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pe cardinalul Andrei Bathori. — XLIII. Acesta se întorce din

Polonia ; Sigismund
Dietă prinț
afla atunci

(”primesce

cu prietenie şi "1 proclamă

al Transilvaniei în locul
Mihaiu- Vodă. =
N

în

săii.
— Primejdia în care se
ea socială a muncitorilor

plugari în România până la așegăminlul hi

Mihaiti- Vodă.

I.
Am vădut că la propunerea ce împăratul Germaniei făcuse regelui Poloniei de a intra în legătura creștină în contra Turcilor, acesta îi răspunse
întrun chip rece şi nehotărit, adăogend că trebuie
a consulta dieta şi că atunci îi va da răspuns. În
7 Fevruarie 1595
lone la Cracovia.

se deschise dieta republicei poPapa trămise acolo pe legatul

săi, Annibal de Capua, Arhiepiscop al Neapolei;
care împingea pe rege şi pe Poloni a.se alia cu
împăratul şi cu tâte poporele creștine în contra
dușmanului comun al creștinătății. Acestă trebă
importantă se desbătu cu multă înfocare. Regele
era aplecat spre acâstă unire şi acei ce ţineai de
curte sfâtuiaii alianța cu împăratul, în numele religiei ce o poruncea. Cei-l-alţi declaraii că nu e
prudent

de a rupe o pace

de şepie-deci

de ani cu

—
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Turcii si a pune în primejdie
mântuirea patriei
lor, spre a face Slujbă străinilor
; că răsboiul va
nasce multe rele care anevoie
se voră pute vindeca; că, în lipsă de arme şi
de bani, trebuie mai
întîi a aduce ţcra într'o stare
înfloritâre şi puternică. Partisanii războiului
Propuneaii a pune un
bir de un scud de tot capul
de evreii, precum se

făcuse la 1578, în războiul cu
Muscalii. I6n Sarius
Zamoisky, cancelarul regatului
şi marele hatman
al corânei, care avea mare înrîu
rire în dietă şi în-

torcea inima

regelui după cum voia,

ura

pe

Nemţi
şi se lupta în contra lor, sprij
inind că ar fi cu primejdie a se amesteca în acel
război, şi adese
repetând vorbele lui Stefan
Bathori: că republica
Poloniei, câtă. vremeva fi aliat
ă cu Turcii. Vă păstra. Mărirea „ei, Acestea se petr
ecură înainte de sosirea lui Stanislas Pavlovici,
episcopul Oltmiitzului
şi lui Venceslas Berka, solii
din Partea împăratului,
precum
și a lui

Dimitrie Napradi, Prepositul
Aradului, Nicolae Soco şi Miha
iu Kelemeşi, trămişi
din partea dietei Ungariei,
pe lîngă care se uniră
şi depu

taţii lui Bathori, prinţului
Transilvaniei, ai
lui Mihaiu, Domnul Țărei
românesci şi ai Domnu-

hui Moldovei.

Dieta se

Wardin

partea electorului

prelungise

spre

a aștepta
sosirea acestor soli, Cei
din partea electorului
de
Brandeburg,
In Costitz și In Benk
endorf de
şi

din

Saxoniei,

Nicolae

—

Christofor

şi

Reusner

în Cracovia

demna

pe
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Brokendorf,

la sfîrșitul

pe Poloni a 'şi uni

păratului,

ca să apere

lui

sosiră

Martie,

asemeni

spre

a în-

puterile lor cu ale îm-

o causă așa dreptă.

Legatul

tate:
Papei, Malespina, își îndoise obicinuita sa activi
la.
când
e,
părţil
îl vedeai alergând mereii în tâte
cei
la
când
rege, în audiență particulară cu solii,
mai de căpetenie nobili și senatori, visitându-i în
deosebi, împingEndu-i, îndemnându:i, amenințânduiă, silindu-i pe toția nu

sta de

laturi din acestă

cruciată în contra păgânilor. Dar tote acestea căNemţilar
dură dinaintea urei ce Zamois

el avea pentru pacea _su...Turcii. Şi
şi aplecării ce
pese
a le
ca” fGtE Că, spre a nu descuragia pe soli și
o
lăsa sperarea putinței unei învoieli, se numise

comisie din senat, spre a cerceta condiţiile tractatului propus de împăratul, dar nu se încheie nimic, trăgănândla vreme până când sosirea unui
căauş turc cu scrisori din partea Sultanului către
rege şi din partea lui Ferhat-Paşa către senat,
cerând de la Poloni păstrarea păcii, priimind un
răspuns favorabil, tâte nădejdile solilor se curmară
şi ei fură siliți a se întârce la locul lor fără de
nici o ispravă,

—
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II.

În vreme ce Sinan-Pașa se apropia

de Dunăre

ca să năvălescă peste țările române şi câ d, se vestisăcă”Și Tătării
aveaii să năpădescă, în Moldova

iiizjatorul Turcilor, Răsvan-Vodă, văgendu-şi țera

slăbită” de atitea nevoi ale răzbâielor, ale Domnilor
tirani și răsipitori de ţeră,

vădând

tâtă

partea

de

vetrile,

boierii,

în

Jos a Moldovei pustiită, locuitorii ei în de obşte
răsipiţi, fugind înspăimîntaţi de sila ce ii se facea
da

fi războinici

şi d'ași

apăra

capul cărora se afla unul numit Nedelcu, om cu
mare autoritate, desperând de mântuirea, țării lor,
trăgendu-se de dînsul și năzuind în ajutâre străine,
fu silit a se adresa la Poloni cerând alianţă şi ajutor împotriva păgânilor. Răspunsul ce dobindi fu

că, de vreme

ce

nu

este

în

stare

a-şi apăra

ţera,

să se lepede de alianța cu creştinii şi să se supună
mai bine “Turcilor. Ast-fel, strimtorat din tâte părțile, Răsvan-Vodă, pe care Sigismund Bathori îl

chiăma într'ajutor, vedând că singur nu-și
va pute
apăra ţera, atunci, la nevoie de a veni
: Tătarii,

hotări a se duce în tabăra lui Bathori, în
contra
lui Sinan. De aceia, luându-și soția și
încărcân-

du-și avuţiile

Transilvaniei.

în care,

cu stea

ce

avea,

luă calea

—
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Îndată ce se află în Polonia de plecarea lui Răsvan, marele hatman Zamoisky, care se afla nu departe de graniţă, hotări a se folosi de războiul
dintre Români și Transilvani cu Turcii, spre a cuprinde ţera Moldovei, rămasă fără stăpîn, a osmulge de subt influenţa prinţului Transilvaniei și
a împăratului Germaniei şi a așeza în acea ţcră
vechile pretenţii de supremație ale Polonilor. Aceste
pretenţii erai că Moldova. ar fi fost vre-odată un
feud..al.. Poloniei. Pentru aceia, luând de pretext
că,

de

vreme

ce

se

aude

că Tătarii

risthenele şi se apropie de Moldova

ai

trecut

Bo-

pe drumul nu-

mit Wegru, apoi acestă apropiere a Tătarilor, putend aduce vătămare provinciilor polonese mărginașe,
cum Pocuția, Rutenia şi Podolie, este nevoie ca el
să iea posiţie în Moldova, spre asigurarea Poloniei.

Având puţine oștiri pe lîngă dinsul, el se adresă
la Cazaci, chiămându-i în ajutor; dar aceştia, mânioși căci Zamoisky

le refusase

d'a le plăti 1€fă şi

le declarase că, de vorii supăra si jefui vre un
oraş turcesc, îi va privi ca duşmani ai Poloniei,
în loc de ai veni într'ajutor, năvăliră în Polonia
şi deteră în jaf provinciile Volinia şi Podolia. Trămişii lui Zamoisky către rege, cerându-i ce să facă,
îi aduseră acest răspuns: «Portă-te după împrejurări!>

Hatmanul,

fără a aştepta o hotărîre lămurită din

—
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partea regelui, îşi urmă planul săii. Spre a se descărca 6re-cum de răspunderea ce putea să cadă
asupră-i, el convocă un sfat ostășesc, în care pofti
pe toți senatorii din tabiră și din vecinătate și-i
făcu să priimescă hotărîrea lui. Spre a nu pica în
vrăjmăşie cu Turcii, prin acestă demonstraţie, el
trămise un sol la. Sinan-Pașa cu declarație că Polonia, fiind legată de vâcuri de o prietenie strînsă
cu Pârta otomană, doresce a o păstra nesiluită;

că acestă prietenie nu s'a clădit prin năvălirea de
curâud

a Tătarilor

Polonesii acum

că intrarea

în Polonia;

ce facii

ţintesce numai a pune

în Moldova

în contra. "Tătarilor ce

subt ocrotire hotarele polone

se apropie de dinsele; că organisaţia ce are să
iea Moldova nu va fi împotrivitore dreptului Porții,
ci din

contră,

acestă

ţeră

va

rămâne

ca

şi

mai

nainte, o mijlocitâre între Turcia și Polonia, puind
ast-fel

distanță

între

hotarele

lor,

pricină de războiii și chiezășuind
tor două naţii.

depărtând

ori-ce

prieteșugul aces

VII

În 27 August, la facerea dilei, Zamoisky porunci
să dică trîmbiţile şi trecu însuși, cu armia lui, Nistrul care era f6rte scădut atunci, prin trei locuri

—
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şi în not). Armata polonă era veselă și plină de
încredere în generalul săi. Îndată văEdură cu bucurie că sosi și Zolkiewsky cu rămășița regimentelor Liovului. În Hotin, cetate a Moldovei, pe

marginea Poloniei, era numai o garnizână de două
sute Unguri. Îndată ce locuitorii afiară de plecarea
lui Răsvan și de întrarea lui Zamoisky, temendu-se
d'a trage asupră-le răsbunarea Polonilor stă a
Turcilor, prin silă şi amenințări isbutiră a scâte
din acestă cetate garnizâna și a-i deschide calea
spre a trece în Transilvania. O deputaţie numer6să de locuitori, viind atunci să ceră protecţia
regelui Poloniei, numai ca să-i scape să nu cadă
în mânile Turcilor, Zamoisky puse în cetate garnizOnă polonă şi comandant pe comitele Beltzan.
Boierii ce însoţise pe Zamoisky din Polonia, îi
îndemnară a cere un Domn. Între candidaţii ce se
arătaii, era un grec Gre-care ce ținea pe fata unui

domn Alexandru Bogdan și trăise în Polonia; dar
acesta fu depărtat, căci Moldovenii uraii pe Greci
1

sosi

La

1 Octomvrie,

cancelar;

nizână.
dovei,
prin
6meni

Zamoisky

a doua-gi la Hotin
el puse

Cinci
unde

comitele
cu

acolo

care

trecu

se

cu

închină

comandant

armia

lui

de popor

pe graful

Nistrul

la

Belizan

şi

marele

cu o gar-

dgile după aceta, el merse la Iaşi, residența Mol-

fu priimit cu multă
Lyblin,

curagiii.

încă

1500

cinste.
călăreţi

Craiul

Poloniei

şi 2000

trămise,

de pedestraşi,

—
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şi pe domnii străini, Ceialalţi candidaţi fură Luca
Stroici,

logofăt

mare

și vornicul

Ieremia

Movilă,

ce se aflaii în tabăra lui Zamoisky. Ei emigrase
din Moldova cu Petru-Vodă-Schiopul, la 1591 când
acesta preferi a se lepăda mai bine de domnie

decâ
_a ări”
t hărâciul ţătet, după cum cereaă
Turcii. În vremea petrecerei lor în Polonia, pen-

tru dragostea ce arătară cătră acea țeră și slujbele
cei făcuseră, ei dobîndise titluri de nobleță în
Polonia. Ieremia, prin bogăţiile şi moşiile sale și
prin alianțele sale cu cele mai însemnate familii
polone, fu favorisat și Zamoisky de sineşi îl numi
Domn, cu aceste condiţii, ca el să trămită o deputaţie la Regele Poloniei ca să-l râge să priimescă
pe Moldova sub ocrotirea şi ca un feud al regatului polon;

ca

el să se bucure

de ţera

Moldovei,

socotindu-se cu titlul și rangul de Palatin al Poloniei; ca, întemplându-se ca creştinii să biruie pe
Turci, atunci Moldova să rămână supusă singur
numai

Poloniei;

iar

dacă

pacea

cu

"păstra, Ieremia va cârmui țera, după
muito și cei mai dinainte Domni,
ori-ce cas,

credinţa

aceste condiţii

şi,

mis
S6liE regelui.
“

regelui Poloniei.

întărindu-le

Porta

se va

cum ai cârpăstrând în
Movilă

prin jurămînt,

priimi

tă-

Familia Movilescilor care acum, pentru peirea
Moldovei, se urcă pe scena politică, începu a se

—
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face cunoscută din vremea lui Stefan-Vodă cel
mare. Când acest vitez Domn merse de întempină
Ja Schee pe Siret, pe Hroiot Ungurul ce năvălise
în țeră, îi cădu

calul,

ucis

în

bătaie.

Atunci

un

Purice-Aprodul dete calul lui Domnului sii; iar
Stefan-Vodă nu putea încăleca în grabă, fiind om
mic, și-i dise Purice-Aprodul: <Dâmne, ei mă
«voii face o moviliţă și vino de te suie pe mine
«şi încalecă». Şi puindu-se pe dînsul Stefan-Vodă
a încălecat pe:cal, dicându-i:

«Sărace Purice,

de-oi

«scăpa eii şi tu, atunci ţi-i schimba numele din
«Purice, Movilă!» Voind Dumnedeii, isbutind în
bătaie Stefan-Vodă şi scăpând şi el şi Aprodul,
îl făcu boier armaş-mare și, dintru acest Purice se
trase n€mul Movilescilor.
În vremea aceia sosi la Hotin Ambrosie Casquida, din partea lui Sigismund, principele Transilvaniei, cu scrisori către Zamoisky, prin care îl
poftea să lase Moldova,

căci

e a lui și îi anunţa,

că Sinan trecuse Dunărea cu mari oştiri, adăogind
ca să se unâscă împotriva vrăjmaşilor comuni și
să oprescă

năvălirea

Tătdrilor.

Zamoisky

răspunse

că Moldovenii sunt fârte întăritați asupra lui Răsvan,

pentru

care

își

alesese

ei alt

Domn;

că el

nu pâte singur a vorbi despre alianță şi că trebuie
a se înţelege întru acesta cu regele.
Zamoisky,
—Aut,

intrând în grije
Rom, W. Bălcescu. II,

de venirea Tăţarilor, “

—
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începu a căuta o posiţie bună,

în care la nevoie,

să se potă apăra cu stea sa,
era numai de dece mii Gmeni,

care se spune că
împotriva nuorilor

de Tătari
cum

dorea,

şi riul lasa

şi, pogorându-se
și își aşedă

la

vale,

găsi

tabăra

între

rîul Prutului

(Jijia
?), înconjurând'o,

după

un loc
obiceiul

polones, cu o îngrădire de care; ambele rîuri nu
numai că apărau tabera, dar încă slujeaii spre a
transporta mai lesne bucatele,
După ce sfârși de

a-și întocmi tabăra, Zamoisky îşi lepădă vesmintele sale de Hatman, se îmbrăcă ca un simplu
soldat şi intră

pe ascuns

cu ochii dacă

castelul

tări în grabă;

dar

găsi

în

laşi,

acestui
orașul

voind

oraș

să

vadă

pâte a se în-

stricat

şi

ars de

curend de Cazaci, după cum am vEdut, și înfăţişând o tristă privelişte de grămedi înnegrite, Ca.
stelul numai sta în picidre, zidit fiind de petră

tare 1), precum și trei biserici grecesci, una armenescă şi alta catolică, tâte de petră, şi. zidirea băi-

lor d'o architectură orientală minunat de frumâsă.
Zamoisky se încredință îndată că acest oraș, fiind
cu totul sfărîmat, nu se pote întări într'o vreme

1) Se vede că autorul voia să facă aci o nott mat pre larg
despre castelul s€ii Curțile domnesci din Iaşi. Dar manuscrip
tul
stii pârtă numai indicațiunea acestei intenţiunt,
Wota editorului,

—
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scurtă şi fără mari cheltuieli. Dar fiind-că Iașii era
capitala țării, Zamoisky vru să ducă acolo pe
noul Domn şi să-l pună în scaun cu multă solemnitate; el porunci la trei regimente de guardă a
însoți pe Domn la intrarea lui în oraș. Când bieţii
locuitori vădură pe noul Domn în capul unei cavalcade mărețe, intrând în oraş, eșiră din mijlocul
ruinelor

și

din

găurile

unde

staii

ascunși

până

atunci, şi-l întempinară ocolindu-l cu strigări de
bucurie și după obiceiul locului, aruncându-i râde
îmbelșugate, cum spicuri de grâii şi struguri. Când
se apropie drumul de biserica cea mare (Mitropolia) care era sub palat, îl întâmpină vlădica în
capul clerului săă, purtând cruci şi icâne și-l duse
în altar, unde săverșindu-se ungerea obicinuită, îl
urcă pe scaunul domnesc din biserică. După ce
se sferşi rugăciunea, eșind de acolo, merse la
palat, unde Zamoisky, luându-l de- mână, îl duse
la tron,

pe

care

şedu

ca

un

prinţ suveran,

iar

Zamoisky îi adresă aceste cuvinte: «Prinţe! Ar«mele poloneze te-ai pus pe acest tron; aceleași
«arme, pe cât Dumnedeiă va îngădui, te vorii ocroti
«şi te voriiapăra.

Te-ai făcut vasal,

nu ca odiniâră,

<al unor tirani barbari, dar unui rege al unui popor
cliber și mărinimos.

Fii dar

credincios

«cunoscător în tote faptele tale».

lor şi re-

—
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IV,
Când.sosi:la: Varșovia.vestea că Zamoisky, de
capul lui; fără. împuternicirea regelui, intrase în
Moldova, acesta turbură fârte mult spiritele și se
scorni

multă

Mitropolitul

larmă

L.

din

partea

Kankowski,

celor

vechiul

ce-l

primat,

urai.

fu ce!

dintâi a cărui mânie isbucni în contra hatmanului.
El- adună îndată nobilimea marei Polonii și trămise
o sctisâre, în numele acestor dietine adunate, ară-

tând mirarea lor cea mare,
să îndrăznescă

a intra

țeră străină. și acesta

în

ca

un singur cetâțen

capul

fără

nerale. Într'aceiași vreme,
nici archiducesa (Maria?),

unei

învoirea

armii într'o

Staturilor ge-

se afla la curtea
muma
reginei,

Polocare,

după ce: visitase pe cea-l-altă fiică, principesă Transilvaniei,

sosise

acum

la Varșovia.

Acestă

archi-

ducesă, cu totul plecată la interesele împăratului
şi ale prinţului Transilvaniei, se sili, prin fiica sa,
ca

să.facă
pe

Regele

însă,

rege

deși

să

chiime înapoi pe Zamoisky,

turburat de resultatul

unei așa

de îndrăzneţe întreprinderi, nu cuteză a displace
iui. Zamoislky şi partidei lui, cărora el datora tro-

nul şi lăsă acestă trebă

în hotărîrea

senatului ce

era să se adune.

Dar hatmanul
de temere

însuşi,

şi se gândea

în tabăra
cum

sa,

va eși cu

era cuprins
cinste

din

acest pas greii ce făcuse și prin
primejdie armia şi răspunderea sa.
Sinan precum și sangiacului de la
lonia nu voiesce a rupe prietenia
doresce numai să adăpostescă de
sale din

partea Moldovei.

El

nu se împotrivi la înălțarea

rugă

lui

care pusese în
El scrisese lui
Tighina că Pocu Porta și că
Tătari hotarele
pe

Sinan

Movilă,

folosul comun al Turciior și Polonilor,
jinescă cu creditul săi, lîngă Sultanul

d'a

făcută în
ci să-l spridupă făgă-

duielile noului voevod d'a plăti un tribut înduoit
(50 mii lire, în loc de 25 mii). Dar trufaşul Sinan,
ce se afla atunci în Valachia, plin încă de sperare
că va birui pe creștini, răspunse că cugetul stă
pînului săi nu se învoiesce cu intrarea Poionilor

în Moldova, fiind destul de puternic spre a apăra
ale sale; că Sultanul dispusese de Moldova și că
mare trebuință de armia polonă ca să pună în
stăpînirea acestor ţări, pe cela căruia a dato. Un
" răspuns așa de mîndru băgă în grijă pe Zamoisky.
El se temu încă de ocasia ce da acum vrăjmășiei
dușmanilor săi din Poionia spre a-i face răi. În
acest

pas

neavând

grei,

în

care

cu sine decât

nesocotinţa

10,000

de

sa îl aruncase,

6meni,

el căută

a scăpa prin virtutea sa şi hotări a se împotrivi
bărbătesce la armia nenumărată a Tătarilor ce
S'apropia. Întradevăr, Gherei hanul Crîmului avu
acelaş gând ca Zamoisky.
Ei nu se pre grăbise

—
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a veni în ajutorul lui Sinan, după cum fusese
poftit, dar socotea a se folosi de acele turburări
spre a cuprinde Moldova şi a o împopula cu Tătari. Pentru aceia, el se sculă, împreună cu fratestă Feti-Gherei și cu nepotul săi şi tot de-odată
cumnat al sti, sangiacul Tighinei, şi plecă spre
Moldova

cu

70

mii Tătari,

cu

copiii și nevestele

lor şi 2000 Ianiceri 1). EI pretindea că, după făgăduiala şi învoirea Porţei, trebuie să stăpinâscă
tâtă Moldova, afară de partea despre hotarul Poloniei, care

se va, stăpîni

de

nepotul

săi de soră,

Adil-Ghirei, sangiagul Tighinei şi Kiliei, sub titlu
de pașă. Acesta însă nu era adevărat că i sar fi
îngăduit, căci solii ce trămise el pentru acesta la
Pârtă, după intrarea sa în Moldova, sosind
în urma desăvirșitei învingeri a lui Sinan,

torseră

fără

de

nică un răspuns

din

d'abia
se în-

partea Sul.

tanului,

YV.
În 19 Octomvrie, Zamoisky, aşteptând venirea
Tătanilor şi-a mutat tabăra din acel loc și trecend
1) Numărul oştire! tătare e încă nehotărit, Cronica
rii poloni
se pare că cu exageraţie îl urcă la 70 mii.
Hanul, în scrisârea

sa către Zamoisky,
spune
autori punii numărul ste

că vine cu 20 mii
tătăresct la 30 mil.

numai,

lar

ali
|

se aștepta
cu armia Prutul, din partea de unde
câmpii întinse,
Tătarii, se aşeză la 'Țuţora în nisce
apei, şi îşi întări
udate de ducă părţi de cotitura
din părţile cele
tabăra cu valuri și șanțuri adinci
nt ca nisce
pămâ
de
duo deschise, făcând tăbii
ă de o
tabăr
de
turnură şi alte întăriri, departe
lovitură

de

tun,

unde

puse

taberii patru porți înzestrate
Octomvrie,

avanposturile

balimezurile,

cu

tunuri,

lăsând

În

"o

polone întâmpinară avan-

puţin la luptă,
guardia, tătărescă şi încăierându-se
lui Zamoisky.
luară câți-va prinşi, pe care îi aduseră
pe hatmanul
ință
însci
Chiar în diua aceia, hanul
chiămă
isky
Zamo
că va sosi a-duoa-di la 6stea, lui.
iiă,
războ
la
nși
depri
îndată pe polcovnicii cei mară,
sce
voie
i
d'inti
în cortul lui şi le spuse că în dioa
ă
nsiv
defe
u-se în
a se feri d'a isbi pe duşman, ţiind
să
cete mici, până
şi hărțuindu-i numai adese€ cu
nuori de Tătari
acei
cu
apuce oștile a se obicinui
gi, în t1l2,
duoa
A
şi a se îmbărbăta dupE obiceiti.
tabăra pode
piă
hanul, după făgăduială, se apro
sbură
sale,
adei
lonesă și Planicki, în capul brig
i
ineri
carab
,
luptă
întru întempinarea lui. În acestă
iar
i,
va Tătar
poloni trântiră după cal vre-o câțidușman; Code
prins
fu
,
polon
Turecki, un ofițer
a urma una după
lonele tătărescă începură atunci
călăreţii răspâunem,
i
alta şi după obiceiul acelu
deosebi, Sanîn
diţi în câmpie, căutaii a se bate

—
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giacul începu a pustii cu vr'o 500 Ianice
ri,
cu
carabinele lor cele lungi ce ducă glOnţele depart
e

încât

uciseră

și calul

pe

care

se

afla

călare

Za.

moisky la prta, taberii. Hanul, vădând că Poloni
,
se ţinii bine și că rănise mulți din ai sti,
poruncesce fratelui săi “Fede-Gherei să trecă Prutul
pe
de la vale cu două corpuri de armie din cele
mai
viteze. Într'aceiaşi vreme, din partea
Polonilor
porniră câte-va regimente întru întâmpinar
ea sa.

Hanul

vă&dând

acesta,

mai

pornesce

colâne

noui,

care să atace pe Poloni în flanc şi să-i
arunce în
Prut. Zamoisky, mai observând şi aceste
manevre, îşi

gătesce armata, poruncesce să
deschidă porțile
taberii şi scoțând înainte din
tote părţile pe carabineri, atât poloni cât și ungur
i, salută pe bar-

bari cu atâtea

glânţe

încât doboră

o mare

parte

la pământ
și silesce pe cei-lalți a se
retrage,
Fede-Gherei se și trase în grabă
, perdend mulți

din ai săi.
şi ceru

Atunci

sangiacul

a parlamenta;

trămise

o trompetă

se numiră spre acest

sfârșit

parlamentari din ambele părţi
războitâre; dar
n6ptea opri ori-ce înţelegere și
lucrare. A doua

di hanul

şi sangiacul,

sc spre

a speria pe Poloni

,
arătând îndrăznela lor, scă că
voiră să-și schimbe

posiţia

coste

din

tote

lipsa

păşunei,

trupele

lor

Nuorii nenumărați

ai

puseră

dinaintea
acestet orde

de

defilară

taberii

în

polone.

ascunsese

plă-

—

cuta vedere
mai vedea,
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a frumâselor livedi; verdeța nu se
ci în tâte părțile numai o glâtă în-

desită de Gmeni şi de cai; cei mai vechi dintre
războinicii leşi nu-şi aducea aminte să fi vădut

vre-o dată

o armie

așa

numerâsă.

Zamoisky

se

temu ca 'Tătarii să nu voiască a trece Prutul şi a
merge spre lași; de aceia, poruncind a pușcări

cu tunurile defileul dușmanului,
nesce

o semă

de

oști cu

tot de-odată por-

artilerie,

ca,

în

întâm-

plare când Tătarii vorii apuca spre Iași, să ardă
podul de pe Prut cu ghiulele aprinse. Dar hanul
nu voia a merge spre lași, ci numai se silea a
scâte

pe

Leşi

din

tabără

în câmp,

unde

credea

că lesne îl va birui; căci Tătarii, obicinuiți a se
bate în câmpie și călare, nu voiaii a se lupta pe
jos nici a ataca fortificațiile. Ast-fel şi unii şi alții,
neputând a se vătăma, veniră la nevoia a căuta

da se înțelege.
menta;

Sangiacul

tunurile tăcură

ceru

din noii a parla-

şi se deschise

conferințele

intre capii poloni şi capii Tătarilor 1).
1) «La

13 Octomvrie

cum că Tătarii veneaă
se întârcă în Polonia;
decât a fugi dinaintea
loc pe ţărmul apei şi
wacestea,
bilet

cu

sosi
acâstă

un

cancelarul

strînse

armia

ca să-i vestEscă

cu glâta. Mulţi se speriară şi
mulţi însă preferiră a muri
dușmanului. Îndată cancelarul
întări tabăra cu o baricadă de

Cazac

cuprindere:

din partea
«Tu,

câne

şefului
bătrân,

tătar,

cereaii să
cu dînsul,
alese un
care, În-

aducând

un

dacă ești un vit6z

—
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VI.
Posiţia lui Zamoisky într'adevăr ajunsese a fi
primejdidsă ; departe de ţera sa, fără sperare de
ajutor, tără bucate, împresurat de o parte deo
glctă de Tătari, de dincolo, din partea ţării Românesci,

având

«războinic,

nu

fugi

«lingă tine!»
de Tighina,

temere

de

Acelaş
care

mine,

ca să nu

căci

în

Cazac aduse

dicea

că este

fie isbit de Turcii

trei dile

o

pașă

voii

scrisâre

fi

negreșit

de la

în Moldavia

sangiacul

şi

Valachia;

că Sultanul dedese ţările întregi ale Valachiei și Moldovei la
"Tătari pentru bunele lor slujbe; că el, Zamoisky, trebuie îndatg
să

încalece

şi

şi a atinge

cu

să

iasă

dinaintea

hanului

fruntea, lui picidrele

a

sale,

se

umili,

nefiind

a

alt

se

pleca

mijloc

de

- scăpare pentru dînsul. În 18 Oct. Tătarii sosiră până în tabăra
Polonilor;

dar

tari asupra.
cea

mare

se traseră îndată.

taberei

polone,

împotriva

şi pentru

a doua

6ră fură

doua-di Tătarul
care

ceru

fu priimită.

simţi

În

a da stegul

Se

spre

20,

cărora
puşi

a se întelege

făcu o învoire de

săii de

se întârseră

domnie

îndreptară

pe

fugă

de

pace

şese

10,000 Tăartileria

și risipiţi,
o

A

armistiţie,

lun! și TFătarul con-

lui Ieremia,

pentru

dragostea

regelui Poloniei. Din partea Tătarilor rămaseră pe loc mai mult
de 3000, din care mulţi însemnați.
Numărul Tătarilor se urca

până la 70,000, cu femei şi copii. Sangiacul de Tighina avea
8000 cu dinsul. Mulţi din Tătari se întârseră la Torna și cancelarul

lăsă

o

miie

călăreți

în Moldova,

iar

cu cet-lalți

18,0c0

el plecă după Cazaci ca să-i supună şi să prindă pe trădătorul
Nalipa- Veiko.> — Alisor. von Empărung.

|

—
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de la Brăila, el se temea încă nu
lăsândul în tabăra sa, să iea calea

cumva Tătarii
Poloniei spre a.

a o pustii în lipsa lui, și pe când el, în acele locuri deschise, nu ar pute goni din urmă, cu artileria şi călărimea grea, pe nisce cete așa de uşore
şi sprintene

ca ale Tătarilor.

Ieremia Movilă, vădend primejdia in care se afla
Polonii, nu dormise în vremea acestor dile de bătaie, ci veghea spre a'i mântuipe ei și pe sine. EI
trămisese daruri hanului, dându-i acele cinci sate
ce penă astădi se numescii safe/e Flănesci şi legându-se a-i da pe tot anul miere, sub numirea de

baltzi paşaliki şi altele, şi ast-fel se apropiară Tă.
tarii de învoire cu Polonii, cum am vEdut,și dân.
du-şi zăl6ge din ambe părţile, începură a tracta.
Condiţiunile păcii, după cronicarii Poloniei, fură
aceste: 1, ca sangiacul să depună demnitatea sa
de paşă al Moldovei; 2, Ieremia Movilă, pe care
îl voră locuitorii, să fie păstrat de Domn; 3, ar-

miile tătăresci și turcesci să se întârcă tot pe unde
aii venit, și în trei dile să iasă din Moldova, fără
a face nici o nedreptate; 4, prinşii de războiii să
se întorcă de la unii la alţii, fără nici o r&scumptrare; 5, hatmanul să atragă graţia regelui spre
hanul

şi spre sangiacul, pentru cele făcute de dinșii;

6, aceştia făgăduesci şi se îndatoreză că Sultanul
va trămite stegul și tuiurile de Domnie cu hatișerif

—
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lui Ieremia; 7, hanul să trămită o ambasadă re.
:gelui Poloniei. Acest tractat, pe care cronicarii poloni ai

numit

glorios (c/walebnue Preymtevze), ob-

servEză tare bine un învăţat polon, d. Pekowski,
nu arată în ce stă acestă pretinsă glorie. Mai întiii că condiţia d'întiii prin care Sangiacul depune demnitatea ce își arogase de pașă al Mol-

dovei, este o absurditare și un joc al Tătarilor cu
Zamoisky, de vreme ce ci, cu acesta nu perde
a

nimic, căci ei n'aveaii nici un drept asupra Moldovei, fiind-că divanul nu voise a priimi cererea lor
- şi lăsă pe trămişii hanului să plece fără nici un
resultat.
«Primirea unei asemenea condiții din partea lui
«Zamoisky, dice d. Senkowski, dovedesce numai
că
«în tabăra polonă nu se scia nimic lămurit
şi că

«tote se făceaii pipăind prin întuneric».

acesta,

cronicarii

Zamoisky,

poloni

not&ză,

aceste condiţii:

că se cunâsce

tributar

Afară de

ca spre

gloria

lui

1, că Ieremia nu numai

al Turcilor, mărind tributul,

dar încă se recunâsce și tributar către hanul
și
împarte pămîntul Moldovei, dându-i satele de care
sa vorbit; 2, ca oscirile polone să iasă şi să nu

mai

intre

în

Moldova;

3,

ca

regele

Poloniei să

trămită un sol la împărăție spre întărirea prieteş
u-

gului

între

ambele

unescă puterile

puteri;

şi

4,

ca

cu Tătarii împotriva

Polonii

Cazacilor

să-și

de

—
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la. Nistru, cari făceaii r&sboiti Turcilor şi Tătarilor
şi nu

mai

Afară

trămiteai

de

acestora darurile obicinuite.

acestea,

dice d. Senkowski,

cronicarii

poloni

mai uită,

«că Zamoisky dedese asigurare

«deosebită Tătarilor că donația ce li se făcuse sub
«Stefan L-iii (1578) şi care consta în dece mii gal«beni și un număr Gre-care de blăni de jder şi sa«muri, să i se plătescă d'aci înainte petot anul».
Istoricul Naim-Efendi pomenesce lămurit despre
acesta şi singură o asemenea împrejurare e de ajuns spre a tălmăci îndată buna-voinţă cu care Tătarii încheiară acest tractat. Acâstă nație a Tăta-

rilor, pricina Sultanului era cu

a lor. În tâte r&sboiele,

hanii

totul deosebită de
n'aii vânat

decât

fo-

losul lor, şi d'acilea vine că ei erai gata a încheia
un

tractat

un

câştig

de

pace,

îndată

ce

duşmanul

lor

le

da

mare,

Cele-l'alte condiţii ale acestui pretins glorios tractat

sunt

obicinuite

şi

asemenea

tuturor celor ce

s'aii fâcut în tote tractatele gloriâse scii nenorocite
cu Turcii

şi cu Grdele

Crîmului.

Ast-fel,

reducând

acest tractat la drepta sa valbre, vedem că strălucirea lui şi cualificaţia ce-i daii cronicarii de tractat glorios, pere în faţa nepărtinirei şi a criticei
sănătose,

DupE
dărui

iscălirea condiţiilor

sangiacului o haină

tractatului,
de

Zamoisky

mătase cusută cu aur

—
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și lui Ahmet-Aga o cupă de aur. Hanul dărui asemenea pe zălâgele Poloniei ce erai la dinsul, cu
haine

de mătase

aurite,

și a

doua-di

se

trase cu

oștirea şi se îndreptă către câmpiile Crimului.
Zamoisky plecă asemenea spre a se întârce în
Polonia, lăsând în I&tă lui Ieremia, după cererea
lui, trei mii

ostași

poloni,

sub

comanda

lui

I6n

Potocki, starostele Cameniţei și lui Stanislas Chanschi. Ieremia,

Suceva.

însuși

se duse de se aședă

în scaun la

Hanul până a nu se depărta, scrisese regelui

Poloniei, trămiţendu-i o ambasadă, prin care "i cerea

să întărâscă pacea încheiată cu hatmanul Zamoisky,
adăogând

că,

de nu vorii pedepsi Polonii pe Cazaci,

apoi va rupe negociaţiile și va reîncepe. răsboiul.
Trămisul Tătarului dărui regelui un cal şi o săgetă din partea

hanului;

ind solului

o

regele

frumâsă

scrise

blană

de

hanului

şi, dăru-

cacom,

îl porni

napoi. «Tâte acestea, spune un analist contimporan, — nu fură decât o umbră de pace într'un sâre
ce roşea

de răsbâie,>
VII.

Sigismund

Bathori umpluse

rile sale în contra

Polonilor,

Europa
pentru

cu
faptele

plânge:
lor în

Moldova. El îi acusa sub cuvînt că ai intrat într'acestă țeră, fără a fi provocaţi, ca so smulgă de

—

gi

—-

subt ascultarea sa și s'o reducă iar sub jugul Turcilor, de care se mântuise cu atâtea jertfe. Împăratul şi Papa, la care se plânsese, scriindu-le în
deosebi,

trămiseră îndată

soli

şi scriseră

în pricina

acesta regelui Poloniei.
Împăratul scrise în 30 Octomvrie şi rugă pe rege

ca să strice tractatul

făcut

cu

păgânii

în contra

prinţului Transilvaniei şi să lase Moldova în stap&nirea lui Răsvan. Papa scrise, la 8 Noemvrie 1595,
regelui Poloniei întrun chip fârte aspru, o scrisâre

pe care acesta
«deiii

de

o priimi în Dechemvrie:

durere,
— începe

el,vă scrii

«Cu con-

că cele făcute

<în Moldova crud, m'aă întristat>. Îi impută apoi
că na ascultat de loc rugăciunile ce mereii '%-a
făcut de a se uni cu creștinii în contra Turcilor;
că spera

că, dacă

consideraţii particulare

îl opreată

a se declara pe față împotriva Turcilor şia le face
rEsboiii, cel puţin nu va aduce stavile şi oposiţie
scopurilor prinților federaţi şi nu va turbura cursul fericit al armelor lor, după cum lămurito făgăduise atât către dinsul cît şi către împărat; că cu
faptele lui a întărit pe Turci în puterile şi sperările lor și a slăbit pe creştini. «Toţi te învinovă«ţesc, — dice Papa, —că te-ai confederat cu Turcul şi
«Tătarul împotriva prinților federaţi şi mai cu semă
«împotriva pre iubitului nostru Sigismund, prin«ţul Transilvaniei, căci spre a-l vătăma, ai numit:

—
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«alt Domn în Moldova, făgăduind a'l apăra; cu aju«torul 'Turcilor şi Tătarilor». Acestă faptă, Papa
o
califică de nevrednică, şi încheie propuind arbitra
giul săi peatru diferentele dintre regele Poloniei

şi cumnatul

s&ă,

prinţul Transilvaniei,

«ca să stâr.

«pescă dintre dînșii tote rădăcinele amare de pri<gonire şi vrajbă, să le smulgă şi să le arunce
în
«foc». Mult mai aspră fu scrisrea ce Papa adresă,
tot într'acea di, către Zamoisky : «Fapta ta din
«Moldova va trage defăimarea şi hula tuturor 6me«nilor cinstiţi care trăiesce astădi

şi care

vori fi în

«viitorime. Ce prieten al binelui public, ce om în«flăcărat de dragostea lui Dumnedeii nu va tân<gui, că chiar în acel moment când se făcea Tur«cilor, acești dușmani vecinici şi neîmblândiţi
ai
«creștinilor, un răsboiii sfint şi trebuincios pentru
«mântuirea și libertatea poporului creștin și
apă«rarea

credinţei,

atunci

când,

ocrotiți întrun

chip

«minunat de mâna lui Dumnedei, dobindiră
_is«bîngi ast-fel încât nici n'am vădut, nici n'am
aud't
«altele

asemenea,

«curile trecute,
tacel

minut,

nici în

anii

aceştia,

nici în ve-

cine dic, nu va tângui că chiar în

când

se spera

atâta

isbândă,

se făcu

<în Moldova tot ce putea ușura și întări
pe duș.
<manii Crucei și ai lui Christos şi din
potrivă se
«opri şi se slăbi în cursul biruinţelor lor
apărătorii
«credinţei, se turbură resultatul r&sboi
ului și se

«puse

tot

pentru

relele poveţi ce da

în primejdie ș.c. .»

Îl amenința

apoi

Regelui și pentru acestă

crimă şi acest scandal împotriva creştinătăţii. Papa
scrise

asemenea

Cardinalului

Bathori,

mustrându-l

părintesce pentru că ațiţa pe Poloni în contra v&rului s&ă prințul Transilvaniei și poruncindu-i să
vină îndată la Roma,
Mihaiu-Voevod trămise şi el atunci o ambasadă
la regele Poloniei,

care sosi la Cracovia și în 14 No-

emvrie fu priimită în audienţă de rege. Istoricii taci
despre misiile acestei deputății, dar eii socotesc
că ea privia tot în pricina Moldovei.
VIII.

Vitezul Răsvan nu aşteptă să vadă isprava acestor
tractaţii, de la care puţin se nădăjduia, şi hotări
cu armele în mână, a-și redobindi tronul ce i se
răpise. Cu puţinul ajutor ce luase de la Sigismund
Bathori,

el

purcese

spre

Moldova

la 27 Noiemvrie,

trecu munţii Oituzului, ce desparti era săcuiescă
de Moldova, în 29 Noiemvrie 1595 şi, aflând veste
despre starea dușmanului, vădându-se mai slab cu
numărul,

trămise

îndată la, Bathori, cerând un adaos

de 6ste şi mai cu s&mă un mai mare număr de
călăreți; dar până a nu sosi aceștia la hotarele
Moldovei, Ieremia Vodă cu Polonii se grăbescii a
gq2,076.—Aut.

Rom.

N. Bălcescu.

1,

3

izbi pe Răsvan. Oștirea polonă se afla răspândită
prin mai multe staţii în ţeră, când de odată Chanski,
care era pus de Potocki cu despărţirea lui în garnizonă la Suceva, însciință pe Potocki că Răsvan
se apropie în grabă și drept spre Suceva, în capul

unei numerose oştiri. Ieremia îndată adună
de ţeră cât putu şi porunci lui Potocki de
în iuțelă

oştire
aduna

bătăiei. Era într'o duminică, 5 Dechemvrie, când
Răsvan sosi aprâpe de Suceva. Ostea sa se alcătuia din patru

mii

pedestrași;

cea

mai mare

parte

eraii din vechii s&i ostași, cu puțini ce înrolase de
curând și apoi S&cuii ce-l însoţise din porunca prinţului Bathori şi o miie călăreți armaţi cu lance, tot
de ai prințului Transilvaniei. Armia lui Răzvan-Vodă
inaintă pe deluri, prin nisce locuri mai nalte decât
acelea unde se afla 6stea lui Ieremia, astfel în cît ea se

vedea mai lesne de către acâsta. EI își întocmi rânduiala bătăliei ast-fel : la stânga sa, care era ăpărată
prin care

şi tot aparatul

călăreţi; la drepta,
începea

de

de r&sboiu, erati cinci sute

care era apărată

la șanțurile

taberei

departe până la tabăra poloneză,
lărime:

în centru,

două

care urmaă alte dece:
rime

de un zid ce

şi se întindea mult

batali6ne

pe urmă

şi pedestrime, ca o reservă.

era asemenea căpedestrime, după

rămășița

de călă-

În tâte părțile se

pc

regimentele sale și grăbi de se uni cu
Chanski, d'abia cu dou& cesuri înaintea

ceta lui

vedeaii steguri fluturând ; stegul călărimei era cel mai:
împodobit;

el purta o frumâsă

inscripție care spu-

nea că Moldova sa dat de Transilvania lui Răsvan.
leremia-Vodă

eșise înainte

la satul Areni, unde

îşi aşedase oștile sale, iar oștirea polonă el o rândui la Schei despre câmpie şi sta ca la pază pe
subt un mal care e alături, aprâpe de drumul Băii.
Rânduiala ei era în colâne, treptate ast-fel: înainte
sta cu avanguardia, în lipsă de calărime ușdră, 100
Moldoveni; după dinșii veneaii două bataliâne ale
lui

Stanislaii

Minski

şi

Nicolae

Zobrzydowski ;

erai aședate puţin mai la drepta din pricină că
posiţia era mai bună şi spre a fi ferite de vint,
ast-fel că batalionele lui Tworzanski şi Milewski,
ce se aflaii la stânga, eraii puţin mai nainte decât
dinsele, dar mai nainte încă se afla batalionul lui
Zavrowski ce nu se vedea de cele-Palte, find as-

cuns de fortificaţii; la centru era Porycki cu regimentul săi, avend de râzim trupele lui Potocki
comandantul Cameniţei, pe ale fratelui săi Stefan
şi la

stânga

pe

ale fratelui

săii al treilea Iacob;

după dinșii, tot la mijloc, venea apoi o trupă de
puşcași alui I6n Tomas Drohojewski, și lângă
diînsa,

pedestrimea,

sub

comanda

slawski și Andrei Clopocki.

lui

Albert

Vito-

La stânga, împrejurul

zidului de care am pomenit mai sus, se aședase
nisce tunuri mari și altele de câmpie, care ame-

—

nințai

drepta
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lui Răsvan

—

și ocreteati

moldovenâscă şi pe Cazaci.

pedestrimea

Până a nu se apropia

oştile de bătaia puscilor, Polonii descărcară de două
ori tunurile în oştirea lui Răsvan; una din descăr-

cături r&sturnă pe Valentin Gheghe,
pedestrimei acestuia.

unul din capii

IX,

leremia era la biserică ascultând liturgia, când
avanguardia lui Răsvan se apropiă de oştile ţărei
şi când eși Ieremia de la biserică, îndată se încăie-

rară Moldovenii lui Răsvan cu

între ambele
se vede,

ai lui Ieremia

aceste oști nu ținu mult,

a-și vărsă

sângele

frate

şi altele se traseră din bătaie.
Polonii atunci din delul unde

cu

frate,

erai

; lupta

căci urând
şi unele

spre Schei

se repediră asupra S&cuilor. Zobrzydowski,

cu trupa

sa şi a lui Chanski, căci acesta se afla atunci
lângă
Potocki, și Christofor Broniewski se asvirlă
peste
drepta

lui

Răsvan;

bărbăţia ce arătă,

însă

Zobrzydowski,

rănindu-se

la obraz

Bu putu sprijini

lovirea lui Răsvan

cu 6stea

nu

sa,

de

grăbea

jutor. Întraceiașşi vreme,
puşcaşii

în vreme

şi ar fi perit

Potocki

Porycki

cu tâtă

şi la brat,

a'i veni

cu

într'a-

infanteria şi

lui Viersbowski, isbesce centrul lui Răsvan,

ce bataliânele lui Twerzanski şi Milewski

se asvirlă
dowski.

asupra dreptei,
Tote

în ajutorul lui Zobrzy=

isbirile împreunate

ale

acestor

cete

sfărâmă rândurile S&cuilor, care se tragi înapoi puţin
şi ast-fel Polonii pătrundii în tabără. Răsvan-Vodă,
care, cu tâte că se văduse mai slab mult cu numă&rul și cu valorea oștilor decât dușmanii, nu numai

că

nu

se ferise de

cu bărbăţie, se afla atunci
se credea

bătaie

dar

o

şi căutase

lângă infanteria sa; el

apărat de cavalerie, când acesta de odată

părăsind tunurile, o iea de-afuga. Indeșert Răsvan
omâră cu mâna lui mai mulți, ca să întârcă pe
fugari înapoi, silințele lui fură zadarnice. Polonii
cuprinseră tunurile; Săcuii, vădend fuga călărimei,
întârseră şi ei spatele. Răsvan, părăsit de oştire,
rămânând numai cu puţini din ai săi, se luptă
multă vreme încă, cu cel mai mare curagiă ce putu;
duoi cai fură uciși sub dinsul; el sări pe un al
treilea, cu multă sprintenie și isbea de morte pe
pe toţi câţi îi întimpina paloşul săi. «Ce mai vitez !2
striga, minunaţi de atâta curagiii, atât ai lui cât
şi duşmanii ce-l vedeaii. Dar în sfirșit, părăsit de
ai sti şi de noroc, vădendu-și tâtă tabăra cuprinsă,

oștirea reslățită fugind în tote părțile, cu inima
sfâșiată de durere, el se lăsă a-se trage de puţinii
credincioși rămași pe lângă el, care voia al mântui; ei luară cam spre stânga și se înfundată în
păduri. Poloniă lăsară regimentele lui Drohojewski
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„în tabără și tâte cele-lalte se luară a goni pe os-

tașii lui Răsvan, care fugea răspândiți şi rătăciţi

în voia întîmplării prin munţi și prin păduri; cei
mai mulţi cădură în mâinile dușmanilor, fârte puțini fură aceia ce putură ajunge a trece peste munţi
în Ttansilvania. Biruitorii cuprinseră o mare pradă,
câte-va tunuri de câmpie, tâte stindardele şi tâtă
averea ce Răsvan dobândise de la Aron-Vodă și prada căpătată de la Turcă ia Tergovişte şi la Giurgiu.
x,

Sărmanul

Răsvan,

după ce

rătăci

multă vreme

cu soții săi, ajunse, scra întrun sătuleţ unde
se adăposti puțin, schimbându-și hainele şi se de-

părtă subt ocrotirea nopții. Îndată sosiră în sat
nisce trămişi d'ai lui Ieremia, ce alergaii după Răs.
van; gazdele acestuia, speriaţi de vecinii care îi
mustraă că ai priimit un dușman în casă, fură siliți
a mărturisi calea în cotro ai apucat fugarii. Ast-fel,
acești nenorociţi fură îndată ajunși în cale și prinşi,
nu fără o luptă bărbătescă, în care Răsvan fu răni.
şi Ungurii Mateiu Sekiel ce comanda peste 404
călăreţi şi Elie Kakoci, vechiul soţ al lut Răsvan

în stea

lui Aron-Vodă,

cădură

morţi,

împreună

ca alţii. Între prinşi se afla fratele lui Răsvan, un
boier mare anume Calotă, vistier și logofăt al
Dom-

a
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nului, împreună cu alţi boieri și căpete de Unguri.
Aduşi dinaintea lui Ieremia, Răsvan și cu soții lui
se purtară în cumplita lor nenorocire cu t6tă vrednicia şi bărbăţia cuvenită. La tote întrebările ce
li se

făcură,

despreţuitere.

ei

toți

păstrară

Câte-va dile după

tatea lui Dechemvrie,

și

aceia, pe la jumă-

crudul Ieremia, nesocotind şi

legile r&zboiului care sfinţesce
şi legile omenirei,

mândră

o tăcere

persâna

unui prins

osîndi pe toți prinșii la

morte.

Printr'o crudime spăimântătâre, el porunci a pune
pe Răsvan la caznă; apoi îi tăiară nasul și buzele,
şi după aceia, puse de-l trase în ţepă, expuindu-l
| — la armie și la locuiast-fel,— privelişte de jale
torii ţării, În minutul în care mult nenorocitul Răs-

van-Vodă gemea de dureri pe ţepă, cu o crudă
barbarie, aduseră pe frate-săii dinaintea lui de-i
tăiară capul.

La

acestă

vedere

durerâsă

a morții

fratelui săi, adogită la suferințele sale, Răsvan de
o dată se ridică, ţișni pe ţepă, întinse braţele către
dragul săi frate, şi într'acestă mișcare își dete sufetul.
Să întârcem mai bine ochii de la acâstă cruntă
privelişte care răscâla inima la o asemenea crimă
urici6să,

ce va rămâneao pată

vecinică de necinste

asupra n&mului lui Ieremia Movilă care o porunci
şi asupra Polonilor care o suferiră fără impotrivire,
cu atât mai mult că Răsvan era prinsul lor. În dru-

—
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mul ce merge de la Suceva la Baia şi până astădi

j

|

|

i

|

se arată şi se pomenesce zzovzla Iui Răsvan Vodă,
loc unde zacii neuitate, rămășițele vitezului Domn.
Astfel de cumplită mârte avu acest bărbat, pe
care meritul să&ă și norocirea îl înălțase din pulbere pe tronul patriei sale. Născut ţigan dintrun
nem osîndit de vecuri la robie, el fu încă o dovadă puternică cum că în ochii provedinţei nu sunt
popâre alese și popâre osîndite, că ea rEspindesce

de o potrivă îndurările sale peste toți Gmenii fără
deosebire de nație, dar puină pe fruntea fie-căruia
pecetea Dumnedgeirei și declarându-l cu drepturi
de o potrivă
-

ca tâtă

omenirea,

litate, la virtute și la adevăr.

la libertate, la ega-

XI.

Cumplita morte a lui Răsvan întristă forte mult
nu numai pe prinţul Transilvaniei dar şi pe împă&ratul şi pe Papa Clement. Bathori hotări să-și iea
satisfacție cu armele în contra Polonilor și imp&ratul părtaș al mâniei sale, hotări a'] ajuta şi a lua
parte la r&sbunarea acestei insulte a Polonilor ce

le era comună

la amânduoi. Pontificele însă, temân-

du-se cu tot dreptul că acest războiu între creştini
va fi vătămător r&sboiului celui cu noroc început în
contra Turcilor şi că va putea arunca creștinătatea

—
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încă în vr'o primejdie mare fără nici un I&c de mântuire, se puse între părțile prigonitâre, propuind
mijlocirea sa părintescă pentru ca, prin creditul s&ă,
să

împace

aceste certe şi să

aducă

unirea

și

o

norocită înțelegere. E! trămise spre acest sfârșit în
Polonia pe episcopul de Caserta, Alfons Visconti,
milanes, la regele Poloniei şi la prințul Transilvaniei. Sigismund al III-lea regele Poloniei, mișcat
de aceste
Gembicki,

musttără, trămise la Roma pe Florian
secretarul corânei, ca să arate pontifi-

celui că armele polone în Moldova

făcuseră mare

slujbă creștinătății, scăpând acea ţeră de Tătart şi
de odată oprind pe aceștia d'a năvăli asupra Ungariei şi a Staturilor împărăteşci. Zamoisky scrise

şi el papii, în 10 Ianuarie 1596, arătându-i aceleași și îndreptățindu-și faptele sale cu multe sofisme și neadevăruri. Sprea îmblândi mai lesne pe
Papa,

carele

era fârte întăritat în contră-le, spre a'l

trage în partea lor și a-i desarma mânia, regele Poloniei şi

Zamoisky

dului de

legea

să i se închine

îi trămiseră,

grecâscă,
și să

din

partea

sino-

duoi episcopi ruteni, ca

recunâscă

supremaţia

Papei.

Într'adevăr acestă faptă, care nu isbuti până în
urmă, făcu mare plăcere Papei, încât se amână
cu totul satisfacția așteptată de Bathori de la Poloni, ceia ce mihni pe acesta până întratât încât
-cădu în greșeli mari, forte vătămătâre creştinătăţii,

Zamoisky

fu atacat cu multă învierșunare în dieta

de la Cracovia de duşmanii lui, care îl acusaii cu
mult drept că a implorat și a cumpărat pacea de
la Tătari. El se scuză, dând faptelor o colâre favo-

rabilă,

dar

forte

neadevărată.

Senatorii regatului

scriseră atunci (24 Martie 1596) împăratului Rudolf,
* arătându-i că ei simtă că datoria comună este ca

să împedice pe Turci a reduce în pașalik principatele Moldova și Valahia; că neputând prinţul
Transilvaniei a le apăra, e nevoie ca Polonii să le
iea subt protecţia lor; că pentru acestă slujbă creștinescă ce ei vorii să

facă,

cerii

ca împăratul să le dea

o sută mii florinţi şi să depărteze pe Mihaiu din
Țera românescă, căci nu-l pot apăra fără a rupe
de față pacea cu Turcii. Acâstă scrisâre sucită şi
plină de viclenii nu dovedea alt-ceva decât dorinţa
Polonilor d'a pune ci în Ţera românescă alt Domn
în locul lui Mihaiu. Acesta fu cel d'ântâiii semn al
urei ucigătâre ce Polonii purtară eroului nostru.
XII.
Mihaii

Vodă, după luarea Vidinului, unde-l

lăsa-

răm, se întârse înapoi la Tergoviște. Intârcerea sa
în eră este un mers triumfal; toți ostașii sunt încărcați de prădi; poporul îl priimesce cu cântece
de veselie și vrăjmașii tremură de numele lui. E!

—
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începu îndată a se ocupa să vindece rănile şi ticăloşiile ce pustiirile și războiul adusese asupra țării.
Întradevăr, starea ei era vrednică de jale. Populaţia
se micşorase

fârte mult

prin mârte, prin pribegirea

locuitorilor în ţări străine și prin robirile Turcilor;
numai

În acestă din urmă

campanie,

Sinan

robise

dou&-deci mii locuitori şi apucase a-i trece Dunărea.
Oraşele şi satele eraii ruinate şi prefăcute în cenuşă ; câmpiile erai părăsite, viile smulse; grânele
călcate de oșştirile ce şerpuiseră prin tâtă ţera, nu
putuse da rod; dobitâcele murise sâi fusese răpite de vrăjmaşi,

care apucaseră să trecă peste Du-

năre mai mult de 60 mii vite. Românii jertfiseră
totul pentru desrobirea libertăţii lor; dar acesta
e un bine

atât de mare

încât

cu

nici o

cât de grea, nu e scump cumpărată.
Mihaiu-Vodă trămise în Transilvania
cheltuială,—

fertfă, fie

cu

multă

fiind și acolo mare lipsă, căci negoţui

încetase cu totul din pricina războiului,— de cumpără grâne, făină, vin, sămînță şi tote cele trebuinci6se, de împărţi între popor, care, la glasul Domnului săi, părăsi pădurile şi vizuinele munţilor unde
se trăsese, începu a rezidi oraşele şi satele pe ruinele celor vechi, se apucă de munca pământului
şi putu îndată să preţuiască fol6sele independențiă
ce dobândise cu atâta jertfă. Iar, pentru ca ostașii
fără de exerciţii, să nu se înmâie și să nu se co-

rupă în lene și nelucrare, Domnul dete voie la vre
o câte-va mii să trecă Dunărea şi să necăjescă pe
vrăjmași. Aceștia năpădescii peste Pelinul, oraș întins şi, după ce ai ucis mai mulţi locuitori, îl prefăcură în cenușă şi, robind o femeie cu o fată şi un
băiat ai unui din cei mai bogaţi şi însemnați locuitori, a-nume Mihaloglu, îi aducă în dar Domnului, care 'tratându-i cu multă omenie, întârse pe
femeie cu copii înapoi la soţul ei, pentru o r&ăscum-

părare de 50 mii galbeni de aur.

Nenorocirea
tanul d'a pute
încredință că,
intrigi, a lucra
s&i, împăratul

|

expediției lui Sinan desperă pe Sul.învinge fățiș pe Mihaiu-Vodă. Else
spre a'l vătăma, trebuie a alerga la
mai întâi spre a'1 desface de aliaţii
Germaniei

şi

prințul

“Transilvaniei,

şi a aţița în ţeră partide în contra lui. Spre acest
sfîrşit, prin beilerbeiul de la Pesta, făc
' propuneri
u
forte bune împăratului, numai ca acesta să se tragă
de Mihaiu şi să-l considere ca un rebel către Portă;
dar împăratul depărtă cu mânie aceste necinstite
condiţii ce i se propunea. Sultanul atunci întrebuinţă alte mijlâce spre a ajunge la scopul săi.
Trămise mai întiiă un agă în Ţera românescă
ca
să ațițe pe boierii nemulțămiţi şi să-i
scâle în

contra

lui Mihaiu

şi în folosul Porții; tot de-odată,

dete poruncă pașilor de pe margine și
hanului Tătarilor să stea gata a intra în eră
spre a ajuta

—
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partida ce era să se revolte în favârea Turcilor.
Tot întro vreme, Sultanul trămise la Şigismund
Bathori un ciauş cu făgăduială că-i va lăsa Tranarsilvania fără nict un alt tribut decât vasele de
trigint ce era obiceiii de se da când se plătea
butul, îndatorându-se încă a-i da şi Țera românescă,
dacă

el va priimi a goni

din confederaţia cu
ce inu cât-va timp
dicândui să spună
“Transilvaniei, nici
nilor spre

pe Mihaiu

şi a se trage

împăratul Rudolf. Bathori, după
pe ciaușla sine, îl trămise înapoi,
stăpânului săi că el, prinț al
odată nu va lăsa partea creşti-

a se uni cu dușmanul

nunciului Papei şi a lui
Fevruarie cu unspre-dece
de călărie la Praga, spre
şi a dobândi ajutâre de

lor.

Prin povaţa

A. Carilio, el plecă la 4
trăsuri şi dou&-deci cai
a se intilni cu împăratul
războiiă.

XIII.

Sultanul, ce nu putu isbuti lângă împăratul și
t
Bathori spre a vătăma pe Mihaiu, fu mai noroci
nu:
ce
ceia
di
dobân
care
ia
de
pe lângă Români,
putuse ave de la străini. Aga trămis în eră, găsi
între boieri ceia ce tot-d'a-una a fost lesne a găsi,
&meni

corupți, care pentru

o mîrşavă ambiţie

şi lă-

comie de bani, stai gata a vinde pe Domnul și ţera.
lor. O conspirație întinsă şi groznică se formă, în

—

capul căreia
unul anume

sta

din
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boierii

Dumitru,

cei

cel mai

mai

bătrân

de

frunte,

din

sfetnicii

Domnului şi logofătul Chissar cu un fii al săi,
Şese mii Tătari din Dobrogea, cu care se unise

şi trei mii Turci, trebuiaii să năvălescă fără veste

în țcră, spre a ajuta

pe

conspiratori,

ce

se

unise

cu Turcii pentru ca să mântuie ţera, cum diceai
ci, şi să perdă pe Mihaiu, dându-l în mânile duşmanului. Dar acesta află din vreme printr'un
chip
minunat planurile nemature încă ce se urdiati
de
nelegiuiții boieri în contra lui şi a ţării. EI
puse
streji lângă Dunăre ca să priimescă pe dușman
ul

ce era gata

a năvăli

și puse

de

tăiă pe

trădătorii

Dumitru, Chissar şi cu fiul săi, ca nisce
vicleni
de domnie și stricători de ţeră. Patru dile
după
pedepsa,

conjuraţilor, cei gooo Turci şi Tătati

trecă

Dunărea; Domnul mai trămite un ajutor
de 3000
pedestrași și 300 călăreți, oștirei expeduită
de mai
'nainte la graniţă, care isbind pe dușmani
într'o
luptă norocită, îi biruie, cuprinde tunurile
și baga-

giele lor şi pe cei mai

mulți

îi omâră scui îi prindă

robi. Tot în acele dile, cu patru mile mai
jos de
la locul acestei bătălii, alți trei mii Turci,
în înțelegere cu conspiratorii din feră, trecii
Dunărea;
dar sunt îndată întimpinaţi de către
locuitorii ţă.
rani adunaţi şi de către păzitorii
marginilor şi

sunt învinși,
mânilor.

pagubă

puţină

fără

nu

deși

a Ro

,

În vremea acesta, Fevruarie 1596, hanul Gherai
intrase în Moldova cu 30 mii Tătari și patru mii
în

să intre

' Sultanului

poruncă

avea

El

Turci, cu tunuri împărătesci.

dar

Valachia,

a

neîndrăznind,

voi să înşele pe Mihaiu-Vodă. El se adresă lui
Jeremia-Vodă al Moldovei, care îl priimise cu drag
ca pe un prietin şi aliat şi îi făgădui duct mii
galbeni de va voi să favoriseze planul stă de a în:
şela

Mihaiu,

pe

priimescă

să

făcându-l

a se su-

pune Porţei. Domnul Moldovei făcu cunoscut lui
Mihaiu-Vodă că hanul are deplină putere de la
Suitanul d'a încheia pace între Români şi 'Lurci,
ca

condiţie

puind

Mihaiu

gonâscă

să

trupele

străine luate în l€fă de dînsul, care, dicea hanul,
nu numai că pustiescii ţera turcescă, dar încă sunt
pentru

o sarcină

tot de-odată
credere,

lâge,

cea

românescă.

lui Mihaiu-Vodă,

duoi din cei mai

cerând

numai

însemnați

pentru

Hanul

trămise

spre mai mare

în-

Tătari, ca ză-

slujba sa câte-va mii

trebuință de ceva
avea
Mihaiu. Vodă
galbeni.
vreme de pace după atâtea sdruncinări şi suferințe

pricinuite
că Bathori
ajutor de
că acesta

de r&sboiele trecute, cu atât mai mult
se pornise la Praga şi nu putea aştepta
la dînsul, ba încă vestea se r&ăspândise
voia să abdice cârmuirea staturilor sale
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şi drepturile dobîndite asupra "Țărei românesci în
favorea împăratului Rudolf. Aceste priviri înduplecară pe Mihaiu a priimi mijlocul ce i se înfăţişa spre a intra în împăciuire măcar vremelnică
cu Turcii. El trămise hanului solii.s&i cu un dar
către dinsul, ca să trateze despre condiţiile propusei păci; tot de-odată dete drumul trupelor
transilvane. Cum află hanul că Mihaiu căduse
în

cursa

ce

i-o întinsese,

își

luă

masca

„obraz, năvăli de-o-dată cu tâtă armata
dintre Buz&i, Brăila şi Bucuresci,
pornind cete în tâte părțile, carele

opt dile cercară cra, ardând orașele,

de

pe

sa în șesul

unde tăbări,
mai mult de

hrăpind bu-

catele, robind pe locuitori, pustiind tot și căutând
în tot chipul a pune mâna pe Mihaiu. Dou& sute

de Cazaci, care erai de pază la graniță, sub comanda lui Koseza, Kirecki, Liemanowski și Bilecki,
cum vEdură apropierea Tătarilor, trecură despre
partea lor în Moldova, după ce jăfuiră pe ţărani
din satele ce eraii însărcinați a apăra; numai 40
dintrinşii îşi păstrară datoria și jurămentul, şi,
vEdend că nu e chip de împotrivire la o aşa mulţime

de

Tătari,

grăbiră

de alergară a

nului acestă năvălire neașteptată.
era forte

grea.

Fără

bani,

fără

vesti

Dom-

Posiţia acestuia
oștire, căci oștirea,

ŞErii ce rămăsese era răspândită în $Eră şi în cuartierele de iarnă, înconjurat de nevoi, nesigur dacă

dușmanii boieri nu-l

vorii trăda în mânile dușma-

nilor străini, el umbla rătăcind, căutâ
nd mijlâce
de a se mântui pe sine şi ţera de acest
ă primejdie.

«În.

acele

nevoi mari,

«Suflet scâte

cea

mai

dice

Walter,

de apoi

eroicul

să&ă

virtute a lui».

În-

trun scurt timp,el adună 6000 &meni
şi sprijinindu-se în ajutorul lui Dumnegeii și în mângâ
ierea

că se luptă pentru

buna

causă,

pornesce

întru în-

timpinarea înfiorâsei mulţimi a Tătarilor,
isbesce,
taie şi pune în gână nisce cete mari de
Tătari
ce se reslățiseră după pradă şi, gonindu-i,
merge

la orașul Gherghița, unde găsi greul
ordiei tătăresci; Hanul rămase încremenit la o
îndrăznelă așa

de mare din partea lui Mihai şi,
cu tâte că
oştirea sa era mai mult de şese ori
mai mare,
nu îndrăzni a priimi bătaia, ci se trase
ruşinos
spre ţera sa. Spunii că, atât în luptele parția
le unde
îl bătu Mihatu, cum şi în gâna ce dete
hanului,
ÎI omori ca la opt mii Tătari. Mihaiu
cuprinse
apoi orașul Brăila, pe care-l cotropise Tătari
i, făcend mari grozăvii. Mihaiu omori pe toți Turci
i

și Tătarii

ce găsi vii, cruțându-le

numai

caii;

pe

mulţi Turci îi spîndură afară din oraș. Unii,
care
voise să trecă Dunărea, goniţi fiind cu
multă
iuțelă, se înnecară; pre puţini putură
numai

scăpa.

gz076.—Aut.

Rom.

W.

Bălcescu.

ÎI.

4

—
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XIV,
Vielena cursă ce i-o întinsese Tătarul, făcu pe
Mihaiu a fi forte neîncredător către Turci și a
nu mai voi să trateze cu dinşii; de aceia, când
în Aprilie, Sultanul îi trămise duoi ciauşi vorbindu-i
de pace și rugându-l a-l lăsa să trecă cu oștirile
în Ungaria, el mai că nu voi a-i priimi, ba încă,
spre a-și răsbuna de ocara făcută de Tătarii ce-i
călcase ţera, dete drumul la vr'o câţi-va ostaşi ai
sti ca să trecă Dunărea și să pringă pe Turci.
În luna lui Maiii, 2000 Români

se întărescii într'însa

cuprindă Cladova,

și r&scâlă o parte mare

din

Bulgaria:
tot atunci, 2500 haiduci români din Ţera
Românâscă, trecând Dunărea mai în sus de Nicopole, pustiescii mai multe sate şi isbescă fără de

veste cetatea numită Plevna pe Isc, mai la vale
de Nicopole, prindii pe beiul cetăţii, ce venise de
curând de la Adrianopole cu femeia și cu copiii
sti, precum şi mulţi alți Turci şi Evrei însemnați,
câştigă multă pradă și pe urmă sfarmă orașul.
La întârcere fură isbiţi de Ianicerii și Turcii din
Nicopole; dar se bătură aşa de bine și cu atâta
îndemânare, încât puţini vrăjmaşi scăpară, şi ei
se întorseră biruitori cu prada lor în era Româ-

—
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nescă, afară din patru inși numai ce cădură morţi
într'acestă luptă 1).
“
După

aceia,

Mihaii-Vodă

trămise

la 6 Maii pe

Veliceico cu 1300 haiduci la Baba în Bulgaria,
oraş neînchis și bogat, mare ca de două-deci mii
case, cele mai multe de meşteri; haiducii îl bătură,

îl cuprinseră

şi

încărcară

o sută

cinci-deci

care de avuţii dobândite, luând prinși pre mulți
Turci însemnați, cu muierile şi copiii lor. Ei şedură
acolo trei dile; apoi, dând foc orașului și sfărămându-l, luară calea înapoi spre Dunăre cu tâtă
dobânda; iar Turcii se strînseră din tote părţile

în număr de 12,000 subt un paşă şi ajunser
ă pe
Veliceico cu 6stea lui, la un loc ce se chiamă
Comissul. Haiducii, vădend acesta, începură
a se:
hărţui di și nâpte cu dușmanul, penă când,
simțind că le va fi anevoie de a scăpa, tăiară pe
toți

prinşii, prefăcură în cenuşe tâte bagagele lor şi
prada dobândită şi, recomandându-se lui Dumne1) «1200

haiduci loviră oraşul

Nicopole

şi prinseră

pe Buraş

beiul,.. care de curând sosise de la Adrianopole, numit
fiind
de împăratul în acest post. Ei pustiiră tot locul
numit Plenia

şi omoriră

tot ce

se

împotrivea

trecerii

lor;

rEmăşița

fu dată

lacărilor. Intorcându-se din Nicopole în număr de 1800,
î isLiră şi, după o luptă tare, haiducii biruiră. Numărul
Turcilor

ucişi în aceste

deosebite

întârseră cu multă pradă.»

locuri

se

Tirkiscă

urca

Ja

3000.

Haiducii

se

und Siebendiirg. Victorie. |

—

dei,

se aruncară

cu
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furie

asupra dușmanului,

mai toți cădură morţi;

dar sub

ceai patru

Mihaiu-Vodă

mii

Turci.

fârte

se în:

tristă şi însciință pe prințul Transilvaniei,
atunci se întorsese de la Praga.

El sosise în acest
forte bine priimit de
după aceia,

cădu

şi

dînșii în loc zăcare

oraș la 4 .Fevruarie şi. fu
toţi domnii curţii; îndată

bolnav

vicţa în primejdie. Când
duseră la catedrală ca să
făcu un cuvînt fârte plin
Bathori răspunse forte
sigurând că el va stărui
ce luase și că nici odată
Austriei și de împărăție,

greii de lingâre,

fiindu-i

începu a se însănătoși, îl
asculte liturgia ; aci i se
de laudă pentru dinsul.
frumos în limba latină,
cu statornicie în partida
nu se va deslipi de casa
dar că speră că împăra-

tul și împărăţia nu-l vorii părăsi, că e încredințat
că, de i se vorii da ajutârele făgăduite, va dobândi,

cu. sprijinul lui Dumnedeii, mai mari biruinţe asupra dușmanului numelui creștinesc decât cele dobândite până acum. Împăratul, acordându-i apoi o
audiență particulară, îi dete autorisaţie a se. întOrce, după ce îl încărcă de daruri și făgăduieli.
1 se promiseră trei mii pedestrași şi duoă mit călăreţi, pe care împăratul să-i ţină trei luni cu câte
24,000 scugi pe lună și de care să dispună Bathori
după plac. Papa îi făgădui 40,000 galbeni pe lună
şi însărcină pe Francisco Murio del Monte să

strîngă pentru. dinsul ostaşi

în Italia.

După ce-şi

luă diua bună de la împăratul, Sigismund se duse
la Viena. În tâte părţile fu priimit cu aceiaşi fală
şi, “spre a-l îndatora şi mai mult la urmarea r&sboiului, iesuiţii colegiului Vienei îi făcură un cuvînt

în public

și

vorbiră

de

dînsul

ca

de un

al

duoilea Iosue. Cugeta Bathori să trecă de acolo
la Gratz spre a visita pe s6cră-sa, archiducesa Maria de Bavaria,

când

află că

în

Transilvania,

S&-

cuii, supăraţi căci în dieta din urmă li se luase
drepturile ce li se dedese când se porniră împotriva lui Sinan şi întăritați de cardinalul Andrer
şi de Stefan, Bathorescii ce se aflaii proscriși şi
fugari în Polonia, se revoltară. Acestă împrejurare
îl făcu să-și schimbe hotărîrea şi să se pornescă
spre Transilvania. Până a nu ajunge el în acestă
țeră,

unchiul

s&i

Stefan

Bocskai

înecându-o în sânge și pedepsind
crugime,

căznind pe

unii,

la alţii

potolise

răscâla,

pe şefi cu mare
tăindu-le

capul,

pe alţii spendurândui şi la alţii tăindu-le nasul şi
urechile.
Cum

sosi în Transilvania,

Sigismund

îşi adună

ostea; după ce luă duoă mici cetăţi, Fillak şi Czanad, cu o mare perdere de Turci, isbi Temeşvarul
prin trei părți. Dinaintea acestui oraș sosi şi Mihain-Vodă chiămat de Bathori, cu 4000 luptători

şi o mulțime de boieri, După

o asediere de dece

gile, în 25 Maiii,

fu isbit de Turci

şi

de

Tătari

în număr de vro 40,000, care veniseră prin Bulgaria

în Banat. După o luptă sângerâsă de amânduoă
părțile, Sigismund fu silit a ridica asedierea, căci
nu numai ajutorele făgăduite de la împăratul nu
soseaii, ba încă însuși trebuia să mergă cu duo
deci mii ostași

spre

a

se uni

cu

archiducele

Ma-

ximilian, ca să întâmpine oștirea turcescă ce însuși
Sultanul povăţuia în Ungaria; iar Mihatu se întorse spre a-și apăra ţera.
XV.
Lala-Mahomet ce se numise vizir, surghiunindu-se

Sinan,
tâmplare

murise
păru

trei

dile

Turcilor

după
un semn

aceia

şi acestă în-

ceresc

ce porun-

cea d'a numi din noii pe Sinan în locul săi.
Ast-fel, acest neîmpăcat dușmanal creștinilor fu
scos din exil şi din noii, pentru a cincea Gră, fu
învestit cu slujba vizirescă. Tâtă grija lui fu să-şi
rEsbune de rușinea ce-i făcuse creştinii. El avu
curagiul şi energia să însufle Sultanului hotărîrea.
d'a merge însuși la r&sboii, urmând pilda lui Suieiman-cel-Mare. Armia, poporul, şeicii în predicaţiile lor, şi provinciile de margine în jălbile lor,
cereaii acesta ca singurul mijloc de a mântui împtrăţia. Hotărîrea Sultanului da merge la 6ste în

primăvară se obştise, și pregătirile de răsboii se
făcură cu grabă mare tâtă iarna. Sinan întimpină
acum un rival în ambiția lui, pe vechiul s&ii prieten,

cumnatul Sultanului,

carele, dorind viziratul,
aeţele

facii pe Sinan

Ibrahim

fostul caimacam,

spunea

de

nevrednic.

La

faţă că bătrâaceste

Pariosul Sinan strigă faţă cu Sultanul însuşi:
«că sunt bătrân şi slăbit;

dacă

vorbe

«Spuniă

dice așa Ibrahim,

ciasă cu mine în curte să ne luptăm în suliți şi
«în sabie împreună!» şi dicând acestea, apucă pe
Ibrahim de briă de-l târi afară din sală.
La începutul primăverii, în minutul când spera
de a-și răsbuna asupra creștinilor și d'a se încorona

cu lauri noui,

crudul

arnăut

muri într'o Mer-

curi (3 Aprilie, 1596), di rea în ochii moslimilor.
Acest ministru de un caracter aspru și lacom, lăsă
avuţii forte

mari,

adunate

în

campaniile

sale din

Ungaria, Valachia, Georgia și lemenul. Ibrahim
se numi atunci vizir şi serasker al armiei din
Ungaria. Trei dile după numirea lui, sosiră la
Constantinopole cărţile lui Mihaiu şi ale boierilor
Ţărei Românesci, cerând a face împăciuire. Acesta
era învoirea ce făcuse cu hanul, pe care o trămisese spre întărire la Constantinopole, până a
nu-şi da Tătarul pe față viclenia sa. Hogea SeadUddin, istoricul ce ne-a fost atât de folos în acestă
scriera, citi aceste corespondențe în divan în locul
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lui Reis-effendi şi o dispută înfocată se aprinse între muftiul şi hogea.

Acesta

era

de părere

ca. să

"se priimescă pacea, dacă Mihaiu va da pe fiusăi drept zălog, şi muftiul Bostansade era împotrivitor, dicând că nu se pote a tracta cu Mihaiu.
Fiind-că muftiul se sculă îndată şi eși afară, SeadUddin se supără, dar își luă sema și, folosindu-se
de lipsa protivnicului săă, el înduplecă pe Reiseffendi să facă un r&spuns lui Mihaiu și boierilor

țărei întrun înţeles favoritor, după cum voia. Dar
acesta nu

sluji nimic,

căci

Mihaiu,

cum

scim,

ne-

încredător acum după înşelăciunea hanului, refuză
d'a mai tracta cu Turcii. Aceştia însă nu îndrăz-

niră a-l mai isbi atunci,

speriaţi de atâtea învin-

geri, şi hotăriră a purta r&sboiul în Ungaria, unde
însuși Sultanul avea să mergă. Depărtarea Sulta- ului la 6ste era fârte neplăcută mumei sale, venețiana Baffo care era sufletul cârmuirei și făcea
“pe fiul săi să urmeze în tâte după placul ei. Hotărînd să facă ori-ce, numai ca să oprescă acestă

„depărtare,

care putea să slăbescă influenţa ei, ea

rupse tote legăturile cu credinţa părinţilor ei, şi
propuse o măcelărire generală a tuturor creştinilor.
Aceste comploturi din norocire nu isbutiră. Sultanul se mulțumi a goni din Constantinopole cu
firman pe toţi Grecii neînsuraţi, puindu-le un soroc
de trei dile.

Sultana

muma

(validcoa),

vădând

că

a perdut stăpînirea pe inima fiului ei, căută a se
folosi de farmecul celei mai frumâse râbe din
sarai spre a o redobindi. Mahomet se părea la
început că căduse în cursă; el răspunse la desmerdările robei cu amorul cel mai înfocat; dar când
ea deschise gura ca să-l râge să rămână în Constantinopole,

Mahomet

chiar

plăcerilor sale, puse mâna
milă pe

acea jertfă

în

pat,

pe cuţit

nenorocită

în

centrul

şi ucise

a ambiţiei

fără

mumei

sale, faptă care dovedesce o inimă mai mult fer6să decât energică. El puse apoi de mai înnecă
câte-va femei, sub pretext că nai ţinut postul;
apoi, în 21 Iunie (1596), se porni în cale spre Ungaria însoţit de un alaiu măreț şi cu totă 6stea,
ducând cu diînsul dervişi, femei, icioglani, eunuci,
câni de vînătâre

și şoimi.

Ambasadorii

Frangi

şi Engliterei priimiră poruncă de a însoți Pg zi
tan în acestă expediţie în contra creştinilosS.
XVI.
Îndată

după

luarea

Graanului

“e
în anul

trecitt

feld-mareşalul împărătesc din Ungaria, Mansfeld,
muri (14 August 1594) şi cu dinsul peri și disci-

plina din armia nemţescă. Ţăranii din Austria, împovăraţi de despuierele și jafurile nobililor de o
parte și ale trua deAlfa aa RrĂ-iRtieg Claus
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și riul Ens şi se revoltară.
şi se mări

Acestă revoltă

forte și fu cumplită

nu

numai

crescu

nobililor,

dar şi împărăției. Oştirile ce se trămiseră în contra lor, nemulţămite căci nu li se plătise simbria,
se revoltară și ele şi începură a prăda orașele și
satele ce scăpase neprădate de ţărani. Aceste în-

timplări opriră cursul fericit al isbindilor în contra
câtă-va

fiind de neunirile
voitanţilor,

vreme

puseră

de care de
și

de

lipsa

Austria

într'o

abia

scăpă,

de

disciplină

ajutată
a re.

„ Îndată ce împăratul înțelese despre pregătirile
ce Turcii făceaii împotriva Ungariei, trămise solii
sti la Papa şi la principii Europei, rugând să caute
a "] ajuta în acestă primejdie comună a creștinătăţii. Papa se sili din notă a reînsufleți zelul pentru
răsboiti, cu totul slăbit, al prinților italieni; el căută
în zadar a face pe Spanioli şi pe Francesi să
înceteze răsboiul între dînșii și a 'şi întârce armele
în contra Turcilor; şi, cunoscând ca -tâtă lumea
de ce mare folos ar fi Polonia, când ar primi să
intre în legătura creștină, hotări a mai face o
încercare şi trămise pe cardinalul Henric Caetan,
în
calitate de delegat în Polonia, ca să se silescă
când
se va aduna dieta, a îndatora pe rege și
pe cei
mari ai crăiei să 'şi unâscă puterile cu
ale împă-

zăţiei.

Papa

scrise

în deosebi

și

reginei

Poloniei

e

și

grozavă,

aa

Turcilor

anarhie

şi puse pe archiducesa Maria di Grazzo, muma ci,
şi pe soră-sa principesa Transilvaniei să "1 scrie
ca să îndemne pe regeie într'acestă faptă, spre
slujba lui Dumnedei

și în obştescul

al cre-

interes

ştinătăţii. Legatul Papei ajunse în Varsovia cu episcopul de Breslau, ambasador al împăratului și,
dobîndind audiență de Ja dietă, îi expuse întrun
frumos cuvint ce s'a tipărit atunci, misia lui, arătând jertfele ce Papa a făcut pentru creştinătate și
datoria

Polonilor de a ajuta

pe creştini,

căci fără

dînşii puterile împărăției germane întregi nu sunt
în starea sta împotriva puterei celei peste măsură
mare a păgânilor. Episcopul ce presida dieta r&spunse

că acestă propunere

cere

o mare

şi

câptă

desbatere. «Polonezii, — dice un contimporan —.
«voiaii pace cu duşmanul păcii şi nici o price cu
«pricinuitorul gâlcevilor>. Ura, veche și naturală a
Polonilor și mai cu scmă a lui Zamoisky către
casa Austriei

isbuti,

și legatul

Papei

plecă fără

a

dobindi nimic.
Intrigile Engliterei nu puţin slujiră spre a împedeca

acestă unire a Polonilor

tra Turcilor. Ambasadorul

cu împăratul

englez sosise

în con-

în

iarna

aceia în Constantinopole şi r&spendise vestea

că

misia lui este de a uni pe Turci și Poloni în contra voevodilor Țării Românesci şi Transilvanici.
Simpatii însă și ajutâre dintr'altă parte veniră a
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“încuraja

pe creștini

în

răsboiul

grei

“Țarul Muscalilor Fedor [ şi şahul

ce

purtati.

Perșilor trămi-

seră ambasadori la Praga de încheiară alianță cu
“împăratul în contra Turcilor, şi vre-o câte-va cete
„de Scoţezi veniră pe la Dantzig în Transilvania
spre a lua parte la războiă. Deputaţii din partea
popbrelor

din

Herţegovina

“Turcilor reclamară

şi

alte

locuri

în zadar ajutore de

supuse

la împăra-

tul spre a se revolta.

XVII.
În vremea acesta Sultanul, cu ducă sute mii
Smeni și trei sute de tunuri mari şi mici, sosise
la Belgrad şi d'acolo merse la Buda unde ajunse

în 2 Septemvrie. Înapoia lui Mihaiu isbea arierguardia și răpea proviziile oştirei. EI cuprinsese
pe

Dunăre

şese

corăbii

mari încărcate

cu

muniții

ce

se duceaii la Belgrad, omorise 1200 Turci ce le
însoţeati, luase tot ce era în corăbii şi pe dinsele
le dase afund. Cu puţine dile mai înainte de 16/26
lulie, trămisese Mihaiu-Vodă o s&mă de oști alese

ca să

iea Vidinul,

puindu-le

cap

să se lovâscă

față,

pe

aga

Fărcaș.

Românii trecură Dunărea pe la Sdeglea.
Turcii
însă le prinseră veste şi, adunându-se în
mare nu-

măr,

nu

eșiră

de făcură meșteșug.

ci se

ascunseră

Aşa mergând oștile lui Mihaiu:

—

temă, Turcii
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Vodă

fără

veste

şi, după un războiii tare: ce ţinu multă vreme,

le loviră de față şi

fără

biruiră Turcii pe ai noștri și câți fură călări dintre
dinşii scăpară câte ceva, însă puţinei, iar pedestraşii periră cu totul. Acestă perdere scârbi tare:
pe Mihaju-Vodă și, vădându-se în lipsă de soldaţi,
ţera fiind fOrte despopulată, trămise în ţări străine
să strîngă voinici viteji şi -să aducă o scmă de
Leşi,

de

Cazaci

și de alte feluri de 6meni

care

“i

erai de folos..
Îar sultanul,

de la Buda merse

de tăbări dinain-

tea cetăţii Erlau, (la 21 Septemvrie) a cărei isbire
se hotărise într'un

sfat

de războiii.

După

ce

sul-

tanul, potrivit unui precept al Coranului, somă garnizona de a îmbrăţişa islamismul şi de a preda.
cetatea, începu asediul; după șepte ile, Valonii
din cetate se revoltară și siliră pe căpetenii a capitula ; oraşul se dete mai întîi şi cetăţuia nu
întîrdie a urma acestui exemplu. Maximilian archiducele, care era numit generalissim al împărăției, şi prinţul Sigismund al Transilvaniei sosiră
pre târdiii în ajutorul Erlaului; dar ei vrură să
'şi ră&sbune, printr'o biruință, de perderea acestui oraş.

Giafer-Pașa, puţină vreme după acea importantă.
cuprindere, întilni armia creştină comandată de acei
duoi prinți, în pr&jma cetăţii Erlaii, pe câmpia nu-
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mită Keresztes, unde riul Cincia se versă în bălți,
până a nu se uni cu Tisa; ambele armate protivnice se loviră acolo şi ţinură o luptă învierşunată
de trei gile (23, 24 şi 25 Octomvrie 1596), în care
oştirile se bătură fără resultat hotăritor; cu tâtă
îndărătnica împotrivire a Otomanilor,

6stea, creștină

îi respinse, le ucise vre-o miie de Gmeni, le luă 40
de tunuri și sta să rămână învingă&târe. Turcii eraii
scoși din tabăra

lor și puși pe

fugă;

isbînda

era

acum a creștinilor. Acestă împrejurare mai crescu
dorinţa ce de

mai

multă vreme

arăta sultanul Ma-

homet de a se întârce la Constantinopole; în sfatul ce se ţinu însă pentru acesta, se hotări, după
părerea lui Sead-Uddin-Hogea, că fiinţa de faţă a
Padișahului era trebuinci6să spre a îmbărbăta pe
ostaşi, În sfîrșit, la 27 Octomvrie, Nemţii şi Ungurii isbescii trupul de armată unde se afla sultanul,
care se trase sub cortul lui Ionnis-Bei, capul mutefericalelor, aședat în dosul bagagielor. Bătălia era
acum perdută pentru Otomani ; artileria era în puterea

dușmanului ; corturile

sultanului

erai

în jaf,

căci din nenorocire soldații creștini nu sciură a se
cumpăta și, călcând poruncile lui Maximilian, se
aruncară pe avuţiile cele stai înainte şi se puseră
pe jaf, fără orînduială, strigând biruință; Gmenii
casei sultanului nu puteai stăvili lăcomia biruitotilor, altfel decât cu o nefolositâre

împotrivire;

to-
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tul era perdut pentru Turci, când o isbire făcută
la timp schimbă faţa lucrurilor. Cicala-Pașa, care
era pus la pândă cu o arierguardie de 40 mii
Gmeni, vădând netocmela creștinilor, se repedi de
o. dată cu călărimea sa, în minutul când Nemţii şi
Ungurii înfigeaii stegul crucei şi săltaii în triumf
împrejurul

atitor

bogate

prădi,

şi

le

smulse

din

mâni biruința. În mai puţin de o jumătate de oră
el împinse în baltă călărimea creștină, care trecu
peste pedestrime şi fu ca nimicită; cinci-deci mii
de Gmeni, căduţi sub paloşul Musulmanilor, staii
în mocirlă.

O

grâză

panică cuprinsese

armata cre-

ştină, care se împrăștie in tote părţile, fiecare ostaş fugind încotro dădea cu ochii, fără să scie unde
şi cei mai mulţi perind în baltă sub sabia Tătarilor. Cinci-geci mii creştini şi numai dou&-deci
mii Musulmani periră în aceste lupte ce ţinură patru gile. Maximilian se refugiă spre Casovia; Sigismund Bathori spre hotarul țărei sale.

Spuniă că, ose-

bit de acel grosnic măcel, care umpluse bălțile de
stîrvuri, Turcii biruitori mai

făcură

în acestă 'bă-

tălie o pradă de dece mii galbeni în argint şi
nouă-geci şi șepte tunuri. Analiştii lor asemănă
acestă luptă cu aceia de la Mohaci și de la Cialdiran. cAstfel fu,— dice Sacy,
— acestă bătălie de
«la Keresztes,

pe care creştinii o câștigată prin cu-

«rasiul lor şi o perdură prin a lor lăcomie; exem-

«plu îngrozitor: care arată generalilor că
vitejia
«pote isbindi a căpăta folâse, dar că numai
disci«plina le pâte păstra».
După acestă învingere strălucită, Cicala-Paș
a, căruia sultanul era dator isbinda, fu numit
mare yi.

zir în locul lui Ibraim-Pașa, iar padişahul se întârs
e
la Constantinopole.
XVIII.

Când Turcii de pe margine vădură trecerea
sul.
tanului cu atita oştire asupra Ungariei, încep
ură a

se semeţi, a eşi în Țeia Românescă pe
malurile
Dunării, a prăda şi a isbi. Mihaiu-Vodă
îşi strînse

atunci oştile și, după sărbătorea S-tulu Mihail
, cu
2000 6meni purcese asupra Turcilor. Mergâ
nd prin
ţeră, Domnul întîlni o semă de Turci pe
apa Tejeormanului, robind şi stricând era ; el î
isbi şii
prinse pre toți vii; apoi merse de ocoli cetate
a
Turnul, o bătu şi o arse. După aceia, trecu Dunărea și isbi cetatea Nicopole în 12 Noemvrie, ucise

pe toți

“Turcii ce "i stătură

împotrivă,

cuprinse bu-

levardul cel mai însemnat, pe care '! asemă
nă cu
pămintul : şi pe însăşi cetăţuia era s'o cuprin
dă,
când

află vestea nenorocitei bătălii de la Keresz
tes,

care. 'j întristă fârte. Sangiacul Nicopolei,
care era
inciiis în, cetate, trămise atunci Domnului
stofe ţe- *
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sute cu aur şi argint, samururi frumâse, dece cai
cu harşale de argint, rugându-l să se lase de a
mai bate cetatea şi a nu mai întărita mânia sultanului, care acum biruitor se întârce din Ungaria

şi se aşteptă la Sofia. Paşa încă se făgăduia că va
miţloci ca Mihaiu să 'și aibă pacea de la Turci şi
ca sultanul să ”] recunâscă pe el și pe ful săi de
Domni moștenitori ai Ţării Românesci. Domnul
căta mult mai puțin la aceste făgăduieli frumâse
decât la puterea zidurilor cetăţii şi la vestea întârcerei

sultanului,

care

putea

năvăli

asupră-i;

el se

prefăcu dar că e înduplecat de sfaturile sangiacului, priimi cererea sa şi, ridicându-se de acolo unde
zăbovise cinci dile, trecu Dunărea, Domnul trecuse
rîul în ţcră într'o dimincță la răsăritul s6relui și,
însoțit numai

de șese

inşi din

căpetenii,

apucase

fără grije înainte, urmat într'o lungă depărtare de
cinci-deci călăreți, şi în sfîrşit mai departe încă
venea tâtă 6stea de pre rinduiala ei. Astfel mergând în cale, Domnul și cu soții lui întâlniră doui
Turci pe care “i prinseră și aflară de la dînșii că
facii parte dintr'o bandă de 5oo Turci care bîntuje
satele acelui judeţ, ardend şi jăfuind și că acestă
cctă

nu

e departe.

Cum află acâsta,

vitâzul Domn

se repede iute cu cei şese soți ai săi către acei
cinci sute Turci, îi ajunge și "i isbesce furios. Spuniă |
că omori patru-spre-dece inși cu mâna lui, pent
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când apucă de "i veni ajutor din 6ste, de "i prinse
pe toți câți scăpase de mârte. După acestă faptă
de semeţă şi nesocotită vitejie, eroul se duse la
Tergoviște spre a se odihni şi a se bucura de triumfurile sale.
XIX.
Dar intrigile şi vicleniile ticăloșilor boieri nu "1
lăsară multe dile a îngriji în repaos de treburile
țării. În cele dîntit dile ale lui Dechemvrie, potrivit
făgăduielilor şi învoielei făcută cu sangiacul Nicopolei, sultanul se grăbi a trămite lui Mihaiu o deputaţie de două-deci inşi cu steg roşu spre semn
de

pace.

Boierii,

dușmani ai Domnului,

se folosiră

îndată de acesta, spre a învinovăţi pe Mihatu-Vodă
către prinţul Transilvaniei cum că ar fi hotărit a
se trage

din

legătura

cu dinsul

și cu creştinii spre

a se lega cu Turcii. Bathori, slab de minte și bănuitor,

adună

îndată

sfetnicii săi spre a se chibzui

despre ceia ce trebuie a face în aceste împrejurări,
cu atit mai

grele

că el nu

era în stare a ataca de

față pe Mihaiu. Acesta află bănuielile ce boierii
băgase în capul lui Bathori și tâtă intriga ţesută
spre perdarea lui și îndată însciință pe prinţul
Transilvaniei

hotărît să

că, întărit prin

mergă

în capitala

nevinovăția

sa,

ela

lui să "1 întilnescă,

—

numai

cu o mică

suită
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şi speră

că va scâte

de

minciună pe cei ce l-aii pîrit, arătându-i că e credincios jurămintelor sale. Acestă hotărîre îndrăzncță a lui

Mihaiu

înmărmuri

pe

dușmanii

lui și

ridică de pe inima lui Bathori totă bănufaia. Mihaiu lăsă sub îngrijire şi pază pe deputaţii sultanului până la întârcerea sa, apoi luând cu dinsul
pe Mihalcea

banul,

pe Radul Buzescu și puţini alți

boieri, porni în Transilvania şi ajunse la Alba-Iulia
în 30 Dechemvrie. Bathori îi trămisese înainte pe
secretarul săi de Stat Pancratie Sennyei, cu patru-

deci de trăsuri de paradă şi o mulţime de nobili;
el însuși îi eși înainte cu un sfert de leghe din
oraş, linguşindu-l cât putea cu dragostea. Astfel
cu cea mai mare pompă fu priimit Mihaiu-Vodă în
capitala prinților Transilvaniei. A doua-di, în cea
din urmă di a lui Dechemvrie, Bathori trămise o
semă

de călăreți lui Mihaiu-Vodă

ca să'l însoțescă

la curtea sa. Acolo, de faţă cu cei mai de căpetenie domni ai Ardelului şi cu nunciul Papei, ambii Domni vorbiră ca la duo& câsuri; pe urmă
Mibaiu-Vodă fu dus cu multă cinste la casa sa,

gătindu-se Bathori a "1 aştepta a doua-di cu totă
fala cuvenită unui asemenea Domn. În diua cea
dîntii a anului noii, Mihaiu-Vodă

se duse cu

mare

solemnitate la biserică; pe urmă merse la prinţul
Transilvaniei care "1 ospătă măreț, şi la patru ce-

—
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suri se întrse la cuartierul săi. La 2 Ianuarie,
Voevodul fu ospătat la casa, cancelarului Iojica,
unde banchetul ținu până la şepte cesuri sera,
La

3 Ianuarie,

ofiţerii

şi

pagii

prințului

Tran-

silvaniei aduseră la Mihaiu-Vodă, din partea lui
Dathori, șese pahare mari de aur smălțuite, un
ibric și un lighian de argint. Omenii Domnu:
lui fură asemenea tratați după obrazul fie-căruia.
Mihaiu-Vodă trămise

și el prinţului

Bathori

frumâse ce sta în vr'o câte-va blăni de mult

daruri

preţ

şi haine bogate, care fură priimite cu aceiași bunăvoinţă cu care fură trămise. La ş Ianuarie, Mihaiu-

Vodă merse de-şi luă diua bună de la Bathori spre
a se întârce în ţeră. î) Atunci Bathori făcu cunoscut
lui Mihaiu

că inima

lui e forte

amărită, căci auto-

ritatea Papei şi făgăduielile ce a dat împăratului
îi legă mâinile și nu-l lasă a-și lua satisfacția şi
r&sbunarea ce i se cuvine despre Poloni; că Polonia nu numai că e hotărită a ţine sub protecția sa
pe Moldova, dar încă voiesce a 'şi intinde puterea
şi asupra, Valachiei; că împăratul nu-i dă ajutorele
1) Jerrera însă gice: «Mihaiu-Vodă merse în Transilvania să
râge pe Sigismund ca să continue războiul cu Turcii, dicând
că nici o provincie

boiu ca Valachia,

nu

e mai

Prinţul

expusă

îi răspunse

și mai

trebuinci6să

că priimesce

cu

la răz-

bucurie

voinţa sa și că o va împărtăși şi împăratului. Mihaiu ît
dete un
boier al săii ca să mârgă la împărăție să facă același rugăciune
ce a făcut prinţului Sigismund.»
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făgăduite în bani şi 6meni,

=

și ast-fel el se află în

nevoie sci de a se ruina cu totul, sti de a face
pace cu Turcii; că într'o asemenea posiţie şi os-

tenit de atâtea griji ale puterei, a hotărit a abdica
şi a-şi lăsa cra în stăpînirea Austriei, după tractatul încheiat cu

acestă putere

la

Ianuarie

1 595;

că spre acest sferșit plecă la Praga ca să negocieze.
Mihaiu, care vru să iea parte la acele dificultăţi şi
negociaţii, arătă lui Sigismund că doresce și el a
trămite un sol la Praga; spre acest sfârșit lăsă lăngă
Bathori pe banul Mihalcea ca să-l însoțescă la Praga.
El gise lui Sigismund şi solului să d'a spune împăratului Rudolf II-lea că el va sta mijlocitor, de
va voi să facă pace cu Porta şi-l va ajuta de va

voi război;

dar că în acest

din

urmă

cas,

arăta

împăratului ca nu cum-va să-l începă până nu va
uni puterile tuturor prinților creștini; că atunci
trebuie

a

isbi

de

o

dată

şi

cu

toți

împreună

şi că ast-fel c sigur de biruinţă. De aceia, MihatuVodă se întârse în Țera Românescă, și Bathori,
insoţit de banui Mihalcea, plecă cu patru-deci trăsuri spre Praga, unde ajunse la 17 Fevruarie (1597),
fiind priimit şi tratat cu mare fală și cinste în tâtă
călătoria, sa, prin staturile Austriei.

—
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XX.
Indată ce Mihaiă-Vodă se intârse în capitala
țării, asemănat cu înțelegerea ce avusese cu Bathori, el chiămă pe ciauşul turcesc ce-l aştepta,
priimi de faţă stegul de pace ce-i adresase din partea
sultanului şi-i dete

un răspuns mulțumitor, aşedând

ast-fel pace cu Turcii. Acestă pace fu cu atât mai
mult în nevoe

a o priimi

atunci, cu cât aflase că o

armie”puternică-sE
ăduna la Sofia, “gata-a GVăl
în Țera Românescă și că acum Transilvania,
împărăţia,

nu

se îndemnaii a-i sta în ajutor.

ca, şi
Acestă

pace nu era decât o încetare de ostilităţi şi n'avea
nici un caracter definitiv.

Ast-fel, sub umbra acestei

păci, Mihaiu căută a se pregăti pentru războiii. E!
se înţelesese cu Bathori ca acesta să dobindâscă
ajutâre de la împărat şi, cu pregătirile ce va face
şi el, să năvălescă împreună în Turcia, sigur că
multe popâre creştine se vorii ridica la vederea stindardelor lor. Întradevăr Mihaiu, prin agenții săi
şi mai

cu scmă

prin

vestea

vitejiei

şi

a

triumfu-

rilor sale, pregătise poporelor supuse Turcilor spre
a scutura greul şi rușinatul jug ce le apăsa. Un
complot întins în totă Turcia, al cărui cap era
episcopul

de

la Târnov,

se formase.

Sârbii şi Bul:

garii se făgăduiră lui Mihaiu că, îndată ce va trece

Cp —

Dunărea, se vorii ridica cu toții din tâte părţile,
vorii tăia, tâte garnizânele turcesci, îi vorii da Sofia
în mână şi-l vorii trece Balcanul. Mihaiu începu cu
multă activitate a se găti de ste; el începu a
strînge 6meni deţtră la 6ste şi a chema în I€fă oștiră străine, dupe obiceiul de atunci. Din nenorocire, leremia-Vodă

din Moldova,

cale Tătarilor prin

ţera

dușman

al creşti-

nilor şi partisan al Turcilor, nu numai că deschise
sa, dar

încă

se opuse

la

trecerea a 6000 Cazaci ce veneaii în slujba lui Mihau. Dintraltă parte Sigismund Bathori câştigă
numai

făgăduieli

de la împărat. Ast-fel
la vreme

şi Turcii,

dar

mari,

creştinii

nici bani, nici oştiri

nu

putură fi gata

care nu se amăgiaii

asupra gân-

durilor ostile ale lui Mihaiu, descoperiră complotul
Bulgarilor, şi episcopul de la Târnov, împreunăcu
mulți alţii fură prinși, chinuiţi gr6znic şi tăiați în
bucăţi. Atunci dece mii Sârbi desperaţi voiră să se
scâle; în Iunie ei trămiti

soli lui Mihaiu-Vodă, nu-

mindu-l cap al lor şi făgăduindu-i că vori cuprinde
cetatea Vasiţa și Cladova şi că nu vorii cruța, nică
sângele nici vița lor pentru dînsul și pentru a
scutura acel trist jug al barbarilor împilători. Mihaiii-Vodă le răspunse să mai aştepte cât-va
până să vină o ocasie mai priinciosă, care să
înlesnescă mai mult isbutirea unei așa de primejdidse întreprinderi, De şi acest plan de isbire asu-
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pra Turcilor se nimicnici de o cam
însă îşi urmă pregătirile sale. La
Iulie

1597,

el făcu

căutare armiei

dată, Mihaiu
începutul lui
sale,

care

era

de 15,000 6meni și dete de fie-care ostaş câte cinci
talere. El mai aștepta încă câţi-va buni ostași
silesieni, trămiși în ajutor de împărat; tot în acea
lună, Henric Lesota, un ofițer al împăratului, sosi

în Târgovişte ca să plătescă, în numele
săi,

lefă pe

tâtă

luna,

la patru

mii

st&pînului

aleși

călăreți

d'ai lui Mihaiu-Vodă.

XXI,

VEgend greutăţile ce întîimpina din partea alia:
ților săi ca să facă o expediţie puternică şi seri:
6să împotriva Turcilor, Mihaii-Vodă se
că nu va isbiti nimic în contră-le, câtă

încredință
vreme

nu

când

nu

va fi destul de tare spre a se lupta singur cu dînşii;
fără a mai

năzui

la ajutâre

străine,

care,

vinii, când trebuie a le cumpăra pe jertfe scumpe,
după cum i se întîmplase cu Bathori, el se încre
dinţă că o nație, spre a câştiga şi a-şi păstra independinţa,

trebuie

s'o pună sub ocrotirea puterii sale

iar nu a străinului, ori cât de blând şi dulce acesta
Sar arăta. El căută dar care sunt elementele de

putere ale patriei lui și nici nu-i fu cu
le găsi.

anevoie

a

Potopul de naţii barbare şi fartunele vecurilor
ce trecuse peste pământul vechei Dacii de la desbarcarea lui de Romani, nu-l putură deșerta de acești

locuitori care prinsese rădăcină puternică şi adânc
înfiptă aci. Românii se păstrară dar, în tâtă întinderea

Daciei,

cu limba,

cu

obiceiurile străbune, cu

caracterul lor naţional, fără a se împestriţa cu alte
nemuri străine; în Valachia și Moldova rămaseră
locuitorii în cea mai mare omogenitate; în Transilvania însă, pe alocurea se aşedară, în puţin numer, S&cui, Sași și Unguri, precum şi Sârbi în
Banat,

dar în tâte locurile, maioritatea era Români,

Timpul viforos al vecului de mijloc împărţise pămiîntul românesc în trei țări: Transilvania cu Banatul, Moldova și Ţera Românescă; dar în inimile
tuturor Românilor rămăsese neștersă tradiția unui
traii comun şi dorinţa d'a'l înființa din noă. În
acele timpuri grele ale năvălirei barbarilor, în două
rânduri era Românescă și Moldova se pustiiră, lo“uitorii trăgându-se la munte şi în Ardel, de unde,
când barbarii deșertară locurile, ei se reîntârseră
sub Domnii lor, la vechele lor vetre. Dar multă
vreme încă, până la 1467, domnii Țării Românesc
păstrară stăpinire peste ducatele Omlașului, Făgărașului și Radna

în Transilvania,

precum și Dom-

nul Moldovei stăpîni mai multă vreme ducatul
Maramureşului, Întemplările ținuse aceste ţări. Transilvania,

Țera

Românescă

și Moldova singure,

iso-

ate, libere, între împărăţia Turcescă, Ungaria 5
Polonia, care tâte amenințaii cotropirea lor.
dar “fifesc” lucru ca ori-cari din Voevodii acestor
lei

ţări

tr'un

se

simțea

în

putere,

să

caute

a le uniiîn--

singur Stat și ast-fel a reîntemeia vechiul regat

al Daciei. Dacă vedem acestă idee intrând adesea
în capul domnilor unguresci din Arde], cu atât
mai mult ea trebuia să intre în capul acelor mari
Voevodi români care se inspirară de simțimintul
naţional al Românilor. Naţionalitatea, deși nu avea
atunci acel caracter reflectiv şi ideal ce a dobândit
în dilele n6stre, dar era mult mai întinsă şi mai
puternică, ca simţimânt. Toţi istoricii vecului de
mijloc se miră de puterea cu care Românii îşi păstreză obiceiele romane şi simțimintele lor naţio-

nale,

trăind

în mijlocul

teca cu dinşii.
«autor

contimpuran

«de Valach,
:mâni

«in

ei
cu

barbarilor,

de ocară, —

fără a se ames-

dice 'Tomasi,

Mihaiu-Vodă, —

numirea

nevoind a fi chiămați alt-fel decât Ro-

și glorificându-se

că se tragă din Romani,»

Mircea cel bătrân fu cel d'întâiti Domn Român
care se luptă pentru unitatea naţională. Voi
să cupringă Transilvania și aţiță un războiii cu
Sigis-

mund,

regele

Ungariei,

carele

dete

pas

Turciiora

de a se
se amesteca şi a sili pe Mircea, la 1393,
declara

vasal

al lui

Baiazid.

Apoi

Mircea

îşi în-

nse
târse armele asupra acestuia, şi după ce cupri
moş:
mă
recla
Moldova şi o răpi de la Iuga-Vodă,
şi-şi
tenirea împărăției româno-bulgare de la Turci
va
ispra
întinse stăpînirea până la Balcani 9. Dar
urmă
acestor silinți ale marelui Mircea fură până în
întemeierea

suzeranității turcesci

asupra

ţării,

luiStefan-cel-Mare al Moldovei călcă pe pasurile
'Țera Românescă

cuprinse

pe

care

n'o putu ţineși

trase prin acesta asupră-şi furia “Turcilor. Apoi el

de la
dobîndesce în proprietate de la învinsul săi
Cori
Mateii
Petra, vestitul rege român al Ungarici,
ia.
vin, Cetatea de Baltă şi Ciceiul din Transilvan
Acest dar, mai târdii silesce pe un urmaș cin osti
Petru

lui, pe

Rareş,

a se amesteca în trebile Tran-

silvaniei şi a voi să cuprindă acestă țeră, dar cade

şi el jertfă acestor ambiţii naţionale. Cu cât însă

acestă idee dobindea martiri mai mari, cu cât ea
costa mai mult pe Români, cu atâta, după carac-

terul lor stăruitor, țineaii ei mai mult la dînsa. În
1) Ca dovadă vom cita titlul ce pârtă Mircea-Vodă
mentele

rămase de la dînsul, în
Jaturilor Dunării, până

amânduro

în

docu-

care el se gice: «Domn a?
în marea Neâgră, Voivod a?

cetățit
Ungro- Valachicl, duce al Amlașuluă și Făgărașului, și al
Drestiorul (Silistra) stăpinitor.
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Despot-Vodă

(1 572)

din

Moldova,

ale

acestui sventuratic de geniă, se gicea, în popor
că
trei ângeri se arătase Domnului_în vis, în dimineța

Crăciunului, cu corne de aur, proorocinăd că sta
stăpini curând peste Moldova, era Românescă
şi Transilvania. Marea idee a Unităjei naţionale
era dar pe acele vremi un_sinațimânt popular ;, în
ochii poporului, ea era aceia ce este şi astădi,
adica un drept şi o datorie, singurul mijloc d'a se
mântui de sub stăpînirea, străinilor, d'a intra
în
întregimea drepturilor sale și d'a le păstra nevătămate de bântuirea dușmanilor. Spre a o realisa
, ce
trebuia re? O sabie românescă puternică. Români
i

acum găsise acesta.

În capul ȚEre?Roiiănesci sta

un Domn român, tînăr, îndrăzneţ, ambițios,
cu minte

înaltă, cu inima aprinsă spre fapte vitejesci,
vestit
şi meșter în răzbâie; el se inspiră de simţem
întul
naţiei, se aprinse

de acestă

idee

a regenerării

na-

ţionale şi, cu puternica lui voinţă, hotări a
nu pre:
geta până la mârte întru îndeplinirea ei.
Împreju.
rările politice îi fură favoritâre şi deschiseră
un
câmp întins ambiţiei lui celei mari.
XXII.

Machinaţiile și intrigele de
tite de

curtea

Austriei,

atâta

aduseră

vreme

isprava

pregă-

lor. Sigis-

mund

Bathori, povăţuit de duhovnicul

s&i iesuitul

Carilo şi de Silvio Piccolomini, amânduoi vînduți
curții Austriei, fu tîrît spre Praga, cum scim, unde
ajunse în 17 Fevruarie. Acolo, după o priimire strălucită, împăratul în numele regelui Spaniei, îi dete
cordonul Mielulu? de aur, ce atâta il dorise; va-

nitatea acestui prinţ ușor la minte fu forte măgu-

tă şi-l îndupleca a asculta aceia ce-i însuflai partisanii Austriei, În conferențele ce se deschiseră,

Bathori propuse că, de vreme ce slăbiciunea lui fisică

nu-l

lepăda

iertase

de acum

să aibă moștenitori, el voesce

a se

de

şi

stăpînirea

Transilvaniei

a

o da Austriei. Împăratul, învăţat de ai săi a fi vi-

clEn,

se prefăcu

mai întîi că se miră

de acesta pro-

punere şi a n'o priimi, dar se îmblândi îndată şi
se încheiară cu Bathori aceste condiţii, ca împ&ratul să-i dea pe viță, în schimb pentru Transilvania, ducatele Oppeln și Ratibor din Silesia; ca.

să-i dea încă pe tot anul o pensie de 50.000 scudi
de aur, plătiți la Veneţia, la Roma sci la Genua ;,.

ca, fiind-că are de gând a se călugări, să urmeze
despărțirea între el și soţia lui, care va păstra titlul
de principesă a Transilvaniei ; ca, de va intra in or-

dinea

bisericei,

să i se dea

un

venit

în

vro

mă.

năstire şi să mijlocescă la Papa spre a-l face cardinal; ca, în ori.ce vreme şi locaș, împăratul să-i
dea titlul de Pre szră/ucsz,

—
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Depărtându-se de Praga, Bathori hotărt cu
împăratul diua în care acesta să trămită amba
sadori la
dietă ca să priimescă stăpînirea Transilvan
iei, după
care faptă apoi, archiducele Maximilian, fratel
e împeratului să fie trămis

spre

a

cârmui

țera.

După

închiăierea acestor capitulări, care se
hotărise a, fi
ținute secrete, Sigismund Bathori se întâr
se în Tran”
silvania şi îndată convocă Staturile la
Alba-Iulia

pentru
boiă,

17

care

Aprilie,

i se

unde

ceru cheltuieli pentru

şi decretară.

Dar

vorba

se

răz-

răspân-

dise despre 6re-care învoieli făcute între Sigi
smund și
împăratul;

şi, cu tâte că Staturile nu sciaii

felul acelor învoieli,

dar le bănuia

şi

de sigur

începură a

se plânge cu oțărime că de dou& ori
Sigismund,
fără învoirea ţării, se dusese la împăr
atul. Toţi se

adunaii și-și înpărtăşeaii în taină temerile
lor, căci
nu îndrăznea a se aduna şi a vorbi
de faţă, spăi

mentaţi

fiind

Își aduceaii
Nemţi

de

păţirea

nobililor

aminte suferirile ce

în dilele luy Ferdinand,

din

anul

1594.

ţera păţise de la
şi nu se îndoiaii că,

de vorii căd€ iar sub jugul Austriei, vorii
păţi acum

și mai r&ă. Sigismund însă, nesocotind
şi dieta şi
drepturile ţării, se purta în tâte
după placul lui,
scă mai bine după cum îi şopteaii
iesuiții venduți

Austriei, ce-l înconjurată, După sfatul
lui Carilio şi
al partisanilor Austriei, el trămise,
în 27 Septem.
vrie,

pe

Stefan

Iojica

să asedieze

Timișora,

dar

din pricina ploilor, acesta fu silit a lăsa cetatea în
27 Noemvrie şi a se întârce în Ard€l.
XXIII,

Cătând însă la caracterul uşurel şi nestatornic
al lui Sigismund, nimeni nu era sigur despre ceia
ce va face până la urmă. Aci se arăta că se căiesce de cele încheiate cu împăratul şi-i declara că
de nu se vorii împlini făgăduielile de ajutor ce i
se făcuse, va strica tote îndatoririle sale şi va face
pace cu Turcii, aceia ce sperie atât pe curtea
Austriei, încât îi trămise pe dată o solie nouă
compusă de episcopul de Agria, baronul Adangelo
Popel-Brun, împreună cu comitele Sigismund de
la Torre, spre a-l linişti și a-l păstra în aplecarea
sa către Austria. Aci se lăsa cu totul de urmă
după

sfaturile vătămătâre

ale iesuiţilor.

Apoi,

te-

mendu-se ca unirea celor mai însemnați ai ţării să
nu fie o stavilă neînvinsă planului săi da închina
țera Austriei, căută în mintea lui în veci turburată mijlocele d'a împedica acea unire. Spre acest
sfârşit scrise într'o di lui Gaspar Corniş: «lată vo«ința mea când voii pleca din Transilvania: tu să
«nu laşi domnia la nimeni altul, ci s'o iei pe sema

«ta; pentru aceia te-am făcut cap

peste armiile

«ţării.» Întraltă di, luă d'o parte pe unchiul săi

—
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Stefan Bocskai șii dise: «Te svătuesc
, de'ți tre<buie domnia Ardelului, să nu lași să
ţi-o iea 6re«care

român (dând a înțelege pe
propuse domnia lui Iojica chiar,
Stefan

Iojica,

cancelarul

Iojica)». Apoi

Transilvaniei,

era Ro-

mân. Meritul s&ă singur îl ridic
ase din pulbere,
la. cea mai însemnată slujbă a ţării.
D'abi€ intrase
în vârsta bărbătescă şi era împodobi
t cu multă în-

vEțătură,

cu

o minte

cultivată,

săn&tosă,

iscusită,

voi6să, ambiţidsă de mărime, de
putere și de fapte
mari şi lăudate. El dobindise
atâta influență asupra tinărului şi fără de experien
ță prinț, încât se
putea dice într'adevăr că el era
adevăratul stăpîn

al ţării.

Învățătura

şi limbuţia lui îl făceaă de unea

farmecul și dragostea tutulor, El
ajunse într'o posiție aşa de înaltă, încât cer
mai mari domni af
Transilvaniei privea ca o mare
fericire d'a merita, cu multă închinăciune
și jertfire, favârea şi
creditul săi. Ast-fel Sigismun
d puse în rivalitate
pe câte trei acești bărbaţi pute
rnici şi aruncă între dinșii semințele de discordie
şi de vrăjmăşie,
Obicinuit de demult a semEna
vrajbă între curte.
Sanii
săi,

în

acest

minut

încă

mai

mult

el nu se
credea în siguranţă, decât vEde
nd pe toți cei-lalți
că nu se încredii unii într'alţii.
Dar Iojica priveghia
cu luare aminte la tâte gând
urile prinţului. ÎL încura
gia

în hotărirea

d'a părăsi

tronul,

dar îi dicea

—
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să nu-l lase pe mâna Nemţilor, ci a i-l da lui. EI
îndrăzni în public a se ar&ta ca un candidat la
tron şi a căuta să dobindescă voturile poporului.
EI îi gicea scii punea pe prietenii săi săi dică
că curagiul: şi cinstea. lui îi făcuse a merita acest
post înalt la întimplarea abdicaţiei lui Sigismund.
Îndrăzn€la şi influința ce avea în ţcră nimicnicise
speranțele compeţitorilor săi. Bathori, într'un moment de căință, încheiă: cu dînsul o învoială asemenea celei ce încheiase la 1594 cu Baltazar
Bathori.
la Pârtă

El pornesce

un

sol

secret

ca să ccră

să se trămită, după obiceiii, lui Iojica întărirea de
domn al Transilvaniei prin steg și buzdugan.
După

aceia,

ca

să

isbindescă

mai

sigur,

lojica,

prin înţelegere cu Sigismund, scrise vice-craiului
din Casovia, ca nici el nici Cesarul să nu se grăbâscă d'a; intra sei da trămite comisari în Transilvania, căci nu s'a hotărit până acum. nimic despre eşirea prinţului Sigismund din principat şi
Staturile ţărei nu vorii ca Ardelul să cagă în mâni
străine.

Aceste

scrisori

trămise

de

lojica,

vice-

craiul le expediză îndată la împăratul, care se
hotărî atunci a trămite fără perdere de vreme în
Transilvania pe archiducele Maximilian; şi până a
se găti acesta de drum, numi trei comisari ai sti
ca să mergă: înainte să îndatoreze pe Sigismund
—Aut. Rom. N. Bălcescu, ÎI.

6
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a se ţine de învoiala făcută şi a le preda în mâna
lor guvernul ţării. Comisari numiţi erai Stefan
Zuchaia, episcop de Vacia, Francisc Nadazdi şi

Bartolomeiii

Petz

consiliar de răsboiă ; dar fiind-că

Nadazdi îşi ceru iertăciune a nu priimi fiind bolnav, se numi în locu-i Nicolae Istvanfi vice-palatin

al Ungariei, autor mai pe urmă al lăudatei istorii
4 acelor timpuri, care ne fuse mult de folos, şi

lui îi câștigă măgulitârea numire
Ungariei.

de Titu-Liviă al

XXIV.

- În vremea

gisăă

acesta

Mihaiu-V
vădend
odă,
că Si.

a "Turcilor umbsă-și
la,
dea era

împăratului, că îaipEratul însuşi desperat de o nouă

şi mai îngrozitâre revoltă a ţăranilor, umbla a se
împăciui cu Turcii, speriaţi şi ei de revolta Ianicerilor, și puţin după aceia deschidea conferenţe
de pace la Weizen, gândi şi el a căuta să încheie
o pace hotăritâre cu Turcii, pace ce-l va lăsa liber a lucra la planul ce-și închipuise în mintea sa,
El priimi bine pe Hali-Massar-Ciauş ce veni la

dînsul

în vara

acelui

an

1597

din

partea

sulta-

nului, care se spăimintase de pregătirile ce audise
că face Mihaiu-Vodă. Pricinile care sileaă pe sul:
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tan a face pace, eraii ducă: revolta ostașilor și lipsa
cu f&metea. Desele răscâle ale Ianicerilor la Constantinopole opriră pe Turci d'a întreprinde ceva
însemnat în acest an (1597). Solul aduse Domnului
din partea sultanului scrisori şi feluri de făgăduieli cam jălitâre, unde cu vorbe dulci i se arăta
că sultanul nu a vrut a-i porunci, ci la rugat
şi-l r6gă d'a se face prieten al săi; că-i făgăduiesce
cum-că' Tătarii

nu vorii

mai

încerca

a trece

prin

Țera Românescă, numai Mihaiu să se unescă cu
Turcii împotriva creștinilor, sigur fiind-că, de vorii
î comandaţi de un general vitez ca dinsul, Turcii
vorii fi nebiruiţi. Mihaiu-Vodă. răspunse că priimesce pacea şi prieteșugul cu Turcii, dar nici
odată nu se va lupta cu dinşii împotriva creşti-

nilor; că tot ce pâte făgădui este da sta neutru.
Sultanul fu forte vesel şi de acestă ispravă, Ja.
care nu se aștepta, și îndată, după povaţa lui
Ibraim-Paşa vizirul, se grăbi a trămite o ambasadă,

mai strălucită decât cele trecute.
Ţăranii din Austria, împilaţi prin

|
trecerea ne-

curmată a oștilor şi aruncaţi în desperare de gar-.
nizOnele, care, subt pretext că nu li se plătesce.

şi că li se mănâncă lefile de capi, jăfuiai în tote,
părţile,

se ridicaseră

încă din

voltară cu totul în acesta

celă-lalt an şi se re-

(1597),

puind în; capul.

loru pe un dintrinşii, numit George

Bruner.

Ei

se plângeaii

între

altele

că,

biruri şi reduși în robie

fiind împovărați

de nobleță,

nu

mai

de
erai

în stare a suferi aceste jafuri şi că ei nu puteai
nici să muncescă, nici să semene pământurile, de
vreme ce-i lua mereii de la munca lor; că după
ce da stăpinilor a treia parte din productele lor,
apoi erai şi expuși

la prada. soldaţilor.

Ei

adăo:

geai însă că nu stai împotrivă a plăti dăjdiile
pentru războiul cu Turcii, la care gata sunt să;
mergă: înşişi, însoţind pe stăpinii lor.
Aceste plângeri,. nefiind ascultate, revolta se
destinse cu furia răsbunării, multă vreme înăbușită,
Oștirea. împăratului fu silită a lăsa pe Turci d'o
parte, spre a înneca cu grei şi după o luptă, fârte
lungă; drepta sculare a bieţilor ţărani.
În

12

August

1597

sosiră în.

Bucuresci

duoi

ciauşi, solii sultanului, aducend pentru MihaiuVodă și fiul s&i Pătrașcu, atunci în vârstă de 13
ani, un

firman

de

domnie

pe

vicță,

în care

cerea

numai jumătate
tributul ce plăteaii. Domnii mai
nainte, o lance și un buzdugan, semnele puterii,
şi alte multe daruri: de mare preţ. scâse din hazmaoa împărătescă, dou&-deci caftane ţesute cu fir

de

aur,

o sabie cu tecă de aur

petre scumpe,

strie, împodobit

un

surguciă. lucrat

împodobită cu
cu. mare

măie-

cubriliante, rubine și mărgăritare,

—

o corână

de

diamante,
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cai împărătesci

cu harșale

şi frâne aurite şi mai multe altele.
Mihaiu priimi pe soli cu mare cinste, eşind întru întîmpinarea lor cu multă fală și pompă domn&scă, căci cemult îl prindea domnia», dice un
contimporan. Solii i se închinară și-l salutară cu
vorbe dulci și «cu hainele de aur împărătesci l'aii
«înveşmîntat, cu sabie strălucită Pai încins și co«rnă încă i-ai dat să pârte». Domnul făcu asenenea mare cinste solilor, îi puse a şede lingă
dinsul, porunci d'a aduce caftane de-i înveșmîntă,
precum

și alte daruri

multe

le făcu;

apoi,

osp&-

tându-i frumos şi dăruinduii, îi trămise înapoi.
Cu încheierea acestei păci cu Turcul, încheie şi
Walther

interesanta,

Mihaiu-Vodă

biografie

și plecă

ce

ne-a

lăsat

la Constantinopole.

despre

E] pe-

trecuse câtă-va vreme în Ţera Românescă, chiămat
fiind a îngriji de învățătura lui Pătraşcu, feciorul
cel mare al lui Mihaiu. În diua de St. Petre,
anul 1597, acest învăţat bărbat dete scolarului
sc un compliment în versuri care s'a păstrat.

În prefața scrierii sale,
în anul

1599,

încă

trăind

ce

o tipări

la

Mihatu-Vodă,

Goerlitz
Walther

spune că ea fu tradusă de dînsul în latinesce de
pe un original românesc, scris de un logofăt al
Domnului, în luna lui lulie 1597 şi aprobat de
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dînsul chiar. Acest original românesc
putut găsi 1).

încă nu s'a

XXV

Sigur acum că nu va fi supărat de Turci, Mihaiu se dete cu totul întru înființarea planului
săă, în vreme ce în Transilvania, prin înţelegere
cu Iojica, lucra spre a opri pe Nemţi d'a apuca
acea fcră, ci a o lua în stăpinire scii el scă prietenul lui, Iojica, iar agenţii sti în Moldova pregăteai spiritele în favârea sa. El vru încă atunci,
mai nainte de tâte, a coprinde Moldova şi a-și
rEsbuna asupra lui Ieremia Movilă şi asupra. Polonilor. Într'adevăr Polonii de mult timp, nu mai
ascundeaii vrăjmăşia lor către Mihaiu-Vodă, ei
mereii lucra a-l strica când cu împăratul, când cu
sultanul. Ei propuseră în mai multe rânduri Papei şi împăratului că se voră învoi a da ajutor
împotriva Turcilor, de-i vorii lăsa a goni pe M.haiu şi a lua stăpînirea acestor duoă Țări Ro1) Scrierea

lui

Maliher

despre

Mihatu-Vitezul

s'a

retipărit

cu traducere românescă, în Zesazrul de monumen
te îstorite penfru România, adunate şi publicate de 4. Papiu
Z/arianu. Tom.
1. p. 1—74. Bucuresci, 1862.— Wofa
editorului.
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şi, vădând că propunerile lor nu erai prii-

mâne;
mite,

37

ei se adresară

cu asemenea

cereri la Pârtă

(Sept. 1597), făgăduind că vorii da tributul obicinuit
acestor ţări şi ajutor în contra creștinilor. Ieremia
Vodă, creatură a Polonilor, îşi desvălise vrăjmăşia
către Mihaiu, cum am vEdut, în mai multe rândură”şi domnia lui era o primejdie mare pentru
Țera Românescă. Moldovenii, care învățase a cunâsce pe Movilă şi uraii domnia lui asupritâre și
jugul tot-d'a-una greii pentru Moldoveni al influinţei Polonilor,

se înveseliră

veste şi figăduieli
slăveaii

de

la

cu

inima

când

Mihaiu-Vodă,

ca pe un vitez şi-l cinsteaii

le veni

pe care-l

ca pe un

eroi

român, de la care aşteptaii toţi mântuirea naţiei
întregi; sub stegurile lui Mihaiu mulţi dintr înșii
aiergară spre a se lupta. Ei priimiră bucuros a-și
uni ţâra cu Ţera Românscă, subt un așa mare
Domn, care le aducea aminte pe Stefan-Vodă, a
cărui pomenire neştersă era din inima lor. MihaiuVodă, asigurându-se de aceste bune aplecără ale
Moldovenilor, începu a se pregăti în acea i€rnă
spre a intra în Moldova în primăvară (1598),
şi însciinţă pe prinţul Transilvaniei că Moldovenii
îl dorescii de stăpinitor, ca să-i stea și el întrajutor spre a goni pe Ieremia Movilă şi a-și isbîndi
asupra Polonilor.
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Dar Sigismund Bathori acum căduse iarăș
i subt
influinţa nemţescă şi, uitând făgăduiele
le și legă.
turile de curând făcute cu Iojica, se
hotărt a se
ține mai bine de cele încheiate cu
împăratul; şi,

aflând de sosirea

comisarilor împăratului,

convocă,

la începutul lui Aprilie, dieta la AlbaIulia; şi,
ascungend cu mare îngrijire planurile
sale, se prefăcu că cere bani pentru urmarea
războiului iîm- potriva “Turcilor.
Era atunci în Transilvania lingă
prințul Bathori
un nuncii al Papii, episcop de Cervi
ce. Acesta
prinsese cu cancelarul Iojica un mare
prieteșug și
ast-fel aflase tâte planurile sale. Dar
ambițios şi
prieten mincinos, călugărul, care nu-și
îndrepta
căile decât spre mijlâcele cele mai
sigure d'a
dobindi fav6rea Papii, socoti că pentr
u acesta va
ajunge mai lesne scopul s&ă prin
împărat decât
prin lojica. Se hotări dar a trăda priet
eșugul și
încrederea lui Iojica şi, eşind la Turd
a înaintea
comisarilor împerătesci, le spuse că
Iojica umblă
prin t6te mijlâcele a dobindi tronul şi
că nu lasă
pe Nemţi a stăpini țera; că el prin
influinţa și
făgăduielile lui a tras în parte-şi
mulţi din deputaţii dietei şi că, prin îndemnuril
e lui, dieta nu
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volesce a recunâsce de bune învoieiile făcute îutre Sigismund și cesarul, fără scirea ei. Trămişii
audind

acestea,

își urmară

drumul

către

Alba-lu-

lia, unde Sigismund îi priimi cu cinste şi le dete
bună făgăduială că-și va ţine cuvîntul către împărat. În conferența ce avu Sigismund cu comisarii, față fiind și Bocskai, se chibzuiră despre
mijlâcele d'a sili pe deputaţii îndărătnici a priimi
învoirea făcută ; hotări a dobîndi de la dinșii prin
spaimă aceia ce
voie. Se învoiră

nu credeaii că poti dobîndi cu
dar a isbi o lovitură puternică

jertfind vre-unul din cei mai puternici magnați
spre a îngrozi pe ceilalți. Inima duşmană de ungur se dete pe față prin acestă alegere. Sigismund
luă cuvîntul şi arătă că Iojica este acela care merită pedepsa.
Inima lui Iojica se umpluse de grijă când vEdu
sosirea fără veste a comisarilor împăratului, de la
care nici un bine nu putea aştepta.
A doua di dingi-de dimincță, plin de acel neastimpăr, presimţire a unei nenorociri ce ne ame-

ninţă, lojica, scă spre a se linişti şi a se gândi
la scăparea sa, sâii spre a se chibzui despre trebile ce eraii să se trateze în dietă, încălecă pe un
cal ce-i dăruise de curând Sigismund, și vru să
iasă

din

slugile

oraş,

însoţit

numai

de

vr'o

sale. Pe când trecea pe porta

câte-va

din

Sf. George,

—
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-calul s&ă, împedecându-se de podul ce era stricat,
cădu astfel încât p'aci era să sfărâme capul lui
Iojica. Dar acesta neînspăimântându-se, se urcă
îndată pe el și înaintă cât-va în câmpie; apoi
același neastempăr îl întârse în oraș.
Dar până a nu sosi el, Sigismund în vreme ce
Staturile după obiceii mergea în biserica cea mare
spre a ţine şedinţa lor, le trămite poruncă d'a se
aduna la palat. Deputaţii ascultă de porunca prin-

ţului şi, fără a bănui nimic, intră în palat.
mea

acesta,

lojica

sosind,

intră

şi

el

În vre-

cu dînşii.

Dar îndată văgu că eşirea li se închide de pretorieni. Atunci intrară în sală comisarii împăratului,
care, arătând adunării cărţile de împuternicire ce
aveaii de la împărat, expuseră prin graiii misiunea
lor, dicând că aii venit să pună în lucrare tractatul
încheiat de Sigismund cu împăratul și că acum ră&mâne ca Staturile să întărescă prin jurămînt acestă
învoire. Sigismund intră și el atunci în sala adunării și mărturisi că a făcut cu împăratul schimbul
Transilvaniei pentru ducatele Ratibor şi Oppeln;
de aceia și poruncesce Staturilor ca să asculte,
căci de nu, are la portă lictori ca să pedepsescă
neascultarea lor.

—
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XXVII.

Îndată

ce

prinţul

sfirşi

săi,

cuvîntul

comisarii

trămise

de lojica la

vice-craiul de la Casovia, de care am

pomenit îna-

împărătesci
poi

scâseră scrisorile

şi le arătară

adunării,

gicend

că e de tînguit

ca între magnații Transilvaniei să se afle unul care
să îndrăznâscă, prin machinaţiile sale turburătâre,

a ruina alianţa şi învoielile încheiate de atita vreme

între cesarul şi Sigismund.
« Audind acestea, Bathori vru
«suprăă

bănuiala

de nestatornicie

să depărteze d'aşi, cu o mârşavă

«viclenie, descărcă tâtă vina pe Iojica, dicând că
aceste scrisori nu sunt prin scirea lui, că Iojica
«este autorul acestei măchinaţii şi acestei conspi«raţii ascunse, duşman cesarului şi al republicei;
«că are comunicaţii secrete cu Mihaiu-Vodă și că
«el nu pâte suferi ca o asemenea, crimă să rămâie
<nepedepsită. Apoi porunci lui Stefan Bocskai să
«aresteze chiar în adunare pe bietul Iojica, ce rămă«sese înmărmurit vădend şi audind o asemenea neru
«şinată trădare. EI fu dat în paza lui Stefan Lazăr,
«cel d'întii capitan al pedestraşilor palatului, care 1
«puse în fere şi 1 duse în temniţă. Căderea unui așa
«însemnat om favorit până atuncial prinţului și ju«decata sa fără marturi produse efectul care se

«aştepta de uneltitori. Spaima

intră în inima tutu-

«rot, încât priviră înmărmuriți

şi în

tăcere acestă

«scenă. Spre a însufla și mai mare groză în ini«mele, deputaţilor, Sigismund puse de arestă un
«ostaș .ce se deosebise forte mult atit în război
«cât şi în pace, anume Thoma, sub pticinuire că
«i s'a spus de nisce pirîtori cum că el ar fi vor«bit Gre-ce despre împilarea libertăţii; apoi nâptea
«fără judecată puse de '1 spîndură în vileg».
<Tote aceste fără-de-legi, — dice istoricul ungur
«Bethlen, — însuflară tuturor o mare durere Şi se
<văitaii

încet,

«strămoșilor
«ca

nisce

dicând

că,

după

vechiul

decret

al

lor și după legile patriei, nu se cădea

Omeni

liberi să fie pedepsiţi

astfel după

«caprițul unui om, cu spândurătâre şi cu tăiere de
«cap, fără pricină și fără să li se lase un minut
«ca

să

cunbscă

învinovăţirea

ce

li se

aduce;

că,

«dacă e un lucru grozav şi criminal, de a omori
«pentru oră-ce pricină pe un om care n'a fost cer«cetat și învinovăţit nici osîndit, era tot asemenea
«nedrept a "| arunca în temniță. Dar aceste plân«geri zadarnice erai: nimeni nu îndrăznea a vorbi
<în public pentru legile patriei, sciind forte bine
«că îndată ce o vorbă liberă va eşi din gura cui«va, Voră trămite lanţuri, secui, lictori şi călâi ca
<să 'l omâre»,

XXVIII,
Sigismund

publică

atunci

decret

un

care

prin

îndatora pe tot proprietarul de un domen dăruit
de stăpînire s6ii cumptrat, cum și pe tot proptilui
credință
etarul de un oficii municipal, a jura
Rudolf împăratul şişi craiul

că

adăugend

Ungariei,

cel cenu va primi acesta, se va privi ca unul ce
a băgat
şi

morte

sabie şi foc în ţeră și va fi pedepsit cu
Acest amenințător decret
confiscație.

fu priimit de toţi într'o
nimeni nu
voiesce.

murmură,

adincă

nimeni

nu

și tristă
arătă

tăcere;

că

se

în-

În sfîrşit deputaţi îndrăzniră a face o încercare
sficţă. E trămiseră la Sigismund pe Francisc Theke,
unul din cet mai însemnați nobili, spre a '] ruga
în numele tuturor, d'a nu părăsi ţera într'un asemenea minut, d'a cumpăni cu minte câptă hotărirea ce va lua;

d'a

nu

se

lăsa

semnate lucruri d'a fi povăţuit
judecată;

că, dacă în orice

sunt rele, ele sunt mai
una

atunci

când

în

lucru semeţia

fară ca nimeni

și graba

tot-d'a-

primejdia

patriei;

primejdise

se amestecă cu

în-

ci de

decât

că, de i s'a urit atît cu națiunea
voiesce,

asemenea

de capriciii,

să i-o câră,

și poporul încât
să 'şi lase dre-

gătoria sa, cel puţin să lase nevătămată

şi curată

libertatea de care tot-d'a-una ţera s'a bucurat, d'a
“şi alege prinț, şi să păstreze neclintite drepturile
țărei de la St. Andrei, regele Ungariei, pe care
aii jurat el cu toți cei-l-alți prinți şi nobili a le
păzi. Bathori răspunse necăjit la acestă solie «că
«el nu vrea să umble de pe placul altora, ci de
«pe al săi». Ducend Francisc Theke acest r&spuns
la deputaţi, aceştia desperaţi și îngroziţi de ceia
ce păţise Iojica, nu mai îndrăzniră a sta împotrivă
și, plecându-se împrejurărilor, se hotărîră a asculta
nedrepta poruncă a prințului şi a consuma astfel
prin învoirea lor mișelesca trădare de ţeră a lui
Bathori. Senatorii mai întîi, apoi cei mari şi ceil-alţi deputaţi ai Staturilor făcură jurămînt lui Rudolf,

mai

mult

din buză

decât

din

inimă.

După aceia, comisarii împăratului, în numele lui,
jurară paza drepturilor Transilvaniei. Exemplare
ale jurămintelor şi copia învoirei între Sigismund
şi cesarul sai pus în păstrare la Sibiii şi un
exemplar din jurămiîntul Transilvanilor se trămise
împăratului. Într'acest chip Ardelul fu trădat Austrieă.
e
rr
XăXIX.

Magnaţii și nobilii căutară atunci să capete o
r&splată a lașităţei lor. Ei trămiseră la Sigismund

pe Francisc Theke și pe Albert Liiveg, jude din
Sibiă, ca să”l râge să scâță din temniță pe Iojika,
un om așa, de însemnat și care se rudea cu cele
mai dintîi familii, chiar şi cu a prințului; că, de
a făcut vre-o crimă, să fie judecat în calea legii;
şi că Sigismund nu se cade să nesocotâscă aşa pe

față libertatea nobililor, adăogend că ei stai gata
a chezășui pentru Iojica. La acestea, Sigismund
răspunse că acum Iojica e în puterea comisarilor
împărătesci, cărora le-a dat ţera și puterea de a
face dreptate.
Chiar în n6ptea aceia târdiii Christofor Kereszturi porunci să scâtă pe Iojica din casa unde era
arestat.

Acesta,

urcându-se

în trăsură,

faţă cu Eu-

stație Guylasi, dise: «/ază prezul prieteniei vegtlor!» Atunci Kereszturi îl dete în mâna lui Bartholomeii Petz, care se întorcea la împăratul. Acesta
îl duse la închisâre la Szathmar. Totă averea lui
Iojica fu confiscată. Se găsiră la dinsul nisce cupe
de argint, pe care lojica pusese să sape aceste
cuvinte, presimţire a sârtei ce "aştepta: «Zu zu
emay înălțat atît, Dumnegdeul meă, decât ca să
«mă facă să cad de mai

sus».
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XXX.
Predarea Ardslului de Sigismund în mâna Austriei fu' peste voia, nu numai a locuitorilor din
țeră,. ci încă și a acelor ce se afla expatriați.
Scim

că

între

aceştia

era

şi

cardinalul

Andrei

Bathori: care petrecea: în Poloriia. El se credea firesce chiămat a moșteni tronul după Sigismund şi
află cu: părere de răi că acesta, după ce l-a prigonit, l-a isgonit din ţeră şi i-a răpit averea, acum
îi răpesce şi sperarea ce avea d'a se sui într'o di
pe tronul Ardclului. EL scrise o scrisâre lui Sigismurd, care: firesce avu puţin efect; apoi îndrăzni
să intre îu Ardcl

ca să

facă

vre-o

mişcare;

dar,

găsind pe Nemţi întemeiaţi, se vă&du silit a eși îndată;

alergă

atunci

împăratul nemţesc

archiducelui

la regele Poloniei: şi, sciind că

era să dea Ardelul în stăpînirea

Maximilian, ce păstra încă

titlul de

rege al Poloniei, se sili cu acesta cât putu. sprea
întărita pe craiul Poloniei asupra împăratului și a
fratelui lui. «Nu e destul,—îi dise el, —pentru casa
« Austriei, care crede că tot: îi. este iertat, d'a călca

«tote tractatele şi d'a vrea să usurpeze tâte cor6«nele; ea întrebuinţeză astădi, nu puterea, ci șire<tenia și înşelătoria cea mai meșteșugită spre a
<despuia nisce prinți vecini aliaţi ai Poloniei. Am-

«biţia ei e pricina, că astă-di tâtă Ungaria geme
«sub jugul păgânilor; acolo va ajunge și Transil«vania,

de nu se va grăbi

a lua

armele

«frîna dorinţele ambiţiose ale unei
«lăcomie nare mărgini».
Nunciul Papii, ce se afla atunci

spre a în-

familii a cărci

la curtea Vienei,

aflând de proiectele cardinalului, povăţui pe curtea
Austriei ca archiducele Maximilian să lepede titlul
ce încă purta de Rege a/ Poloniei, ca prin acestă
satisfacţie dată Polonilor

să 'i îndatoreze a nu lăsa

pe cardinalul Bathori să facă turburări în Ungaria.
Dar

craiul

Poloniei

nu

sta

atunci

a sprijini

pre-

tenţiile cardinalului Andrei. El se gătea pentru
nesocotita şi nenorocita expediţie ce făcu în anul
acela în Suedia. E sciut că, moştenind după mortea tatălui săă crăia Suediei, el nemulțumise poporul acestei ţări, voind, de pe sfaturile cele rele
ale Iesuiţilor, să silescă pe acest popor protestant
a priimi legea catolică. Țera atunci se resculă, puind
în capul guvernului pe Carol, ducele de Sudermania, unchiul craiului Sigismund.
XXX.
Până a nu se depărta din Transilvania, Sigismund Bathori trămise cu o ambasadă solemnă pe
Sarmasagi la Mihaiu-Vodă în Țera Românescă, des—Aut.

Rom.

N. Bălcescu,

II]

7
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pre care aflase că s'a turburat fârtă priimind vestea
abdicării sale în favârea împăratului. EI îi trămise
scrisori în care îi scria că ar fi vrut săi trămită
pe

Bocskai;

dar

fiind-că

comisarii

cesarului sunt

acolea, el are trebuință de dinsul, şi pentru aceia
îi trămite în loc pe Sarmasagi, ca pe cel mai cre:

dincios

al casei sale, pe care

lar

fi putut trămite,

şi că doresce ca Mihaiu să aibă ttă încrederea
într'însul. Afară din aceste scrisori, prin disul de.

putat făcu cunoscut lui Mihatu-Vodă că el nu vo:

iesce a lăsa Transilvania fără sperare de a se mai
întârce, dar că crede că presența sa pâte să
aţiţe
pe prinții creștini a lua armele

în contra Turcilor,

toți împreună şi de odată; că crede iar că, fiind
de faţă, mult mai bine va pute înlesni tâte pregătirile de bani și armii şi câte trebuie la războii
,
decât lucrând prin deputaţi; iar daca nu va
isbut
a aţița, a împinge, a arma pe creștini în contra
Turcilor, precum doresce, va lucra atunci a
așega
o pace generală între toţi creștinii și barbarii,
pace
care, după asigurarea lui, va cuprinde şi era
Românescă. Tot atunci el răspunse la cererea ce Mi.
haiu-Vodă îi făcuse mai nainte d'al ajuta spre
a
cuprinde Moldova şi-i spuse prin Sarmasagi
că-l
povăţuiesce să stea liniştit, căci atât Papa
cât şi
împtratul sunt hotăriți a opri ori-ce războiu între
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Munteni, Moldoveni şi Poloni, intrând la nevote în
mijloc spre a-i împăciui,
Ilusiile cu care se hrănea

sci pe

care numai le

arăta Bathori, erai cu toul copilăresci. Departe de
tron putea el Gre să aibă mai multă influență în
Europa decât când era pe tron, strălucind de gloria
biruinţelor sale? Stavila care oprea legătura creştină d'a isbuti era temerea tuturor stăpinirilor Europei despre ambiția şi mărirea casei austriace.
Popârele Europei nu voiaii' să-şi verse sângele, ba-

nii şi sudârea, lor pentru un războiu al cărui câştig era să fie pentru Austria. De atunci existența
Turciei se privea ca necesară ecuilibrului european,
ca o stavilă naturală ambiţiei Austriei, precum acesta
era o stavilă ambiţiei Turciei. Iată pricina pentru
care Polonia, Francia și Englitera, nu numai că
nu voiră a intra în legătură în contra Turcilor, ba

încă ajutară pe aceştia, căutând a le dobândi pacea,
când îi vădură căduţi în grea nevoie, Chipul cu care
Austria luă în mână Transilvania și abdicarea prin

înşelare a lui Bathori, măriră în Europa şi mai
mult dreptele temeri despre nesăţiosa ambiţie a
curţii austriace,
XXXII,

Întraceia Sigismund se gătea a pleca spre Siiesia, El nu luă cu dinsul pe soția sa, de care ho-
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tărise a se despărţi, ci o lăsă ca să cârmuiescă tronul împreună cu comisari! împăratului. În 17 Maii,
el ajunse la Zaurin, care din neingrijirea Turcilor, de
curend căduse prin apucare fără de veste, în mâna
6stei împăratului. Archiducele Mathei veni acolo
a doua-di să întilnescă pe Bathori cu un cortegiii
pompos. După o ședere de trei dile, în care Nemţii
se siliră cât putură să facă pe Bathori a-şi petrece
vremea prin turnire și alte plăceri, se duseră amân:
duoi la Viena şi apoi la Breslau și în tâte locurile
fură priimiţi

cu cea

mai

mare

cinste,

dupE

porun-

cile într'adins ale impăratului. Pe la sfîrşitul lui
Iunie, Sigismund se duse la Oppeln şi Ratibor,
unde ambasadorii împăratului îl instalară n noul
săi stătuleț. Petrecerea lui Bathori în Austria produse un entusiasm pregătit de curte, care ţintea a-și
acoperi machinaţiile cu care îl despuiase de tron:
Austriacii urcai până în slava cerului acestă lepădare mărinimâsă a lui Sigismund de un tron întărit prin atâtea isbândi strălucite. Triumful lui Ba:
thori asupra lui însuși, giceaii că este mai presus
de biruinţele ce penă atunci străluciseră vicța sa.
Tâte artele se întrecură spre a consfinți memoria
acestui eveniment. Vestitul Sadelor, zugrav împără”
tesc, din porunca lui Rudolf, făcu portretul prințului şi-l împodobi cu figuri alegorice privitâre la
abdicarea lui. Se vedea o ancoră de care se ţineaii
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trei corâne cu acestă devisă:
corone

arătaii

Transilvania,

Seo cui cre didi. Aceste
Moldavia

și Valachia,

pe care Bathori le dase împăratului, pe aceste două
însă numai cu numele; de desubtul portretului se
săpase felurite versuri.

În ţările străine mai întîi nimeni nu voi a crede

lepădarea lui Sigismund de tron. Omenii ambiţioşi
se miraii cum să-și pătăsescă el ast-fel țera şi tronul. Toţi cei cu minte nu se puteai domiri cum
el,
de

Domn stăpinitor, să rivnescă după o pălărie
cardinal. Abdicarea, lor li se părea un amestec

de mărinimie şi de slăbiciune, mai mult un caprici
decât o faptă cumpănită şi seri6să. Din acesta se
putea

lesne

bănui

că mâne

pote

acest

om

uşure,

ascultător la alt capriciă s€ă la alte inspiraţii contrarie, se va căi şi va lucra cu totul în contra faptei
de acum.
AXXIII.
Vestea, prefacerilor din Transilvania. și ambasada
lui Sarmasagi turbură fârte pe Mihaiu-Vodă. Singur, isolat, ţintă a vrăjmășiei “Turcilor, Polonilor,
care

tocmai

atunci înnoiră

pacea

cu Turcii,

a Tă-

tarilor și a lui Ieremia Movilă, lipsit de bani și
de mijlâce spre a ţine o oştire mare în picidre,
ca săse apere dinaintea atâto+ dușmani puternici,
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până aci el își rezimase spetele şi armele de Tran
silvania. Prin aceia numai că acestă ţeră pica sub
stăpînirea Austriei, Mihaiu-Vodă cu era, trebui
să cadă sub influenţa acestei împărăţii, chiar dacă
Sigismund

nu ar fi tratat pentru

Valachia,

lăsând

Austriei drepturile de protecție dobîndite de dinsul. Mihaiu putea tare lesne să nesocotescă acestă

dare, care n'avea nimic serios în sine, de vreme
ce vitejiile sale rupsese tractatul de la Maiă 1 595;

dar putea el 6re, aflându-se înconjurat de alți dușniani, sigur că Turcii căuta prilej a reîncepe războtul, să se strice acum cu Austria? EI vădu că
proiectul s&ii asupra Transilvaniei se nimicesce că
sperarea sa cea iubită de a cuprinde Moldova, trebuie amânată de o cam dată; el începu să credă că,
alăturându-se pe lingă împărăţia Austriei, va pute
isbuti a face pe acâsta să înţelegă importanţa d'a
organisa şi d'a întemeia un Stat românesc mare
şi puternic sub -protectoratul ei şi care să fie
sabia
şi bulevardul ei şi al creștinătăței despre Orient.
Credea însă și mai mult în sine însuși. El nu părăsi proiectele sale, ci amână numai îndeplinirea lor.
Spre a arăta bună-voinţa sa către împărat, se
grăbi a trămite către comisarii împărătesci în Arde!
duoi soli, pe Ilie Cacaci S&cuiul şi pe Petre Armehnul
,

ca

să le spună

el,

nu

scie ce să

că,
facă

după

plecarea

şi pe cine

să

lui

Sigismund

se rezime,

nea-
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vend bani

de ajuns

spre a plăti

oștirea

trebuin-

ciosă la războiii; că nesciind ceaii de gând să facă
zesarul şi comisarii, a trămis ca să-i intrebe de-i

potii înainta bani acum, sc dacă se îndatoreză a
plăti mai pe urmă banii ce el va lua împrumut,
zălojind averea lui; că spre a se înţelege de tote
acestea,

s'ar fi dus însuși

la dînșii,

fiind-că'şi scrîntise un umăr
de pe cal. Comisarii gândiră

dar că n'a putut,

la vânătâre, cădend.
că cu ori-ce preţtre-

buia a ţine în partea Austriei pe
şi întreprindător

războinic;

acest

şi, spre

îndrăzneț

a nu-l

supăra

şi a nu-l sili să trecă la dușman, îi răspunseră să
aibă puţină răbdare şi să fie sigur că tote se vorii
încheia de pe dorinţele sale ; că despre tote acestea,
ei se vorii înţelege prin 6meni aleși scii înșiși vorii
veni la dînsul; că îndată ce prinţul Maximilian, ce
se aşteptă

să vină,

va

sosi,

el

“nu va

uita nimic

din cele de trebuință spre a-l apăra şi al întări în
puteri,

ci încă-i

va

trămite

şi

cinstiri

mari,

care

vorii cresce şi înălța mărirea lui. Mihaiu-Vodă așteptă câtă-va vreme, dar vădând că archiducele
Maximillan

nu

mai sosesce, trămise cu o nouă solie

pe Spătarul Radu și pe logofătul Mirişte, ca să arate
comisarilor că el nu mai pote aștepta și le cere
un răspuns hotărit. Ambii comisar împ&rătesci, epis-

copul de Veitzen și Istvanfi, ţinend sfat cu unii
din cel mai însemnați ai Transilvaniei și lăsând
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Gmeni aleși spre a purta trebile Ardelulut în lipsa,
lor, plecară înșiși spre a veni la Mihaiu-Vodă în
Țera Românescă, luând cu sine pe: Gaspar Corniș
şi pe Pangratie Sennyei, cunoscuţi bine lui Mihai

din deosebite ambasade ce avură la dânsul. Luînd
pe la Sibiii și Braşov, ei trecură înunții pe la Rucăr
şi ajunseră la Târgovişte peste şepte dile după ple-

carea lor din Alba-Iulia.

AfAându-se tot bolnav, Mi.

haiii trămise înaintea lor pe fiul s&ă Petrașcu cu
mai mult de trei mii soldaţi şi-i aduse cu mare
cinste în Tergovişte. Coriferințele se prelungiră trei
gile şi se încheiară cu un tractat in coprinderea
următore
XXĂIV.

„ «Mihaiu, voevodul “Țărei Românesci şi sfetnicul
«Majestății Sale împărătesci şi crăiesci etc., din pre«ună cu Eftimie mitropolitul Tergoviştei, vornicul
«Dumitru, banul Mihalcea, clucerul Radu, logofătul
< Theodor, vistierul Andronake, spătarul Negru, lo«gof&tul Mirişte, banul Calotă, sfetnicii lui şi re«presentanți ai Ţ&rei Românesci, sunt hotărâți să-şi
cunescă țera lor cu corna Ungariei. Spre acest
«sfîrşit, înțelegându-se cu vrednicul de cinste Stefan
<Szuhay, episcop de Veitzen şi prefect al camerei
cunguresci de la Prerburg și cu pre strălucitul
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«Nicolae Istvanfi de Kisaszon-falva, propalatinul
«regatului Ungariei şi căpitan al cetăţii (Edenburg),
«legaţi

plenipotenţiari

și

comisari

împărătesci

în

«Transilvania și în Țera Românescă, aii încheiat cele
«următore :
<10, Împăratul

se îndatoreză

a da I€fă la şooo

«soldați d'ai lui Mihai: cât pentru alţi sooo că«lărime şi pedestrime ce cere Mihaiu, comisarii să
«se silescă a face ca împăratul sâii să-i trămită
aOste, sc să dea I€fă pentru ţinerea şi armarea
«lor, însă vara I6fă întregă și i&rna pe jumătate.
«Afară de acesta, având Mihaiu nevoie absolută de
«un mai mare ajutor, împăratul scii, în numele lui,

«archiducele Maximilian se îndatoreză a-i veni în
«ajutor cu oștile Ardelului și din alte părți; ase-

«menea

și Mihaiu

se îndatoreză

d'a se sili să res-

«pingă mereii pe Turci din partea locului şi de a
«merge în ajutorul Transilvaniei şi a părţilor ve«cine ale Ungariei, când nevoia va porunci.
«20. Mihaiu și fiul săii Pătraşcu şi toți următorii
«lor în linie dreptă bărbătescă să stăpinescă Ţera
«Românâscă cu tâte veniturile, drepturile şi hotarele
«ei, ca vasali ai imperiului, fără a plăti vre unalt
«tribut decât să dea, în tot anul la împărăție un
«dar

de

cinste după

«Moșiile

voia şi alegerea

cumpărate

de

Mihaii

sa.

şi fiul săi

cu
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«banii lor să fie ale lor şi să aibă voie da face
«cu dinsele ori-ce le va plăcea.
«3%, Intîmplându-se ca Mihatu şi Pătraşcu să
ambră fără moștenitori,
Măria Sa împăratul să aibă
<a întări pe Domnul ce se va alege prin învoirea
«obștescă a boierilor, staturilor şi rândurilor ţării.
«Măria

sa va da Domnului,

ori-care

va fi, în Un-

«garia s6ă în Transilvania, o cetate cu venituri în«destule spre ţinerea lui.
«4%. Făcătotii de rele şi desertorii care din Ţera
«Românescă trecii în Transilvania şi Ungaria, să se
«pâtă prinde și aduce înapoi.
«50. Neguţătorii din Țera Românescă vorii ave
«liber comerciu

cu Transilvania,

fără însă a vătăma

«privilegiele cetăților slobode din acestă ţeră. In
«Țera Românescă negoţul va fi liber, plătind taxa
«hotărită,

«60. Religia și biserica române să fie libere, ocro«tite şi neatinse de nimeni.
«79. Nuncii şi ambasadorii ce Domnul ţărei va
«trămite la împăratul sci la ducele Maximilian să
<aibă îndată audienţă și să fie tratați după cum
«cere cuviința.
«Acest tractat s'a încheiat în 9 Iunie 1598, în
«biserica Sf. Nicolae din Tergovişte»,
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XXXV.
În aceiaşi di (la 9 Iunie), înainte de încheierea
tractatului, Mihaiii- Vodă, în aceiași biserică a Sfintului Nicolae, depuse jurămîntul de credinţa luf
Rudolf II şi urmaşilor lui, şi după dînsul jură mitropolitul Eftimie şi toți boierii.
Penă a nu pleca din Ţera Românscă, comisarii
deteră Domnului preţul de 17,500 florinţi de Ungaria,

pentru

pregătirile de războiii ; dece mii flo-

rinți îi plătiră în monetă și pentru cei-l-alți șepte
mii,

Mihaiu-Vodă

priimi

un

inel

cu un

mare

dia-

mant și alte trei-deci și şepte diamante mai mici.
Acest tractat a fost mult lăudat de unii din istorici. "Țera Românescă singură, dis'aii ei, nu putea:
să-şi păstreze

neatirnarea

sa;

cum

putea

dar

face

mai bine decât a se închina Austriei cu așa favoritâre condiţii? Alăturându-se de Austria, Românit
din "Ţera Românescă se alăturati de odată și de
atiţea Români fraţi ai lor din Transilvania, Banat
şi din

părţile

orientale

ale

Ungariei.

Moldovenii

-ncă marii fi întirdiat a se lipi de Austria cu ace|eași condiţii ca Muntenii. Prin lipirea cu Austria,
îRomânii încetaii d'a face parte din orientul barbar
și se unea cu apusul luminat și astfel sporeaii și
ei iute în calea civilisaţiei. Încet cu încet, împre-

“

jurările

ajutând,

întăreaii

Românii

şi dobândind

deaii putinţa
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sub ocrotirea, Austrief, se

unitatea

d'a câştiga

naţională,

cu vreme

dobân-

neatârnarea lor

şi intra în tote drepturile naturale ale naţiilor.
Tote aceste consideraţii sunt frumâse şi ară fi fost
şi adevărate, dacă din norocire sinceritatea s'ar
pute afla vr'odată în învoirile făcute între o parte
slabă și alta mai puternică, care este tot-d'a-una
plecată a abusa de puterea şi de protecţia ei;

dacă firea, împărăţiilor care sunt nisce adunătură
de Staturi și naţii fără nici o asemănare şi legătură între ele, strînse și ţinute la o laltă întrun
Stat numai prin silă, s'ar put învoi cu idea naţionalităţei și a independenţii naţiilor. Austria dar ar
fi abusat de protecţia ei, aceia ce ar fi silit pe
Români a se arunca din noii în braţele Turcilor, spre
a scăpa de Nemţi, după cum făcuseră în vremea lui
Mircea spre a scăpa de Unguri. Apoi, chinuiţi de
Turci,

ar fi ajuns

firesce

acolo

unde

ai

ajuns, a

se arunca în braţele Rușilor, spre a scăpa de Turci,
pentru ca un vâc după aceia, să se arunce iar în
braţele Turcilor, spre a scăpa de protectoratul împilător al Muscalilor, Oscilaţii nenorocite, dar ne-

apărate, când un Stat mic se află între altele mai
mari și smîncit de dinsele. Acesta este sârta
ne-

norocită a naţiilor care se buzuiescii în străini, iar
nu în ele înşile; astfel a fost și va fi sGrta ţărilor
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române câtă vreme nu se voră împuternici prin unitatea naţională. Străinul într'o ţeră e tot-d'auna
vătămător unei naţii și facerile lui de bine chiar
sunt

rele mari.

Întracest tractat mai vedem cum că MihaiăVodă ţinti încă
a face tronul ereditar și a întemeia
o dinastie. Mulţi din voevodii noştri cei mari, înaintea, și în urma lui Mihatu-Vodă, visară ereditatea
şi, printr'o fatalitate minunată, acest vis făcu să

se stingă cu sunet moștenirea lor.
trân visă ereditate și până

nu

muri,

Mircea cel băavu

durerea

să vegă pe numeroșii săi fii, legiuiţi şi bastardi,
sfişiind ţcra prin pretenţiile lor la tronul de la care
tatăl lor îi gonea. Negoe Basarab visă ereditate
şi pretenţia fiului săi de a domni, răsculă ţera și
o aruncă în nisce răzbâie civile şi într'o anarhie
grozavă, care dete prilej Turcilor a face ţera paşalic; ea ar fi şi perit, dacă din norocire nu-şi alegea Domn pe Radu de la Afumaţi, care o mântui,
iar fiul lui Negoe-Vodă muri pribeg și în ticăloşie
la Constantinopole. Mihaiu-Vodă visă ereditate și
fiiul s&ă muri expatriat în pămînt străin, fără a-şi
mai vede ţera după mârtea tătâne-săii. Şerban-Cantacuzino visă ereditate şi bău otrava vărsată de
chiar rudele sale de aprâpe, iar fiul săi rătăci
isgonit în țeră străină. Brâncovenu-Vodă visă ereditate şi, penă a nu muri, vEădu capetele a câte

-
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şi patru fii ai săi rostogolindu-se la picidrele
sale,
tăiate de sabie turcescă ; pretenţie nebună într'adevăr d'a întemeia stabilitatea unei dinastii întrun
pămînt ce se mișcă şi se cufundă în mijlocul
furtunelor dese ce de din afară îl cutreeră, în mijlocul unor Gmeni ce lesne se prefaciă şi se schim
bă!
Moldovenii începură Statul lor prin ereditatea
domnici, dar îndată caracterul nestatornic al poporu
lui,
îl adusea face Domnii după alegere. La
un popor

cu

un

caracter

schimbător

și nestatornic

trebuie

instituţii în analogie cu firea sa, care să
reguleze
acestă nestatornicie, fără a pretinde
d'a o înăbuși.
Un asemenea popor are trebuinţă de
instituţii libere, alegătâre, republicane.
XXXVI.

Cuprinderea

Transilvaniei de Austriacă

şi

trac:

tatul lui Mihaiu cu dinșii supărară fârte pe
Turci

şi-i hotăriîră a nu suferi acesta şi a se
oști din noi
asupra Transilvaniei și a Ţării Românesci,
până ele
se aflati încă în amețela acelor prefaceri
de stăpinire. Satîrgi Mehmet-Paşa, al duoilea.
vizir, ce se
afla în Ungaria, priimi porunca a intra
în Transilvania şi pașii de pe marginea Dunării
trebuiră a-şi
împreuna puterile spre a năvăli în Țera
Românescă.
Mihai, împuternicit prin ajutorul
ce luase de la
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împărat, se pregătea acum a face o nouă campa
nie cu Turcii, când o întimplare neprevădută de
nimeni ,curmă proiectele sale, aruncă Ungaria, Transilvania şi Valachia în valuri noue, şi în sfîrşit deschise calea așa mult dorită de inima lui.
În palatul din Ratibor

în Silesia,

Bathori,

în loc

de acea liniște filosofică de care-și făcuse o icână
așa de încântătâre, găsi neplăcuta uniformitate
a
unei vieţi fără lucru şi urâtul stăpîni inima
sa.

Ca toţi domnitorii care de bună voie se
pogorisa de pe scaun, el se hotărise a o
face, stăpînit

fiind de ambiția

a minuna

lumea

prin

despreţul

măririlor omenesci şi printr'o faptă
neobicinuită,
Dar de îndată ce acest minut trecu, el
începu a

dori de pe tronul perdut.
Ratibor,

trăind

o viță

În mijlocul plăcerilor din

molatică,

fără trebi din lă-

deschis,

în care aerul bă-

untru, fără griji din afară, i se făcu dor de larma
taberilor şi de acel cort

tea în tâte părţile. Fiind-că din putere şi
din gloria militara nu preţuise decât vanitatea lor,
trufia
lui suferea

acum,

căci

runci ; inima lui ofta
dragostea de a audi
EI începu a blestema
acei ce-l sfătuiseră la
rușin6să

și pricinuitâre

nu

avea

cui

da atitea

po-

după războiele care hrăneati
pe toți slăvind numele lui.
acum în zadar şi târdiă pe
acestă lepădare a tronului,
de atitea

aceiaşi uşurinţă cu care venise

nenorociri și, cu-

în Ratibor,

gândi

să se întârcă în Ardel. Însă mai întîi ispiti dacă
spiritele din Transilvania îi sunt spre favâre și
adresă

o scrisre

unchiului

săi

Stefan

Bocskai,

printr'un trămis înadins, expuindu-i ca un copil uritul ce ?] cuprinsese și rugându-l prin jurăminte ca
să lucreze pentru dînsul, să pâtă scăpa din acel
grozav exiliă. În Transilvania, cârmuirea comisarilor împăratului şi Gre-care prefaceri ce ei încercară a întroduce, nemulţumise pe acei aspri magnaţi unguri care de atîta vreme învățaseră a uri
pe Nemţi. Ei erai atunci forte îngrijați de ame:
ninţările Turcilor din Banat, ca să nu năvălescă
făra veste asupră-le, fără ca ei să fie gata de împotrivire. De vreme ce Maximilian arhiducele era
hotărit a lua stăpinirea Transilvaniei, magnații trămiseră la dînsul să?l râge a veni cât mai în grab
cu 6ste ca să tea guvernul ţării şi s'o apere de dușman.

Dar

Maximilian,

încurcat

în războiul

din Un-

garia, da di peste di, și nici el nu venea nici 6ste
au trămitea. Locuitorii Transilvaniei, îngrijați fiindcă nu 'şi îndeplinesce făgăduielile făcute, când i sa
închinat

Ardclul,

începură

a cârti

asupra

împăra-

tului. Bocskai cârtea mai mult decât toţi, părându-i r&ii că, prin abdicarea nepotului săi Bathori,
perduse tâte importanța și puterea ce avea în țcră.
Când priimi scrisârea lui Sigismund, el o comunică

episcopului

de

Transilvania,

Naprasdi,

opo
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sant al guvernului împărătesc şi care avea de prie-

ten

pe

Lupul

Corniș,

unul

din

cei mai

însemnați

S&cui, şi în înțelegere cu dinsul, răspunse lui Si.
gismund ca să fie plin de speranţă, fiindcă ei
lucr&ză pentru dinsul și să se grăbescă a veni in
Transilvania,
XXĂVII.

Cum priimi Bathori acestă scrisdre, fără a mai
ntârdia, începu a se găti de plecare. Temându-se
ca duhovnicul săi părintele Carilio, al cărui
zel
pentru Austria îi era acum cunoscut, aducendu-ş
i
aminte cu câtă înfocare îl povăţuise a se lepăda
de tron, să nui aducă vre-o împedicare, se
gândi
a " trămite la împăratul ca să 'i arate că
sorocul
când trebuia a 1 se plăti pensia hotărită a
trecut
şi încă n'a priimit nimic; şi tot-de-odată
să”l râge
ca să 1 se adauge în stăpînirea sa Lacte
mișul,

moşie a dâmnei Maria Marica, fosta
soție a lui
Vratisla Prenestein, vicar de Boemia,
care avea

an frumos şi mare palat, ce se dice că semăn
a cu
vestitul palat Pitti din Florenţa, s€i vre
un alt
loc frumos de locuit, plângându-se că în
Statul lui
nu are casă de locuinţă care să "i placă,
Părintele
Carilio plecă şi în puţine dile se întârs
e dobindind
ambele cereri de la impărat, Dar
Sigismund nu
— Auf. Rom,

W. Bălcescu,

II,

e

—
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așteptase întârcerea lui şi, puţine dile dupt pleca;
re, însoţit numai de doui inși şi îmbrăcat, după
cum dicii unii, călugăresce, se porni pe ascuns din
Ratibor şi, lăsând drumul mare, spre a nu căd€
în cursele lui Maximilian, se îndreptă pe altă cale
mai

lungă,

pe

lângă

hotarul

Poloniei

şi,

în timp

de nâpte, ajunse fără veste la Cluş în Transilvania, în 20 ale lunii lui August. Îndată ce sosi, se
îndreptă către Mihaiu Katonai, ce era prefect al
oraşului, carele îi spuse că şi soţia lui se afla so:
sită cu o di înainte în oraș, spre a aștepta, venirea archiducelui ce acum era, în Casovia, şi trămisese o miie de călăreţi spre a o însoți în Germania. El porunci să mergă la dînsa să-i spună
că a sosit şi s'o salute în numele lui. Principesa

se afla la biserică făcându-și rugăciunea, când ise
aduse acestă veste neașteptată ce o miră şi o turbură forte. Ea r&spunse că îndată ce se va săvirși
slujba bisericei, nu lepădă o convorbire - față cu
marturi. Sigismund pe dată ce se întilni cu soţia
sa, simțind cât de mult ea "i va fi de trebuință
în acele

împrejurări,

trase spre

sine

cu

mângâieri

prefăcute şi cu făgăduieli pe acea sărmană femee,
lipsită de sfat şi de ajutor, pe care atît o nesocotise şi o urgisise

mai

nainte.

După

aceia,

fără în-

târdiere, porni pe Benedict Macedi și pe Stefan
Lazar, cap al soldaţilor palatului, care avea cheile
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cetății, la Alba-Iulia, unde intrară fără de a afla
comisarii împăratului şi duseră la Bocskai scris6-

sea

lui

Bathori.

Acesta,

chiar

în

luând cu sine o trupă de soldaţi, se
lui Gaspar Corniş, ce se afla tăbărit
cu 6stea țării adunată pentru apărarea
şi-i vestesce sosirea lui Sigismund la
lui și-l îndemnă prin cuvinte scurte şi

n6ptea

aceia,

duce la cortul
lângă Sebeş
despre Turci,
Cluș cu soția
aspre a-l re-

cunâsce de prinţ. Corniş, după Gre-care înduoire şi
ameninţări ale lui Bocskai, se învoi. Moise S&cuiul

(Szekeli) trase îndată pe Săcuii ce alcătuiaii cea
mai mare parte din oştire, în conspirație, făgăduindu-le libertatea. Exemplul acestora trase şi pe

cele-l-alte

oști, care recunoscură

de cap

pe Bocs-

kai. Comisarii împărătesci, părăsiți de oști şi de
Corniş, trămiseră cărți cetăților săsesci şi la Clu-

şani spre a le aduce aminte jurămiîntul făcut împeratului. Ei trămisesă şi lui Maximilian trei plicuri de scrisori tot întrun fel, ca să "i dică să

grăbescă a veni până ce nu va apuca dușmanul a
se întări. Dar aceste scrisori n'avură noroc a merge
la adresa lor. Un plic ce se încredințase unui
Gheorghe

Palatici,

fu dat de acesta

lui Botskai

ca

să "i atragă favârea. Altul se luă de la Nicolae
Hanoi, pe când acest curier își schimba calul la
Turda, cu mare primejdie a vieţii sale. lar al treilea, I6n

Marin,

raguzanul

ce-l ducea,

trădat find
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€ soţii săi italieni, fu silit a ”] înghiţi, când în
vremea nopții Aprodii, bănuind ce avea el cu sine,
îi înconjurară casa şi umblaii a sparge uşile spre
a intra,
A
doua-di dingii de dimincță Bocskai eși din
tabără cu Corniș și se duse la deputaţii împăratului de le arătară scrisorile lui Sigismund ce îi
chiema la dinsul. Aceștia r&spunseră că vremea îi
va sfătui. Bocskai atunci puse pază la palatul unde
se

afla comisarii și, întorcându-se în tabără,

o adunare,

chiemă

unde se plânse de Nemţi că sunt grei

şi scumpi, că nu trămiseseră până atunci nici oștiri, nici bani, nici ajutore; că Maximilian nu în-

drăznesce să vină în provincie; că până în acea,
di ei fuseseră purtați de deputaţi cu nădejdi zadarnice; că nu trebuie a mai aștepta nimic de la
dînșii; că duşmanii sunt în arme, primejdia de
faţă. Nevoia e neapărată de a'şi întârce dorinţele
asupra acelui prinț pe care mila dumnedeescă îl
adusese îndărăt şi că trebuiea “ da înapoi scep
trul. Toţi aclamară aceste cuvinte, urară ani mulţi
şi fericiţi prinţului şi trămiseră deputați la Cluș
spre a "| felicita. Deputaţii eesarului fură aspru
păziți,
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Sigismund, după ce priimi jurămîntul locuitorilor
Clușului, trămise în tâte părţile în Transilvania
spre a însciința pe popor de sosirea sa. |Toţi se
supuseră ; Saşii numai stătură în cumpănă cît-va.
Ei giceaă că nu potii a'i face jurămînt din pricină
că tot el le poruncise d'a jura împăratului şi că
mai nainte trebuia să'i deslege de acel jurămînt.
Cetatea Oradia mare, ce era comandată de George
Kiral, rămase singură de nu voi a se supune lui
Sigismund și a călca jurământul

În 22 August,
ximilian,

Sigismund

făcut

împ&ratului,

scrise archiducelui Ma-

carele era în cale ca să vină

vania, cum

că, vădând

însuşi

în Transil-

cu ochii

că ptinci-

Datele Oppeln şi Ratibor ce i se dedese
compensație pentru Transilvania și Valachia,

de o val6re mult

mai

neînsemnată

spre
erati

decât ceia ce

i se arătase, aflase de cuviință, pentru aceste drepte
şi puternice cuvinte, a se întârce în era sa; că

acum e stăpîn peste Cluş, capitala Transilvaniei;
că e hotărit a se sili cât va putea ca să păstreze

ce e al stii, împotriva ori căruia ar năvăli asuprăiă,

De

aceia, r6gă pe Maximilian

înainte

călătoria,

ca

să

nu'l

da nwşi mai urma
pună

în

rcua nevoie

da se apăra şi da supăra pe cei ce caută a" în=

—

118—

"datora; că în ori-ce chip el este hotărît a cruța
tot-d'auna și a căuta, după cum se cade, cinstea
şi protecția împăratului şi a casei Austriei, d'a
respecta sfinta împărăție, după cum tot-d'auna a
urmat, şi d'a sprijini interesele ei pe cât îi va sta
în putință.
După aceia, Sigismund se duse la Turda cu
soţia sa, unde convocă dieta și trămise cărți poruncitore, iscălite de dinsul şi de soția sa, la comisarii cesarului, amenințându-i că'i va aduce cu
sila de nu vorii voi să vină de voie. Pentru aceia
comisarii, însoţiţi de o trupă de călăreţi, fură aduși
la Turda şi după cinci dile de la sosirea lor, Sigismund îi chiemă dinainte-i şi, depărtând ori-ce
martor afară de soția sa, le dise cu vorbe prefăcute că este tare mihnit că a supărat pe cesarul
prin întârcerea sa din Silesia, dar că a fost silit
fără voie a o face, căci locul acolo nu'i era plăcut
ca locuință ; că păstreză încă cesarului vechia sa
credință, numai acesta să nu'i facă război şi Maximilian să nu caute a'l goni din ţ&ră; că el crede
că nare a se teme de una ca acesta de la nisce
prinți aşa de buni și de înţelepţi; dar că, dacă
din întîmplare va vede că pregătescii împotrivă-i
vre-o vrăjmăşie, atunci va aduna şi dînsul puterile
sale şi ale altor prinți și se va pregăti de apărare.
Apoi făgădui comisarilor că'i va libera îndată ce
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supușii săi îi voriă fi tertat. Întraceia Maximilian,
ce sosise la Casovia, prinse câte-va câre ale prințului Transilvaniei ce venea din Silesia, încărcate
cu

mult

aur în bani și bucăți,

precum

și cu

alte

lucruri preţi6se şi în care erai şi mulţi 6meni din
suita prințului. Maximilian duse aceste care în oraşul cel mai apropiat. Cum afiă acesta, Sigismund
declară

că

nu va da

drumul

comisarilor

până

ce

nu i se vorii întârce carele. Din acesta începură
vorbe mai aspre între dînsul şi curtea Austriei,
EI striga tare împotrivă-i, acusându-o că a întrebuințat răi credința, sa, cea lesne și încrederea sa.
La

aceste

cuvinte

că Sigismund
nia sa,

casa

adauge

Austriei

obrăznicia

răspunse

pe

lângă

tare

vicle-

XXXIX.
Reurcarea pe tron a lui Bathori, ca şi abdicarea
lui, trebu

să fie fatală unui om ce-l slujise cu atita

credință și fu jertfit de dînsul cu o crudime atit
de viclenă. Iojica, cum scim, zăcea în închisâre la
Szatmar, când împăratul, turbat de mânie că
Sigismund îi răpise Transilvania, voi să-și răzbune
asupra cui-va şi să înfrîneze cu acesta pe împrotivnicii Transilvaniei, El trămise îndată la Szatmar pe Ion Marin, dalmat din Raguza, ca să omâre
>

7
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ep Stefan Iojica. Ion Marin, ce fusese rudit cu Tojica,
temându-se a nu fi acusat că s'a purtat nelegiuit
cu un aşa mare om, vru să-l judece, chiămă vre-o
cîți-va inşi spre a'l judeca, pirîndu'l că a pretins
la domnia Transilvaniei şi că e vinovat în contra
suveranului, căci a aţițat pe cet mari şi pe popor
şi a voit să dobindescă o ţeră ce împăratul o hotărise lui Maximilian. Iojica suferi cu multă mărinimie nedreptatea sârtei sale; el despreţui ori-ce
apărare, nu priimi nici advocat, nici voi a răsturn
a
multe cuvinte mincinâse şi nedrepte ale pirei;
el
nu voi a cere nici de la judecători, nici de la
îm:
părat revisia procesului, Fu dar osîndit la morte,
Singură femeea lui, ce era şi ea româncă, fostă
dOmnă în Țera Românescă, făcu Gre-cari rugăciuni
şi ispitiri zadarnice spre a mântui pe soţul
ei.
Osânditul fu mai târdii pus la caznă ; apoi îl
duseră la porta cetăţii, unde, după ce rosti
cîte-va
cuvinte spre apărarea sa şi ceru după obiceiii
tertăciune de la mulțimea adunată, fu isbit cu
securea de un Turc robit; capul i se rostogoli
la pămint, S'a băgat de semă că Iojica fu omorit
în
aceiași lună şi di când, cu patru ani mai
înainte,
prin inspiraţia lui, a lui Gesti şi Bocskai,
se sugrumaseră Baltazar Bathori şi Wolfgang
Kowatzius.
EI fu înmormîntat fără nicio cinste,
într'o biserică
din cetăţuie şi d'abia acoperit cu
pămînt, ceia ce

—

vădend un prieten
nului din Szatmar
Ast-fel fu sfirşitul
mari ai Românilor
fi ajutat

meritul

121—

al lui Iojica, ceru voie căpitaca săl îngrâpe după cuviinţă.
acestui bărbat, unul din cei mai
din Ardel. Dacă norocirea ar

și ambiția

lui,

el

ar

fi

ajuns

să

domnescă în patria sa şi sârta fraţiior sti Români
ar fi fost cu totul alta, Vina lui fu că dori independența patriei sale. EI peri nevinovat și ucis
fără de lege de Austria, căci ea n'avea drept asu-

pră-i, nefiind supusul ei, vina cei se imputa fiind
sEvirşită înainte ca Austria

să

fi

ocupat

Averea sa fu confiscată de împărăție,
mai

soţiei sale și junelui săi

fii

Ardclul.

Lăsară nu-

câmpul

Grindu,

spre a putea suferi amărăciunea stărei de față şi
a îndulci dorul stărei trecute. Vremea însă întârse
o parte mare din moşiile lui Iojica la fiul săă.
Urmașii drepți ai lui Iojica şi până adi se ţinii în
bună stare şi treptă, dar, cu totul deosebiți de
străbunul lor, ei trădară naționalitatea română pentru a îmbrăţișa pe cea maghiară şi trădară şi pe
acesta, dându-se cu totul în partida casei Austriei,
dușmana Ungariei şi ucigaşa străbunului lor,
XL.
Se audi atunci că al duoilea Vizir Mehemet:
Satirgi-Paşa se apropie de hotarele Transilvaniei,

că împresurase Cianadul și'] luase, după ce bătuse
pe comandantul cetății Francisc Lugaci şi oștile
sale; că într'o alergătură cuprinsese Aradul şi Na:
glaciul, care fuseseră părăsite de oștile împărătesci,
şi că acum se îndreptă spre Oradia.

pedui

la Satirgi

trămită

patru

pe Mateiii

deputaţi

Sigismund ex-

Borbeli,

cerând să “i

la Lipova ca să trateze d'o

alianţă. EI făgădui încă cum că de vorii voi Turcii,
le va da în mână pe deputaţii împăratului, numai
să facă pace.

Dar

Satirgi

îi răspunse

a se adresa

la Constantinopole de voiesce a contracta alianță.
Acest r&spuns spăimântă pe Sigismund şi, vEdând
că alt chip decât a căuta să se împace cu împ&
ratul nu este, începu a trata mai cu omenire pe
deputaţi și porni la Casovia către Maximilian, pe
Gavril

Heller

și pe

Luca Transmerici,

cetățeni

din

Cluș, spre
a pipăi gândurile archiducelui, Deputaţii
îi aduseră cuvinte blânde de la Maximilian şi făgăduiala d'ai întârce carele şi 6menii prinși, de va
da drumul «deputaţilor penă în nouă ile. Sigismund,
vesel

de

acest

răspuns neașteptat,

se grăbi

de tră-

mise pe deputaţi la Casovia, lângă Maximilian, pe
care-l găsiră grei bolnav.
E învederat că Austria în acel moment, când
Turcii cu o nouă furie se pornise spre bătaie, nu
îndrăznea a deschide r&zboiiă şi ca prefera mijlâce
pacinice de învoire. Acestă încredințare inenrarie
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pe Sigismund d'a porni la Praga pe episcopul ALbei, Napradi și pe Stefan Bocskai, împreună şi cu
comitele Sigismund de la Torre, care fu însărcinat
a trece de la Praga în Roma la Papa Clement.
Deputaţii erai însărcinați d'a cere reînnoirea alianței de la 1594.

Sigismund trămise într'aceiaş vreme pe Stefan
Bodoni la Mihaiu-Vodă, de care simţea cât are
trebuință Transilvania, ca să râge a încheia un
tractat de alianță și tot de-o-dată

să'i

ccră

şi un

ajutor de 6ste împotriva glâtei turcesci ce înainta
a pustii Transilvania. Mihaiu-Vodă se temu că de
nu va primi alianța lui Sigismund şi de nu i-ar
sta în ajutor, lar putea sili pe acesta a se arunca
în braţele Turciler, aceia ce ar fi fost o mare primejdie pentru era Românâscă, căci Turcii o arii
fi putut

izbi şi din

partea

Dunării

şi

din

partea

munţilor. Pentru Țera Românescă lupta cu o armie
ce vine despre Dunăre e peste putință, de nu va
putea să se rezime pe munţi. Alianța Transilvaniei
în ăst cas îi este dar neapărata. Mihaiu scia apoi
că împăratul căuta împăciuire cu Sigismund; de
aceia nu se înduoi a priimi alianța, puind condiţie
cu jurămînt că, pe câtă vreme Sigismund va sta
pe tron, nu va lăsa pe Turci să intre în acea eră,
Acestă condiţie priimindu-se, Mihaiu- Vodă spuse lui
Sigismund că nu va pute priimi rugăciunea ce "i
>
,
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face ca să vină însuși într'ajutor din pricină că
însuși e amenințat de Turci din partea Dunării,
dar la trebuință îi va trămite ori cât ajutor va

pute.

Fără multă întârdiere

Mihaiii-Vodă trămise

lui Sigismund trei mii voinci archebusieri
învestiți unguresce, toţi într'o formă și
reți cazaci cu paloș, arc și archebusă,
cap pe aga Leca. Ei sosiră în Cluș, unde
nată armata lui Sigismund ce priveghea

pedestri,
500 călăpuindu-le
era adumișcările

Turcilor care băteaii Oradia.
XLI.
Hafiz- Ahmet-Pașa fostul beiler-beiii în Bosna, ce
se afla de curând numit Pașă la Vidin, însărcinat
da apăra şi d străjui țărmurile Dunărei, priimise
poruncă să se unâscă cu Mehmet-Pașa de la Silis-

tra ca să năvălescă
Vodă,

aflând

aceste

în Ţera Românescă.
gătiri ale Turcilor,

Mihaiu
își strînse

oștile și le porni spre Nicopole, unde se puseră a
pândi pe Hafiz-Paşa, care, împreună cu RamazanZadeh, beiii de Adana, şi cu alţi reizi ce i se dedese în ajutor, eși din Vidin şi luă calea Rusciucului și Silistrei spre a se uni cu Mehmet Paşa.
Când ajunse Hafiz-Pașa în câmpia Senaudin lingă
Nicopole, la satul Chiselesci, vornicul Dimu
sei

Dumitru,

capul

oştirei române,

se

prefăcu că e:

—
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însărcinat de Mihaiu spre a trata de pace şi, sub:
pretext că aduce carele cu tributul, el apropie de

tabăra turcescă tunurile sale acoperite cu postav
roşu; 20,000 Români deteră de odată şi fără veste
năvală

asupra Turcilor

ce erai

d'abia 3,000;

fârte

puţini din aceştia stând impotrivă, toți deteră dosul şi scăpară în Tîrnoviţa. Vornicul Dimu se întrse la Mihaiă cu două tunuri luate din acea isbindă.
Mihaiu trecu atunci cu tâtă 6stea, sa Dunărea mai
presus de Nicopole și întîmpină pe Hafiz-Pașa,
care, cu oști ce căpătase din Dobrogea și Zagre,
în număr de 13,000, venea să-și răzbune învingerea. Mihaiu-Vodă isbesce de față pe Turci, îi birue,
îi împrăștie, le cuprinde tunurile şi tâtă tabăra.
Spunii că în acestă învingere Hafiz- Ahmet-Paşa perdu
tot, încă şi hainele sale şi turbanul, și că Mihaiu,
vrând

să'şi rîdă de dînsul,

îmbrăcă

o babă

bătrină

cu hainele și cu turbanul paşii şi o arătă armiei
sale, dicând: clată S&rdarul: lam prins; cel puţin
«nu e deosebire dela unul până la altul»; şi ridea
dicând acestea. Mihaiu-Vodă se apucă apoi a bate
cu tunurile cetatea Nicopolei și sâmbătă, Io Septemvrie, dete un asalt mare, dar nu putu intra în
cetate, căci Turcii zideai nâptea aceia ce spărgeaii
Românii gioa. După ce mai şedu Mihaiii- Vodă acolo
trei dile, arseră orașul și plenuiră (jăfuiră) ţera împrejur, apoi purcese cu totă 6stea în sus spre Vi-
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din. Sangiacul ce rămăsese acolo trămise de grab
de strînse toți Turcii din ţinutul Vidinului şi dete
de scire şi Beiului din Baia, de'i veniră oști într'ajutor şi eși întru întîmpinarea lui Mihaiti-Vodă în
șesul Vidinului. Războiul ţinu tare şi multă vreme;
în cele de apoi, fură biruiţi Turcii cu multă peire
a lor; puţini scăpară în cetate, cei-l-alţi fură tăiați,
goniţi, răsipiţi. In gona ce dete Turcilor Mihaiu,
carele după obiceiii se afla în fruntea oștilor, căutând a se bate singur ca un soldat, precum făceaii
eroii vechimei,

învăpăiat

de

bărbăţia

sa, fără

să

simtă, se vădu singur, răslățit de Gmenii săi. O
câtă de Turci vă&gându-l, se întârse cu mare furie
asupră-i; Mihaiu se apără vitejesce, - ucide vr:o ciţiva din duşmani, când un Turc cu suliță o imponţişă asupra lui şi i-o înfipse puţin în pântece. Dar
Domnul, vEdend primejdia, se grăbi a apuca suliţa cu amendouE mânile sale de fer şi caută în
tote părţile ca să'i vină cine-va din boieri în ajutor să 'l scape de peire. Alţi boieri mai aprope
nu se aflată, fără numai Preda Buzescu şi fratesăi Stroe Stolnicul, care grăbiră de tătară capul
Turcului şi pe cele-l-alte soţii ale lui, şi mintuiră
pe

Domnul

lor,

care

le fu tot-d'auna

recunoscător

pentru bărbăţia ce ei arătară atunci.
După acâstă bătălie ședu Mihatu-Vodă

sub ce:

tate dece ile deplin, .ardând împrejur tâtă margi-
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nea țării turcesci; apoi, cu tâte oștile și cu tâtă
dobânda, plecă sprea trece Dunărea pe la Rușava
în ţ<ră. Însă când fură oștile jumătate trecute, se
lăsă un vifor cu vînt pe Dunăre, incât fu silită
cea-l-altă jumătate din urmă a aştepta dece dile
penă

se potoli vintul, în care vreme

pienuit şi ars ţcra turcâscă împrejur.

oștirea

a tot

După

aceia

fecu şi ea și se adunară în 5 Noiemvrie; iar Domnul cu toți boierii se întârse Ja scaun în Tergovisce. El aduse în ţeră 16 mii creştini de ambe
sexe

din Bulgaria

cu averea

lor,

pe

care-i

așeză

în $€ră, dându-le păminturi spre a umplea locurile
pustiite de Turci. Apoi, cum ajunse în capitală,
trămise în dar lui Bathori din dobânda lui, pe fratele paşii din Anatolia ce'l prinsese în bătaie, un
steg

mare

aurit

cu

o corână

de

argint

poleit

şi

un hanger turcesc într'o tecă de aur,
XLII,

Aceste strălucite isbândi ale lui Mihaiu-Vodă
spăimentară pe Turcii ce se luptaă în Ungaria şi
deteră curagii creştinilor. Satirgi-Mehmet-Paşa, care,

după cum scim, cu o puternică 6ste prin săpături
de mine şi dese asalturi bătea Oradia-mare, ce era
vitejesce

apărată

de locuitori,

îndată

că trei castele mici din Ungaria

ce află veste

picase

în. mâna

—
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Nemţilor, că Buda e asediată şi în sfirşit că Mi:
haiu-Vodă a bătut pe Hafiz-Paşa, se ridică cu oștirea sa şi se trase spre Solnoc. Sigismund Bathori
se întorse la Cluș, unde licenţie oștirea și plecă cu
principesa în preumblare prin ţcră, r&suflând atunci
de temerea ce avusese despre Turci; începu însă
a“ fi frică ca nu cum-va împăratul, folosindu-se de
învingerea Turcilor, mai sigur şi mai liber în mişcările sale,

să voiască a-i impune

acum

aspre

con

diţii ; din noi începuase căi că s'a urcat pe tron
şi scrise deputaţilor săi la Praga ca să caute cel
puţin a dobiîndi să i se adauge, pe lângă principatele Oppeln și Ratibor, ţinutul Kremner în Moravia, cu o pensie de 50,000 scudi de aur şi amnistia despre

revoluţia

acesta

a Transilvaniei.

În

vreme ce ambasadorii să lucra cu inimă la Praga
şi isbutiră până în sfirşit a dobindi condiţii forte
favorabile de la împăratul şi ast-fel cum nu se aşteptaii a dobirdi, partida contrarie Austriei, care
acum era fOrte mare în Transilvania, lucra mai cu

grabă, folosindu-se de ori-ce sgomot care făcea pe
Sigismund a'și schimba părerea, arătându-i neîn
cetat că tractatul lui cu împăratul este o mart
ocară pentru dinsul şi va fi o pată vecinică pentru familia lui; că din prinţ suveran a ajuns rob
al Austriei; că de va pune în îndeplinire un asemenea tractat nedrept, trebuie să se temă de viţa
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lui, și că în sfîrşit Transilvania are să
se afle în
„Primejdie d'a fi năpădită de Turci, cari
nu voriă
îngădui nici odată pe casa Austriei să
stăpinescă

acestă țcră.

Er diceai că ţcra e ostenită

de răz-

boiă şi că singura miîntuire pentru
dinsa e alianța
cu Turcii. Dar fiind-că Sigismund
are legături prin
jurămint cu Mihatu-Vodă d'a nu se
deslipi de îm.
ptratul şi d'a nu face alianţă
cu Turcul, e bine
ca Sigismund să abdice în favârea,
vărului s&ă,
cardinalul Bathori, pe care să-l
chieme din exil:
ei încheiat făcându-i un tabloti îngro
zitor de primejdia la care se expunea însuși
şi de nenorocirile care voră împovăra patria sa, jurân
du- să priimescă mai bine dragostea rudelor sale
decât iugul
nesuferit al casei austriace,

Aceste poveţi le augea adesc Sigismund

de la

cei ce-l înconjura; acestea i le scria
din Polonia
şi cumnatul săi hatmanul Zamoisky.
Un iesuit
anume Kaboși, isbuti înstirşit a îndup
leca pe Sigismund ca să chieme din Polonia
pe vărul st,

cardinalul

Andrei

Bathori,

Acesta,

cum

i se vesti

că pâte a se întârce în Transilvania,
unde ”] aşteptă un tron, merse la Cracovia de
luă Sfatul re-

gelui Poloniei și al lui Zamoisky şi apoi,
sub haine

de neguţător, ajunse în Transilvania,
în luna lui
fevruarie 1599 şi merse la Sibiă,
unde se afa

Sigismund

cu soția,

sosiți

—Aut. Rom, N. Bălcescu, 7,

din

preumblarea

lor
9

princiară, și unde,

fiind la hotarul Țării Româ:

nesci,

trămisese

Mihaiu-Vodă

boierii ca să 1 com-

plimenteze,
XLIII,
„ Sigismund priimi forte bine pe cardinalul şi "i
arătă multă dragoste; el v&rsă multe lacrimi îmbrățișându-l, credând că acesta să ştergă aducerea
âminte a trecutului; se umili fără demnitate dinaintea dușmanului săi; îl rugă să-i ierte nebunia ce
făcuse, împins de sfaturi rele şi 6rba patimă cel
pornise

a

face atîta

r&i

familiei

sale;

îl jură în

numele lui Dumnegei ca să priimescă, ca o şteri
gere a acelei ocări, acestă deschisă destăinuire ce
face şi a nu păstra despre aceia nici o mânie.
Cardinalul, stăpinit de dorința de a se urca pe
tron, închise în inima să pentru un minut tâtă

dușmănia sa împotriva, fățarnicului săă văr şi răspunse

cu

la

fățărnicia

semne de

lui

cu

dragoste. Ei

asemene

fățărnicie și

plecară

împreună la

Alba-Iulia, unde Sigismund, spre a atrage mai
mult pricteșugul și încrederea v&rului săi, îl opri
să şcdă în casa lui. Vă&dânduii în tâte dilele pre

umblându-se împreună întraceiaşi trăsură și ară
tându-şi atita dragoste, se minunai toți Gmenii
cum

acești

dușmani

de atîțea

ani

începuse

de o
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dată a se iubi atît de mult. Sigismund se învoi
cu cardinalul ca acesta să "i plătescă în tot anu
24,000

scudi de aur,

să 'i dea în stăpînire cetatea

Bistriţa cu pămîntul săii şi a decea parte din venit, precum și alte cetăţi mai mici și venituri.
Apoi

ambii

plecară

la adunarea

dietei ce se con-

vocase la Mediaș, în luna lui Martie. Acilea mai
întâii se revocă osînda împotriva izgoniţilor din
țeră. Cardinalul şi cu partizanii săi căpătară iarăşi
cu cinste rangul și avuţia lor, făcându-se întru
acesta un edict prin care se poruncea ca toţi care
ai vr'un exemplar din actul de osîndă făcut îna.inte, să'] aducă guvernului spre a fi arse, sub pedepsă de o gl6bă de 200 scudi de aur pentru
acela

ce va călca acestă

poruncă.

dietei să se alcgă cardinalul

Se propuse apoi

de prinţ dl Transil-

vaniei şi t6tă nobilimea ungurescă grăbea cât putea acestă alegere. Sigismund ţinu, în treba acesta,
un lung cuvînt în limba ungurescă. El vorbi mult
despre slujbele ce cardinalul a făcut creştinătăţii și
despre faptele cele mari ce tatăl săi Stefan făcuse
în vremi de pace şi de războiii.
Vorbi încă și mai mult de tot ce el însuși făcuse pentru binele Statului şi, după ce a arătat
primejdiile în care era Transilvania, dise că, vrând
a o feri de tote acele

loc mai bun şi mai

calamităţi,

lesne

nu vede

alt mij-

decât să pună pe car-

dinalul

în locul săi, dându-i

sarcina

cârmuirei,

ce

el nu se, mai simte acum în stare de a o purta.
« Cunosceţi, —adăogi el,
— și primejdiile în care
«m'am aflat m'aă învăţat că noi avem deo potrivă
<a ne teme de puterea ambilor împărați, vecinii
«noştri, în contra cărora am avut a ţine atâtea
«războie. Este peste putință să ne bucurăm de
«pace, de nu vom găsi mijlâce d'a cruța în aceiaşi vreme pe amiînduoi acești stăpinitori. Unchiul
«meii, politic iscusit pre cât şi căpitan vitez, de
amai multe ori mi-a dis'o când eram copil; dar
«dacă n'am urmat acele sfaturi înțelepte, voiii cel
«puţin să dreg tote relele ce nesocotința mea a
«făcut şi să las locul vărului mei, care singur nu«mai pote priveghea la păstrarea acestei provincii
„«şi a "i aduce pacea. EI are curagiă şi statorncie
„«şi se bucură de o sănătate desăvârşită. Slujbele
„«cele mari ce a adus ambelor împărăţii îl facii a
«fi cinstit de dinsele și el are încă de prieten de

«aprâpe pe regele Poloniei, acest puternic vecin,
«încât

ori-cum

s'ar întârce trebile,

domnia

acestui

«prinţ va fi fericită, Transilvania, sleită şi ostenită
«de atâtea, perderi, are trebuință de pace şi numai
«cardinalul o pote economisi cu ambele împărăţii
«vecini. Polonia şi Moldovia, care ai mare credit
«la Portă,

«ține

pacea

fiind în interesele

cu

Turcul

nâstre,

și nici

va fi lesne a

despre partea îm-

păratului nu e mai grei; acest prinț mare nimic
«a se plinge de cardinalul, care apoi are pro«tecţia Papei şi, când curtea Romei va priimi ale-

«gerea sa,

împăratul

nu

va

«mişca,
«Cât pentru mine, —adaose

mai

îndrăzni

nici a

|
el,—sunt bolnăvicios.

«Părul mei cel alb, cu tâte că sunt într'o vârstă
«puţin înaintată şi bâlele ce simţ în trupul mei,
«mă silesc a lăsa cârmuirea Statului. Însufleţit d'un
«adevărat zel pentru patria mea, las de bună voie
«sceptrul la un om care are puterile trebuincidse
«ale spiritului și ale trupului spre a pute purta

«acestă sarcină, Abdicarea mea nu e fără exemplu.
«Carol al V-lea și vre-o câți-va alți regi a căror
“aducere

aminte va fi vrednică

de

cinste,

după ce

„imultă vreme şi de pe legi aii cârmuit popdrele
«lor, ati preferit mântuirea patriei lor la interesele
ilor particulare şi s'a departat de bună vote de
„grijele cârmuirei. >
După

aceia,

el acordă

pre trecut și puse
nuiţi

din cele

o

amnistie

generală

des-

pe toți deputaţii, 6meni obici-

trecute

a priimi

tote

poruncile

cu

supunere și răbdare, de jurară credință cardinalului. Acesta, după ce făcu şi el jurămînt deputaţilor, mulțumind lui Bathori și la toți deputaţii țării,
trămise îndată pe unul din ofiţerii săi la Pârtă ca

=
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să capete o trecere liberă pentru ambasadorii sti,
care să trateze cu Sultanul.
Acest trămis căpătă de la Turci haină de mă-tase ţesută cu aur, după cum se obicinuesce, și
fu însărcinat a spune stăpinului s&ii că pote până
în cele patru următâre luni să trămiţă pe miniștri
şi darurile lui.
Acâstă revoluţie din Transilvania fu privită de
Români ca un complot pentru peirea lor şi a
Domnului lor. Chronicele românesci acusă cu acrime

viclenia făcută de Sigismund, abdicând în favorea
cardinalului, numai ca să potă face pace cu Turcii,
de la care el era oprit prin jurămintul făcut lui
Mihaiu, şi prin acâsta să-l înșele. Cea d'intâi abdicare a lui Sigismund silise pe Mihaiu-Vodă a se
închina Nemţilor şi întărită pe Turci asuprăii, și
când, primejduindu-se a supăra pe Nemțţi, Mihaiu:
Vodă priimise alianță cu Sigismund, acesta, prin a
duoa abdicare, da ţera în mâna Turcilor, Polonilor
şi a lui Ieremia-Vodă, coaliție dușmană de morte
lui Mihaiu-Vodă, care acum punea în primejdie
mare şi ţcra și tronul săi.
Drept aceia, cum află Mihaiu-Vodă de noua re

voluţie a Transilvaniei, el puse mâna pe sabie.

XLIV 1).
Deosebirea ce se vede în starea muncitorilor
plugari între mai multe popâre îşi are pricina în
instituţiile ce cârmuiescii proprietatea. Unele popâre
ati priimit împărțirea pămîntului în proprietăţi private, în vreme ce altele aii păstrat principiul că
tot

pămîntul

Romanii

ca

este

al Statului.

Este

şi Grecii, Fenicienii

cunoscut

că

şi Cartaginesii,

1) Este un fapt învederat că Bălcescu, dând acestei a treia cărţi
din «Istoria Românilor sub Mihatu-Vodă-Vitezul» titlul de <R-direa

Țiranulul>,

a avut de gând

să tracteze

într'însa

mai pre

larg despre actul de organisațiune socială, care pârtă numele de
Ajședămintul lut Mihatu- Vittzul,

în trâcăt în disertațiunea
zilor plugari

în principatele Române,

rită în Magazinul istoric pentru
Se vede

şi despre

sa «Despre

care el a vorbit

starea

în deosebite timpuri»,

Dacia,

din anul

că timpul sâii lipsa de documente

cam

socială a muncitotipă-

1846.

în străinătate, unde

se afla, nu Y-aii permis a îndeplini acestă a sa dorință. Noi însă
am socotit că cititorul frumâsei şi instructivei sale scrieri va afla
plăcere

şi folos, regăsind

aci, alături

cu partea

din scriere

ce'i

era consacrată în mintea autorului, noțiunile de istorie socială a
ţăranului român, pe care Bălcescu le adunase cu vre-o opt ani
mai nainte. De aceia reproducem porţiunea din numita disertaţiune

în care

Viticul.

Ea

se cuprinde Ayezămintul
va forma

ca şi un

ultim

memorabil al lui Mikolucapitol,

adaus

la acâstă a

treia carte a istorie! Jul Mihatu-Vadă,
Mota editorul,

—
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adoptaseră pe cel d'intâi şi *1 întrebuinţară la tote
coloniile lor. EI este astă-di comun la tâte pop6rele europeene. Cel d'al duoilea s'a adoptat mai de

obște în Asia. S'a găsit asemeni la Peruvieni, Me-

xicani, în mai multe din insulele Sudului şi la popârele din lăuntrul Africei. Mai mulți se învoiescii
a dice că pricina acestui deosebit obiceiii este că
cele d'întâi societăţi s'aă aședat prin colonisaţie, în

vreme ce cele d'al duoilea s'aii format prin concuistă,

Împrejurările care deosebescii aceste duoă moduri
de organizaţie socială sunt că coloniştii ce se espatriază ca să dobindâscă pacea, libertatea sei
buna stare materială ce le lipsescă în locul lor de
nascere, sunt agricultori și alcătuescii o adunare de
familii sei asociații egale, care firesce că împartiă
pămîntul cuprins în părţi, şi la tâtă familia, pote
şi la tot insul se dă o parte. De simt Gre-care
împotrivire de la locuitorii acelui pămînt, ei nu "i
robescii, ci se mulțumescii numai

a cuprinde locul ce

le trebuie, trăind sub legile sale şi gata a priimi
de cetățeni pe cei vechi locuitori. Popârele cuceritore însă, supuse fiind neapărat unui cap răz.

boinic, îndrăzneţ

și învestit cu o putere nemărgi-

nită, sunt mai ades€ străine agticulturei. Ele se
mulţumescii mai bine a cere de la supușii lor productele pămintului, decât a le dobîndi prin înțeegerea și silințele lor. Despotismul dar este sufle-

—

tul concuistei,

după

137

cum

—

egalitatea

este

sufletul

Zolonizaţiei,
După aceste consideraţii generale nu
ne mai în-

duoim

că Romanii,

colonizând Dacia,

aă împărţit,

după obiceiul lor, pămîntul între colon
iști. Năvăli"rile Barbarilor în acestă provincie
nu putură vătăma,

acest obicetii,

căci Barbarii,

după

cum scim,

ai fost mai mult trecători prin acest loc.
Pe lângă
acestea, ei eraii cu totul străini agricultur
ei. Er
nici nu atingea plugul, dice Ammian
Marcellin.
Coloniștii dar, r&mânând singuri a se
îndeletnici

cu agricultura, putură a-şi păstra
obiceiurile străbune, căci, deşi înconjurați şi cupri
nși de Barbari,

ci nu avură

nici un amestec cu dinșii, după cum

o mărturisesce Gibbon,
colonişti nu avură a suferi

retrăgendu-se în Carpaţi,
lor;

de unde,

Mulţi încă dintre aceşti
nimic de la Barbari, căci,

ei îşi păstrară libertatea

când Barbarii mai

slăbiră,

ei se po-

gorîră ca nisce alți Pelasgi, se întin
seră cu încetul
în câmpie şi 'și redobindiră locurile
strămoşesci,
Astfel în vecul al XIII-lea familia Negr
u, suverană
în Făgăraş, îşi mută capitala în Câmp
ulung; şi
după o jumătate de vec: în urmă, famil
ia Dragoş,

suverană în Maramureş, se pogori în
Moldova.

Unii din istoriografii noştri, necă
utând printro
critică sănătâsă a se orienta pria
întunericul, ce
din mulţimea fabulelor acopere
începutul istorie
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nâstre, precum al tutulor popsrelor vechi şi ni,
s'aii plecat a crede că Radu-Negru în era Rominescă şi Bogdan Dragoșîn Moldova aii fost nisce
cuceritori ce aii cuprins aceste țări şi le-ai împopulat, găsindu-le pustii. D'aci_ s'a întemeiat a
gice că tot pămîntul a fost proprietatea a Statului
şi că împărţirea, lui în proprietăţi private a urmat
prin voinţa şi dăruirea stăpinitorului. No& acestă
părăre

ni se pare

inte de 1290,

ratăcită.

Mai

întâi,

epocă când chronicele

că încă îna-

și chrisovele

pună venirea Radului-Negru-Voevod, se aflaii prinți
români, între care, la 1247, unul numit Linoiu şi

altul Seneslaă, a căror stăpinire Bela IV, regele
Ungariei, o întăresce în diploma prin care dă banatul Severinului cavalerilor Ierusalimului. Al duoilea
că, de ar fi fost era Românâscă pustie în acea
epocă, cum se putea ea împopula în câți-va ani
atît de mult, încât chiar de la 1330 Românii să
pâtă sprijini lupte așa crâncene, mai întâi cu Un
gurii şi apoi cu Turcii? Asemen și Moldavia,
cum ar fi putut fi pustie, când scim că, în vecul
al XII şi al XIII, în acea ţeră înfloreaii mai multe
republice vestite, precum: Bârladul, Cetatea-Albă,

Galaţi, Chilia, Hotinul şi Tighina? Noi dar găsim
adevărată
de la 1817,

părerea
care,

obştescei
chiemată

adunări
fiind

a Moldovei

a deslega

acestă

întrebare, a dovedit, prin citaţii de istorici și acte

ale Domnilor, că Moldova era locuită la venirea

Dragoș,

că

private

pămîntul era

împărţit

şi că iocurile domnesci

în

lui

proprietăţi

erai numai Jocurile

de pustiit, adică cele ce nu se stăpineaii de nimeni
din nepomenit vec, Zraniștile domnesc şi Zocurite
Zrgurilor.
Dacă Radu-Negru şi Bogdan-Dragoş ai găsit
țările

populate,

nisce stăpinitori
şi Maramureșul,
spre a coprinde
ca cuceritori, ei
posede un popor
să respecte

ei

maă

putut

fi cuceritori,

căci

de Staturi așa mici ca Făgărașul
nu puteai să aibă destulă putere
asemen€ provincii, De n'a venit
n'aă putut robi, n'aă putut deîntreg, ci din potrivă aii trebuit

obiceiurile lui, după cum

istoria lămu-

rit ne spune că aii respectat pe ale banatului Craiovei, Feudalitatea dar nu se putu întroduc în ţări
cu

aeești Domni.

Munţii

eraii

mai

populaţi și tot

locuitorul a trebuit să-şi aibă moşia sa. Acum încă
cei mai mulți moșneni se află la munți. Câmpia,
care din apăsarea năvălirei Barabarilor, pe a:locur&
rămăsese pustie, trebuie să fi rămas pe sâmă Statului, formând aceia ce la Romani se numea ager
Pubhicus. Din aceste locuri, Domnii făcci danii.
Ele insă aii trebuit să fie puţine la număr, căci
curând după aceia, vedem pe Domni siliți să cum-

pere
vre

moșii de la moșneni

unui

boier

sâii

a

spre

înzestra

a le face danie
vre-o

mănăstire

—
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Câmpia trebui în urmă că se împopuleze, şi ma:
cu semă la 1326 sub Mihaiu I-ii Basarab, câna
năvălirile Turcilor în Thracia siliră pe mulți dis
Românii Misiilor a trece în Țera Românâscă. Ase.
men€ și în Moldova, proprietarii câmpiei să al
Țerii-de-jos şi-aii adus coloni din Țera-de-sus cum
şi din alte ţări vecine de i-ai aşedat pe moșiile
lor. Atunci stăpînul pămîntului făcu trei părți din
domenul săi, din care duoă le împărți în părți
mici pe la coloniștii săi și cea-l-laltă fu cultivată
de aceştia în folosul lui, prin mijlocul clăcii, adică
a unui număr de ile de lucru,
Dar în starea de atirnare şi de supunere desă.
vîrșită în care se aflaii cultivatorii săraci, şi desar:
maţi dinaint€ stăpinului lor r&sboinic care ave
puterea în mână și care era proprietar absolut nu
numai peste pămînt dar şi peste tot ce slujea a”
exploata, dinaintea stăpinului de la care et aveal
hrana din tâte dilele, ei erai fârte slabi şi peste
puţin se vădură siliți a subscrie la legile cele mai
aspre. Mai curend sii mai târdii le luă şi liber
tatea şi-i făcu 7oâ? a pămîntului. Astfel a urmat
în tâtă Europa, astfel a trebuit să urmeze şi la
noi, căci robia este o consecuenţă neaptrată a sistemei de clacă; ea în tot-d'a-una a însoțit'o sei
a venit îndată după dinsa. La început însă eraii
Puţini la număr acești nenorociţi, cea mai mare

—
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parte a populaţiei fiind moşneni
rând

însă

desposederea

acestora

sc

răzeşi.

Cu-

a se

face,

începu

numărul lor a se împuţina din di în gi şi moşi6rele lor a se concentra în proprietăți mari. Interesul, nevoia și sila conlucrară la acesta.
de

Interesul, căci proprietarii cei mari, dobîndind
la. stăpinitori dreptul de scutire de dăjdii pen-

tru satele lor și t6tă greutatea Statului rămânend
numai pe moșneni,

mulți dintr'aceștia,

spre a scăpa

de tirania guvernului și spre a se bucura de folosurile ce le da scutirea dăjdielor şi protecţia unui
stăpîn puternic, preferiră a se vinde ei cujmoșiile
lor pe un preţ forte uşor.
Nevoia, căci îndată ce libertatea ţărilor fu amenințată de naţiile vecine, moșneniittrebuiră să alerge
s'o apere. Ei aii apărat'o vitejesce şi ai mântuit'o.
Dar, în vreme ce patria îşi păstra libertatea sa, ei
şi-o perdeaii

pe a lor. Un

istoric modern

a obser-

vat'o pre bine: «Aceste răzbâie,— dice Vaillant,—
caii făcut să pcră egalitatea din ţeră, Bătrânul sol«dat, întorcându-se la casa sa, îşi găsesce femeea
«plângând; fata scii feciorul ce a lăsat în legăn a
«perit. Sărac, căci s'a luptat numai pentru patrie,
«este silit ași vinde țarina sa, coliba sa; şi peste
«puţin, neputend altfel a'şi plăti îndatoririle sale
«către Stat, a se vinde şi pe sineși; şi în vreme
«ce până atunci boieri şi moşneni erai numai răz-

—
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>boinici, se facură războinici şi supuşi, care se pre
>făcură curând în boieri și clăcași, adică stăpîni
«şi robi, Acesta este pentru Ţera Românescă, chiar
«şi pentru Moldova, rezultatul a ţrei-deci şi trei
«de ani de rezboiii ai lui Mircea L-iii.» Studiul
chrisâvelor ne-aii făcut să cunâscem că acestă ob.
servaţie e dreptă. Într'adevăr din dilele principilor
războinici sc curend după dînşii se găsescii cele
mai multe acte prin care moşnenii își vîndă moşiile scă le sunt răpite de către stăpinitori şi boieri. Avem fOrte multe exemple de asemen€ acte !).
Cum-că

Sz/a

desposedarea

asemenea

a

contribuit

moşnenilor și robirea

mult

spre

lor, chrisvele

1) Între alte acte însemnăm și unul de la Constantin BasarabVoevod din ro Iunie 1654, prin care întăresce familiei Buz:
scilor stăpânirea a 128 de moșii ee le avea parte rămasă de la
moși-strămoși,

parte cumpărate.

Între

aceste

din

urmă figurâză

vre-o dout-geci cumpărate de Postelnicu Radu Buzescu de la
moșneni, în dilele lui Mihaiu-Voevod-Vit&zul.- « Aceste sate, dice
«crisovul, aii fost frzezi (adică doznesct slobozt) şi cu moşiile
«lor de mai nainte vreme; apoi când a fostîn gilele răposatului
«Mihatu-Voevod, lt 7102, ei vEdând atâta nevole și greutate
«pentru birurile şi n'aă avut cu ce să plătescă de greurăţile
elor, ci aii venit la jupân Radul-Clucerul Buzescul, fiind atunci
<vel-spătar,

et de

a lor

bună

«toți fiil lor şi tote

părţile

«Cârstea

50,

cu

stânjeni

voie

lor de

aspri

1875,

s'aii

vândut

moșie, pe
Dan

cu

vecină,

bani
stânjint

el

cu

gata: însă
10,

aspri

<375 s. c. L.> Tot în acel act mat la vale se gicecă un aspru
umbla atunci dout bant,

— 143 —şi chronicele care împreună o mărturisesc, nu ne
mai lasă să ne mai îndoim. În lauda ce un chronicar face domnului Constantin Duca-Voevod, dice:
«că acest Domn făcea dreptate tutulor şi mai cu
«semă celor ce pirai pentru vecinătate nu'l da fie
<cum la vecinătate, și fără jurământ, ci mai cu
«dinadinsul răspundea celui ce avea nevoie
de
«vecinătate, dicându-i: «pas de-ți caută trei
sei
«patru

Gmeni

jurători,

cum

ma

fost

nici

tată-

«sti, nici moşul săi vecini de moșie aceluia cine

«| trăgea; și așa jurând îi da volnicie să
fie slo«bod în veci de vecinătate, că acum făcuse boierii.

«obicei noii de dicea: cu păcat este să-l robesci
«pe frate-tăi, căci păgânii îşi cumpără robi pe

«bani şi în al şeptelea an îi iertă, iară alţii şi mai
«curând le daii slobodenie; iară tu eşti creştin şi

«neluându-l pe bani şi fiind ereştin ca și tine, şi
«tu în vecă să-l vecinescil» Cantemir asemen€
<mărturisesce : «că
o parte din clăcași sunt din ră«Zeşii care pentru sărăcie şi-ai vindut moşiile lor
«cele părintesci și i-ai ss/77 cu strimbătate. să prii<mescă jugul supunerii.» Chrisovul Clococenilor ase«men€ arată «că adesele turburări ale locurilor şi.
«marea imbelșugare a unora ai făcut pe cei:mai
«mulţi din Românii Ttansilvaniei /olag? scă robi,

«precum în Valachia sunt 7437
adeciută, 3

şi în Moldavia

—
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Acestea fură, după socotința nâstră, pricinile
care stinseră egalitatea străbună de drepturi şi de
stare în țările nâstre şi formară acea monstruozitate socială ca o ţeră întregă să robescă la ciți-va
particulari. O aristocrație de bani scii de stare,
singurul fel de aristocrație ce a fost tot-d'a-una în
țera nostră, se întocmi atunci. Puternică prin _vuţiile sale, ea se organiză mai bine din di în di şi
se întemele pe robia glâtelor. Acâstă robie nu putu
însă fi completă decât pre târdiă, din pricina
turburărilor ţărei care favoriza re cât pre ţărani, dându-le prilej a rătăci dintr'o parte a țării
într'alta şi operând astfel o ades€ strămutare în stări.

Mihaiu-Vitezul fu cel d'întâi Domn care legiui
printr'un aședămiut al săi că fie-care țăran p'a cui
moşie se va afla atunci, acolo să rămână pumfu
Vecinie 1), Acest act barbar, făcut de un prinţ ce
1) Despre

acest așegăminl se pomenesce

în mal multe vechi

chrisâve

domnesci, dintre care vom cita unul de la Radu-Mihnea-Voevod, din anul 1613, unde se dice: «.... acești rumâni

«mal sus iși n'aă fost apucat aședămîntul lui Mihatu.Voevod,
<la acești boieri mai sus dişi. Deci Mihalu-Voevod, domnia-sa
«aşa a fost făcut aședămînt atunci, cum care pe unde va fi.
«acelasă fie 7umîn zecnic unde se va afla; apoi domnia
mea
«am căutat şi am judecatcu toţi cinstiţiy dregători al domniei

<mele

și n'am vrut
< Voevod .

domnia-mea

a strica aședămîntul

lu! Mihaju-

—
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e lucrat atâta, pentru libertate,
anevoie s'ar pute
pricepe de n'am sci că aristocrația
, puternică atunci,

a trebuit să'l silescă la acesta.
De atunci se desăvîrşi regimul feodal în fera n6str
ă. De atunci clă-

cașii, transformați în robi, nu
numai că urmară a
se vinde împreună cu pămîntul
, dar şi numele lor

începu a se trece în actul vîndlărei,
deși nu se puteaii vinde deosebit de Pămint,
ca robii țigani ;
de

atunci proprietarul, murindu'
i robul
tenitori, putea să “] moștenes
că; de

putea
gurul
pînul

fără moşatunci el

să “i îndatoreze a munci cât
va voi. Sindrept ce se da țăranului rob
era ca stă-

săi

să nu

"i potă

răpi

de pre

voință

banii

,
vitele și instrumentele de arătură
şi dea nu'l pute
pedepsit decât corecțional, iar
nu a'l omori, căci
făcând'o, se osîndea ca un ucig
aș, iar nevasta şi
copiii ucisului rămâneaă liberi,
Fără a sci când s'a
destvirșit sistemul feodal în
Moldova, scim că pe
acea vrem
e,

aceleaşi

obiceiuri erati și acolo. Legiuirile lui Vasilie-Voevod 'din
Moldova și ale lui
Matheiu Basarab-Voevod din era
Românescă mai
întăr

iră în urmă acest obiceiii, adău
gind pentru proprietarul care ar priimi un
rob străin pe moşia
sa, o pedâpsă de duoă-spre-de
ce litre argint către

stăpînire și de duoă.deci și patr
u către stăpinul
acelui rob.
Aşa robia fu răsplata claselor
de sus ale socie42,076. —Aut. Rom, A. Bătrescu.
II,

10

—

tății către

clasele
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de jos,

care le-ai

hrănit,

le-aii

respectat tot-d'auna, le-ai păstrat în posiţia lor și
ati jertfit și muncă și bani şi viaţă pentru patrie
şi libertate.

De

atunci,

de

la Mihaiu-Vitezul,

ţera

se împărţi în duoă tabere vrăjmaşe, avend interese
împotrivite; de atunci încâce poporul se făcu nesimţitor la glasul Domnului şi al boierilor, nu mai
vru

a se jertfi pentru

o patrie,

unde

nu i sai

lă-

sat drepturi şi pentru o libertate de care ei nu se
putea bucura ; şi ţâra, în loc dea se realța, merse
cu grăbire spre scădenie. Timpuri nenorocite o
copleșiră în urmă.
Să ne oprim însă aci, 'mai nainte ca fatalul așegămâut, stors de nevoi lui Mihaiu-Vodă-Vitezul şi

care, statornicind pe deplin în ţcră robzrea făranului, avea să stîrpâscă izvorele vii ale vitejiei românesci, mai nainte ca el să fi dat prăpăstiosele
sale roduri.
În faptele ce urmeză vom vede dar cea mai de
pe urmă strălucire a poporului român, bucurându-se
încă de consciinţa cel puţin a libertăţii sale.
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Pe culmea cea mai naltă a munţilor Carpaţi se
întinde o eră mândră și bine-cuvîntată între tâte

2) Partea

II-a

din

acestă

carte va

urma

în volumul

III,

—

țările 'semănate

de
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Domnul pre

pămint.

Ea se:

mănă a fi un măreț și întins palat, cap-d'operă de.
architectură, unde sunt adunate şi așezate cu mândrie tote frumuseţile naturale ce împodobescii celel-alte ţinuturi ale Europei, pe care ea cu plăcere
ni le aduce aminte. Un brâă de munţi ocolesce,
precum zidul o cetate, tâtă acestă ţeră, şi dintr'însul
ici col€, se desfacii, întindându-se

până

în centrul

ei ca nisce valuri proptitâre, mai multe şiruri de
dcluri nalte și frumâse, măreţe pedestaluri înverdite care versă urnele lor de zăpadă peste văi şi
peste lunci. Mai presus de acel brâi muntos se
înalță două piramide mari de munţi, cu creștetele
încununate de 4; vecinică diademă de ninsâre, care

ca duoi uriași staii la âmbele capete ale ţărei, cătând unul în fața altuia. Păduri stufose, în care
ursul

se

preumblă

în

voie

ca

un

domn

stăpinitor,

umbrescii culmea acelor munţi. Şi nu departe de
aceste locuri, care îţi aducii aminte natura ţărilor
de megă-nâpte, dai, ca la porţile Romei, peste
câmpii arse şi văruite,

unde bivolul dormiteză a-lene.

Astfel meda-nâpte şi meda-di trăesc î.tr'acest ţinut
alături una de alta și armonizând împreună. Aci
stejarii; bragii și fagii trufaşi înalţă capul lor spre
cer; alături, te afundi într'o mare de grâii şi po=
rumb, din care nu se mai vede calul şi călăreţul.
Ori în cotro te-i uita, vedi colori felurite ca un

-

întins curcubeii
mecă

vederea:
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și tabloul cel mai
stânci prăpăsti6se,

căror

virfuri

lunci

înverdite,

mângâie
livedi

nuorii,

încântător

păduri

mirositâre,

far-

munţi uriași ale
văi

întunecose,
răcorose,

gârle a căror limpede apă curge printre câmpiile
înflorite, păraie repedi, care mugind grâsnic se
prăvălescă în cataracte printre acele amenințătore
stânci de pâtră ce placi vederii şi o spăimânta tot
de-o-dată. Apoi în tot locul dai de riuri mari cu
nume armoni6se, ale căror unde pârtă aurul. În
pântecele acestor munţi zacii comorile minerale cele
mai bogate şi mai felurite din Europa: sarea,
ferul, argintul, arama, plumbul, mercuriul, zincul,
antimoniul,

arsenicul, cobaltul, tutcoa,

teluriul și în

sfirşit metalul cel mai îmbelşugat decât tote, aurul, pe care îl vădi strălucind până şi prin noroiul
drumurilor.
Astfel este ţera Ardelului.
Dar nu numai artistul şi naturalistul, ci încă strategicul, politicul şi archeologul aii de multe a se
minuna într'acest împodobit ţinut. Cel d'intâiii va
privi şi va cerceta cu mirare acestă puternică și
întinsă cetate naturală, scăparea nemurilor în epocele

grele

ale istoriei lumei.

De ori unde vei veni,

ai să urci mult spre a ajunge la dinsa și nu poți
pătrunde

în ea fără de a fi străbătut

din acele șcpte porți întărite de

cel puţin una

natură, lesne de

—
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apărat, forte anevoie de cuprins. Politicul va admira felurimea națiilor și a religiilor adunate din
tâte colțurile lumei pe acest pămînt, unde Dumnedeii însuși pare a le fi chiemat, întindend ainaintea lor o masă așa de îmbelșugată, cum şi minunatele

munţi
Europa.

instituţii democratice ce aii ocrotit

pe

când

despotizmul

le mătura

În sfirşit istoricul-archeolog

acești

din

tâtă

va cerceta

cu

interes suvenirile şi rămășițele Dacilor, ale acelui
vitez şi nenorocit popor, cea din urmă odraslă
din acel nem minunat al Pelasgilor, care se arată

la

l€gănul

versta

civilisaţiei

eroică

tutulor

a omenirei.

poporelor

El va

şi

întîlni

formă

încă

la

vot pasul urmele de uriași ale poporului roman,
Domnii lumei, căci Ardelul e cea mai frumâsă

parte a Daciei fericite (Dacia felix), draga ţeră a
Cesarilor.
Aci erai Apulum, Salinz, Napoca, Patavium,
Prztoria Augusta, Aqus, Auraria, frumâse şi însemnate colonii romane, din care patru cu drept

italic, și cea mai

vestită

decât

tote,

Sarmisege-

tusa Regia, capitala lui Decebal, numită apoi Ul.
pia Traiana, de ale cărei ruine plină e și astă-di

valea Hațegului.
Rămășițele

templelor,

basilicelor,

aprductelor,

băilor daii și astă-gi puternică dovadă de cultura
cea mare in care ajunsese Dacia sub Romani.

=

12
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Il.
Dar

nu

ţinu

nici

două

vecuri

înflorirea

Daciei

și împăratul Au.elian, la 274, îşi retra
ge leigunile
dintr'însa şi o lasă în mânile Goţilor. D'aci
înainte

cumplite

nevoi,

în vreme

de

mai

multe. vecuri,

copleșiră Dacia. Afându:se în calea Barba
rilor,
peste dinsa mai întâiă se versă acel îngro
zitor potop de nemuri, care încă tâtă Europa. După
Goţi,
Hunii cei grâznici, Gepidii, Avarii, Bulga
rii, Pacinaţii, Comanii şi alţii trecură asupră-i până
către
sfirşitul vecului al IX-lea, dar fără a o pute
însă
pustii, fără a pute sili pe locuitorii ei să-și
părăsescă patria. În acele vremi grele, Ardclul
mai cu
scmă, fu scutitorul naţiei române. În munți
i lui
scăpară locuitorii Țărei Românesci şi ai
Moldovei,
când se vădură năpădiţi de Barbari, de unde,
când

se

mai

limpedea

locul

de

dușmani,

ei

se

sco-

boraii la șesuri către căminele lor cele
vechi. Era
atunci (în vecul al X-lea), după căderea
Avarilor,
Dacia liberă şi, în vreme ce în Dacia infer
ioră se
întemeia banatul Craiovei, în Dacia
superidră se
forma mai multe Staturi române libere
.
ie
Pa la începutul vecului al X-lea,
domneaii peste

Ardel, Banat şi Bihar, românii
Gelu, Menomorut
şi Gladiii, când un noi nem
barbar din Asia, Un.

—
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gurii, năvăli asupră-le. Rom
ânii stătură puternic
împotriva acestui noă poto
p. După dou& lungi
răzbâie, ducele Ungurilor,
Arpad, încă nu putu

cuprinde Biharul, țera lui Men
omorut şi tocmai
după mârtea acestuia, intră în
stăpînirea ei cu drept

de moştenire,

fiind-că fiul să Zoltă luas
e

în

căsătorie pe fiica ducelui Menomo
rut. Gelu, domnul
Românilor din Ard€l, încă se
împotrivi eroicesce
ungurului Tuhutum şi muri
în bătaie, deo morte

glorisă pentru patria sa
(904). «Atunci, — dice
chronica, — «Românii,
vEdând mârtea Domnu:
«lui lor, deteră mâna cu
Unguri de bună-voia
«lor

şi-şi aleseră

< Horea.

Domn

pre Tuhutum,

Astfel Românii, nu învinşi
“şi
dar printr'o unire politică prii
miră
țera lor. Într'acest chip, după
un
ros, intrară Ungurii şi în
Banat,
Gladiă.
La începutul domnirei Ungu
rilor,

tatăl

lui

cuprinși fiind,
pe Unguri în
război sângeunde domnea
sârta

Romă.
nilor fu mai blândă. Ey
îşi păstraseră constituţiile
lor provinciale cu ducii
lor proprii; Românii erai

atunci soţi ai Ungurilor, iar
nu supușii lor. Tot
Ardelul nu încăpuse încă în
stăpînirea Ungurilor,
şi pe lingă hotarele de MEgă
-di se aflaii ducate
cu totul libere, precum era
cele ale Făgărașului,

—
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Omlașului și Mureşului. În cele-l-alte părți ale Ardelului supuse Ungurilor, aceştia erati fârte puţini:
mai mult o armată decât o populaţie. Afară de
dinșii, se mai afla atunci în Ardel nisce Grde ce
locuiaii munţii de către răsărit. Aceștia erati din
acelaș nem, Săcuii, ce se credii a fi rămăşiţe din
oştile lui Attila, Ei erai împărțiți în scaune și aveau
o organizaţie cu totul democratică.
Mai târdii, pe la 1143, o colonie germană veni
în Ardel, chiemată fiind de craiul Gheiza al II-lea
şi aşedată de dînsul în pămîntul numit crăiesc. Cu
toți Ungurii, Scuii și Saşii, tot Românii, deși
mulți din ei trecuseră în vecinele principate, r&maseră însă în mai mare număr în Ard€l și Şi
păstrară până în al XIII-lea vec, impreună cu sim:

ţimîntul drepturilor de moșteni ai ţărei, încă și
multe drepturi, precum şi pămînturile lor. Dar din

gelozie,
iar mai

naţiile ce vecuiaii cu dînşii într'aceiaș țeră,
cu s6mă de când ducii Ungurilor se ur-

cară la vrednicia de regi și introduseră Iobăgia,
începură a trata pe Români ca un popor cuprins
şi, de pe dreptul cuprinderilor de pe atunci, îi
desputară de pămînturile lor, spre a și le împărți

între sine şi a
de iobagi.

reduce

pe moştenii

țărei la sorta

Românii nu suferiră în tăcere tirania și reducerea lor din stare de nație liberă la aceia a iobă-

—

giei;
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dar norocul nu'i ajută şi fie-carea lor răscâlă

nefericită îngreuia mai mult jugul ce'i apăsa. Astfel încă din vremea lui Stefan, craiul Ungariei, în
Banat, Optiu nepotul ducelui Gladiii, vădând tendinţele tiranice ale Ungurilor, chiemă poporul la.
arme şi după un înfricoșat războiii, numai prin
trădarea

ginerelui săi

Cinad,

fu învins.

Apoi

mai

tîrdiii, când jugul ajunse și mai greii, Pomânii reduşi acum toţi în stare ţărănescă, se sculară în
mai

multe

rînduri,

în vecul

al XII-lea,

al

XIII-lea

şi al XIV-lea. Istoria Ardflului şi a Ungariei de
pe acele timpuri e plină de așa numitele răscâ/e
ărăneşti (tumultus rusticorum). Aceste răscâle nu
eraii numai ridicarea iobagiului în contra stăpinului săi,

dar mai

mult

r&scâla

simţimîntului

na-

ţional al unui popor chinuit de alt popor. De atunci
ura ncmurilor luă proporţii mari și, în vreme ce
acestă deosebire a sângelui slujia împilătorilor de
pretext

la tirania lor, în inima

impilaţilor

ea hră-

nea vecinic dorința de neatirnare.

III,

Jugul Românilor din Ardel se îngreuia nu numai
din partea nobililor Unguri, ci încă și din partea
popilor catolici, Era o întreită tiranie: religiosă,

—

politică

şi socială.
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La 1366, Ludovic Iiii regele

Ungariei dedese voie nobililor să stirpescă de tot
naţia română,
Acestă cruntă prigonire ajunse atât de nesufevită, încât la 1437, Românii apucară cu toții armele împotriva tiranilor. Ei îşi aleseseră povăţuitor

pe. Antonie

Magnu. — Ungurii

chiemară

într'ajutor pe Săcui şi pe Sași, se conjurară împreună şi făcură legături, spre apărarea comună și
stîrpirea Românilor, întărind cu jurămînt a lor legătură, în 17 Septemvre 1437. Acestă legătură o
mai întăriră încă în 2 Fevruarie 1438 şi fu temelia
constituției ce a domnit în Ardâl până la anul
1848. Dar țăranii români, ajutaţi şi de puţinii nobili din nemul lor ce se mai păstrase, ținură războiul

mai

bine

de duoi ani și, tocmai la 1439, Că:

dend asupră-le tâtă puterea Ungariei,
după ce însă craiul Albert le dete
a se

strămuta

în

ori-ce

loc și

veri

ei se liniștiră,
libertatea de
când

le va

place.

Înălţarea românului loan Huniad la guvernul
Ungariei şi aceia a fiiului săi
Matei la demnitatea de rege, opriră furia Unguri d'asupra Ro:
mânilor.
Matei pedepsi încă cu crâncenie pe cetbicoșii
nobili Unguri din Ard€l, rebelați în contrăii, sub
pricinuire că nu vorii a se supune la un craiu român.

—
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Voind să dea satisfacţiune cererilor poporului ro
mân, de la 1467, el îl scăpă de dijmele ce plătea
la popii catolici și-l apără de asuprirea nobililor.
Craiul Matei, ca şi tatăl săi loan Huniad, spre
a ridica nația lor apăsată, nu sciu face alt-ceva
decât a înmulţi numărul nobililor români. Acestă
măsură fu slabă în adevăr, căci aceşti nobili, sii
eraii săraci şi neputincioşi a ţine frunte numeroşilor
nobili unguri, sâii de eraii bogaţi dobîndeaă inte
rese protivnice mulțimei şi ae înnecaii în aristocrația
maghiară, pierdându-și naționalitatea. Adevăr e că
Corvinii, înălțaţi în mărimea lor prin Unguri care
îi priveghiaă de aprope, sciindu-i de sânge românesc, nu puteai face mai mult. Ei nu puteai, şi
de ară fi avut acele idei şi ari fi voit să desfiinregimul

ţeze

s€i

feodal

pe Unguri din

desparţă

acestora, din

Românilor şi să

pămîntul

țera deosebită.

crăie,

să gonescă

Cu

totul dimpotrivă, ţintirile

lor erati să îngloteze pe toți
Stat cu Ungurii ; de acolo

Românii în acelaș
veniră şi ispitirile

lor nenorocite de a cuprinde era Românescă

şi

Moldova.
Dar

cu craiul

Matei

muri

şi dreptatea,

de

pe

şi Arspusa şi pe astă-di a poporului în Ungaria
“del,

di.

şi asuprirea

La

ţăranilor

anul 1514,

nilox din Unspris

isbucni

români

acea

crescu

din di în

revoluţie a ţăra-

Beat APESE

UNIVERSITARĂ

AL n

—
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cenia faptelor ei şia pedepselor ce trase asuptă.
Românii din Banat, precum şi chiar nobilii Ro:
mâni din Maramureş, luară parte la acâstă revoluție.
“Țăranii români din Ardel ce nu se mișcaseră,
împărtăşiră pedepsa celor-l-alți şi perdură dreptul
a se muta de pe o moşie pe alta. Apoi se intro:
-duse şi cartea de legi a lui Verbăczy, care legiuia:
că ţăranul n'are nimic afară, de simbria pentru
munca sa, (rusticus prater mercedem laboris sui
nihil habet).
Pedepsa dumnedeescă nu întârdie a isbi pe aristocraţii Unguri.
Când puternicul sultan Soliman năvăli asupra
Ungariei, țăranii nu voiră a se scula spre a aptra
o patrie

unde

nu

li se

lăsase

nici

un

drept,

şi

Ungaria fu lovită de mârte, împreună cu craiul €i,
în bătălia memorabilă de la Mohaci (29 August
1526). Banatul de atunci cădu cu totul în stăpinirea Turcilor şi Ardelul rămase sub prinți unguri
aleși şi vasali

ai Porții.

Acestă nouă epocă în care

intră Ardelul fu şi mai fatală Românilor. Atunci
se iviră acele legi batjocoritâre pentru Români,
prin care veneticii unguri şi soţii lor ocărăscii numele şi n€mul românesc; religia Românilor numa;
vremelnicesce o sufereaii şi pe diînşii îi declară de
hoţi, tîlhari și vagabondi în țera lor moștenită de
la părinţi;

legi

care cu

totul

îi

depărteză
Sta

de la

—
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slujbe civile, nu le Yartă a umbla cu sabie, paloș
şi altă armă, pedepsind cu tăiere de mâna dreptă
pe acela la care se va găsi o pușcă; legi prin
care nu le este iertat a pulta haine de postav,
nici pantaloni, nici cizme, nici pălărie de un fiorin,
nici cămaşe subțire, apoi alte nenumărate prescripţii de ruşinâsă și vecinică iobăgie.
Ura naţională a Românilor în contra tiranilor
Unguri se întrupă atunci în Gre-care individualități

puternice, care fără a simți pote, se făcură organul ei. Ast:fel Stefan Mailat, român din ţinutul

Făgăraşului (1537—1541), mai apoi Gaspar Bekeş:
de la Caransebeş (1573—1575) şi Pavel Macikași

(1586) clătiră torța discordiei peste capetele Ungurilor şi-i vătămară greii prin r&sc6lele şi răzbsiele
ce aţițară. Astfel vitezul Domn al Moldovei Petru
Rareş, de dece ori năvăli în Ardel (1528—1544),
pustiind când pe Sași, când pe S&cui, când pe

Unguri, reclamând moşie părintescă în acea ţcră.
Şi îndată dupE aceia, Alexandru-Vodă al Moldovei
şi Petru-Vodă al Ţărei Românesci intrară (1550,
1552, 1553, 1556 şi 1557), mijlocind între deose-

pitele partide şi tot-d'a-una pedepsind pe unii din
asupritorii Românilor. Aceste întîmplări făcură că
în acest vec, Românii dintr'o parte şi dintr'alta a
Carpaţilor se frecară unii cu alţii, își împărtăşiră
durerile,

îşi

aduseră

aminte

tradiţiile

unui

traii

—
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comun și doriră înființarea lui. De atunci, de câte
ori un steg românesc se ivesce filfiind în virful
Carpaţilor, Ard€lul întreg se înfisră, Românii de
sperare,

tiranii de spâimă.

IV,
Am
du-se

vădut în cartea din
lucrurile

şi vremile,

urmă
ajunse

cum, schimbânArddlul

în stăpi-

nirea cardinalului Andrei Bathori, prietenul Polonilor, al Turcilor şi al lui leremia-Vodă Movilă din
Moldova, toți dușmani învierșunaţi ai lui MihaiuVodă. Cea dintâi grijă a noului stăpinitor fu da
trămite un sol la Pârtă ca să încheie pacea, și Porta,
după ce întârse pe sol cu răspuns favoritor, nu
întârdie a trămite în Ardel un ciauș spre a trata
de pace. Cardinalul se arăta dintru'ntâi că voiesce
a sta neutru șia fi tot de-odată prieten și cu Turcii şi cu Nemţii, cumpănindu-se astfel între ambele
aceste părţi răsboitâre până să vagă care-i va da
mai

mari

fol6se,

Pentru

acesta,

a trămite

hotărî

solie la împăratul. Acesta priimise bine pe solii
trămiși de Sigismund și'i pornise înapoi cu con-

diţii moderate. Abia eşiseră ei din Praga, când
împăratul află revoluţia din Transilvania. Mâniat
fârte de a

se vede

înşelat într'astfel

de

uşurinţă

—
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sei viclenia Ungurilor, el porni îndată pe doctorul
Petz cu poruncă să aresteze pe soli ori unde-i va
găsi. Aceștia, ajungând la Thorn, aflară că Sigismund, cu obicinuita sa uşurinţă de minte, lăsase
Ardeiul cardinalului şi hotăriră să nu mergă mai
departe

până

să

afle

voința

cesarului.

Acolo

“i

ajunse Bartolomei Petz şi-i puse să facă jurămînt
de credință împăratului, iar ci nu se întârseră în
Ardel decât mai târdii, după mârtea cardinalului.
Dar in Ardel acesta revocase pe soli din însărcinarea lor şi trămise în locul lor la împăratul pe
Kamuth, care fu arestat de Petz la Viena, iar cărţile lui i se luară şi se trămiseră împăratului. Petz,

sosind în Ard€l, găsi interesele stăpînului săii mult
mai răi decât bănuia. Nobilii și poporul eraii
forte întăritați împotriva Austriei şi erai cu toții
încredinţaţi

că ar fi mult mai. bine

pentru

dinşii a

se bucura de dulcețile păcii subt un prinț pămenten, care are învoirea și ocrotirea Turcului, decât
a ave de stăpîn un străin care săi arunce fără
înduoire într'un războiii sângeros. Cu tâte acestea
cardinalul,

căutând

a

câștiga

vreme,

George Basta, generalul împărătesc ce
stea sa la Lanovic, şil rugă d'a nuw'l
lovi nici întrun chip, căci el voiescea
cele încheiate cu solii lui Sigismund de
q2,016.—Aut,

Rom.

W.

Bălcescu,

I],

scrise

lui

se afla cu
supăra şi
întări tâte
împăratul;
il

—

că el n'are

alte
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ţintiri decât

bunei rînduieli în Arde];

păstrarea păcii şi a

că astfel,

umbletele lui nu

vorii fi neplăcute şi nu va fi nevoie
sila către

un

cultă bucuros
ai săi

da

nu

prinţ

aliat

acestă rugăciune
supăra

a întrebuința

al împărăției.

nimeni

Basta as-

și dete poruncă la
hotarele

Ard€lului.

Petz se întârse la Praga pe la sfirşitul lui Aprilie.
Cardinalul îi dedese o scrisdre către împăratul,
prin care ruga pe M. S, a crede că el e gata la
ori-ce slujbă, mai cu semă în ce privesce interesul
comun al creştinătăţii, că spre a sfirşi în pace
pricea ce s'a ivit, el va trămite îndată soli cu de:
plină împuternicire. El încă propunea că, spre a
strînge şi mai mult legătura sa cu împăratul, să i
se dea

în căsătorie

care acum
Bathori.

pe principesa

Maria-Christina,

se învoise a se despărți

Acestă jună şi frumâsă

de Sigismund

principesă, jertfită

printr'o politică perfidă ca să fie soția lui Bathori,
după patru ani de suferință, acum, prin învoire cu
soţul ei, subscrisese actele prin care cerea Papei
să strice unirea lor Pricinuirea fu neimplinirea căsătoriei. Aceste acte se atestară de cardinalul Andrei și de alţi trei martori din partea prințului și
patru din a. principesei, între care era duhovnicul
amânduror şi două dame din casa sa de cele mai
aprope de persona ei. Atunci se ivise în public
multe fabule spre a tălmăci boia de care suferea

—
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Dathori. Unii, precum am mai spus, diceai că el
fusese otrăvit prin farmecele unei babe fermecătâre
numită oana care era a lui loan Koacock. Alţii
spuneai că mama lui Stefan Bocskai, dorind ca
Sigismund să ia în căşătorie pe o fiică a ei şi
neisbutind, căci vanitatea lui îl făcu să prefere peo
nemţâică, prin farmece îl înveninase. Cardinalul porni

atunci la Roma pe secretarul săii 'Tomasi, mai pe
urmă autor a două scrieri despre acele timpuri,
ca să vestâscă Papei înălţarea sa pe tronul Ard€lului şi să'l râge a'i da iertare spre a se putea
cununa cu Maria-Christina. Papa, priimind actele

de despărțenie, strică căsătoria, în 14 Iulie (1589),
întrun consistoriii, dar Maria-Christina era desgustată de lume şi sătulă de suferințe şi, nepriimind

propunerile cardinalului, părăsi Ardelul și se întârse la Gratz, lângă părinţii s&i. De acolo se trase
fără întârdiere în mânăstirea San-Maria d'Halla la
Inspruck, unde se călugări. Ea era dabia de z5
de ani. Era o femee frum6să, cu minte, împodo-

bită cu învățătură, iubţă, dar avu nenorocirea a
fi născută archiducesă şi osindită din nascere a,
sluji de instrument orb politicei familiei sale. Ea
fusese mai întâi hotărită a se căsători cu posomoriîtul bătrân, tiranul Filip II-lea, regele Spaniei;
apoi i se schimbă nenorocirea dând'o în căsătorie
după Bathori, Ast-fel în mânăștire periră îngropate
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sub văl atitea daruri strălucite ce împodobeaii pe
acea nenorocită femee, lăudată şi căită de toți câți
ai cunoscut'o,

V,
Impă&ratul nu r&spunse la scris6rea ce'i trămisese
cardinalul Bathori prin Petz şi porunci generalului
Basta să se îngrijescă de 6ste spre a intra în Ard€l.

Asemenc

priimind

scrisori

de la Mihaiu-Vodă

cum că el se teme de o trădare din partea lui
Andrei şi că ar dori să se oștâscă în contra lui,
îi trămise printr'un raguzan o bună sumă de bani.
Cardinalul, vădându-se amenințat din tote părțile,
cu mai multă grabă decât prevăduse el, şi îngrijat
de primejdia

în care

se

afla,

ceru

un

pasport și

trămise pe Gaspar Corniş la Basta spre a câştiga
vreme. Acest trămis arată că: «dacă împăratul nu
spriimesce o învoire pe care stăpînul săii tot-d'a<una a dorit'o, acest prinț va fi nevoit pentru apă«rarea sa a'și căuta un puternic protector; că €l

<r6gă pe M. S. I. să declare curat de voiesce a
«trata pe cardinalul ca un aliat sâi ca un dușman;
«că un ciauș al Porții ce era lângă dinsul, îi făgă«duia ajutorul și prietenia sultanului, fără a cere
«mai mult de dece mii galbeni tribut anual, în
«loc de 1ş mii ce era mai 'nainte, și că, nepu-

—

«tend

sta

«Portă;

tără

dar
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protecţie,

se

că cardinalul,

va

declara

gândind

pentru

mai

mult

la

«ceia ce cereaii de la dinsul rangul şi calitatea sa,
«dorea

mai bine

să se unescă

cu

împăratul

împo-

«iriva duşmanului comun al numelui de creştin,
«decât a se arăta că jerfesce intereselor sale par«ticulare causa religiei, precum şi mântuirea şi liber-

«tatea

patriei

«împăciuire

sale;

şi că

că

multe

trebuie a

erati

mijlâcele

mai stringe

de

nodurile

«printr'o nouă căsătorie cu casa Bathorescilor, asu«pra căreia casa Austriei a, vărsat atit faceri de
«bine; că cardinalul, văr primar cu Sigismund, se

«va

sili a

merita

acestă

alianţă, prin jertfirea şi

«credinţa sa şi că el doresce ca împăratul să bine«voiască a'i da în căsătorie, pe principesa Maria«Christina ; că atunci acest prinţ, rezemându-se pe

<acestă augustă căsătorie, va privi de aci înainte
«ca dușman, nu numai pe Turc, acest crud biciti
<al creştinilor, dar încă şi pe toți câţi vori izbi
«s€ii vorii nesocoti casa Austriei.»
Basta fu puţin atins la inimă de aceste cuvinte
și, încredinţat fiind că cardinalul nu lucra cu bună

credinţă,

răspunse

trămisului

cu

aceiaș

prefacere:

«că stăpinul săi trebuie să spere mult de la bună.

«voinţa

împăratului ; că el va face îndată cunoscut

«M. S. aplecările în care se află cardinalul și crede
«vă vorii fi ascultate bucuros -ropunerile acestuț

=

*prinţ;

că,

afară
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de acestea,

el

le va

rezima

cu

«tot creditul să.»
Cardinalul întradevăr nu era de bună credinţă.
Prieten âl Poloniei, căreia era mult îndatorat, el

nu putea să voiască serios alianța zu împăratul,
EI scia acum că căsătoria ce cerea era peste putință. El credea mai mult în Turci, care i mulţu:

meaii

dorințele și

făgăduiaii și Țera-Românescă.

Lui îi trebuia însă
lege bine cu Turcii,
întemeia în ţcră, a
ajutâre de la aliaţii
şit în Polonia

pe

câtă-va vreme spre a se înțePolonii şi cu Movilă şi a se
se îngriji de ste și a dobindi
săi. El trămise spre acest sfir-

Gavriil

Bânf,

unul

din Senatori

şi pe Stefan Cacași de la Cluş, iar în Moldova
pre Ion cu numele Nagy (Mare) din oraşul Baia
de Criş. Acesta era însărcinat d'a negoția o căsătorie între unica fată a lui Ieremia-Vodă cu lon
Iifiu,

fratele săi

din urmă.

VI.
Acum cardinalul, credând că a înşelat și a adormit pe împăratul, voi să adârmă şi să înșele și pe
Mihaiu-Vodă, de care simţise că nu e iubit, pre:
cum nici el nu'l iubea. Mihaiu-Vodă într'adevăr,

înţelese
urcarea

bine cât de primejdidsă e pentru dînsul
cardinalului

la domnia

Ardelului.

El des

—

perase cu
Turcul

totul
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de a se mai

şi a se bate

putea

alături cu dînsul;

împăciui

cu

având Ardelui

dușman, îi era forte grei. El începu a priveghia cu
luare-aminte tâte mişcările cardinalului şi află curat
că acesta făcuse alianță cu Polonia, cu Turcia şi
şi cu leremia și că, înainte de tâte, aliaţii, asupra
Țării Românesci şi asupra capului lui vorii năpădi,
că Turcii se învoiseră a lăsa lui Andrei Transilvania și era Românescă, scădând și tribut cu
cinci mii galbeni și că, de pe povaţa şi sfaturile
cardinalului, Porta urdea acum curse private spre
a'l perde. Mihaiu însciință de tâte acestea pe împăratul,

făgăduind că va goni

Afară de primejdia cu
lui Mihaiu îi era ciudă
dicea el) să domnescă
de care el se credea
iubea

pe dinsul

pe cardinal din Arde].

care îl amenința cardinalul,
mare cum un popă (cum îi
peste
o ţeră aşa de frumosă,
mult mai vrednic şi care-i

forte mult.

Cardinalul trămise lui Mihaiu-Vodă pe Gaspar
Corniş, pe care-l numise general mai mare peste
t6tă 6stea sa, Acesta fusese unul din sfetnicii lui
Sigismund la anul 1594, când se uciseră nobili,
EI ura pe cardinalul Bathori și partida turcescă şi
se temea de răsbunarea ei. Cu puţine dile înainte,
el priimise
o înfruntare grea de la junele Iffiu, frate
vitreg

al

cardinalului,

ucidere de la 1594.

al

cărui

tată

perise

în acea

Corniș avea drept a se teme

—
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că amnistia şi uitarea făgăduită de cardinalul nu
va fi ţinută în scmă. Astfel inspirat, spuniă că Corniș întîlnindu-se cu Mihaiu-Vodă, îl mai întărită
încă asupra cardinalului, încredințându-l de gândurile vrăjmăşesci ale acestuia și-l întemeiă mai mult
în proiectul săi dea intra în Ardel. Întorcându-se
lângă cardinal, Corniş îl asigură că Mihaiu-Vodă
nu hrănesce nici un cuget de dușmănie asupră-i şi
nu bănuiesce nimic. Nu mult după aceia, cardinalul
trămise lui Mihaiu-Vodă alţi duoi soli, pe bătrânul
George Ravazdi, unul din senatori şi pe Nicolae
Vitezu, bărbat însemnat și care cunoscea limba
românescă, «spre a'i făgădui prietenie şi raporturi
«de

bună

vecinătate,

cerând

şi

de

la

dînsul ase-

«men€>. Mihaiu, necunoscend încă deplin cugetele

împăratului

şi credând

în sinceritatea

cardinalului,

se înduplecă a încheia cu acesta un tractat,
puind

în condiţie ca cardinalul să nu se desbine
de împ&ratul, nici să se alieze cu Turcii, ci,
unindu-și

armele împreună, să pârte războtu împotriva. lor.
Acest tractat încheiat la 14 Aprilie 1599, se subscrise de Mihaiu şi de dece boieri ai să
şi prin
jurămiînt pe evangelie se întări. Apoi solii
ardeleni,
după o zăbovire de două luni în Ţera-R
omânâscă,
se întârseră acasă,
Dar nu trecu multă vreme şi Mihatu-Vodă
se încredință de viclenia cardinalului
către dinsul. El

—
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prinse un trămis al cardinalului ce mergea la
Turci
şi, din cărţile ce se găsise la dînsul se dovedi
cum
că cardinalul încheiase pace şi alianță cu Turcii
și
cu leremia-Vodă şi voia să-l răstârne din tron
şi

să-l prindă,

pentru

care

sfirşit chibzuia

fie-care a'şi

aduna oștile în tabără. Mihaiu, vădend că
este
astfel înşelat, se hotărî d'a apuca înaint€ vrăjm
aşilor săi, de a'i isbi până a nu fi ei în stare
săll
isbescă ; deci începu a aduna și a înscrie soldaţ
i

numeroși, parte mare din Poloni, Cazaci
, Sârbi.
EI scrise împăratului tâte faptele cardin
alului, arătând că va să-l răsbune despre dînsul și să
cuprindă

Ardelul, cerând pentru acesta de la Maies
tatea
Sa să contribuiască cu 30 mil talere pentr
u plata

oştirilor şi cu dece

mii

pusci.

În vremea

acesta,

spre a nu însufla bănuieli cardinalului, răspâ
ndi
vorbă că aceste gătiri de Gste le face
împotriva
Turcilor,
VII.

Cu tote acestea faima, adesc prevestitâre
adevă&rată a nenorocirilor ce amenință, începu
a se
lăți, aţițând tâte vorbirile, spăimEntând
tâte fețele,
vestind că acele pregătiri de războiă ale lur
Mihaiu.
Vodă nu se facă împotriva Turcilor,
ci împotriva
Ardflalui. Atunci prinţul Andrei porni
un sol la

—
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Casovia, spre a întreba pe generalul Basta dacă e
adevăr că Mihaiu-Vodă pregătesce o revoluţie și

ferbe în mintea sa proiectul d'a-l

goni şi dă stă:

pini Ardelul, Basta, ascultând vorbele acestui trămis, răspunse forte simplu că gândurile lui Mihaiu

îi sunt necunoscute și că cardinalul îl pâte întreba
pe el însuși de ceia ce pregătesce. Cardinalul se
hotărî a trămite la Mihaiu-Vodă pe senatorul Pancratie Sennyei spre a iscodi gândurile lui. Mihaiu
priimi pe sol cu multă bună-voinţă şi cinstiri în
palatul săi di la Târgoviște, înconjurat fiind de
soldaţii săi. Sennyei ceru de la dinsul a nu lăsa
pe prinţul Andrei în cumpănă, intre temere și
sperare; d'a împrăștia printr'o declaraţia cu inimă
curată,

sgomotul

dar încă şi în
dend

da

tâte

proiectele

înșela

înșelat

pe

răi ce alergă

părţile

nu

din afară,

sale descoperite,

dușmanul

și perdut

săă,

de dinsul.

numai

El

Mihaiu, v&-

se simţi

spre

în Arddl,

a nu

protestă

în nevoie

fi însuși
cu multă

înfocare dinainte lui Sennyei, impotriva nedreptelor
bănuieli ce cardinalul are asupră-i ; el aduse aminte

de jurămiîntul ce a făcut că va păzi

teșug

cu Arddlul și că acesta

pace și prie

i-o povăţuesce și

interesul săii. El adaose protestaţii şi jurăminte
astfel va urma şi în viitor, declarând în sfîrșit
el stă gata a trămite în Ardel pe soţia sa și
fiul săii Pătraşcu ca zăloge ale credinţei sale,

că
că
pe
nu-

=
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mai cardinalul să trămită

=

pe frate-săi

Stefan Ba:

thori la Turnu-Roșu, lângă hotarul Ţării- Românesc,
spre

a'i priimi

și să se îndatoreze

că va pune

pe

fiul săi să înveţe limba latinescă şi că va purta
grijă pentru siguranţa și buna petrecere a familiei
sale,

după

cum o cere datoria

şi prieteșugul.

Isto-

ricul Bethlen, în cuvîntul ce pune în gura lui Mihaiu în acâstă îinprejurare, pretinde că el ar fi dis
că,

de

va

intra în Ardei,

e“

ducă

Dumnedgei

a

mânca trupul femeii sale şi a bea sângele fiului
său. Not ne vine cu greii a crede la acest jurămint, când scim cât de mare era credinţa sa și
cât de puternică inima sa. Ca, tâte inimile de leii,
el își iubea familia. Credem mai mult, scii că aceste
cuvinte sunt nisce exageraţii ale analiştilor unguri
contimporani, scii că Sennyei chiar, care şi el era
tainic dușman al cardinalului, a adaus de la sine

aceste cuvinte spre a însufla călugărului o încredere Grbă în Mihaiu-Vodă. Gaspar Corniş încă declara că el își pune capul că Mihaiu-Vodă n'are
nică un gând de vrăjmășie. Astfel creduții prinţulu:
Andrei slujiră mai mult a'l înşela decât chiar duşmanul săi Mihatu-Vodă.
|
Intr'acest

chip

Andrei

Bathori

se

înșelă

și,

încredințat acum că Mihaiu-Vodă nu cugetă răi
asupră-i, îi dete voia cerută de acesta d'a cum.
păra în oraşele săsesci arme, praf, trîmbiţe, steguri

—

şi tot

ce-i trebuia
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pentru

războiii

şi de a le trece

în Țera-Românescă. Asemen€ el îngădui la vre-o
câţi-va unguri, precum George Mako şi frate-săii
Gri gorie, Franciscu Lugaci, războinici viteji. și cer:
câţi, și la mulţi alţii, a intra în slujba lui MihaiuVodă,

dorind

ei a se bate sub

dînsul.

Dar acestă

ncredere ce avea în Mihaiu nu opri pe cardinal
d'a lucra şi cu mai multă înfocare cu aliații săi
întru înființarea planurilor comune, El se învol
pentru încheierea. păcii şi alianței cu Turcii prin
Mustafa, solul turcesc, şi ciaușul Ușaim, care de
câtă-va vreme se afla petrecând în bună cinste la
curtea

lui ; dintr'altă parte

se înțelese cu leremia-

Vodă și cu Polonii ca fie-care, strîngendu-și oștile
în taberi, să stea gata a'i veni întru ajutor, E însuşi își adună oștile, punând tabăra la Sas-Sebeș și
aştepta

numai

sosirea aliaţilor

să

spre a se porni

împotriva lui Mihaiu. In vreme ce cardinalul, fără
grijă, până să-i vină aliații, îşi petrecea timpul,
preumblându-se prin munți, vănând la păstrăvi și
desfătându-se prin mâncări şi băutură, armia lui,
ce sta în nelucrare la Sas-Șebeş, începu a cârti și

a se plânge,

mai

cu sâmă

nobilimea.

Fie-care de

pe caracterul săi, striga şi dicea că-și perdeaii vremea într'o nelucrare nefolositâre şi rușin6să, că se

ruina

acolo

pPuteaii merge

nefăcând

nimic,

să îngrijască de

că ei slăbeaii şi ei nu

trebile

casnice ale

—
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lor. că e necuviincios lucru,
în vreme ce erai în
Siguranţă, fără dușman de nicăi
ri, de a'şi petrece

vara închişi în tabără, topindu-se
în moliciune. Cer
mai limbuţi nu respecta nici pe
prințul nici pe
sfetnicii săi; ei strigaii că cardinal
ul era fricos,
nesocotit, nehotărît şi leneş şi că, obic
inuit fiind la.
trândăvia călugărescă şi la o viaţă
delicată şi sin-

guratică, el nu scia ce trebuie unei
armii şi ceia
ce cere interesul Statului ; că ela
luat domnia fără

să scie prin ce ar put& mântui repu
blica şi cum
şi cu ce se face războiul. Cardinal
ul, cum audi

aceste cârtiri ale ostașilor,

lăsând

în tabără

mercenare,

numai

dete la tâte

se îngriji fârte, şi îndată

pe

pretorieni

cele-V'alte

și trupele

oști voie d'a

se

întârce pe la casele lor. Astfel, nu Grba
încredere
în Mihaiu-Vodă, ci temerea sa de
cârtirile oşteni-

lor,

făcu

arma

pe cardinal a

de o cam dată,

strica

lagărul

și a se des-

VIII.
În vremea aceia sosi în Arde! la
Alba-Iulia (20
August 1599) German Malaspina,
episcopul de Ca.
serta, ca nunciă apostolic pe lângă
cardinal. Acesta
fusese,

cum

scim,

în

acelaş

cualitate

în Polonia,

unde din rcua credință cu care
se purtase, îşi trase
hula tutulor, și Polonesii făcură
un joc pe numele

—
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Iui ce însemna sf74 răi, dicend: «nici o dată nu
«poti fi spinii buni, măcar şi de ar fi trămiși de la
«Roma». El era într'adevăr un ambițios şi intrigant
mare, căutând prin tote chipurile a dobîndi pălăria
de cardinal, ce forte mult o dorea. După o ședere
de câţi-va ani în Polonia, desperând de a'și vede
dorința împlinită, trecu în ArdEl, teatru pe atunci
de multe intrigi. El dorea în tot chipul să câştige
favârea împăratului, ca printr'însul să dobîndescă
cardinalatul. EI se sili a face pe Andrei Bathori
să înțelegă

cât este de urit și ocărîtor

pentru

dîn-

sul, fiind creştin şi cardinal încă, să se alieze cu
Turcii împotriva creștinilor şi a Papei; că el trebuie să se temă de mânia Papei și a sfintului colegiii
şi de r&sbunarea împăratului şi a tutulor creștinilor.
EI îi făgăduia încă că va mijloci la Papa ca să 1
dea voie a se căsători, ca să nu se stingă astfel
familia Bathorescilor. Un analist ungur de pe atunci,
anume Szamoscozi, pretinde că prințul Andrei se
înduplecă la aceste cuvinte ale lui Malaspina și se
făgădui că va strica alianța cu Turcii, cu atât mai
mult că aceștia pretindeaii să le dea inapoi cetățile
de margine Lipova, leneu și alte treceri vecine;

dicea numai că, temându-se
torilor. voia ca să ţină acestă
la epoca când se va aduna
cheierea acestei alianţe porni

de împotrivirea locuihotărîre secretă până
dieta; iar pentru înîndată pe Stefan Ca-

cași la împăratul;

şi apoi,

chiemând

la sine

pe

solii turci, le declară că voiesce războiii cu Pârta.
Istoricul Bethien face bine de a se înduoi, obser-

vând că cei-l'alți analiști tacă despre acesta şi că
solii săi lângă sultanul, Nicolae Gavay şi Francisc

Budai, nu se întârseră de la Pârtă, decât după
intrarea lui Mihaiu-Vodă în Ardel. Urma însă ne

va arăta că Andrei Bathori nu era de loc sincer
în făgăduielile sale. O dovadă despre acesta încă
este că, în vreme ce el protesta, despre hotărirea
lui d'a se alia cu împăratul, el scria lui Ioan Za-

moisky cerând poveţi şi protestând de voinţa lui
de a ţine cu Polonii. Zamoisky îi răspunse, în 23

Septemvre
ambasadă

1599,
la

ca

staturile

să se

grăbâscă

Poloniei,

a trămite o

cerând

protecţia

lor pentru dînsul şi pentru provincia sa. Este adever

că toţi actorii

acestei

scene

umbla

căutând

a se înșela între sine unii pe alții; Andrei Bathori înșela pe împăratul, pe Mihaiu, pe Basta şi
pe Malaspina; împăratul înşela pe cardinalui, pe
al cărui trămis Cacaşi îl priimi fârte bine la Pilsna,

unde se dusese, și-i dete sperări că va încheia în
curând tractatul cerut, şi într'aceiaşi vreme trămitea instrucţii tainice la Mihatu-V odă şi la general
ul

Basta ca să se înţelegă împreună spre a intra cât
mai cu grab în Ardâl şi a goni d'acolo pe cardinai. El încă tașeia şi pe Mihatu-Vodă, lăsându ia

—
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spera mult, dar fiind bine hotărit a se sluji cu
dinsul ca cu un instrument şi a nu-l lăsa să se întemeieze în stăpînirea Ardelului. Mihaiu-Vodă căuta
a înșela pe cardinalul şi înt'aceiaș vreme voia să
înșele pe Basta, intrând în Ardel înainte lui, cum
şi pe împărat, fiind hotărit a păstra acestă ţeră
sub cârmuirea sa. Basta asemen€ voia să silescă
in t6te chipurile spre a dobiîndi el, iar nu Mihaiu
cârmuirea Ardelului; în sfîrșit Malaspina umbia să
înşele pe tâtă lumea, vânând în tâte părțile mult
dorita

pălărie

de cardinal.

Acest

lucra, deși în diua de astă-di,

chip

când

viclen de a

ideile morale

sunt mult mai desvoltate, este Gre-cum iertat, decorându-se cu numirea de diplomaţie și înșelăciune
de război, datoria istoriei, acestă consciință a n€-

mului omenesc,

esta

din

toţi este mai

ţat

cu viclenie

nevoit

să

se

de

a'l osîndi.

lesne de iertat;

în
apere

cârmuirea
cu

aceleși

Mihaiu-Vodă
el era amenin-

și patria
arme

sa
cu

şi era

care era

isbit; ambiția lui încă avea un scop cu mult mai
nobil și mai înalt decât a celor-lalţi; el țintea â
regenera

naţia

sa.

15,
Mihaiu-Vodă, aflând de tabăra cardinalului de
la Sas-Șebeş, trămise în Ard€l pe banul Mihalcea,
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sfetnicul săă de aprâpe,
cu n€mul

și cu numele,

—

şi pe George
spre a cerceta

Raț,

sârb

puterile

și
gândurile lui Andrei. Sosind
lângă acest prinţ,
că îi declarară că Mihaiu-Vodă
voiesce să năvălâscă
în Bulgaria, în vreme ce Ibra
im-Pașa răsboia în
Ungaria,

după

cum

făcuse cu isbândă

în anul

trecut, şi că ar dori pentru acesta
să nu i se întîmple în lipsă vre-o primejdie din
partea Ardelului.
Cardinalul încredință pe trăm
iși că Mihaiu-Vodă

pote

fi sigur că nu i se va

aduce

nici o stinjeni

re
ia întreprinderile sale; pe lâng
ă acest rEspuns, trăMişi
i raportară lui Mihaiu, că
în tabăra de lângă
orașul Sas-Sebeş, Andrei avea
numai nisce prote-

rieni și Gre-care oști mercenare
;

licenţiase din pricina sărbător
ilor
de vrăjmași,

iar Gstea țării se
şi fiind fără grije

In acele dile Mihaii-Vodă trăm
ise la Rudolf

ce.
sarul pe unul din boierii
săi, anume Stoica, boier
ales, înţelept şi de cinste
al țării, ca să dea po-

runcă lui George Basta să 'și
unescă la Casovia
oştile sale cu garnisânele ger
mane și cu Stefan
Bocs

kai, şi împreună cu oștile Vara
dinului, să cadă
cu toții asupra Ardelului, în
care el, Mihaiu, va
năvăli într'acea vreme; şi astfe
l Andrei, silit fiind

a'și împărți oştile, să nu pstă respinge
nică pe unul
nică pe cel-lalt duşman. Cesarul,
trămițând pe
Stoica la Satmar, îi respunse că
va afla voinţa
42,016.—Aut.

Rom.

N.

Bălcescu.

17,

12

—
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sa de la vice-regele din Casovia. Cu tâte acestea,
trămise cărți lui Moise Săcuiul, căpitanul Satmarului,

poruncindu-i

ca

să dea

la vreme

tot ce va

fi trebuincios. Generalul George Raț aduse încă
„lui Mihaiu o sumă de bani din partea împăratului
“şi el se puse atunci a'şi aduna stea și a pregăti
expediţia ce avea în gând, răspândind mereii vorba
că se gătesce

impotriva

Turcilor.

Autorii contim-

_porani vorbescii astfel de armata, lui în acestă epocă:
<«Slujesc

de soldaţi

acestui

Voevod,

afară de Ro-

„«mânii, a căror vitejie o cunoscii bine Turcii din
avremea vitezului lor căpitan Dracula, mulți Un«guri, Ardeleni, câţi-va Arnăuţi, Greci și Serbi.
«Are

puţini

«Ardelenii,
<Ungurii,

«cu sulițele

pușcași,

de care

căci aceste
se bată

și

cu

mai

mare

se

popore
voios

află

şi
cu

în

mai
săbiile

indrăzn€lă

arată

lipsă și

cu

semă

și

călăr

faţa, la

<vrăjmaşi.>

Mihaiu îşi iubia ostașii și cea d'întâi a lui îngrijire era pentru dinșii. Tot-d'auna în mijlocul lor,
făcându-le necurmat căutare, cercetând trebuinţele
lor, când arătându-le familiaritatea unui camarad,

când vorbindu-le cu puterea şi mărirea unui Domn,
când cu dragostea unui părinte, el fermeca şi răpea mintea și inimile ostașilor. Vitejii din tote părțile şi din

tâte

naţiile

alergaii

cu

entusiasm

sub

stegul unui eroi, care le făgăduia biruinţi glori6se,

—
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căci ei sciati bine că el îşi ţine făgăduiala,
ŞI în
focarea lor era aşa de mare cât şi încrederea
lor.
Cu un asemene căpitan ei erau gataa întreprind
e
tot, siguri că vorii isbuti, EX erai mindri de dinsul
și mîndri de sineși, gândind că facii parte
dintr'o
armie nebiruită. Românii, precum şi Moldo
venii,

îl urmată mai mult îmboldiţi din datorie şi
dra-

goste către patrie, pe care el o făcuse atît
de glori6să și figăduia a o face pe atit mai mare.
Sârbii, Bulgarii, Grecii, Arnăuțţii, alerga
ii la dinsul
ca către un ânger de libertate şi de
măntuire pen-

tru nemurile lor, Cazacii, Polonezii,
Ungurii se
întocmeaii sub stegul lui, unii Povăţuiţi
prin admirarea lor pentru un mare eroi, alţii
împinşi
prin dragostea r&sboiului şi a folselor
ce aducea
ostașilor, alţii, ca mai toţi vitejii, căti inima
lor era
aprinsă de acea nobilă dragoste a gloriei
, care
împinge pe om la mârte, ca să dobindestă
nemurire.

Într'aceta,

trămise

|
în cursul

alţi duoi

lut Septemvrie, Mihaiu-Vodă

boieri,

anume unii] vistierul Da:

mian și cel-l-alt Preda, ca să ceră, în numele lui,
o
trecere sigură prin mijlocul Ardelului în Uigaria,
unde îl chiema împăratul în' ajutor, împotriva pu-

tetnicului Ibraim-Paşa,

făgăduind

del fără a vătăma pe nimeni.

a trece prin An

Dar cardihălui răs.

punse că nu crede că vre-o primejdie așa mare

—
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ameninţă creștinătatea, încât să aibă
ajutorul lui Mihaiu, îndemnându-l în
trece mai bine Dunărea în Bulgaria,
era gândul, şi va face prin acesta o
mai

folositâre creştinilor.

trebuință de
ori-ce cas a
după cum îi
diversie mult

D'abia se întârseră acești

boieri lângă Mihaiu-Vodă și el trămise din noi
cardinalului pe Mihalcea, banul Craiovei, și pe
George Raț, căpitanul guardielor sale, spre a “i
vesti că, de pe povaţa

ce i-a dat

el, este gata să

trecă Dunărea spre a pustii Bulgaria. Dar cu tâte
acestea Andrei nu se încredu şi porni la Mihaiu
pe George Palatici, om fârte dibaciii, ca să '] încredinţeze că pacea încheiată cu Turcii şi cu Tătarii este numai o prefacere până să'i vină binea
se declara dușmanul lor, aceia ce speră a o put€
face curând; şi că el voiesce a cultiva cu dinsul

sfintele drepturi ale unei bune

vecinătăți şi ale

unui prieteșug nesiluit. Mihatu,

care scia acum ce

temeiii

ai

cuvintele

lui Andrei,

răspunse

că şi el

voiesce să trăfască în bună unire cu prințul Ard&
iului.

Mihaiu

lucra cu atita tafnă,

încât,

împărțin-

du-şi armia în deosebite locuri, nu lăsă lui Palatici
să vagă, fără numai trei sute pedestrași din guardia sa. Intorcându-se lângă cardinalul, Palatici îi
raportă răspunsul lui Mihaiu, adăugind că n'a vi:
dut la dinsul nici o pregătire de războiii.
Cardinalul, sigur acum că Mihaiu va sta în [i

=
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nişte şi c a câştigat astfel timpul trebuincios pen
tru înfiinţarea proiectelor sale, credu că va putcacum să'şi caute a se desface de protivnicii săi
din lăuntru şi să răzbune . uciderea fratelui săti
Baltazar. Cu tâte că la alegerea sa de prinţ el jurase,

pentru

dinsul

şi

pentru

fratele

stă

Stefan,

uitare desăvirşită și că nu va căuta nici o răzbunare, acum umbla să prigonescă sub alte pricinuiri

pe

acei ce'i credea ca sfătuitori af acelei

ucideri ;

astfel era Stefan Bocskai, Gaspar Corniş, George
Rasvadi şi alţii. Puind pricină că Bocskai nu a
intrat

în Ardel

când a

fost chiemat,

cardinalul ocu-

pase cetăţile Deva şi Gorghiu, ce erai în stăptnirea lui Bocskai. Asemenc Stefan Bathori trăgea
la judecată pe sus însemnaţii sfătuitori ai osîndei
ui

Baltazar,

ce

Sigismund

Drept

aceia

cerând

ca săi

Bathori
cardinalul

>

întârcă starea

împărţise

convocă

acestuia,

între

dieta

dinşii.

pentru

18

Octomvrie (s. n.), diua sf. Luca, la Alba-Iulia, spre
a hotări despre aceste pretenţii ale !ui şi ale fratelui săi. În vremea acesta Sigismund Bathori,
după o petrecere d'abia de câte.va luni în Polonia,

scrise

cardinalului,

că 4 s'a urit

cu

traiul!

în

eră

străină și doresce a intra în Ardei, spre a trăi
o viaţă liniştită. Cardinalul, temându-se cu tot
dreptul

de un om atit de neastîmpărat,

îi răspunse

—
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printr'o poesidră în patru versuri (quatrain), povăţuindu-l

să stea liniștit, şi'i refusă

cererea.

X,
Într'aceia,

Ieremia-Vadă,

din Moldova

făcu scite

cardinalului că Mihaiu-Vodă voiesce a intra în Arde] cu oști grele şi tot într'o vreme In Maro,
Sârb de nem, dar născut și crescut în Ard€l, care
sciind bine limba românescă și latinescă, se afla
în slujba lui Mihaiu:-Vodă ca secretar și cunoscea
proiectele lui, scrise cardinalului ca să nu credă
încredințările lui Mihaiu, căci el are de gânda
năvăli în Arde! și a cuprinde acestă ţâră, pentru
care sfirșit îşi adună tâte oștile. Andrei Bathori
porni îndată la Mihaiu-Vodă în solie pe Tomas
Czomortany, om ager la minte, ca să caute prin
tâte chipurile a descoperi proiectele lui Mihaiu.

Czormotany sosi la Bucuresci sâmbătă spre seră,
I1 Octomvrie, şi îndată avu audienţă la MihaiuVodă, iar după câtă-va vreme de vorbă, luând
cuvintul Domnului, se întârse a doua-di duminecă
către cardinal, cu un răspuns pacinic. Despre acestă
solie, analiștii cantimpoțani se deosibescii

între sine.

Chronica română şi unii din analiștii unguri pretindă
că cardinalul însărcină pe Czomortany a spune lui
Mihaiu, să'și lase ţera şi scaunul, căci apoi de nu

—
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va fi izgonit de dînsul şi de Turci şi va : încăpea
în mâna acestora. Se vede că cardinalului i se dete
astfel pe faţă gândirea sa, pentru că credea că

peste

puţin

va

fi

în stare

fiindcă îi şi sosise acum
Moldoveni

întrajutor,

sei

a o

pune

în

lucrare,

nisce cete de Poloneză şi
că a voit

să sperie pe

Mihaiu şi să mai câştige un repaos pe cât-va timp.
Acelaşi analiști unguri spună că Mihaiu-Vodă, audind

vorbele

i

Czomortany,

se înfurie şi era cât

paci să dea morţii pe aducătorul acestei obraznice solii, dar ca, stăpînindu-şi mânia, el gândi că
e mai bine a respecta dreptul gintelor şi a căuta
să răzbune acest afront asupra lui Andrei, de la
care i-a venit, decât asupra solului. Pentru aceia
r&spunse acestuia cu vorbe dulci'şi bune, făgădui
a fi îngăduitor întru tote şi nu "| lăsă a descoperi
pe fisionomia

sa

nici un

semn

care să'i destăinu-

iască cugetul. Astfel acest minunat bărbat scia
când voia a se stăpînă pe sineși şi a'şi învăli pro-

iectele,

așa încât

nimeni

să nu le pâtă

pătrunde.

Dar un alt analist, Ambrosie Simigiani, pretinde
că Andrei propuse lui Mihaiu a “i da asil în Ardel, dacă Turcii voră voi să'l gonescă din ŢeraRomânescă şi până să'şi facă pace cu dinșii; că
Gaspar Corniş, dușman al cardinalului, în înţelegere fiind cu Czomortany, care șI el era
tainic
partizan al lui Mihaiu, în slujba căruia coman
dase

—
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nisce oştiri, puse pe acesta a spune lui Mihaiu că
i se porunceşte

d'a eși îndată din Țera-Românescă;

alt-mintrel€ va fi prins de Turci, fiind el o stavilă la alianţa cardinalului cu Turcii.
Simigianii, ca şi Szamoscozi, bănuesce că Gaspar
Corniș cu Pancratie Sennyei, unul din senatori, şi
cu mulți alții din cei mari ai Ard€lului, mai cu
semă din cei compromişi cu Sigismund Bathori
în uciderea nobililor la 1594, temându-se d'a căd€
jertfă

lui

Andrei

şi

Ştefan

Batorescii,

chiemară

pe Mihaiu-Vodă a intra în Ardei. Cest din urmă
analist pretinde că ades€ mulți aă audit pe Gaspar Corniş dicând: «Când tai un cap din Bato<resci,

îndată

se ivesce

altul

în loc,

dar voiiă face

«astfel de bine că mă voii mântui pentru tot-d'a<una de acestă peire.» Aceste învinovăţiri, precum
și

altele

ce

vom

vede

mai

la

vale,

noă,

după

cum și altor istorici unguri și străini, nu ni se pari
destul de temeinice ca să putem încheia din eleo
acusaţie de trădare pentru Corniş și pentru soții
lui către n€mul lor. Fără înduoială că aceștia nu
iubeaii pe cardinal, de care aveaii a se teme; dar
mai toţi Ungurii simţea ca dinşii şi de la simţe-

mîntul de ură până la trădare este încă mult,
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XI,

îi

Mihaiu-Vodă iarăși nu avea trebuinţă - de ajutorul unor trădători dintre nobili, când avea în par-

fe-i tâte popârele

mai

numeros

Ardelului. „Românii,

dintr'acestă

ţeră,

de

poporul cel

mult

țintise

ochii spre dinsul cu credinţa sperărei, şi'l aştepta
ii
ca pe un mântuitor, sprea'i scăpa de tirania
âris-

tocrației unguresct. Într'adevăr, printr'o fatalitate
a lucrurilor, asuprirea Ungurilor ardeleni asupra
Yobegilor lor Români, se adăogia întro progresie
crescătore de ce se mai apropia câsul ursit spre

pedepsa ei. Într'o chronică săsescă
timpuri citim, la anul 1592, acestea:

«verat
«cada
«care
«bele
«ales

de pe acele
«Forte ade-

este ceia ce dice Liviu (în cartea IV, de4), îmbuibarea şi sgârcenia sunt ciumele
răstornă tâte împărăţiile cele mari. În amacestea se deprindeaii nobilii forte tare, mai
Kendiescii; atîția bani storceaii de la iobagi

«încât nimănui nu'i era iertat a lua bani împrumut
«să alte soiuri de hrană, decât numai de
la ei.

« Apoi vinurile ce le da obagilor eraii fârte acre,
«fără gust şi nici de o trebă; asemen€ şi grâul

era muced și tărâţos și totuși cu preţ mare;
car«nea de boii, de die, să era de vită bolnav
ă

«sc

de mortăciune,

pe care iobagii, măcar că nu
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«le puteai nici gusta, eraă siliți a le plăti cu
preţ
«destul de mare; nu căutajinimeni la milă, nică
la
«sărăcia plebei celei mai ticălse, nici la Dumne-

«gleii, ci făcea fie-cine ce voia. Fie-care era craiii stii

«principe. Kendiescii, spre a'şi asigura lucrurile
lor,
strămiteaă scrisori în țâte părţile ca principii ; pe
«aceştia îi urmaiă alţii, astfel încât şi cei mai trențu«roşi nobili își deprindeai tirania şi răutatea asupra
«sermanilor ţărani. Te uiţi, Dâmne, şi rabdi!
Faia fost și Francisc

Alardi,

ce locui la Mureș

chinurile şi nevoile Româaitorerescuseră peste m&sură, încât inima lor acum ferbea de dorinț
a d'a-și

vărsa focul r&sbunării peste
domnii Ardelului,

capetele

tiranilor lor,

Deosebit de Românii, pe care, în lipsă de
alte

pricini, legătura sângelui f-ar fi silit
a sta _mat.bine-. -

cu fraţii lor

din ţeră

decât

cu

nem

străin, apoi

chiar şi Saşii şi Secuii erai cu totul
în favârea
lui Mihaiu-VodI Oraşele săsesci,
ostenite şi nemulțumite

de

domnia

tură către impăratul
În

ungurescă,

Germaniei,

II
a

aplecate din na:

spăimintate încă

|.

«mos

«lângă Sân-Paul, şi bătrânul Bogati, cămătari și
«sfirnari forte avuţi, care a întreprins
cea mai
«mare tiranie cu nenorocita plebe. 2
Acestea se urma la 1 592, înainte războiului,
De ştpte ani de când urma neîncetat războiul,
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de câtă-va vreme de ura cea mare ce le hrănea
cardinalul şi de ţintirile lui d'a le reduce cu sila
la legea papistăşescă, după făgăduiala ce dedese
Papii,

pentru

a. intra

astfel

în

favârea

acestuia

ŞI

a le stîrpi cu totul, se plecaii bucuroşi către MihajuVodă, care dicea că cuprinde ţera pentru împăra-

tul. Ei aflaseră că
piaţă şepte ţepi in
cei şepte judecători
vrie, diua hotărită
care aceștia trebuia

la Alba-lulia se şi ridicase în.
care Andrei voia să tragă pe
saxoni înainte de 18 Octompentru deschiderea dietei, la.
să se afle. Albert Hull, comi-

tele Saşilor şi unul din cei mai mari din bărbaţii
lor, descoperind acest grâznic proiect, hotărî a'şi
mântui compatrioţii de tirania unui popor crud și
fanatic. El se grăbi a scrie lui Mihaiu, rugându-l.
ca să vină cât mai curând în ajutor, făgăduind a
r&scula tâtă naţia în favârea lui.
Mihaiu,

spre a le da

dovadă

de

încrederea

sa.

într'înşii, alesese pe Christofor Herschel, cetăţen
de la Brașov, frate cu judele acelui oraș, spre al
trămite în Praga la împăratul cu cărţi, în care se
trata de gonirea cardinalului din Ardel. Se dice
că Herschel făcu acestă călătorie sub pretext de
comerciă şi că Mihaiu dete lui Herschel pentru
drum o sută de galbeni de aur și împăratul, după
ce ba

resplătit cum

"Mihaiu,

se

cade,

îl trămise , inapoi la

—
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după

cum

scim,

aveaii

o ură
fIOrăsă Tiiipotrivă” nobililor şi nai ales
asupra fa;

miliei Bathorescilor. Purtarea cea înșe
lătore a aces-

tora,

dându-le

libertatea

când

aveai

nevoie

de

| ;dinșii şi răpindu-le-o îndată ce
trecea primejdia,
chipu: cumplit prin care cea din
urmă răscâlă a
lor (1596) fusese pedepsită, îi făcu
seră nerăbdători
de a scutura jugul, ţinend a da
mână de ajutor
ori-cărui dușman al casei Bathores
cilor,
Aşa, tâte popârele Ardeluluy uraii
pe cardinalul,
aşteptaii cu nerăbdare și stai gata
să ajute pe
Mihaiu, spre a răpi din mâna lui
ţera Ardelului,
Mihaiu dar în Arde! era sperarea
și sprijinul intereselor populare împotriva aristocr
ației și domnirei
unguresci. Vai! pentru ce necunosc
u el acestă
frumâsă misiune şi trase asupră-și pede
psa meritată
a celor ce călcă menirea cu care
provedinţa i-a
însărcinat |
Dar afară de popsre, scim că o mare
parte din
cei mai

mari

nobili ai Ardelului,

nemulțămiţi

de

Bathoresci, chiemaii în dorinţa inim
ei lor pe Mihaiu, deși în lipsă de dovedi teme
inice, nu credem
că acestă dorinţă să fi mers penă
la trădare şi că

ci să fi înlesnit cu ceva triumful
lur Mihaiu.

Astfel, cursorea. ce. tira. pe Miha
iu și] împingea..

în Ardcl

era puternică, nebiruită, prov
idenţială,

comm
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XII.
A doua-di după pornirea lui Czo
mortany spre
Ardf|, luni în 13 Octomvrie 1 599,
Mihaiu-Vodă
adună la Ploiesci o parte mare din oștil
e sale. Totă
glSta ostașilor români şi sârbi era
aşedată în piaţă
şi pe uliţi; iar călăreţii guardei sale
numiţi Curtent
şi o câtă de Cazaci şi de Polo
nezi, îi răspîndi
împrejurul oraşului. Generalului Baba
-Novac, care
avea sub

comanda

sa 5000 Smeni

pedestrime,

pre-

cum și haiducilor din Ungaria,
le dete poruncă
de ași întocmi oştimea lor armată
în cinci rînduri,
din piață până la curtea palatulu
i domnesc. Astfel fiind posturile aşedate, adus
eră dinaintea lut
Mihaiu mai înainte pe vitezul
George Mako cu
cei-l-alţi căpitani de 6ste, Stef
an Tascuni, Ion Tamasfalvi, Grigore Kiş şi pe
toţi oficerii unguri, .
ce slujiaii
în armata

sa. Domnul le luă mânile
lor
în ale sale şiy puse să jure
că'l vorii urma ori
unde j va povăţui, mai ales
în expediţia ce el
pregătes
ce;

că vorii

asculta

şi vorii îndeplin

i tâte
poruncile sale și că nu vorii
trăda stegul stă nici
de față nică întrascuns. După
ce dete astfel dru.
mul lui Mako şi oştilor sale,
aduse asemeni de la
satul Floreștii ş0o călăreți
unguri, comandaţi de
Dimi

trie ce'i dicea cel mare şi de
locotenenţii să;
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Ion Kiş,

Petru Kidel,

Ion Sinoli

„ŞI câţi-va alţii. El aduse încă şi pe Beşlii, de care
avea duo sute în stea lui. Acestă câtă de călăreţi,

subt o numire

turcescă,

era

întocmită

de Mi-

haiu-Vodă. Ei aveai o plată. deosebită şi ajunseră
a fi iruntaşii vitejilor, Capul lor era Stefan Petna-

hazi.

Mihaiu-Vodă

îi aduse

pe

unul

după altul

spre a face jurămint. Fură unii care se înduoiră
puţin a face un jurămînt orb și cam nehotărit;
către care întorcându-se Mihaiu, le dise cu 6recare

asprime:

«Faceţi,

căci

datoria

soldaţilor

este

<a urma pe general, rar nu a generalului pe sol«daţi; mie mi se cadea porunci, vot a asculta!»
Mihaiu, căutând mereă a ține cât mai ascuns
proiectul

săi,

răspândise

vorbe,

ca

mai

nainte,

că

acestă gătire de războiii se face asupra Turcilor;
„dar o samă de boieri pătrunseseră proiectele sale.
„Era mulţi din boierii săi cei mai iubiţi, cărora
mu le pre plăceaii ţintirile ambilor Miha, cum
se dicea atunci, adecă ale Domnului şi ale banului
Mihalcea, care mereii aţița ambiția şi pofta de
» domnire și de cuprinderi a Domnului s&ă. Acei
boieri iubea țera și pe Domn, dar voiati să vagă
pacea și se împotriveaă expedițier din Ardel, ca
una care pote ave până în urmă sfîrșit r&ă, aţițând mulţi dușmani asupra ţării şi zădărnicind spe„farea de a o vede împăciuită şi culegând rodul de
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atita sânge vărsat. Între acești boieri era şi Theodosie Logofătul, boier bătrân, ales, de cinste și

priceput la sfat. Folosindu-se
de lipsa banului Mihalcea, ce se afla încă în Ardel 'ângă cadinahul,
acest boier voia să facă o silință spre a întârce
pe Mihaiu-Vodă din hotărîrea sa de a intra în
Ardel; el trase în gândul s&ă pe soţia li Mihaiu,
Dâmna Stanca 1). Era o femee alesă acestă Dâmnă,
ale cării calităţi

putură

opri

chiar

a le

dușmanii

încununa

soţului ei

cu laude

nu

se

entusiaste.

Bună, blândă, supusă, ânger de mumă şi de soţie,
ea ades€ domolea iuţela şi asprimea caracterului
soţului ei, şi într'aceiaş vreme, inimă eroică, ea
împărtăşea de multe ori primejdiile bărbatului săi,

insoţindu-l în răzbâie şi până pe câmpul bătăliilor,
stând la csta lui. Ca Logofătul Theodosie, -ea nu
iubea

pe Banul

sfătuiesce răi
de nenorocirile
asupra familei
bile și impuse

Mihalcea

pe

care

| învinovăţea că

pe Domn.
Fie un presimimânt
ce cuprinderea Arâllului va trage
sale, fie numai nisce scrupule noori-cui este în posiţie d'a asculta

numai glasui inimei sale, fără d'a ave alte doririțe
mai înalte a împlini, ei i se părea că e
nedrept
%) În manuscriptul autorului numele Dâmnei e
Florica, dar
este o evidentă erre pe care am îndreptat-o, Florica a
fost fiica

lut Mihatu,

Vote editorubăă.
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lucru a purta războiul în Ardcl. Cu inima stăpinită de aceste presimţiri, ea se duse lângă soţul
săi, silind prin rugăciuni şi lacrimi a'l întârce din
hotărîrea lui. Ea îi aduse aminte asilul ce le dedese Ardelul atunci când erai amânduoi pribegi,
prigoniţi de tiranul Alexandru, de ajutorul ce îi
dedese prinţul Sigismund spre a se face Domn și
mai pe urmă spre a mântui ţera de năvălirea lui
Sinan-Pașa, şil jură pre Dumnedeii, pre sfîntul
Mihaiu şi pre sfintul Nicolae, patronii casei lor.
d'a

nu

purta

războiii într'o ţeră de la care priimise

numai bine, spre a nu trage asupră-și osînda nemulțămitorilor. Înfocatele și elocuentele cuvinte,
precum şi lacrimile ci fură zadarnice; ele nu putură clăti hotărîreă soțului s&ă Și 6re s'ar fi cădut

ca el, tocmai acum, în minutul d'ao îndeplini, să
se lase de o idee care de multă vreme frăminta
inima sa? În ce cre se arăta cl nemulțumitor?
Dacă Sigismund Bathori l-a ajutat întru ceva prin
creditul săi spre a căpăta Domnia, el nu f-a res-:
plătit însutit acestă mică facere de bine prin câte
fol6se biruinţele sale adusese Ardelului și sporise
gloria lui Sigismund? Trebuia Gre să uite la câte
umilințe supusese Sigismund pe Mihaiu și patria
lui? Trebuia să uite că pata rușinosului tractat
de ia 1595nu

era

venit să '] ajute

încă ştersă?

Dacă

impotriva lui Sinan,

Sigismund

a

nu era re
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spre a se ajuta pe sineși și Ardlul care
era de o
potrivă ameninţat? Atit numai că,
în loc să aș-

tepte pe Turci

în Arde,

veni să %

întîimpine în

Ţera-Românescă și ferise prin acest
a Ardelul de
pustiirile războiului ? Apoi chiar
de ar fi avut Mi.

haiu şi Românii

datoria

de a fi recunoscători

lui

Sigismund, acesta mat cârmuia el
Gre acum Ard€lul?
Nu'1 lăsase pentru peirea lui Mihai
u în mânile cardinalului? Acesta apoi nu era vădit
de duşman al.
nostru? Trebuia 6re săi lase timp
a ne isbi şi a
ne pune în stare d'a nu'i putea
sta împotrivă? Şi
chiar de ar fi fost altfel purtarea
cardinalului, chiar
de ar fi avut Mihaiu datoria să
se arate recunoscător către dinsul, apoi

unui
unei
nci
cărei
o

recunoscința

personală

a.

Domn pste Gre să stingă drept
ul şi datoria
naţii? Putea el să se lepede
de causa națiupe care se făgăduise a o
ajuta? Ardclul a
glâtă de populaţie sunt Români,
nu este e]

"Țeră-Româneâscă?

Trebuia

re

stăpînirea Ungurilor tâtă acest
ă
dreptul naturei şi de pe drept
ul
Românilor? Mai ales când
chiar
alt sânge il chiemai?
Ce: fiind-că ne tragem din
acel

a

mat

lăsa

în

ţcră, care, de pe
Gmenilor, este a
şi populaţiile de
popor,

stăpîn al
lumei, care întemeit cea
mai minunată și mai colosală unitate cunoscută
în istoria omenirei, fi-vo
m

noi osîndiți a trăi alături
frate
g2,016.—Aut.

Rom, A, Bâtcescu,

/.

cu frate,

în veci
13
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străin unul de altul? Suntem
mărirea

strămoșilor

noștri

noi osîndiţi a ispăși

și jugul sub care ci ple-

cară lumea, trăind vecinic izolați unul de altul, subt
un deosebit jug barbar? Dumnedei nu ne-a dat și
noă 6re acelaşi drept ca celor-l-alte naţii şi aceia datorie, o anume misie a împlini în omenire?
Dar întreprinderea e grea de a crea unitatea naţională; ea va aţița mulți duşmani asupră-ne și
curând seci mai tîrdii va veni o di fatală, precum
venise lui Mircea, lui Ştefan-cel-Mare și lui Petru
Rareş.

Ce?

Pentru

că o datorie,

o datorie

naţio-

nală, o datorie de viață şi de mârte e anevoi6să,
suntem noi Gre în drept a ne apăra de dinsa? Se pâte
Gre nasce ceva în lume fără jertfe și dureri? Eroul
va căd€ întradevăr subt acestă grea sarcină. El
va adauge un nume glorios mai mult în șirul mar:

tirilor unităţii naţionale;

dar silințele lui, sângele

săi vărsat, până și greşelile lui voră lumina
calea generaţiilor viitâre şi o di va veni cât de
târdiii, când ursitele glori6se ce el a visat pentru
nație, până în. sfîrşit se vorii îndeplini.
. XIII.

Pen

a nu intra în Arde,

Mihaiu se chibzul â

feri în lipsă Ţera-Românescă de năvălirile Tur
cilor ;”5pFE acest sfirșit după spusa lui Bethlen, le

—
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trămise. soli vestindu-le că povățuiesce o
armie îm

potriva cardinalului, carea încheiat pace
cu impă-

ratul şi că 3E va sili în tot

chipul a 1] aduce la

ascultare și a '] face credincios sultanului
, Spre a
da

mai mult credit acestei fabule în ochii
Turcilor,

el lăsă în Târgovişte un ciauş însărcinat
a priimi
în lipsa lui un tribut pentru sultanul,
Ades6 Turcul ca și Mihaiu ati căutat a se înşela
unul pe altul prin asemen€ fabule grâse, la care
nimeni nu
putea crede și fără înduoială că şi acum
, dacă Turcii nu năvăliră în ţeră, pricina fu mai
mult din
neputinţă decât de încrederea în vorbe
le lui Mihaiu.

Slujindu-se

cu

asemene

vorbe,

acesta

nu

vătămă decât caracterului săi, şi cu
Gre-care temeiii îşi trăgea asupră-şi din parte
a dușmanilor
învinovăţirea de a fi om viclen, prefă
cut şi fără
credință, Înainte de a eşi din ţcră,
Mihaiu așegă
pe bătrâna sa mumă Teodora,
pentru care era plin
de dragoste și de îngrijire,
ca întrun loc de siguranţă, la mănăstirea Cozia,
clădită în sînul Carpa-

ţilor, ca să ședă acolo câtă vreme
va ţine războiul
Acestă bătrână dâmnă, care vEdu
şi presimți cu

inima

nestatornica

norocire

a fiului s&ă,

feric

irea
şi restriștea lui până şi tristul
lui sfirşit, muri în
aceiași mănăstire cinci ani după
acestă expediţie
1603).

Dâmna Stanca, neisbutind a
întârce pe soțul ei
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de a întreprinde expediţia hotărită, vol să "1 însoțescă în Arddl şi, împreună cu fiul să Pătrașcu, ce
era atunci de dou&-deci şi cinci de ani, să împărtăşescă primejdiile soţului ei.
XIV.
Mihaiu-Vodă nu se mulţumi, ca un general harnic, a învălui expediţia sa în cel mai mare secret,
dar încă adoptă un plan de operaţii a cărui idee
strategică cu drept pote minuna. În înţelegere fiind

cu Saşii, sigur da trage pe

Săcui în partea sa,

el hotărî să intre cu 6stea principală pe la Văleni
şi pe la pasul Buzăului în Arddl, să se aşede între
Saşi şi S&cui, să ţină pe aceia în supunere, să
tragă pe aceştia în partea lui și să închiqă calea
prin care ajutârele de Poloni și de Moldoveni puteaii sosi cardinalului. Tot într'o vreme el trămise
peste Olt la Radu Buzescu şi la banul Udrea câ
să sară şi că cu tâte oștile Craiovei, ale Jiului și
cu ale Mehedinţilor, să'i iasă înainte către luncile
Sibiului, şi, ocupând acest oraș aliat, să ţină calea
deschisă către Alba-Iulia, capitala Ardelului și punc
tul obiectiv al operaţiilor răsboiului.

Ast-fel tâte

întocmind

și prevădnd,

trei dile

după. depunerea jurămîntului oștilor, la 16 Octom-

vie, Mihaiu-Vodă porunci Ungurilor să să mergă
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a tăbări în pâlele Carpaţilor ce desparti Țera-Românâscă de Ard€l. Acolo chiemă în grabă ti6tă
mulțimea

ostaşilor,

ce eraii împrăștiați

prin prejur

în batali6ne, puse pe glasul crainicilor de proclamă
că tâte trăsurile să rămână în urmă; fie-care să'şi
pârte
carce

bagagiul; lucrurile cele mai grele să se înpe cai de cărăuși și în puţine trăsuri rămase

pentru femeile şi avuturile boierilor; să încarce lucrurile taberei pe cai ușori de munte, lăsând tot
ce e greii de purtat; că prințul Andrei a făcut
pace şi alianţă cu Turcul; că stea va trece prin
Ardel, că cesarul i-a dat loc de întilnire în Ungaria; că el voiesce ca în acâstă cale căpeteniile şi
soldaţii să fie unul lângă altul soţi de drum. Ast:
fel poruncind,

el

se

pune

cu tâtă

stea a

trece

munţii, îndreptându-se către pasul Buzăului. Înainte trămise o cetă alâsă spre a ocupa trecătorile
şi a stăpini strimtorile, ca să nu lase pe dușman
să restârne pe drum copacii, lucru ce lesne se face
într'acele locuri, şi astfel să'i taie drumul scii să'i
întindă curse în strimtorile de dincâce,
ca, de se vorii găsi, să le strice ca să

poruncind
înlesnescă

trecerea armici. E] se luă pe urma acestei cete cu
atita iuţelă, încât într'o di şio nopte trecuse munţii mai cu tâte oștile sale, penă a nu merge încă
vestea în Ardel că el a pornit din Țera-Românescă,
Acestă extraordinară iuţelă dovedesce lămurit că;
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fu pâte

cel d'întîi în Europa,

care simți disa
stă în picidre>,
trecuse şi acela
treprinderea lui

comună acum «că secretul tactice
Timpul uscat și ardător al verii
al tâmnei din acel an favorisa înMihaiu, căci nici cerul nu fu plo-

ios, de pre cum

ades€

se întimplă în acestă lună,

de face pămintul noroios, nici zăpada, nici frigul,
şi nici o altă turburare a aerului nu întirdie acestă
expediţie.
«trivitor

«lesne

<Un

geniii

Ungurilor,

de

împlinit.

favoritor
dice

lui

Mihaiu,

Bethlen,

îi

Drumurile nu erai

împo-

făcuse

închise

tot

prin

«copaci r&sturnați, nici apărate de oştire; el nu
«întilni nici o 6ste care să "1 oprescă în cale, și
«trecu Alpii cu mai mare iuțelă decât odinidră
«Annibal.>
XV.
După. ce a trecut munţii,

găsind

un loc priincios

pentru hrana și odihna oștilor, la trecerea din ȚeraRomânescă în Ardel, numită a Buzăului, MihaiuVodă tăbări acolo în acea di, care era sâmbătă
(18 Octomvrie). Îndată porni pe George Mako,
Ion Tamasfalvi, Stefan Harali și un alt Stefan Dăm6ș,

toţi

Săcui

de nm,

la revoltă. Ajungend

ca

să îndemne

pe Săcui

lângă concetăţenii lor, aceştia

se siliră cât putură ca săi aducă

cu glâta în ta-
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băra lui Mihaiu.
mai

Ei le făgăduiră mari r&splătiri și

ales o libertate

temeinică,

pentru care

d'atite

ori ei se sculaseră şi trăseseră asupră-le cumplite
pedepse de la prinții Bathoresci şi de la cei de mai
înaintea lor; ei îi povăţuiră d'a scutura acum acest
jug, nu numai ruşinos, dar şi nesuferit; să nu gândescă că vorii fi în siguranță de nu vori îmbrăţișa

nici o parte nici alta; să se socotescă că lângă
Mihaiu vorii fi îndată r&splăţiți prin redobîndirea
libertăţii şi că n'aă nimic a spera de la prinţul
Andrei, un Batori şi un popă; că mai bine este
a scutura odată o nevrednică robire decât a se

lăsa trăind vecinic subt împilare, ei și nemul lorl
Audind aceste vorbe şi altele, Stcuii, care locuiaii
Cikul și Ghergiul, r&spunseră că ei nu vorii lua
armele şi nu se vorii duce la Mihaiu penă când
cetățuia Orheiul, zidită d'asupra capetelor lor de
Ion

Sigismund

ce fusese

craiv

al Ungariei,

nu

va

fi dărimată; că dacă Mihaiu, eşind biruitor voiesce
a priimi acestă condiţie şi să le dea libertatea, făgăduiesciă d'a alerga îndată lângă dinsul și d'a urma
stegul săi. Însciinţându-se Mihaiu despre acestea,
el priimi cererile lor și Săcuii, cum aflară r&spunsul Domnului, se adunară în mare număr lângă
cetățuia Orheiul şi o deteră pradă flacărilor; apoi
vro miie dintr'înşii alergară la arme. În vreme ce

aceştia se gătescii a se duce

lângă Mihaiu-Vodă

—
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sfărămind și ardând palaturile nobililor, cei-l-alțy
Săcui, după exemplul lor, năvăliră cu atita furie
asupra palaturilor celor mari, încât mai nici unul
nu scăpă de omor. Între aceste palaturi fură arse
și acele din posesiile lui Ion Beldi din s&cuime,

care cu greșală
haiu-Vodă.
Într'aceia,

spună

unii că se

ridicându-şi

tabăra

de

arseră de

Mi-

la

Mi-

Buzăi,

haiu o aședă duminică (19 Octomvrie) lângă Preșmăr, oraș din ţera Bârsei scă din ținutul Braşovului. Mihaiu-Vodă nevoind să lase în urmă-i un
oraş

aşa

de

important

ca Braşovul,

care

ar fi pu-

tut a'l izbi în spate, scă a'i tăia linia de comunicaţie și provisiile, chiemă îndată în cortul stă pre
cei mai de căpetenie ai orașului, între care judele
Valentin Herschel, om ales prin calităţile şi prin
avuţiile sale, și le dise ca să "i dea orașul şi să "i
jure credinţă, fiind mai bine pentru dinşii a'l sprijini decât a'l mânia. Judele se consultă cu magistratul orașului şi nu atît pentru orășeni cât pentru
ţera Bârsei ce le era supusă, hotăriră şi se invoiră
cu

toţi ca să facă pre voia

lui

Mihaiu,

sub

con:

diție dacă va cuprinde țEra. Așa dar în 20 Octomvrie eșiră deputați din partea oraşului, Chirilă Greissing, senator şi bătrân de respectat prin părul stă
cel alb și prin înţelepciunea sa, împreună cu Luca
Ilirscher, oratorul comunităţii şi cu alți duoi
cetă-

—

2901
—

țeni juraţi, însoțiți şi de câţi-va soldați. Apropiin-

du-se

ei de tabără,

le eșiră întru

întimpinare câți-va

Cazaci care îi duseră la cortul Domnului. Er î
presentară un car cu cojâce trebuinci6se soldaţilor,
spre a se feri de frig, şi bucate multe, şi'l rugară
să tracteze orașul: Brașovului cu milostivire, căci
populaţia, fiind puţin războinică și cu totul dedată
la industrie, nu'l pâte întru nimic vătăma. Mihaiu
le rEspunse

cetăţii, să
nemţesc,

că ei, prin

se
căci

înscris

îndatoreze
de nu,

cu

el va

întărit

credință
da

în

cu

pecetea

împăratului

pradă

cetatea

cu tot ţinutul ei. La aceste cuvinte deputaţii,
vEdend primejdia, îşi cerură trei dile spre a se
„ chibzui,

XVI,

În n6ptea acelei dile, luni spre marţi (20 spre
21 Octomvrie) după miedul nopţii, pe o plâie şi
o grindină grozavă, Mihaiu dete semnalul d'a
ridica tabăra de la Preşmăr şi merse de tăbări la
Codlea.

În giua următâre (21 Octomvrie) sosiră în tabără

Pavel
Ion

Kertz

doctorul

Hirscher juraţi,

cetăţii,
cu

câţi-va

Matheii

Fronius

din sutaşi,

şi

soli ai

Braşovenilor, spuind că comunitatea n'a mai voit
să aştepte penă în sorocul de trei dile, ca să aducă

răspuns şi că ta însărcinat să râge pe MihatuVodă a se mulțumi cu făgăduială că'i vorii fi credincioși,

de'l va ajuta

Dumnedeii

a isbuti

asupra

lui Andrei; că de vreme ce le voiesce binele,
după cum dice, să se îndure asupră-le și să nu”
pună în primejdie de a peri prin r&sbunarea lui
Andrei; cu tâte acestea, ei făgăduiaii de acum a
nu unelti nimic împotriva lui, nici de faţă, nici pe
ascuns şi că vorii sta în liniște desăvirșită, numai
și Domnul să fie bine-voitor locuitorilor tirgului şi
locului dimprejur. Mihaiu îi ascultă cu luare aminte
şi le r&spunse astfel: «Văd că voi vE ţineţi şi de
«mine și de principele vostru şi nu fără cuvint.
«Deci ei sunt mulțămit cu făgăduinţele vâstre nu«mai să remâneţi statornici.>
In 22 Octomvrie Mihaiu trece cu totă 6stea sa
peste măgura Codlei, şi încă în aceiași di ajunge
la ŞErcaia, o moșie de ale Braşovului. Trecând
armia prin pădurea numită Dracon, care se întinde
la 16 mii de pași, nisce veliţi poloni din avanguardie, întîlnind câţi-va neguţători ce veniaii cu mariă,
îi prădară și! uciseră. Alţi soldați în cale aprinseră câte-va sate, între care Feldidra şi Măghiurușul, prădară câţi-va preoţi şi ridicară mai ales
toţi caii şi bucatele

ce găsiră

prin

sate.

Asemen€

rele, care făcură pe analiştii şi istoricii unguri a
urla și a se văita de fără-de-legile oştirei lui Mi-
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haiu, chiar şi astă-di când armiele se află discip!inate şi administrația provisiilor organisată, sunt
fOrte. comune la o oştire ce năvălesce în pămînt

„străin şi este nevoită a se hrăni cum şi unde va
put6. Apoi îndărătnicia locuitorilor de a'și ascunde
bucatele mânia pe ostași. Mihaiu se silea cât putea a ţine în frîul disciplinei pe ostași; dar strășnicia

lui nu

putea

să vadă

și să pedepsâscă

totul.

Aşa, când plecă stea din Preşmăr, nisce ostași
puseră foc tirgului, Mihaiu, cum află, sări şi puse
Gmenii săi să stingă focul e«jurându-se, spune o
«cronică vrăjmașă lui, cum că cu voia lui nu se faci
«acestea, însă el nu e în starea ţine în frine o
«astfel de mulţime de ostaşi furioși.» El află mai
apoi

că nisce ostași

isbiseră castelul

de

la Heltia

şi erai p'aci să'l cupringă și îndată trămise poruncă straşnică de'i opri de la acestă întreprindere,
Acestea sunt destule spre a nimici neruşinatele
hule ale istoricilor unguri care învinovăţescii pe Mi-

hat, nu numai că n'a făcut nimic spre a înfrîna
ostășimea, ci încă a îndemnat'o «la hoție, tilhărie,
«pustiire, aprinderi şi omor.> Era cu greii într'adevăr a nu se întimpla Gre-care excesuri şi a păstra o straşnică disciplină într'o armie numerâsă,
compusă

în

mare

felurite naţii. Spre
erai armiile atunci

parte

de

ostași

mercenari

de

a 'și închipui cine-va ce fel
trebuie să 'și aducă aminte

-—
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cum erai ele mai câți-va ani în urmă, în războiul
de trei-geci de ani. Armia lui Mihaiu trebuia să
semene cu aceia împărătesci a vestitului Wallenstein.
La 23 Octomvrie, Mihaiu scâse afară o proclamaţie, vestind că el a venit ca să ţină pe locuitorii Ard6lului în credința şi supunerea ce ei juraseră mai nainte împăratului şi a scâte din scaun
pe Andrei Bathori, carele, lăsând partida creștinescă, va să predea Ardelul Turcilor. După aceia
el porni de la Șărcaia spre Făgăraș «nevătămând
- «pre nimeni,—dice aceiaș cronică citată mai sus,—
<nici prădând satele, pentru că de bună vote îi
«deteră cele trebuincidse spre hrană» ; şi chiar
într'aceiaş gi ajunse la Cârţişsra. În cale, în tâte
părţile Mihaiu revoluţiona popsrele și le silea, mai
ales pe Sași (pe care nu voia să'i lase în urma
sa în stare de a se arma) a se uni cu armia sa.
Mihaiu făcea tote cu o grabă mare, încredințat
fiind că Andrei se află cu totul tără de putere,
încât el credea că silind la drum, îl va pute ajunge
penă a nu apuca el să'şi stringă armia şi că lesne
îl va

pute

nimici.

XVII.
La
sli în

Alba-Iulia
care

dieta se adunase

Mihaiu-Vodă

tăbărise

chiar îîn aceiaşi
în

strimtorile Car-

—

203

=-

paţilor. Ea se apucase îndată, de pe cererea prinţului, de a face proces lui Bocskai, care nu voise
a se înfățișa în pers6nă dinainte-i, de pe cum fusese citat. După duoă dile, iată sosesce un curier
trămis de Valentin Herschel de la Brașov cu cărți
către cardinalul, pe care deschidându-le sfetnicul
săi Gaspar Corniş, vădu că se vestesce că deo
cam dată tot e liniștit şi sigur, afară numai că s'a
vEdut rătăcind într'o trecere în vecinătatea Buzăului nisce companii de veliți polonezi, dar că ei nu
făcuseră nici un răi nici Gmenilor, nici vitelor, şi
că de seva întîmpla ceva mai însemnat, vorii face
îndată cunoscut. Dar curierul care adusese scrisorile, când eşise din Brașov văduse avanguardia lui
Mihaiu întinsă de bătaie în prejma oraşului. Ajungend la Alba-Iulia încă galben de frică, şi socotind
că în cărţile sale se pomenesce de năvălirea lui
Mihaiu, nu spuse nimic lui Gaspar Corniş, dar
răspândea

acestă

veste

printre

orăşeni,

încât

tot

orașul se umplu și ferbea pe ulițe vorbind de acâsta,
când cei mari nu sciati încă nimic. Un căpitan
de călăreţi pretoriani, anume Gaspar Libek, ducendu-se la Corniş, îi făcu cunoscut sgomotul r&spândit dg curier în oraș. «Ajută-ne, Dâmneb,
strigă Corniș tremurând la acestă grâznică scire
şi

îndată

aducând

înainte-i

pe

curier,

se

asi-

gură în adevăr şi, după ce'l mustră răi, alergă la

—

prințul

Andrei

ameninţa.

spre

Cine

putea

a "i spune

ar fi vădut

lui Corniş atunci,
nu
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primejdia

turburarea

s'ar fi încredințat

fi trădător,

de pre cum

la

şi

ce “|
spaima

că acest om
bănuit unii

din analişti,
Spunii că Andrei Bathori dintru'ntîi nu voi să
credă, tratând acestă veste de fabulă şi glumă,
mai ales că solii lui Mihaiu, banul Mihalcea şi

George

Raț,

se aflai la Alba,

lângă

dinsul şi'l în-

credințaii a nu se îngriji, căci tâte vorii eși
cu
bine. Cu tâte acestea, ţiind după obiceii îndată
sfat cu cei mari, porunci să trămită fără întârdiere
în t6te părţile spre a chiema pe locuitori la arme.
Într'aceia, nobilimea S&cuilor, mai aprâpe fiind
de
r&ă și credincisă prinţului Andrei, trămitea curier
peste curier spre ai vesti că Mihaiu-Vodă a trecut
Alpii şi a sosit cu o armie însemnată la Preşmă&
r ;

că

a aprins

nu

numai

castelul

lui [on Beldi, ce se

afla atunci la dietă, dar încă a purtat facăra
şi
sabia prin tâte satele şi orașele ce a întimpinat

penă la Feldidra.

mulţi din

nobili,

Spune Ambrosius

voitori

de

r&ă

ai

Simigiani că
prinţului

An-

drei, prindea scrisorile ce
eraii adresate și
Opreaii pe curieri d'a se înfăţişa dinaihte
lui; pe

lângă

acesta,

vorbele

despre sosirea

dușmanului se

împotriveaă una alteia şi ei se sileaă
prin multe
cuvintări a'] încredința că n'are
a se teme de nimic,

—
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Cu tâte acestea, dice Bethlen, precum valul gonesce valul, d'asemen€ o vorbă despre sosirea, lui
Mihaiu mărea și întemeia cele-lalte vorbe şi umplea urechile tutulor. A duoa nâpte după sosirea
curierului de la Brașov, se duseră Stefan Bathori,
Gaspar Corniş, Pancratie Sennyei şi Stefan Bodoni
lângă prințul Andrei pe care "1 găsiră meditând
şi cântând întrun instrument de musică, pe când
ţera, era în foc. Ei îl deșteptară din meditaţia sa,
descoperindu-i adevărata

stare a lucrurilor. Andrei,

fără a se pre grăbi şi fără a'și perde cumpttul,
dete drum dietei și, numind pe Gaspar Corniș locotenent al stii peste tâtă armia, trămise îndată
porunci strașnice în tâte părţile crăiei spre a se
purta, de pe obiceiii, în tot locul o sabie încruntată
de sânge și a vesti că fără zăbavă şi cu cea mai
mare

iuţelă tâtă nobilimea,

tâtă brasla ostăşescă să

se adune înarmată la Sas-Sebeș, căci o primejdie
obştescă ameninţă şi nu suferă nici o întârdiere;
că toţi

acei

ce nu

se vorii

grăbi a veni,

vorii fi

priviți ca nisce trădători şi desertori și se voriă
pedepsi cu mârtea cea mai cruntă. El scrise asemen€

și la Stcui,

care

erai

scutiți de slujba

os-

tășescă de când' fuseseră despuiați de libertatea
lor, «gicându-le că într'o primejdie atit de grea
<să'şi unescă și ei puterile spre a goni din patrie

«pe duşmanul comun, făgăduind a da libertate la

—
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«toți aceia ce'i voră sta într'ajutor; că era mult
<mai bine și mai sigur pentru Să&cui a'şi dobindi
«libertatea de la un prinţ ales de dinşii, care are
caceiaș nație, limbă și obiceiuri ca și ei, decât a
«lua armele în favârea unui străin, împotriva ace<luia ce este os din osul lor şi sânge din sângele
<lor>; și pentru ca să'i facă să se lupte cu dinsul şi
fără voia lor, Andrei luă măsuri aspre în ţera S&cuilor şi în părţile dintre riurile Mureșul şi Crișul, odiniSră riul aurit. Una dintre aceste măsuri era punerea
în lucrare a unui obiceiii vechiii întrebuințat de
Sciţi şi apoi şi în Ungaria pe la începutul acestei
crăii. Acest obiceiti era ca la o primejdie mare cu
care

amenința

cuitor ce
a lua

vrun

dușman

nu se scula

armele

împotriva

îndată

străin

era,

după

poruncă

dușmanului,

era

acel lo-

spre

legat cu

funii prin mijlocul trupului şi cu multă rușine pedepsit. Dar ura Să&cuilor asupra lui Andrei era
atât de mare, încât nici amenințările, nici făgăduelile lui nu'i putură îndupleca a lua armele în favOrea lui.
În urma

acestora,

cardinalul

merse de întilni pe

Malaspina ce era bolnav, îi expuse primejdia în
care se află și dobindi de la acesta făgăduiala că
va sta mijlocitor spre al împăciui cu Mihaiu-Vodă.
Ei

se

chibzuiră

de a

trămite

nobil Isac Csejtie la Mihaiu

mai

nainte

pe un

spre a afla cererile lui
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şi a căuta să'l aducă la simţiminte
Mihaiu, fără a da nici un răspuns,
pe Isac Csejtie până după bătaie.

pacinice.

Dar

opri la sine.
Fără a mai

perde vreme, cardinalul, urcându-se într'o trăsură,
eşi din capitala sa ce nu mai era s'o vadă, ursit
a fi o privelişte ticăl6să a lunecâselor lucruri omenesci. El lăsă în locul să in Alba-Iulia pe fratele
săi Stefan Bathori şi pe Ladislas Gyulasi şi se
duse

la Sas-Sebeș,

Aci,

aflând

spre

Alba,

unde se făcea adunarea oștilor.

Andrei
fără

a

că

Mihaiu

aștepta

tâte

înainteză
oștile

răpede.

ce soseaiă

încet, îşi ridică tabăra de acolo. El porunci ca cei:
ce vorii sosi săl urmeze, şi, lăsând d'o parte Făgărașul unde avea garnizână, se îndreptă cu mare
grabă spre Sibii, unde ajunse a treia-di, în 24
Octomvrie. Locuitorii Sibiiului, care împreună cu
căpetenia lor Albert Siiveg, eraii aliaţi cu Mihaiu,
îl priimiră
cuvenite,

rece,

tără a % da datoriile

de credinţă

XVIII.

Într'aceia, Mihafu înainta cu grabă spre Sibiiă,
socotind să ajungă acolo înaint€ lui Andrei. În
25 Octomvrie, el ajunse lângă tirgul Tălmaciului
cu Gstea, cu soţia şi cu familia sa. inta lui era
a inlesn) unirea cu armia sa a şese mii ostași Old2,016.- Auf.

Rom.

W.

Bălcescu,

JI.

14
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teni ce'i aduceaii pe la Turnul-Roșu,

Radu Buzescu

şi banul Udrea, pe care îi aștepta în tot minutul
şi care sosiră tocmai a doua-di în 261), Armia lui
Mihaiu se mai âdăugise în cale cu o sumă de S&cui, Sași și alți partisani ai săi din Ardâl, mai
ales Românii, ce "i venise într'ajutor. Astfel, împreunându-și stea, Mihaiu-Vodă, mai înaintând
spre

Sibiiii, îşi aşeză

tabăra

la sat la Vestem,

ţi-

indu-şi merei armia între cotiturile munţilor, pEnă
va socoti c'a venit vremea, ca s'o scâţă ia câmpie.
Între strîmtorile munţilor era un spaţiii şes îndestul

de

întocmi
ce de

mare,

unde

oștile. Acolo
pe

Mihaiu

putea

tăbări și a şi

el ascunse câta femeilor, tot

virstă și de

pe sex

nu

era în stare da

se lupta, împreună cu bagagiele şi cu o mare mulțime de care. Mercuri în 17 (27) Octomvrie, strejile ambelor armate protivnice se arătară şi se vădură unele cu altele, Dar, atât penttu că tunurile
n6stre rămăseseră în urmă, cale d'o qi, cât şi pentru că în acea di era sărbătorea evangelistului
Luca,

pe

care

Românii

îl cinsteati

forte mult,

haiu hotări a'și ţine oștile în strîmtorile
şi d'a nu da bătaia în acea di.
1) Bethlen

greșesce puind aci numele

lui Radui Buzescu și banul Udrea. Novac
în Arq€l împreună cu Mihatu-Vodă.

Mi-

munţilor

lut Iiuba-Novac în locul
cu haiducii să! intrase
-
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Cardinalul, vădend apropierea armie! lui Mihaiu,
intră în grijă mare, căci nesosindu-i încă ajutârele
de la Lipova, Ienei, Caransebeș şi ale Secuilor
din scaunele Arieșului şi Mureșului, el se socotea
mai

slab în puteri,

nu

numai

cu

numărul,

dar

şi

cu calitatea oștilor. «Într'adevăr, dice Bethlen, Ro<mânii, care de mai mulţi ani se aflaii în război
«necontenit cu Turcii, obicinuiţi cu munca şi cu
«primejdiile, erai priviţi de toți ca mult mai buni
aotaşi decât Ungurii.» Între aceste oști românesc,
mai deprinse la isbînde şi mai vestite erai cetele
ce se chiemai Bazescă şi Răyescă, pre numele
căpitanilor săi, frații Buzesci și George Raț. Cu

tote că în adevăr oștile lui Mihaiu
decât

ale lui Andrei,

răă armaţi
mărul

armă

și

nedeprinși cu

nu se deosebea

număra

erai mai bune

în care se aflai
mult

mulţi

ţărani

războiul, dar cu nuîntre dinsele.

Fie-care

ca la 25 mii luptători 1), artileria lui

1) Un analist ungur anume

Szamoscozi,

martor de faţă citat

de Bethlen, vortesce astfel despre numărul oștilor luf MihatuVodă: cEste anevote d'a spune curat câte oşti erati, căci căpe
<teniile înșiși m'o sciaii; fie-care, după patima sa, r'dica sâă scă«dea numărul cum voia. Românii înşişi, care vorii si se arate
«mal

«fără

curagioşi,

mărturisesci

un

număr

necredut

de mic.

Iar

not

pațimă vom arăta acela ce am vădut cu ochit noștri. Acei
«ze vorbesci mat mult urcă la 30 mit pedestrași şi călăreți,
<tumerul ostaziior lu! MihaYu ; aceY ce spună maY puţin, 20 mii,

—

212—

Andrei era mai bună și mai numerâsă decât a
lui Mihaiu; ea număra mat mult de patrudeci
tunuri, în vreme ce Mihaiu avea numai opt-spredece bucăţi, mari. şi mici. Cardinalul în tabăra sa
adună pe lângă sine senatul și alți Gmeni încercați
spre a se sfătui cum să porte mai bine războiul.
Părerile fură împotrivite ; unii sfătuiaii d'a prelungi
războiul și a nu lăsa să hotărască sârta şi norocul
unei singure bătălii. Ei diceaii că acestă prelungire
va desorganiza armata lui Mihaiu prin fâmete, ostenelile războiului, lipsa banilor și nedesciplina os-

«Românii spunii numai 8 mi; Acei ce ţinii mijlocul spunii 25 mii.
«Atâta stii mai atâta mi se pare a fi maY de cregut. Acei ce
«<punii mai mult s6i mai puțin facii abuz de calcul și fără cuvînt
«se

arată

darnici

în cifre. Nimeni

nu

pâte

tăgădui

că acâsta fu

«un potop mare de 6meni, ca cum tâtă Țera-Românâscă smulsă
ade la vetrile sale căduse peste noi. O parte mare era volun«tari ce alergaseră
«prăda,

şi

nu

la

Mihaiu,

atât puterea

traşi

lor reală

prin

speranța

de a putea

cât

mulţimea

lor

insufia

«groză.

«Este încă de sigur că Mihaiu-Vodă își adăogi numărul oşti«lot sale, după ce intră în Ard€l, atât pentru că mulți de la
«sihe alergăii în tabăra lui, împinși de speranța pradei, cât şi
«pentru că Mihatu, în tâte părţile pe unde trecea, poruncea să
«proclame într'o parte şi întralta, că el va privi ca duşman și'şt
«va
<a

rEsbuna
purta

«cest

chip

ca

armele,
atât

de
nu

un

asemenă

va urma

ca să sperie

pe

ori-cine,

înarmat
spiritele

6stea
cu

care
sa.

fiind în stare
El urmă

mulţimea,

într'a-

cât și spre e
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tașilor; că, cu cât sar întârdia mai mult,
armia lor va cresce în număr, în vreme
Mihaiu va slăbi. Alţir diceaii că trebuie
t6tă tabăra de zidurile Sibiiului şi s'o
prin

metereze

făcute

cu

care legate

cu atita
ce a lui
a rezima
întărescă

împreună;

că

astfel, unind tabăra cu orașul, vorii pute să aibă
îndestulare despre hrană şi să respingă pe dușman
prin lovituri de tun, de cum-va s'ar ispiti el să “i
lovescă; că trebuie a potoli focul dușmanilor preinngind războiul

cluni

şi solii;

prin

că

amânări,

astfel

făgăduieli,

puterile

înşelă:

dușmanului

se

«nu lăsa în spate-i nimic din care să se p6tă organisa
batali6ne;
xacela ce la vedere mărea 6stea Voevoduluj, era un număr
fârte
«inare de care, pe care în potrivă unet strașnice porunci
a Dom«nului, fie-care tira cu sine, precum făcuse Voevodul şi
toți bo=
«ieri, purtând nevestele, copiii, t6tă stare și avuţia,
ca cum ar

<fi avut de gând de a schimba

«iocuință,

pricina

era căci

se

pentru

tot-d'a-una

pămîntul de

temeaii

ca, în lipsa Domnului şi
“Tătari! să nu cum-va să năvă-

«a armiei din țâră, Turcii sâiă
«l6scă spre a o prăda,»
,
Despre armia lui Andrei, analiștii unguri o scadă peste măsură, făcând-o de 9 mit; alţii încă în număr de ş mit. Dar mat
mulți istorici și analişti străini, precum De Thou (XUIL p. 352),
Gutrin (p. 497), Ortelius p. 453), Bisselius și alţii, o facii de 25
mil. Isvanfi asemen6 dice că numărul oștilor era mat de o po-

trivă de ambe părţile. Din acestea se lămuresce că, deși pâ:e a
fost 6stea

românâscă

însă era neînsemnată,

mat

mare

decât

cea

uugurescă,

deosebirea
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vorii înmuia și se vorii slăbi prin aşteptare şi prin
isbiri parţiale, mai ales cu un om ca Mihaiu, iute,
îndrăzneţ și nerăbdător ; astfel încheiau ei. Fabiu
birui pe Anibale și craiul Mathei triumfă lângă
Vratislaii de'silințele a duoi puternici crai, al Poloniei şi al Boemiei.

Emeric

Szicszai,

unul

din cre-

dincioșii prinţului Andrei, îl rugă în deosebi d'a
"şi căuta un asil înaint€ luptei spre a se feri de
primejdiile războiului, aducându-i aminte despre
nenorocirile de la Varna și Mohaci. La acestea
Andrei răspunse: «Iaşi fi în locul t&ă, și ei aș
«face-o, dar sciindu-mE cap al acestei armii, nu

«voiii să fiii fugar și să desertez de la ai mei.»
Dar. alţii, pe care bănuitorii chronicari îi numără
printre dușmanii lui Andrei, îl povăţuiai a nu se
trage înapoi și a nu lăsa să trecă ocasia d'a stăvili năvălirea dușmanului și a opri răul d'a se întinde mai mult; cu atit mai mult vorii întârdia,
cu atit armia lui Mihaiu va cresce prin venirea
S&cuilor, ce'i mai aşteptă să vină şi a altor partisani ai lui; că duşmanul va fi mult mai de îngrozit atunci când îşi va uni tâte puterile. Pentru
aceia nu este vreme de perdut; trebuie a lua armele pentru patrie şi pentru libertatea copiilor săi
şi a cerca norocul războiului. Acest sfat era și cel
mai bun, căci în adevăr, ori-ce prelungire a războiului ar fi fost în paguba lui Andrei şi în fo-
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losul lui Mihaiu, de vreme ce popârele Ardclului
ţineaii cu acesta din urmă. La un asemene sfat
se uni și Andrei și se hotărî a'şi cerca norocul.
Mai

'nainte însă ei voi

să sleiască

tote

mijlâcele

de împăciuire. «O! nepricepută minte omenescă!
— ice unul din chronicarii noştri
; — «câtă vreme fu
«de a tocmi fcra și a face pace și nu vru, ci vru
<să tocmescă când nu fu de nici un folos.2
XIX.
Mihaiu- Vodă, precum
pricinele arătate,
de mercuri 177

am. văgut

în urmă

şi din

ne voind a da bătaie în acea di
Octomvrie, spre a îndatora pe

duşman a nu'l isbi, se socoti a'l ocupa în acea di
cu negociaţii. Trămise dar soli la Andrei, cerându-i ca să'i deschidă calea pentru el şi armia sa,
spre a merge să se unescă cu Nemţii împotriva
Turcilor, căci de nu, apoi şi-o va deschide el cu

sabia; căci el n'a intrat cu gânduri vrăjmăşesci
în Arde]; că de s'a făcut vro pustiire prin sate
şi prin orașe, a fost fără porunca lui. Andrei,
doritor. de pace, ascultând solii, îi trămise înapoi
lui Mihaiu, împreună cu duoi ai sti, purtând acest

răspuus: «că Mihaiu-Vodă trebuie să se tragă în
<Țera-Românescă tot pe drumulpe unde a venit
«şi să despăgubescă tâte relele ce aii făcut ostașii

—

ZI0—

«sti şi apoi să facă o nouă legătură de pace și
«alianţă temeinică împreună.» Mihaiu, ascultând
propunerile deputaţilor, se arătă a le priimi în de
bine

și, spre a

lui Andrei, el
tare

de arme

însufla mai

încheie cu
pentru. acea

multe

sperări de pace

aceiaşi deputaţi o încedi, pentru

care ceru ză-

loge,
făgăduind a trămite și din parte. Andrei
se grăbi a trămite pe Moise S&cujul şi pe Melchior
Bogathi, cel d'întii căpitan vestit, cu cinste cunoscut de Mihaiu pentru campaniile sale în Arddl,
cel-l-alt june ales prin nascerea și calitățile sale.
Mihaiu îi trămise duoi boieri străluciți, postelnicii
Preda

şi Gheorghe,

plinse

cu

vioiciune

cu care
de

Andrei

purtarea

lui

vorbi
Mihaiu

și

se

câtre

dinsul,
Într'acestă vreme sosi în tabăra lui Andrei,
Malaspina, legatul Papii, pe care îndată prințul îl
porni lângă Mihaiu-Vodă ca să se silescă în tot
chipul spre a'l aduce să facă pace. Nunciul, înfăţişându-se dinainte lui Mihaiu, nu se temu da ne-

cinsti

caracterul

săi

de

episcop

şi de sol, pogo-

rându-se până a minţi într'un chip neruşinat. Pre-

făcându-se că vine de la curtea împăratului şi
slujindu-se cu numele M. S. Imperiale, de la care
spunea că are carte la mână, el porunci lui Mihaiu

să iasă îndată din Ardâl, fără a face nici o vrăjmăşie. Cerând Mihaiu să j se arate porunca împă-

e
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ratului, nunciul răspunse

că

ea se afla

în mânile

prinţului Andrei, căruia a lăsat'o, dar că peste
puţin pote să i-oaducă. Malaspina fu nenorocit în
înșelăciunea sa, căci Mihaiu îl dete de minciună

scoţend carte a împăratului cu totul dimpotrivă, prin
care i se poruncea să isbescă pe cardinal fără întârdicre

și

declară

că

la acestă

poruncă

voia

să

asculte. Nunciul îl conjură atunci în numele lui
Dumnedei ca să -nu facă nici o mişcare în diua
aceia, până ce va vorbi cardinalului ca să'l aducă
în alte simţiminte. Mihaiu nu mai răspunse nimic
nunciului și acesta se întârse chiar în acea di la
Andrei.

Din

partea

chiar Bogathi
pe Mihaiu la
către Andrei,
de pace s'a și
că,

privind

lor,

nestatornicia

se mulțumâscă

Moise

Săcuiul

şi

Mel-

se siliră prin multe cuvinte a aduce
simţiminte pacinice şi bine-voitâre
dicând cu înşelăciune, că un tractat
încheiat între acesta şi împăratul;
pe

jertfescă ambiţiei

posiţia

lucrurilor

omenesci,

sa de acum

sale şi unui

şi

să

să n'o

viitor nesigur.

La acestea, iată care fu răspunsul lui Mihaiu:
«Am jurat lui Christos pe Turci să nu slujesc şi
«voi pe dinşii îi iubiți, cum dre să mă încreg
«voă? D'aceia hotărit-am a vE cuprinde ţera şi a
«muri ca un creștin s6ii peste voi a domni», El
adăugi că alianța ce spunii ei c'aii încheiat cu împăratul este o pricinuire deşertă spre a ocoli greu-

—

219—

tăţile de faţă și mat mult spre a rupe
pacea decât
a mai face tractat de pace. «Incât pentr
u nesta«tornicia

norocului,

sciii,

dise

el, că sunt om,

dar

«sciii şi aceia că Dumnedgeii ajută răsbâ
iele drepte,
«şi eii am luat armele pentru lege;
elva întări pe
«cei ce se luptă pentru dînsul şi va prigo
ni pe cei
«ce '] vindă!e
Joi 1%fs Octomvrie, gi consfințită de
pe calen

darul

noi,

apostolilor

Simon

şi

Iuda,

dindi

de

dimin€ță Mihaiu-Vodă trămise înapoi
lui Andrei
pe Moise S&cuiul și pe Melchior Bogat
hi, cu următorul ultimatum : «Andrei Bathori,
ca un par«tisan al Turcilor și vîndător al prici
nei creștină«tăţii să se lepede de stăpînirea Trans
ilvaniei, să

îmbrace

haina

ponescă,

să se ducă

în Polonia

și

«să lase principatul în sama luy Sigismun
d Bathori,
«sii de altmintrelea va hotări puter
ea armelor;

«iar atunci el, Domn

al Țării-Românesci

se legă

«căl va face a dobindi milostivirea
împăratului.»
Cardinalul înţelese atunci că trebuia
a se găti de
războiii şi trămise înapoi zălbgele
lui Mihaiu. E!
se gândi însă să mai trămită odată
pe Malaspina
lângă Mihaiu, spre a mai face o
cercare de pace.
Urcându-se într'o trăsură, însoţit
de o mică escortă,

Malaspina

intră

în tabăra

voevodului,

dar

acest

a
nu vru să] priimescă şi, fiind-că
Malaspina se apucă
În tabără a vorbi oficerilor şi
ostașilor, îndemnân-
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nându i să lase armele ca să nu verse sânge creştin,
«Mihaiu, văgendu-l călcând ast-fel de a doua ră
«datoriile sale de sol și pricepând că nu'i adusese
«nici acum porunca împăratului făgăduită, îl chiemă
«dinainte-i, îl mustră

puţin

pentru

înşelăciunea

luf

«și, fără a vătăma întru nimic respectul cuvenit
«<persânei sale, îl trămise până la a doua poruncă
«la arest în coda taberii, puindu-l sub paza fi«ului săi Pătraşcu, ca să nu i se întîmple nici
«un răi.>

Fără cuvint ai bănuit unii Unguri că și Mala
spina, voind să câștige favârea împăratului și să
dobindâscă prin mijlocirea lui demnitatea de cardinal, lucra în secret în favârea lui Mihaiu, şi că
de bună voie el rămase în tabăra lui. Polonezii
mai ales, urând pe Malaspina, umplură Europa de
învinovăţirile lor, dicând că ela fost un spion
al împăratului și că a înșelat şi a perdut pe cardinalul.
Acestă

bănuială

a venit

din acefa

că,

în urma

bătăliei, Malaspina se arătă plin de zel pentru
Mihaiu şi pentru împăratul. Dar este de credut că
el se arătă astfel, căci se compromisese fârte mult
în ochii lor, prin focul cu care apărase pe Andrei înaintea bătăliei. Aceia ce silise pe Mala:
spina a sta în favârea cardinalului era că acesta
cât-va mai nainte făgăduise în secret Papei a "i

închina Ardelul, sperând ca astfel îl va ave la
nevoie sprijin împotriva împăratului şi va pute
păstra acestă țeră ca un feud atîrnător de sfintul
Scaun.
|
În vreme

ce Andrei

şi Ungurii

sta în cumpănă

între temere și nădejde şi aşteptaă întârcerea lui
Malaspina, ca să vadă de le aduce pace sâi războiii, Mihaiu îşi iea tote măsurile pentre bătaie. E]

îşi întocmesce
iucrul la locul

armia, își aș€dă tunurile, pune tot
-săă, şi, înaintând spre Sibiiu, tră

mite un crainic cardinalului ca să
spună că el
voiesce să cruțe sângele creştinilor, că el nu vine
a să 1 verse, dar că, în numele împăratului să “i
asigureze învoirile ce i se dedese și i se Jurase de
Sigismund, cum și să'l facă a intra în stăpînirea
acestei feri; că cardinalul ţinea un principat ce nu
era

al lui;

în sfîrşit

îi declară

că,

de nu va lăsa

mai curând armele spre a se supune la M. S,, el
îl va goni de pre urmă cu foc şi cu sânge până îl

va

scâte

afară din

acestă

ţeră.

XX.

La acâstă vestire trufașă, prințul Andrei, perdend sperarea de împăciuire cu care în zadar se
măgulise, mâniat peste măsură, trămise înapoi pe
<rainic, încălecă calul și porunci lui Gaspar Corriș,
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generalul-şef, d'a forma rîndurile şi d'a întocmi
armia de bătaie. Locul unde armia fu întocmită
era o câmpie; nu pre bine al&să, aședată între
oraşul Sibiiului şi târgul Şelimberg; acestă câmpie
este din natură așa de nepotrivită încât pămîntul
se plecă din partea Șelimbergului și dimpotrivă se
ridică din partea oraşului Sibiului ; întinderea et

este d'aprâpe
sărit, urmând

patru mii paşi. Mihaiu era spre r&rîul Sibitului, Andrei era de cea-l-

altă parte a rîului, spre apus. Armia lut Andrer
fu întocmită astfel că ea ocupa partea cea mai de

jos a câmpiei, închisă de ambele părți între oraș.
și rîul Sibiiii. Mihaiu din contra r&spândise ostașii

s&i parte pe şes și cea mai mare parte pe înălţimile care din sus de Sibiiti şi de Şelimberg se ţinii

de munți,

astfel încât,

de pe împrejurări,

voevodul

de locotenenți pe

Francisc

putea alege scii de pe natură scii de pe voinţă, un
loc mal priincios, în vreme ce prinţul Ancrei n'ar
fi putut lua decât unul mai răi.
Întocmirea armiei lur Andrei era acesta: la
centru o miie călăreţi, al căror cap era vitezul

Moise” Stcutul, avend

Sevri şi pe cei duci Toma, unul Czomortany, celalt Becz, ambii S&cui şi vestiți în război ; pe
lângă diînşii erai trei sute Polonesi armaţi cu arcuri, pusci şi săbii, comandaţi de un: nobil ŞI Voinic Polon. La drepta erati aşegaţi pedestraşii, luaţi
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din garnizone și o miie
manda

Stefan Lazar,

Sași;

acestă aripă o co-

războinic harnic,

care se ilus-

tra-e în războiele cu Muscalii în vremile lui Stefan
raiul Poloniei ; acestuia se dete ca ajutor George
Aradi, ungur, căpitan al pedestrașilor Brașovului,
carele se afla pe lângă Andrei încă din naintea
năvălirii lui Mihaiu. La stânga veneai întîi 600 pe:
destraşi pretorieni, diși a/faşzrzz, de pre uniforma
lor; capul acestei cete alese era Mateiă Pereseth,
voinic îndărttnic, având de locotenent pe “Francisc
Turi. După dinșii venea o armie ajutătre, povăuită

de Petre Huszar

și Stefan Tahi,

ambii unguri

«din Ungaria care fuseseră pentru vestea vitejiei lor
chemaţi de prinţul Sigismund în Ardel. Huszar
priimise
de la Andrei
comanda întregei aripe
stânge. Alături cu 6stea lui Huszar, tot la stânga,

venea cei mai de căpetenie magnați și nobili,
Melchior Bogathi, Niculae Zalasdi şi mai mulți
alţii, iar la stânga

lor

era

Andrei

Barcsai,

banul

Lugoşului, cu o călărime voinică, Gaspar Sibrik,
căpitan al călărimei pretoriene și junii nobili ce
slujea la palat, al căror regiment se urca la 400
Omeni, adăogit încă cu mai atâți pedestrași aleşi,
veniţi, cum se dicea, de la porţile Comitatelor. În
a duoa linie venea falangea si corpul armiei de
reservă, formată de Gmenii Comitatelor şi de nobilime. Capii erai Ion Iffu, numit Jaunele, de pre
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lui, carele era

frate vitreg

cu prinţul An-

drei, Stefan Toldi, George Ravazdi, Stefan
dintre senatori, Baltazar Corniş, azemen€

Bodoni
senator

şi fii al lui Gaspar Corniș, precum şi mulți alţii.
Capul tutulor era Gaspar Corniș, dar fiindcă în calitate de general-şef, el comanda tâtă armia, Pan.
cratie Sennyei luă în locu-i comanda acestei trupe.
La spatele 'ei veneaii 600 călăreţi ai căror capi
eraii Benedict

Mendzenti,

Mihatu

gang Petki şi Stefan Beseni.

Szeinere,

Wolf.

Astfel întocmindu-se armia, Andrei se apropie
de capi și le ţinu un cuvînt lung plin de patimă,

fără demnitate și cuviință,
meţia și obrăznicia ce mai

Ungurul către Român.
imputa

lui Mihaiu

în care se vădesce
tot-d'auna

El nu se mulțumi

mustrările

se-

a întrebuințat

obicinuite

numai a
atunci

de

Unguri, că s'a arătat ingrat către dinşii, care l-ati
ajutat da se face Domn și Pai mântuit de Sinan;
dar încă aruncă înjurături grâse și nevrednice asupra lui și a naţiei române: «Mihaiu, dicea Andrei,

<e un șârpe pe care la hrănit în sînul s&ă, şi al
«cărui venin umblă să”l otrăvescă. Fraţii lui pasciă
«şi astă-di porcii şi caprele în pădurile Ţării-Ro«mânesci. El semănă mai mult unui dobitoc fioros
«decât unui om. El sa unit cu tilharii şi cu ţă&ra<nii, semenii lui din tâte ţinuturile, spre peirea
«nostră.

Nu

vă

temeţi,

adăogi

el, de acestă

nație

j

—

«prâstă şi defăimată,
«nație

de

robi,
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de vecuri

pe care

se

dajnică

cuvine

Ungariei

a "i bate mai

«bine cu nuiele și bețe dezât cu ferul.» Apoi spre
a aprinde și mai mult mânia ostașilor săi în con:
tra lui Mihaiu şi să le dovedescă reaoa lui credință,
el puse de citi tractatul de alianță ce acesta încheiase cu Ravazdi şi Vitezul' şi 7] întărise prin
jurămiîntul lui și al boierilor. Andrei uita numai
a spune că el afost cel d'întii care călcase și rupsese acest tractat prin comploturile sale împotriva
lui Mihaiu şi prin pacea ce încheiase cu Turcii.
După

aceia cardinalul

sale, într'un
timplările

se aşedă

la drâpta

falangei

loc înălțat, spre a priveghea tâte în-

războiului

şi,

pentru

ca

locul

stă

să

p6tă. fi vădut de către ai săi, el puse înainte-i un
stez mic pe care era ţesut cu aur litera A. El
purta

platoşa

ostășescă

şi

încăleca

un

cal

negru

şi generos, ce "l avea în dar de la Sigismud Bathori ; lângă dinsul sta Stefan Csaki din Mediaș,
George Palatici și vr'o câţi-va alți nobili dintre
Săcui.
:
XXI.
Mihaiu

cătă

la

întocinirea

6stei

lui Andrei

şi

depre dinsa îşi întocmi pe a sa. El vădu că Andrei întărise mai bine cu oşti aripa stângă, apoi
centrul ; iar aripa dreptă era cea mai slabă; deci
el hotări a'și concentra silințele și isbirea asupra
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acestii din urmă aripe a dușmanului
şi a centrului, refusând a înhăța bătaia între
drepta lui și
stânga dușmanului. Pentru aceia
el întări bine
stânga sa față cu drepta lui Andrei,
puind acolo

pe Baba-Novac, vestit general pe
acele vremuri,
cu catanele și haiducii săi; la
drepta, era călări-

mea, serbescă, o câtă de Kazaci și alta
de Mo!doveni. La centru eraă Ungurii, având
cap mai mare

pe George

Mako;

iar capii

cohortelor

eraii

Fran-

cisc Lugaşi, Dimitrie numit cel Mare,
George Horvath, Mihaiu Gyulai, Lupul Noak şi
alţii care comandaii batalisne sei companii. În
dosul lor era
Polonezii cu o smă numerâsă de
Kazaci şi călărimea românescă. În sfîrşit venea Miha
i cu falanga
sa, o trupă de o miie Săcui, împr
eună și boierii
cu milițiile lor. Trei cruci mari între
gi de aur erai
dinainte lui Mihaiu şi îndată după
cruci venia

eroica lui soţie, dâmna

Stanca.

Penă

a nu

se în-

hăţa oștile la luptă, Mihaiu protestă
printr'un crainic
ce trămisese în tabăra lui Andrei,
pentru sângele
ce are să se verse,

că,

împotriva voinţei

sale,

car-

dinalul îl silesce a se bate. Apoi
el declară că dă
iertare tutulor celor ce voră voi
a recunâsce pe împăratul de stăpân. EI propuse încă
de a se cruța
viaţa celor ce vorii voi să fugă
dintr'o tabără în-

tralta, scii căci spera că un mare numă
r din sol-

dații lui Andrei

vorii trece

$2,016.—4Aut. Rom. N, Bălcescu, Ih

la dinsul,

precum se
15
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şi întimplă, s6ă că voia a da Ardelenilor un semn
de buna lui voință către dînșii.
Mihaiu,

trecând

în fruntea oștilor,

cu cuvinte scurte și energice,

le vorbi puția

ast-fel

unor ostași doritori de a se bate.

cum

trebuia

Purtându-și în

drepta și stânga trupul, ochii şi braţele sale, Domnul

mai

mult

prin

gesturi

expresive

decât

prin

cuvinte îndemna pe ai săi, dicându-le: «Aic€ (și
«arăta tabăra sa), aic€ este dreptatea, aice pri«cina cea bună, tocmelele, legăturile şi jurămintele
«de pace, împtratul şi Dumnegei. Grăbiţi dar, căci
«cu biruinţa vă aşteptă o glorie mare şi o bogată
«pradă, Tar dușmanul (întorcându-și mâna către
«cinsul) ce are re pe semă-i, fără numai credința
«ciilcată în picidre şi jurămîntul batjocorit, lipsa
«de ori-ce bărbăţie, vicleniile, cursele, sfaturile oţe«ritâre cu Turcii şi nelegiuirea unor legături vi
«novate? Subt un cap chiemat la cele sfinte, soldatul
«e pângărit; subt o purpură sfintă e un pept ne«vrednic şi răsvrătit către cer. De la unii ca aceş
«tia ce mai e de așteptat? fără numai aceia ce et
«nc arată: inimi înduoite, tremurul trupului lor, bles
«teme femeiesci şi prin urmare fuga mai nainte de
«a

se

bate.»

Ast-fel scurt cuvintă Mihaiu și grăind, chipu-l
fulgereză, ochii scânteiază şi focul inimei sale
aprinde în inimele ostaşilor s&i un eroic entu:
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siasm. EY sunt siguri acum că voră birui.

Domnu!

dete

ambele

porunci îndată a se invoca în tâtă tabăra
de trei
ori sfintul nume al lui lisus, O strigare mare
sej
inălță de o dată la ceruri; semnul de bătaie
se:

și trimbiţele

începură

a suna

din

tabere.

XXII,

Era gece cesuri de dimineță (1%2s Octomvrie)
când începu bătălia printr'o furi6să năvălire deam-

bele părți. Sunetele trimbiţelor, urletele tunurilor,
înfiorătârea şuerare a ghiulelelor ce se încrucișaii

în aer, clăncăitul paloşelor, strigările luptătorilor,
fumul prafului, care în mijlocul sgomotului întuneca cerul, tâte acestea răspândeaii în tâte părțile»
spaima morţii şi curmaii vieți fără număr. Tunurile lui Mihaiu-Vodă erai așegate pe un loc mai
bun decât ale Ungurilor şi ară fi făcut mult răi
acestora de ar fi avut tunari mai meșteri, căci ghiulele, aruncate pre sus, treceai preste capatele Un. gurilor, lovind numai virfurile lăncilor şi le făcea
mai multă spaimă decât vătămare.
D'abi€ se începuse bătaia, când un nobil român
din stea lui Andrei, anume Daniil Zalasdi, îşi
lăsă postul ce i se încredințase și, dând pinteni

calului, trecu

în tabăra nâstră, Talentele

sale şi

:

:

—
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fav6rea prinților Bathoresci ridic
ase pe Zalasdi
dintr'o treptă de jos la aceia de
nobil. El făcuse

Bathorescilor

multe

slujbe,

care

strălucise numele

lui. Cinstea şi slujbele făcute şi prii
mite Par fi îndatorat

a rămân€

credincios

lui Andrei,

dar

gia-

sul sângelui îl împinse, cu marea
mirare şi întristare a Ungurilor, în tabăra lui Miha
iu, Spunii că ei
făcu cunoscut lui Mihaiu posiţia
armiei vrăjmașe.
“Curând după aceia, vom vede
cum Ungurii r&Plătiră lui Zalasdi cu mârte cumplită
pentru acestă
faptă.

|

Cea d'intii isbire o făcu
vitejie,

în capul

călăreţilor

Baba-Novac cu recea-i
săi,

asupra

lui

Stefan

Lazar, pe care "1 avea în faţă; dar
cu tâte silințele ce puse, el fu respins înapoi de
voinicii pe

destrași ai acestuia.

Îndată

Mihaiu

îi trămise

în

ajutor o trupă voinică de călareţi arma
ţi cu lance.
Eraii călăreţii Unguri și SEcui comandaţ
i de George
Mako. Aceştia, ajungând în mijlocul ostaș
ilor lui
Baba-Novak,. uimiţi de neisbinda lor, îi
îmbărbiteză din noii, şi împreună împingend înain
te caii lor,
cadă peste oștile lui Lazar şi ale lui
Andrei; apei

despărțindu-se in dou& trupuri, unul
se lasă asupra
pedestraşilor, care siliseră pe Baba-Nov
aca
da inapoi,

îi măcelăresce grâznic, călcând pe unii în
picidrele
cailor lor, lovind pe alţii cu lănci
le. Acolo pen
Stefan Lazar, ce comanda acestă
aripă. EI se

—
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morţii,

asvirlindu-se în mijlocul

măcelului soldaţilor săi şi strigând
: < Voiii să mor
«ca
să nu maj

slujesc

un

popă nemulțumitor

care

“mi-a răpit cinstea, şi vredniciile
mele.» Cel-l-alt
trup cădu peste Gstea lui Moise
ce-i era în față,

Aci

se

făcu

o mare

ucidere,

căci

find

punc

tul
principal al bătăii, și o parte
şi alta se purta, cu
bărbăţie şi se vătămară
grei. cUngurul», — dice
Hethlen— era în luptă cu Ungu
rul; unul se bătea
“spre a apăra Patria, cel-l-alt
spre a o robi.» În
sfirşit, după ce se luptară
cât-va cu puteri de o
potrivă,
Moise

trămițend Mihaiu încă un
ajutor la ai săi,
Stcuiul fu împins înapoi
de Mako şi perdu

multă lume în retragerea sa.
Un steg învestit cu
semnele Bathorescilor fu răpit
de la 6stea sa; stegarii 'Foma numit Grecul,
Stefan Szeplaki şi Tudor Colbaz fură omoriţi.
Petre Huszar din aripa stân
gă, vădând stea lui
Sloise că a dat înapoi şi
că bătălia este mai perdută, grăbi a alerga înir'aju
torul lui Moise cu
voinica
trupă

de lănceri ce comanda
şi,

dând asupra Ungurilor şi Sârbilor
lui Mihaiu, osteniți de o
fangă luptă, îi respînse înap
oi. Vădend acesta, Midaiu cu rămăşiţe călărimei
sale unguresci şi româ-

pesci,

cu cea

mai

mare

parte din reserva

sa, alergă
115uși asupra lui Petre Husz
ar, dă ajutor Uagurilor
şi Sârbilor săi şi, după
multă vărsare de sângă,
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; respinge înapoi tâte trupele lui Huszar, încremenite de atita voinicie. Mihaiu însuşi alerga ca un
lei prin mijlocul vrăşmaşilor, ţiind în mână sabia
sa grâznică și ameninţătâre, cu care dobora în
drepta și în stânga pe câţi întimpina. El nu se
mulțumi însă a inima pe ai săi prin exemplul ce
le da, ci încă prin cuvinte îi îndemna, îi împingea,
îi îmbărbăta spre a se folosi de acest minut priincios ca să spargă de tot armia dușmană.
XXIII.

Ungurii acum perduseră bătaia; armia lor în răsipă fugea în tote părţile ; reserva numai singură
mai

ţinea.

Acestă

trupă

numerâsă

care încă nu dedese în bătaie,
cele-l-alte oști, le opri din fuga
întorce

spre

armia

improtivnică.

și curagiosă,

stătu în ajutor la
lor şi le sili a se
Andrei

Barcsai,

Moise Stcuiul, Stefan Tahi, Petre Huszar şi cei-lalți capi, temându-se ca isbânda lui Mihaiu să nu
se prelungescă și, spre a pune stavilă furioselor
„sale iMiri, se indemnă și se îmbărbăteză unii pe
alții, își pună în orinduială bataliânele ale căror
rînduri eraii stricate și, cu energia disperării, cu
o numerâsă călărime de lănceri și cu tâtă pedestrimea guardiei, furios se aruncă asupra lui Mihatu, mândru şi sigur acum de isbinda sa. Lupta
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reîncepe atunci cu mare învierșunare din amendouă
părţile și ajunge

îngrozitâre,

desperată.

Românii

şi Ungurii se sfişie unii pe alții ca nisce tigri flămângi, sciind bine că preţul biruinţei e frumâsa şi
mănosa f€ră a Ardclului. Unii se luptă ca sto ţină;
cei-lalți ca să iea înapoi moştenirea părintescă. Biruința multă vreme stătu nehotărîtă, pen& cârd
silințele desperate ale Ungurilor şi împrospătarea
&ştilor lor, sparseră 6stea ostenită a lui Mihaiu și
O siliră a da dos. Cea mai spărmântătâre neorinduială intră atunci

în rîndurile acelor

ostași,

care

cât-va timp înainte eraii biruitori, Fuga lor fu atât
de repede, încât cu mare grei Mihaiu isbuti a "i
opri în loc. Călare pe un cal spumegător, plin de
foc, acoperit de sudâre şi de praf, el alerga într'e
parte și într'alta, întrebuințând când îndemnările,
când amenințările, când însăși loviturile, spre a
întârce pe ostașii săi la bătaie. EI isbuti mai întîy
prin

autoritatea

persânei

apoi pe lângă dinsele,

strigându-le:

sale

a

opri

stegu'ile;

se nevoi a opri

pe fugari

«Ce va să dică

acestă mișelie?

Ce

«va să dică acestă spăimântare neobicinuită, care
«vă face să lăsaţi a vă scăpa din mâni o biruință
«câștigată ? Voi vă trageţi dintr'o luptă cu noroc
«începută ; voi daţi pas unui dușman îngrozit şi
“în răsipă a 'şi aduna puterile. Unde sunteţi voi,
” «vitejii mei soldaţi, care odinidră aţi pustiit Bul-
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<garia, care aţi sdrobit armiile
lui Caraiman şiale
«lui Ahmet, care ați îmbogăţit
era Românescă
<cu jafurile Barbarilor? Pentru
ce puterile vâstre
“sunt acum topite, mânile vâstre
slăbite şi inimile
<vostre fără bărbăţie? Şi — acei
a ce este ruşinos
«de spus, nevrednic de făcut, —
pentru ce mânele
<vOstre armate chiamă în ajut
orul lor picidrele
<«vâstre nearmate? Astfel 6re
o să biruiţi şi o să
«luaţi Ardclul? Astfel o să umpl
eţi casele vâstre
«de dobindă? Pentru ce dar
nu vă opriți? Nu
«vreţi Gre mai bine a dobindi
astă-di gloria decât
«0 vecinică necinste?> Prin
asemen€ cuvinte “i
apostrof
a

Mihaiu ; dar Spaima

era

mai

loc,

numit

puternic

ă
decât rușinea. Ea biruia nu
numai cuvintele, ci
încă rănile şi loviturile. În dosu
l taberii Românilor
era un d€l năltişor, înconjurat
cu şanţuri lingă
satul
Heltau.

D'abic

Cisnădiei, Mihaiu

în

isbuți

acel

a opri

fuga

tufişul

ostașilor,a

i întocmi în orînduială și a “i întâ
rce cu faţa că-

tre duşman.

XXIV.
Ungurii făcuseră un pas mare
spre biruinţă și
arii fi putut isbuti a sparge
cu totul și a răzlăţi
Ostea nâstră spăimentată şi
pusă pe g6nă şi a îm-

pedeca

pe Mihaiu-Vodă

a O întocmi

din noii, daca

—

acei ce comanda
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reserva

arii fi dus'o

în ajutorul

lui Barcsai și a lui Moise, care isbutiseră a înfrânge
armia română; dar Corniș şi Pancratie Sennyei
ţinură în nemișcare

reserva

ce era

sub

comanda

lor. În vremea aceia, Mihaiu îşi clăti oștile din noii
asupra vrăşmașului. E! porni înainte două cete de
Polonezi ce nu dedeseră încă în acea di, care năvăliră cu furie asupra oștilor lui Barcsai şi Moise,
ucigend
Barcsai

şi răsturnând totui dinainte lor. Moise. şi
sprijiniră cât-va acestă furtunâsă isbire ;

dar, văgând că nimeni nu le vine într'ajutor, că
flancul lor descoperit e ameninţat de Mihatu, se
tragii cu grabă spre reservă. Atunci o câtă de Poloni ce slujiaii în armia lui Andrei, vădând fuga
Ungurilor şi credând că bătaia e perdută de dinşii, treci lângă compatrioţii lor în armia nâstră. În
vreme ce se petrecea acestea, Gaspar Corniş, generalul-șei al

dușmanului,

voind

să

facă

o

recu-

noscere spre drepta ca să vadă ce e de făcut în
Starea de atunci a luptei, fu fără veste ocolit de
scadrânele moldovene ce slujeaii în armia nâstră;
il prinseră

și '] aduseră

dinaintea

lui Mihaiu,

cunoscându-l de mult din soliile lui şi
virtutea şi vrednicia

ce împodobeaii

care,

respectând

pe acest lău-

dat războinic, îl trată bine şi "1 puse în loc sigur
ca să nu i se întîmple nimic. <Aă fost unii,
— dice

Bethlen, — «vrășmași ai cinstei și ai reputaţiunei lui,
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- «care aii dis că Corniş de bună voie şi într'adins
«sa lăsat a fi prins şi dus la Mihaiu, fiind din
«partida împăratului.» Analiştii străini staii însă la
înduoială

despre

acâsta.

Prinsârea

fără veste a ge-

neralului-șef, desertarea Polonilor, spargerea oștilor
„Îui Moise și ale lui Barcsai, încremeniră de spaimă
«pe Andrei și pe ostaşii săi, încât ei nu mai îndrăzniră a ţine luptă cu Mihaiă, în vreme ce acesta,
„reimbărbătând pe ai săi, se aruncă puternic înainte, taie, turbură și pune în neorînduială tâte
cetele unguresci.
Era acum trei cesuri după amiadi. Andrei, care
de la șcpte câsuri dimincța stătuse în acelaş loc,
vădgend

acuma,

după

o bătălie

de cinci cesuri,

ar.

mia sa în răsipă, fără speranță dea mai indrepta
bătaia, gîndi la sine spre a se mântui prin fugă,
de pre povaţa unora şi, înainte de scăpătatul ss.
relui, el îşi părăsi postul și armata, luând fuga,
însoţit fiind de o sută de călăreţi, între care erati

frate-săii Ion Iffiu, Ion

Gerendi, George

Falatici,

Ion Beldi cu fiii săi Pavel şi Clement, Toma Czomortany, Nicolae Mico și mulți alţii. Ostea lu
Andrei, părăsită astfel de prinţul să și lipsită de
generalul săii robit, căută a mai ţine până la sosirea nopţii, ce nu era departe, ca să se potă trage
10 siguranţă. Obosirea armiei nâstre o ajută întru
acesta. Nâptea acum sosise şi bătaia tot mai ţine.
-

Pancratie

Sennyei,

Moise

Săcuiul,

Stefan

Toldi,

Petre Huszar mai sprijiniră încă mai mult isbirt
ale lui Grigorie Mako, când pe la opt cesuri Mihaiu, înțelegend de fuga lui Andrei şi pricepând
că bătălia nu mai este nehotărită și că rămâne
nemai a o sfirşi, împinge înainte câte-va cete din
Ostea sa, dicându-le: «Feţii mei, mai opintiţi încă
«o dată; biruinţa e a vâstră; vitejia vâstră mi-o«chezășuiesce.> Năvala acestor cete sparge cu to« tul rămăşiţa oştilor lui Andrei şi le pune pe fugă.

«Ei se tragii în tăcere,— gice Bethlen,
— cu paşi grab«nici și fără rânduială, părăsind Românilor tabtra,
«biruinţa şi patria.» Ai noştri se aruncară îndată
în tabăra ungurâscă, nnde găsiră şi prădară mult:
aur, argint,

haine,

cai, corturi,

multe

steguri

şi

patru-deci' şi cinci tunuri. Ostașii noştri petrecură
n6ptea aceia prădând tabăra ungurâscă şi sărbăYorind biruinţa lor prin mese, cântece şi chiote de
veselie. Armia lui Andrei lăsase pe câmpul bătăliei 2027 morţi şi aprâpe la 1000 răniţi şi prinşi.

Între acești din urmă,

afară de generalul

Corniș,

căguse și George Ravazdi, pe care Săcuii, urându-l de msrte pentru tirania cu care pedepsise revolta lor, îl omoriră a doua-gi după bătălie. Asemen€ păţi de către Români și săcuianul Wolfgang
Corniş.

Toţi

cei-l-laţi prinși,

cu

mărinimie

de Mi-

haiu fură liberaţi. Perderea nâstră a trebuit încă st
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fe însemnată, deşi mai mică
decât a Ungurilori).

Dintre

ai noştri încă rEmaseră

tași de rînd, în vreme

morți mai mulţi os-

ce din Unguri picară mulți

nobili, între care, afară
de cei mat sus însemnați,
fură Francisc Tholdalesi,
Ion Sassaovi, Mihaiu Cul-

penius ce purta stegul guardiei
,
niil Rako și alţii.

Ion Berende, Da-

«Multe muieri ungurdice
,—dice Stavrinos

,—r&maiseră văduve în diua aceia
; turburatu-s'a sorele şi
dliua s'a întunecat; praful
în aer se înălța şi pă<mintul tot s'a roşit de
sângele vărsat... Să fi vă.
<dut acolo trupuri mârte
şi tineri viteji cum zăceaii
<în țărină, goi fără suflare.
» Leşurile ce stai mormane în câmpie, fură adu
nate de locuitorii Sibiiului şi îngropate tâte la o
laltă. Astfel acei ce cu
puţi

n

în ainte eraă

dușmani

învierșunaţi,

natura, se lăsară fără împo
trivire a
intr'acelaş mormiînt. Fiin
d-că gr6pa
tea cuprinde atâţia morţ
i, grămădiră
peste altul, puind între
fie-care din
DIR

mijlocind

fi impreunaţi
făcută nu putrupurile unul
eleo mână de

1) După istoricul Ortelius
,

mor ți lui Mihaiu nu trec
eaii peste
de cregut într'o lupt
ă așa de
iungă şi Învierșunată,
Bethlen pretinde că din
ambele părți iîmpreună periră 2000
ostași, Istvanfi spune
că din 6stea cardinaiului periră numaf
II18 ostaşi. De Tho
u şi Bisselius numără
3000 6meni Perduţi
de Andrei. Apoi Mon
treux exagereză ace
umăr, urcându-l
s
la 12 mif,
200

Omen,

acela

ce e anevole

”

—

€rbă,
tindea
reros
«ment

n>
2 Se

astfel încât se făcu o movilă mare, ce se înla un mil de oraș, și «careva fi,—dice duBethle
— cpentru
n, vecurile viitâre un monuvecinic de peirea Ardelului.>

Astfel fu bătălia de la Sibiiă, una dintre ceie mai

vestite în analele gloriei române,
mare prin resultatele

ei, căci

pâni ai Ardelului,

ne

Ea fu mult

mat

făcu

stă-

îndată

XXV.

A duoa-gi, vineri 29 Octomvrie, la răsăritul s6relui, Mihaiu porni în deosebite direcţii, numerâse
cete spre a lua în gână pe dușman. El le porunci
ca să fie cu mare

îngrijire,

nul să umble a se aduna

ca nu

cum-va

0 cursă. Spre a ispiti bine starea lucrurilor,

mise spioni în tâte

dușma-

unde-va şi a întinde vre

părţile, mai

el tră-

ales spre Alba-

Iulia, poruncindu-le d'a-i raporta îndată. Într'adevăr eşise vorbă că spre Alba şi Cluș, prinţul Andrei
făcea pregătiri de război și că ridicase un mare
numer de soldaţi.

Mihaiu

însă cunoscu

îndată

că

nicăiri nu se află oști ca să îndrăznescă a sta 'sciă

de faţă, sâi pe ascuns împotriva lui biruitor, și
hotări a'şi duce armia drept la Alba-Iulia, spre a
Stăpîni acâstă capitală a Ard€lului şi, împreună cu
dinsa, țera tâtă.
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Într'aceiaş vreme făcu de obște cunoscut prin
proclamaţii și prin crainici : că în ori-ce parte se
va arăta Andrei Bathori să'l prindă și să i-l aducă
ia Alba, viă scă mort, făgăduind o bună răsplătire
pentru asemen€ slujbă și declarând că va pedepsi strașnic pe aceia ce îi vori da lăcaș seci îl
vorii scăpa. El porunci încă a se închide tote trecerile și porni 1200 Gmeni din 6ste de împănară
tâte drumurile, căutând pe Andrei. La Alba-Iulia
Stefan Bathori şi Ladislau Gyulasi, pe care Andrei îi însărcinase cu administrația ţării, cum aflară
de bătălia nefericită pentru dînșii de la Sibiu, luară
ce aveati mai scump şi, cu o mică suită, fugiră,
Gyulasi la Ceh, iar Stefan Bathori mai intii la
Cluș,

apoi

la cetatea

Husta,

pe

hotarul.

Poloniei.

Acolo aşteptă cât-va, dar perdând sperarea d'a căpăta ajutore de la Poloni, el se duse la Şimlăi,
loc

unde

de

se trage

casa

Bathorescilor,

Cum se vădură liberi prin fuga lui Stefan Bathori, Albenii se grăbiră a porni dinaintea lui Mi, -

halu

trei deputați,

Gmeni

înţelepţi

și elocuenţi,

anume Martin Thuri,. Stefan ce "i dicea Sartorius
şi George Nagilabu. Aceștia găsiră pe Mihatu tă.
bărit nu departe de Sibiiă şi, înfățișându-i nisce
cupe de aur și alte daruri scumpe, îlrugară ca să
fie mai mult cu îndurare decât cu asprime, să nu
pustiască

un

oraș

biruit

care se predă

fără împo-

.

trivire

şi să nu dea jaf o capitală unde el are să

locuiască ; că ei staii gata, pentru protecţia ce le
va da, a se jertfi, ei şi tot ce ai, pentru diînsul.

La acestea r&spunse Mihaiu «că el n'a întreprins
«acest războiii spre a strica acea țeră și că iubesce

«mult

mai

bine

a

o ved€

<avuturi şi bucate decât

semnată

şi plină

de a o pustii și a o

«ina cu crudime ; că el a vrut numai

de

ru-

să aducă pe

«locuitori la credinţa către împăratul, ce ei îi ju«rase şi apoi aii călcat jurămîntul nesocotind le
<gile dumnedeesci şi omenesci; că gândul lui,
«<cuprindend ţera, n'a fost altul fără numai de a

<infrânge pe rebeli, a da pacea şi liniştea popre«lor; pentru aceia, el nu va face nici o smintelă
«nică locuitorilor Albei, nici tutulor celor ce voră

<recunâsce autoritatea
«cu t6tă bunătatea

sa,

sa,
câtă

<dincioși.>

ba încă el
vreme

îi va însoți

îi voră

fi cre-

XVI.

Într'aceia Mihaii-Vodă, ridicându-şi tabăra de la
Bibi, înaintă cu încetul spre Alba-Iulia. Prin tâte

oraşele

pe unde

trecu

prin cale, locuitorii

alergaii

înainte-i cu daruri, trăgând pusci în semn de veselie și priimindu-l cu mare dragoste și entusiasmApropiindu-se de Alba, locuitorii oraşului şi ai
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judeţului îl întîmpinară cale de o leghe

multă cinste şi daruri.

înainte cu

În capul lor era episcopul

catolic Dimitrie Naprazdi, înconjurat de tot clerul
stu. El felicită în numele poporului pe Domn de
sosirea sa, urându-i tot felul de fericiri, o domnie
vecinică asupra ţării Ardelului ce el dobindise cu
sabia, o viaţă îndelungată și isbângi multe care să
se adauge unele peste altele. În aceiaş di, luni
1 Noemvrie (5. n.) Mihatu-Vodă intră cu mare
pompă în capitala Ard€lului. Dorinţa ce ades€ avea
d'a face întipărire asupra popdrelor printr'o strălucită privelişte, adăogindu-se la vesela îmbătarea

unei

isbândi de atâta vreme

dorită,

făcu pe Mihaiu

de puse în acestă intrare triumfală o podsbă neaugită în părțile nostre. Intrarea sa făcut
prin

pârta Sfintului George.

De la acestă pârtă până

la palatul domnesc sta înșiraţi ostași de
ambe părțile căiei, în mai multe rinduri, în dosul cărora
se grămădise mii de mii de popor. Inainte venea
episcopul și clerul stă, corporaţiile orașului,
apoi

o bandă

de musică,

care se compunea de opt trim-

biţe ce cu multă armonie modulaă sunetele
lor,
de atâtea tobe de oţel de pre obiceiul turcesc, de
un bun număr de flaute și fluiere. În urma acestei
orchestre venea Mihaiu călare pe un măreț calalb.

Opt copii de casă, învestiţi cu
Cungiuraă calul Domnului.

mare

eleganţă,

în-

—
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Mihaiu purta pe cap un calpac unguresc împo:
dobit cu o fulie ncgră de pene de cocor, legată
cu o copcă de aur; o mantielungă albă de mătase
țesută cu fir, având

pe

de laturi ţesuţi vulturi

aur; o tunică albă de aceiaşi
rapi de

mătase

albi,

cusuţi

materie;
cu

petre

de

lungi cioscumpe

și

cisme de saftian galben ; de brâi atârna o pală de
Taban,

împodobită

cu aur şi rubine.

O cetă de dece lăutari urma îndată după

cântând cântece

naţionale.

Opt

seidi

Domn,

duceaii

de

frîi opt cai acoperiţi cu șele preţise, lucrate în
aur şi argint și împodobiţi la cap cu pene mai.
Apoi venea o mulţime de boieri și ofițeri străluciți, toți călări, şi o numerâsă trupă de soldaţi.

Lîngă Domn se purtaă stegurile lui Andrei Bathori, luate în bătălia de la Sibiu. Ele eraă desfăcute și plecate spre pămînt în semn că Ardelul
este supus,

Astfel, în mijlocul concertului trîmbiţelor, tobelor
şi altor

instrumente,

în

sunetul

clopotelor

şi în

vuetul tunurilor, cu care se uneaii strigările de bucurie ale poporului, infră Mihaiu în capitala Ard€lului şi trase la palatul domiiesc: "Ia cale, pân”a
nu ajunge la acest palat, Mihăiu spunii că se îndreptă către un nobil ungur Stefan Bodoni, ce că-

duse prins în bătălia de la Sibiu şi-l întrebă unde
Ru A
ar fi mai bine să tragă. — «Fără
înduoială,
— gise Bo:

42,0

Aur, Rom,

PP. Bălcescu. ÎI.
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—

doni,
— «în palatul prinţului Andret.> La care vorbe
Mihaiu răspunse: «Ce? nu sunt eii încă biruitorî» —
mirându-se că încă se da numele lui Andrei unui
palat, care acum era cu drept cuvînt al săi. Totă
ostășimea se împărţi în liniște şi cu orînduială prin
ospătării și case publice, fără a face nici o pagubă

scă vătămare

locuitorilor.

Nimeni

n'ar fi în-

drăznit a face vre un r&ă, sciind pe strașnicul Domn
acol€.
Exemplul Albenilor fu urmat de locuitorii tutulor
oraşelor țării, care se grăbiră a trămite deputaţii
la Mihaiu spre a'i aduce închinăciunile şi credinţa
lor și a cere mila şi ocrotirea

lui.

Cetatea Clușului

la cea d'întiiii somaţie ce i se făcu, se închină în
4 Noiemvrie și priimi în garnizonă 1000 soldați
sub comanda banului Mihalcea. Mihaiu porni 3000
soldaţi spre a aduce la supunere tâtă țera de jos,
și într'aceiaşi vreme scâse un decret deosebit, prin
care făgăduia mila şi iertarea sa tutulor de o potrivă, de ori-ce trepta arii fi, care vori depune armele și vorii asculta de dînsul şi de slujbaşii săi.
EI ohști acest decret în tâte părţile prin obicinuţii curieri. Astfel, tâtă ţera Ardelului până la Solnocul din acest ţinut, era acum supusă lui Mihaiu,
deosebit numai de cetăţile Husta şi Uicara. Mihaiu
începu a purta titlul următor: «Mihaiu Voevodul
“Ţării Românesci, al sfințitei Maiestăţi Cesaro-Cră-
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ciesct Consiliar şi Locuţiitor ăsupra Ardelului și
al
«6stei Maiestăţei Sale dincâce de Ardel şi de păr<ţile lui supuse Căpitan» 1).
Scirea biruinţei lui asupra cardinalului fiind în.
dată dusa prin scrisori la împăratul Rudolf, acesta

se bucură fârte mult ȘI6 vesti Tâtreger” îniperăţii,

dând lui Mihaiu cele mai măreţe laude. 'Tâtă lumea era acum plină de numele lui Mihaiu-Vodă
şi minunată de repedile lui isbîndi. Prin vitejia lui,

pustiirile Turcilor şi “Tătarilor fusese stăvilite şi
creştinii trăiaiă liniștiți sub apărarea sabiei sale pu-'
rur€ învingătâre. Acum tot el, pedepsind pe re-

beli şi împăcând

turburările popârelor,

nile cesarului cZe:Ze Daciilor.

Nimic

da

în mâ-

nu mai lipsea

gloriei lui şi, de pe spusa istoricului Bisselius, lui

i se aplica,

în mintea naţiilor creștine,

vechea cân-

tare de biruință a bisericii, în care se proslăvesce,
ca biruitor al tutulor celor răi, sfintul patron al
vitejilor și mai

cu

osebire

al

Voevod și Arhanghel Mihail.

lui

Mihaiu,

cerescul

Di
1) Noi nu cunâscem bine care a fost natura legămintelor din
nainte între împăratul şi Mihatu despre Ardâl. Este însă pre
de credut că acest titlu Mihalu nu şi l-a luat de la sine şi că
Austria cel puţin i-l făgăduise,

Vom retipări, ca un complement la cele gise despre persâna
domnescului eroii al României, partea ce se atinge de Mihatu
Vit&zul în articolul din Magezina/ istoric pentru Dacia, vol. IV,
1847,

întitulat:
BULETINUL

DESPRE

PORTRETELE

PRINCIPILOR ȚEREI ROMÂNESC ȘI MOLDAVIEI
CE SE AFLĂ

ÎN CABINETUL DE STAMPE DE LA BIBLIOTECA
REGALĂ DIN PARIS !)

Sunt duci ani aprâpe de cânâ, avend norocirea a mă afla în
mult iubita nâstră țeră, mi se vesti că d, dr. Mayer aduse din
Transilvania un portret al lui Mihalu Vit&zul, Eram fârte doritor

a ved€

caracterul

fisionomic

al acestui

racter moral şi politic îl studiez de atâta

bat care pentru Români este nu
armele lor cu o glorie neperitâre,

bărbat,

al căruY ca-

timp, al acestui bir-

numai un eroi cea acoperit
ci încă simbolul ideii de vi6ţă,

ideii de mântuire, sipbolul Unimit lor naționale. Alergaiii atunci
„A

——

7) “Fipărit mai întâiă în Magazinul
5847. Tom. LV; pag. 2i2—237.

istorie pentru

Dacia, Bucuresci,
Nota Edit,

—
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în salonul d-lui Poenaru unde acest potret se afla expus şi, vă
gând o fisionomie care nu'rit spunea nici unul din simțimintele
ce caracterisaii pe acest mare bărbat, mă întorsei citire prietenul

ce mă însoția și “i dliseY. din convingere adincă: «Nu e acesta
Mihaiu al nostru»
iii,
Citii în urmă disertațiunea învățatului d. A. Kurz !) în care
d-lui se silesce a dovedi că acesia. trebuie
portret, și, rămăsei cu tote acestea statornic

ți și a inimei mele.

“

să fie cel acevtrat
în mărturisirea min-

De când mă afiu depărtat de ț6ra mea, în necurmatele mele
cercetări prin bibliotecile mai multor țări, căutam mereii să pot
da după vre un portret al lut Mihai V.V., deosebit de acele ce
se află în cărțile lui Jerozim Orteliu şi Joan Bisseliu, cunoscute de d-l A. Kurz și pe care, găsindu-le şi eii aci, am pus de

mi le-a desemnat, cu tâte că nu mă mulțumeaii.

Când

mă afla!

în Roma, căutat în deșert în bibliotecă, între miile de portrete
ale altor Gmeni vestiți, fără a av6 norocirea a, găsi acest portret acolo unde aş fi dorit mai cu sâmă a 1 ved€. În sfirșit
Dumneeii împlini cu prisos dorința mea,

La 2 ale
Golescu,

acestei

ne duserăm

luni,

însoţit de prietenul

în Cabinetul

mei d. A.G.

de stampe de aci,

ca să

facem

Gre-care cercetări archeologice, Acolo, între altele cerul, fără
multă speranță că voiii găsi ceva, să mi se arate portretele ce
ati despre Otomanii,
condica colecţiunei,
Şese portrete ale
1. Portretul din
făcut copia în uleiii
2. Portretul din

cu pr€

mare

Ungurii, Transilvanii şi Românii vestiți. În
pentru Transilvania, iată ce găsit:
lui Mihaiu Vit&zul, și anume :
cartea lui Jeronim Orteliu, de pe care s'a
dată de d. dr. Mayer la Museul Naţional;
cartea lui Joan Bisseliu. D. A. Kurz arati

cuvint,

despre acest portret

că nu crede a fi cel

-adevărat, căci fisionomia-i este pr6 băwână, de vreme ce e bine
cunoscut că Mihaiu fu tcis la vârsta de 43 de ani. Acefa ce
adauge d. A. Kurz că îmbrăcămintea acestui portret, care i se
pare mai cu totul tureâscă, ar fi o dovadă de neadeverirea lui,
mu mi se pare exact. Singura deosebire între acestă îmbrăcă-

minte de a celor-alte
blană,

lăsată

1) Vedi

portrete, este gugiumana.

la o parte

Magaz.

pe

îstor. Tom.

stinga, în forma

UI, pag. 371

Ac6sta este de

căctulei

ţurcănesci

—
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numaj ceva mat ovală şi împodobită în partea drâptă
cu un
framos surgudu cu petre scumpe. Ei am văgut în ţâră mat

multe portrete de ale principilor noştri, purtând acelaș
gugtumană, precum și aci vre-o câte-va portrete de Unguri
şi PolonY
tot cu asemen€ căciulă. Din potrivă, căciula de la portretul
din
cartea lui Ieronim Orieliii, este necunoscută între Români,
Pe

acest portret se află numele pictorului şi al sculptorulut :
Umbach fecit.

Î. A, Boener se,

de desubtul portretului sunt scrise aceste cuvinte :
Michai!

Wallachiae

Waywoda.

3. Al treilea portret se as€mănă cu acest din sus, din cartea
luf Bisseliu, atât la fisionomie cât şi la îmbrăcăminte;
barba
numai e mai lungă şi încolțorată far nu rotundă ca la celălalt,

Împrejurul portretului se află scris cu litere mari, acestea:
Michat!

Palatinus

Walachiae.

ar din jos de portret aceste versuri:
Fidem,

o vellet, Dacorum

Eximeret

Turca,

hic colla Michael

libera tota jugo 1).

„4. AL patrulea se deosebesce de acestea de sus atât în fisionomie, cât şi în îmbrăcăminte, În acest portret, stampat cam
răii de pe lemn pe o fâie în 40, bustul principelui e întreg, figura e lungăreţă tare și slabă, ochii, ca în tâte portretele lui,

fOrte mari; barbă, de pe moda spaniolă, are numa! la bărbis,
iar pe obrajt puţină; capul e gol, fruntea lată şi rasă puţin,
părul scurt. Sub manta pârtă lorica (platoşe, cuirasse), în
mâna

drEptă un topuz și la cOpsă sabie. Jos sunt scrise aceste cuvinte
cu litere mari:
——

1) Acesta e Michalu care pâte,
locuitori! Dacie! de jugul Tureulud, îndată ee va voi, să mântuiaseă pe toţi
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e

ae

Michail Watvoda della Vallachia îi guale fresse
Micopole ne la Bulgaria, tanna 15981),
şi la vale

cu litere

Ia cîtă aj

mici:

Joan

Oriandi forma

în Roma.

Din sus, în colțul din drEpta al stampet,
este un scut cu o
corână. d'asupra, înfățișând o cetate cu treț turnuri
; fundul ca:
druluY arată un câmp de bătălie.
5. Al cincelea sâmănă în tâte cu al ș6selea,
de care vam
vorbi acum, de şi e mai răii săpat.
Împrejur are aceleași cuvinte,

iar în jos acestea (care nu se ai în cel-l-alt) :
Franco forma.

6. Când

vădurăm

pe

cel

de al ș6selea,

strigarăm

de

odată:

«Acesta estel> Citirea cuvintelor scrise pe portret ne
încredință

desăvirșit.

ce e scris:

Iacă

mprejurul portretului, cu litere mari, aceste cuvinte:
Michael Watooda Walachiae Transalpinae, ufrague fortuna
înstgnis ct în utrugue eadem virtule.
Met. XIII 2,
os

pe

portret,

acestea :

.

cum privi, S. Cae. Mtis,
mai la vale aceste

versuri:

Tanti facit nomen
Christianam,

Christi, Maestatem

et Feclesiae

sub

Pont.

Caesarit, vermp.

Max.

concordiam e

Sai prodigus publicae devotus saluti :

efiam

si diva

omnia

et diri advevsaventar :

Ficta obrutns factis S),

1) Michaiu Domnul Ţărei Românesci care luă cetatea Nicopolei

în Bul.
garia, la anul 1598.
2) Mihaiu, Domnul Ţărei Românesci, strălucitor
în norocire şi în neuorocire şi virtuos în amândouă. In vîrsta de 43 ani,
3) Atât stimă numele lui Christos, Maiestatea
Împăratului Republica
sreştină şi Concordia bisericei sub marele Pontefice,
încât pentru binele pu:
.

VERIFICAT
2017
sub

—

aceste versurf e scris,cu
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litere

S. Caes. Îris. Stulptor Aeg.
» D. D. Pragae.
M. D. C. PAIR

mari:

Sadeler ad vivum

delintavit, et

Acest portrat făcut la Praga, unde Mihatu fu priimmit cu mare

entusiasm, de pre mărturia lui Orteliă, făcut de pe
natură chiar
de sculptorul împăratului, fără înduoială e cel
mai adevărat şi
mai bine nimerit. Gravura e cât se pâte de frumos
făcută și
ast-fel cum acum nu S'ar put6 mai bine face. Fisionom
ia principelui răspunde întocmai închipuirei celor ce aii
studiat caracterul acestui bărbat extraordinar: Figura e slabă, “melancol
ică,
seri6să și cam aspră, în tot, forte frumosă şi cu
multă expresiune, Pârtă pe spate o manta albă cu guler de
blană şi în cap
cu o gugiumană întocmai ca acela ce am descris
mai sus în

portretul din cartea lui Bisseliii,
Fericiţi de acestă preţi6să găsire, not hotărirăm îndată a
ne

deșerta uşorele nâstre pungi spre a stampa de pe
dinsa o gravură frumâsă și credinci6să şi a da în admirarea Românilo
r ads

văratul portret al eroului lor. Preste puţin acestă gravură
va fi
gata şi o vom porni în ţâră 2).
.
Bellevue,

Enşă

Paris, Z847r

August.

blic, nu-şi cruță nici fiinta sa: purcede fpainte fără temere,
chiar şi dacă
sar împotrivi tâte puterile iadului ; prin faptele sale întrece
plăsmuirile

poetice.

1) Aegidiă Sadeler, sculptorul Maiestăţii sale imperiale, Va desemnat
de
pre natură şi l'a dedicat, Praga, anul 1601.
2), Urmarea dulezinului trateză despre portretele altor Domni
ai
ţăei
Românesci şi ai Moldov— ei,
Despre portretele lui Mifeaiu- Pitezul, în număr
de două spie-dece diferite tipuri, vedi: Dim. A. Sturdza,
Memorii asupra

portretelor

Domnilor

Români

în

Aralele

Societăţii Academice

anul_ 1874. Tom. VII, pag. 136—140. :
,
n capul volnmului de faţă, este reprodus
ia Paris şi descris aci sub No, 6,

Fe

Române,

pe

portretul descoperit de Bălcescu
4. E,

