păsing, luau
Vidinul — o mare biruință, care avu
un răsunet
pretutindeni —, apoi Cladova, în fața
Severinului,
care și acesta se afla pe atunci în mîna
Ungurilor,
și flacările aprinse de călăreții lor
se prelinseră
pe zidurile Nicopolei: vechile cuiburi
de pradă
turceşti plătiră astfel paguba pe care
o făcuseră,
atunci cînd din ele stăpiîniai, amenința
i și prădai
frații Mihalogli şi Balibeg fiul lui Malc
oci, duși

aiurea sai trecuți din această lume 88.

Ștefan scrise astfel lui Ivan, care-şi strîngea
toate

puterile

asupra

Litvaniei,

că

«toți

Craii

şi toți

domnii creştini și toate țerile frînceşti
ale Apusului se unesc și se gătesc a sta împotriv
a păgînului,
şi ar fi bine ca și tu, în loc să te cerţi
cu creş-

tinii, să te ridici cu dinşii asupra păgînimii
51.

Cuvintele acestea nu fură ascultate. În
cursul
verii, .Muscalii loviră Smolenscul. Toat
e puterile

Poloniei erai strînse la această graniţă, şi Rege
le

însuşi plecase în Litvania, din Maiă încă,
lăsînd
Regatul: în sama fratelui său, cardinalul Fred
eric,

un om slab de suflet și bolnav, care avea numai
citeva luni de trăit. Abia se încleştase războiul cu
Ivan, şi vechiul prieten al acestuia, Hanul din

Crîm, Mengli-Ghirai, care nimicise cu totul puterile

Hanului de la Volga, prietenul lui Alexandru, Seid-

Ahmed, silindu-l a căuta un adăpost în CetateaAlbă, apoi în Chiev,
— se aruncâ asupra Poloniei.
Întrun : singur avînt, Mengli-Ghirai pătrunse “în

Septembre

pănă la Sandomir,

fără să

întîmpine
11
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un singur dușman, şi se
după dinsul la 40.000 de

În Polonia

întoarse
robi 5%.

era o nespusă

înnapoi

groază.

tîrînd

De jur îm-

prejur stătea numai dușmani, și mijloacele pentru
a-i răspinge, pentru a-i împiedeca de a năvăli şi
păgubi lipsiaă cu totul. Frica de Ştefan nu era
cea mai slabă în sufletul acestor bieţi oameni îngroziți. După Muscal, după Tatar, ei așteptaă acum
pe straşnicul Moldovean, ca să desăvirșească peirea
țerii lor. Încercarea cu Ivan . în Litvania îi incre-

dințase că Rutenii, de limbă rusească şi de lege
ortodoxă, nu sînt bucuroşi de stăpînirea polonă
şi
catolică. Ei vedeaii numai trădători între aceştia,
şi bănuieli de acelaşi fel cădeaii şi asupra unor
dregători de margene, despre cari se zvoniai lucruri
rele. Se credea astfel, în Septembre 1502, că
Ştefan
are înțelegeri la Camenița şi pănă la Lemberg,
care şi-ar deschide bucuros porțile înnaintea lui,
şi se luaii ce măsuri se puteai lua, împiedecîndu-se,

între

număr

__

altele,
prea

negustorii

moldoveni

mare.

de a veni

în

În sfirşit, lucrul de care se temuseră, se
întimplâ.

In Octombre

Moldovenii se revărsară asupra

Pocuției. Dintru întăi se auzi că Ștefan
a
întețit
numai nişte <dușmani» — eraii acum
așa de mulți,
„încit nu li
asupra

se mai dădea de capăt şi de nume!
—

Regatului.

Se vesti pe urmă

că Ştefan în-

suşi, cu Turci și Ruşi, adecă, Ruteni, vrea
să puie
mina pe
Haliciii, pe Buczacz,

prădat

de dinsul în

1-198, pe Czerwona,

pe Iaszlowiec

şi pe o cetate

care i-ar fi fost în adevăr de mare folos, Camenița

cea puternică.

Regele

era

chemat

să vie răpede.

înnapoi, lăsînd grija Muscalilor din Litvania, căci

altfel el va pierde Podolia toată, malul cellalt al
Nistrului, care se va preface și el în pămînt moldovenesc.

Dar aceste

știri nu eraii

adevărate.

Ștefan nu

era, nici în tinereţa sa, dintre aceia cari fac cuceriri ca să le dea apoi îndărăt. Era să pornească
oare acum, în zilele sale albe, zboruri nebune
asupra pămînturilor străine? Nu, el venise numai
să-şi iea toată țara sa a Pocuţiei: el așeză aici

ca staroste pe Clucerul Hrincovici şi ca vameş pe

Chiracola,

poate,

Vistierul

de

odinioară.

Granița

o însemnă, cum ştia el că-i scrie în zapise, mai
jos de Halici, la o milă şi jumătate depărtare. Vă-

mile i se plătiră lui de acum înnainte. Ţeranii de

aici, Romini şi Ruşi, fură pottiți, după obiceiul
din Moldova, să-i vie în tabără la Colomea, unde
stătea orînduind,—fiecare cu calul și armele sale;

și îndată el avu numai din această
trei mii de

ostași.

La 2 Novembre

cucerire a sa
1502

sosi la

Lemberg Trimesul domnesc [lie Steclea ca să pof-

tească pe negustori a-i veni iarăși în țară, în. cea
nouă ca şi în cea veche, fără nici-o teamă și fără

nici-o grijă, căci cel nu vrea să aibă războiă cu
Craiul, ci și-a luat numai țara bunicului săă, care

i se smulsese mai de mult cu puterea» 36,
Însă,

iarăşi, el

era

gata 'să

se judece, dacă,
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Moldova,

«legea»

lege»,

care

Alexandru

n'ar fi

d'intăiă, ci ar fi cerut

trebuia să se

deie oricînd,

după datină. Iarăşi el trimese un sol 'la regele
Vladislav ca să-i arăte că «și-a pus oamenii în
acea țară», în «bucata de pămînt» de supt Halicii.
De la Unguri, cari nu ţinură de rău pe prietenul
lor, mai bun și mai folositor decit Polonii, sosi

iarăși un judecător, anume Marcu

Firtat.

Sorocul

asupra căruia se învoi Ştefan cu dinsul fu acela
de 2 Novembre 1503, cînd trebuiau să vie din Po-"
lonia, de la Cardinal, care se plinsese amar lui
Ştefan pentru călcarea păcii, lacob de Buczacz, iar,

de. la Vladislav, Ştefan Telegdy,

Francisc Balassa

şi Emeric Csobor. Însă iarăşi, Trimesul polon nu
sosi la vreme 8%,
IV.

Moartea

lui Şteian-cel-Mare. |

Ștefan era bolnav pe această vreme, de boala
pe care i-o dăduse ostenelile sale războinice, nopțile de iarnă nedormite în lagăr, petrecerea îndelungată în umbra umedă a coatilor prieteni, goana
peste cîmpii în bătaia furtunilor şi supt căderea
ploilor de primăvară și de toamnă Şi a zăpezilor
moi. Încă din Februar 1501 veniseră la Veneţia doi
oameni de-ai lui, Frinci, ca să cumpere nişte stofă
„Scumpă

de

aur

şi:să

tocmească

un

medic,.

căci

za

i
e

Za

a

ai

PUTNA,

Darie

MĂNĂSTIREA

"a

ooe

aa

PI

DUPĂ

..

TI

O ZUGRĂVEALĂ

I

DIN

VEACUL

Al, XVIII-lea.

medicii venețieni erai pe atunci vestiți în lumea întreagă. În August 1502 abia, ajunse la dinsul Matei
din Murano, medicul dorit, care-l găsi chinuit de
podagră, dar, altfel, «voinic pentru vrista sa», şi în
stare să mai călăuzească ostaşi, cum făcu peste
citeva luni. Matei, care se îmbolnăvise pe drum,
boli întruna şi muri în Moldova, iar, cînd Ştefan
trimese după alt medic, în Octombre 1503, mînile
și picioarele-i erai înțepenite; solul săi, întrebat
asupra boalei, arătă că «numai mîinile şi picioarele
nu poate să le miște, dar, altfel, n'are nimic». le-.
„ronim de Cesena plecă spre Moldova, unde mai
venise pe rînd, pentru ca să încerce mintuirea bol:
navului, un medic din depărtatul oraş german
Niirnberg, loan Klingensporn, un Evreii de la
Hanul Tatarilor şi un bărbier unguresc din Buda,

În 1508

murise, de o boală

urită, care nu era

a unui viteaz, nici a unui preot,
deric,

În

toamnă

regele

cardinalul Fre-

Alexandru,

care

oprise

războiul cu Moscova printr'o pace foarte puţin
aducătoare de cinste, se întoarse în Polonia şi, în

loc să stea la vorbă cu Ştefan, precum făgăduise
la 17 Octombre,

el

chemă

cele din urmă zile ale lunii.
pentru

o dietă

Aceasta

la Lublin, în

luă măsuri

ca să smulgă îndărăt Pocuția, țocmind luptă-

tori pentru

primăvara următoare 319.

a

| Dar, cu toate laudele Polonilor, nu se făcu nici-o
Ispravă decit poate aceia, foarte ieftenă, a prădăciunilor: de. hotare, 'care nu speriati pe nimeni. Un
războiă cu Ştefan, supt steagurile crăieşti, un
răz-
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boiii mărturisit, nu se putea face acum şi pentru
aceia că amindoi Iagellonii, şi cel din Ungaria și
cel din” Polonia, care trimese la Turci pe vechiul
cunoscător al: lor, Nicolae Firley, făcuseră pace cu
Sultanul, întărind-o în vara anului 1503. Și apoi
ar fi îndrăznit slăbănogul Alexandru să încerce o

luptă care ieşise așa de nenorocit

unui viteaz ca

Ioan-Albert ? Doar nu trecuse nici zece ani de la
măcelul din codrii Cozminului, şi oasele morţilor

înnălbiaii încă poienele Dumbrăvii-Roşii. La sfirşitul lui Novembre 1503, soli ai lui Ştefan veniaii

la Craiul polon; în Decembre oameni de-ai lui
Alexandru se duceaii la Vladislav în afacerea Pocuției. Se spune lămurit că pe atunci se aşteptaii

şi boieri din partea

Domnului

Moldovei.

În Fe-

bruar 1504, un Trimes unguresc venia spre Suceava
unde se zvonise de oarecare mişcări tătărești 550.
Cit de puţin se gîndia Craiul la o luptă cu Ştefan,
dovedeşte Şi plecarea lui în 1504 ca să iea jurămîntul în Prusia. Cit trăi Ştefan, Pocuția, «bucata
de pămînt», rămase ţară moldovenească.
" Măreţul patriarch își petrecu deci în linişte cele
din urmă zile ale vieţii sale, pregătindu-se prin

odihna
'de aici pentru

odihna

cea mare.

Cineva

care l-a văzut pe acest timp, ni-l înfăţişează ca
«un om foarte cuminte, pe care nu-l poţi lăuda
în de ajuns, foarte iubit de supușii săi, fiindcă e

plin de îndurareși judecător drept; e foarte ager
şi darnic şi, dacă

n'ar fi boala

lui, pentru

vrista
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e

AES

AA TE benone
e liczoberitar 10.1

“ASSET noni Seetuenroniur aere Ba.”
feet Ebrtianesitu rezete, HITTORE,

|

IC Eset? Buton pusriioTurle

ESB notar berrlrpră IFCOmuFIleRE +
e AST
erezia: ITAA MAETIMOLI

:

ANT
I BAGAM
N
=
Ţ

rr

.

ICOA, HA AAAM
e
..
.

fur

e

7

IOAHnAe Ciin
breea
rno.A
“

Br NU
PAGINĂ

/.

EAI CA AELEA ANA

Ş

ir.

HAITI

DINTR'O EVANGHELIE DIN VREMEA
ȘTEFAN-CEL-MARE, (AĂN, INOAOR),

dis

ȘLLA
LUI

ai PT CAFat i A air

n Pe

MOARTEA LUI ŞTEFAN-CEL-MARE
ce are, e încă puternic».

Suceava, gîndindu-se

Lîngă

dinsul

cum să asigure
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stătea

în

moștenirea

fiului ei, Doamna Maria, a cărei mamă se stinsese
de curînd, în. 1500 31. Bogdan, fiul ei, trecuse de
douăzeci de ani: el era corb», fiindcă pierduse
un ochii luptindu-se; cera sfios ca o fată mare
şi om viteaz, cu purtări bune şi avind în jurul
lui tot oameni ca dînsul».
În boierime se schimbase puţin: la Hotin, după

Muşat 52, erai: Toader şi Negrilă, Ieremia şi Dragoş
păziaii la Neamţ, Ivanco şi Alexa la Orhei, Costea
în cetatea cea nouă de la Soroca, altă piedecă
pentru 'Tatari, lon Grumază la Cernăuţi, şi la Roman
era Şandru. Tăutul trăia, şi poate tot aşa bătrînul
Hrăman, bătrinul. Șteful, foşti pîrcălabi amindoi,
bătrînii Duma fiul lui Vlaicu şi văral Domnului şi Duma zis Brudur. Dar Jurj era Vornic în locul
lui Boldur, care trecuse în rîndul tovarăşilor pe
cari Ştefan îi mai vedea numai în amintirile sale.

Cozma Şerpe se adăugise la sfetnicii din anul Cozminului. Grija Sucevei o avea tot Luca Arbure 55,
Toţi, spune un străin, un Veneţian, bun judecător
de oameni, care i-a văzut, «viteji şi harnici, nu să “
stea pe saltea, ci să lupte în tabără». Mitropolitul
era Gheorghe, Vasile păstoriă la Roman, iar în Ră-

dăuţi ținea cîrja tot Ioanichie, cel d'intăiă episcop
al

acestui Scaun,

întemeiat

de

Ştefan %1.

Țara se întremase cu totul: an de an se înnălțait
falnicele lanuri, și mii de mii de oi şi vite străbăteau
pășunile grase ale Moldovei. Oraşele fusese împo-
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dobite pe rind cu frumoasele biserici de piatră
săpată, înflorite cu fluturi de smalt verde și galben,
de maieștrii lui Ştefan, cari totdeauna aveai de

lucru undeva. În ele se întilniaă Nemţii, Armenii
din Lemberg, Saşii din Ardeal, Grecii și Turcii
cari veniaii de la miazăzi, lăsînd bogăţie în urma lor.
Noul Domn muntean— care înlocuise în 1497 pe
Vlad Călugărul, mort, — Radu, privia pe Ştefan ca
pe un părinte. În Ardeal pîrcălabii moldoveneşti
stăteaii în Ciceii şi în Cetatea-de-Baltă, pe care
Domnul o căpătase pe la 1478 85. Nimic nu tulbura

de la moartea lui Matiaş legăturile bune cu Ungurii.
Turcii din cetăţile de la Dunărea-de-jos se stimpărase;

Mengli-Ghirai,

Hanul

Crimului,

socrul

lui -

Selim, fiul cel mai mare al Sultanului, care stătea la
Caffa, uitase drumul Moldovei. Numele «Moldoveanului» era cunoscut: cu cinste în lumea întreagă, şi
Polonii

înşişi,

tea fățiș ce
acestui

om

Căldurile

dușmanii

putere
cum

verii

bătrineţelor sale,

cuminte

pleacă

nu. se găseşte

deschiseră

din

recunoş-

sufletul

uşor un altul 356.

rana

de la Chilia, şi

fierul ars al medicilor nu folosi la nimic. Ștefan
simți că moare, dar gindul săii nu se întunecâ Şi

voința lui de fier nu suferi nici-o slăbire.
Ca Şi
înnainte, toți stăteau încă supt farmecul lui.
Auzise că boierii nu se înţeleg asupra urmașului
său, că unii voiesc pe Bogdan, i Iar alţii socot
că ar fi
mai drept să domnească Ştefan, fiul lui
Alexandru,
— nepotul domnesc din Constantinapol,
ca unul ce

MOARTEA

LUI ŞTEFAN-CEL-MARE

venia în locui fiului celui mai mare;
fi sămănat 'vrajbă între cei d'intăiii
urmă. Lui Ştefan i se va fi părut că
nemernice de după Alexandru-cel-Bun,

sălbatecă

şi nelegiuită

pe
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înteţitori ar
şi cești din
vede luptele
frămintarea

mormîntul

părintelui,

bunicului adormit. El nu voia însă ca mormintul
să-i fie stropit cu sîngele săii şi al neamului săi,
ca țară pe care o ridicase așa de sus, să se prăvale iarăşi în prăpastia păcatelor %".

Boierii se zbăteau în lupta alegerii noului Domn,—
cînd Domnul cel vechiă se ivi înnaintea lor pe
cîmpul de adunare. De pe patul de moarte, el
stăpîni ca de pe Scaunul săii de poruncă. Înteţitorii îşi pierdură capetele în clipă. Împăcați prin
frică și prin înduioşare, ceilalți aleseră pe Bogdan

Voevod,

şi

el

fu

înnălțat

în

Scaun

supt

ochii

umezi ai părintelui săi, care asigurase astfel şi
viitorul țerii.
Peste două zile, la 2 lulie 1504 355, Ştefan muria,
după ce domnise «patruzeci şi şepte de ani, două
luni şi trei săptămini>, Domn adevărat, viteaz, cuminte şi iubitor de ţară şi de neam, din clipa întăii

pănă în cea din urmă. El fu îngropat la Putna, supt”
piatra de marmură
pănă astăzi.

ce-și pregătise

şi care se vede

Într'insul găsise poporul romănesc cea mai curată şi mai

deplină

icoană a sufletului săi: cinstit.

şi harnic, răbdător fără să uite și

viteaz

fără cru-

. zime, straşnic în miînie şi senin în iertare, răspicat

şi cu măsură în graiii, gospodar şi iubitor al lucru-
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rilor frumoase, fără nici-o trufie în faptele sale,
care i se par că vin printr'însul de aiurea şi de
mai sus. Și cu cit se vede această icoană mai limpede, cu cit se înțelege mai desăvîrşit Şi se iubeşte mai mult, cu atita și viitorul se vestește mai
bun,
— căci atunci neamul merge pe drumul stră-

i

moşului cuminte.

a.

“CARTEA

MOȘTENIREA

VI.

LUI ȘTEFAN-CEIL.-MARE.

Moștenitorii lui Ştefan risipiră una cîte una
scumpele pietre din coroana pe care o adunase
vred-

„nicia vitează și înțeleaptă a părintelui,

bunicului

şi străbunului lor, şi prin vina lor Moldova se prăbuşi răpede de pe sigura culme de glorie unde o

înnălțase acest domn

al vremurilor sale. Nedestoi-

nici din fire unii dintre dinșii, aceiași sai alţii
roși de păcate, ei uitară trecutul și primejduiră
viitorul. Dintre dinșii toți, nici-unul nu s'a arătat

vrednic de a fi pus alături în recunoştinţa

noastră

cu vechiul biruitor cuminte,

cuceritor

şi înteme-

purpura

ai

strănepoţi

ietor, meșter de biruințe, de aşezăminte şi de biserici. Cei mici se zgribuliră în cîte un colț din
uriașului

Voevod,

fură pănă la o vreme
ceva

mai tirziii, cînd

căruia

sai cutezară a se zice pănă
se îngropă

pe ascuns, ca un

18
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trup singerat de minile tălharilor,
turilor din timpurile bune.

amintirea drep-

Sfiosul tinăr Bogdan, cu faţa de voinic scrijelat
de războaie şi cu sufletul «de copilă»>, părăsi Pocuția, momit de gîndul trufaş de a se încuscri cu.
Craiul, de a așeza lingă dinsul în Scaunul țerii pe
însăşi sora regelui Poloniei, care era și sora lui
loan-Albert

învinsul

din

codrii Cozminului,

se putea gîndi cu dragoste

nici la

și nu

Moldova

uci-

gătoare pentru neamul ei, nică la legea «grecească»,
oropsită, din aceste meleaguri, nici la uritul soţ

care voiă să-i cumpere frumuseţa prin înstrăinarea
unei părți din stăpînirea părintească. Răspins, într'un chip care-l acoperia de batjocură şi ruşine,

ca Domn

şi ca om,

o strașnică făclie

el aprinse, peţind tot înnainte,

de nuntă în

năvăliri de pradă

și nimicire care amintiai anul de după lupta lui

Ştefan cu Polonii. Nici cu acestea el nu folosi nimic, şi Bogdan-Vodă trebui să se miîngiie cu 0 căSătorie în țară, fără nici-o altă strălucire decit a far-

mecului miresei şi cu o Moldovă din care el însuşi
desfăcuse Pocuția, întinsă principesei polone Elisa-

beta

ca un

Odată

dar de logodnă.

el își duse

oştile

la

|
Munteni,

pe

drumul

întoarse

pocăit

Rimnicului ca şi tatăl săă care ştia totdeauna.
de

ce

porneşte

cu

steagurile,

după cuvintele de

dar

infruntare

se

ale

călugărului sîr-

besc, de foarte mare neam, care ajunse
Mitropolit:
al Ţerii-Romăneşti supt bisericosul
Radu-Vodă.
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Acesta putu să-şi încheie zilele în linişte, şi
sîngele frățesc, cheltuit. supt Ştefan numai pentru
înnalte scopuri romăneşti și creştine, nu se vărsă
în
deşert,cu acest prilej de ceartă. trecătoare.
Cu Turcii, Bogdan înnoi, vechile legături, asigurat ca şi tatăl săi că. pe credința lor, cinstit
ținută, se poate răzima viitorul nostru, atît cit ni-l
îngăduiaă împrejurările măcar.
Bogdan muri încă tînăr, lăsînd ca
unului care fusese prea larg pentru
unde el zburase fără ţintă către două
copil, căruia înțelesese să-i prezică
numele

de

Ştefan.

xrednic,. nepotul
va

și

Une

ori, dacă

calcă pe

urmaș al Scadinsul, şi de
hotare, pe un
viața dindu-i

fiul e mai

urmele

bunicului,

puţin

Așa

fi fost, se putea crede, cu fiul lui Ștefan-cel-Mare

tatăl lui Ștefan-cel-Tinăr.
|
.
Acesta trăi întăiă supt aripele părintești ale unui

bătrîn boier

ce purta: numele

de

Arbure,

și pe

care el îl răsplăti apoi tăindu-l şi stingindu-i şi
neamul. prin uciderea, în acelaşi ceas, a celor doi
copiice avea. "Țara întreagă se mişcâ de durere

și de minie la această veste,şi pentru cea dintăia

oară

după

anul de întemeiare

din

1457

un Domn

al Moldovei avu în față un steag al ţerii îndreptat

împotriva

lui,

El învinse, şi atiţia sfetnici ai părintelui săi, ai
bunicului chiar, își pierdură capetele ca şi Arbure

pe care voiseră să-l răzbune într'o zi fără noroc,

sati se împrăştiară

prin

străinătatea

care nu mai

primise de mult pribegi, nemulțămiți din Moldova.

Ştefan domni

singur

de acum

înnainte, fără să-şi

poată găsi o ţintă pentru netăgăduita vitejie şi
hărnicie ce moştenise, fără să poată descoperi un
drum

pentru

avintul pornit al tinereţelor sale. Lovi

odată pe niște Turci cari se întorceaii din Polonia,
dar lăsă ca Ungaria să se prăbușească, acoperind

și vecinătatea supt dărimăturile ei, în marea luptă
de la Mohâcs, în care Soliman-cel-Mare, Sultanul

Răsăritului

păgin şi creştin,

înnecă

în baltă, cu

tînărul

Ludovic

Matiaș

al II-lea, tronul

Corvinul.

pentru

nuntă, şi ca şi dinsul

Ca și tatăl său, el făcu războaie

de

mărire al lui

el trecu hotarul Mil-

covului pentru o biată gilceavă fără însemnătate,
încercînd să zguduie puterea nouă a viteazului
Radu-Vodă de la Afumați, fii al Radului din 1507,
— numai

pentru

a-i putea

lua nevasta, pe care o

voia mai bucuros decit pe nevasta sa, sora
aceleia. Doamna şi-ar fi răzbunat otrăvindu-l, și
astfe] peri, fără să fi ajuns la virsta bărbăţiei, Ştefăniță copilul, cel d'intăiii Domn al Moldovei care

după

1504

purtase numele glorios de Ştefan-Vodă.

Boierii înțeleşi cu otrăvitoarea chemară
un stăfratele mai mic al lui
Ștefăniță, Petru, murise cu cîteva
luni înnainte de
acesta. Și
pinitor dintre pribegi, căci

pe pribeag îl chema tot Petru;
mamăsa era o tirgoveaţă din Hirlău,
în casa căreia popoSse une ori ca oaspete iubit
Ștefan-cel-Mare, care

insemnase

pe

copil: cu

semne

de recunoaştere ce-l
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îndreptăţiaii să rivnească Domnia. Pănă atunci i
se zisese Rareş, după numele soțului mamei sale,

dar eraă

săi

destui

pentru

cari să ştie ce scump

ca el să

vadă

nevoia

de

e sîngele
a-și

cruța

viața fugind în Polonia, de unde se întoarse abia:

acum

ca să stea unde stătuse .părintele

Petru-Vodă

săi. .

Rareș sămăna cu Ştefan la gînd şi

faptă : gîndul îi era înnalt şi cuprinzător, iar fapta
fulgerătoare. Mari însuşiri, pe lingă care nu se

întilnia însă şi aceia, și mai neobişnuită, care dă,

mai ales, între oameni izbinda necontenită şi roditoare, bătrîneţele senine şi recunoştinţa urmașilor:
„ anume măsura, judecata dreaptă şi cumpănită.

De aceia

viața

lui

Petru,

Domnia

lui de

vre-o

douăzeci de ani — timp în care pot încăpea multe
fapte mari! — n'a fost o tragedie zguduitoare şi
măreață care se încheie: prin împăcarea sufletelor,
ci un zbucium de fiecare zi, plin de groază şi

duioşie, şi mîntuit prin umilinţa unor lanţuri care

împiedecă mînile şi strivesc inima.
El sa amestecat întăiă în Ardeal, unde se lup:
tai doi puternici pentru Coroana Ungariei, culeasă
pătată din mocirla roşie a înfringerii de la Mohâcs. Ar fi putut să lege de dinsul, ca Ștefan-celMare, pe Secuii deprinși să asculte de porunci
venite din Moldova, ar fi putut să cîştige pe Ro"_miînii din Ardeal, coboriţi de stăpînitorii străini ai
țerii în rîndul dobitoacelor de muncă, povară şi
„petrecere, pe acei Romiîni ardeleni pentru cari

Ștefan

întemeiase

episcopia

Vadului

în unghiul
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de spre Baia al Ținutului. Lui isse păru că e mai
folositor să puie mina 'pe bogata și tărea cetate

de hotar a Bistriţei,

care

se

înfiora

de 'mîndrie

săsească supt stăpînirea Moldovenilor şi scăpă
la cel d'intăiă prilej, blăstămînd zilele nenorocite

ale robiei. În zădar zdrobi vrednicul: fii al: marelui tată pe Sașii regelui Ferdinand în lupta de
lingă Feldioara — ale cărei ziduri amintesc și astăzi această ispravă străbună —, în zădar împresură Braşovul, în zădar străbătu el, prădind şi.
ameninţind, Ardealul. L:ipsia: din aceste fapte îndrăzneţe, zgomotoase şi Scînteietoare, socoteala
cea bună,

rostul cuminte, «mintea

Moldoveanului

cea de pe urmă». Stăpînirea lui în colțul ardelean
vecin

cu pasurile

prin care'trecuseră întemeietorii

țerii sale, se risipi în fum peste cităva 'vreme, “și
însuşi trăi în

de

ajuns pentru ca

săli vadă

sfări-

marea.
:
a
De la Poloni Rareș avea să ceară Pocuția.El
urmă față de dinşii purtarea lui Ştefan. Ceru dreptate, judecată şi, în așteptarea cei, luă în stăpînire
cu' arma Ținutul pentru care era cearta. Şi el prin
hotărîrea
lui răpede aruncâ pe vecinii de la Răsărit
şi Miazănoapte

în nedumerire

şi încurcătură

faţă

de mijloacele ce trebuiaă întrebuințate: Petru-Vodă
făcu însă marea greșeală de a înnainta prea mult

pe pămînt

străin,

de a merge pe drumuri deschise,

de a primi o luptă învățată,
în cîmpia netedă,cu
pedeștri împotriva” pedeştrilor, cu călărime împo-

triva călărilor,

cu tunuri împotriva

tunurilor. El fu
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bătut

astfel

în
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pierdu Pocuția;

pierdu cinstea şi încrederea boierilor, dar nu lăsă
nici după aceasta, îndărătnic cum n'a mai fost:

altul, nădejdea stăpinirii în Pocuția.

=

Pentru ca să se încerce şi mai departe, i-ar fi
trebuit o deplină siguranță despre Turci. Aceştia

însă eraii

obosiţi de. plingerile ce veniaii necon-

tenit la Poartă pentru purtările Moldoveanului, şi,
văzîndu-l aşa de neastimpărat, așa de harnic în
„căutarea duşmanilor, ei se temeai să nu se întoarcă
într'o bună zi şi asupra lor, urmind şi întru aceasta

faptele părintelui său. Marele. Sultan Soliman, cuceritorul Ungariei, veni în 1538 ca să cucerească și
“ Moldova.

l-ar fi stat bine fiului lui Ştefan-cel-Mare să lase
neamului romănesc măcar amintirea unui al doilea
Războieni, pentru ca să se mîndrească pe urmă. Ca să

se poată bucura însă de cinstea învinsului fără fugă,
şi inchinare, i-ar fi trebuit lui Petru iubirea boierilor, cari să moară în numele săii, precum părinții lor: muriseră în numele iubital lui Ștefan-celMare. Dar el n'avea această iubire, și boierimea-l
părăsi, primind la Suceava cu pace şi cu umilință
pe Împăratul din Țarigrad, care li dădu ca oblă“x

duitor pe un Ştefan-Vodă de batjocură.
Lumea-l știa că e fiul rămas la Constantinopol
şi crescutîn

obiceiurile de acolo,-— pănă

într'atita

încît era bănuit că-şi schimbase și legea, — al lui
Alexandru fiul. lui Ştefan-cel-Mare. El însă, un slăbănog și un neruşinat, socoti că-și înnalță nemer-
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nicia numindu-se

în hrisoavele

sale fiii al marelui

Domn. Aceiaşi boieri cari își plecase frunţil
e de
trădători înnaintea lui Soliman, cerură lui
«ŞtefanVodă fiul lui Ştefan» să dea înnapoi Moldo
vei păminturile hrăpite de Turci la suirea lui
în Scaun:
toată ţara dintre Prut şi Nistru în apropi
erea Du-

nării-de-jos, şi, în sus, pănă la Tighinea,
din care
Turcii făcură marea lor cetate a Bender
ului. Bietul
om nu putu săvirşi această minune,
pentru care ar

fi trebuit altfel de Ştefan-Vodă,

şi el fu măcelărit

în odăile sale domnești. Deci, după
Ştefan-cel-Mare

mort

la

veniseră

Suceava

pe

rînd

în glorie, în ascultare şi iubire,

Ştefan

cel Tinăr care perise de
otravă şi Ştefan Lăcustă (numit așa
după încă un .
„biciă dumne

zeesc din zilele
sabie. Cel d'intăii fusese dus
unde mormîntul săă se ridică
acestălalt Ştefan, nepot de

sale), care perise de
din Hotin la Putna,
lingă al bunicului;
fii şi el al aceluiaşi

bunic, fu îngropat în pripă
întrun loc ascuns, a
Cărui amintire se pierdu. Abia
trecuse treizeci de
ani de la moartea apărătorului
Moldovei.
Ucigaşii bietului Lăcustă
făcură Domn pentru
toate placurile şi poftele lor
pe boierinaşul Cornea,

care-și aduse aminte deodată
că e fiul lui Bogdan
Orbul, şi se numi în hrisoave
Și legături cu străinătate cu numele lui Alexa
ndru-cel-Bun.

Peste

cîteva luni însă, capul săi uşurat
ec, care

se încununase
cădea

pentru o moarte înnainte
de vreme,

din: porunca

Cunzătoarea

lui Rareş,

care

plecase din as- .

sa ardeleană şi căpătase
din noă, ca
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o despreţuită pomană turcească, cerşită de dinsul
în genunchi, cu cenuşa pocăitului pe creştet,
" Domnia moldovenească pe care o dobindise întăi
din partea țerii, în numele sfint al părintelui săi
Ştefan-cel-Mare.
Era cel d'intăiui Domn al Moldovei venit de la
Turci, cu oaste turcească, împotriva boierilor şi
fără ştirea ţeranilor. De sigur cea mai mare înjosire.
petrecută după moartea învingătorului păgînilor.

“Domnia lui de-a doua ţinu numai opt ani. Petru:
nu mai era el însuși, vinătorul neobosit de cuceriri la toate hotarele, ci o unealtă supusă a Sultanului. Sufletul săi mindru perise în ziua cind el
trebuise să iea drumul Ardealului, ca fugar, rătăcind zile de spaimă şi nopți nedormite prin pă-

durile muntelui. Sabia sa nu se mai înnălță nică odată pentru

el și pentru

ţara şi neamul

săi.

Avuse mai mulți fii, dintre cari doi ajunseră să

Aa.

oma

3
omnia
oana aa

domnească. Cel mare se chema Îlie, ca şi orbul
fii al lui Aiexandru-cel-Bun. El crescuse mai mult
la Constantinopol, unde tatăl săi fusese silit a-l

trimete ca zălog. Se intoarse mai turc decit Ștefan
Lăcustă, şi peste cîţiva ani el se cobori din Scaunul Moldovei pentru a pune pe capul săi nebun
— ruşine a ruşinilor pentru el şi seminţia sa ! —
cealmaua lepădaţilor de lege. Cu mai puţin de

cincizeci de ani în urmă, Moldova o stăpînia Ştefan-cel-Mare, apărătorul credinţii.
Pe fratele mai mic şi urmașul lui Ilie îl chema
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Ştefan, după numele străbunului. Acest noii ŞtefanVodă era un stricat, care-și făcea rîs de casele” boierilor săi: ei îl uciseră, prăbușind asupra-i cortul în
care se găsia la Ţuţora, în cimp, din jos de lași,
într'o zi caldă de Septembre. După Ştefan otrăvitul,
după Ştefan înjunghiatul venia acest al treilea Ştefan, strivitul. Şi de departe lumină “asupra acestor

privelişti de ticăloşie şi nelegiuire, cu raze ca nişte
lacrămi, chipul de sfint al lui Ştefan-cel-Mare.
“Elena, fată de Despot sirbesc, văduva lui Petru
Rareş, îşi logodi în grabă fata cea mai mică, Ruxanda, după boierinaşul Joldea, care va fi simţit şiel că sîngele lui e acum allui Ştefan-cel-Mare, și
nu al unui părinte de rind. Peste citeva zile îl

gonia într'o : mănăstire, însemnîndu-l la nas — pe
acest loan-Vodă —, un fiii din flori al lui Bogdan
Orbul, născut cu o femeie din Lăpuşna, peste Prut.

Lăpuşneanul își zise Alexandru-Vodă, după Alexandru-cel-Bun,

iar pe fiul săi cu Ruxanda, smulsă

de la bărbatul

ei călugărit, il numi Bogdan, după

. bunicul. acestuia. Alexandru se-luptâ cu un -vintură-țară Grec, 'Vasilic, Heraclide, care izbuti, bătîndu-şi joc de toate drepturile și de toate datinile,
pe care nu le putea înțelege, să iea Moldova, unde
fu al doilea loan-Vodă. Peirea străinului de neamul

domnesc,

de neamul romănesc și de lege veni de

>

la boieri, cari se

deprinsese

a ucide

Domnii,

pe

cei legiuiţica şi pe ceilalți. Tomşa Hatmanul se
făcu el stăpinitor în locul Grecului de lege pro-
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testantă, nemţească, și i se păru
că numele lui
Ştefan-Vodă sar potrivi pentru
dinsul. Dar Turcii.
ce veniai cu Alexandru, îl goniră
în Polonia, unde
totuşi el prădase. Aici i se tăie
capul în închisoare. Al patrulea Ştefan-Vodă,
cel descăpăţinat.

Alexandru-Vodă se scăldă în singe
, orbi ca o
pedeapsă a lui Dumnezei și peri
în durerea lui
- şi în blestemele altora: se zice
că
fi otrăvit, precum
lui Ștefăniță.

otrăvise

pe

Doamna lui l-ar
bărbatul ei Doamna

Bogdan-Vodă, urmașul, se dădu
petrecerilor, peţi
în Polonia cu zgomot şi ceartă,
fu rinit şi oprit
în prin
soare

acolo,

Atunci Turcii dădură Moldov
a, fără să intrebe
pe nimeni, cuiva care nici
nu domnise nici-odată,
lui

Ioan giuvaergiul
Armeancă din ţară.
şi a lăsat amintirea
așa cum nu se mai

din Constantinopol, fecior de
EI îşi zise fii al lui Ștefăniță,
unor lupte cu aceiaşi Turci,
pomenise de mult în istoria

țerii. Ajutat de Cazaci, el
prădă Bugeacul şi ŢaraRomănească. Muri ca un
viteaz, vînzîndu-și scump
viaţa. Oasele sale, sfărîmat
e de goana cămilelor,

de care-i fusese legate mîni
le: și picioarele, rămaseră pe cîmpul
rile șale,

măcelului celei din urm
ă din oştiiar capul săi crunt se bătu
pe poarta:

Curţii domneşti a Bucureşt
ilor. Dar ca să se ajun
gă
acest scop, nu venise
în țara, de unde un Sult
an
ca Mohammed al I[.lea
nu putuse dezrădăcina
pe
Ștefan-cel-Mare,

nici măcar beglerbegul Rume
liei.

Şi, fiindcă războaiele se judecă după scopul căruia i
s'aînchinat jertfa de vieţi, nu trebuie să se uite că
Turcii nu avuse înnaintea lor pe un apărător al

țerii, neamului şi legii, de care loan era pe jumătate străin, ci pe un Domn

dorit de stăpînire

în-"

delungată, care-și apăra cuca împotriva acelor ce
i-o dăduseră şi voiau acum să i-o smulgă.
Ioan, zis cel Cumplit, fiindcă se înfruptase prea
mult din sîngele boierilor, fusese mazilit, bătut şi
spircuit pentru a se face un loc de Domnie lui
Petru-Vodă, fost Domn al Ţerii-Romăneşti. Şi acesta
era un trimes de-a dreptul din Țarigradul Împăratului. Dar ceia ce era şi mai înjositor, ceia ce însemna încă o treaptă de umilință pe care o coboria
țara, era faptul că Petru nu se putea numi fiul unui
Domn moldovenesc, cum fusese saii stăruise că
sînt ciţi veniseră înnainte de dinsul în vechea Suceavă saii în Capitala cea nouă a Iaşilor. Numai

mamă-sa, Chiajna, soţia lui Mircea-Vodă Ciobanul,
Domn muntean, fusese din neamul lui Ştefan-cel-

Mare, şi Petru, căruia i s'a zis Șchiopul, om beteag şi bun, purta numele lui Petru Rareş, tatăl
Chiajnei. Dar, după judecata acelor vremuri, țara
privia pe acest noii Petru-Vodă ca pe un străin,
pus cu de-a sila de alți străini întrun loc ce nu
i se cuvenia după dreptul cel vechiii. Şi de-aceia
în Domnia lui d'intăiii veniră necurmat de la Ca-

zacii Niprului, amestec de luptători strînși din lumea largă, tot flăcăi frumoşi cari ziceai că sînt
loan-Vodă,

dreptul

moștenitor, care n'ar fi perit pe

singerosul cimp al ultimei sale înfr
îngeri ; ba odată

veni și un «Alexandru-Vodă»,
cînd se mai ațineaă de peste

fratele lui loan, pe
hotar fii de-ai lui

Lăcustă şi de-ai lui Alexandru Lăpu
şneanu, — alți
«drepți

moștenitori».
,
.
„După cîțiva ani, iarăși Turcii sing
uri, şi fără să
întrebe ţara, trimeseră un Doimn noi
al Moldovei,
pe un fii
al lui Rareș cu.,o Săsoaică din
Braşov,
care ciştigase pe vremea împr
esurării acestei cetăți

de către Moldoveni inima, laco
mă şi de altfel de
cuceriri, a lui Petru-Vodă. El
se numi şi ca Domn
cu

numele. săii din copilărie
“Iancu-Vodă, cum încă n'a
Moldova.

La rîndul

de Iancu: un ciudat
mai fost vre-o-dată în

lui, el fu schimbat

în folos

ul lui
Petru, căruia i se ceru înda
tă un bir mai mare și
decit acela ce crescuse nes
pus.de mult în veacul
de la moartea lui Ștefan-cel-M
are ; sărmanul creştin
era milos pentru suferințile
săracilor, aşa încit fugi
la Nemţ

i,

sătul de atita

cinste, şi muri

la dinşii,
de dorul ţerii.
Avuse un fiă Vlad, numi
t ca la Munteni, dar
pe al doilea copil al Săi,
un copil de dragoste
tirzie şi

neiertată, cu o roabă, îl
numi Ștefan, biastfel pentru un mare
viitor domnesc. Copilul întovărăşi
pe tatăl săi în pribegie:
2 minune de băieţaş cu ochi
i mari albaştri, gura
mică şi lungile plete de
aur. El muri la optsprezece
necuvintîndu-l

ani, într'o

rece

zi de primăvară din
Alpi, de
oftică şi de podagră,
într'o ţară şi într'o lege
care
nu erai ale lui. După

Ștefanii. periți de morţ
i straş-
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nice, un Ştefan de suferinţe blinde, cosit de o moarte
zimbitoare înnainte de virsta bărbăției. Era al cincilea după Ştefan-cel-Mare şi domnise şi el cițiva
ani, întărit de Turcă pe lingă tatăl săi bătrinul.
Noul Domn, la sfirşitul veacului, fu Aron, copil

nerecunoscut al lui

Alexandru

Lăpuşneanu,

că-

ruiai sămăna, fiind. răă şi lacom. Acest AronVodă se făcu, de groaza cererilor turcești, tovarășul
de luptă al lui Mihai Viteazul, mintuitorul prin

sabie,

răsărit în Ţara-Romănească.

Dar

nică aşa,

ca luptător pentru cruce, el nu plăcu boierilor, şi
aceştia ajutară pe Hatmanul Răzvan, un om de
ispravă în războaie, să se facă Domn. Răzvan se
gindi că e cu adevărat fiul lui: Petru $chiopul,

care

și-ar fi încălzit

inima” de

slăbănog la ochii

de foc ai Ţigancei ce născu în Răzvan un prunc
domnesc. El își zise, ca unul ce ridicase -arma
pentru neatirnarea de păgîni şi ajutorul creştinătății, Ştefan-Vodă. Peste: citeva luni Polonii îl goniră, puind — pentru întăiași dată, ceia ce însemna
o nouă înjosire —un Domn al lor, care: nu era,

nici după tată, nici

după mamă,

coboritor al vre

unui Voevod din Moldova sait din cealaltă ţară cu
stăpînire romănească, pe boierul Movilă: JeremiaVodă. Răzvan cercă să-și capete înnapoi Scaunul,
dar fu învins şi căzu în mîinile unui duşman care

nu era plecat să-l

ierte.

Al șeselea

Ştefan-Vodă

peri zvircolindu-se în virful „ţepei.
Neamul Movileştilor, închinat și Turcilor şi Polonilor, plătind bir şi pocloane în două părți, în-
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chinîndu-se umil la doi Dumnezei, neam turcit şi
leşit, dădu pe Ieremia-Vodă, pe Simion, pe Constantin, pe Mihăilaş şi Alexandru, pe Moise și pe Miron
Barnovschi Movilă. Odată Turcii aduseră pe un
noii stăpinitor, care se făcea fii al lui Ştefan-Vodă

Tomşa,

şi-şi zicea şi el Ştefan. Acest al șeptelea

Ştefan-Vodă era un bătrîn viteaz, crud şi temut.
El domni de două ori, fu mazilit pentru totdeauna
și muri la Constantinopol.
|
Pe rind se strecurară în Moldova Radu Mihnea,
fiui nepotului de văr al lui Petru Șchiopul, Ale-

xandru

pușneanu

fiul lui Iliaș şi nepotul
bătrinul,

şi, pe lingă

de
aceşti

fii al lui Lă«moştenitoră

legiuiţi», un Croat catolic, care slujise pe Turcă la
pacea cu Germanii: Gaşpar-Vodă Gratiani. Pentru
întăia oară după Despot, întărit de Turci după
ce
se aşezase prin arme însă, Moldova primia de Domn

Scaun

domnesc, — cu Munteni.

lui, el visă că şi urmaşii săi,
stăpinesc în Suceava şi lași.

fiul săii din

căsătoria a doua

În trufia

din neam în neam,
Astfel e] boteză pe

cu o foarte

frumoasă

a

purtind și războaie, pentru lăcomia sa,—căc
i voiă

încă un

R

cuitorilor ei. Ca şi Ioan-Vodă el se ridicâ
asupra
Turcilor, sprijinit de Poloni, fu învins,
şi doi boieri îl uciseră în fugă.
Un străin, un Grec, cel d'intăiă Grec
în Scaunul
țerii, Grec după tată și după mamă,
de şi botezat
cu un nume romănesc, fu Lupul,
care-și zise ca
Domn Vasile-Vodă. El domni mult
şi cu strălucire,

a

pe cineva care n'avea nici legea nici neamul lo-

Cerchesă,

rudă

a Hanului,

Ştefan.

Ștefăniță

şi

ajunse Domn. Boala lingorii, de care murise Ştefan
al lui Petru-Vodă, stinse şi pe Ştefan fiul lui Vasile Lupu, pe acest tinerel Ştefan-Vodă al optulea.
După el şi înnainte de dinsul veniră boieri de

țară, ca Istrati-Vodă

Dabija, un bun bătrin bețiv,:

ca Vodă

care se chema

Petriceicu,

după numele lui Ştefan

Ştefan

poate

Lupu, un om vioiă, răz-

boinic, iubitor de creștini, — al noulea Ştefan-Vodă,
care peri în pribegie fără nădejde, la Poloni. Apoi
Cantemir-Vodă bătrinul, un ostaş cumpănit în ho-

tăririle sale, şi fiii lui, Antioh

şi

Dumitru, care

chemă pe Ruşi în 1711 împotriva Turcilor și fugi
odată cu dinşii, fără să mai vadă Moldova, căreia-i
făcu cea mai mare cinste cu scrierile sale; Mihai

hRacoviţă, care dădu celui de-al doilea fiă al săi
numele mare de Ştefan: Ştefan Racoviţă nu ajunse
a domni în Moldova şi muri, încă tînăr, de beţie,
în a doua jumătate a veacului al XVIII- lea, Ca .
Domn muntean.

Între ei se vede o clipă Iliaș fiul lui Alexandru
Iliaș şi ultimul coboritor al lui Ştefan-cel-Mare.
Trăit între Greci, dintre cari a fost de sigur și
mama și bunica sa, el știa abia romăneşte şi a
murit bătrîn, sărac, uitat, între Grecii din Constântinopol.

Grecii aceştia, oameni siguri pentru Turci, ajung
a stăpîni moștenirea lui Ştefan-cel-Mare. Mavrocordăteșştii, cari se coboriaii dintr'o fată a lui Ale19
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xandru lliaș, Casandra,
Alexandru Mavrocordat,

mama Sultanei, soția lui
Tălmaciul Porții; Ghicu-

leştii, al căror bunic, Grigoraşcu, ţinuse pe Maria
Sturdza. Şi unul şi altul din aceste neamuri aveaii
o obirșie romănească în parte. Callimachii, cari în-

cepură a domni pe la 1750, erai coboritorii Orheianului Calmășul şi ai unei Cîmpulungence.
Numai pe urmă, după 1774, veniră Greci curați,
printre vlăstarele nouă din cele trei neamuri înrudite cu poporul romănesc saiă pornind de-a dreptul din el. E vremea cînd se înnalță asupra noastră
familiile: Ipsilanti, Moruzi, Suţu, Caragea, Han-

gerli. Vremi grele, în care toată povara Împărăției

turcești slăbite, scăzute, putrezite, dar din ce
în
ce mai lacome, apasă pe umerii țeranului romîn.
“Ţara fu ruptă în bucăți, ca trupul lui lon-Vod
ă:
Austria luă în 1775 Bucovina, cu Scaunul sfint
al
Sucevei şi mormîntul sfint al Putnei, iar Rusia,
în
1812, Basarabia, cu Hotinul, cu Soroca,
cu pădu-

rile din Lipnic, marture ale luptei lui

Mare cu Tatarii, cu cetatea

din

Tighinea,

Albă, — care

cu

zidurile

nu s'aă mai

din

Orheii,

Ştefan-celcu

vadul

din Chilia şi Cetateaîntors nici-odată

la noi.

De la 1822 avurăm iarăşi Domni de țară,
cari
se păstrară pănă la Unirea Principatelor
în 1859,
cînd

din Moldova

din Rominime,
La

1877,

şi Țara-Romănească,

se făcu Romănia.

patru

sute de ani după

două

luptele:

ţeri

de la
Podul-Înnalt şi Războieni, Romiînii, supt
Principele

MOȘTENIREA LU ŞTEFAN-GEL-MARE

291

Carol, smulseră neatirnarea lor, într'o nouă luptă
biruitoare cu Turcii. În 1875, se pomenia un

veac de la înstrăinarea Bucovinei, şi Romînimea
venită din toate unghiurile locuite de dinsa îngenunchiase în 1871, cu toată cuviința tristă a celui ce
se închină strămoşilor pe pămînt străin, înnaintea
mormîntului lui Ştefan-cel-Mare, la împlinirea de
patru sute de ani de la clădirea Putnei.:

În 1881 se proclamâ Regatul romănesc. O conştiinţă nouă străbătea întreg poporul nostru, şi de
atunci ea se întăreşte necontenit.

Şi această con-

ştiinţă, uimită de focul orbitor al lui Mihai Viteazul,

cere

sfaturi

lalt străbun,

de întemeiere înțeleaptă de la cel-

de la Ştefan-cel-Mare.

CARTEA

AMINTIREA

VII.

LUI ȘTEFAN-CEL-MARE

l.

- Şteian-cel-Mare la cronicari.
Cărturarii p'aii ştiut să

vorbească

după

cuviință

despre faptele lui Ştefan, căruia-i datoriai însă pu-tinţa dea scrie în ţara lor şi pe limba lor. În puţinul
pe care l-aii -scris ei, cronicari ce înseamnă anii
Domnilor, scriitori bisericeşti și, tîrziii de tot, cîn-

tăreți, se află foarte puţin despre marele Voevod.
Sufletele rătăciai aproape de pămînt în vremuride
întunerec şi de neîncredere, în vremuri nerecunoscătoare

şi

obosite,

şi scrisul

nostru

nu se putea

ridica pănă la înnălţimea Lui.
Cind, pe vremea lui Vasile Lupu, Vornicul Grigore Ureche

prefăcu în

romăneşte

spusa săracă

a vechilor letopiseţe slavoneşti, el se pricepu numai
să înnădească pe lîngă dinsa unele din veştile ce se
cuprindeau în povestirile bogate şi amănunțite ale
trecutului altor neamuri. Despre locurile unde sai
fost dat luptele, despre cetăţile de Scaun, despre

bisericile înnălțate din porunca lui Ștefan aproape
în fiecare oraş al Moldovei, el nu poate să spuie
nimic. Ce pune el în scris, nu-l încălzește decit

foarte rar şi foarte slab, şi cugetările lui sint mai
mult gînduri de morală bisericească. Abia la sfirşit
dă el drumul condeiului săi greoi și stîngacii ca

să

spuie

că

Ştefan
— al

cărui

chip

adevărat

îl

putem desluși numai foarte neguros din zugrăveli de
cărți sfinte, care dai totdeauna oameni frumoşi cu
ochii mari și plete lungi bălane —, că Ştefan era «om
nu mare de stat», că era «mînios şi degrabă
vărsa

singe nevinovat», trimețind din căldura
ospeţelor
de-a dreptul la moarte fără nici-o judecată,
el, bunul judecător. Încolo-Ureche nu mai
mărturiseşte
despre eroul de la moartea căruia trecuser
ă ceva
mai mult de o sută de ani, decit
că avea acea |

vitejie măiestrită şi îndărătnică

pe care o vedem

de alminterea și din desfășurarea războaie
lor lui.
„ Ciţi aă mai scris povestea trecutului
noldovenesc s'aii mulțămit să întregească după
scriitorii
străini : Leşi şi Unguri, izvodul bătirîn
al lui Ureche.
„Numai loan Neculce, înjghebînd
după alți cincizeci şi mai bine de ani o istorie
bătrinească a
Moldovei mergină pănă în zilele
sale, culege cite
ceva din
dintre

gura poporului despre cel
mai mare
vechii Domni neatirnați şi
mai lămureşte

cîte ceva şi din partea lui: precum,
despre darea
Bugeacului de către Ștefan
în mîna Turcilor (ceia
ce s'a întîmplat
de iasp

şi

arcul

numai în 1538),
cu virtej ce

le-a

despre
dat

păharul

mănăstirii

a

rii ti rmdn 2 PT

N

Putna, unde ai stat, în turnul de de-asupra porții,
pănă la Cazacii prădalnici de supt. Domnia lui

Constantin

Cantemir şi pănă la egumenul doritor

de petreceri, câre, la o benchetuială cu oamenii
domneşti, a stricat la beție minunea
de păhar,!
«ce era în chipul marmurei albe şi a farfuriei».

Tot el se

face a şti că Regele

lui Tăutu cîndva
lupta cu Polonii:

Dimitrie

Ținutul

Cantemir,

pentru

marele

Casimir ar fi dat
care

Ştefan se

învăţat de pe acest

timp, nu inţelege și nu iubește pe acela către care
trebuiai să se îndrepte cu deosebire ochii unui
Domn moldovean

-

ca dinsul, care doria să înnoiască

pentru țara sa trecutul de linişte şi de mindrie.
Istoricii din Ardeal, cari se iviră în a doua jumătate a veacului, nu coboriră nici-unul din ei
asupra lui mai ales dragostea ce o aveai pentru
neamul romănesc întreg, pe care voiaii să-l înnalțe
strălucitor, curăţit de rugina trecătoare a clevetitorilor, în lumina prețuirii tuturora. Poeţii de pe
atunci erau deprinşi a scrie, după modeluri fran-

țuzești mai ales, mici flecării sunătoare și bine
gătite, asupra iubirilor uşoare şi legăturilor puţin
" trainice și adevărate dintre oameni. Trecutul nostru

a fost mai

totdeauna

închis

acestor

cavaleri de

ietac, mai lungi în bărbi decît în gînduri, şi unul
dintre dinșii, Matei Milo, a cutezat — în nepriceperea şi ușurința lui — să apropie pe Alexandru:
Vodă Moruzi, un Fanariot cu anul al Turcilor, de

măreaţa umbră argintie a lui Ştefan străbunul.

|
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Panegiricul lui Şteftan-cel-Mare.
„Dar în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea
duhul sfint al iubirii pentru trecutul mare se co-

borî asupra unui călugăr care a fost cel d'intăii
cîntăreţ al lui Ştefan-cel-Mare.
EI trăia în Putna

care-şi dormia
Aceste

chiar,

în ctitoria

lui

Ştefan,

somnul cel veşnic între zidurile ei.

ziduri suferiseră

multe, din anii îndepărtați

cînd le înălțase spre nestîinsă pomenire voinţa cucernică

a biruitorului.

Pe

vremea

lui

chiar,

fru-

moasa clădire arsese odată pănăla pămînt, în 1481,
în primăvara anului cind Sultanul răpi Moldovei—
Ştefan

va fi

văzut în

acest

pojar

nimicitor, care

alesese mănăstirea lui printre toate celelalte, o
prevestire — Chilia și Cetatea-Albă 39, Ea se înnălță însă

peste

cităva

şi daniile o împodobiră

vreme

și o

tot aşa

de falnică,

îmbogăţiră

pănă la

moartea întemeietorului, care se odihni în cuprinsul ei. Peste ceva mai mult de un veac, cînd Mol-

dova era supusă Turcilor şi răi apărată de Domni
cari se strecurai

ca niște umbre

trecătoare, hoți

din Birgăi, în Ardeal — să credem mai curînd Un-

guri

decit Romini

—,

se năpustiră

asupra Putnei,

din care luară tot ce se putea lua şi încărca pe caii
ce adusese
stirei

toate,

cu

dinșii:

carile

bătrîni», scrie cu
un

Ştefan,

Tomşa

ai

«argintul

fost

şi sculele mănă-

făcute

tînguire Domnul

de

cei

de

atunci, tot

Domni

al doilea 50, Venind cu Cazacii

—-—

d

..- _

săi sălbateci

în

ajutorul lui Vasile Lupu,

aruncat

din Scaun de Logofătul său, — fiorosul tînăr Timuş Hmilniţchi, ginerele Domnului Moldovei, se
întări în Suceava, şi ostașii săi nesăţioşi se răpeziră pănă la Putna, pe care o stricară cu totul,
după ce o despoiaseră: Logofătul învingător, Ghe-

orghe-Vodă Ștefan, începu din noii lucrul bisericii,
pe care n'avu însă mulțămirea de a o vedea is-.
prăvită,

căci ea

se sfinți abia

supt Istrati Dabija,

în 1661 31. Cind, la sfirşitul acestui veac, se începu
pentru zeci de ani lupta cea mare dintre Turci şi
Leși, aceştia din urmă se aşezară în, mănăstiri, în
care ei vedeaii numai cetăți de apărare şi stăpinire: un Romîn trecut, de dorul Domniei, la Poloni, Davidel, porunci din mănăstirea Putnei, care
avu să sufere nespus de mult pe urma unor ast-

fel de oaspeţi necredincioși și lacomi, pentru cari
şi crucea

răsăriteană

și mormîntul

lui Ştefan-cel

Mare erai de o potrivă un lucru de batjocură 562.
Poate atunci se scormoni mormîntul lui Ștefan,
care fu găsit mai tirziu fără nici o podoabă pe

fărimăturile oaselor sale: Romîni și creştini de legea
răsăriteană
şi pentru

m'ar fi cutezat de sigur să tulbure, fie
a

căuta

podoabe

nouă

icoanelor,

pacea

unui mormiînt ca acesta.
Egumeni

prea bucuroşi

Chisăliţă, cel ce

de mese

mari,

stricâ la petreceri

de. Ștefan-cel-Mare,

scăpîndu-l

slăbite de

grăbiră pustiirea

băutură,

din

ca Misail

păharul lăsat
degetele

sale

minunatului

lăcaş de odinioară 56. Pe la 1750, turnul de la poartă
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se pleca spre pămînt, străbătut de crăpături adinci,
zidul de prin prejur nu mai îndepărta pe nimeni,
peste trapezăriile dărimate şi pivniţile umplute cu
țerna părăsirii creștea copaci vinjoși ; biserica
mavea acoperămînt și răni de moarte îi crestaii

păreții; călugării se risipiseră
adăposturi mai sigure.
Atunci

norocul

aduse

mai

toți, căutînd

pe Scaunul

de Mitropolit

al Moldovei pe călugărul Iacov din Putna, un om
sfint. El cheltui pentru înnoirea desăvirşită a Putnei

toată agonisita vieţii sale, şi se făcu astfel al treilea
ctitor al ei. Cind un Domn care voia să aibă lingă

sine pe fratele săi ca Mitropolit, îl sili să plece,
Iacov se întoarse la Putna, de unde pornise, şi fu
îngropat,

peste

mulţi ani de zile,

aice.

Ajutorul.de căpetenie al lui Iacov era un învățat

călugăr,

cunoscător

Măzăreanu.

și de slavoneşte,

Vartolomei

Îi plăceaii de o potrivă cărţile biseri-

ceşti și povestirea

întimplărilor viforoase ale Dom-

nilor de de mult. Mai ales de cînd Iacov îl
trime-

sese în Rusia ca să aducă de acolo
pentru mănăstirea amindurora, Vartolomei
tuia vremea
cu tălmăcirea unor tipărituri ca
cu prescrierea de letopiseţe şi alcătuirea

dici ale

hrisoavelor

de danie şi întărire

tipărituri
își chelacestea,
de con-

păstrate

prin deosebitele mănăstiri. Astfel ajunse
el să stăpinească pe deplin limba înflorită a
laudei sfin-

ților și. cunoştinţa unui timp pe
care toate îl amintiaii în Putna, cu toate dărimături
le şi înnoiriie.

Pe la 1762,

Arhimandritul

Vartolomei

ajunse şi

egumen al Putnei, în locul lui Pahomie 35, În Rusia

el auzise . preoți

şi călugări

meşteri în cuvintare

lăudînd înnaintea mulțimilor smerite, în ziua hramului, viaţa ctitorilor vrednici de pomenire. Astfel
lăudă şi. el într'o zi de 2 Iulie, între 1762 Şi în-

ceperea războiului apropiat -dintre Ruși, spre cari
mergea inima lui de călugăr, şi Turci, în cari vedea
niște păgîni făcători de rău, — pe Ştefan-cel-Mare.
Cuvintul, de o mare frumuseţă, e foarte întins,
Şi se împarte în trei părți, care laudă pe rînd vitejia, dreptatea şi iubirea de Dumnezeă a lui
Ştefan
în vorbe ce se înşiră ca o cunună de mărgăr
itare
pentru fruntea străbunului. El zugrăvește pe
Sfintul
Moldovei așa cum a fost în adevăr, ca pe
un viteaz
fără trufie, «cu picioarele de-apururi pe piatra
ajutorului de sus», ca pe un întemeietor, căci «însuși

şi pănă astăzi țara aceasta cu dreptele lui aşezări

se ține»,

ca pe un cinstitor al clerului,

care «pleca

armele petrahilului». Înfierînd mîndria zădarnică a

neamurilor

mari,

suciturile de şarpe ale lingușito-

rilor oploşiţi pe lingă Domniile nouă, şi alte păcate

ale timpului,

Vartolomei

ajunge să se întrebe, cum

se vor fi întrebat atiţia cari auziaii povestirile poporului despre Ştefan sai rămîneaii ginditori asupra
slovei letopiseţelor: «Oare ne vom mai învrednici

ȘI noi a vă ave»,

voi, vremi ca acelea 5659

Lauda lui Ştefan-cel-Mare nu se potrivia cu simțirea sfioasă şi cugetarea umilă a unor timpuri îngenunchiate, care cutezaii să nădăjduiască mult mai
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atita. Ca tot ce nu era de nevoie în

biserică sai pe lingă biserică, ea nu sa tipărit, şi
ea se află numai în două manuscripte
— dacă ele

nu sînt chiar unul şi același —, așa încît n'a avut
nici-o răspîndire 366.
III.
Şteian-cel-Mare
A

trecut apoi

şi şcoala literară

mai bine

de jumătate

nouă.
de

veac,

şi numele lui Ştefan-Vodă nu s'a mai pomenit în
scrise

romăneșşti.

Austriei, şi

Bucovina

măsurile

luate de Împăratul

de

intrase

în

stăpînirea

orînduire a mănăstirilor

Iosif hotăriseră că în mănăstirea

Putnei vor locui numai douăzeci şi cinci de călugări,
romini şi, de-acuma 'nnainte, fireşte şi ruteni 863.
La 1812 se întorcea însă în Moldova Gheorghe
fiul protopopului Lazăr Asachi, după ce învățase
în Roma multe lucruri şi se încălzise de un foc
patriotic pe care nu-l aveati mulți pe această

vreme. Gheorghe Asachi era şi un poet, un puternic

şi mindru poet, care vorbi în versuri de lucruri pe
care cetitorii le găsiseră pănă atunci numai în cărţile
de istorie şi de limbă ale Ardelenilor, din care se

trăgea neamul mamei lui.
Dar din avintul tinereţelor lui Asachi nu rămase
decit hărnicia. EI tipări un chip al lui Ştefan-cel-

Mare

după

acela

de

la Putna,

făcut din noii în

zile tîrzii ; el înfăţişă într'un tabloti pe Ştefan dind în

clipa morţii sfaturi înțelepte

fiului săi; el cîntâ şi
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în romănește şi în franțuzeşte — şi foarte slab în
amindouă limbile — întîlnirea viteazului învins cu
mamă-sa, neînvinsă, la Cetatea Neamţului, şi atinse
în Nuvelele sale istorice anumite împrejurări din
viața Voevodului. Dar nu-l înțelese şi nu-l înfăţişă

nici-odată după cuviință 365,
Tablourile

lui Asachi sînt din 1833,

poesia des-

pre tăria de suflet a «Doamnei Elena» a fost tipă-

rită în 1841 în revista lui Asachi, Spicuitorul, care
ieşia în romăneşte şi în franțuzeşte pentru ca să
răspîndească şi în străinătate numele întemeietorului ei. La 1837, Mihai Kogălniceanu, un om de
o înnaltă și largă înţelegere, tipăria la Berlin o
parte din Jstoria Românilor în franțuzeşte, care a

fost însă cetită şi de ai noștri. Peste trei ani, întors în țară, el începea să scoată la lumină izvoarele

trecutului

mânească.
dovedia
sa

de

moldovenesc,

După

un mare
la

în

a sa

alți trei ani,
cuvîntător,

Academia

aruncat jos îndată,

Archivă

7o-

Kogălniceanu

se

vestind de pe catedra

Mihăileană,

—

de o Cirmuire

de

unde

fu

care nu putea

face altfel —, evanghelia cea nouă de credință în
neam. «Inima mi se bate cînd aud rostindu-se
numele lui Alexandru-cel-Bun, lui Ştefan-cel-Mare,
lui Mihai Viteazul... Pentru mine bătălia de la
Războieni
Termopile,

are

mai

mare interes

și izbînzile de

lugăreni îmi par mai
Maraton şi Salamina,
către Romini...

la

decit

Racova

lupta de la
şi de

la Că-

strălucite decit acele de la
pentru că sînt cîștigate de

Baia, un sat ca toate satele pentru
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străini, pentru Romini are mai mult preţ decit
Corintul, pentru că în Baia, avanul rigă al Un-

gariei, Matei

Corvinul,

viteazul

vitejilor,

Craiul

Crailor, cum zicea Sixt al IV-lea [Papa], rinit de
sabia moldoveană, fu pus în fugă şi uitâ drumul
patriei noastre !» 3%,
În asemenea cuvinte nu se mai vorbise de zilele

vechi ale Rominilor, şi, ţinîndu-se samă de deosebirea timpurilor, ele pot fi puse alături, întru mă:
rirea lui Ştefan, cu laudele bisericești ale călugărului Vartolomei din Putna. La 18145 începea să

se împartă cele d'intăiii coli din marea şi, pentru
acea epocă, măreața culegere a Lefopiseţelor, din
care se alcătuia, de la un bătrin, povestitor la altul,
povestea Moldovei luptătoare, chinuite şi umilite:
Ştefan părea că iese din mormînt, buciumindu-şi
isprăvile pentru a-şi îndemna urmaşii, din rîndurile
cumpănite ale Vornicului Ureche, înnainte-mergătorul marturilor trecutului.
Atunci Moldova văzu ce a fost, şi fu cuprinsă
de ruşine şi de jale. Pe cit îngăduia censura într'o
țară stăpiînită de Domn şi de consulul rusesc, mai
mare decit dinsul, toți cei ce-şi simţiaii chiemarea

de a împărtăși prin scris frumos
şi

folositoare,

se

închinară

gînduri sănătoase

înnaintea

strălucirii

moarte a veacurilor voinice : şi Alecu Russo, care,

nu uită pe e<voinicii ce dorm la Valea-Albă» şi
nu doria ca Ştefan să se întoarcă pe pămînt căci

S'ar

da

înnapoi

de

mînie

înnaintea

celor

ce

nu
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vorbiai

limba

lucie ca un ascuţiș de sabie încercată ; şi Costachi
Negruţ (Negruzzi), şi poetul tinerimii vioaie, în'crezătoare şi setoase de luptă, Vasile Alecsandri 5%,
Întrun calendar din 1845—după ce ieşise în parte

Letopisițile
— Iogălniceanu saii Russo 5"! scrie, zugrăvind lupta lui Ştefan la Baia: «Rominul îi atribuie tot ce-i pare curios, mare, vitejesc şi chiar neînțeles. Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ,
întreabă-l cine l-a făcut: el îţi va răspunde: Ştefan-cel-Mare. Orice pod, orice biserică, orice fintînă, orice curte sai palat vechii, el le va ra-

porta

eroului

săi.

Orice

bunătate,

orice aşeză-

mint ale căruia rămăşiţe mai trăgănează pînă as:
tăzi, orice legiuire omenească, orice puneri la
cale înțelepte, Ştefan-Vodă le-a urzit. În sfirşit,
acest

Domn

pentru Moldoveni

resumă toate

ispră-

vile și instituțiunile făcute în cinci veacuri, de attţia stăpînitori».

-

IV.
Steian-cel-Mare în literatura poporului, Pomenirea lui în timpurile din urmă.
Poporul

era întrebat deci şi el despre

Vodă, după ce vorbiseră

despre

dinsul

Ştefan-

însemnă-

rile cărturarilor mai apropiați de dînsul. Țeranul
din munți şi văi, din păduri și de pe malul ape-

lor nu știa nici ziua luptelor, nici anii şi nici veacul, căci mai

marii lui cuprind mai multe veacuri,
20

nesfirșit de multe,
știa nici numele
şi iubitelor care
tea lumii; el nu
alta, ba nici-un

cu trupul lor de uriaş;

el nu

boierilor, sfetnicilor, Doamnelor
nu luaseră loc lingă dinsul înnainputea să deosebească o luptă de.
duşman de cellalt; el nu văzuse

nici-un hrisov de la marele judecător, nu ajungea

să-şi însemne, nici-una din datinele Ja începutul
cărora stătuse voința lui; nu cetise măcar una din
pisaniile ce stătea în fruntea bisericilor durate în
cei patruzeci și șepte de ani de Domnie.
EI știa atît, în marea lui nenorocire Şi în adîncul lui întunerec, pănă la care ajungea însă, cu

mingiiere şi făgăduieli, o rază bună din acel veac

mare, că neamul săi a dat cîndva, — dăunăzi, peste

trei sute de ani sai cu o mie alţii în urmă, — un om
minunat, un sfint cum nu mai poate răsări altul:

el era izvorul a toată vitejia, el era fintina
tuturor dreptăţilor, el era marea bunătăţilor. Pămîntul
Moldovei nu fusese al lui numai atunci cînd
oa-.
menii de de mult îl putuse vedea; el rămăsese
al
lui în vecii vecilor, cu toți oamenii ce
se îngro-

pati pe rînd, şi, în clipe grele, suspinul
și rugăciunea se suiaii la dinsul ca la Dumnezeu:
«Să-

racul Ștefan-Vodă,

unde-i

să vadă?! 927,

„ Poporul, înnaintea căruia stătuseră largi
deschise
uşile lui, îl chemase la dinsul prin povestea
lui iubitoare,
care

născocia

înlocuind

adevărul

de care
n'avea nici-o ştiin
ţă nu fusese fecior de
: Ştefan
Domn, ci copilărise între băiețaşii
şi băietanii satelor,

ŞI se arătau la Borzești, în Ținutul Bacăului,

unde

i
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se înnălța frumoasa biserică, locurile care-i văzuseră jocul de vitejie. Învirtise în mîni ca ale
Făt-Frumosului care glumeşte cu armele grele ale

zmeilor, un buzdugan ieften, tăiat din trunchiurile
străvechi ale codrului. El străbătuse în peşteri ca
să ucidă urşii, așa precum alţii de vrista lui prindeai fluturii strălucitori de-asupra florilor pajiștei.
Meşteşugul luptelor cu oamenii răi îl învățase de
la arhangheli trimeşi de Dumnezeul ce plinge de
suferinţile săracilor, şi, ca să nu sperie pe copil
cu penele lor de aur orbitor, ei se făcuseră a fi
doi moşnegi, adecă doi moșnegi de la țară, cu căciulile nalte și drepte, cu pletele și barba căzind
în valuri de argint, cu ochi cari văd adînc în amin-

tirile zilelor moarte, cu vorba
venind

totdeauna

cuminte şi înceată,

de foarte departe,

—

așa

nişte

moșnegi cum va fi fost sus pe Scaunul de aur în
hainele-i de mătasă încheiate cu pietre scumpe
Vodă Alexandru-cel-Bun.
Cind s'a făcut mare şi a început luptele lui
drepte şi bune, nici-un colț de țară n'a rămas nes-

finţit de biruinţile lui sai de suferinţile cu care le
plătia. În scorburile acelea mari
s'a adăpostit el, singur-singurel în

pe Unguri meniţi

peirii.

de lingă Baia
codru, piîndind

Scările acelea

stincă au fost făcute pentru

tăiate în

dinsul, care căuta vir-

ful muntelui. Colo la Voroneţul din Bucovina, la
Dobrovăţul din Vasluiă, a stat el la uşa sihastrului
ce se ruga

pentru toți oamenii

și de la care voiă

sfatul .cel mai bun ca să mîntuie ţara, ai cărei apă-
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periseră : sihastrul

l-a primit în chilie, i-a dat

învățătura dorită şi i-a. arătat prin

nate

luminile minu-

ce se iviai în paltinii pădurii, în ce loc
trebuie

să se ridice mănăstirea

de

Înnalt

mulțămită. La Podul-

lui,

fundătura

se

arată

cetatea

unde

s'a

grămădit Turcii bătuţi, beciul lui săpat
în pămînt;

podul de colo se zice al Harapului
pentru că un Pașă
din Arabia depărtată a căzut în
acel loc, muşcînd

de durere pămîntul străin. Lingă

țului,

pădurea

ce a

dăinuit

pănă

Bozienii

Neam-

dăunăzi

a fost
aceia în care sa odihnit Ştefan
după nenorocirea
fără umilinţă de la Războieni.
La Cozmin se ştie
unde s'a risipit codrul asupra
duşmanilor, cari nu
mai sînt

Leşii, ci Turci

adevărați,

aceia

de cari
Ştefan a scăpat țara. Dincoa
ce ai fost vrăjiţi Tatarii cu fuioare fermecate şi
nori de fum, Şi tăiați
pănă la unul. Cazacii aă
fost nimiciți la gîrla Cazacu
lui. La Ciortăre

i, de unde era poate boierul
săi
Andreico Ciortorovschi saă
Ciortoreanul, a dat Dumnezeii o

piclă de a putut să răpuie Ștef
an pe păgini.
Cei şepte munți din Vrancea
ai fost dăruiți de Ștefan la şepte voinici, pe
cari mama lor bătrînăîi
dăduse pentru luptele cele nouă
, și numele
lor era scris
în slovele de

pe masa de piatră
<a lui Bucur,
Cutare cruce de la
fintîna din același inut
al
Putnei mărturiseşte
că acolo şi-a dat sufle
tul, la
picioarele stăpinului
săi, cioban
țara întreagă culegind
ostași pentru Vodă,
rămas
fărră ă tovto arăși. Dinc
oace Ştefan a învins
pe straşniCii Căpcăuni,
cu cari se put

ea pune numai

unul
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ca dinsul. Aceasta-i, lingă Cotnari, sai în Bucovina, Dumbrava-Roşie, unde Leșşii ai asudat
sudoare de sînge supt bice
pentru codrul de stejari cu

sunetele

de gemăt.

şi strămurări
frunza roșie

Oasele acelea

arînd
şi ră-

înfipte în mă-

runtaiele riîpei pe care o spală apele minioase
ale Siretiului de primăvară, sînt oase de duşmani,
pe cari i-a răpus braţul lui Ştefan. Valea Groazei
a văzut spaima Turcilor strinşi de arma lui răzbunătoare. La Poiana Dealului-Mare se văd cetatea şi şanţurile prin care aii crezut în zădar
Tatarii că se pot apăra de acelaşi ascuțiş de
sabie. La Singeri el a vărsat, pe dreptate, acel sînge
mult ce se pomeneşte în numele locului. Din cerdacul
de lîngă Huşi, el a pîndit în zare, peste Prut, mersul

Tătărimii pustiului. În stîncile de la Ştefăneşti, care
ar fi întemeiat fără îndoială de dinsul, Ştefan şi-a
ascuns mama, care se pomeneşte la Cetatea Neamțului, și Domnița, în cămără închise cu uși de fier.
În Cotnari ca şi în Dobrogea se povestesc luptele
lui cu Doamna Catalina, care a pus să se facă
fintîni pentru drumeți în margenea drumului mare.
Movila aceia din Vasluii care se zice a lui Burcel, a fost dată de prietenul săracilor unui biet
om nevoiaş care chiuia în auzul lui arînd Dumineca, pe vremea slujbei, cu boi de împrumut. Toate
satele vreaii să se tragă din strămoși dăruiți de

Ştefan pentru vitejie. Unde n'a măritat el fete fără
avere, unde n'a făcut el biserici și cetăți şi fîntîni
răcoritoare ? În care Ținuturi nu se cîntă vre-o
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iubire a frumosului Vodă Stefăniță care coboară
pe neștiute inelul săi de aur în cofița fetelor ce

daii să beie străinului frumos?
Tot ce a fost pe acest pămînt se topește în lumina lui.
Se ştie că el a murit şi că pe mormîntul lui a ars
trei zile şi trei nopți o lumină pe care n'o aprinsese nimeni. Dar moartea nu i-a luat simțirea, şi,

cînd neamul lui sufere, strămoşul plinge în mormîntul săă. Plinge, căci nu se poate mişca, dînd

la o parte

povara grea a marmurii albe. Dar odată

şi odată el va învinge prin puterea strașnică a durerii sale nemărgenite. Întăiii sabia-i va răsări din

groapă, floare de oțel, vestind «războiul cel mare»,
care va da dreptate neamului romănesc. Apoi însuși
va ieși în vederea dușmanilor îngroziți, călare, în-

narmat, săgetind ucigător din ochii săi straşnici,
limpeziți de ceața morţii îndelungate. Oastea lui,
va fi el. Şi sîngele se va sui pănă la coamele
cailor, şi poporul lui Ştefan-cel-Mare va avea atunci
pretutindeni pace şi fericire. lar el se va culca
ia-

răși în mormîntul

cu drepții.

lui de la Putna,

Cărturarii aveai de

unde

dormind

acum

fapte

și po-

culege

veşti pentru a slăvi numele lui Ştef
an : Letopisiţele

li stăteau înnainte, şi de pe la 1850
se tipăriaii tot
mai multe cîntece ale poporului,
se cerceta tot
mai mult
spusele

lui despre

Dar ei n'aveai nici puterea
e

)

=

.

timpurile

bătrîne.

de simţire, nici bo.

.

.

.
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găţia de închipuire, nici învățătura și nici adevărata dragoste de ţară care-ar fi trebuit pentru ca

un vrednic prinos să vie şi din partea lor. Aceasta
trebuie s'o
Se vede
În 1856,
va fi cetit
triacă voia

spunem.
şi din următoarea împrejurare :
Archimandritul de la Putna, care şi el
Letopiseţele, căpătă de la Cîrmuirea ausa deschide mormintele din Putna pentru

a da în sfîrşit lui Ștefan cinstea ce i se cuvenia,
pentru a ridica din adincurile
tului

scormonit

de

tălhari

mucede

ale pămin-

din alte neamuri,

şițele lui sfinte.
Ceremonia se începu în ziua de

12

rămă-

Novembre

din acel an.
După ce se descoperiră pe rînd oasele Mariei, fata
a doua a lui Ștefan, ale Mariei. soţia lui Petru Rareș,
ale lui Bogdan Orbul, ale lui Ştefan-cel-Tinăr şi ale

unui mort domnesc

necunoscut, se ajunse

peste

patru zile la mormîntul ctitorului, așezat în mijlocul bisericii, la dreapta, în locul de cinste.

O lespede groasă, lucrată cu dalta, fu găsită
întăi de săpătorii cari se lăsaii şi ei stăpiniți de
evlavia ce cuprindea pe toți cei de față, chiar şi
pe străini. Mormiîntul se boltia dedesupt. Opt țerani ridicară lespedea, pe cînd soborul își înnălța

cîntările, rugîndu-se pentru strălucitul mort.
Se găsi ce lasă în urmă o strecurare de patru
sute de

ani

aproape:

capul

păstrat

în cea mai

mare parte şi fărîmături de oase între surcelele
sicriului şi petecile mantiei; odoarele: cununa,
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nasturii, inelele, sabia le luaseră hoţii.
Atita se păstrează astăzi în mausoleul ce s'a
ridicat pe urmă

lui Ştefan 873,

Răsunetul fu foarte slab în Bucovina
, în Moldova și nu răzbătu în alte părți
ale Romiînimii.

Se vorbi totuși încă în Octombre de ridic
area

unei
statui în Iaşi, dar indemnătorul,
Caimacamul de
atunci al Moldovei, Toderiţă Balş,
era un dușman

al Unirii,
înteţi

şi el vorbia

patriotismul

de Ştefan-cel-Mare pentru a

ntoldovenesc

al Moldoven

ilor, în
paguba patriotismului romănesc
. Se găsiră mai
tîrzii ziare mai deslușite, care
lăudară între toate
faptele lui Ştefan luptele lui
cu Radu-cel-Frumos

Și cei doi Basarabi, din

Muntenii,

ceia ce n'a

Iar literatura

care

făcură

fost 51,

războaie

cu

tăcu.

Numai cînd studenții. din Vie
na, membrii Junimii
de acolo, îndemnară, cu Emi
nescu şi Slavici în frunte,
la o sărbătorire a lui Ștefan
la Putna, cu prilejul
hramului

a] patru-sutelea de la
întemeierea mănăstirii, numai atunci ami
ntirea eroului stoarse
lui

Alecsandri două poesii
slabe, cu desăvirşire reci
,
care fură 'cîntate înnain
tea mormiîntului acoperit
cu panglici tricolore şi
cu flori din partea Rominilor din toate părțile.
Cu un an înnainte, Alec-

sandri povestise înt

run poem lupta de la
DumbravaRoşie, o lucrare din cel
e mai bune ale sale, pli
nă
de versuri răsună

toare, pe

care

din

nenorocire

le

e

az

tot întrerup altele, mai puţin îngrijite. În ea se
vorbeşte, fără cunoştinţa adevărului faptelor, de
luptele ce s'aii putut încleşta între boierii noştri
şi fruntașii Polonilor. 'Țeranii sînt uitaţi cu totul,

fiii codrilor cari cîștigară marea biruință din codru.
Poemul s'a vindut pentru ajutarea riniţilor din
Franţa, unde învățase şi trăise mulți ani din viaţa
sa cîntăreţul lui Ştefan-cel-Mare 855.
De baladele, mai vechi, ale lui Bolintineanu
aproape nu mai e nevoie să se vorbească: nimeni
n'a iubit mai mult pe Ştefan prin ele 5%.
Ce-a fost mai bun în serbarea de la Putna
rămîne discursul, de o mare înnâlțare de cuget,
bogat în icoane nouă şi în ginduri adinci şi cuminți, al studentului A. D. Xenopol. Istoricul de
mai tirziu al Romiînilor a scos din viaţa lui Ştefan

învățături folositoare, ca acelea de a face «unirea
prin gind și inimă» înnainte de a urmări visuri
mari, de a întemeia o cultură adevărat romănească,

4

candelei ce se

..

nenea

țească toți Rominii, de a nu pripi lucruri mari cari
vin de la sine altfel și care, dacă li se face silă,
pier ca iubitul Psichei, picurat de untdelemnul

cm

şi cît se poate de neatirnată, în care să se înfră-

lui cînd

apropiase

dormia;

fără

îngăduire

de a «nu ne înşela asupra

de fața
stării

în care ne aflăm, de a nu ne orbi noi înşine prin
linguşiri și înnălțări peste aceia ce sîntem în
adevăr» 3%î. Sfaturi a căror nevoie se simte din nenorocire

şi astăzi,

după aproape

patruzeci de ani!
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O statuie a lui Ştefan-cel-Mare

s'a înnălţat la Iaşi

abia în 1883. O făcuse un meșter
cut-o

răă,

cum

nici nu se putea

străin, Și a fă-

altfel, căci numai

cine face parte dintrun popor îi poate înțelege în
adevăr eroii, îi poate iubi şi li poate da viața bronzului,

a marmurii,

a picturii

sai a cintecului.

cuvintările rostite atunci aii fost și de

Între

acele care

n'aii ţinut seamă de sfaturile înțelepte pe care le
dăduse studentul Alexandru Xenopol celor mai
bătrîni decît dinsul la 1871.
"lar în literatura romînească a fost o tăcere...

Afară de marele poet Eminescu: cunoscător
desăvirşit al poporului, al trecutului, minte adincă şi
bogată, inimă cuprinzătoare, de la care pornise și

gindul serbării din

1871.

Dar în Iașii înstrăinați,

în mijlocul marii serbări oficiale, el s'a lăsat
furat
de ginduri triste, și, unde era să se înnalţe imnul

mindru

către

ceruri,

de pe

buzele-i

îngălbenite

zbură duioşia deznădăjduită a unei doine
de plingere

şi răzbunare 338,

Vor şti poeţii, scriitorii de astăzi să
dea glas

iubirii nemărgenite

cu care, de patru veacuri, miile de mii ale poporului ati încunjurat,
şi mai de- .
parte decit

hotarele Moldovei, chipul de viteaz
bun, cuminte şi sfint al celui mai
mare om ce s'a
ridicat dintre Romini?
Se vor în frăţi ei înnaintea
Ş
acestui altar, măcar pent
ru clipa în care se în-
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nalță liturghia recunoştinții de marile mulțimi care
nu pot nici să vorbească, nici să cînte?
Nu prin silinți răzlețe, ci prin buna înțelegere
la lucrul harnic, se întemeiază învăţătura, cultura
unui popor, care e vitejia de astăzi, și la această
muncă locul cărturarilor e în frunte, — ca să îndemne şi să îndrepte.

NOTE
1 V. Iorga, Sfudii şi documente, VII, p. 168.
2 Pentru care, Cneajna, Cheajna, v. Revista pentru

istorie, archeologie şi filologie, VII, pp. 377-9.
3 Pentru căsătoriile şi copiii lui Alexandru, v. Sfudii şi doc., VI, pp. 625-6.

4 V, actul din Rev. p. îst., arch. şi fil., VII, pp. 370-2,
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(6940). Cf. Studii şi doc. VI, pp. 651-3.
5 V. Studii şi doc. III, p. xiv; Bogdan, Documente şi
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Actul din 29 Novembre 6951, Suceava, al lui Ştefan,
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preună
numai

cu

fratele

mărturia

săi

Petru,

poate

boierilor Neagoe,

aduce înnainte:

Hudici, Duma Vor-

nicul, Negrilă, Coste Vistiernicul, Sima Logofătul (Bibl.
Ac. Rom,., !/11). În

asigurările

date

venilor la l-iă Mart 1444 (copie
_el spune
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că

aceştia
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vestris

modo

Moldaviam

în

de Ştefan

Braşo-

Bibl. Ac.

Rom.),

audacter

non
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10 Ulianicki, p. 70, no 64.
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6956 are
boieri decît cel din April 6956, aşa că-i
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5509,
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Vornicului

Duma,

care nu apare în

April 1448 Şi se află în August,
hotăreşte
rescu, în Conw. lit. pe 1900,
p. 744).
„14 Iorga, Notes ef extraits,
II, p. 599,

15 Fessler, Gesch. », Ungarn,
II, p.
Chilia şi Cetatea-Albă (la care trebui
e să
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dai aici
Documentul Pec. 7 al Ac,
Rom., datat

Iulie 6956

(1448), dă

boierii

ce

se

însă (Giu-

515; Iorga,
se adreseze
alte izvoare).
Suceava, 93

află şi în actul
de închinare, cu Neagoe Logof
ătul în frunte, şi, pe
lîngă ei, pe Nicoman, Cristea Spătar
ul, Sîrbul Postel-

nicul, Danciul Vistierul (e o întărire
pentru Ioan Porca).
16 V. Studii şi doc, VII, p.
141,
no 7. Oltea-i zice
Pomelnicul de
deiie)

1a Bistriţa (Melchisedek, în Analele
Aca-

Române, VII, p. 184).

de la Ac. Rom. (întărire

Un document necatalogat

pentru uricariul Eremiia Băseanul, Vel Vătav de Vasluiii)
pomeneşte pe «părintele

său [mamă, cred) Oltea», ce trăise
supt <Pătru-Vodă bătrănul»

(Rareş).—Numele
115.—Vlaicul e pomenit

de Maria în Arch. ist, Lp:
ca «unchii» al Domnului
în-
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trun document din 467 (Studii şi doc. VI, p. 173, ne
1). Ca pîrcălab în cele două cetăţi pănă la 1480, Uricariul, XVIII, pp. 1479-80. În 1480, fiul; did.
17 Uricariul, 1. c., pp. 465-6, 481.
18 Neculce, O samă de cuvinte, p. 180.
19 Klaic, Gesch. Bosniens, p. 379.
20 Ulianicki, pp. 76-7. Cf. documentul inedit din 26
Maiă, în Bibl. Ac. Rom,, 118/LXVII. El dă ca marturi
pe: Duma Braievici, Stanciul, Manoil, Mircea, Dulcescul, Coste Vornicul și fratele său Petru, pîrcălabi
de Cetatea-Albă, Costea Andronic, Ivan Bălcian, Şan-

drica Aprod, Petru Vistier. Scrie Vulpaş. Logofătul e
Mihail (Mihu),
21 Cf, Cron. de la Bistriţa, în Bogdan, Cron. înedite, şi Ulianicki, pp. 69, 72,
22 Lewicki, Codez epistolaris saeculi XV, II, PP.
40-1, no 84,
23. E deosebit de Costea Danovici. Pe Costea îl
găsim c<pîrcălab» prin escelență între 6958 şi 6961
(Uricariul, XVIII, p. 478). Avea un frate, Petru. În
1449 el se

judecă

(Ulianicki, pp. 75-6).

cu

Gherghe

Heregariul

(Bănarul)

24 Cf. Dlugosz, ed.in 80, XIV, cu Lewicki, II, pp. 513; Rykaczewski, Inventariunu, cracoviense, p. 258, Cf. de

acelaşi Index acforum no 2687 : la G Iulie 1450 se scria
despre pregătiri războinice în Polonia.—Bogdan se co-

borise încă de pe la 24 Martie la Iaşi («Forum Silistrorum»=<Filistinorum»), de unde stăruise pe lingă
Braşoveni pentru doi locuitori din Ardeal, El pomeneşte pe tatăl său Alexandru: «Alexander Wayvoda,
pater noster»; Szab6, Szekely Okleveltăr, III, pp.
62-3,
n 454.—Jurămîntul lui către Iancu-Vodă s'a tipărit
de d.

I. Bogdan, în Au. 2. Rom, XI, pp. 53-4.—V.
și anexa 1,

25

Dlugosz,

1. c., singur

izvor.

Pentru

omorul

i:

Bogdan-Vodă, v. acelaşi cronicar Şi cronicile
mold.veneșşti, în Bogdan, Vechile cronice și Cron.
inedite.
26 Ulianicki, pp. 78-9, no 71. Cf. pp. 77-8, no
70. Documentul

cel

d'intăii, datat de la Facerea

nu poate fi din 1451, pentru

Lumii 6961,

că Dlugosz spune lămu-

rit că, după săvîrşirea crimei, Petru
goni pe Alexandru, care nu căpătă pănă la sfîrşitul
anului Suceava,

27 Dlugosz, ed. in 80, XIV, pp. 112-3,
28 Jbid., pp. 117-8.
29 Cf. An. Ac. Rom, VIII, p. 239 şi urm.
Originalul în

Bibl. Ac. Rom., Pec. 8. Pe dos stă
scris: cAllexandii
Wayde... norum 1479 (sic) fuit act...
norum. Petri Wayd:,

eontinens quod in nullo loco partis Molda
vie tributun
Czuczchavie exigatur nisi in loco Czuchavie,
et non
exigatur

de tributo

plus

nem observatam tempore
slavoneşte : «Braşoveani».
30 Bogdan,

II, no 1,

quam

secundum

Allexandri

Cinci documente, pp.

consuetud:.

Wayde». Apoi,

53-60; Hurmuzaki,

31 Dlugosz, XIV, pp. 133-4.
32 Hurmuzaki, 12, pp. 656-7, no
viu. Că Septembrie
6961 înseamnă aici 1453, se vede
dintr'un act latin

dat de aceiaşi Trimeşi, în aceiaş
i zi, cu data de h
Hristos (Ulianicki, pp. 79-80,
p. 82, no 74).
33 Cronica de Ja Bistriţa îi zice însă
Aron, nu Petru.
34 Orest

Popescul, Citeva documente
moldovene, |,
Cernăuţi, 1895, pp. 8-9; Uliani
cki, la acelaşi an.
35 Tratatul din Bănila, «6963...2,
se află în Hurmu-

zaki, II:, pp. 659-60, no nix, Alexa
ndru

făgăduia ajutor contra Tatarilor, şi
se îndatoria ca la întîmplare
să nu fugă aiurea deci
t în Polonia. Fiecare
cu nevoile lui!

-
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îui36 V. Iorga, st. lil. rom. II, p. 535.
i

9 37 Cel din Suceava, 18 Februar 6964 (1456) (Bibl.
“e. Rom., Pec. 179), pentru protopopul Ioil şi un gră-

oiătic, înşiră pe Bratul, Manoil, Hotco Vornicul, Stan-

cîul, Mihail Logofătul, Oană al lui Julea, Ioan Baiceanul, Petru pîrcălabul (fratele lui Costea), Cozman
al lui Şandru, Danciul, Sin de Hotin, Dragoslav, Duma

Micaci, Radul Spătarul, Micul 'Postelnicul, Ili Vistierul,
Dragoş Ceaşnicul, Mihul Stolnicul, Petru Comisul. Tot
6963 (1455), ultimul pen-

așa cele din 23 şi 29 August
„tru

Duma

dulce (îbid.,

Micaci, ,

doc.

cel

d'intăiă

123/xxvi;

p pentru Todor

Pec.

Limbă-

158), ambele din

Suceava. La 5 Februar: 1445 (lipseşte locul), Alexandru enumeră pe Duma Braevici, Manoil de Hotin,

„ Stanciul, Petru pîrcălabul, Oană
pircălabul,
Spătarul,

Cozma
Petrica

38 «Quendam

al lui Julea, Danciul

al lui Şandru, Fedor Vornicul, Albu
Postelnicul

(7bid.,

doc.

87/xxx).

Lithuanum»; Dlugosz, XIV, p. 216.

39 /bid., pp. 234-5.

„40
+
p
„43

Hurmuzaki, II2, pp. 667-8, no px.
Jbid., pp. 672-3, no pxv.
Id, pp. 64-7.
Zbid, p. 670 şi urm.; Ulianicki, p. 88.

44 Bogdan,

Vlad Ţepeş, "Bucureşti, 1896;

cruri nouă despre
pe 1901; Bogdan,

Vlad Ţepeş,
Documente

Iorga, Lu-

în Convorbiri literare
şi regeste, p. 62 şi urm.

5 Hurmuzaki, II2,pp. 675-7, no Dxvi (L-iii April 1457),
46 Ştirile despre acest războiă le daii numai Cronige slavone ale ţeriă, publicate de d. 1. Bogdan, în
Vechile Cronice şi Cronice inedite.
7 Ureche, p. 152.
18 Raport venețian din 1502, în Hurmuzaki, VIII,
p. 36.
21

:
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49 V. documentul

din 12

April 6966 (1458), tipărit

în Cronica Romanului, |, pp. 118-9, şi documentul
inedit din 13— 6966
6967), în Bibl. Ac. Rom., Pec. 172.
Boierii nu sînt aceiaşi în amîndouă actele. Un
act
din 31 April 1458, fără boieri, în Ulianicki, p.
9,

„ n 84. Un

document

din Suceava,

11 Novembre '6966

(1458), în Bibl. Ac. Rom., 237/x1vu,
„50 Lewicki, II, p. 98, no 79 (1458),
51 Hurmuzaki, II2, pp. 111-2.
52 Ibid., pp. 126-7, no cvr (4 April
53 Uricariul, XVIII, tabla.
54 Arch. ist, LI, p. 7.
55 Uricariul, XVUI, p. 465.

1459),

56 Ulianicki, p. 99,

57 Hurmuzaki, II, pp. 685-6, nle DXVIII, DXIX. Ultimul nr e, de sigur, nu din «Iunie» 6968, ci din Ianuar-

April,

căci lipsesc boierii

raliaţi. Cf. Ulianicki, pp. 9,

95 (no 84), 95-6 (no 85), 96-9.
58

V.

vegeste,

scrisorile

lui

Dan

în

no 1.

59 Teleky,

i

Bogdan,

Documente

și

X, pp. 582-3.

60 V. Iorga, Lucruri nouă
Convorbiri literare pe 1901.

despre

Vlad
|

Ţepeş,

în

61 Chalkokondylas şi povestirea venețiană
din Iorga,

Acte şi fragm.,

III, p. 13,

62 Acte şi fragim., II, p. 12.

„63 Studii şi doc., III, p. xxv.

64 Ele fură găsite la cucerirea din
1596 a Ismailului vecin de către creştini. V.
Chilia şi Cetatea- Albă,

p. 210.

65 Studii şi doc, III, p. xxx,

66 Scrisoarea şi lista
Țepeș, p. 78 şi urm.

lui Vlad,

în Bogdan,

Viad

|

NOTE

”

323

67 Cruilia şi Cetatea-Albă, p. 377.
68 Dlugosz, XIV, ia anul 1460.
69 Bianu, în Col. 7. Traian, 1883, pp. 34-5.
70 Hurmuzaki, II, pp. 135-6, nle Cxv-VI,

71 Did, p. 695 şi urm.
72 Anonimul
manuscript în

3522, fol. 144-54,

Ragusan de supt Baiazid al II- lea ;
Biblioteca Imperială din Viena, lat.

73 Dlugosz, XIV, p. 495.
74 Studii şi doc., UI, p. xm, nota 2.
75 Uricariul, X, pp. 146-7.
76 Anonimul ragusan,
763 (p. 97). Pentru rînirea lui Ştefan, v. cronicile moldoveneşti,

77 Cf. Studii şi doc, III, pp. xxx-u. V: Monumenta
Hungariae

tru

întreaga

historica, Acta extera,

luptă,

Chilia

IV,

pp. 171-3. Pen-

şi Cetatea-Albă, p. 121 şi

urm. Documentele care stabilesc itinerariul în Ardeal
al Regelui, în Hurmuzaki, II2,

78 V. povestirile germane şi ruseşti tipărite de |.
Bogdan în lucrarea sa Vlad Țepeș şi de Gr. C. Conduratu,

în Michael

Beheims

Gedicht îiber den

IWoizvo-

den IVlad II. Drakul, Bucureşti, 1903.
79 Că Alexandru e fiu! Maruştei (Măruştei) şi că
aceasta nu e o Doamnă, se vede din pomelnicul de
la Bistriţa (Melchisedek, în Analele Academiei Romîne,

VII, p.187, nota 3). El apare însă întăia oară în Septembre 6972

(1464):

v. Studii şi doc., V, pp. 385-6, no 1.

Pentru căsătoria lui Ştefan,v. cronicile moldovene.
80 Dlugosz, XIV, p. 547.
81 Pentru acest negoţ, v. Hurmuzaki, II; pp. 699700, no pxxrwv. E tocmai o întărire de privilegii pentru unii dintre acești negustori: cei din Lemberg.

s2 Numele

lor întrun act din 12 Septembre

1463;

Studii şi doc, V, pp. 385-6, no 1.
83 Melchisedek, în Ag. Ac. Rom., VII, p. 185.
84 Wickenhauser, Putna, p. 161; drch. îst., L, p. 194,
S5 Elena apare, lîngă Alexandru, în 1466 (Arch.
ist, |, p. 114).
- 86 Hurmuzaki, Il2, pp. 701-2, no pxxv.
87 Melchisedek, Cron. Huşilor, Apendice, p. 10.
38 Acta extera, IV, p. 307.
89 Acte şi fragm., II, p: 43.
90 Hurmuzaki, II?, p. 137, no cxvir.
91 Acta extera, V, p. 69, no 41.

92 De

sigur

nu

pe

cum crede Dlugosz.
93 V. Acta extera,

Berendei

Litvanul

(v. p. 60),

|
V, pp.

341-2.

94 Un act din Trotuș, 29 Novembre, al Regelui în

Hurmuzaki, II:, p. 177, no crwr.
95 S'a răspîndit chiar zgomotul că Regele ar fi fost
omorit. Pomenindu-l, regele Boemiei felicită pe Matiaş
că

a primit

rana

sa

în

faţă

306. In Teleky se poate urmări
96 Bonfiniu,

ed. din

1690,

(sic).

pp.

V.

Teleky,

itinerariul lui.

XI, p.

396-7.

97 Hurmuzaki, II, pp. 703-6. Cf. Dlugosz, XIV, pp.

510-1,
98 Cronica moldovenească şi Dlugosz, XIV,
p. 525.
9Sa (la p. 117). Cneajna face o danie Neamţului,
pomenind

1470

pe

Alexandru

şi

pe

Marina,

(Rev. p. ist, arch. şi fil. VU,

99 Studii şi doc, III, p. xxx.

lui scrie

mama

ei, la

pp. 378-9).

Voevodul

Ardealu-

la 10 Martcă « Vaivodas partium Moldaviae
et

-Transalpinarum se approntuare». La
4 Februar Radu
era însă în Bucureşti. La S Novembre Vornicul Neagu
scrie Braşovenilor pentru un Gaşpar
Italianul, fără a
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pomeni războiul. — E neînţeleasă scrisoarea din «oppido nostro Repez> (Cohalm) a lui Radu: «ego Ra-

dul genitor Vaivoda

domini

nostri partium

Transal-

pinarum ac alii iudices de praedicta Repcz, vestri
„amici et fratres toti> (20 lulie 1468). Afară numai
dacă e vorba de tatăl, adăpostit şi el în Ardeal, al

unui

pretendent.

Cf. şi A. Lăpă&datu, în Transilvania

pe 1902.
100 Ulianicki, p. 50.
101 Lupta e povestită în Dlugosz, XIV, pp. 530-9, la
anul 1469, în vară. Din versiunile Cronicii moldoveneşti,

numai

Cronica

putneană

o pomeneşte

pe scurt,

dind ziua de 20 August 6978, ceia ce ar corespunde
ca an lui 1470. E de fapt o încurcătură. Îndată după

această

însemnare,

vine a sfințirii

Putnei,

aceia

în

adevăr din 6978, Septembre, adecă, după socoteala
care începe anul la l-ii Septembre: 1469. Să se mai
ţie samă că a treia menţiune priveşte luarea Brăilei,

iarăşi în adevăr din 6978 (Februar). Această potrivire
a ştirilor a făcut să. se scrie anul 6978 şi înnaintea
zilei de 20 August, cînd s'a dat lupta de la Lipnic.
Mai adaug că pîrcălabul cetăţii Orhei,
urma acestei năvăliri a Tatarilor, apare

tombre

innălţate în
încă din Oc-

1469 (Uricariul, XVIII, p. 33), — Solia

către

Braşoveni trimeasă de boieri la 27 Lulie nu poate privi
decit asigurarea lor printr'un tratat de negoţ (ei aju-

tase

mult

drepturi;

cercare

pe

Matiaş,

v. Teleky,

care-i

răsplăti cu tot felul de

7. c., p. 291 şi urm.), iar nuo

de împăcăciune cu Regele

în-

chiar. V. Studii şi

doc, III, p. xxx.
102 Pentru închisoarea lui Eminec, v. ale mele Acte
şi fragmente, III, pp. 50-l. Dacă, precum bânuiesc,

Eminec

fratele Hanului (un Han

de răscoală) e «fiul>

de care vorbeşte Dlugosz, atunci trebuie înlăturată
spusa acestuia că principele tatar a fost omorit cu

o moarte

Ștefan

grozavă. Şi după

n'a voit să

lupta de la

răscumpere

Podul Înnalt

robii şi a ucis pe

cei

Cari-i cereau în numele Sultanului.
103 Acte şi fragmente, UL, p. 46. Cf. Chilia şi Cetatea-Albă, p. 131 şi urm.
104 Uricariul, XVIII, pp.
105 Jbid., p. 583 şi urm.

82-4.

106 Melchisedek, Notife 7storzce şi archeologice, Bu-

curești, 1885, pp. 150-1.
107 Neculce, O samă

de cuvinte,

p. 179,

108 Menţiunea în Cronica putneană. Dacă
Ştefan a
făcut sfinţirea Putnei îndată “după lupta
de la Lipnic,
ea trebuie așezată în 1469, nu în 1470. Dovadă
despre aceasta avem şi faptul că încă din Maini 1470,
egumen la Neamţ e Silvan, zulocuitorul lui Ioasaf,
trecut aici, la Putna (Wickenhauser, Putna, pp. 156-8).
109 Data în Cron. bistriţeană. Pentru scrisoarea
din
Buzăii a lui Radu către Braşoveni,
cu mustrări pentru
ajutorul
dat

lui Ştefan,

v. Studii”şi doc., III, p. XXXIv.

110 Numele de Iuşco in Dlugosz,
XIV, p. 542, trebuie îndreptat saă înțeles aşa. V. Uricariul,
XVIII, p.
508.

V. Rev. p. st, arch. şi fil. LL,
p. 701.
111 V. Cronica bistriţeană şi
cea moldo-polonă (sau
Ureche).
112

Pentru

Smeredova,

„113 V. Chilia
nicki, P.

108,

şi

unde

v. Bogdan,

Cetatea- Albă, pp.
sar

vedea,

altfel,

pp. 262-4.

275-6. Cf. Uliacu socoteala

a-

nului de la 1-iu Septembre,
din Septembre ale aceluiaşi Divanul din August şi. cel
an.
II V. şi noul Divan în documentul
din 13 August
6979 din Suceava;

Bibl, Ac. Rom., Pec. 136.
Cf. Ulia-
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nicki, p. 108, nle 97, 9ra, şi Wickenhauser, Putna,
pp. 158-9. Şi aici e evident că anul începe cu Ianuar
şi-că Divanul din Septembre 6979 e pentru anul 1471.
115 Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 70-1, no xxuul. Pen-

tru luptă, toate versiunile cronicii moldoveneşti.
116 Copii de documente ardelene la Bibl. Ac. Rom.
117 Pentru ruinele ei, v. Lăpedatu, Vlad Călugărul,
Bucureşti, 1903, p. 33, nota 1. Pentru înnălțarea ce-

tăţii, Jablonowski, Spray 1woloskie za Jagellonow,
în Zrodia dziejowe, X (Varşovia, 1878), pp. 23-9.
-118
119
120
121

Dlugosz, XIV, p. 557.
Jablonowski, pp. 28-30.
Teleky, XI, pp. 408-9, no vii; p. 4d4t.
Scrisoarea lui Radu, din «1472», către Braşoveni

(copie la Bibl. Ac. Rom.): «frater noster Pongracz Vaivoda transilvanus». Cf.
192 Acta extera, V, p.
123 Cf, Dlugosz, XIV,
no 149; pp. 214, 217. Y.

Teleky, XI, p. 458.
93.
p. 569 şi Acta extera, V, p. 212,
şi Chilia și Cetatea-Albă, pp

132-4.
124 Acta extera, V, pp. 240-4. Cf. Enrico Cornet, Le
guerre dei Veneti nel Asia, Viena, 1856, in 80.
125

Studii

şi doc.,

INI,

p. XXIX.

1926 La Ac. Rom., se află în copie o scrisoare a
amîndurora, «senior et iunior», către Braşoveni (fără
dată), din satul de lîngă Sighişoara,la «21 Ianuar», fâră
an. Că ea a fost scrisă pe vremea prădăciunilor lui Vlad
în Ţinutul Bîrsei (v. mai sus, pp. 79- 80), dovedeşte pome_nirea celor suferite de Braşoveni, cari n'aii mai fost jefuiţi în toată această epocă: «pradati . (sic) et percruciati»; se vorbeşte şi de «vestri malefactores et interdictus (sic) vestri>. Ura ce a izbucnit mai pe urmă între
ei (Orăşanu, în Convorbirile literare pe 1903) şi faptul

că Basarab-cel-Tînăr pomeneşte în 1478 pe
«cel întru
sfintă odihnă răposat părintele Domnii Mele»,
atunci
cînd Laiot trăia încă (Lăp&datu, Vlad Călugă
rul, p. 15,
nota 5) ai fost aduse înnainte pentru a înlătur
a legătura
de tată la fiă a celor doi Basarabi. Însă
sentimentele de
familie ale Domnilor noştri de atunci erai
une ori foarte

slabe ; apoi documentul din 1478 e păstrat
numai în
traducere. Trebuie să ţinem de sigur in
samă viaţa
împreună la Sighişoara a celor doi Basara
bi, identi-

tatea

numelui

Basarab

lor, foarte

rar, siguranţa

că al patrulea

(Neagoe) se dădea drept fiul lui Basarab-cel-

Tiînăr, Dar acestea nu sînt încă motive
îndestulătoare
pentru a păstra părerea veche,
pe care o împărtăşesc
şi ei. Însă Basarab Tînărul îşi
zice în documente «fiul
prea-bunului Basarab» la 1478, «fiul
lui Basarab Voevod»
la 1474 (cf. Venelin, Viaho-bolgarscaiă
gramată, p. lil;

Bogdan,

după

Doc.

obicei,

şi reg., p. 86), fără a spune vre-odată

că acest

trebuința la pomenirea

tiosus» iar, cînd Domnul

gea

«şi

răposatul»,

—

Basarab

e mort. «Bun»

se în-

unui Domn în sensul de egranu mai

era

şi Chiar

1481 al lui Basarab-cel-Tinăr

în viaţă,

în actul

se adău-

din

Piteşti,

(Bibl. Ac. Rom.) nu se

adauge acest calificativ, ci se păstre
ază vechea deprindere de cancelarie, pe un
timp cînd Laiotă era acum .
mort,
Mai
facem următ
oarea

ielnic

Dan

că

al

Basarab-cel-Bătrîn

II-lea,

şi iată

observaţie:

(Laiotă)

că întrun

act

era

din

e neindo-

fiul

lui

1490

Ba-

Vodă (Venelin, Pp. 121-3; Ştefulescu, Minăst
irea
mana,

Tis-

sarab-cel-Tinăr

pomeneşte

pe

moşul săă (dead) Dan-

ed.

a 2a, p, 170), Privilegiul,
citat de Basarab, al lui Dan-Vodă pentru Tismana
e însă cel din 1421,

tipărit în Arch. ist, L, Pp. 19-20.
— Laiotă
Vodă) e de
sigur acelaşi cu Basaraba

(Basarab-

pomenit ca fost

Domn întrun act din 2 August 1453, fără a se zice
că a murit («din zilele lui Basaraba», «şi dete lui
Basaraba un cal»). V. Onciul, în Conz. literare pe
1903, p. 711.— Basarab-cel-Bătrîn se însură probabil în Domnie cu sata lui Sinadinos (cdin Sinai»),

fiu el însuşi al unui «Căpitan» (de Mare; capetano, cafudan)

al

Turcilor,

de neam

grecesc.

V.,

pentru

el,

Bogdan, tabla, şi Lăp&datu, p. 19 şi notele 5-6. Fata lui
Laiotă pe

ceastă

care

femeie;

era mama

o prinse

bunica

Basarab-cel-Tînăr,

Tinărului,

prinsă

soţiei d'intăii a acestui

era cu a-

de

Bătrîn,

din urmă.

197 Scrisoarea din 1460, citată în nota precedentă,
128 V. tot nota 126.
199 Scrisoarea «din
p. XXXV, nota 3.
130 Bogdan, Doc. şi
131 Jablonowski, p.
gosz (XIV, p. 621) să

tabără», 1472. Studii şi doc., IL,
reg, p. 74.
31, no 8. Aceasta face pe Dluscrie: «Siculi, quorum terram,

ab Hungariae regno abstractam, în suam ditionem redegerat». Dar, cum vom vedea, această stare de lucruri
nu dăinuia şi în 1475, cînd o pomeneşte cronicarul
polon.
132 Scrisoarea citată a lui Radu către Braşoveni.
133 Studii şi doc. Uli, p. 47.
134 Pentru Masgup, v. tabla cărţilor mele Chilia

şi Cetatea-Albă şi Notes et extraits pour servir & PhisZoire des croisades au XV-e sitcle. Se spune despre
Maria că era sora lui Alexandru, şi ştim că acesta
era frate cu Isac. Cu toţii par fiii lui Olobei.
135

Wickenhauser,

Putna,

p.

162.

136 Chilia şi Cetatea-Albă, p. 146, nota |,
137 Melchisedek, în Rev. pentru istorie, archeologie
şi filologie, I, pp. '257, 259-60 şi planşele; cf. Cronica

țerii; Kozak, Juschriften aus der Buhoivina, I, Viena,
1903, pp. 80-2 (cf. a mea /s£. li? rout., II, p. 567),
138 Dlugosz, XIV,p. 583.:

139 Zbid., p. 587.
140 Jbid., p. 590. |
„1441 Hurmuzaki, Il,
pomenind înfrîngerea

pp.
din

124-5, no cau. Scrisoarea,
Iulie 1473 ca întimplată

«anul trecut» (anul musulman însă), e din 1473-4.
Cf.
Chilia şi Cetatea- Albă, p. 133, nota 1. Una tocmai
ca
aceasta, către regele Ungariei, în Acta extera,
VII, pp.
293-5.
142 Dlugosz, XIV, pp. 5839-90.

143 Acta extera,

vestirea

din

V, pp.

Hammer,

222, 947 şi urm, Cf. cu po-

Gesch. des osmanischen Reiches.

V. şi Zinkeisen, Gesch. des os. Reiches, Il,
— mai ales

p. 355, nota 1.

|

144 V. nota 141.
145 Acta extera, V, p. 250,

no

174,

146 « Potocii vodna» din Cronicile originale, tradus de
Ureche cu «Cursul Apei», nu poate avea alt înțeles

decit vad.

147 Cronica
148

Gelcich,

ţerii şi Diugosz,
Diplomatariun

XIV,

pp. 600-1.

ragusanauiu,

pp. 630-1.

149 Bogdan, Doc. şi regeste,
p. 76, no rxxvu: «Ştefan Voevod vine cu toate oştile sale în ajutorul
nostru».

150 Dlugosz, XIV, pp. 601-2. În Februar
1474 se afla
Ștefan la Vasluiăi şi după documentele
slavone
din
Braşov (comunicaţie
a d-lui

], Bogdan).

151 Chilia şi Cetatea- Albă,
p. 132, nota 3,
152 Bogdan, Doc, şi regeste,
p. 78, no xxx,
155 Dlugosz
,

XIV,

pp.

6089-10.

154 Numai aşa se pot lămuri
ştirile, singure pentru
aceste fapte, ale Cronicii
moldovenești. Cf, Studii şi
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“doc. III, p. xxxvu. Dlugosz spune că Ştefan ar fi bătut
el pe Vlasie Magyar, venit cu 6.000 de oameni în Moldova (XIV, p. 623). Împrejurările timpului, închinarea
lui Laiotă către Turci, presenţa lui Ţepeluş în tabăra

în

lui Ștefan

1475, ajutorul de Secui în lupta de la

Podul Înnalt, nebunia

ce ar fi fost o luptă între Ar-

deleni şi Moldoveni cînd Turcii îi ameninţai de-o
potrivă, fac să nu se poată primi explicaţia lui Diugosz.
155 Hurmuzaki, II, pp. 224-5, no ccuu. Şi la 26 August Ștefan

era la Vasluii (Ulianicki,

Românilor,

II, pp. 393-4.

p. 109, no 97e ),

156 De «arcus eorum manuales, quos pro defensione
ipsorum in latus eorum deferunt», se vorbeşte într'o
scrisoare cu privire la Munteni (copie la Ac. Rom.).
157 Podul a fost refăcut din piatră de Gavril
Hatmanul, fratele lui Vasile-Vodă Lupu, care Gavril
avea moşii în Ţinutul Vasluiului. V. Burada, în Rev.
p. îsty arch. şi fil. 1, p. 429. Cf. şi Xenopol, Istoria
158 V. scrisoarea din Turda, 24 Ianuar, în Columna
lui Traian, VIL, pp. 493-4 şi Acta extera, VIL, pp.
299-30. Ţepeluş se afla lîngă Ştefan în Mart 1475
(Bogdan,

Doc. şi reseste, pp. 86-7).

159 Cronica lui Unrest spune că Laiotă (eWasserodă) ar fi fost înțeles cu Ștefan
da»
= Basarab-V
Wey
(Acte şi fragm. LI, pp. 96-7). Scrisoarea din Turda
pretinde că «Basarab-cel-Bătrîn» a ieşit dintr'o cetate

unde

era

împresurat

de

Turci

şi sar

îi luptat

contra lor. Tot Unrest spune că Laiotă a trimes tro-

fee în Ungaria, după o luptă de la 20 lanuar.
160 Scrisoarea

s'a

tipărit

în

nenaţeşte,

în Acfe şi

fragm., IL, pp. 91-2, în italieneşte (două versiuni), în
Col. lui Traian, VI, pp. 420-2 şi Acta extera, V, pp.

301-2. Izvoarele povestirii noas
tre sînt însemnate toate
în capitolul corespunzător din
Chilia şi Cetatea- Albă.
161 Columna lui Traian pe
1883, p. 43.
162 Acte şi fragin., VU, p.
84.
163 Dlugosz, XIV, pp. 621-2
.
164 Chilia şi Cetatea- Albă,
pp. 141-2,
165 Dlugosz, XIV, pp. 628-9
.

166 Hurmuzaki, II, p. 2, nour.
167 Jbid., p. 11. Saă Hurmuzaki,
II2, la data de 1474.
168 Scrisoarea lui Ștefan către
solii săi în Ungaria,
Iaşi, 20 Iunie 1475 ; în Acta
eztera, VII, pp. 308-9, no
13. Cf. Vigna, Codice diplomat
ico delle colonie tauroliguri, III, Geno
va,

169 Astăzi

mi

1879,

se

pp.

195-6, 203, 211.

pare că la atita se pot reduce
ştirile despre luptele din Maiă
la Chilia (izvoarele
Chilia

şi Cetatea- Albă, p.

, în

143).

170 Chilia şi Cetatea- Albă,
p. 291, no xxur,
171 Aceasta o Spune cronica
venețiană a lui Magno;
în Acte şi fragm.,
III,

p. 89.
172 Alb. Berger, în Pro
gram des evaugelischen
Obersymnasiums 4. B.
zu Bistrita, Bistriţa, 1893,
p.
45, no 237,

173 Lewicki,
XIV, p. 632,

II, pp. 219-20, no

199, cf, şi Dlugosz,
-

174. Bogdan, Viad
Ţepeş, pp. 32-3.
175 Hurmuzaki, II, pp.
12-3, no xv. Pentru numirea
lui Vlad, “cf

eztera, VII, p. 307. Cf.
Chilia şi Cetatea-

Albă, pp. 2709.

176 Dlugosz, XIV,
p. 630.
177 Chilta şi Cet
atea- Albă, p.
178 Dlugosz, 7. c.,
p. 632,
179 Jbid., p. 637
.

144.
|

NOTE
180 Iorga,

3833

Lucruri nouă despre Vlad Tepeș, în Conv.

lit. pe 1901. Cf. Acte şi fragm., III, pp. 101-2.
181
182
183
184
185
186
187
188

Chilia şi Cetatea-Aldă, pp. 146-7.
Hurmuzaki, VIII, p. 10, ne xvir.
Uricariul, XIV, p. 72.
Acte şi fragm., II, p. 55.
Acta extera, V, p. 308.
Jbid., pp. 316-8.
Dlugosz, XIV, p. 643; Lewicki,IL, pp. 243-4,n0 222,
Hurmuzaki, VIII, p. 26.

189 Ibid., p. 26, no xx.
190 Ibid., p. 15, no xrx.

191 Diugosz, XIV, pp. 646-7.
192 Acta extera, V, p. 316.
193 Copii de documente ardelene, la Bibl. Ac. Rom.

Data e «Quatember»,

ceia ce, cu privire la starea de

lucruri arătată în scrisoare, pare a însemna 5-83 lunie.
194 «Castrum novum»> nu înseamnă cetate reînnoită,

ci, ca Gherla în Ardeal (Ujvâr), ca Smeredova, în
Moldova (Novograd), o cetate făcută din noi. Dar în
1476 pentru întăiași dată găsim un Domn, pe Laiotă,
stînd obișnuit în Gherghița, sat din care Radu-celFrumos dase şi el un document, la 1472 (Studii şi
doc., VII, cap. ui, 1, no 1): trei scrisori ale lui (15 April,
9 Maiu, 14 Iunie) sînt din «Castrum Novum», «Novum
"-Castrum>; una, din «die dominica in Carnis previa»
(3 Mart), poartă ca loc Gherghița, şi tot din Gherghița
e o ultimă scrisoare din acest an, de la L-iii August.
195 Mărturisirea omului lui Ţepeş, în «icta extera,

V, p. 319.

196 Relaţia Genovesilor prinşi în Suceava; Col. lui
Traian, 1876, p. 378 şi urm. Pentru Şendrea,
cariul, XVI, p. 284,

v. Urt-

„1962 (p. 179). Pentru

spusele

zaki, VIII, p. 24,

lui Ştefan,

196 (p. 179). Afirmația fugii la
vine de la cineva care l-arfi văzut
lui Baltazar de Piscia, Trimesul
lui Traian, 1876, p. 379). Piscia

v. Hurmu-

Sniatyn a lui Ştefan
şi raportează aceasta
Papei la Buda (Col.
dă mai ales ştiri că-

pătate de la Genovesii prinşi în Sucea
va, cari puteau
cunoaşte bine numai unele lucruri,

197 Pentru luptă, v. izvoarele arătate în
Chilia şi
Cetatea- Albă. Cuvintele lui Ştefan, în expun
erea din

1478 a solului său la Veneţia ; Hurmuzak
i, VIII, p. 24.
198 Relaţia lui Vlad, Trimesul lui
Ţepeş. Asprii

erai încă pe atunci bani curați de argint
.
199 Jbid.
|

200 Scrisoarea de convocare din 21
Iulie; în coșie
la Bibl. Ac. Rom.

201 Scrisoarea din 16 August a lui Ştefa
n Bâthory
către Rege, în Acfa extera, V, pp. 321-3.
V. şi o scri-

soare

inedită

a lui Laiotă, la Bibl.

Ac. Rom.

202 Scrisoarea lui Bâthory citată. Cf.
Chilia şi Ceta-

fea- Albă, p. 150.

|

203 V. Chilia și Cetatea-Albă, p. 150.
204 Hurmuzaki, VIII, p. 15, no xx.

Si

205 Teleky, XI, p. 563.

206 Jbid., pp. 570-1, no oxc.

asigură

pe aceiaşi

nu vor plăti

vămi

Bogdan,

Şi regeste,

Doc,

La 7 ale

orăşeni că în Domnia

mai mari

decit

pp. 64-6.

lunii,

Vlad

lui cea nouă

în cea veche. —

207 Scrisoare din eIwwo», Joi 1476; copie
în Bibl.

Ac. Rom.
208 Cristian pîrcălabul de Tîrgovişte
al lui Vlad arată
că Bucureștisau
i luat întro Simbătă: Sîmbăta
urmă-

„835

NOTE

toare

după

Il Novembre

16

e

ale

lunii.

Scrisoarea

lui Cristian, în copie la Bibl. Ac. Rom.

209 Teleky, XI, pp. 570-3; Bogdan, L. Cc pp. 66-7;
Hurmuzaki, VIII, pp. 22-3, no xxvI = Acta eziera, V,

pp. 333-6, no 231.
210 Hurmuzaki, VIII, p. 24.
211 Studii şi doc., III, p. XXXVII; Hurmuzaki,
p. 24; Dlugosz, XIV, p. 651; Acta extera, V, p.
Vlad Ţepeş, pp. 35-6. La
no 934. Cf. Bogdan,
carea lui Gerardo, în ziua de 10 Ianuar, Ştefan

VIII,
340,
pleavea

siguranța morţii lui Vlad (Hurmuzaki, VIII, p. 24). El
scrie din noii Braşovenilor la 26, tot din Hirlău (copie la Bibl. Ac. Rom.).
219 Scrisorile

din

lui Laiotă

şi Maii. Pentru

April

H. “ga («Choriya»), v.. Bogdan, Doc. şi vegeste, p. 243,
|
no n. Cf. Lăpădatu, 1. c., p. 15, nota 3.

"913 Bogdan, Î. e p. 87. În 1475 Ştefan nu avea de

ce să fie la Vasluiă pe acest timp, şi Laiotă căuta să
se

împace

cu

dinsul.În

1476,

la Iași, e puţin probabil că

Domnul

fusese

mîni în urmă în 'Ţara-de-jos.

fiind

cîteva

cu

în Maiu

săptă-

|

214 Câpii de documente ardelene în Bibl. Ac. Rom.
.
Tot din Floreşti scrie Laiotă la 15 Iulie.
215 Document din 20 Septembre
hauser, Putna, pp. 162-4.

1479,

în Wicken-

216 Dlugosz menţionează la Novembre 1477 acest
război, cu o mulţime de amănunte greşite şi puind
în locul numelui lui Laiotă pe acela al lui Radu. Nu
putem strămuta menţiunea la 1473, cînd a fost bătut
ultima

oară

Radu,

pentru

că: Dlugosz

nu poate face

o aşa de mare încurcătură de cronologie în partea
scrierii sale care e contemporană cu faptele, pentru
că el povestise odată campania de înlăturare a lui

!

Radu, pentru că ştirile din menţiunea pe care o discutăm nu se pot aplica la luptele din 1478, pentru
că în sfîrșit Basarab-cel-Tinăr era Domn încă din
primăvara lui 1478 şi Laiotă găsise adăpost în Ardeal, aşa încît nu se poate să-l fi scos decit Ştefan.
217 Pentru acestea se plingea noul Domn Braşovenilor
încă din 1478 (Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 94-5, no xcvI).
218 Copii de documente ardelene, în Bibl. Ac. Rom.
219 Studii şi doc., VII, pp. 21-2, no 1. Cf. Lăpedatu,
Î. 6 p. 17 şi urm.
220 Lăpedatu, p. 17, nota 4. Pentru solie, Bogdan,

Doc. şi regeste, pp. 95-6, no xcvi.
221 Cronicile Moldovei. V. şi mai sus, p. 140.
222 Hurmuzaki, VIII, pp. 93-5. 1 se zice Caloian:

şi «lo Zuam Zamblacho». În ce fel putea să fie cunchiul» (italieneşte: barba») al lui Ştefan, nu putem şti.
Pentru solia lui, v. şi Arch. societății ştiinţifice şi literare din Iaşi, IV, pp. 203-4,
223 Hurmuzaki, II, pp. 709-10, ne pxxrx.
224 Copii de documente ardelene, la Bibl. Ac. Rom.

225
p.
56.
3
226
227

Cronica bistriţeană, în Bogdan, Cronice inedite,
Cf. Chilia şi Cetatea-Albă, p. 152.
Chilia şi Cetatea-Albă, p. 153.
Ibid.

228 Strykowski,

în Arch.

istorică, II, p. 11.

229 Bogdan, Doc. și regeste, p. 100 şi urm. Cf. Lăpedatu, pp. 16-8. De aici ura lui Basarab-cel-Tinăr
asupra oamenilor din cele două sate (Bogdan, . c., p.
247, no

xvI).

230 Jbid.,

p.'208 şi urm.

În lagăr era el la 17 No-

vembre, cînd dă o întărire fără a pomeni
se află (Ștefulescu, Zismana, p. 169).

locul unde

_
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C..

îm.

...

NOTE

- 931 Copii de documente ardelene, la Bibl. Ac. Rom.
(24 Februar). V. Lăpădatu, p. 17.

232 Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 97-9, 101-2. În legătură

cu a doua

din

aceste scrisori e nl ccvIiI, p.

216 (scrisoare, către Doamna Maria, a Logofătului
Vintilă, după întoarcerea omului domnesc trimes la

Braşov).

NI ccv, p. 214, e expediat odată cu acest

om, Petru.
233 Bogdan, Doc. şi regeste, pp. 100-1, no cu. Scrisoarea e din Novembre, şi la această dată se vede
că Laiotă, «duşmanul» prin excelenţă al lui Ţepeluş,
singurul «duşman» care se ştie că era la Braşov, se

afia încă în viaţă.
* 934 Scrisoare

din

22

Decembre,

în copiile de do-

cumente ardelene la Bibl. Ac. Rom.
235 Scrisoare din 21 lulie, ibid.
pribegii ce sînt la Braşov.

|

Se vorbeşte şi de

236 Scrisorile Regelui, în Acta extera, VII, pp. 337-438.

237 Lewiclki, II, p. 316, no 289.
238 Mircea pomeneşte pe tatăl săi Vlad şi pe fratele săii Radu (cel Frumos). Precum Vlad Dracul avu
pe: fiul legiuit Vlad Ţepeş şi pe fiul din flori Vlad
Călugărul, aşa i se născu din căsătorie Mircea cel
ucis odată cu el şi dintr'o legătură neîntărită de Biserică acest Mircea.

239 Scrisoare cu această dată a lui Bâthory, copie
în Bibi. Ac. Rom.
|
240 Bogdan,

Doc.

şi regeste, pp. 215-6, no 207. Cf.

şi scrisoarea precedentă, tot de la Cazan.

241 Scrisori ale lui Bâthory, 9 Februar şi 11 Mart
1481; copie la Bibl. Ac. Rom: Cf. Lăpădatu, p. 3,
nota 3.

242 Scrisoarea

lui Basarab,

Argeş, «Duminecă», şi
22

scrisorile lui Bâthory, 1175, Februar; câpii de documente ardelene, la Bibi. Ac. Rom. Cf. întrebarea şireată a lui Ţepeluş, dacă să oprească
pe Turci sat
ba; Bogdan, 1. c., pp. 245-6, no vu. Scrisoarea lui
din 14 April, Bucureşti (îbid., p. 249, no xx), trebuie
pusă în 1481.

243 Teleky, XII, pp. 165-6,

173-4,

244. Acta extera, VII, pp. 359-3, no 37,
245 Scrisoarea lui Bâthory, din 27 April, în copiile
de documente ardelene, la Bibl. Ac. Rom.

246 Bogdan,

Doc. şi regesfe, p. 107 şi urm. O scri-

soare a lui Ștefan, în care vorbeşte, la 2-0 Februar
(cinter octavas Purificationis Beatae Virginis glorio-

sae»), Braşovenilor de <Bozorab vester Cypelus», între
copiile de documente ardelene la Ac. Rom. La lit
„Februar, el era în Suceava (Arch. ist, IL, p. 75).
247 Bogdan, Doc. şi regeste, p. 105, no cvir; Arch.
ist, Ii, p. 116. Documentul e din Octombre 1481 şi

nu 1480 (se scade 550S, nu 5509, —ca de regulă în
epoca lui Ștefan-cel-Mare). Reclamaţia lui Ştefan către
Bistriţeni, pentru un argintar ce fugise cînd cu prada
turcească (Moisil, Dowăspresece scrisori domneşti, pp-

7-8), fiind

din

Mart

încă,

nu

poate privi aceste în-

timplări,

245 Scrisorile Reginei Beatricea

pomenesc

în

rîn-

dul întăiii pe «Căpitanii» ardeleni ai soţului ei (Acta
extera, V, p. 438 şi urm.). Matiaş însuşi zice numai că

ai fost şi Ardeleni (ibid., VII, pp. 360-3, no 41). Ştefan
în

inscripţia

sa

(Arch.

soc.

şt.

şi dit,

VI,

p.

476;

cf.

Kozak, Iuschriften, pp. 45-6), nu spune nimic despre un
ajutor străin. Matiaş pomeneşte la sfîrşitul scrisorii lui

pe

cei

trei capi

ai Ardealului,

Bâthory,

Chinezul şi

NOTE

339

Vuc, pe cari i-ar fi trimes în Bosnia, după vestea
biruinţii, la care nu arată ca ei să se fi împărtăşit,
„949 Cronica ţerii (cf. Ureche, care dă şi numele
lui Costea, într'o legătură falşă).
250 Bogdan, î. c.
251 Sbornicul din Sofia, IX, p. 340 (greşit: 16 Au-

gust). Scrisoarea lui Basarab prin care recomandă Braşovenilor, din Bucureşti, 16 Novembre 1451 (copie la
Bibl. Ac. Rom.), pe Trimesul său «Schoder» (Hadir;
Lăpedatu, p. 29), nu poate fi din acest an, ci din 1480,
crescut, ca dată de la Facerea Lumii, cu o unitate la
l-ii Septembre. Înziua de 20 Novembre (Bogdan, 7. c.,
p. 112, no căr), Viad era liniştit în Tirgovişte, ceia
ce nu s'ar fi întîmplat dâcă la Bucureşti i-ar fi stat
duşmanul.
252 Bogdan, 7. c., p. 113, no căi.
253 Ibid., pp. 111-2, no cx-xr.

2533 (p. 199). EI îşi zice: «Allexander filius domini
Stephani, Dei gracia Wayvode regni Moldavie». Szab6,
Szekely

Okleveltăr,

III, pp.

103-4, no 489.

A
NI
III

a

e

254. Cronica Moldovei.
255 Pentru actul din Gherghița, v. Lăpădatu, l cu,
p. 21, nota 1; pp. 30-1. Mitropolitul Macarie scrie Şi
el la începutul anului 1480 către Ştefan Bâthory, cerîndu-i liberarea Doamnei (Bogdan, 7. c., p. 235),
256 Bogdan, Î. c., p. 113, no cxiul,
257 Cf. Lăpă&datu, o. c., passinz; mai ales regestele

de la sfirşit şi copiile de documente

trițeană:

25

Iulie. Un

6987 nu poartă -numele

N

ardelene la Ac.

Rom. pe anul 1483.
258 Data morţii, în epitaful de la Putna (Kozak, o. c.,
p. 83). Cronica putneană dă: 16 Iunie, Cronica bis-

document
lui Bogdan

din 20 Septembre
(deci

şi de

aici

340

NOTE

se vede că anul începea
ser, Putna, p. 163.

259 Cron. bistriţeană.
Ştefan,

v. mai

ia l-ii anuar);

Pentru

sus, p. 60.

mătuşa

Pentru

Wickenhau-

aceasta a lui

Stanciul,

nota d-lui

Bogdan din Cronice inedite, pp. 74-5.
260 Data morţii lui Petru-Vodă e aceiaşi în
şi în Cronica

putneană

(în cea

bistriţeană,

epitaf

lipseşte).

La 27 Maiă 1480 îl mai găsim ca martur întrun document (Uricariul, XIV, pp. 71-29). El lipseşte însă
în actul din l-iii Februar 1481 (Arch. ist. Li, pp. 75-6).

261 Întăia

oară

găsim

pe Bogdan-Vlad ca martur

în documente la l-ii Februar G989=1481 (Arch. ist,
I', pp. 75-6). Căci acel din 5 Octombre (ibid, p. 116)
trebuie de pus la anul 1481, nu la 1480.
262 Acta

extera,

VII, p. 363 şi

263 Cron. bistriţeană, p. 58.
264 Papadopul-Calimah, în An.
pp.

121-3.

urm.,

Ac.

no 42.

Rom.

XVII,

265 Cf. şi Ulianicki, pp. 111-2.

266 Jbid., p. 119.

2662 (la p. 204). Pentru reşedinţa lui Ştefan în Muiă
1484, v. Uricariul, XVIII, pp. 39-41.
267 Izvoarele sînt arătate şi criticate în Chilia şi

Cetatea- Albă, p. 156 şi urm.

268 1Vid., pp. 165-6.

269

Acta

extera,

VI, p.

193.

270 Scriptores rerum prussicariin, IV, p. 687; Uri-

cariul,

II, p. 87 şi urm.

271 Hurmuzaki, II, pp. 288-9, no ccux; Lewicki, II,
p. 332 şi urm. Cronicile polone contemporane.
272

Ibid,

273 Cronicile
latineşte

Moldovei

şi tipărite de

şi cele turceşti traduse în

Leunclavius

(Historiae musul-

NOTE

maunae

Turcorun..

libri

331

XVIII;

Frankfurt-pe-Main,

1591, în 40; Annales Sultanorum otmanidaruin, îbid.,
1596; NWeuwe Chronica tiirchischer Nation, îbid., 1595),
traduse în ungureşte de 'Thiry (Torok tărtenetiroh,

Budapesta, 1893 şi urm., 2 vol. în Sc), Cronicile prusiene
în Scriptores rerum prussicarui, LV, pp. 687, 754, 736.

Cf. povestirea lui Wapowski,
Zonicarum,

1I, Cracovia,

în Scripfores rerus bo-

1874, pp. 4-5.

274 Cronica ţerii. Că lupta nu s'a dat la Şcheia de
lîngă Suceava, la Şcheii Sucevei (v. Miron Costin, p.
250), dovedeşte lămurirea: «la Siretiă».
|
275 Cronicarii prusieni ştiu de lupte în Moldova
(v. nota penultimă), dar ei se înşală. Scrisori din Po-

lonia (Lewicki, II, pp. 341-2;

Chilia

şi

Cetatea- Albă,

p. 280, no ur) spun limpede că în ziua aceia a fost luptă
cu Tatarii peste Nistru. Tot aşa se povesteşte războiul, şi în Wapowski, 7. c,, pp. 6-7. Cf. Hurmuzaki,:
iI2, p. 316, no ceLxxxr. Pentru sosirea lui Albert la

Lemberg,

v. Chilia

şi Cetatea-Albă,

p. 984. În iarna

acestui an, cu grijă de spre Tatari, Ştefan stătu la
Huşi, unde. se afla la 17 Decembre (câpii de documente ardelene, la Ac. Rom.).—Cf. Fryd. Papâe, Polska
i Libwa na przelomie aviekbw srednich, |, Lemberg,
1903, p. 189 şi urm.
276 Chilia şi Cetateu- Albă, pp. 169-71, 296-7 ; Lewicki,
II, pp. 348-9, 368; Hurmuzaki, II, pp. 815-7.
277 Hurmuzaki, II, p. 310, pp. 316-7, no CCLxxxI.

Plîngerile lui Casimir fură trimese în Iulie 1489, şi el
făcuse pacea cu Turcii în Mart'!
278

Copii

de documente

ardelene,

la Ac. Rom.

279 Acte şi fragim., IL, p. 65, no 2,
280 Data morţii, în Cronica bistriţeană. Însă în inscripţia de la Războieni, pusă de Ştefan la S Novem-

842

NOTE

bre

7004, e pomenit (Melchisedek,

VII,

p.

172) şi Alexandru,

parte, în documentul

în „n. Ac.

Rom,,

ca fiind în viaţă. Pe dealtă

din 10 Mart 7005 (1497) (Urica-

riul, XVII, p. 77), Alexandru lipseşte, — deci nu se
poate îndrepta data morţii în: 26 Iulie 1497, Rămine

că în inscripţie Novembre 7004 înseamnă 1495. Se
poate ca obiceiul de a se începe anul la Septembre
să fi fost introdus (întăiă numai sporadic) cu începutul veacului şi mileniului noii. Cf. Hurmuzaki, XI, p.

37, nota

281

1.

Cronica

lui

Caspar

Weinreich,

în

Scriptores

reruni prussicarum, IV, pp. 776, 778-9.
282 Instrucţiile solilor lui Ştefan (indicţia e greşita), în Jablonowski, 7. c., pp. 59-60. Instrucţiile Regelui

către solii săi, bid., pp. 32-83, no 10. Răspunsul
boieri,

p. 82, no 9. Cele

două

din

zaki, Il?. Data de 1491 e falşă.
253-4 Wickenhauser, Putna, pp.

urmă

către

şi în Hurmu-

175, 178, 181; Ra-

-duutz, p. 134. Cf, Uricariul, XVIII, p.
sf. arch. şi filologie, 1, p. 369 şi urm.,
>55 Lewicki, II, pp. 368-9.
„286 bid., pp. 387-8, no 365; Scriptores
stcarur, IV, ]. c,

466; Rev. f.
8379-80.
,
rerum prus-

257 Jbid.
2533 Izvoarele
259

Lewicki,

290

Caspar

fores

| 291

tipărit

rerum

citate.
II, pp.

IV,

p.

de soli dintro

în Jablonowski,
care

no

885.

Dunziger

Prussicarum,

Instrucţiile

conjecturale

400-1,

IWeinreichs

o. Cc. p.

nu sînt

toate

p. 121 ȘI urm. Traduceri, în
Uricariul, TU, p. 79 şi urza.

Chronil, în Scrib-

791.

parte şi din alta sat

60 şi urm. (cu date

bune).

Cf. Ulianicki,

Arch. ist., Li, pp. 82-83;
Năvălirea lui Ștefan la

NOTE

343

Braclaw trebuie de pus numai în 1498 (cum face, de

altmintrelea, şi Caramzin, Istoria Rusiei; trad. francesă, VI, 1820, pp. 361-2).
292 El e numit în tratatul din 1499 cu Polonia
(confirmarea lui Ştefan).
293 Lewicki, II, p. 409, no 394; p. 413, no 898.
294 Bonfinius, pp. 512-3; Fessler, Geschichte von
Ungaru, bearbeitet v. E. Klein; III, 1874, pp. 248-9;

Gelcich, pp. G52-3, no 403,
295 Studii şi doc. II, pp.

SI-I, LxxIv;

Lăpădatu,

pp. 43-4, după Hurmuzaki, II, p. 332, ne cexcvI; docufnente ardelene, în copie la Ac. Rom.; Fessler, III,
pp. 252-3; Bonfinius, p. 514; Quellen der Stadt Brasso,

IV, p. 4. Scrisoarea

de biruinţă

a lui

Matiaş

e cu-

prinsă în ziarul roman al lui Burcard (ed. Thuasne
Paris, 1883-5; 3 vol.).
296 Lewicki, II, pp. 416-8, 421-2. Cf. Ulianicki, pp.
194-5,

297 1bid., p. 433 şi urm.
298 V.

Die

Chilia

polnische

şi

Cetatea-Albă,

p.

Geschichtsschreibung

174;

des

Zeissberg,

Mittelalters,

Leipzig, 1873, p. 373 şi urm.
299 Lewicki, Il, pp. 436-7, no 421.
300 Bonfinius, la acest an.

301 Scriptores rerum prussicarun, IV, p. 794; Mie-

chowski,
fe

covia,
302
soare
gres),
rima

în

Scriptores

rerum : polonicarutm,

II, Cra-

1874, pp. 16-7.
La 17 Maiă 1494, Ragusanii, cari primiseră o scria Regelui din ultima zi a lui Mart (după conîl laudă pentru «tractatus necessarii et saluberconsilia», încheiate acolo (Gelcich, pp. 653-4,

no 404). La

9 Iunie, după alte scrisori, ei se bucură de

aprinderea din noii a stelei creştine (îbid., p. 65%n0 405).

303 Bonfinius, la acest an.
304 Acelaşi, pp. 512-3. Vlad muri în vara anului
1497 (Lăpedatu, Vlad Călugărul, p. 50). Scrisoarea
din Bogdan, Doc. şi regeste, p. 130, no cxxxuur, priveşte anul 1498.

305 Uricariul, XIV, pp..72-4; XVIII, p. 77.
306 Chilia şi Cetatea- Albă, p. 285; Naker, în Scri/-

Zores rerum prussicarum, V, p. 290.
307 Cronica de la Bistriţa, pentru solul moldovean; .
Wapowski, în Scriptores rerum polonicarum,
II, p. %,
pentru Poloni.

„308 Numele solilor moldoveni în Cronica de la Bis-

Zrița.

Pentru

Pentru

sosirea lor la Rege,

solul polon la Poartă,

Naker,

Chilia

I. c. Cf. lămuririle lui Ioan-Albert
Vladislav, în Lewicki, II, p. 444.

şi
către

7. c., p. 2%.

Cetatea-Alvă,
fratele

său

309 Pentru drumul pănă la Suceava, izvorul e Cronica de la Bistriţa. O hartă în E. Fischer, Iozmin,
Lin Beitrag zur Geschichte des Poluisch-mollauischen
Konfiiktes im Jahre 1497, Cernăuţi, 1903
(din «Jahrbuch

des bukowiner Landesmuseums» pe 1902).
De curînd,
un ofiţer romîn a dat o traducere.romănească
a ace-

stei cărți, făcută cu muncă şi intenţii
bune, de un di-

letant.
310 Cronica

de la Bistrița. Pentru Secui, Wapowshki.

Ei nu luară parte la luptă, —
Turcii însă (2.000), da.
Ştefan trimese şi la Țarul Ivan,
în August, pe Ioan

Pitarul (Pisariul?) (Ulianicki,
p. 130).
311 Ulianicki, p. 121 (5 Decembre
1492). Ştefan nici
mu fusese

de la început prietenul lui Vladislav,
ci
ajutase o clipă pe Maximilian din Germania,
care voia
ŞI el moştenirea lui Matiaş Corvin (Archiv
fiir Oster-

reichische

Geschichte,

III,

pp.

410-1,.441,

453) —Pen-

e

NOTE

345

tru trecerea : oștilor ardelene, Szab6,
zeltâr, II, pp. 130-1, no 506. — Din
Septembre, Voevodul Ardealului cere

Szekely OkleBraşov, la 9
Sibiienilor tu-

ma

nuri şi muniții, pentru că <en, iam magnificus d. Stephanus Vaivoda moldaviensis nos cum omnibus gentibus nobiscum existentibus ad ipsum .moldaviense
regnum advocat, et hodie homo suus, per quem vocari
fecit, apud nos est» (copie la Bibl. Ac. Rom.). Şi alte
două scrisori privitoare la ajutorul ardelean dat lui

Ştefan se află în copie la Bibl. Ac. Rom.
312 Pentru

localitate, v. E. Fischer,

o. c. Toate

şti-

rile, în Cronica de la Bistriţa (cf. notiţa din Rev. p. îst.,
arch. şi filologie, UL,
chowski, în scrisoarea
313 Data,în Chilia
_zea e mai mult după

pp. 485-8), în
lui loau-Albert
şi Cetatea- Albi,
Wapowski. Cf.

Wapowski, Miecătre Vladislav.
p. 286. Povestiactele prusiene

din Chilia şi Cetatea-Albă, p. 303 şi urm.
314 Wapowski,

p. 33; Miechowski,

p. 262;

Cronica

de la Bistrița; Acte şi fragmente, MI, p. 66 şi urm.;
Archiv fiir Osterreichische Geschichte, XLIX, p. 297 şi
urm,; Chilia şi Cetatea-Albă, p. 294, no ru.
315 Aceleaşi izvoare. Pentru Braclaw, v. Wapowski,
p. 70 şi instrucţiile ruseşti din Ulianicki, p. 129.
316 Acte şi fragmente, IL, p. 71, no 1.
317 Izvoarele din nota antepenultimă.

at

cae aa

mara

mari Ti 2

318 lbid.
319 Hurmuzaki, VIII, p. 28, no xxx.
320 Wapowski, p. 36. Ştirea e întărită prin raportul

„venețian din 26 Mart 1499 (Hurmuzali, VIII, p. 30,
no xxxv). Cf. Sanudo, Diarii, Il, p. 420,
321 Instrucţiile solului polon la dietă, în Acte și
fragm., Uli, pp. 66-8. Instrucţiile aceluiaşi din partea
lui Vladislav,

în Lewicki,

II, p. 449 şi urm.

3-16

NOTE.

322

Ulianicki,

p.

149

şi

urm.;

402 şi urm.
323 Ivanco e întrebuințat

Hurmuzaki,

ca sol

Il, p.

în Polonia şi de

Bogdan fiul lui Ştefan, la suirea lui în Scaun (Hurmu-zaki, IL?, p. 724, no. DxXXIII).
324 Ulianicki, p. 157 şi urm.; Hurmuzaki, II, p.
421 şi urm.

325

Clhulia şi Cetatea- Albă, pp. 294-5, no x.

326

Ulianicii,

TI4

şi

urm.

aceluiaşi

p.

La

an

170

şi

Hirlăi

urm.;

(cf. Wickenhauser,

Revista p. istorie, archeologie
La

începutul

anului

(Uricariul, XVII,

următor,

328

Pentru

toate

II3, p.

şi în Novembre al
JMoldamwitza,

p. 72 şi

şi filologie, V, p. 393).
în Mart,

el stă în Iaşi

p. 438).

327 Cf. Lewicki, II, p. 481
fea- Albă, pp. 1746,
III, pp.

Hurmuzaki,

e Ştefan

aceste

şi urm.;

lucruri,

288, 567, 635, 684, 879,

1178 (mediaţia la Muscali),

Chilia şi

v. Sanudo,

CetaDiarii,

1163 (scrisorile Papei),

1465, 1468 (solii la Vene-

ţia şi Roma), 1453, 1478-9 (solii la Vladislav), 1550 (reclamarea Pocuţiei), 927 (zvon de cucerire a «trei cetăţi»), 1627-8 (corespondenţa turcească cu privire la

atacul Chiliei şi Cetăţii-Albe).
329 Jbid., LV, p. 218.
330 Zbid., p. 103.
331 Ibid., pp. S04-6.
332
tului
333

Dar
Munte
Idid,

şi de Ştefan

se zicea că e ocrotitorul Sfin-

Atos (Sanudo,
V, p. 464

IV,

p.

311).

334 Jbid., V, p. 450. Cf. și Chilia şi Cetateu-Albă.

335 Lewicki, IL, pp. 469-70; Miechowski, pp. 263-4.

536

Miechowski,

p. 264;

Wapowski,

pp. 37-8.

NOTE

:

337 Wapowski, p. 41; Miechowski,
wicki, II, pp. 4589-90, no 465.

347

p. 265. Cf. Le-

338 Ulianicki, p. 185 şi urm.; Hurmuzaki,

II, p. 488

şi urm,
339.Expunerea din 1503-4 a lui Ştefan, în Jablonowski, o. c., pp. 79-83,
310 Arch. istorică, Ii, pp. 82-3; Uricariul, III,p. 79
şi urm. O solie a lui Sandu şi Costea la Mengli-Ghirai pentru Țarul Ivan (1493), Ulianicki, p. 123.
341 V. expunerea lui Caramzin sau a lui Al. Papadopul-Calimah, în Analele Academiei Române, XVII.
342 V. nota penultimă.
343 Fessler, III, pp. 270-2. Cf. şi Wapowski, pp.

49-50,
344 V. nota penultimă.
-345 Ambele cronici polone povestesc pe larg aceste

împrejurări. Le aminteşte şi medicul lui Ştefan, Matei
de Murano

(Hurmuzaki,

346 Ulianicki
date

conjecturale

VIII, p. 36).

şi Hurmuzaki,

II: (multe

greşite). Trebuie

scrisori cu

să se orînduiască

după expunerea din 1503-4, citată şi mai sus, a luă
Ştefan (la 22 Novembre 1503 vine un sol moldovenesc

în Polonia; Kavartaluyk hystoryczuy, 1902, pp. 4485-51).
Data năvălirii o dă şi Matei de Murano, . c. Numele
lui Chiracola e dat aşa: «Kyrlchahn Myewnik» (Ulianicki, p. 225). Pentru misiunea lui Steclea, v. Chilia şi
Cetatea- Albă, p. 287, no XI şi nota 1.

347 Expunerea

lui Ştefan,

în 1503-4. Cărţile de di

beră trecere pentru soli, în Jablonowski, pp. 40-1 sau
Hurmuzaki, II2, pp. 518-9. Sol moldovean în Polonia

la începutul anului 1503; Sanudo, IV, p. 629. Cf. sbid.,

p. 806. Sol unguresc la Ştefan prin
230. Soli ai lui Ştefan în Ungaria,

Februar, zbid., p.
Octombre; zbid.,

p. 241. La 24 Iulie, Domnul era în <Temes» (Nemes,
Neamţ); zbid., V, p. 150. La 30 Octombre, el scrie

din Suceava ; 1bid., pp. 579-81.
318

Cf. Hurmuzaki,

VIII, an.

1503; Sanudo,

Diarii,

III, p. 1465; 1V, pp. 150, 577, 579-82, 616-7, 639. Cf, Arch.

sociefăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, UX, pp. 66-9. Apoi

Acte şi fragm., II, pp. 73-4 (pentru medicul german).

Bărbierul din Buda

e cerut în Decembre 1503 (Sanudo,

V, p. 473).—Între anii 1500

multe negocieri între Unguri

şi 1503 se întimpină mai
şi Moldoveni, din pricina

prădăciunii făcute de cei din urmă celor d'intăiă la un
bilciă din Cetatea-de-Baltă.—Cum se vede dintro scri-

soare

din

15 Septembre 1504, Sibiienii ţineau la dînşii

pe un «filius

ipsius

Bibl. Ac. Rom.).
349 Wapowski,

350
351
352
353

Vaivodae

Moldaviae»

p. 52; Miechowski,

(copie în

p. 276.

V. nota 346 şi Sanudo, V, pp. 740-1, 953.
La 11 Maii, după Cronica bistriţeană.
O solie a lui la Țar, în Ulianicki, p. 121.
Numele sînt luate după actele înşirate în lis-

tele din

Uricariul,

XVIII, şi după

întărirea tratatului

din 1499.
354 Ei se află în întărirea tratatului citat.
355

V.

Chilia şi Cetatea- Albă,

pp. 272-3,

356 Unele din ştiri şi citaţiile sînt luate din rapor-

tul lui Matei

de Murano.

357 Raport al lui Leonard de Massari, din Buda, în

Hurmuzaki,

VIII,

pp. 40-1.
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398 Data morţii, în Cronicile moldoveneşti şi
în
cele polone. YV. Wapowski, p. 53; Kavartaluyk
hys-

foryczny, 1902, pp. 448-851.
359

Bogdan,

Cronicile

moldoveneşti,

p.

147,

DP

NOTE

849.

360 Iorga, Documentele Bistriţei, |, pp. 40-1, no. 54.
Cf. îbid., pp. 38-9, no. 129.
361 Kozak, Juschriften aus der Bukowina, |, cap.
Putna, pp. 72-3,
362 Doc. Bistriţei, II, p. 70, no. 291.
363 V. pentru el şi Doc. Callimachi, tabla.

364 Cf. Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate
de Leonida Bodnărescu, I, Cernăuţi, 1598, pp. 54-5.
365 V. Doc. Callimachi, I, p. 454, n-le S5 şi 88; II,
p. 184, n0 53.
366 V. Istoria

literaturii române,

|, p. 530

şi urm.

Cuvîntul, zis obişnuit Panegiricul lui Ştefan-cel-Mare,

sa tipărit de M. Kogălniceanu,

în Arch. romănească,

I, p. 29 şi urm. Titlul de «Cuvînt de îngropare», ce
se află înnaintea acestei ediţii, nu e potrivit; el va fi
fost adaus de copist, care credea, în simplicitatea lui,
că aceste cuvinte s'aii spus la coborirea chiar în mormînt a lui Ştefan.
367 Iraclie Porumbescu, 2. c., pp. 85-6.

368 Descriere a doî cadre din Istoria Aloldovii, Eși,

1833.

Cf. Spicuitorul moldo-român, laşi, 1S41, II, p. 74:

«tabloane istorice a Moldovei».
369 Discursul lui Kogălniceanu, tipărit ca Introducere a Letopisiţelor. Cf. Iorga, în Prinosul Sturdza,
p. 16 şi urm.
370 Romănia literară a lui Alecsandri (1855),p. 81
V. şi no. 20 al acestei reviste.
371 Articolul e atribuit de d. D. Olinescu (Mormântul lui Ștefan-cel-Mare, Slatina, 1898) lui Vasile Ale-

csandri, dar el arată cunoştiați şşi o judecată istorică

“

cum

nu le-a avut poetul, şi e scris într'o prosă măsu-

rată şi armonioasă pe care acesta n'a scris-o nici-odată.

-

372 Locuţia aceasta populară, în Russo,]. c. Pentru
credinţile şi legendele poporultii cu privire la Ştefan,

„V. Ștefan- Vodă cel Mare şi Sfint, istorisiri şi cîntece
populare, strînse la un loc de S. Teodorescu-Kirileanu; Focşani, 1904. Adauge şi Elena Nicoliţă-Voronca, în Sămănătorul, anul III, no 11.
373 V. descrierea scenei dezgropării, în Iraclie Porumbescu, p.; 46 şi urm. şi Wickenhauser, Puzua, Cer-

năuţi, 1886, p. 80 şi urm.

374 Xenopol, Istoria Rominilor, VI, pp. 561, 594-5.
375. Vezi Slavici, Serbarea de la Putna, în Couw.
„ Îiterare, pe 1903—904; Alecsandri, Opere complete,
ed. Socec, Poesii, II, p. 110-4.

316. V. Iorga, Schițe din liter atură română, II: Bolintineanu.
377. Cuvîntare festivă rostită la serbarea

naţională

pe mormântul lui Ștefan-cel-Mare în 15 (27) August
1871, de A. D. Xenopol; Iaşi, 1871.
378. Poesia compusă cu acest prilej de Alecsandri,
iarăşi

rece,

de şi cu

cîteva

icoane

frumoase,

citat al Operelor complete, pp. 566—8.

Notă. — Titlurile complecte
pot afla în bibliografia scrierii
Alvă, Bucureşti, 1899.

în vol.

ale scrierilor citate se
mele Chilia şi Cetatea-
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DOCUMENTE PRIVITOARE
ŞTEFAN-CEL-MARE.

a

CÎTEVA

LA

TI.
Anexă la scrisoarea lui «Kompthur zeu Thorn»
reie Maestru teutonic (Lewen, 30 August 1451).

către Ma-

Czeithunge.
„Item,

als Euwern

Gnoden wir ouch vormols, durch

den-

_

selbigen Kuntschefter, hatten geschriben daz der Konig
myt allen seynen Landen eyne gemeyne Vorsampnuge uit
Nativitatem Marie neast komende ken Parsczaw hatte vor-zomet, den Tag haben sy uv vorlenget, und vorezogen bas
uff Michaelis,

czeu dem

deswille, wen

umb

Boten

dy

Vorwesser der Walachen

dy der Konig

umb Werbunge Willie

eyns Beifrides gesană hatte, dy hoth derselbige Vorweser
obil ufgenomen und ere Werbunge nicht wol entphangen.

Also haben dy selbigen Boten sunder Seumen dem Konigen
xwvidder entpoten das her sich ee besser schicke in dy Po- dolie myt ganczer Macht; — daz her auch gethan hot, und ist
jezezund

do, und

seynn

Manschaft,

dy her

bey

em hoth,

a

den volget er Harnischs und Gewer, uff daz her sich
den

Walachen

moge

vor

beschuezezen, und man kan noch nicht

gewissen ab sich der Konig myt den Walachen hoth geeyniget adder nicht; daz ist noch ganez unlundig in der Crone zeu

Polen; sunder

der Kuntschefter

meynet

wol daz her

habe vornomen und ist underrichtet, beide durch geistliche

352

und

N.

vwertliche

IORGA

Heren, und

czufurderste dy Besten,

daz der

Ronig sich myt den Walachen werde freden...
Item hoth der Ysgra! Botschaft gesand zeu dem Konigen
und hoth sich erboten dem Konige den Czipez und alle
Siosser

dy her hoth in Ungern, ufczutragen,

also

ferre als.

em der Konig dy Podolie welle uftragen, und dy welle her
vor den Tatern und den Walachen myt des Konigen Hulfe

wol beschirmen;
und das were anch gehandelt werden zcu
Parsczaw, und der Konig were dem Ysgra do eyn Antwort

geben....
(Knigsberg,

Ordensarchie,

Schublade LXXVII, 5.)
II.

Anexă la scrisoarea lui Nicolae episcop de Brunsberg
(Ermeland) către Marele-Maiestru (Heilsberg, Luni după
SE. Urban = 28 anuar sai 8 April 1476).
Apparatus terrestris Serenissimi domini regis Ungarie,
Bohemie, etc., contra Turcas.
„„„Item ex Transsilvauia sunt Walachi duo milia, qui
laudantur ultra omnes alios contra 'Purcas; qui sunt de
hereditate genitoris domini regis, et qui seinper pugnave- -

runt cum genitore domini regis, et etiam cum Maiestate Sua
et suorum...

Item Waywoda Moldariensis în
duodecim milia et pedites viginti
bardas

satis in bona

hoc exercitu equites.
milia, et certas bom-

copia.

Item Woywoda Minoris Walachie habet equites octo milia
et pedites triginta milia, qui semper steterunt, et modo
stant, in confinibus cum Turco,et iam sunt centum anni
„postquam Turci contra illam patriam semper pugnaverunt, et adhuc eis minime nocuerunt, et non aliud quam
Danubius

mediat eos...

(Kănigsberg,

Ovdensarchiv,

Schublade

VIl-a, no

47.

Cf.

——————

1 Şef de bande

din Ungaria.

E acel ce a prins în 1462 pe Vlad Ţepeş.

DOCUMENTE

PRIVITOARE

LA

ŞTEFAN-CEL-MARE

353

Lucruri nouă despre Vlad Ţepeş, în Conv. lit., 1901; ele și
fragm., III!, pp. 101-2.)
[Raport din Cieta către cipitanul galerelor venețiene.]

III.
a Adi XVII del instante [... fino a marzo 1474] con Ja galia
Cocha giunsse el circonspecto... [Zuan] Dario, secretario
vostro;
per le lettere del qual non dubite[mo]... [sape]te pluj,
ne siră particularmente advisata la Erc, V.; luj pii.. assazos
parti de Alexandria adi XV, a hore 2 de zorno, niente
da... [mo]mento, salro cha el Signor turcho havea deliberato
mandar [esercito contra ']] Caraman, etiam în la Valachia....
(Veneţia, Arch. di Stato, Arch, del duca di Candia, Missire
e leltere ricevute, 1479-4.)
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CARTEA 1. ŢARA MOLDOVEI PĂNĂ LA ŞTEFAN-CEL-MARE.
1. Ţara

Românilor,

Ţara-Romănească

.

.

.

pag. 7

Pămîntul locuit de Romiîni e numit de ei Ţara-Romănească, 7. IHotarele Ţerii-Romăneşti a tuturor Romînilor, 8. Numele date de străini părţilor Ţerii-Ro-

măneșşti, 8-9. Împărţirea de Romini

a Țerii-Romăneşti

după văile riîurilor, 9. Cirmuirea satelor din Ţara-Romănească, 9. Voevozii Romînilor în cele d'intăiă timpuri,
10. Întemeiarea, din Maramureș, a Ţerii Moldovei, ca
ţară de rii a Ţerii-Romăneşti, 11-92. Starea pe atunci

a principatului, mai vechii, al Ţerii-Romăneşti muntene, a Basarabilor, 12. Întemeiarea oraşelor şi tirgurilor din amîndouă principatele, 12-3. Coloniştii germani şi armeni din Moldova, 13-4.
31. Aloldova

pănă la Alexandru-cel-Bun

.

.

pag, 14

Bogdan Voevod, din Maramureş, face neatirnată de
“Unguri Ţara Moldovei şi întemeiază o dinastie, ]4-5.
Întinderea principatului săi la Miazăzi şi Răsărit, 16.
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Laţco-Vodă, fiul lui Bogdan, 16-7. Episcopatul catolic
al Siretiului, întemeiat de Laţco, 17. Boierimea moldovenească împotriva propagandei catolice, 18. Fa-

milia

lui Laţco-Vodă:

Teodor,

fratele, şi fata, Anasta- .

sia, 18. Aducerea lui Iurg Coriatovici ca Domn al
Moldovei, 19. Ştefan-Vodă cel dintăiă şi lupta pentru
tron a fiilor săi Ştefan al II-lea şi Petru, 19. Mama
acestor din urmă: Marghita sau Muşata, 19. Înfrîngerea
Polonilor aduşi în ajutor de Ştefan al II-lea, 19-90.
Petru-Vodă, învingătorul, se supune Polonilor, 20-1.

El iea, pentru un împrumut făcut acestora, ca zălog
Ținutul Sepenicului, 21. Roman-Vodă, fratele lui Petru:

cetatea Romanului,
Lipsa

de norme

Vodă

urmează

întinderea ţerii pănă la Mare, 21.

pentru
lui

urmarea

Roman,

prins

la tron, 22. Ştefande Poloni,

22. Lupta

de la Hirlău a lui Ştefan cu regele unguresc Sigismund, 22-3. Lupta dintre Roman, Ivaşcu,
luga, Alexandru şi Bogdan pentru tronul lui Ştefan-Vodă al

II-lea,

mort,

23-4.

MI. Alexandru-cel-Bun

.

pag.g. 24

Caracteristica lui Alexandru, 24. Închinarea către Po-

loni:

lupta

cu

Teutonii,

tratatul

din

Lublau

pentru

împărţirea Moldovei, zălogirea Pocuţiei către
Alexan-

dru, căsătoria cu principesa litvană
Ryngalla, 25-6.
Cucerirea graniţilor de la miazăzi: Chilia,
Cetatea-

Albă ; lupte cu Dan al II-lea, Domnul Ţerii-Romănești,

şi cu Turcii, 26. Întemeiarea de mănăstiri,
organisarea
Mitropoliei

Moldovei, 26-7. Soţiile şi copiii lui Alexan-

dru-cel-Bun,

29. Bogdan,
Mare,

30.

28-9. Ilie-Voaă,

fratele acestuia

urmaşul

și

tatăl

lui

Alexandru,

lui

Ştefan-cel-
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LUI
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ȘTEFAN-VODĂ.
ŞTEFAN.

Lupta
pentru Scaunul lui Alexandru-celBu eee
e pag. Bl

Ilie-Vodă şi Polonii; Doamna Marinka, 31. Gonirea lui Ilie de către fratele săi Ştefan (al III-lea), 31-2.
Împăcarea fraţilor, 34-5. Boierii lor, arătaţi anume, 35.

Orbirea lui Ilie de către Ștefan, 36. Uciderea lui Ştefan
de către Roman, fiul lui Ilie, 36-7. Roman Domn
în
Moldova-de-sus, 37-8. Fugari în Ardeal aduc Domnia
lui Petru-Vodă, fiu al lui Alexandru şi duşmanul lui
Roman, 3$. Puterea şi luptele lui Ioan Corvin din
Uniedoara (Hunyady), 38-41. Domnia lui Petru-Vodă,
sprijiuit
de Corvin, 41-2. Închinarea lui Petru către
Poloni,

42-3,

II. Bogdan-Voadă, tatăl lui Ştefan-cel-Mare,

. pag. 43

Bogdan-Vodă pribeag în 'Ţara-Romănească. Soţia
sa Oltea (Maria), fratele ei Vlaicul şi fiul acestuia,
Duma, 41. Legenda despre mama lui Ştefan-cel-Mare,
44-5, Legăturile lui Bogdan cu Ioan Corvin, 45-6. Năvălirea în Moldova a lui Alexandrel, fiul lui [lie, cu
Polonii, 45-6. Bogdan soseşte împotriva lui Alexandrel:
cu Unguri, 46. Bogdan cată a se înţelege cu Polonii,

46-7. Învoiala lui cu Corvin, 47. Oştirea polonă vine
asupra lui Bogdan şi e bătută la Crasna, 47-52. Ștefan
fiul lui Bogdan-Vodă,
“ Bogdan-Vodă

cu

52.

Corvin,

Legătura
53. Prada

cea

nouă

a

lui

Tatarilor în Rusia,

53. Dezbaterea păcii cu Polonii, 53. Aron ucide pe
Bogdan, şi-şi iea titlul de Petru-Vodă (al III-lea ; Petru

“ Aron), 53-4.
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iii. Domnia

lui Petru-Vodă Aron, ucigaşul lui Bog-

dan- Vodă.

.

cc...

pag. 5

Fuga lui Ştefan, fiul lui Bogdan-Vodă,

în Ţara-Ro- .

mănească, 55. Petru Aron goneşte pe Alexandrel, 55-6,
Apoi el e scos din Scaun, 56. Alexandrel e Domn;

legăturile lui cu Polonii, 57-8. Nouă ivire a lui Petru
Aron, 58-9. Lupta de la Movile şi moartea la CetateaAlbă a lui Alexandrel, 59. Petru-Vodă Aron strînge

ţara

în jurul săi,

59.. Polonii

se gindesc

să aducă pe

Berindei Litvanul, 60. Împăcarea lor cu Petru Aron,
60-1. Petru Aron închină ţara Turcilor, 61.

IV. Luptele dintre Ştefan şi Petru Aron... . pag. 62:
Corvin înlocuieşte pe Vladislav Dan, Domnul ŢeriiRomăneşti, cu Vlad Dracul, fiul lui Vlad Dracul, zis

mai apoi Ţepeş, 62-3. Moartea lui Corvin, 62-3, Vlad
se închină din noă Ungurilor, 63. El se hotăreşte a
sprijini pe Ştefan în urmărirea Domniei Moldovei, 63-4.

Înțelegerea

lui

Petru

Aron

cu

Polonii,

dintre el şi Ștefan-Vodă: Doljeşti, Orbic;
Petru în Polonia, 65-6. Ungerea lui Ștefan

65.

Lupta

fuga lui
de către : -

Mitropolitul Teoctist, 66. Drepturile lui la Domnie, şi

întăiele lui măsuri,

CARTEA

6G.

III. DOMNIA

LUPTELE

LUI ȘTEFAN-CEL-MARE PÂNĂ LA

CU TURCII

I. Cele d'intăiii legături
- ierilor

cu Polonii,

Pe

„Părerea falşă a lui Ureche

niei

oce,

lui Ștefan,

(1457—75).

69.

Adevăratul

despre

Impăcarea bopag.

69

începutul Dom-

caracter

al acestei

e70. Boierii ce încunjuraă pe Ştefan în
1458, 70-1.

CUPRINSUL
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Boierii de pribegie ai lui Petru Aron în 1459, 71. Sentimentele Polonilor faţă de Ștefan, 71-2. Tratatul din-

tre Ştefan şi Poloni, încheiat la Overchelăuţi, 72-3. Noi

Ştefan, 74. Ştefan caută să se împribeag Mihul, 74-5,

boieri câştigaţi de
pace cu Logofătul

lui Vlad Ţepeş

II. Luptele

Ştefan

cu Turcii. Încercarea

.

Chilia.

de a-i lua

.

.

.

.

»

+

lui

pag. 75

Caracterul sîngeros al lui Vlad al II-lea Dracul; porecla de Ţepeş, care i se dă pentru aceasta, 75—6.

Domnişori

adăpostiţi

munteni

în

Ardeal:

Dan

cel

Tinăr şi Vlad Călugărul, 76. Năvălirea şi moartea lui
Dan, 77. Vlad Ţepeş pradă Ținuturile Braşovului şi

Sibiiului, 77. Noua lui îndreptare împotriva Turcilor

şi pricinile ei, 78. Nemulţămirea lui Ştefan cu războiul

deschis astfel, 78—9. Încercarea Turcilor de a prinde
pe Vlad, 79—80. Arderea Giurgiului, S0—1. Prădăciunile lui Vlad în Bulgaria, 81—2. El cere ajutor
Ungurilor, S2—3. Pricinile de dușmănie dintre Vlad
şi Ştefan-Vodă,

83—4.

Petru

Aron trece în Ardeal, S4.

Ungurii ieai măsuri pentru ajutarea lui Vlad, 84. Învoiala

lui Ştefan

cu Polonii, 84—5. Lupta se deschide

între Ştefan şi Vlad, S5. Alcătuirea oștirii turceşti venite asupra

lui Vlad, 86. Plecarea flotei, 36—7. Oastea

lui Ştefan, S7. El se coboară

împotriva

Ţerii-Romă-

peste
neşti, 88. Chipul lui Vlad, 89. Trecerea Turcilor
Sultalagărui
noaptea
Dunăre, 90—1. Vlad loveşte

nului, 91—3. Turcii la Tirgovişte, 95. Ştefan loveşte
“ Chilia: Vlad vine sto apere, 95—6. Ştefan, rînit, pă-

răseşte împresurarea, 96—7. Lupta căpitanilor lui Vlad
zis
“cu Turcii, 97—8. Plecarea Sultanului, 98, Radu,
Sultan,
de
urmă
în
lăsat
Vlad,
lui
fratele
cel Frumos,

cîştigă

pe

boieri,

98.

Sosirea

în, Ardeal

a regelui
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Ungariei, Matiaş Corvin, 98—9. Planul acestuia
de a
pune în Țara-Romănească şi Moldova pe Vlad
şi pe

Petru

Aron, 99—100.

100—1.

Radu

Trădarea și prinderea lui Vlad,

Domn,

101.

E

III. Căsătoria lui Ştetan. Luarea Hotinului
lici. Luptele cu Matiaş Corvinul
...

şi a Chipag. 102

Alexandru, fiul din flori al lui Ștefan, 102. Căsătoria
lui cu Evdochia de la Chiev, 102—3, Alţi copii din
flori ai lui Ştefan, 103. Elena fata Evdochiei şi a lui
Ștefan, 108. Ştefan cîştigă Hotinul, 103—5, E dezbat
e

cu Polonii stăpînirea asupra acestei cetăţi, 104.
Luarea

cetăţii Chilia de Ştefan, 104—5. Răscoala Ardealului
împotriva lui Matiaș Corvin, 105—6. Matiaş potoleş
te
mişcarea, 109—10, El porneşte asupra lui ŞtefancelMare, 110—2. Regele la Baia, 112, Chipul
lui Matiaş, 113.
Lupta de la Baia, 114. Noua legătură a
lui Ştefan

cu

Polonii,

Secuime,
Aron,

în anul 1468,

116-7.

117-8.

Vechea

dinastie

pe lingă care mai trăiește
Alexandru-cel-Bun, 118.
IV.

Năvălirea lui Ştefan în

prinderea prin vicleșug şi uciderea lui Petru

Luptele

ceşti.

luj Ştefan

Clădirea

cu

se

întruneşte

numai

Tatarii,

mănăstiri

“Turcii

...,.,

capătă

putinţa

Pee

de a răzbuna

Frumos, Domnul muntean, împotriva

fata lui

Ameninţări

Putna.

Luptele

Şteian-cel-Mare
cu Radu-cel-Frumos
sarab Laiotă. Căsătoria
cu Doamna

Mangup

în Ştefan,

Cneajna,

tur-

lui

şi cu BaAlaria din

a

pag. LIS

pe

Radu-cel-

lui Ştefan, care-i
luase Chilia, 118-9. Pregătirile
de războii între cei
doi Domni la 1469, 119. Tatarii:
firea lor, 119-290. Ta-

tarii Hordei

de aur şi ai Hanatului

Crimeii,

1%0-1.

retail

aa,

im ata

Paana.r Sa

mima mia

CUPRINSUL

361

Mamac, Hanul Tatarilor de peste riul Volga, şi întreita
sa lovitură la Apus, 121. Tatarii în Moldova şi înfringerea

lor în dumbrava

de la

Lipnic,

121-2. Prin-

derea lui Eminec fratele Hanului şi poate a fiului lui
Mamac: Ştefan răspinge cu cruzime cererile Hanului
de a da drumul acestor prinşi, 1922-3. Corăbii turceşti

pe Dunăre pănă la Saline, lingă Chilia, 124. Aşezarea
lui Gangur

ca pîrcălab

în cetatea

nouă

de la Orhei,

194-5, Mănăstirile mai vechi ale Moldovei,
face

o nouă

mănăstire

la Putna,

125.

125. Ştefan

Legenda

înte-

meierii Putnei, 125-6. Sfinţirea bisericii, 126-7. Ştefan
arde Brăila, 127. Radu nu poate veni la timp ca s'o
mîntuie, 127-8. Boierii Stanciu şi Iuga merg la regele
Poloniei ; înţelegere cu regele Casimir în privinţa ju-

rămîntului de credinţă, cerut de acesta de la Ştefan,
128-9. Radu năvăleșşte în Moldova, 129. Ştefan taie pe
Isaia,

Negrilă

şi Alexa

Stolnicul,

boieri

moldoveni

" înțeleşi cu duşmanul, 129. El schimbă Sfatul boieresc,

130. El bate pe Radu la Soci, 130.
munteni afară de Mircea
131.

Radu

pătrunde

Comisul

în Ținutul

Ucide pe boierii
şi Stan Logofătul,

Putnei

şi înnalţă

ce-

tatea Crăciuna; el durează o cetate la Teleajin şi alta
în Bucureşti, 131. Ştefan fură apa Siretiului de la Crăciuna, 132. Greutăţi în Ungaria, care împiedecă pe
Radu: Vladislav fiul lui Casimir e rege în Boemia;
tînărul Casimir, fratele lui Vladislav, e proclamat în
Ungaria; se cere ajutor lui Ștefan pentru acesta,
. 182-8. Răspunsul lui Ștefan, 133-4. Altă solie a regelui
Poloniei, 134. Casimir cel tînăr e gonit din Ungaria,
134. Totuşi Matiaş Corvinul nu lasă să se ajute Radu,

134. Voevozii ardeleni de pe acel timp, 134-5. Turcii
sînt ţinuţi în loc de lupta cu Uzun-Hasan, Șahul turcoman al Persiei, 135-6. Laiotă, fost şi viitor Basarab-
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(al

136-7.

Fiul

peluş,

137-8.
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II-lea)

se închină,

şi

rivnitor.

al Scaunului

lui, Basarab-cel-Tînăr,

Ştefan

prin

sprijine

Ştefan,

zis mai

pe Laiotă,

muntean,
târzii Ţe-

138. Secuii

lui Casimir cel Tînăr;

ei dau

dajde şi ajutor de ostaşi Voevodului Moldovei, 138,
Căsătoria lui Ştefan cu Maria din Mangup, 138-9.

Mangupul, cetate în Crimeia, 13S-9. Maria n'are copii;
copiii lui Stefan în 1472, 139. Soarta nenorocită şi

moartea Mariei din Mangup,

1389-40. În 1473, se cere

de Poloni ajutorul lui Ștefan împotriva lui Matiaş;
plan de împăcare între acesta şi Casimir pe soco-

teala

Moldovei;

140. Mari

lupte

med al II-lea şi Uzun-Hasan,
lui Uzun

în Asia între Moham-

141-2. Isac-beg, solul

la principii Europei, vine pe la Ștefan, 141-2.

Lupta hotăritoare a lui Ştefan cu Radu: înfringerea
acestuia la vadul de la Rimnicul-Sărat (« Cursul Apei»),
142-3. Ștefan şi Laiotă înnaintea Bucureştilor; Radu
fuge ; familia

lui e prinsă;

cetatea de Scaun cucerită,

143-4. Steaguri muntene se trimet regelui
Casimir, 144.
Scurta Domnie a lui Basarab, gonit de Turci;
porunca Sultanului de a se pedepsi Ştefan, 144-5. Turcii,

cari ai gonit pe Basarab, pradă în Moldova, 145.
Ștefan

păzeşte

la

Vasluiă,

145.

Moartea

lui Radu-cel-Frumos,

146. Împăcarea lui Laiotă cu Turcii şi aşezarea
lui
trainică în Scaun, 146. Prada Tatarilor
la Nistru, 147,
Cererile Turcilor faţă de Ștefan,
147. Răspingerea
lor,
147. Înţelegere
aducerea

cu Ardelenii

lui

împotriva lui Laiotă şi

Basarab-cel-Tinăr

ca

Domn

niuntean,

147-8. Planul Sultanului împotriva Moldovei
şi celor
două regate vecine, 148. Pregătirile lui
Ştefan : lagărul
de la Vasluiu; ajutoare secuieşti
Şi ungureşti, 14S-9.
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Soliman beglerbegui Rumeliei vine asupra lui Ştefan,
153-4. E ajutat de Laiotă, 154. Trecerea Dunării, calea
urmată, 154-5. Ştefan în pădurile Vasluiului, 156. Lupta:
de la Podul Înnalt, 156-8. Fuga Turcilor, schimbarea
la faţă a lui Laiotă, 159-9. Soarta prinșilor turci, 159,

Înştiințarea
159-60.

gătiri

Creştinătăţii

despre

Măsurile luate de Sultan,

turceşti:

plecarea

flotei

biruința
160-1.

cîştigată,

Nouăle

pre-

şi a Sultanului,

161.

Ştefan cere ajutor de la Poloni, 161-2. Zăbava regelui
Casimir, 162, Ştefan trimete la Matiaş Corvinul -pe
boierii Stanciul, Duma şi Mihai, 162-3. Măsuri de apărare: cumnatul Alexandru e trimes la Mangup, 163-4.
Lupte cu Turci prădalnici la Chilia şi Cetatea-Albă,

163-4, Luarea Caffei, 164. Sultanul părăseşte gîndul
de a lupta, 164-5. Pregătiri la Chilia şi Cetatea-Albă;
grăbirea

solilor în Ungaria;

frica de un atac al Tur-

cilor asupra celor două cetăţi, 1G4-5. Învoiala din 1475
cu Matiaş, 165-6. Vlad Ţepeş e trimes de acesta în
Ardeal, 166-7. Matiaş întăreşte învoiala cu Ştefan, 167.
Cetățile atacate de flota turcească la întoarcere, 167-8.
Întărirea

legăturilor cu Polonia,

168. Matiaş

Corvinul

la Şabaţ, 168. Luptele în Bosnia ale lui Ţepeş şi ale

Despotului Vuc, 169.
II. Lupta

de la Războieni

(Valea-Albă)

. . . pag. 169

Ștefan luptă cu singurele sale mijloace şi afirmă că
e neatîrnat, 1609-70. Regii vecini ai grijă de afaceri
casnice, 170. Ștefan se coboară la Iaşi în 1476, 170.
Nouă solie turcească cu cereri la Ștefan, 170-1. Gă-
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tirea unei

flote; Sultanul

însuşi

O parte din Turci spre Apus,

meşte

la Varna

un sol polon,

pleacă

la oaste,

171-2. Mohammed

171.

pri-

172. Purtarea Apuseni-

lor (Papa, Veneţia) faţă de Ștefan, 172-3. Cei
doi regi
vecini şi primejdia Moldovei, 173-4, Pregătiri
la Chilia
şi Cetatea-Albă, 174. Ștefan la Birlad, 174-5.
Sosirea
Turcilor, ajutaţi şi de Laiotă, prin Dobrogea,
175. Apă-

rarea
spre

Dunării de Şendrea şi luga, 175.

Suceava,

sînt lăsați
Războieni,
tanul, 178.
Adunarea
mani, 181.
răbiile

175. Năvâlirea

merg

a se întoarce acasă, 176-7., Lupta de la
177-9. Chipul lui Mohammed al II-lea SulE falş că Ștefan a fugit în Polonia, 179-80.
țeranilor în jurul lui, 180. Ciuma între
duşTurcii nu pot lua nicăiri cetăţile, 181.
Co-

lor se -înneacă,

182.

Ardeal e oprită de Ungurii

lui Ștefan

Turcii

Tatarilor, 175-6. Ţeranii

Bâthory,

Voevodul

Năvălirea

lui

Laiotă în

ce vin, 182. Înnaintarea
ardelean, şi întoarcerea

Sultanului, 182-3, Ștefan iese din munte,
183. Planuri
de mare războiu creştin împotriva
Turcilor, 184. MăSuri pentru aducerea îndărăt a
lui Ţepeş, 184-5. A
doua Domni
Turcii,

e a acestuia,

185-6,

185.

Moartea

”

lui în luptă cu

II. Imprejurările muntene
pănă la aşezarea în Scaun
a lui Vlad Călugărul
.,
eee
ee e pag, 188
Gătirea

lui Ştefan

impotriva

e oprită de nepăsarea

lui Laiotă,

lui Bâthory,

187.

186-7. Lupta

Boierii

cei
ISS. Noul Domn, Basarab-c
el-Tinăr, trimete soli la
Unguri, 179-80. Moartea Mari
ei din Mangup, 189. Soliile lui Ştefan
noi ai lui Ştefan,

regelui

189-90.

187-8.

Gonirea

lui Laiotă în Ardeal,

în Apus, 189. EI făgăduie
şte închinare
189. Pregătiri turceşti
la Dunăre,
turc

Casimir,

Flota

ească iea Matrega,

190. Oastea de
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uscat

e învinsă în Ardeal

la Cîmpul-Pinii,

190-1. Ur-

mărirea învinșilor, 191. Laiotă prinde o parte din familia lui Basarab-cel-Tiînăr, 191. Acesta lipsia din
Scaun,

191-2. Întoarcerea

lui, 192. Moartea

lui Laiotă

în Braşov, 192-3. Biruinţi ungureşti în Bosnia şi Serbia,
193. Ştefan nu dă Turcilor trecere în Polonia, 193.
El ţine pe Domnişorul muntean Mircea-Vodă, 193.
Tepeluş merge la Poartă, 193-4. Muntenii întăresc cetatea Crăciuna, 194. Zvon că Turcii vin asupra Ardealului, 194. Ei lovesc Orşova; Ardelenii se string la
Cohalm, 195. Ţepeluş prieten al acestora, 195. Mircea-

Vodă în tabăra lui Ştefan, 195. Turcii vin în Moldova
pănă

la Lurica-Mare,

196.

Moartea

lui Mohammed

al

II-lea, 196. Lupta între fiii lui, 196. A doua luptă de
la Rîmnicul-Sărat (întăia la 1473), 197: Cad boierii
Şendrea şi Costea, 197. Fuga lui Basarab; Mircea,
Domn; steaguri la regele Matiaş, 197. Boierii ce ajută
pe Basarab fugar, 197-8. Vlad Călugărul, trimes din
Ardeal, rămîne Domn, 198. Acesta se înţelege cu
Turcii dunăreni (Ali-beg), 198. Basarab se întoarce în
iarnă, 199. Alexandru, fiul lui Ștefan, vine asupra lui
şi iea Crăciuna, 199. Basarab în Gherghița; e ucis la
Glogova, 199. Vlad adună în jurul săi pe toţi boierii

munteni, 199-200. Foaie din evanghelia dată de Ștefan
mănăstirii Putna la 1488, 200. Vlad trăieşte în pace
cu Ştefan, 201. Moartea lui Bogdan, fiul lui Ştefan,
al Cneajnei, fata lui Alexandru-cel-Bun, şi a Vornicu-

lui Stanciul, 201.-Moartea lui Petru fiul lui Ștefan, 201.
Rudele lui Ștefan rămase în viaţă la 1481, p. 202. Căsătoria lui cu Maria fata Raduiui-Vodă şi naşterea lui
Bogdan-Ylad, fiul lor, 202.
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1V. Căderea Chiliei şi Cetăţii-Albe

. . . pag. 203

Pacea dintre Unguri şi Turci, 203. Moldova are
graniţile paşnice, 203. Se întăresc cetăţile ei, 203.
Elena, fata lui Ștefan-cel-Mare, iea pe fiul “Ţarului

Ivan,

204.

Naşterea lui Dimitrie, fiul lor, 204. Pregătiri

de războiu ale Sultanului Baiazid al Il-lea, 204. Ienicerii cer să se lupte, 204-5. Oastea turcească, 205.

Vlad-Vodă se uneşte şi el cu ea, 206. Luarea Chiliei

şi a Cetăţii-Albe, 206-7. Întoarcerea Sultanului, 207.
Purtarea Ungurilor cu acest prilej, 208. Polonii ajută
pe Ştefan fiindcă şi ei văd drumurile lor de negoţ
închise de Turci, 209-10. Dieta de la Thorn pentru

ajutorul
oșteni

Moldovei,

lui Ştefan,

210.

210.

Țarul

nu

vrea

Jurămîntul

de

să

trimeată

credință

făcut

de Ştefan lui Casimir, la Colomea, 210-1. Sosirea
Turcilorcu Domnişorul Hromot şi arderea Sucevei,
211. Ştefan se întoarce cu călăreți poloni, 211. Lupta
Imi cu Turcii la Cătlăbuga, 211-2, Întoarcerea
lui
Hromot cu Turcii: el e învins şi ucis la Şcheia,
212.
Toan-Albert, fiul regelui Casimir, vine la Lemberg
,
dar se bate numai cu Tatarii de peste Nistru,
212-3,
Polonii încheie la rîndul lor pace cu
Turcii, 213.
Ştefan însuşi dă bir Turcilor şi ca
zălog pe fiul său
Alexand
ru,

213.

CARTEA
1. Luptele

V. CEI DIN URMĂ ANI DIN VIAȚA LUI
ȘTEFAN-CEL-MARE.
cele d'intăiă

Schimbarea
Matiaş

Corvin

cu Polonii.

îndreptării
îl părăseşte;

politice
moartea

.

,

.
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a lui Ştefan,
lui

.

Matiaş,

217.
cînd

Turcii ameninţaă Ardealul,
217-8. Lipsa de tragere de

--

Sr
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pentru Ştefan, 218-9. Hotărirez aces-

tuia de a-şi aduna birul pentru Turci prădind Polonia, 219. Prada din 1489 a Tatarilor în Polonia,

219-20. Ştefan pune mîna pe Pocuția, 220. Casimir i-o
cere îndărăt, 220. Felul cum s'a făcut lovitura: bo-"
ierii cei noi ai lui Ştefan, 221. Cucerirea, 221. Nepu-

tința Polonilor

de a goni pe

Moldoveni,

222.

Lup-

tele pentru Coroana Ungariei între Vladislav şi IoanAlbert,'922. Moartea lui Casimir, 9222. Nouă pradă a
Tatarilor, 223. Fiii lui Casimir, 293. Alegerea ca rege
a lui Ioan-Albert, 223. Negocierile lui Ştefan cu Alexandru, cneazul litvan, frate al lui Ioan-Aibert, 223-5.
Păstrarea Pocuţiei de către Ştefan: loan Grumază staroste romănesc al Cernăuţilor, 925. Măsuri ale lvi
Joan-Albert contra lui Ştefan, 225-6. Pacea încheiată
de Rege cu Turcii. 226. Prădăciuni turceşti pe la Severin şi în Ardeal, 9226. Nouă pradă a Tatarilor în
Polonia, 226-7.
II. Lupta

de la Dumbrava-Roşie.

.

.

.

.
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Planurile de cucerire a Moldovei înfăţişate lui IoanAlbert de Callimachus şi de cneazul Alexandru, 227.
Îndemnuri către un război al Polonilor cu Turcii,
227-8, Înțelegerea de la Leutschau între toţi Iagellonizii pentru lupta împotriva

păgînilor,

biruinţi ale Rominului bănăţean

228-9.

Ultimele

Pavel Chinezul, 229,

Vlad Călugărul se înţelege împotriva Turcilor cu
Ştefan, 229-830. Gătirea unei mari oştiri polone pentru

scoaterea

'Turcilor din

Chilia şi Cetatea-Albă, 230,

Ştefan

învoieşte

Ioan-Albert,

se

cu

230.

Înnainta-

"rea Polonilor, 230-1. Soli între Ioan-Albert şi Ştefan, 231-2. Regele pleacă duşmăneşte asupra Su-

cevei, 232-3. Pianul

de a face Domn

în Moldova pe
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Sigismund, fratele lui, 233-4. Cele dintăiii ciocniri cu
straja moldovenească, 234. Ruinele Curţii domneşti
din Suceava, 235. Ştefan se coboară la Roman. Leșii

bat Suceava,

236. Asediu de cetate după o frescă la 1mnă-

năstirea Dloldaviţa, înfățişînd lupta Grecilor din Cou-

stantinopol
cu izbîndă

cu Turcii, 237. Suceava
Polonilor, 938-9. Sosirea

se împotriveşte
ca mijlocitor a

lui Birtoc Drâgfiy, Voevodul Ardealului, 239. Plecarea
îndărăt a Regelui, 239-40. Codrii Cozminului : trecerea
unei părţi din oştire prin ei, 240. Lupta din ziua ur-

mătoare

cu

pe Mazoviţi
în Polonia,

Moldovenii,

240-2. Vornicul

la Lenţeşti,

242. Prada lui

la 1498,

Boldur bate

Malcoci-beg :

243. Sosirea prădalnică

a lui Şte-

fan în aceiaşi ţară, 243-4. Anarchie în Polonia şi Lit-

vania,

244. Pradă tătărească, 245. Năvălirea de toamnă

a 'Turcilor, 244. Ştefan e totuşi bucuros de pace cu
creştinii: dovezile iubirii sale pentru dinşii, 245, El

bate

pe

Turcii ce

se întorc

din

Polonia,

245-6. Un-

gurii mijlocesc pacea în 1498, 246. Întâia învoială, din

acest

Ştefan
Pacea

an,

246. A doua

solie

ungurească

trimete acolo pe Hatman
din

1499

cu Polonia,

în

Polonia;

şi un pisariă, 246-7,

247-8,

UI. Lupta din urmă pentru Pocuția .
. , pag. 218
Plan de războii al tuturor creştinilor cu Turcii
, 249.

Îndemnuri din Apus către Ștefan, 248-9, Vorni
cul Boldur loveşte în 1499 Chilia şi Cetatea-Albă,.
249.
Soli
moldoven

i în Apus și la regele Vladislav, 249.
Ştefan,
nefiind ajutat, e silit a face pace cu
Turcii, 249. Solia
turcească, din 1503, la Suceava,
249-50. Birul țerilor
româneşti către Poartă, 250. Ele
aduc pacea din 1503
între regii vecini şi Sultan, 250.
Negocieri ale Polonilor cu
Turcii

şi

prăzi

tătăreşti

în

țara

lor, 250.

CUPRINSUL
Moartea lui

Ioan-Albert, 251.

769
Ştefan face să se taie

capul, în Polonia, lui Ilie, fiul lui Petru Aron, 951.
Cele dintăii solii între noul rege Alexandru şi Ştefan, 251-2. Acesta se arată gata să se judece pentru
Pocuția,

" hotărit,

253.

Polonii

253-4.

nu

trimet oamenii

lor la sorocul

Cearta dintre arşi ginerele săi, re-

gele polon, care căuta să răspîndească legea catolică,
254. Încercări de împăciuire între ei, din partea lui
Ștefan, 255. Ţarul se miînie împotriva Elenei, fata lui
Ştefan, şi împotriva lui Dimitrie, fiul Elenei, 255-G.
Moartea, peste puţin timp, a acestora, 256. Polonii

caută să aţiţe pe Stefan asupra Ţarului, 256. Planuri

de luptă creştină cu Turcii, 256-7. Luarea Vidinului
şi Cladovei de Unguri, 257. Ei lovesc Nicopolea,
257. Ștefan chiamă pe Țar la luptă cu Turcii, 257.
Războiul între Polonia şi Moscovia, 257. Tataril din

Crimeia pradă în ţerile Regelui, 257-8. Groaza în Po-

lonia, 258. Frica de o răscoală a Rutenilor,
darea dregătorilor de la hotare, 258. Veşti

de trădespre

năvălirea lui Ștefan, 258-9. Ştefan în Pocuția, 259, E!
vorbeşte de pace negustorilor din Lemberg, 259. El
cere judecată:
IV.

Moartea

mijlocire

a Ungurilor,

lui Ştefan-cel-Mare

260.
.

.

.

.

pag. 260

Boala lui Ştefan: medicii chemaţi de dinsul, 260.
Mănăstirea Putna, după o zugrăveală din veacul al
XVill-lea, 261. Moartea cardinalului Frederic, fratele

regelui Poloniei, 262. Regele Alexandru iea măsuri
pentru a smulge Pocuția din minile lui Ştefan, 262,
Aceasta

nu

se face; frică de Turci,

pace, 263. Nouă dezbateri supt

cu cari se făcuse

mijlocirea Ungurilor,

263. Regele pleacă în Prusia, 263. Descrierea lui Ştefan la bătrineţă, 264. Pagină dintro evanghelie din
24

|
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vremea lui Ștefan-cel-Mare (de la. Homor), 264.
Doamnă
Maria; fiul ei, Bogdan, 265. Boierii de la sfirşit
ul Dorm.niei lui Ştefan, 265. Clerul moldovenesc pe
acea vreme,
265. Starea țerii atunci, 265-6. Legăturile
cu străină-

tatea, 266. Ceartă între boieri pentru urmaşul

ce tre-

buie să se dea lui Ştefan, 266-7; Acesta
împacă lucrurile, 267. Moartea şi îngroparea lui Ştefan
, 267. Caracterisarea lui, 267. Piatra de Pe mormântul lui
Ştefan, 968,
CARTEA

VI.

MOȘTENIREA

LUI

ȘTEFAN-CEL-MARE,

Nedestoinicia urmaşilor lui Stefan,
273. BogdanVodă fiul lui Ştefan, 274-5. Ștefăniță,
fiul iui Bogdan,
-275-6. Petru Rareș, fiul din florial
lui Ştefan-cel-Aiare,
277-8. Gonirea lui de către Sultanul
Soliman-cel-Afare,

"279. Ștefan, zis Lăcustă, fii al lui Alexa
ndru şi nepot
de fiii al lui Ştefan-cel-Mare, 279-80.
Alexandru-Yodă
Cornea, fiul lui Bogdan Orbul, 280.
A doua Domnie
a lui Petru Rareș, 281. Ilie: Rareş
281. Ştefan Rareş,
fiul lui Petru-Voda, 281-2. Mănăstirea
JMoldaviţa, făcută
de

neanu,

Alezandru-ceBun,
l- 982,
ful lui Bogdan-Vodă, 283.

Alexandru ' LăpuyDespot-Vodă, 283.

Tomşa Hatmanul îşi zice Ştefan Vodă,
283-4. A doua
Domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu
şi fiul acestuia,
Bogdan, 284. Turcii trimet Dom
npe Ioan, fiul lui
Ștefăniță
Domnu

: el luptă

moldovean

însă

a lui

cu

dinşii, 284-5.

Numirea

Petru “Şchiopul, fost

muntean, nepot de fiică al
lui Petru Rareş, 285.
Ioan-Vodă, 285-6, Iancu-Vodă
Sasul, fiul :lui
Rareş, 286. Ștefan-Vodă,
fiul lui Petru Şchiopul,

Aron-Vodă,
manul

fiul lui Alexandru

Răzvan

își zice

Lăpuşneanu,

Ștefan-Vodă,

237.

ca

Iomn
Falşii
Petru
236-7.

287. atPolonii

în-
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temeiază dinastia de obirşie boierească a Movileştilor,
287-8.

Al doilea

Ştefan Tomşa, 288.

Radu Mihnea, ne-

potul de văr al lui Petru $chiopul, 2S8. Domni străini,
259. Vasile Lupu, 288-9. Ștefăniță, fiul acestuia, 289.
Durani din boieri de ţară, 289. Ştefan Petriceicu, 289.
Ștefan Racoviţă, 289. Domni dintre Greci înrudiţi cu
Domni saii boieri romîni, 2989-90. Familia Callimachi
(Calmăşul), 290. Domni curat greci, 290. Pierderea Bu-

covinei şi Basarabiei, 290.

Noii

Războiul din 1877 şi pomenirea

Domni

de țară, 290.

lui Ştefan- cel- Mare

în

1871, 290-1.
CARTEA

VII.

AMINTIREA

|. Şteian-cel-Mare

LUI

la cronicari

ŞTEFAN-CEL-MARE.

.

.

.

.

.
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Ştefan în cronica lui Ureche, 295-6. Legenda despre
el în cronica lui Ureche, 296-7. Ceilalţi
se încălzesc la aducerea aminte despre

cărturari nu
dinsul, 297.

II.

. .

Panegiricul

Soarta

Putnei

219-9. Ruinarea
îunoieşte,

lui Stefan-cel-Mare.

300.

în războaiele

.

veacului

pag. 298

al XVII-lea,

ei, 299-300. Mitropolitul Iacov L-iă o
Archimandritul Vartolomei

Măzăreanu,

300-1. Cuvîntul săi despre Ştefan (Panegiricul), 301-2.
i!!. Ştefan-cel-Mare şi şcoala literară nouă . pag. 302

Putna e organisată prin legea austriacă asupra mănăstirilor, 802. Tablourile şi poesiile lui Gheorghe
Asachi despre Ştefan, 302-3. Pomenirea lui Ștefan în
cuvîntul de deschidere al cursului lui Mihai Kogălniceanu, 303-4. Cunoaşterea lui Stefan prin tipărirea Le-

topisiţelor Moldovei, 304. Ştefan la Alecu Russo, Costachi Negruzzi şi Vasile Alecsandri, 304-5.

872

IV.

CUPRINSUL

Ştefan-cel-Mare în literatura poporului. Pomenirea lui în timpurile din urmă
..., pag. 305

Copilăria lui Ştefan, 306-7. Legende locale despre
dînsul, 8307-10. Legenda despre învierea lui Ştefan,

310. Cărturarii nu pot scoate inspiraţie nici din cronici, nici din legende, 310-1. Dezgroparea rămășițelor
lui Ștefan, 311-2. Slab răsunet al ceremoniei. 312. Serbarea de la Putna, în 1871, 319-3. Statuia lui Ștefan-

Vodă

în

313-4.

Datoria

Iaşi:

poesiile

lui

Eminescu

şi Alecsandri,

scriitorilor de astăzi, 314-5.

DE

UNDE

SÎNT

Ștefan-cel-Mare,

LUATE

după

pictura

ILUSTRAȚIILE
din

Voroneţ, în

Onciul,

Geschichte der Bukowina vor der Vereinigung init Osterreich,
din «Die Osterreichische Monarchie in Wort und Bild»;
Viena, 1899, p. 29.

Viad 'Pepeş, după pictura din Ambras (sfârşitul veacului
al XV-lea), fototipie în Iorga, Acte și fragmente, II. Fototipie după o copie, în 1. Bogdan, Vlad Țepeș..
Matiaş Corvinul, după un baso-relief, în Monumente

Zicana historiam Ihingariae îllustrantia,
thiae

Corrini, Hungariae

regis,

seria |, VI:

Va-

Mat

epistolae ad Romanos fon-

lifices datae et ab eis acceptae; Budapesta, 1891, in 40,
Sultanul

Mohammed,

după

«Constantius», în Hertzberg,
des osmanischen

o medalie

contemporană,

de

Geschichte der Byzantiner und

Reiches; în , Colecţia Oncken ; Berlin, 1883,

in 8 (la p. 618).
Foaie

din

evanghelia

de la

Putna,

cerea fotolitografică, în Revista , pentru

1488,

după

istorie,

reprodu-

archeolagie

ș? filologie, I, tabla 16.

o oa

ap

Ruinele Curţii domneşti
schichte der Bukouina, II,
Asediu de cetate, după
Mănăstirea Putna, după
Foaie din evanghelia de

din Suceava, după

Kaindl,

Ge-

Cernăuţi, 1903, pp. 8-9.
Kaind!, 7. c., p. 85.
acelaşi, pp. 88-9,
la Homor, după Onciul, 7. c., p. 19.

Piatra de pe mormîntul lui Ștefan-cel-Mare, după E. Kozak,
Die Iuschriften aus der Bukowina, k, Viena, 1903, p. 81.
Mănăstirea Moldaviţa, după Kaindl, 7 c, p. 811.

1 Afară de ruinele Curţii “din Suceava, Kaindl “însuș şi-a luat ilustraţiite din «Die Osterr. Monarchie in Wort und Bilde.

DE TIPAR

ŞI ADĂUGIRI

Aş crede astăzi că moartea lui Alexandru-cel-Bun sa întîmplat în iarna saii, mai degrabă, în primăvara anului 1433,
fiindcă privilegiul dat de Ilie Sibiienilor, în April (Bibl. Ac.
Rom., în-copie), pomeneşte pe toată familia lui, dar nu şi
pe bâtrîn.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Ă

|

57, r. 7 de sus, a se adăugi după însă»: cîn Mai»,
71. Actul lui Petru Aron e din 1458,
|
122, r. 12 de svs, ceteşte «liipnic», în loc de <«Lipia».
188, r. «1 de jos, ceteşte alor», în loc de «lui».
197, r. 1 de sus, cetește «1473», în loc de «14725.
199, r.5 de sus, ceteşte «cumnaţi» în loc de «cunoscuţii»,

iar” 6 de sus, ceteşte «Crăciuna», în loc d& «Crăciun».
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