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Prefaţă” 

In doriuța de a contribui la desvoltarea Qus- iului pentru cetirea cărților de istorie și la cunoaş- 
ferea trecutului nostru, am pus temelia acestei 
biblioteci istorice. De la chipul cum această carte 
va fi primită şi încurajată de publicul cult, pentru 
care a fost scrisă, va depinde continuarea nume- 
rilor următoare. o i 

Ca să poată fi înțeleasă şi gusiată de ori-ce : 
persoană cultă, mi-am dat silinta să scriu cât s'a 
Putut de clar. De aceia am lăsat la o parte de- 
faliile inutile pentru ca să nu se îngreuieze  înțe- 
legerea, Din aceiaş cauză am evitat pe cât posibil 
notele şi m'am mărginit să dau bibliografia la 
Sfârşit. Prin aceasta n'am înfeles însă să sacrific 
cât de puțin objectivitatea, indispensabilă cărților de 
istorie, adevărul istoric şi baza strict științifică. 

I. UnRsu



PETRU RAREŞ 
Domn al! Moldovei dela 20 lanuarie 1527 până la 14 Septembre. 

1538 şi din Februarie 1541 până la 3 Septembre 1546. 

MOTTO: „Dumnezeu nu va în- 
gădui niciodată ca un păgân 
să ajungă Domn al ţerii noastre 
cre tine. Aceasta nu se va în- 
tâmpla atâta timp cât noi vom 
domni şi soarele va străluci“. * 
(Rareş către Regele Poloniei în 
1532). 

CAP. 1. 

Oscilare între Habsburgi şi Zapolya 

Tinereţa lui Rareş. 

Unii oameni Sunt ursiți de soartă să aibă viaţă 
sbuciumată. Petru Rareş a fost dintre aceștia. N'avem 
nici o ştire precisă asupra tinereţii sale. Bânuim însă 

că i-a fost plină de suferinţe. N'a lost copil legitim, 
ci fiu- natural al Marelui Ştefan şi al unei femei din 
Hârlău, Maria Rarcş. Cu toate acestea avea dreptul la 
tron, căci în această privință nu se făcea nici o deo- 
sebire între fii legitimi şi nelegitimi. Dar tocmai faptul 
că avea dreptul. la tron ne face să credem că după 
moartea tatălui său n'a mai putut să stea în ţară. Căci 
după obiceiul de atunci, Domnul nu suferea alt frate în 
ţară, de teamă ca boerii să nu ţeasă intrigi cu el şi 
să-i smulgă tronul. De aceia deducem că nici Rareș 
ma stat în ţară în timpul câta domnit Bogdan (1504- 
1317) şi fiul său Ştetăniţă (1517-1527).
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Legenda că a trăit ca pescar în Moldova nu e 
„admisibilă, întrucât s'a arătat dela inceputul domniei 
„veisat în chestiile statului. Din modul cum a condus 

atacerile statului se capătă impresia că a avut pregă- 
tirea cerută. De aceia înclinăm'a crede că tinereţea 
şi-a făcut-o la vre-o curte străină. 

Intrucât' medicul venețian Lonardo da Massari 
afirmă că Ştefan avea un fiu la Constantinopole, 1) pe 
care Turcii ar fi voit să-l pună petron în locul lui 
Bogdan, — şi acest fiu nu putea fi decât Rareş — ne 
face să bănuim că fiul natural a] lui Şteian cel Mare 
a fost trimes chizaş la Turci, şi şi-a petrecut tinereţa 
la curtea Sultanului. 

După moartea lui Ștefăniță (14. Ianuarie 1527), 
sfatul ţării Ra proclamat Domn (20 lanuarie 1527). 
Mitropolitul Teoctist Pa uns cu sfântul mir şi i-a dat 
binecuvântarea. 

Vremurile grele în cari a luat domnia. 

Pe cât de sbuciumată a trebuit să-i fie viaţa 
înainte de a lua tronul, tot atâr de furtunoasă i-a fost 
domnia. Căci vremurile, în cari şi-a luat tronul, au fost 
dintre cele mai viforoase. Cu câteva luni mai înainte 
Regele Ludovic al Ungariei şi-a găsit moartea pe 
câmpul de luptă dela Mobâcs (29 August 1526), iar 
Ungaria a fost supusă de Turci. Urmarea a fost că, 
Moldova n'a mai avut nici un vecin, pe care să se 
poată rezima în contra Turcilor. Căci regele Poloniei, 
Sigismund, era în relaţii de prietenie ca Turcii, iar 
Ungaria era sub infiuența Turcilor. - 

Moldova era prinsă de Turci în cleşte, 

Luptele pentru tron în Ungaria. 

In acelaș timp Ungaria era frământată de un crunt: 

  

1) Esarcu „Ştefan cel Mare* p. 102: „i! Re (Regele Ungariei); volea chel fiol qua! € in Moldavia et € il primogenito (Bogdan) - Fosse signor et non quello ch'E apresso el Turco“,



= 

răsboi între partidele celor doi regi, cari îşi disputau. 
tronul. | 

„Cea mai mare parte dintre Unguri ţinea cu Jon 
Zapolya, Voevodul Ardealului, sprijinit de Turci, pe 
când Germanii şi Saşii voiau să dea coroana lui Fer- 
dinand, fratele Împăratului Germaniei, Carol V. 

“La 10 Noembre 1526 Zapolya a fost ales rege, * 
iar în luna următoare, la 17 Decembre, partida con- 
trară a ales pe Ferdinand. 

In momentul când Petru Rareș şi-a luat în pri: 
-mire tronul, Ungaria avea doi regi, cari n'au întârziat . 
să deslănţuiască un crâncen răsboi între ei. — - 

Fiecare din ei a căutat să atragă pe Rareş în 
tabăra lui, căci în cumpăna, în care şi-ar fi aruncat . 
acesta sabia, S'ar fi putut avea mai. uşor biruinţa, 
Turcii îi cereau ca să dea sprijin lui Zapolya,: Habs- 
burgii căutau să-l atragă cu ei. El nu putea însă să 
jucreze altfel, decât îi dictau interesele țării, care l-a 
ales. Interesul lui era să-şi asigure stăpânirea cetăților 

- «din Ardeal, Ciceul şi Cetatea de Baltă, cari i-au rămas 
moștenire dela tatăl său, şi să-şi consolideze tronul. 

Pentru acest scop Rareș a intrat la început în 
legături cu amândoi regii şi n'a luat pe față, în mod 
hotărât, partea unuia din ei, decât în momentul când 
s'a convins că cumpăna victoriei se pleacă cu totul în 
favoarea aceluia. 

La început norocul: victoriei i-a surâs lui Ferdi- 
nand, care la 23 August 1527 a cucerit Buda, iar la 
27 Septembre a sărobit oastea Jui Zapolya la Tokay - 
silindu-l să se refugieze în Ardeal. In anul următor 
Zapolya a tost bătut la Caşovia (Martie 1528) și silit 
să fugă în Polonia. - 

Rareş partizan al Habsburgilor. 

„In acest timp când balanţa victoriei s'a plecat în 
favoarea lui Ferdinand, Rareş a luat partea Habsbur- 

3
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gilor. Dar nu numai credinţa în victoria definitivă a 
lui Ferdinand Pa determinat să ia partea acestuia, ci 
mai ales speranţa ca să scape de tributul, pe care 
Moldova îl datora Turcilor. 

Căci încă dela începutul domniei Rareș a fost că- 
lăuzit de gândul ca să scape | țara de iributul turcesc şi 
acest gând a fost steaua, care i-a fost călăuză în tot de- 

cursul domniei. Cine altul putea să-l ajute să-şi reali- 
zeze acest plan decât fratele Impăratului Germaniei, 
care a fost inamicul declarat al Turcilor? 

De aceia se va fi bucurat de sigur, când a văzut 
că norocul victoriei i-a surâs lui Ferdinand şi de aceia 

Sa grăbit să ia partea acestuia. Când a aflat că Turcii 
se pregătesc de răsboi contra Habsburgilor, Rareş s'a 
grăbit să comunice aceasta lui Ferdinand, rugându-t 
să-l ajute să şi apere ţara contra Turcilor. 

< Turcii vreau să aducă sub puterea lor toală creș- 
tinătatea—scria Rareş lui Ferdinand in Noembrie 15 27— 
Dumnezeu să nu le- ajute». 

Cauzele, cari lau făcut să rupă legăturile cu 
Habsburgii și să se alieze cu Zapolya 

In fundul sufietului său Rareş ţinea cu Habsburgii. 
Cu toate acestea către începutul anului 1529 şi-a întors 
în mod brusc faţa de către ei şi şi-a îndreptat privrile 
spre Zapolya. Care a fost cauza acestei schimbări ne- 
aşteptate ? 

Tocmai atunci când Zapolya se alla pribeag în 
Polonia şi toţi îl considerau perdut, s'a văzut deodată. 
ajutat de cei mai puternici regi ai vremii. Regele 
Franţei, Francisc I, care a fost inamicul constant al 
Habsburgilor, i-a dat bani şi la îmbărbătat. De ase- 
meni regele Poloniei Sigismund, i-a dat azil în regat: 

„şi ajutor în oaste, iar atot puternicul Sultan Soliman 
II Va în:urajat şi i-a trimis armată ca să-l ajute să-şi 
recapete tronul Chiar şi vestita republică, Veneţia:
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sa grăbit să-i dea sprijin în contra Habsburgilor. Oastea, 
turcească, trimisă de Soliman în ajutorul lui Zapolya, 
s'a intălnit . către stârşitul anului 1528 cu Zapolya la 
Lippa, aproape de graniţa Transilvaniei. Cei mai mulți 
Unguri s'au dat iarăşi de partea lui Zapolya, cu atât 
mai mult că s'au convins că Ferdinand era atât de 
lipsit de bani, încât nu-și putea plăti trupele. 

In chipul acesta Rareş s'a văzut înconjurat din 
toate părțile de Turci sau de prietenii lor. 

Legătura cu Ferdinand, dela care -spera ajutor în 
contra Turcilor, i-a tost tăiată pe neașteptate. Moldova 
a ajuns o insulă în o mare turcească. 

Căci din apus era înconjurat de oastea turcească 
și de partizanii lui Zapolya, la nord de Poloni, cari 
erau prietenii Turcilor, la răsărit de Tătari, cari de 
asemeni se aflau sub ascultarea Turcilor. . 

Sultanul, căruia îi plătea tribut, i-a cerut să dea 
ajutor lui Zapolya. Dacă n'ar fi ascultat şi-ar fi riscat 
tronul şi cetăţile din Ardeal. . 

Strâns în cleşte de Turci, şi izolat de Habsburgi, | 
Rareş şi-a schimbat în mod brusc politica, amdnându-și 
peniru vremuri măi bune planul realizării visului său de 
d scăpa țara de tributul: turcesc. Deocamdată s'a dat 
după vânt şi sa pus bine cu Turcii şi cu partizanii aces: 
tora, căci numai în chipul acesta și-ar fi putut asigura 
tronul şi în acelaş timp, stăpânirea cetăților din Ardeal. 

Za începutul anului 1329 Moldova făcea parte. din. 
grupul de state ostile Habsburgilor.



CAP, 1 | 

Expediţiile Moldovenilor în Ardeal 

Intâia expediţie din Ardeal 
(Ianuarie — Februarie 1529). 

Secuii mau voit să recunoască pe Zapolya, ci au 
continuat să rămână credincioşi regelui Ferdinand. In 
acelaş timp ei au provocat pe Rareș, jefuind şi omo- 
rând -comercianţi moldoveni, cari mergeau pentru măr- 
turi la Braşov. 

Faptele acestea au . supărat pe Rareş, cuatât mai 
mult că Secuii erau de multă vreme sub ascultarea 
Domnului din: Suceava și s'au arătat mai întotdeauna 
vecini supuşi şi prietenoşi. 

Ca să-i pedepsească şi să-i aducă iarăși la ascul- 
tare, Rareş a pregătit expediţia contra lor. Oastea 
moldovenească a trecut munţii la 29 lanuarie 1 529, 

- prin două pasuri diferite — probabil prin Tulghes și 
Oituz — şi în şase zile. toată Țara Secuilor a fost tă- 
cută, cum spune un document, <una cu pământul». 

Toate oraşele au fost arse şi predate. Cetățile au fost 
dărâmate cu ajutorul tunurilor, iar câţi-va truntași au 
tost decapitați. Operaţiile a au fost conduse de Rareş în 
persoană. 

„După ce Ţara Secuilor a fost prefăcută în cenuşă 
şi fum, Rareş s'a îndreptat spre Ţara Bârsei. In apro- 
piere de Braşov i-au ieşit însă înainte solii Braşovenilor, 
cari lau rugat să le cruţe cetatea. Induplecat de ru- 

“găminţile lor şi de darurile, pe cari le-a primit, Rareş



a părăsit la 8 Februarie Țara Bârsei. După ce. oraşele Saşilor s'au obligat să-i dea in mod colectiv o sumă de bani, drept preţ de răscumpărare!) Rareş s'a întors încărcat de prăzi în Moldova. | Expediția a avut ca urmare că Săcuii au intrat iarăș sub ascultarea Domnului din Moldova şi s'au iepădat de partida lui Ferdinand. 
Astfel au rămas în Ardeal pe partea Habsburgilor: numai Saşii și puţini Unguri. Ca să-i silească şi pe aceştia să se supună lui Zapolya, Rareş a pregătit şi - contra acestora o puternică armată, 

Expediţiile contra partizanilor Regelui Ferdinand din Ardeal (vara anului 1529) 
La ro Mai 1520 Sultanul Soliman părăsia Țari- gradul şi se indrepta cu oaste de 250.000 soldaţi şi cu 300 tunuri in contra lui Ferdinand. "Rareş a primit ordin să intre în Ardeal să-l cucariască pentru Zapolyă. In acelaș timp Regele Zapolya a trimis la Rareş soli ca. să-l roage să-l ajute să cucerească Ardealul. Rareş a răspuns prin trimiterea Mitropolitului Moldove:, care a găsit pe Zapolya în tabăra de la Lippa. (Mai 1529). Aici Mitropolitul a facut cu Zapolya o învoială, prin care Rareş se obligă să supună pe Saşi, iar Zapolya se declară gata, pentru acest sesviciu, să-i confirme stă= Pânirea peste Cetățile Ciceu 2) şi Cetatea de Baltă şi 

  

1) In April Braşovenii nu-şi achitaseră încă partea 'de contri- buţie la suma totală, pe care Saşii trebuiau să o achite lui Rareş, “căci vedem că sunt invitaţi de Apaity ca să-şi trimită partea lor de plată ia Sibiu <au la el, „Florenii în aur pentru - Domnul Mol. dovei — scrie Apaffy — au fost aduşi din toate părțilc Saşilor: au mai rămas numai cei datoriți de Domniile voastre. Vă rugăm să-i trimiteţi fără de nici o amânare, ca nu cumva pentru acei floreni să se producă şi o tulburare între această: fară a Ardealului și Moldova". (Hurmuzaki-lorga XV, No: 316). ȘI 2) In Ciceu găsim pe pârcălabul Toma încă dela începutul anului 1528, ceia ce dovedeşte că Rareş şi-a luat în stăpânire Ciceut şi de sigur şi Cetatea de Baltă -_ înda ă ce şi-a ocupat tronul. Prin îavoiala dela Lippa a obținut confirmarea stăpânirei paste aceste cetăţi, ă 
:
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să-i dea pe deasupra Bistriţa!) cu ist ținulul din prejurul 

ei şi cu toate veniturile (impreună cu Rodna). 

La stârşitul lunei Mai, un sol al lui Rareş şi-a 

tăcut apariţia în Ardeal având mandat să invite pe 

Saşi să se declare partizani ai Regelui Ferdinand. 

De asemenea pârcâlabul de Ciceu, Toma, însoţit 

de un boer, a primit ordin să invite pe toţi Ardelenii 

să treacă pe partea lui Zapolya şi a Turcilor. «Cei ce 

vor simți alicum — spunea el — vor fi despoiaţi de 

toate averilă şi îşi vor pierde viaţa». Aceşti boeri ai 

lui Rareş au căutat să atragă pe paktea lor pe Vice- 

voivodul Ardealului, Alexe de Bethlen, şi pe Grigore 

Erdelyi, pentru care scop, i-au chemat la o consfătuire. 

Ungurii nau fost însă leali, ci îndată ce au înțeles 

din gura Moldovenilor, că aceştia sunt partizani devotați 

ai lui Zapolya, au ucis pe pârcălabul de Ciccu şi au 

luat prins pe boerul care-l însoţia. În acelaş timp ei 

au ocupat cetăţile lui Rareş, Ciceul şi Cetatea de 

Baltă. (Inceputul lunei lunie 1529). 
Aceste fapte n'au putut rămânea nerăsbunate, cu 

atât mai mult că expediţia contra Saşilor, era proiec- 

tată de Rareş încă din luna trecută. Căci Saşii n'au 

voit să asculte de sfaturile lui Rareş, ci în adunarea 

dela Sighişoara au hotărât să trimită în Ungaria o 

oaste de 4000 sub conducerea lui Valentin Torok ca 

1) Regele Ludovic Il al Ungariei a dăruit lui Ştefăniță, pre- 

decesorul lui Rareş, 1000 florini din cenzul, pe care Bistriţa era 

obligată să-l plătească regelui în fiecare an de ziua sf. Martin. 

Din o chitanţă, pe care Rareş o dă Bistriţenilor la 5 April 1524 

reese că Bistriţa a achitat această sumă şi lui Rareş. „Regele Lu- 

dovic — scrie Rareş — in bunătatea şi graba sa ne-a dat nouă 
pentru apărarea țării noastre o mie de florini ungurești... pe cari 

Bistrițenii şi i-au achitat in intregime“(lorga „Documente“ XV p, 317. - 

Prin învoiala dela Lippa, Zapolya i-a cedat lui Rareş oraşul Bistriţa. 

In aceiaş lună, în care s'a iscălit învoiala (Mai 1529), Rareş s'a 

grabit să anunțe pe Bistriţeni că «fratele său regele loan i-a dă- 

ruit pe el împreună cu toate dependințele (ținuturile dependinte 
de Bistriţa) şi îi socotește ca pe proprii săi credincioşi şi iobagi”. 
In consecinţă le-a dat ordin să nu dea ajutor celorlalţi Saşi şi să-i 

trimită -100 de călăreţi, cari vor trebui să-l iasă întru întâmpinare 
la Braşov, (Scrisoarea Sibienilor către Braşoveni din 2 lunie 1529)



să lupte împreună cu oştile lui Ferdinand. Intre acestea 
însă s'a întâmplat uciderea pârcălabului de Ciceu, care 
a fost o provocare faţă de Rareş. 

Insuşi Ardelenii erau convinşi că această aptă nu 
poate rămâne nerăsbunată. De aceia oastea lui Valentin 
Torok n'a mai putut părăsi Ardealul, ci a aşteptat 
gata de luptă oştile moldovene. | 

Rareş a trimis 1) în Ardeal două oști, prin două 
pasuri diferite. Oastea dintâi a pus'o sub comanda 
marelui vornic Grozav, căruia aî-ă poruncit — zice 
cronica oficială — să iasă în fața Brașovului pe drumul 
de jos» (probabil Oituz), iar oastea a doua a pus'o sub 
comanda lui Barbovsky, portarul Sucevii, şi a lui Danciul, 
pârcălab de Roman, cărora le-a poruncit să intre în 
Ardeal «pe drumul de sus al Sucevii». 

Expediția armatei întâia. Victoria dela Feldioara. 

La 20 lunie oastea vornicului Grozav se afla lângă 
Braşov, la Săcele, cari au fost arse și prădate, lar în 
ziua de Marţi 22 lunie a început 'lupta contra armatei 
partizanilor lui Ferdinand, condusă de episcopul Gerendy 
şi Valentin Torok. 

„_ Aceștia, se ailau la 7 Iunie la Turda, de unde au 
scris Braşovenilor. «Să maveţi nici o teamă de Moldovean 
— scrie Gerendy — căci cu voia lui Dumnezeu va 
duca o soariă rea... Dumnezeu va pedepsi pe acel barbar.. 
pentru atâta mândrie». La 15 lunie erau în Sighişoara, 
iar la 18 erau în Cohalm, de unde scriau, Braşovenilor 
să-şi aducă toaţe tunurile. «Dumnezeu va pedepsi pe 
îngâmfalul tiran» — adaugă ei. La ro lunie erau în 
Măeruş, aproape de Feldioara, unde au trebuit să ajungă 
la 20 lunie în momentul când Moldovenii se aflau la 
Săcele. Lângă Feldioara s'au unit cu oștile Braşovenilor, 
cari şi-au adus toate tunurile — şi au aşteptat gata 
de luptă pe Moldoveni. | 

Rareş a fost împiedicat să comande expediţia în persoană, : 
probabil din cauza boalei soţiei sale, care a murit tocmai în acest 
timp, la 28 iunie 1529. (Melchis e dec „O vizită [a câteva mânăstiri“.
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Lupta s'a dat lângă râul Bârsa, în apropiere de 
“Feldioara, şi a fost foarte crâncenă şi sângeroasă. Mol- 
_dovenii însă s'au luptat cu âtâta vitejie, că au spart! 
rândurile Ardelenilor şi le-au sdrobit cu desăvârşire ar- 

„mata, «În acea luptă nenorocită, -ca să - nu Zice ruşi- 
noasă — scriu Brașovenii — am perdut toate tunurile noastre 
cu toți soldații, -cari au fest duse de Moldoveni. Niciodată 
“Țara Bârsei m'a suferit un dezastru atât de mare». 

Toate scrisorile din Ardeal, din vremea aceia. 
afirmă într'un glas, că Ardelenii devotați lui Ferdinand 
au suterit un dezastru cumplit. 

„<A produs mare dezastru acelei armate» scrie la 9 
lulie un devotat al regelui Ferdinand. «/-a sdrobit cu 
desăvârşire», — scrie Ostermayer, un sas din Braşov, con- 
timporan. < Acel dezastru de lângă Feldiora» — scriu so- 
coteliie Braşovului. « Țoată Transilvania a fost sguduită 
din cauza dezastrului Moldovenilor» — afirmă nişte notițe 
contimporane. . . 

| < Moldoveanul — scrie Simigianus —, afacând pe 
Austrtaci în șesul Bârsei, nu departe de Braşov, i-a dis- 
irus, iar, ca victoria să fie mai mare şi. mai strălucită, 
1-a despuiat de toate tunurile». - 

>» Atacându-i în şesul Braşovului — scrie cronicarul 
Brutus —, le-a procurat un foarte mare dezastru. silindu-i 
să părăsească toate tunurile de melal. Vestea aceste" stră- 
lucite fapte de arme a stârni: mare speranță (în sufletul) 
regelui Jon (Zapolya). o 

«Dacă Katzianer (şeful armatei lui Ferdinand din 
Ungaria), ar fi putut să plece cu trupele lui acolo (în aju- 
torul Ardelenilor) după cum am cerut şi am fi dorit — 
scrie locţiitorul lui Ferdinand din - Buda — am fi rămas 
crutați «e această rană şi de această perdere». | 

<Protionicii (Ardeleni) se arătau a fi mai tan, căci 
avcau foarte multe arme, cărnra le zic... tunuri şi altele 
înâi mici asemenea lor... —scrie'cronica timpului, scrisă din 
ordinul lui Rareş-—. Creștinzi (Moldoveni) chemând pe 
Dumnezeu în ajutor şi începând dupta, potriunieii de'n
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dată o luară la fugă, dând dosul Și lăsând cu ruşine 
foate tunurile, cu care şi cu călăveți cu tot; cei ce 

"se fricep da astfel de lucruri ştiu rea bine de ce fo- 
„dos ne-au fost ele atunci. Căzut-au foarte mulţi dintye 

dânşii străpunşi de suliți şi măcelăriți ŞI uciși lingă 
apa Bârsei... Și întorcându-se din văsboi cu biruință 
creştinii (Moldovenii) împreună cu fruntașii dor, şi 
luând prada dela duşmani, o aduseră cu mare cinste 
Domnului Petru...» 

N 

Armata a doua 

„Armata de sus, sub comanda lui Barbovski şi 
Danciul, s'a îndreptat în marș forțat spre Ciceu, unde 
se concentrase oastea partizanilor regelui Ferdinand. 
Bistriţenii s'au unit cu aceştia. 

La. 24 lunie oastea Moldovenilor se aţa sub zi- 
durile cetăţii Ciceu, pe care a cuprins-o aşezând în ea 
garnizoană românească. 

„ “Iar cei de sus (armata lui Barbovski), arătând şi 
ei nu mai puțină vitejie în faţa dușmanilor — scrie cro- 
nica — și întorcându-se cu partea lor Je ” pradă- o închi- 
nară celui ce i-a fost trimes». 

Rareş a fost răsplătit de Zapolya cu orașul Bistriţa 
cu împrejurimile şi castelul Ungurașul. 

Regele Zapolya şi-a ţinut cuvântul dat în învoiala 
dela Lippa. Foarte mulţumit de serviciile, pe cari i le-a - 
fâcut Rareş, el i-a dat acestuia orașul Bistriţa cu îm- 
prejurimile, iar pe deasupra i-a mai adăugat un dar, 
care nu era cuprins în învoiala dela Lippa şi anume 
castelul Unguraşul. «Să știți — scrie Rareş Bistriţenilor— 
că Regele Joan ne-a dăruit pentru dragostea veciprocă 
frățiască orașul Bistriţa cu dependințele ei (cum co= 
mitatu. suo) șz 'castelu/ Uuguvașul și vă primesc sub 
Zutela şi apărarea noastră» (5 Lulie 1529)
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„ 

Expediția 3-a în Ardel (toamna anului 1529) 

 Saşii din Bistriţa n'au voit însă să recunoască stăpâ- 
nirea lui Rareș. «Am auzit — scrie Rareş Bistriţenilor — 
că până acum nu vați tuns ehica voastră şi sunteţi rebeli 

contra regelui Ion. Indată ce veți vedea aceste scrisori să 
vă daţi pe partea regelui Ion. Dacă veți face alt cum, 
voi pedepsi până şi pe copii voştri. cu fer şi cu foc» (29 
Iulie). « Prsn merușinarea şi revolta voastră — scrie Rareş 
la 22 August — ați ridicat coarnele şi aţi refuzat să vă 
Supuneţi nouă. . şi maţi lăsat pe pârcălabii noștri să intre 
în cetatea noastră». Ii invită să-i primească pârcălabii, 
căci la din contră îi va pedepsi și nu va cruța nici pe 
copiii lor. 

Cu toate acestea Bistriţenii, îndemnați şi ajutaţi 
de Sașii din Sibiu, au refuzat să accepte stăpânirea lui 
Rareş şi au continuat să rămână solidari cu ceilalţi 
Saşi partizani ai regelui Ferdinand 1). 

De asemenea Saşii din Braşov, Sibiu şi Sighi- 
şoara au refuzat să recunoască pe Zapolya, şi aucon- 
tinuat să rămână credincioşi Regelui Ferdinand. 

Peritru ca să silească pe Saşi să recunoască pe 
Zapolya, Rareş s'a văzut silit să întreprindă o nouă 
expediție în Ardeal, cu atât mai mult că însuşi Sul- 
tanul Soliman se afla în fruntea armatei ca să cuce- 
rească Viena. 

La 14 Octomvre—, tocmai când Sultanul se pre- 
gătea să părăsească asediul Vienei—, Rareș se afla în 
fruntea oştilor în drum spre Braşov, pe ai cărui lo- 
cuitori i-a invitat să se supuna regelui Zapolya şi să-i 
trimită soli în întâmpinare cu daruri şi cu declarații 
de supunere. 

Secuii, prin ţara cărora a trecut, s'au arătat supuşi 
şi prietenoși. 

1) In Ciceu a fost instituit pârcălab Simion Dracşin. La 18 
August 1529 Simion Dracşin scrie Bistriţenilor din Ciceu.



La 25 Octombrie Rareş se afla lângă Prejmer 
aproape de Braşov, de unde a trimes Braşovenilor o scri- 
soare, în care, între altele, le scria următoarele : 

« Am venit dicia ca să vă silesc, pe voi, cari sunteți 
răsurăţițt contra luminatului rege Jon să vă supuneţi stă- 
pdnirei sale. Atâta vreme cât vedem că voi stăruiți în 
opoziția voastră trebue să înțelegem că voiți să vă nutriți 
cu pieirii». Scrisoarea termina cu ameninţarea, că 
dacă refuză să se supună «le va distruge cămpurile şi 
sămănăturile», încât vor îi siliţi «să roadă pietii», şi îi 

_invită să trimită soli distinși ca să trateze. 

-” Victoria dela Braşov. 

Cu toate acestea Saşii din Braşov mau ascultat 
> îndemnurile lui Rareş, care s'a văzut silit să ia ofen- 
:»a contra oştilor săsești, punându-le pe fugă. La 27 

“ >ctombrie satul Prejmer a fost cucerit şi ars. Aceeaş 
«.“rtă au avuto Săcelele. In o nouă luptă, Saşii s'au 
:. ut siliţi să se închidă în cetatea Braşov, care a fost în- 
>“ jurață şi asediată. La 29 Octombrie Rareş a condus 
.. persoană asaltul, isbutind să aprindă întăriturile de 

an ale cetăţii vechi şi să prindă garnizoana, din 
“e mau scăpat de cât trei persoane, 

Cele două tunuri grele (bombarde), la cari Bra- 
__şovenii au lucrat cu atâta zel, au căzut în mâinele 
” victorioșilor Moldoveni. «Am perdut noi multe altele — 

scriu Saşii din Braşov în condica de cheltueli, — fucâr 
me doare să ne mai aducem aminte de ele». 

Totuşi orașul n'a fost cuprins. La 31 Octombrie 
Rareş anunţa, din lagărul de lângă Braşov, Săşilor din 
Bistriţa, victoria. 

«Cu ajutorul lui Dumnezeu— scria el, — am cucerit 
iurnul cel întărit şi cu tunurile. noastre Pam făcul una cu 
pământul, şi oraşul va ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu 
în stăpânirea noastră». 

Intimidaţi de pierderile suferite şi de teamă că 
5 

 



nu vor putea rezista, Saşii s'au văzut siliţi să ceară 
pace. Rareş a cerut, lă 1 Noembrie, să-i trimită 10-26 
juraţi, cu cari să trateze. Cu sfială s'au prezentat ju- 
raţii din Braşov înaintea Domnului Moldovei, pe care 
au căutat să-l înblânzească prin vorbe frumoase şi prin 
daruri. « Țara Majestății Voastre şi ţara noast-ă au fost 
totdeauna umile — ziseră ei—și săracii Majestății Voastre 
şi noi ne-am ajutat unii cu alții necontenit». 

Ca să înduplece pe Rareş, solii Saşilor n'au întâr- 
ziat să'i ofere 5000 tlorini pentru răscumpărarea prin- 
şilor şi cruţarea oraşului de bombardare. In afară de 
aceasta i-au mai dat pe deasupra un dar «de onoare» 
de 600 fiorini. S'au obligat, pe lângă acestea prin tra- 
tatul încheiat cu Rareş la 3 Noembrie să recunoască 
de 'rege pe Zapolya. Rareş se obligă să ia sub pro- 
tecţia sa pe toți Saşii din toată “Transilvania şi să le 
dea libertate de comerț «in toate părțile Ardealului». 

«Domnul Moldovei a ars tot ținutul din jurul Bra- 
şovului— scriu partizanii lui Ferdinand din Sibiu la 2% 
Noembrie 1529—şi a sit pe sărmani să-i plătească o- 
mare sumă de bani, în vreme ce spunea, că această ţară 
a Ardealului este a lui, căci a cucerit-o cu sabia». 

Din Țara Bârsei Petru Rareş s'a coborât pe O't 
în 'jos 1) în direcţia Sighişoara, dar Saşii din acest oraş, 
auzind de soarta celor din Braşov, s'au grăbit să-şi 
răscumpere pacea cu o mare sumă de bani şi au pro- 
mis să se supună aceluia dintre cei doi regi, «care: 
va avea coroana și va domni în scaunul său regesc» 
(adică Zapolya). 

Aceasta a avut ca urmare că Rareș a renurțat 
de a mai înainta pe Olt în jos, ci a luat calea spre 
răsărit în direcţia Oituz?) pentru a se intoarce în 
Moldova. 

«Unele din cetățile” pomeuite mai sus, silite fină 
cu  pulerea — scrie Cronica — se supuseră fără voe 

1) La 7 Noembrie era în Belin, la 15 km. de Feldioara. 
2) La 14 Noembrie se afla în Breţc, aproape de pasul Oituz.
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craiului Joana, altele de frică, Auzind că celelalte nu 
Sau putut împoirivi viteazului bărbat, se speriară, înce- 
pură a se clătina şi trecură şi ele de partea celor supuse. 
Ș? astfel după o strălucită biruinţă şi după bune orân- 
dueli, sau întors Domnul Petru de acolo la ale sale adu- 
când cu sine de la locuitorii acelei țări o mulțime de 
ialanți de aur şi alte lucruri, spre folosul şi îndulcirea 
domniei». 

Asediul și supunerea Bistriţei. 

Inainte de a se retrage din Ardeal, Rareş a tri- 
mis o parte din oaste în ajutorul trupelor moldovene, 
cari primiseră ordinul să cuceriască Bistriţa. Oastea 
moldoveană a făcut drumul dela Braşov până la Bis- 
triţa, prin inima Ardealului, ceea ce a contribuit foarte 
mult la supunerea tuturor ținuturilor din partea răsări- 
teană a Transilvaniei. Cu toate acestea Saşii din Bis- 
trița nu s'au supus, ci au continuat rezistența în aşa 

„măsură, că Moldovenii s'au văzut nevoiţi să continue 
asediul până în vara anului următor. 

Abia la 14 lulie 1530 s'au supus Bistriţienii obli- 
gându-se să plătească lui Rareş un cens anual. Cel. 
d'intâiu cens — Rareș îl numeșie într'o Scrisoare din 7535 | 
«tributul nostru anual» — de 550 tlorini, Pau plătit Sa- 
şii în scurtă vreme după aceasta, îar în Octombrie i-au 
trimis, la poruncă 1), lui Rareş, 30 de care cu proviant. 

A fost cel d'intâiu semn material al supuneri căt;e 
Rareș, căruia i-au trimes, în toţi anii, neîntrerupt, cen- 
zul datorit. | 

Aproape toată Transilvania sub ascultarea lui Rareş. 
„Rareş era acum de fapt domnul Transilvaniei, la 

care ţinea atât de mult. cNimic în lume nu doreşte 

  

1) Ordinul a fost dat de Mateiaş Vistiernicul din castelui 'Unguraş, la 24 Octombrie 1530. „Ştiţi bine — le scrise el — că dom- aul nostru prea grațios pretinde atât dela noi cât și dela voi «el mai credincios serviciu“,



Moldoveanul mai mult decăt Ardealul» scrie un con- 
timporan. Acum şi-a ajuns în bună parteidealul. Căci 
Secuii şi Saşii erau, aproape în întregime, sub ascul- 
tarea lui. El însuşi a afirmat acnastă stăpânire asupra 

" Ardealului în mai multe rânduri. | 
«Am cucerit Ardealul cu sabia, — scrie el Braşove- 

nilor — şi mam de gând să-l dau nimănui, nici Regelui 
Ferdinand, nici altuia, ci numai regelui Jon, care îmi este 
bun prieten şi frate». «EI spune pesie tot — scriu Saşii 
din Sibiu — că Ardealul este al lui, căci l-a cucerit cu 

sabia. «< Trădătorul de Moldovean — scrie un. sas devo- 
tat lui Ferdinand —, afirmă că ţara. este a lui» — < W'am 
cucerit cu sabia — zise Rareş către o delegaţia a Saşilor— 
şi Yam făcut supuşi mie. Am crezut că îmi veți fi su- 
puşii mei credincioși. Cunoaşteţi voi cumva alt stăpân?» 
„Braşoveni şi toată Țara Bârsei sunt de doi ani sub 
judecata şi îndemnul meu“ scria Rareş în 1531 către 
Regele Zapolya. 

Rareș uneşte toate țările locuite de Români sub 
influenţa lui 

În realitate Rareş era stăpân pe toată par- 
tea de răsărit şi centrul Ardealului. Ținuturile dela 
„Ciceu, Cetatea de Baltă şi Bistriţa erau direct sub stă- 
pânirea lui, pe când Țara Făgăraşului, Ţara Bârsei, 1) 
Târnavele şi Ţara Secuilor erau sub protecția şi înflu- 
ența lui. In acelaş timp (1530) Muntenia?) a ajuns cu 
totul sub intluenţa lui Rareş, care a isbutit astfel să 
aducă sub ascultarea lui toate ţerile locuite de Români, 
realizând,— după formele de atunci — cea d'intâi unire a 
celor trei țări locuiie de Români. 

:) A avut intenţia să institue vamă la Prajmer, aproape de 
Braşov. 

) Domaul Munteniei Vlad şi-a asigurat tronul eu ajutorul lui 
Rareş, al cărui ginere a devenit.



CAP. III. 

Răsboiul cu Polonii 

Rareş cere Pocuția 

Rareş nu sa mulţumit cu câştigul teritorial peste: 
munţi şi cu intluenţa câştigată asupra Munteniei, şi a 
ţinut să dobândiască Pocuția, o ţărișoară lângă granița 
de nord a Moldovei. Această făşie de pământ a tăcut 
parte din Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun şi: 
în timpul lui Ştefan cel Mare, către sfârşitul vieţii: 
acestuia. Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare, a cedat-o 
însă Polonilor. Rareş na voit să ştie de cea făcut 
fratele său Bogdan. EI şi-a reclamat dela Regele Po- 
loniei moștenirea părintească. 

In August 1530 el a trimes soli în Polonia casă. 
ceară Pocuția, sub motiv că această ţară face parte 
din Moldova. Solii moldoveni aveau ordin să spună. 
regelui Poloniei că dacă nu dă Pocuția de bună voe, 
Domnul lor o va cuceri cu forța armată. 

Regele Poloniei n'a voit să audă de drepturile: 
lui Rareş şi a refuzat să-o dea. 

Ocuparea Pocuţiei 

Rareş a recurs atunci la arme. În fruntea unei: 
oşti a trecut granița în primele zile ale lunei Decem- 
brie 1530 şi până la ro decembrie, în câte-va zile, a: 
pus stăpânire pe toate satele şi oraşele din Pocuția. 
Cu toate acestea nu sa mulțumit cu aceasta, ci a 
înaintat în Galiţia, spre Halici, unde Rutenii ortodox:



Sau grăbit să-l recunoască de Stăpân şi să-i dea tot 
ajutorul. Cu toate acestea Rareş n'a putut pune stă- 
pânire pe Galiţia, 

După ce .a ocupat 6 oraşe şi 200 sate, lăsând în Pocuția o garnizoană, el s'a întors în Moldova. 
Ă < fara: aceia, Pocuția, ne este nonă indispensabilă 

— scrise Rareș către Regele Poloniei — şi am pus stă- 
pânire pe ea, pentru că este jara noasiră adevărată și 
proprietatea noastră legală». 

Moldova a ajuns la cea mai mare întindere 
teritorială 

Domnul Moldovei era acum în culmea puterii, “Țara lui a ajuns la o întindere cum n'a fost niciodată Până acum. | 
Rareş era stăpân pe o bună parte din Ardeal şi avea o a. altă mare parte sub ascultarea lui. De ase- menea Muntenia era în acest timp sub influenţa lui. 

Originea conflictului cu Turcii. Soliman ia partea 
Polonilor. 

„Din neterecire însă ăceastă putere n'a fost de lungă durată, căci Turcii. cărora Rareș era dator să plătească tribut, n'au văzut cu ochi buni această mărire a Moldovei. Soliman se temea desigur ca Rareş, ajuns 'stăpân pe o bună parte din Ardeal şi cu influenţă asupra Munteniei, devenind prea puternic, să nu se sustragă de sub influența turcească. Interesul ]ui cerea ca Rareş să nu devină prea puternic, ca să-l poată mai uşor ţinea sub influenţa sa. 
Contiporanul cronicar ungur Verancsics aminteşte de teama lui Soliman ca Rareş să nu uniască cele trei ări. «Soliman se temea — scrie Verancsics — că nu cumva străduindu-se să ocupe sau Transilvania sau Man- Zenia, sau Moldova, să uniască toate aceste țări. întruna „Singură»., (Omnia haec -regna. în unum coirent...) Con-
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dus de sigur de aceste motive, Sultanul a căutat să 
slâbiască pe Rareş ațâţând pe Poloni în contra lui. 
Căci un răsboi indelungat între Poloni şi Moldoveni 
era cu desăvârşire în interesul Turcilor, cari căutau prin 
toate mijloacele să aţâţe pe creştini între ei, ca să-i 
împiedice să se alieze contra atotputerniciei turceşti. 
Sultanul a lucrat astfel cu desăvârşire în interesul sta- 
tului său când a luat partea Polonilor, | 

Diplomaţia turcească ajunsese foarte ratinată. 
EI a trimes vorbă lui Rareş să dea Pocuția inapoi,. 

căci în cazul contrar va da poruncă boerilor «să-i 
aducă capul» la Constantinopol. «Dacă boerii vor refuza: 
— ar fi ameninţat Sultanul — atunci voi pusti, toată: 
Moldova în așa chip ca pasărea din sbor să nu găsească 
un loc de odihnă şi nici un bob de mâncare». 

Cu toate acestea Rareş n'a dat ascultare poruncii. 
Sultanului, ceia ce a provocat conflictul dintre Sultan 
şi el. Acest conilict e începutul tragediei lui Rareş, 
izvorul nenorocirei sale de mai târziu. Căci din acest 
moment s'a' pus la cale un complot, urzit cu Polonii, 
şi chiar cn o parte din boerii moldoveni. | 

Scopul era să înlăture pe Rareş şi să dea tronul 
Veneţianului Gritti, omul de încredere al Sultanului. 

Polonii au căpătat astfel curaj şi s'au pregătit 
pentru reocuparea Pocuţiei. Această expediţie avea să: 
ofere boerilor, cari erau în legătură cu inamicul şi: 
făceau parte din complot — şeful lor era Mikul, por- 
tarul Sucevii — să se scape de Rareş şi să facă voia: 
Turcilor şi Polonilor.  - IE 

Recucerirea Pocuţiei de către Poloni 

Prin lunie 1531 toate pregătirile de răsboi ale. 
Polonilor erau terminate. Comanda oștilor a fost. în: 
credinţată lui lon Tarnowski, care s'a dovedit un ge- 
neral extraordinar. i 

In speranţă că Rareş va părăsi în urma ordinului. 
Sultanului Soliman, de bună voie Pocuția, Tarnowsk;,



a stat câtva timp în aşteptare. Când însă s'a convins 
că Domnul n'are de gând să o părăsească, s'a hotărât 
-să o recucerească. 

Fiind informat că în Pocuția nu sunt decât 1300 
de Moldoveni pentru pază, Tarnowski a trimes o mică 
oaste de 1600 călăreţi, cari au atacat cu atâta iuțeală 
Şi îndrăzneală, încât cele 12 garnizoane moldoveneşti, 
cari erau restirate în toată provincia, văzându-se atacate 
prin surprindere, au perdut curajul şi au părăsit pro- 
vincia. In trei zile, dela 3—5 August, Polonii au re- 
cucerit toată Pocuția. Cu aceasta s'a terminat actul Z 
a! acestei sguduitoare drame. 

Lupta dela Gwozdziec 

Actul al II-lea s'a desfăşurat în chipul următor. 
Vestea pierderei Pocuţiei a trebuit să cadă ca un trăs- 
net asupra capului lui Rareş. Cu graba, pe care o punea 
totdeauna, el a strâns în iuțeală o oaste de 20.000 de 
oameni, pe care avea să o comande în persoană. 

A făcut însă greşeala să-şi împartă oastea în două. 
'O parte, vreo 6000, a fost trimisă înainte sub comanda 
boerilor Toma Barnowski şi Vlad, cărora le-a dat ordin 
să recucerească fortăreața Gwozdziec, cea mai întărită 
-din Pocuția. . 

Cei doi boeri au atacat cu violenţă, dar Polonii 
din fortăreață s'au apărat vitejeşte. In acelaş timp 
“Tarnowski, fiind cu armata în apropiere, a trimes în 
iuţeală călăreți, ca să atace pe la spate pe Moldoveni 
si să-i hărţuiască până la sosirea lui cu grosul armatei. 
«Lupta a, început atunci cu furie din amândouă părțile. 
De trei ori Moldovenii au fost respinşi, dar tot. de 
atâtea ori, s'au sforțat să smulgă victoria. Din nete- 
ricire însă tocmai în momentul decisiv a sosit Tar- 
nowski cu trupele sale, pe cari le-a băgat în luptă şi-a 

“făcut astfel ca cumpăna victoriei să cadă pe partea Po- 
donilor. Moldovenii, după ce au încercat o nouă luptă,



văzându-se interiori ca număr s'au retras în spre Mol- 
dova. În lupta aceasta de sub zidurile fortăreții Gwozdziec, 
din ziua de 19 August, au rămas pe câmpul de luptă 
2000 Moldoveni, iar mulți au căzut prizonieri, cari au 
fost decapitați din ordinul lui Tarnowski. 

Lupta dela Obertyn 

Actul al III-lea al acestei îngrozitoare drame s'a. 
produs în împrejurările următoare : Rareş s'a convins: 
de sigur de greșeala cea tăcut că a lăsat izolată oastea. 
condusă de Barnowski şi n'a păstrat cu ea contactul 
ca să-i poată da ajutor în momentul oportun, cum a: 
făcut Tarnowski. Căci din cauza acestei greşeli, Polonii 
au avut prilejul favorabil să bată pe rând armatele: 
Moldovene şi să le demoralizeze. 

In ziua când îi s'a adus vestea înfrângerii dela. 
Gwozdziec, Rareş se atla cu grosul armatei la Cernăuţi. 
In furia lui a dat ordin ca Vlad să fie trimes în țară,. 
iar pe Toma Barnovski era să-l decapiteze, dacă cei- 
lalţi boeri — şi în special Mihul — nu sar fi rugat: 
să-i cruţe viaţa, promițând că-şi vor . da silinţele să. 
spele ruşinea. Rareş a ascultat rugămintea boerilor şi: 
sa mulțumit să-i dojeneacsă numindu-i fricoşi şi laşi. 
Boerii ar fi căutat să justifice înfrângerea prin supe-: 
riotatea Poloniior în ce priveşte echiparea, armamentul 
şi instrucţia. « Nici odată Polonii mau fost mai pregătiți 
pentru răsboi» ziseră ei. « Am să văd eu armata aceia atât 
de bine echipată şi pe -acei ostași curagioşi, pe cari am 
să-i mân cu funii şi cu biciul la Suceava» le-ar ti re- 
plicat Domnul îaturiat, 

Pe când Rareş alerga cu armata în Pocuția, Tar- 
nowWski şi-a: mutat tabăra lângă sațul Obertyn, un loc 
strategic, potrivit pentru apărare. A săpat în grabă 
şanţuri în jurul taberei, apărate din toate părţile de: 
care legate cu lanțuri, sub care aveau să se adăpo- 
stească infanteriștii. Numai la Jaturile din nord şi din:
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sud a lăsat câte o poartă, unde aveau să păzească ca- - valeriştii. Artileria a fost fixată în partea, unde credea că are să fie atacat de Moldoveni. 
In zorii zilei de 22 August amândouă oştile stă- teau faţă în față, gata de luptă. Moldovenii erau însă obosiţi de marş, căci abia în timpul nopţii de 21 spre 22 August au ajuns în faţa taberei Polonilor de lângă 'Obertyn. Cu toate acestea Rareș, care era de fire im- -pulsiv și încrezător în puterile sale, a dat atacul câte-va «ceasuri după răsăritul soarelui, înaintând în formă de semicerc ca să poată înconjura tabăra polonă. Gândul lui principal era să tae retragerea Polonilor, ca să nu se poată refugia în pădurea dela spate şi să-i poată - prinde pe toți. | - 

Polonii au răspuns cu focuri puternice de artilerie, cari au isbit cu putere rândurile moldovene. N'au ieşit însă din tabără ca să se bată vitejeşte, ci au stat adă- postiți în tabăra întărită. 
Văzând acestea un tânăr călăraş moldovean s'a apropiat de tabăra dușmană şi a cerut ca un ostaş polon să iasă din tabără ca să se măsoare cu el în luptă dreaptă. Nici un polon n'a avut însă curâjul să iasă afară la luptă pe faţă. In schimb însă un pedes- traş, ascuns sub carele de lângă şanţ, şi-a îndreptat în “spre el praștia şi bravul boer moldovean, lovit de - moarte, a fost trântit la pământ, 
Viclenia polonă a triumiat față de cavalerismul românesc. 
Tunurile moldoveneşti au inceput şi ele cântecul lor sinistru, Ghiulelele nu erau însă îndreptate spre ţintă | Şi nu făceau nici o pagubă Polonilor. Rareş observând aceasta s'a repezit la popa catolic, căruia îi se încre- dinţase comanda tunurilor, şi cu ameninţarea pierderii capului, Pa forţat să-şi tacă datoria, Tunurile au fost pentru moment indreptate spre ţintă şi au început să-şi facă efectul. Cu toate acestea Tarnowski a perzistat în defensivă. Rareş crezând că Polonii nu ies din tabără
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“din cauza fricei, a prins şi mai mult curaj şi a dat ordin să se ocupe lini> de retragere dinspre pădure.. Tarnowski însă s'a apărat trimițând 8oo intanterişti şi: artilerie ca să împiedice pe Moldoveni să tae retra- gerea. Manevra lui Rareş n'a reuşit. 
In schimb însă Tarnowski şi-a schimbat în mod. brusc tactica. Tocmai pe când Rareş nu se aştepta şi în locui unde era mai puţin întărit, Tarnowski a pornit prin surprindere un atac viguros. Pentru ca să-şi întă- rească trupele în această parte, Rareș a trimes 6000 ostaşi, pe cari i-a. luat din fâţa porţii principale a ta-- berii polone. Prin aceasta el şi-a slăbit centrul, care avea misiunea să acopere şi să apere artileria. 
Manevra lui Tarnowski a reuşit. Văzând centrub poziţiilor moldovene slăbit, Tarnowski a dat un atac puternic de cavalerie în această direcţie. -Şarja vigu. roasă a cavaleriei a avut succesul dorit, căci  Moldo- venii, slăbiţi în această Parte şi înspăimântați, au bătug, în retragere, lăsând să cadă în mâinile Polonilor toate tunurile, de cari dispuneau. Pierderea tunurilor a decis. soarta bătălie, care a durat 5 ceasuri. < Ne-a fost în-. Conjurat din toate părțile — scrie Bielski, car a luat parte la luptă în armata polonă — ş; putem zice că ne. aveau deja în mână, dar Dnmnezeu ne scăpă ca prin mi- nune. We aflam în o poziție foarte crilică înconjurați strântorați în interiorul taberei, în câ! să fi fost Moldovenii mai tări ne-ar fi putut reduce prin foame, fără a scoate sabia din teacă». 

In zadar a alergat Rareş ca să imbărbăteze peai săi şi să-i convingă să dea contra-atacul. Ostaşii mol= doveni au fost cuprinşi de panică. 
Cel dintăi, care a dat semnalul de” fugă, a fost păharnicul Popescul, care :a antrenat. după el grosul: armatei descurajate. Toate rugăminţile, îmbărbătările şi amenințările lui Rareş au rămas zadarnice. Curentul pornit nu mai putea fi oprit şi nu-i mai rămânea ini- ! mosului Domn, de cât să se lase tărât de valurile sorții, *
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Fugând în desordine, fără să cunoască terenul, 
“Moldovenii şi-au văzut într'un moment închisă calea 
de o baltă, ceeace a făcut ca să fie ajunşi de călăreţii 
poloni şi măcelăriți fără cruţare. Insuşi Rareș s'a în- 
glodat cu calul în baltă. Un polon i-a dat o lovitură 
în coif, care i-a căzut de pe cap. Din fericlre insă viaţa 
i-a fost salvată de un ostaş moldovean, care a alergat 
în ajutor şi a isbutit să-l scape şi să-l ajute să-şi scoată 
calul din glod. 

Graţie acestui salvator, Rareş a putut călări mai 
«departe. Două răni i-au rămas cu toate acestea pe 
«corp. Deşi rănit în două locuri, totuşi inimosul Domn 
nu a disperat cu desăvârşire. Găsind mai încolo un loc 
mai strategic, a încercat încă odată să îmbărbăteze pe 
Moldoveni şi să-i organizeze pentru reinceperea luptei. 
Silinţele sale au rămas insă zadarnice, căci Moldovenii 
nu erau dispuşi să mai lupte. Rareș s'a lăsat atunci în 
voia sorții şi s'a gândit să-şi salveze viaţa. 

4746 Moldoveni au rămas pe câmpul de luptă şi 
foarte mulţi au căzut prizonieri, între cari boeri de 
frunte ca pâharnicul Popescul, logofătul Teodor şi va- 
meșul Verişan. Toate tunurile, pe cari le cucerise Vor- 
nicul Grozav la Feldioara, au fost pierdute la Obertyn. 
“(Cu totul s'au perdut 5o de tunuri). Steagul cel mare 
al țării cu capul de bour, a căzut şi el în mânile vic- 
torioșilor. Printre “carele căzute pradă, s'a găsit şi unul 
încărcat cu funiile, ce tuseseră destinate pentru Poloni. 
Ironia sorții a făcut «insă ca aceste tunii să tie între- 
buințate tocmai pentru aceia cari le-au adus. 

Cauzele dezastrului 

Care a fost cauza acestui dezastru ? Din toate şti- 
“ile vremii reese că Polonii =rau mai superiori în arti- 
lerie și în meşteşugul de a întrebuința această armă 
ucigătoare. Afară de aceasta ei au avut avantajul că 
au au fost în defensivă, iar "tabăra lor a fost aleasă 
cu pricepere în un loc potrivit pentru apărare.



Motiovenii erau inferiori în artilerie, iar tunurile lor 
erau conduse de un popă catolic, care pare să fi tost 
înţeles cu cei de o religie cu el din tabăra polonă. 
Numai frica de. moarte l-a silit să se prefacă că-şi face 
datoria, 

| In schimb însă Moldovenii aveau mat mulți ostaşi 
şi cavalerie superioară. De ce au fost bătuți? 

Au fost învinşi pentru că boerii au trădat. Inţe- 
leşi cu Polonii, și ştiind că tac pe plac Sultanului So- 
liman, care poruncise lui Rareș să părăsească Pocuția. 
boerii au crezut că părăsind câmpul de luptă vor avea 
prilej să scape de Rareș, care s'a covedit o mână de 
ter, şi apărător al ţăranilor în contra împilării boerilor 1). 

Aşa se explică că Paharnicul Popescul a părăsit 
câmpul de luptă şi a ajuns prisonier la Poloni dând 
acestora prilejul să pună mâna pe tunurile moldovene 
şi să provoace panica în oastea lui Rareş. Numai aşa 
se explică emminunea> amintită de Bielski că Poionii 
ameninţaţi cu peirea au fost scăpaţi. Numai astfel pu- 
tem înțelege furia lui Rareş contra lui Barnovski şi 
Vlad şi intervenţia boerilor complici ca să le scape 
viața. | 

Căci cum am putea explica altcum faptul că toate 
încercările desperate ale lui Rareș de a-şi reorganiza 
oastea pentru contra atac au rămas zădarnice, decât 
prin trădarea boerilor, cari voiau să piardă pe Rareş, 
devenit prea autoritar şi mândru şi în acelaş timp pro- 
tector al ţăranilor? 

Dorinţa boerilor însă nu s'a realizat. Căci întors 
în ţară Rareş a găsit destule energii ca să se opună 
inamicului din afară și să ţină în frâu pe boerii pro- 
tivaici. E 

Ei au tors însă firul trădării mai departe aştep- 

  

1) Una raport către regele Poloniei afirmă că Rareş „îi apăra 
(pe ţărani) de nedreptăţile celor puternici“ (illos ab iniuria po- 
“tentiorum detendebat) (Hurmuzaki II 4 p. 279).
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tând momentul ca să pună din nou în practică planul 
- lor infernal. 

__ Polonii au trâmbiţat această victorie în toată lumea. 
Mândria lor a ajuns culmea. 

«Să nu se fălească Majestatea sa Regele vostru că 
a biruit pe stăpânul meu — zise un boer al lui Rareş 
către un episcop polon —, căci aceasta mu s'a întâm- 
plat prin pulerea Majestăţei sale, ci prin noroc... Nu Ma- 
jestatea Sa, ci Dumnezeu a voit să pedepsească în acest 
chip pe Domnul meu». 

Victoria Moldovenilor dela Tărăsăuți 

Poloni au năvălit după aceasta în Moldova şi au 
prădat ţinuturile de lângâ graniță. 

Rareş însă n'a lăsat aceste fapte nerăsbunate. EI 
a strâns în iuţeală o nouă oaste cu care a trecut în 
Polonia şi a devastat Pocuția luând o mulțime de robi, 
pe cari i-a văndut în târgul dela Cetatea Albă.. 

Hărţuelile şi prădările la graniță au continuat, din; 
amândouă părţile şi în anul următor, cu toate încercă- 
rile lui Zapolya de a împăca pe Rareş cu Sigismund. 
In Februarie 1532 au năvălit 1000 călăreţi poloni, — 
oaste regulată — in Moldova, dar au suferit la Tără- 
săuți în ziua de 4 Februarie 1532, înfrângere cum- 
plită, care a răzbunat în parte dezastrul dela, Obertyn. 

Incercâri de împăcare între Rareș şi Poloni 

Incercările de impăcare între Regele Sigismund şi 
Rareş au râmas zădarnice. Căci țiecare din ei cerea, ca 
preţ al păcii, stăpânirea Pocuţiei. Domnul Moldovei 
S'ar fi învoit totuşi să renunţe la Pocuția, dacă Regele 
Poloniei s'ar fi obligat să-i dea un ajutor de 5—6000 
florini pe an, ca să-și poată plăti tributul către Turci. 
<Atdta vreme cât trăim noi — scrie Rareş către Sigis- 
mund — nu vom suferi ca.să fim tratați cu dispreț. Re- 
gele Ion ne-a dat ca dar... cetăți, cu ajutorul cărora stă- 

*



cum 0 bună parte din Transilvania. Cu toate acestea "i dal acestui rege niciodată o asifel de dovadă de 
"elenie ca Majestății Voastre, cărmia noi i-am trimes "în soli noştrii daruri pompoase, je când Majestatea “astră, nu ne-a dăruit nici barem un inel... . Majestatea »-Asiră trebuie să ştie că dacă trebuie să tratăm, să-o” scem după obiceiu creştinesc, iar dacă trebuie să începem "bla atunci să luptăm... Dacă Majestatea Voastră nu are bună voința să-mi cedeze ca despăgubire provincia, stunci 0 Vom cuceri şi o vom distruge, ca să nu fie la "i unul de folos». 

<Ar fi fost cu mult mai bine— se exprimă altă i-tă Rareş faţă de un nobil polon — a regele să-mi “je dat acest mic teritoriu peniru perderile mari ce le-am si erit, decât să-şi pună speranță întrun păgân...» El e 3.ta să renunţe — ar fi zis Rareş — la Pocuția, dacă ”egele se obligă să-i dea ca despăgubire o sumă de bani. In decursul convorbiri, Rareş, işi, ndreaptă pri- „rea spre o icoană şi zise: « Aici este icoana sfintei. în- 7:74, înaintea căreia am jurat zăsbunare până la moarte, nu mă voi lăsa de răsbunare, nici chiar dacă sar pră- tei toată lumea asupra mea». | 
Toate aceste schimbări. de cuvinte au fost zădăr- îie. Cei doi vecini nu sau putut împăca şi au ră- "AS duşmani de moarte. -



CAP. IV. 

Alianţa cu Ferdinand 

Idealul lui Rareș de a scăpa Moldova de tributu” 
datorit Turcilor. 

Incă dela începutul domniei sale, Rareş a fos. 
trământat de gândul eliberării Moldovei de tributu 
datorit Turcilor. Călăuzit de acest ideal, el n'a întâr- 
ziat să se alăture de puterile, cari luptau în contre. 
Turcilor. In fruntea acestora era Carol al V-lea, Im 
păratul Germaniei. De aceia incă dela începutul dom- 
niei, Rareș s'a grăbit să facă legături cu fratele aces- 
tuia, care tusese ales.de o partidă rege al Ungariei. 
In curând însă —- după vre-o doi ani, —la început: 
anului 1529, Rareş a părăsit pe Ferdinand şi a în 
cheiat tratat de alianţă, cu inamicul acestuia, Regelc 
Zapolya. Motivul acestei schimbări a fost teama d:: 
Turci, cari tocmai atunci pregâtiau o mare armat: 
contra lui Ferdinand. Prin legăturile cu Zapolya şi su 

_punere către Turci, Rareș a voit desigur să evite 
ca această oaste a Sultanului să se îndrepte contra lui. 
De aceia, ca să înlăture furtuna, a părăsit pe due 
manul Sultanului şi a legat pricrenie cu amicul acestui . 
Regele Zapolya. Această politică i-a consohdat tron: 
— căci altcum Turcii Var ti dat jos—şi în acelaş timr 
i-a asigurat stăpânirea cetăților ardelene și intluenț;: 
asupra unei mari părţi din Transilvania. 

Apăsa însă asupra lui îndatorirea plăţii tributul 
care ajunsese o povară foarte grea de suportat. C? 
Turcii îi cereau să plătiască în fiecare an, la sfâni



George, 10.000 florini ca tribut, afară de care trebuia 
să mai dea Sultanului ca dar 12.000 florini, iar [a coi 
mari consilieri ai Sultanului câte 6000 lorini (deci 
alți 12.000 florini), în afară de alte multe daruri în 
natură cum erau blănuri, 12 cai, șoimi, etc. 

Idealul lui era să scape de aceaslă povară şi rușine 
„şi să lege Moldova de grupul statelor creștine, cari luptau 

în contra Turcilor. i 
Turcii nu l-au văzut cu ochi buni. Incă din anul 

1552 ei ar fi încercat să-l alunge din Moldova, şi să 
dea Moldova lui Gritti, sau unuia din copiii acestuia, 
— dacă expediţia, pe care a întreprins-o Sultanul So-" 
liman în acest an în contra lui Ferdinand, ar fi fost 
încununată de succes. 

“Din tericire însă pentru Rareş silințele Marelui 
Sultan de a bate pe Ferdinand au. rămas zădarnice. - 
Acest fapt a dat de sigur curaj Domnului. Moldovei, 
care a aşteptat să sosiască ziua favorabilă ca să ridice 
steagul independenţi față de Turci. Această zi a sosit. 
în curând. 

Războiul Turcilor cu Perșii 
Incă din toamna anului' 1533 Sultanul a început 

răsboiul greu şi lung cu Persia. Oastea avea să lie 
condusă de Soliman în persoană. Lipsa Sultanului şi 
a oştilor sale din Europa a dat posibilitate creştinilor 
să. răsufle şi să spereze în sosirea zilei mântuirii, 

Planul uciderii lui Gritti, comisarul turcesc 
Rareş a crezut acum momentul „potrivit pentru 

realizarea idealului său. Sultanul era în răsboiul cu . 
Persia, care îi absorbia toată energia și toată atenţiu- 
„a, Pe de altă parte în Ardeal s'a format — de sigur 
sub influenţa lui Rareş —un curent în contra Tureilor. 

* 

Nici chiar Zapolya nu se bucura de toată încrederea - 
“ultanului. De aceia Marele Sultan a crezut uţil să tri- 

+



mită în Ungaria pe Gritti, care în calitate de comisar, - 
avea să supravegheze pe Zapolya şi Ferdinand şi în 
acelaş timp- să vegheze ca nu cumva Ungurii să se fo- 
losească de această absenţă a Sultanului din Europa, 
ca să scuture jugul turcesc. Impins de idealul de a 
scăpa Moldova de tribut, Rareş a pus la cale: impreună 
cu Ardelenii uciderea comisarului turcesc. Hotărât să . 
scuture jugul turcesc, Rareş a trimes încă din primăvara 

„anului 1534 în Ardeal doi soli cu poruncă să spună 
Saşilor din Sibiu şi partizanilor lui Ferdinand, ca să 
„rămână credincioşi acestuia, căci şi el se va uni cu ei 
„şi le va trimete oaste în ajutor. Solii au comunicat 
partizanilor lui Ferdinand planul stăpânului lor de a 
trimete o oaste atunci când va. veni Gritti. A mai 
adăugat că comandantul oștilor moldoveneşti va primi 
ordin să se pretfacă că dă ajutor lui Gritti, dar pe sub 
mână va avea să se înțeleagă cu Ardelenii ca să-l 
omoare. | 

Uciderea lui Gritti — pe care Rareş la bănuit că 
a urmărit tronul Moldovei — avea să fie astfel semnul 
material al ruperii cu Sultanul şi al îndependenţii . Mol- 
dovei față de- Turci. Realizarea acestui Plan însemna o 

„evoluție față de puternica împărăție turcească. Gândul 
omorârii lui Gritti era începutul unei politici de eman- 
cipare de sub jugul turcesc. Inima ce erou a lui Rareş 
nu S'a îngrozit de urmările, ce le-ar fi putut avea 
această revoluţie. El nu s'a gândit decât la datoria de 
a lăsa urmaşilor o ţară nepătată de jugul ruşinos al 
tributului turcesc. 

De aceia şi-a ţinut cuvântul dat faţă de Ardeleni. 
Când Gritti a venit cu o mică armată în Ardeal, Rareş 
a trimes o oaste condusă de logofătul Toader, care avea instrucţia să se prefacă că ajută pe Gritti, dar la cel dintăi prilej favorabil trebuia să-l dea pe mâna Ar- 
delenilor ca să-l ucidă. !



Sosirea lui Gritti 

La 4: August 1534 comisarul turcesc îşi făcea 
apariţia în Ţara Bârsei şi îşi fixa tabăra lângă Braşov. 
Bazându se pe puterea, care o avea dela Sultan — era 
reprezentantul Sultanului în Ungaria — şi pe oastea, ce o avea la dispoziţie, Gritti s'a purtat arbitrar şi 
despotic. Bănuind că Vice-voivodul Ardealului, Emerc 
Czibâk, îi era inamic, Gritti a ordonat ca să fie ucis, faptă, care a dat Ardelenilor prilejul să grăbiască exe- 
cutarea planului urzit de Rareş în “ințelegere cu prie- 
tenii lui Ferdinand. 

Uciderea lui Gritti în Mediaș 

Cei mai mulţi nobili unguri precum şi Saşii, Se- 
cuii şi Românii s'au răsculat ca să răzbune uciderea 
lui Czibâk. In curând s'a format o armată de 40.000 
de oameni, comandată de Majlâth. Cum Gritti n'avea 
decât 3000 .de soldaţi, s'a văzut silit să se refugieze 
în Cetatea Mediaş. Logofătul Toader se afla cu tabăra 
la câţiva kilometrii şi îşi juca rolul cât se poate ce 
bine. Pe faţă se arăta — aşa cum i-a poruncit Rareş — 
prieten cu Gritti, iar în ascuns era inţeles cu Ardelenii 
ca să-l piardă, Ardelenii n'ar fi îndrăznit să-] atace pe 

„Gritti, dacă n'ar fi primit! consimţământul lui Rareş. 
Pe de altă parte Gritti n'ar fi intrat în Ardeal, dacă 
ar îi bănuit că Rareş ii este dușman. 

Până când n'a sosit o nouă oaste trimisă de Rareş 
sub comanda Vornicului Hurul, Ardelenii n'au îndrăznit 
să dea asaltul asupra fortăreţii, în care sa înch's Co- 
misarul. Abia după ce Vornicul Hurul a. sosit cu' cei 
6ooo de Moldoveni, Ardelenii au pornit asaltul, (28 
Sept. 1534). Gritti a fost trădat și de Saşii din Me- 
diaş, cari au întors armele contra Turcilor, au ridicat 
steagul alb deasupra zidurilor cetăţii -şi au deschis por- 
ţile Ardelenilor. 

Când s'a văzut trădat de toţi, Gritti s'a predat



2 36 — 

împreună cu cei doi fii ai săi, Moldovenilor. Aceştia, 
însă aveau dela Rareş ordin să-l transmită Ardelenilor. 
In zadar le-a promis Gritti comorile, dacă il scapă; 
în zadar i-au fost rugăminţile, în zadar i-au fost ame. 
nințările. Moldovenii au executat ordinul lui Rareş, 
<Băgați bine de samă ce faceți — le zise el desperat — 
căct cu reprezint persoana Sultanului». Totul a fost în 
zadar, Moldovenii Pau predat lui Majlâth, iar acesta 
a dispus ca să fie decapltat. 

Capul Ini Gritti și copili acestuia au fost tri- 
miși lui Rareș, care n'a întârziat să-i trimită în 
lumea de veci. Prizonierii turci au fost uciși de 
Moldoveni. Sorţul a fost astfel aruncat. Steagul re- 
voluției ridicat, Uciderea lui Gritti și a copiilor a- 
cestuia, precum și măcelărirea Turcilor, a fost sem- 
nul material.al scuturării jugului turcesc și al decla- 
rării independenţei față de Turci. 

  

Alianţa cu Habsburgii 
Cu sprijinul lui Rareș, Ștefan Majlăth, coman- 

dantul oștilor dela Mediaş, a fost ales voevod al 
Ardealului. Domnul Moldovei i-a dat .acest sprijin 
în speranță că Majlâth va rămânea și în viitor par- 
tizan credincios al lui Ferdinand, Majlăth “însă Va 
trădat. Căci îndată ce s'a văzut ales, el a trecut pe 
partea lui Zapolya. Exemplul lui a fost urmat de 
cea mai mare parte din Ardeleni, așa încât pe par- 
tea lui Ferdinand n'au rămas alți supuși devotați, 
decât Sașii din Sibiu. Ferdinand era astfel avizat la 
sprijinul lui Rareş, 

Acesta, pe de altă parte, avea nevoe de aju- 
torul lui Ferdinand în contra Sultanului, Căci Rareş - 
era destul de ager la minte ca să-şi închipue că So- 
liman nu va lăsa nerăsbunată uciderea. lui Gritti. De 
aceia înțelegerea între Ferdinand și Rareş s'a făcut 
cu multă uşurinţă. Ferdinand i-a asigurat lui Rareș 
.
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stăpânirea: peste Ciceu, Cetatea de Baltă, Unguraș 
şi Bistriţa cu dependințele lor, în care intrau Re- 
teag și Rodna, iar Rareș sa obligat să ajute pe 
Habsburgi ca să-şi afirme stăpânirea în Ardeal. 
«Sunt gata — a declarat Rareş — să fac serutcii în mod 
constant şi fidel spre folosul şi conservarea creştinătăţii aşa 
după cum am arătat şi dovedit şi până acum prin fapte». 

La 4 Aprilie 1535 Rareș a iscălit documentul, 
prin care se obligă să fie aliat credincios al lui Fer- 
dinand. | 

Prin acest tratat el se obligă să nu dea voe 
“Turcilor să treacă prin Moldova, sa refuze orice ur- 
care a tributuiui şi să nu lege prietenie sinceră cu 
Tuscii. «Dacă bunul Dumnezeu ne va scăpa de dominația 
tirană a Turcilor» — declară Rareș în tratat, — atunez 
va duce omagiile cuvenite Majestății sale,..». 

Ferdinand se obligă în schimb ca «să ajute în 
persoană și cu toate puterile» pe Rareş în cazul că 
ar fi învins de inamici, iar pentru serviciile ce i le 
va face în Ardeal să-i dea 6000 ducați. Tările lui 
Ferdinand îi vor servi, la nevoe, lui Rareș şi fami- 
liei sale, de retugiu. Urmarea imediată a acestor le- 
gături cu Ferdinand, a fost că Rareș a pierdut cas- 
telul Ungurașul, pe care au pus mâna prin surprin- 
dere oamenii lui Zapolya (1536 25 Mai). Rareș a 
făcut această alianță cu scopul ca să scape de jugul 
“Turcilor. El a crezut că Ferdinand va fi ajutat de 
fratele său Carol V,, care își va concentra forțele 
contra “Turcilor. De aceia când a fost vizitat de un sol 
al lui Ferdinand, în toamna anului 1535, Rareş a 
spus acestuia că roagă pe Ferdinand «să frimită la 
Majestatea Sa Impăratul (Carol V) pe omul" său, ca 
să-şi pue îi mișcare acum toate Jorțele (universa castra) 
Majestății Sale, căci momentul a sosit, întrucât Sultănul 
şi-a dus oștile păgdne cu el (în Persia l)». 

1) Raportul lui Michael Posgay 1535, (Verese 1, 255.)
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_Nou răsboi cu Polonii. Recucerirea Pocuţiei 
Rareș a aşteptat ca aliatul său. Habsburg să trimită trupele în Ardeal, ca să opereze în unire cu oaștea moldoveană, care era în Februarie 1 535 de - vr'o 25.000 şi se afla gata de răsboi. Dar Ferdinand n'a dat ascultare rugăminților desperate ale Sașilor și- n'a trimes nici o armată în ajutorul supușilor săi credincioşi din Ardeal, În aceste condiții Rareș s'a considerat desigur-deşiegat de orice obligaţiuni 2) şi şi-a îndreptat oastea în altă direcție. | 
Un nou moment favorabil să ivise pentru a în- cepe lupta pentru Pocuția. Căci Sultanul Soliman era: ocupat cu răsboiul contra Persilor, iar Polonii eraw încurcaţi în răsboi cu Rușii. Ocaziunea de a recuceri Pocuția i sa părut favorabilă. De aceia a năvălit în. Mai 1535 în Pocuția și a ocupat-o. 

Încercările de împăcare cu Polonia 
Dorinţa lui Rareş ar fi fost cu toate acestea să facă pace cu Polonii. Căci la 8 Ianuarie 1536 Sultanul Soliman își făcea intrarea în Constanti- nopole, mulțumit că a bătut pe Perși. Oștile- Sultanuiui erau acum libere și puteau fi îndreptate: în contra Moldovei ca să pedepsească pe Rareș pen.-. tru că a pus la cale uciderea lui Gritti şi a făcut. alianţă cu Ferdinand, De aceia avea interes să în- cheie cât mai repede o pace onorabilă cu Polonii, El a cerut pentru acest Scop intervenţia Regelui Fer- „dinand. 'Polonii însă, atlând de întoarcerea Sultanului, au refuzat să cedeze Pocuția și să încheie pace, ceiace a îndârjit pe Rareș, care a prădat Polonia. 

    

2) incă din Ianuarie 1536 Ferdinand a fost făcut atent de un credincios al său din Ardeal că dacă nu va impăca pe Rareş cu: Rcgele Poloniei, atunci „Moldoveanul îşi va întoarce puierea se: Contra regelui Poloniei şi va lăsa la o parte apărarea Ardealului. (Schu.ler p. 584,) - | .



strângând atâtea averi, încât, — ne spune un contim- 
poran — «n'a mai existat în Moldova un Domn 
atât de bogab. | 

Incercările Sultanului Soliman de a aducc pe 
Rareş la supunere pe cale pașnică 

Sultanul Soliman, înainte de a întreprinde ex- 
pediţia contra lui Rareş, s'a gândit să facă încerca- 
mea ca să-l aducă la supunere pe cale pașnică. A 
trimes soli la Suceava, cari aveau ordin să ceară lui 

„Rareș să trimită Gooo ostași în ajutorul lui Zapolya. 
In acest caz Sultanul promitea să-l ierte pentru pu- 
nerea la cale a uciderii Jui Gritti și să-i stoarcă dela 
Poloni recunoaşterea stăpânirii asupra Pocuţiei. Tot 
în acel moment au sosit la Suceava și soli dela Za- 
polya, cari i-au promis lui Rareș «munţii și marea», 

„ „dacă va da ajutor stăpânului lor. Cu foate acestea 
Rareş a rămas credincios alianței cu Ferdinand şi 
a refuzat să execute dorința Sultanului. 

Situaţia lui Rareș 

Astfel răsboiul între Rareș şi Soliman devenise 
„inevitabil. Situaţia Domnului Moldovei a ajuns cât 
se poate de critică, Căci Polonii au făcut înțelegere 
cu Turcii,-iar Majlath, Voevodul Ardealului, îi era 
inamic și amenința să-i tae legătura cu Ferdinand, 
Moldova era o insulă în o mare de dușmani. Rareş 
era înconjurat din toate părţile de inamici. Tragedia 
iui era inevitabilă. 

Avea însă mulțumirea că luptă pentru cauza 
creştină şi îşi tace datoria către țară ca să o scape de. 
tributul ruşinos, | 

Proectul de expediție contra Turcilor 

Incă din 1535, pe când Sultanul era în Persia, 
Rareș a rugat pe Ferdinand să trimită sol la fratele
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său Carol V ca să-l îndemne să-și îndrepte toată ar-: 
mata contra Sultanului, întrucât momentul e favora- 

"bil1). Ceva mai târziu a rugat pe Ferdinand să facă 
pâce între el și Regele Poloniei „căci având pace 
și-a fixat în gând că la primăvara - următoare 
(1536) să se îndrepte cu toată puterea contra Tur- 
ciloi'“. «Sunt gata să servesc cu capul meu și cu 
fara mea Împăratului şi Regelui Creștin şi întregii 
creştinătăţi — zise Rareş către solii lui Ferdinand 
în 1536 — și nu voi cruța nici capul meu, nici fiinţa 
mea, ci sunt gata să jertfesc totul pentru conservarea 
creștinătății şi binele public, numai Majestăţile Lor- 
(Carol V și Ferdinand) să-mi dea ajutorul lor ca 
să pol să-mi aduc la îndeplinire încordarea mea 
fără jerifirea mea şi “a acestei țări a Moldovei. 
Căci din toate părțile sunt înconjurat de inamici 
Puiernici, atât eu cât şi țara mea. Dacă voi între- 
prinde vr'o expediţie, aceştia vor năvăli contra mea: 
și dacă nu va fi cineva să-mi dea ajutor, dacă voi : 
fi părăsit de Majestăţile lor atunci eu 'cu tara mea: 
vom pieri ?), iar după aceasta şi Mojestățile lor şi 
foată creștinătatea pot fi periclitate... Dacă însă 
Majestățile lor vor voi să întreprindă expediție ge- 
nerală contra Turcilor, să trimită 15000 Oameni, la: 
cari voi adăoga şi eu din fara mea 40.000 soldați 
aleși, iar din Transilvania 25.000 cu ajutorul că- 
Tora, cu voia lui Dumnezeă, se va putea ajunge 
Până la Constantinopol». 

Aceste cuvinte ne dovedesc inima de erou al lui 
Rareş. El s'a arătat totdeauna gata să porriască răsboi 
contra Turcilor, îndată ce aliaţii săi Habsburgi ar îi 
pregătit o expediţie. « Dacă Majestatea Vaastră — scrie 
Arhiepiscopul de Lund în 1536 către Carol V tran. 
smiţându-i declaraţiile vistiernicului Mateiaş, solul lui 

  

1) Raportul lui Posgag din 7 Dec.'1353 (Veress 1, p. 29, 2) Monumenta Hung. Hist. Dipl, 1. 368.
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Rareş, — ar vrea să pornească ceva pe uscat în contra 
Turetlor, Domnui său (Rareș) va da ajutor cu 60.000 sau 
80.000 ostaşi aleși». 

In speranță că Habsburgii îl vor ajuta, el s'a arătat 
gata să ridice sabia contra Turcilor și să se jertfiască 
pentru idealul creştin. El ar. fi preterat să moară cu 
sabia în mână alături de creştini, decât să continue să 
plâtiască tributul Turcilor. 

Polonii aliaţi în secret cu Turcii contra lui Rareș 

Nenorocul lui Rareş a fost că vecinul său din 
Polonia a fost un prieten constant al Turcilor. Intormat 
că Sultanul se pregătește de răsboi contra lui Rareş, 
Regele Sigismund al Poloniei, n'a voit să închee pace, 
cu toate insistenţele lui Ferdinand, care a trimis soli 
pentru acest scop în Polonia. De asemenea toate în- 

„_cercările lui Rareş de a obținea pacea -dela Poloni au 
rămas zadarnice. „Majestatea Sa are sete de sânge 
creștin la bătrâneţe — scria Rareş «din tabără» la 3 
lulie 1537 —...In loc să încheie pace, Regele (Si- 
gismund) se laudă că va porni contra noastră cu 
70.000 _ oameni... Din gură poate un om să 
ridice 70.000 de oameni, dar pentru atâtea mi: 
de oameni trebue bani gata 70.000 oale cu ducați 
ungurești... Noi am fi putut face multă pagubă Ma- 
jestăţii Sale în timpul când ducele de Moscova a 
pornit cu oaste contra Majestății Voastre, Noi însă, 
pentru progresul creştinătăţii, "am voit să aducem 
pagube Majestății Voastre, căci am aşteptat şi am 
sperat pace dela Majestatea Sa. Acuma se laudă 
Regele că va porni cu armată contra noastră, dar 
și oastea noastră stă gata de luptă contra dușma- 
nilor noștri și numai Dumnezeu ştie cine va avea 
victoria.» | 

Cu toate acestea Regele Sigismund, înţeles cu 
Sultanul şi chiar cu o parte din bverii moldoveni, n'a
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voit să închee pace. Ultima ofertă a lui Rareş a fost 
cedarea Pocuţiei afară de 12 sate. «Putem să măr- 
turisim înaintea lui Dumnezeu —răspunse Rareş — 
că nam dorit să vărsăm sânge creștin. 

El a făcut toate concesiile posibile şi cere ca. 
Regele să-i cedeze bucata de pământ «lată de 1000- 
paşi.» «Dacă Majestății Voastre îi este sete de sânge 
creștin — îi scrise Rareş din tabără la 24 lulie 1537 
"Regelti Sigismund — poate să facă ce-o vrea — 
noi însă suntem gata să ne împotrivim Ma jestățit 

„voastre din toate puterile noastre. Numai Dumnezeu 
ştie cui ajută norocul. Dacă vom fi învinși de Ma- 
jestatea voastră, noi vom fi bătuţi de Dumnezeu. 
Dacă însă bunul Dumnezeu ne va da nouă victoria 
după cum sperăm, atunci Majestatea voastră va 
fi învins de un Domn al! Moldovei.» 

Rareş a insistat către Regele Poloniei ca să-i dea 
acel petec de pământ. «Din această parte noi am - 
fost şi suntem scut de apărare al Majestății voastre, 
atât contra Tătarilor, cât şi contra Turcilor— adauga 
el — ...In 0 singură zi putem să aducem mai multe 
Servicii credincioase Majestății “Sale şi țărti sale, 
decât valorează acel petec de pământ. 

Cu toate acestea Sigismund n'a voit să cedeze 
nici o palmă de pământ, cn toate insistenţele sincere 
ale regelui Ferdinand. Tratativele au fost astfel rupte 
(August 15 37). Răsboiul era inevitabil, spre nenorocirea 
lui Rareş, care era ameninţat în acelaș timp şi de 
Turci şi de Tătari. Cu toate acestea n'a voit să se 
supună Turcilor, cari i-au cerut 1000 de călăreţi contra 
lui Ferdinand. A preferat să cadă cu sabia în mână, 
decât să se plece Necredincioşilor şi să trădeze pe 
Ferdinand, |



CAP. V.. | 
Căderea lui Rareş 

Conspirația Turcilor, Tătarilor, Muntenilor, 
Moldovenilor şi a boerilor moldoveni 

contra lui Rareș 
Toţi inamicii lui Rareş şi-au dat mâna şi au strâns Moldova întrun cerc de fier. 
Polonii au încheiat cu Ruşii un armistițiu pe 5 ani. Din această parte aveau asttel mâinile libere, iar Rareş nu putea să spereze nici un ajutor dela Ruşi. Atacat de Poloni în fată, el era ameninţat în spate de 

Turci, iar la cele două flancuri de Tătari şi Zapolya. Era deci inconjurat din patru părți numai de duşmani. 
Căderea lui era inevitabilă, cu atât mai mult, că boerii 
erau înțeleși cu Turcii ca să-l piardă, iar legătura cu 
Ferdinand era tăiată de Zapolya. e 

Victoria Moldovenilor dela Siret 

Abia la începutul anului 1538 a putut trimite 
Regele Poloniei o armată contra lui Rareş. Acesta le-a 
ieşic însă înainte şi a distrus'o cu desăvârşire lângă 
râul Siret, la 1 Februarie 1538. În această bătălie au rămas morți pe câmpul de luptă 2000. de Poloni, între 
cari 60 nobili din marea aristocrație şi 800 din mica 
nobilime. 

„Văzând aşa dar cu tristețe Petru Voevod cum Leşii strâmtorau hotarele Moldovei — scrie cronica oticială — și socotind că ar fi o lipsă de vitejie și o slăbiciune neiertată să nu răsbune bat-



jocura suferită, au ieşit Ia luptă aprins de mânie 
și ajungând în fara lor, trupurile Leşilor cădeau 
dinaintea lui ca spicele, și bătând peste tot locul 
pâlcurile lor și doborând Ia pământ pe întâii lup- 
tători, au acoperit toate câmpurile cu: trupuri, iar 
apele râurilor le-au amestecat -cu sânge, cetățile 
cele tari le-au luat cu năvală şi pe Leşi i-au silit 
să se tragă în țara lor. Și mulțumind lui Dumnezeu 
penlru biruință, S'au întors biruitor, în anii dela 
facerea lumii curgători 7046 (1538) în săptămânile 
cărnii». 

«Moldoveanul a atacat cu fier şi foc Galiţia 
— se scrie din Polonia la 14 Februarie 1538 — 

„și a înfrânt pe al noștri în o luptă ușoară». 
Când s'a auzit la Cracovia de această înfrângere 

a.fost mare jale. Dieta a votat imediat sumele nece- 
„sare pentru formarea unei armate, iar Regele şi-a vân- 
„dut comorile ca să poată plăti mercenarii. Astfel în 
„curând sa tormat o armată nouă de 20.000, ca să 

spele ruşinea întrângerii. suferite. 

Inţelegerea dintre Ferdinand şi Zapolya 

Tocmai în acest timp, pe. când Regele Poloniei 
făcea mari pregătiri contra lui Rareş, s'a incheiat pacea 
dela Oradea Mare (la 24 Februarie 1538) între Fer- 
„dinand şi Zapolya. Ingroziţi -de Turci, cei doi rivali 
şi-au dat mâna şi au încheiat un acord cu scopul ca 
să- pună capăt influenţii turceşti în Ungaria. 

: Câte-va- luni în urmă, s'au împăcat și cei doi ri- 
„vali din apus, Francisc I, Regele. Franţei, cu Carol V, 
Impăratul Germaniei. | 

Toată lumea creştină părea în acest moment unită 
ca să apere creștinătatea de Turci. Situaţia lui Rareș 

“ar fi. fost desigur îmbunătățită, dacă Regele Sigismund 
- al Poloniei s'ar fi unit cu celelalte state în contra Tur- 

cilor. Din nefericire pentru Moldova, Regele Sigismund 
sa lăsat condus de dorul de răsbunare şi, în loc să
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ţină cu creştinii, a încheiat, din contră, alianta cu Pă- 
gânii, ca să-l piardă pe Rareş, care era stâlpul creş- 
inităţii în colţul cel mai expus al Europei. 

Plângerile Polonilor la Constantinopol contra 
lui Rareș 

In Mai 1538 Regele Poloniei a trimes un sol la 
Constantinopol cu ordin să facă plângere contra lui 
Rareş şi să roage pe Sultan să porniască cu armată 
ca să-l scoată din scaon. Interesul Sultanului a coin- 
cidat cu interesul Regelui Poloniei. Inţelegerea între 
regele Polonilor şi Sultanul s'a făcut cu uşurinţă. 

«Ca să ne scăpăm de el, — răspunse Soliman lui 
Sigismund — ne propuneţi ca noi să-l atacăm (pe Rareş) 
din această parte, pe când voi îl veți ataca din alia... 
noi ne vom pune în marş conira acestui hoț moldovean, | 

cu 0 armată pe care cerul şi pământul abia o pot suporta. 
Dumnezeu atolputernic ne va ajuta să înviugem şi să sub- 
jugăm această ţară... Păziţi granițele ca acest hoţ să fie 
prins -şi adus la noi. Noi vom observa cu privire la vei 
vechia prietenie şi raporturi de bună vecinătate, dar cău- 
laț, ca acest hoţ să m găsiască scăpare şi să fugă în țara 
voastră».  * 

Conspirația dintre boerii moldoveni şi Turci contra 
lui Rareş 

Primejdia era cu atât mai mare, cu cât însuși 
boerii moldoveni s'au înțeles în. secret cu Soliman ca 
să] piardă. Cronicarul Macarie, care şi-a scris cronica 
din ordinul lui Rareş, povesteşte despre această tră- 
dare a boierilor în chipul următor. , 

| „Era un oarecare Mihul, boer mare, Arbănaş 
de neam, om foarte viclean şi cum s'ar- zice, Su- 
muțând şi răsvrătind pe toţi. Pe față el se: arăta 
că are iubire curată către Domn, iar în taină punea 
la cale vicleșuguri şi țesea sfaluri pline de cleve-



țiri, împrietenindu-și pe toți cei doritori de a pune 
mâna pe lucruri Streine și a-și înmulţi ale sale pe 
câi nedrepte... Sămânţa necredinţei prinse rădăcini 
şi boerii trimiseră pe ascuns scrisori la Marele Im- 
părat cerând mazilirea“... a. 

Expediția Sultanului Soliman 

Incă deia 1536, Sultanul a fost hotărât să scoată 
pe Rareş din scaon. Motivele, cari au indemnat pe 
Sultan să ia această deciziune au fost următoarele : 

1) Incă -din anul 1534 Rareş s'a arătat pe față 
partizan al puterilor, cari luptau contra Turcilor, dând 
creştinilor o probă evidentă prin punerea la cale a | 
ucideii lui Gritti. Acesta a fost trădat de armata lui 
Rareş şi predat Ardelenilor, iar copiii săi au fost ucişi 
de Rareş. Gritti era reprezentantul Sultanului, 

2) Imediat după aceasta, Rareș a încheiat alianță 
cu Ferdinand, inamicul constant al Sultanului. Zapolya 
a prins scrisorile lui Rareş şi le-a trimes-la Poartă 1), 
Aceste documente, trimese de Zapolya Sultanului, au 

” contribuit în cea mai mare măsură la hotărărea acestuia 
de a întreprinde expediţia. Dovadă despre aceasta este 
faptul că încă din 1536 un diplomat bine informat 
(Lasky) scria că Sultanul va ataca pe Rareş din cauză 
că i-au ajuns la mână dovezi despre alianța acestuia 
cu Ferdinand, dovezi, cari i-au fost trimese de Zapolya 2). 

Ferdi, biograful Sultanului Soliman dă ca motive 
ale expediției omorârea lui Gritti şi alianţa cu Ferdi- 
nand. «Uciderea lui Gritţi — scrie Ferdi —a fost 
cea dintâi cauză, a doua, jiindcă a încheiat — cu 

  

1) In 1552 un sol al lui Ştefan, fiul lui Rareş, spunea Regalui Ferdinand următoarele: „Tatăl acelui Domn (Rareş) dorind să ser- vească în anii trecuţi Majestății regale și creştinătăţii, după obiceiul strămoşiler, a trimes un sol și scrisori la Majestatea Sa, cari scri- sori au fost pr:nse de răposatul rege loan şi au fost trimise Sul- fanului, Din această cauză Sultanul Jurios a năvălit în persoană în Maldova“. (Arhiva istorică | 2.152). 
2) Scrisoarea lui Lasky către Ferdinand dia 23 April 153%. (Ve-ress E p. 262).



toate că era tribular către Poartă — alianţă cu 
puterile inamice Turcilor». 

3) Când Sultanul, veind să-l pună la încercare, 
i-a cerut ca probă a credinţei față de Poartă, - trimi- 
terea unei armate de 6000 ostaşi contra lui Ferdinand, 
Rareş a refuzat şi a continuat să rămână credincios 

„lui Ferdinand. O nouă cerere a Sultanului ca să tri- 
mită 1000 călăreţi in ajutorul lui Zapolya a tost de 
-asemeni respinsă. 

O -uitimă somaţie a Sultanului, pe când se 
afla cu armată la Dunăre, ca să vină să sărute 
mâna, a rămas iarăși fără nici un efect. 

4) In cele din urmă Rareş a refuzat chiar plăti- 
rea tributului, ceiace însemna o revoulție, care nu 
putea rămânea nerăsbunată de atotputernicul Sultan. 

5) Regele Poloniei a intervenit la Poartă ca Rareş 
să fie scos din scaon. Domnul Moldovei ar fi pus chiar 
mâna pe scrisorile trimese de Regele Poloniei lui 
Soliman. . 

6) Insuşi boerii moldoveni au cerut cu insistență 
Sultanului să vină să-i scape de Rareş, oferindu-se să-i 
ajute în întreprinderea lui. Boerii au urzit complotul 
în complicitate cu Polonii şi Turcii. . 

Niciodată m'a fost un Domn român într'o pri- 
mejdie mai mare. Nici gloriosul său tată n'a fost în- 
conjurat deodată de atâţia duşmani. Ştefan cel Mare 
a avut să lupte numai cu Turcii, Tătarii, şi Muntenii, 
pe când tiul său era atacat deodată de Turci, Tătari, 
Poloni şi Munteni. In acelaş timp pe lângă aceşti nu- 
"meroşi inamici Sau mai alăturat 'şi boerii, cari s'au în- 
ţeles în secret cu Turcii ca să-şi piardă stăpânul. Nu- 
meroşii săi inamici aveau să-l atace din trei părţi deo- 
dată. Căderea lui era inevitabilă. 

Cu toate acestea Viteazul Domn a preferat să 
cadă, decât să mai rămână tributar al Păgânilor. < Având 
credința că nu e nimic mai lăudabil pentru un prinț 
creștin, decât să lupte pentru legea creștină, chiar



48 — o 

dacă soarta i-ar aduce căderea — scrie Verancics — 
Petru... a strâns armată şi s'a hotărât să oprească 
pe Sultan să intre în Moldova». 

Lupta cu Polonii 

Inceputul acestei drame îl formează lupta cu Po- 
lonii. Incă din lulie 1538, pe vremea când Sultanul 
era în Adrianopol s'a pus în mișcare o armată polonă 
de vre-o 20.000 de ostaşi îndreptându-se spre Hotir;. 
apărat de pârcălabul Teader. La r8 August, Poloni 
comandaţi de Tarnowski au început asediul cetăţ 
Hotin, dar toate încercările lor au rămas zadarnice 

Victoria contra Tătorilor la Ștefănești 

Pe când pârcălabul Toader apăra Hotinul, Domnu. 
Moldovei s'a repezit contra Tătarilor, cari au năvălit - 
cu furie din spre răsărit. Rareşi-a atacat la Ștefănești 
şi i-a bătut, 

Pacea cu Polonii 

După ce a respins pe Tătari, Rareş s'a repezit: 
contra Polonilor, cari asediau Hotinul. Dar, după toate 
probabilitățile, nu s'a mai ajuns la luptă. Fie că Po- 
lonii s'au temut să dea piept cu Domnul Moldovei, 
fie că s'au lăsat convinşi de Ferdinand şi Zapolya, cari 
au făcut sforțări serioase ca să impace pe âei doi ina- 
mici, Regele Sigismund a consimţit de astă dată să 
închee pace. In starea critică, în care se afla, Rareş a 
primit toate condiţiile. A cedat Pocuția şi a dat înapoi 
prizonierii (inceputul lunei Septembrie). A făcut această 
jertfă, dar a cerut ca Polonia să-i dea oaste în ajutor 
contra Turcilor. «Dacă îi sar da oastea lui 'Varnouuski 
dela Hotin, — zise Rareş — el mar lăsa pe Sultan să iasă 
Hafăr din Moldova» Polonii au refuzat. S'au mulțămit 
să închee pace. |



Inaintarea Tircilor în Moldova 

Pacea cu Polonii nu l-a mai putut salva, căci 
boerii, cari au tors firul trădării i-au dat informaţii gre- 
şite cu privire la locul, unde se află Sultanul şi au 
pregătit cu măestrie cursa, în care avea să cadă Dom- 
nul lor. 

Soliman a pornit din Constantinopol cu 200.000: 
dle oameni şi cu multe tunuri. La 7 August i-au ieşit 
nainte, aproape de Dunăre, solii lui Zapolya, cari i-au 
sărutat mâna. În aceias: zi Sinan Paşa a primit ordin 
ă invite pe Rareş să iasă înaintea Sultanului ca să-i 
sărute mâna. Dar nici de data aceasta Rareș nu și-a 
plecat capul. Sinan a adus la 17 August răspuns ne- 
ativ. Rareş a rămas neclintit în hotărârea sa dea 
cutura jugul turcesc. Avea încredere în victorie, deși 
„iu era ajutat de nici unul din vecini. Cu armata lui 
de 60—70.000 de oameni 1) el aştepta să se măsoare 
cu Sultanul, care la 9 Septembrie îşi făcea intrarea 
în laşi. | 

Pacea cu Polonii fiind încheiată la această dată, 
Rareş s'a pregătit să ţină piept Sultanului, desigur în 
un loc strategic, unde ar fi putut să prindă pe Sultan 
în cursă, cum făcuse tatăl său în 1475 la Vaslui. Deşi 
avea oaste de 4 ori mai mică ca Sultanul, avea însă 
încredere” în vitejia ei şi în ajutorul lui Dumnezeu. 
“Tatăl său, nu bătuse la Vaslui o armată turcească de 
patru ori mai-mare? Mahomet, care venise cu oaste 
mare la 1476 nu s'a întors ruşinat din Moldova? 

1) Verancics afirmă că Pareş abia a putut strânge 70.0-0 de 'Dameni, armaţi numai cu săgeți sau săbii. Tunuri n'avea de loc, Hosius afirmă că în contra Polonilor Rareş venise cu 40.000 de oa- 
meni, După încheierea păcii cu Polonii şi înfrângorea Tătarilor, Rareş 

„A putut concentra toate forţele sale contra Turcilor. Din alte Is voare ştim că in caz de război Rareş putea să pună pe picior de zăsboi 69,009 de ostaşi (Reicherstorffer). , 
Sultanul avea oaste de 4 ori mai mare. Avea după Verancics 150.000 Turci, cam toţi atâția Tatari şi un considerabil număr de „Munteni, Pe lânga aceasta avea 225 tunuri, Celelaite izvoare dau 

:200.0%0 Turci. 
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Un scriitor contimporan ungur, Verancics precum 
şi un raport din Ungaria 1) afirmă că Regele Zapolya: 
a sfătuit pe Rareş să se retragă cu oastea în Tran- 
silvania. Rareş însă, fie că n'a avut incredere în sin- 
ceritatea Ungurilor, fie că a fost sigur de victorie, a: 
preferat să urmeze exemplul marelui său tată. 

Ca şi acesta a dat ordin să se pustiască totul în; 
drumul, pe care aveâ să-l facă Sultanul. Vitele să fie 
ascunse în munţi, iar grânele şi toate proviziile să fie 
îngropate în pământ. Tot ce nu să putea duce sar 
ascunde: trebuia să fie ars. 

Ca şi tatăl său, în 1476, şi-a construit o tabără 
în un loc strategic unde a aşteptat să dea lupta. Va 

“ învinge ? “Ţara şi tronul vor fi salvate, iar el va fi avut 
mulţumirea că și-a făcut. datoria pentru- ţară şi pentru 
apărarea creştinătăţii de cutropirea turcească. Va fe 
învins ? Se va retrage în munţi, şi la nevoe în Traa- 
silvania, unde va aștepta ajutor dela Ferdinand şi aliaţii 
săi în contra 'Turcilor. larna era aproape şi oastea; 
turcească nu putea să trăiască în vreme de iarnă în o: 
ţară pustiită, 

Trădarea boerilor. 

El ma.bănuit trădarea urzită de boeri, cari saw 
prefăcut .credincioși atâta timp cât au ştiut pe Soliman 
departe. Îndată ce însă acesta s'a apropiat de tabăra 
lui Rareş, boerii au ridicat capul. Credinciosul păzitor 
al patului domnesc, boerul Hâra, descoperind complotul 
boerilor, Va pus pe Rareş la curent. Acesta a încercat 
prin cuvinte călduroase să înduplece pe boeri să-i ră- 

mână credincioşi. Rugăminţele, lacrimile, amenințările 
sale au rămas însă zadarnice. Boerii trădători n'au voit 
să-l urmeze. «Ce răufăţi şi ce îndrăzneală n'au 
arătat atunci boerii — scrie cronicarul oticial, — cari 
ca nişle câini turbaţi se repezeau asupra lui. lar 

1) Hurmuzaki II, p. 196.
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el poruncind să păzească bine pe cei răsvrătiți, cu 
inima rănită și fața udată de lacrămi, părăsind pe 
răsculați plecă cu puţini, Septembrie în 14». 

Levantinul Mihul, comandantul castei lui Rareş, 
care a fost în capul trădătorilor, a trecut cu armata în 
tabăra lui Soliman, unde se afla Ştefan Lăcustă, nepot 
al lui Ştefan cel Mare, pe care trădătorii sau grăbit 
să-l recunoască de stăpân. | | 

La 15 Septembrie Soliman şi-a făcut intrarea în 
Suceava, capitala "Moldovei, unde a primit pe boeri 
şi le-a declarat că a venit să-i elibereze de tiran. A 
«dat domnia lui Ştefan Lăcustă, fiu al lui Alexandru, 
“copilul lui Ştefan cel Mare. 

Pe capul lui Rareş a pus un premiu. Tătarii au 
primit. ordin să-l urmăriască. | 

Refugiarea lui Rareş în Ardeal 

Nefericitul Domn a căutat în primul moment să 
se retugieze în Hotin, dar nui s'au deschis porţile. S'a 
îndreptat atunci spre munţi ca să treacă în Ardeal, 
«Cu ochii aţintiți mereu spre munţii cu vârfurile ascuţite 
-— serie cronicarul oficial — ajums'au spre sară la mă- 
măstirea Bistriţei !) unde fiind primii fără împolrivire voia 

  

1) Faptul e confirmat de un document din 1546, in care Rareş „povestește cu mită frumuseţă primirea, pe care i-au făcut-o călu- gării dia mânăstirea Bistriţa, Reproducem părţile principale ; „Im- păcatul Tarigradului Sultan Soliman s'au pornit ca să vie cu toată puterea sa în pământul nostru pentru păcatele noastre, iar mai vârtos ale mele. Atunci am văzut că nu voi putea să le stau îm- potrivă și lăsând oștile mele, am fugit şi am ajuns la mânăstirea Bistriţa, şi intrând în sfârta biserică am căzut la pămâut înaintea stintelor. icoane şi mult am plâns, aşişderea şi egumenul şi tot so- borul plângea împreună cu mine cu fierbinţi iacrămi, şi-am dat f4- găauinţă lui Dumnezeu şi Prea Curatei Maicei lui că de mă voi întoarce iarăşi la scaonul meu cu bine şi biruitor, atunci din temelie "voi înoi sfânta mânăstire a Adormirei Prea Curatei Fecioare, iar pă- rinții încă au înmniţit ruga către Dumnezeu dând iaude, făcând “denie pentru mine, şi dându-le sărutare am zis : părinţi sfinți, rugaţi ps Dumnezeu şi mă iertaţi. Şi m'am despărţit de dânşii şi m'am «dus prin tocuri pustii şi... biruind am luat iarăşi scaonul meu şi Te aus aminte de făgăduinţa mea...“ (Codrescu „Uricariul“ t, 4V p. .



* 

să se odimească de osteneli. Dar mojicii şi neobrăzaţii şi 
răutăcioșii simțind de aceasta, înconjurară madnăstirea... El, 
metemându-se de toate acestea, o luă la fugă căulând scă- 
parea pe un cal iute 2) despoiat fiind de toate celelalte 
ale sale, ca un rob fugar... | 

Tovarăşii lui. de fugă, înaintând în munţii nepătrunşi, 
se împrăşiară, unii întro parte, alții întrallă, unii de 

nevoie, alții de bună voe, până ce nu rămase nici unul” 
cu dânsul... Şi rămase, săracul de el, mai gol decât văz- 
duhul... şi se îndepărtă fugind neştiind încotro, Septemure 
în 18. Și dele de niște locuri prăpăstioase şi muntoase şi: 
de văi păduroase şi neputând să le treacă călare îşi lăsă 
acolo iubitul său cal, pe care nienea altul nu încălecase 
şi pătrunzând pe miște căi nepătrunse de oameni şi locuite 
numai de fiare sălbatige şi printre piscuri înalie, gol, rănit 
la mâini, şi desculț, mergea pe cărări aspre şi neumblate, 
marele în vitejii şi furtosul ca un leu în lupte — mă bi- 
rueșie mila şi iacrămi îmi stoarce din ochi, — iar nunţis 
din faţă aduceai, aminte celui ce plângea şi suspina de 
pierderea copiilor şi a puterii. Asifel au umblat şase zile, 
flămând şi fără hrană, fără să vorbiască o vorbă cu ci- 
neva şi fără să vadă faţa cuiva; mergea rătăcind... până 
ce dând de un pârâu ce curgea în spre Țara Secuilor, 
Pau aflat niște pescari din acele părți — Dumnezeu se în- 

2) Acesta se vede că e calul celebru, de câre vorbeşte Rareş: 
în mai multe scrisori şi la care ţinea, se pare, cu slăbieiune, 

Din Constantinopole, în timpul pribegiei, Rareş roagă pe 
Toma Waldorier din Bistriţa, să aibă grijă de cal, de nevastă şi de 
copii. (Hutmuzeki-Jorga XV p, 391). De asemenea pârcălabul de 
Cotnari, din partea lui Rareş, scrie la 14 Septemnre 1540 lui Wal- 
dofer „să trateze bine“ calul. Ştefan Majlath, „Căpitanul Ardealului“, 
a cerut Bistriţenilor ca acest cal să-i fie împrumutat până Ia reîn- 
foarcerea lui Rareş. Calul a fost dat astfel! lui Majlath, care a dat 
Bistriţenilor la 8 Februarie 1541 chitanţă de primire. 

” La această dată însă Rareş era în drum spre Suceava pentru 
a-şi lua tronul în primire.:Pe când era încă în Silistra a scris Bis- 
triţenilor, printre altele, să aibă grijă de cal. Peste câte-va luni 
Rareș avea să meargă cu armată la Făgăraş în contra lui Majlath. 
Acesta a iost prins. Caiul se găsea însă la 7542 tet la Bistriţeni,. 
căci vedem pe Martinuzzi invitând ja 21 Decembrie 1542 să-l dea 
lui Paul Bank, prefectul Castelului Unguraşul. N'avem ştire dac& 
Rareş şi-a mai revăzut calul, care i-a scăpat viaţa,
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durase de dânsul — şi dacă Pau cunoscut, Pau dus la 
căpeteniile lor, cari Pau cinstit cum se cuvine şi Pau pe- 
trecut până la Ciceul cel cu turnurile întările, în 28 ale: 
aceleiaşi hmi». 

Suferințele i-au tost răsplătite cu bucuria de a-şi fi: 
găsit acolo soţia şi copii, pe cari avusese grija să-i: 
trimită, înainte de începerea răsboiului, în cetatea Ci- 
ceului din Ardeal. 

Rareș a căzut jetfă în lupta pentru idealul 
mântuirii Moldovei de Turci şi pentru idealul: 

creștinătății din vremurile sale. 

Pe când nefericitui Domn rătăcea prin munți, 
ca să găsească o potecă, cate-să-l ducă în Ardealul 
scump, care îi adăpostea soţia, copiii şi o parte din 
comori, sa pus în marş, în sfârşit, şi armata trimisă. 
de Ferdinand în ajutorul lui Rareș. La 19 Septemvre 
această armată pornia din Văcz spre Transilvania ca. 
să se uniască cu oasteă lui Zapolya şi a lui Rareş — ca 
împreună să scoată pe Turci din Moldova. A fost. - 
însă prea târziu, La această dată Moldova se alla sub 
călcâiul Turcilor, iar eroicul ei Domn sângera rătăcind 
prin munţi. 

Rareş a căzut astfel victimă încrederii în Habsburgi, 
cari nu Sau. grăbit să-l ajute la timp, ci Pau lăsat 
să cadă. 

Astfel jertfele lui Rareș, pornite. din inima lui de 
erou, au rămas zadarnice. Boerii, prin trădarea lor, 
lau împedecat să-şi realizeze visul, care la chinuit: 

„toată viaţa, iar Habsburgii Pau lăsat fără ajutor în mo- 
mentele cele mai grele. Marele Domn a pătimit şi. 
S'a jertfit pentru idealul din vremrile sale, care era. 
mântuirea creştinătăţii de Turci. Vlăstar al Marelui 
Ştetan, el s'a frământat tot timpul domniei să scuture 
jugal turcesc. Ca şi Mihai Viteazul mai târziu, el nu s'a; 
gândit că are ţară..mică și armată puţină, ci: încălzit de 
nobilul ideal şi de inima lui de viteaz, s'a pregătit de luptă,



“gata să învingă sau să moară, Din, nefericire însă Po- 
lonii şi boerii i-au zădărnicit împlinirea visuiui. EI 
însă rămâne pentru noi eroul şi martirul, care a pătimit şi 
s'a jertfit pentru idealul mântuirii ţării sale de Turci şi 
pentru idealul creştinităţii din vremurile sale. 

Din nefericire vecinii creştini ai lui Rareş şi ali- 
“aţii săi n'au avut sufletul eroic al acestuia. În loc să „ridice sabia în chip eroic contra Turcilor, după un plan 
“chibzuit, ei au preferat să se unească cu Turcii, 

Ferdinand, regeie Ungariei de apus, iratele Impă- ratului Germaniei, după-ce Pa indemnat pe Rareş la rezistenţă contra Turcilor, deşi obligat prin tratat să-l 
ajute cu oaste, la lăsăt, în momentul critic, să cadă jertfă. Sigismund, regeie Poloniei, a făcut alianță se- 
cretă cu Turcii atăcând cu armată Moldova tocmai în „momentul când Sultanul Soliman venea cu armată contra lui Rareş. | 

Zapolya, regele Ungariei de răsărit, a preferat “să-şi facă mână bună cu Sultanul, ca acesta să nu 
atace Ardealul. 

Când Sultanul a ajuns cu formidabila sa armată la Dunăre, Zapolya a trimis la el soli ca să-i sărute mâna 
“şi să-i arăte supunere, Rareş a refuzat o asttel de umilire, — iar după-ce Sultanul a năvălit în Moldova, a trimes la el un sol, încărcat cu daruri, ca să-l îndu- plece. să nu atace Ardealul, 

Asedierea lui Rareș în Ciceu 
In acelaş timp ca să-şi facă mână bună cu Soli- 

man şi să pună mâna pe tezaorele lui Rareş, Zapolya 
-a trimeS oaste sub conducerea lui Martinuzzi la Ciceu, “ca să prindă pe Rareş şi să ocupe cetățile acestuia din Ardeal. 

Inimosul Domn al Moldovei, cu toată nenorocirea ce s'a abătut pe capul lui, s'a pregătit de rezistență. Bazându-se pe poziţia întărită a cetăţii şi pe încrederea boerilor şi a ostașilor, cari formau garnizoana cetâţii,



îi | | 
el a preterat să lupte şi să cadă cu sabia în mână, 
decât să se predea. 

Trădarea conducătorilor din Ciceu 

Din nefericire însă boerii lui, conducătorii cetăţii,. 
cărora le încredinţase casteiul, soţia, copiii şi tezaorele, 
au fost şi ei întoxicaţi de virusul trădării şi au sfârşit: 
prin a se alătura de partea trădătoriior, cari au dat- 
Moldova în mâinele lui Soliman şi s'au închinat lui: 
Ştefan Lăcustă, adus de Turci şi înălțat de ei pe tro- 
nul din Suceava. 

“Uneltirile lui. Mihul şi Lăcustă contra lui Rareş.. 
Complotul din Ciceu. 

Anastase, Vlădica din Vad (din ţinutul Dej), s'a 
pus in legătură cu _trădătorul Mihul şi cu Lăcustă,. 
noul Domn. Acesta i-a scris să atragă în conjurâţie 
şi pe pârcălabui de Ciceu, Simion Dracşin, 1) căruia. 
i-a promis că-l va <milui cu oarecare boierie» numai: 
«Să ne facă nouă slujbă cu acest Petru Voivod». 
«Si pe sfinția ta încă am să-te miluiesc — îi scrise 
Lăcustă — precum ai să vezi Sfinţia ta.. Foarte- 
mult te rog...“ 2) Da . 

Ce-a putut să roage Lăcustă pe prea cinstitul 

545) Era pârcălab în Ciceu şi în 1530 (Hurmuzaki Jorga XV, p. , 
2) Scrisoarea cu data 11 Octomvre (de sigur 11 Oct. 1538) € publicată în „Documentele slavo-române“, fiind atribuită, în mod greşit, lui Ştefăniţă. E însă evident că e scrisoarea lui Lăcustă,. ceiace se confirmă de Cronicarul Ureche, .care povesteşte această conjurație după o cronică veche, | 
La 25 Octomvre Ştefan Lăcustă scria din Şuceava că ;suntem: pe urma acestui lotru (Rareş) în slujba cinstitului domn al Impă- ratului“ Şcrisoarea e publicată la Nicolaescu „Documente slavo- române“ 171—172 şi e atribuită greşit lui Ștefăniță, E însă'evideat. că e vorba de. Lăcustă, care s'a puș în legătură cu Bistriţenii ca să piardă pe Rareş. De acela le scrie că €,pe urma acestui lotru“,, izră îndoială aluzie la Rareş. Data exactă trebuie să fie.25 îDe- tomvre 1538,
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“Vlădică altceva, decât ca să pună la cale uciderea lui 
"Rareş? 

Acest complot e dealtcum confirmat şi de croni- 
cile ţării. « Căpeteniile cetății, pe care el singur îi 
„pusese, aveau gând rău asupra Domnului — scrie 
Macarie — și voiau să-l piardă cu ori ce preb». 
«Simion Pârcălabul — scrie Ureche — dinpreună 
cu Vlădica Anastase... s'au sfătuit împreună ca să 
„prindă pe Petru Vodă şi să-l ucidă și capul să-l 
trimeată lui Ștefan Vodă». 

Capitularea lui Rareş. Ocuparea Ciceului şi 
“Cetăţii de Baltă de Unguri şi încorporarea lor 

la regatul Ungariei: 

Cu abilitatea-i cunoscută Rareş a ştiut să scape 
„de complotul boerilor. « Voivodul ca om cu minte— 
scrie Macarie — văzând aceasta, îi scoase pe boeri 
„CU meșteşug din cetate și cetatea o dete spre 
pază Ungurilor». 

După o rezistenţă eroică, convins că nu va mai 
putea rezista Ungurilor din cauza 'boerilor trădători, 
“Rareş s'a hotărât să capituleze. | 

Strâns între două focuri, ameninţat de conspirația 
“boerilor trădători din cetate şi de Ungurii, cari au 
asediat castelul, tăindu-i toate căile de retragere, el 
:a ales între două rele, pe acela, care îi sa părut 
mai puţin primejdios, Decât să cadă jerttă conspirației 
trădătorilor, cari Var fi putut da pe mâinele lui Şte- 
fan Lăcustă, el a preferat să capituleze în mod 
onorabil. ” | 

A deschis porţile Ungurilor şi a predat acestora, ! 
“Ciceul, încredinţându-le viaţa sa, a soţiei şi a copiilor. 

Desigur că Rareș a utilizat toată abilitatea nece- 
“sară pentru ca să convingă pe Martinuzzi şi pe Zapolya 
să-i cruțe viața si să-i dea adăpost şi mai departe în 
cetate. Un scriitor ungur contimporan, Verancics, povus- 
tește că Rareş ar fi răspuns călugărului Martinuzzi,
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care afirma că el este cel mai înalt consilier” al regelui 
Zapolya, următoarele : 
<Cu puţin timp mai îndinte şi eu am fost cel d'întât: 

şi cel mai mare în Moldova... dar să şti că toți câți primesc 
sau tiu dela alții o funcţie sau cea mai mare proprietate, 
dacă devin mândri şi îmgâmfaţi, vor cădea în aceiaşi ru- 
șine şi nenorocire, în care mă vezi căzul acuma pe mine»:. 

Graţie abilității sale, Rareş a scăpat cu bine din 
primejdia, in care căzuse. Căci Zapolya s'a lăsat con- 
vins să-i cruţe viața şi să-l lase să locuiască mai de 
parte în cetate împreună cu soţia şi copiii. Ciceul şi 

* Cetatea de Baltă au fost însă din nou încorporate la 
regatul Ungariei. | 

Moldova şi-a pierdut astfel puternicile cetăţi din 
Ardeal, cari aveau menirea să servească ca loc de re: 

fugiu al Domnilor. Cererea lui Rareş să-i dea 3000: 
călăreţi, cu. cari să-și câştige tronul, a fost respinsă de: 
Zapolya.



CAP. VI 

Schimbarea politicei. Impăcarea lui 
i: Rareș cu Turcii 

In sufletul lui Rareș s'a produs în acest timp o * 
schimbare profundă. Faptul că s'a văzut trădat şi pă- 
răsit de toți în lupta pentru desrobirea ţării sale şi 
pentru idealul creştinătăţii, a trebuit să influențeze, în mă- 
“sură considerabilă, această schimbare. Boerii săi, în loc 
'să-l ajute în această luptă pentru independenţa faţă 
«de Turci, s'au aliat din contră, în secret, cu aceştia. 

„_ Regele Poloniei, vecinul său dela Nord, de ase-. 
menea a conspirat cu Turcii, ca să-l piardă. . 

Aliatul său Ferdinand nu s'a grăbit să-i dea aju- 
torul necesar la timpul oportun, iar vecinul său Zapolya, 
pe care l'a ajutat în 1529 ca să-şi recucerească ţara, 
mu numai că nu i-a întins o mână de ajutor, ci din 
contră, a trimis armată ca să-i tae retragerea şi să-l 
*prindă. | o 

In lupta. pentru ideal Rareş a rămas cu desăvâr- 
şire izolat. Toţi dinprejurul său Pau trădat. Din această 
cauză rezultatul străduințelor sale a fost tocmai con- 
trarul. Voise scăparea ţării sale de tributul turcesc, iar 

» "urmarea a fost că Moldova a ajuns într'o stare şi mai 
'umilită de cum fusese înainte. Fusese condus de gândul 
să devină un principe puternic, aliat al creştinilor din 
apus, independent față de Turci — şi soarta la adus 
în situația umilitoare de prizonier al lui Zapolya. | 

| Fusese odată stăpânul de iapt al celei mai mari 
părţi din Ardeal şi s'a văzut despoiat şi de cetăţile
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moştenite dela tatăl său, cari i-au fost răpite tocmat 
de acela, pe care Pa ajutat să-şi recâștige ţara şi 
domnia. Marele său tată, Ştefan cel Mare, ridicase de 
asemenea sabia pentru idealul creştinătăţii şi urmarea: | a fost pierderea Chiliei și a Cetăţei Albe şi plata tri- 
butului. Tatăl său nu s'a resemnat către sfârşitul vieţii: 
să plătească tributul Turcilor? 

In starea dureroasă în care se atla, despoiat de: 
Moldova, din care o parte a fost anexată la Turcia, 
despoiat de cetăţile din Ardeal, de comorile Sale, şi 
de libertate, părăsit de supuși şi de aliaţi, umilit de- 
Unguri, pe care i-a ajutat, Rareş a ajuns, ca şi tatăl: 
său după 1484, la :concluzia că nu poate ieşi din si- 
tuaţia tragică, decât cu ajutorul Turcilor.  Soliman- 
ajunsese atot puternic. Zapolya a trebuit să cerşească: 
pacea cu daruri şi umiliri, iar regele Ferdinand sa dovedit fără nici o putere. Turcia s'a arătat invingibilă. 
Starea aceasta de tapt n'o mai putea desigur schimba: 
umilitul prizonier al regelui Zapolya. - | 

De aceia având înaintea ochilor exemplul tatălut 
său, care după groaznica lovitură a pierderii cetăților 
Chilia şi Cetatea Albă, şi-a schimbat brusc politica, : împăcăndu-se cu Turcii şi reobligându-se. la plata tri- butului, Rareş, a trebuit să ajungă la convingerea că: 
singura funie de seăpare. din abizul în care căzuse, era impăcarea cu Sultanul Soliman, puternicul său inamic, cu atât mai mult “că trebue să fi avut teama că Zapolya. să nu-l dea în mâinile Turcilor. Căci nu trebue uitat că Lăcustă stăruia necontenit pe lângă Turci ca să ceară dela Zapolya capul lui Rareş. 

Scrisoarea lui Rareş către Sultan 
Ca să prevină orice primejdie, Rareş a _trimes în: secret Sultanului Soliman o scrisoare, prin care Pa rugat desigur ca să-l 'scoată din. situaţia dureroasă în care- se afla. Această scrisoare a avut darul să îmblânziască pe. Sultan, care fiind un răsboinic viteaz, a păstrat:
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desigur stimă pentru eroul nefericit, care ridicase sabia 
în contra lui... «S'a îndurat în sfârșit Dumnezeu de dânsul 
— scrie cronica oficială — și văzând norii de lacrăimi 
i sa făcut milă de cel ce cu osârdie i se ruga, şi sau 
luminat ochii minţii, iar el deșteptându-se ca din somn, 
„au irimes îndată şi pe ascuns împărătului turcesc 0 scri- 
soare întrarzpată, cerând ajutorul lui prea puternic. Auzind 
acestea semețul şi marele împărat al Turcilor (Soliman) 
şi aflând de cele întâmplate i se făcu milă şi îi băru 
rău de Păhu şi porunci Craiului Ionăs (Zapolya) să-i dea 

„drumul; Ungurii plătiau atunci bir marelui Împărat Su- 
liman. Până şi Varvarului (barbarului) îi se făcu milă 
de suferințele domnului şi-l chimă da sine, ca să-l facă 
Adin nou) Voevod: 

Cursele întinse de Unguri 

Scrisoarea redactată de sigur în chip abil, a avut 
efectul: dorit. Sultanul a cerut cu insistență în repeţite 
rânduri lui Zapolya să-l trimită pe Rareş, la Constan- 
'tinopole. Ungurul însă nu s'a grăbit să execnte această 
poruncă, de sigur din cauză că s'a temut ca Rareş care 
era în curent cu înţelegerea secretă dintre el şi Fer- 
-dinand în contra Turcilor să nu destăinuiască aceasta 
“Sultanului. Pe de altă parte Zapolya n'ar fi dorit ca 
Rareş să ajungă din nou petronul Moldovei. Verancies 
în scrisoarea către fratele său, atirmă aceasta în chip 
clar. «Ne temem — scrie el — ca nu cumva recă- 
Păfand tronul să devină şi mai supărător, atât pen- 
tru noi, cât și pentru Poloni» Numai după inzistenţe 
repetate—scrie Verancics,— s'a resemnat Zapolya să 
„execute dorința Sultanului, «fără de voe». Atât Zapolya 
cât şi nobilii Unguri se temeau ca Rareş să nu se 
'răsbune contra acelora, cari i-au întins curse. Căci atât - 
Macarie, cât și Verancics, atirmă că Ungurii au căutat 

„“să se scape de Rareș prin diterite curse. Ungurii 
au avut chiar gândul să-i dea otravă ca să scape în 
chipul acesta de el. „După părerea unora — scrie
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Verancics către fratele său — frebuia să-i dea otravă 
ca să-i grăbească moartea...» | 

Cât de mult se temeau Ungurii de Rareş şi doriau 
moartea lui se vede din o altă scrisoare a lui Ve- 
vancics către fratele său. „Oh dacă nelegiuitul Valah 
— exclamă Verancics — ar fi căzut mort de mușcă- 
durile fiarelor pe când rătăcea în pădure...» 

Ungurii au avut în totdeauna teamă ca Domnii 
români să nu pună mâna pe Ardeal şi să le pericli- 
teze hegemonia şi să-i împedice dela exploatarea mas- 
selor românești, de aceiași limbă şi religie. Ungurii 
mau văzut cu ochi buni pe Rareş, care a adus Ardealul 
sub sfera lui de influenţă, iar prin cetăţile lui a stăpânit 
o bună parte din această ţară. Ei sau bucurat 
de căderea lui şi îndată ce Pau avut în mânile lor, au 
fost chinuiţi de gândul ca să-l ucidă, aşa cum au făcut 
mai târziu cu Mihai Viteazul. 

Plecarea lui Rareș la Constantinopole 

In o zi din Ianuarie 1540 Rareş şi-a luat rămas 
bun dela soţia sa şi dela copii, cari au rămas sub pază 
în castelul dela Ciceu şi a luat drumul lung şi plin de 
primejdii al "Ţarigradului. La 20 lanuarie era în Turda, 
unde a dat chitanţă Bistriţenilor că a primit cenzul pe 

„anul trecut. În aceiaş zi a trecut prin Alba-Iulia. «4 
trecut pe aici — scrie Verancics către Regina Poloniei 
și era fără turburare, neschimbat, voios şi cu mare spe- 
ranță că se reintoarce la domnie, - nearătând nimic din 
omul descurajat și lovit de nenorocire. Numai la adu- 
cerea aminte de soție şi copii se schimba fața barbarului 
și câte odată vărsa chiar lacrămi». o | 

„La 2 Februarie 1540 Rareş trecea prin Caran- - 
sebeş, de unde a trimes o scrisoare sasului Toma 
Waldorter din Bistriţa ca să dea «din. cenz» soției şi 
copiilor săi banii de cari ar avea lipsă. «Până acum 
cu voia lui Dumnezeu, ne-a mers bine — scrie el — 
ze va da Domnul de ati încolo !»
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La 23 Iunie îi scrise din Constantinopole: «Află 
că sunt în Constantinopole — scrise el — vesel şi sănălos 
şi onorat de Maiestata sa Imperială şi de Paşi... Ca Zoia Îui Dumnezeu și a Împăralului lucrul se va schimbe 
Sferăm cu ajutorul lui Dumnezeu să fim iarăș ce am 
fost şi încă şi mai mare». a 

„Tot din Constantinopol a trimes veste regelui 
Zapolya că «a fost primii în chip onorabil de Sultan» ş. 
că «în scurtă vreme se va, reintoarce ca Domn în vechea; 
Iui ţară», iar Lăcusta va fi rechemat la Poartă. In 
acelaş timp «roagă pe rege să-i restime Castelul Ciceu, 
Peniru ca soția lui să ducă viață mai liberă, sau în cazul 
că îi dă libertatea, să dea poruncă orașilui Bistriţa să-i 
dea locuință» (scrisoar_a lui Verancics din Alba Iulia, 
24 lunie 1540). “ 

 



CAP. VII . 

Ştefan Lăcustă 
(1538, Sept. 14 până în Dec. 1540). 

Intre acestea roul Domn, Ştefan Lăcustă, a ne- 
nulțumit pe toată lumea. Crescut la Constantinopole, 
acest nepot al lui Ştefan cel Mare, n'a cunoscut obi- 
veiurile ţării. Nemulțumirile contra lui s'au produs din 
„auza celor trei mari schimbări în paguba ţării: 1) 
Turcii au nesocotit dreptul boerilor de a-şi alege Domnii 

şi le-a impus pe Ştefan Lăcustă. Pentru întâia oară se 
“alcă obiceiul străbun şi se impuse un Domn de străini l). 

2) Turcii au anexat la Turcia o parte din Mol- 
lova şi anume Basarabia de sud cu Tighina (teritorul 
cin sud de râu! Bâcul). Această sfăşiere a Moldovei a 
vrodus multă supărare la boeri, cari au cules astfel 
ructele trădării. _ 

3) Sultanul a lăsat în” Suceava o gardă turcească 
iuternică, ceiace a produs multă durere Moldovenilor. 

Din primul moment boerii au fost nemulțumiți. 
ti au acceptat pe Ştetan Lăcustă de frică. « Dacă (Sul- 
:anul) ar fi pus ca Domn pe un ţigan sau arab noi fot 
“am fi primit — scriu boerii către Regele Poloniei — 
umai ca Sultanul să nu.prade țara Până la distrugere. 
Tara a recunoscul — continuă boerii —, că el e mai fa- 
vorabtl 'Turcilor, decât nouă creştinilor. EI a început -să 
“ea Sultanului puțin câte puţin din pământul ţării... a 
“Oil să-i cedeze toată coasta dela Dunăre până în munţi 
“recum şi tot Nistru». 

  

1). La 30 Noembrie 150 Ştefan Lăcustă face o danie (Wicken” auser „Geschichte der Kloster Homor*), .



. 

Cu aceste acuze au căutat boerii să justifice. uci- 
derea lui Lă-ustă, numit astfel după lacustele, cari au 
produs toamete în timpul domniei lui. In realitate au 
trebuit să fie şi alte motive, căci Lăcustă, desigur suls 
presiunea bosrilor, a intrat către sfârşitul anului 154c 
în relaţii secrete cu Ferdinand, inamicul Sultanului So- 
liman. In. acelaş timp, desigur, la îndemnul boerilor, 
sa întâmplat un act de revoltă contra Turcilor. Un: 
castel ocupat de Turci, probabil Tighina, a fost dis- 
trus de Moldoveni, iar Turcii, cari se aflau în castel, 
au fost măcelăriți 1). Aceste fapte au ajuns Ja urechile 
Sultanului şi au contribuit desigur la schimbarea sen- 

”. timentelor faţă de Rareş, In acelaș timp s'au schimbat 
în mod considerabil împrejurările politice din Ungaria. 
La 22 lulie 1540 a închis ochii pe vecie Regele Za- 
polya, nelăsând decât un copil, care văzuse de scurtă 
vreme lumina zilei. Ardealul ajunsese iarăşi în stăpă- 

„nirea partizanilor lui Ferdinand. 
In acelaş timp Ştefan Lăcustă s'a dovedit inca- 

pâbil să conducă . Moldova în sensul vederilor Sulta- 
nului. În aceste împrejurări grele, când Transilvania 
era din nou sub influența regelui Ferdinand, iar în . 
Ungaria nu era un rege capabil şi în Moldova influența 
turcă era periclitată, Sultanul avea nevoe în Suceava 
de un om capabil, care să poată restabili influenţa 
turcească în Ardeal, cu atât mai mult că proectase o 
expediţie în Ungaria ca să o aducă cu totul sub stă- 
pânirea lui. - 

  

Rareș câștigă graţia Sultanului Și a consilierilor săi 

In acelaş timp Rareş, cu abilitatea-i cunoscută, n'a 
neglijat nici un mijloc ca să câştige graţia Sultanului 

  

i) Szilâgyi Sândor „Nadăsdy Tamăs elsă kovetsege Erdelyiben 
1540* Budapest 1876 pag. 34: „Grata mihi item fuerunt nova per 
dominatisnem vestram... ratione castri în Moldavia demoliti ac Tur- 
carum în eo trucidatorum ad me prescripta“ (scrisoare din 25 Noem- 
brie 1540, 

Despre legăturile secrete ale lui Ştefan Lăcustă ca Ferdinand 
vezi Hurmuzaki ÎI, p. 214 şi Szilăgyi 1. c. p. 34



şi a consilierilor săi. Inarmat cu o parte din comorile „sale-şi cu mari sume de bani, el n'a întârziat să Câş- tige graţia celor din jurul Sultanului Soliman. In spe- cial i-au tost de mare folos două perle pentru ureche, de mărimea unei pere, pe cari le-a dăruit unei fici a Sultanului. In acelaş timp cu daruri şi cu talentul său dea captiva oamenii şi-a făcut protector pe Lufti Bey, câre avea mare trecere pe lângă Sultan. Aceste două persoane au contribuit în măsură decisivă la schimbarea sentimentelor Sultanului Şoliman _taţă de Rareş. -” Acesta a fost primit astfel în audiență în o at- - .mosferă; tavorabilă. Cu extraordinara lui putere de con-. vingere a ştiut să-şi pledeze atât de frumos cauza lui, încât a câştigat imediat graţia Sultanului. « Şi; a pledat alâi de frumos caua — scrie Giovio — şi d explicat cau zele şi urmările răsboaelor sale, sărăcia tezaurului, moartea: „ui Gritti, trădările doerilor, vechile drepturi ale hotarelor „Moldovei cu “Polonia, și şi-a cerut iertare arătându-se atât de supus, încât sa părut iuluror un. om osândit de soartă în chip mişelesc. Căci acel om avta o vitejie extraordinară în văsbodie, cu toate că era nivelată de multe scăderi şi „greşeli, ceeace stârni admirația sufletelor ostăşeşti ale Tur- cilor în aşa măsură că, chiar dacă Pașii: mar fi fost co- rufți prin daruri, tot Sar fi crezut obligaţi să “apere în „tot chipul pe un bărbat ileaz, devenit celebru priu atâtea faple şi care nu sa lăsat învins de soartă». . _- Sultanul l-a deţinut în Pera, unde Rareş n'a ne- glijat să câştige inimile tuturor, cari aveau influență pe lângâ Sultan. Când s'a auzit la Constantinopol de uci- derea lui Lăcustă, care sa întâmplat la începutul lunei . Decembrie 1540, de revolta boerilor contra Tur- cilor şi de- atăcarea şi prădarea Chiliei, „Cetăţii Albă şi Tighinei, Sultanul n'a stat un “mâment la îndoială ca să redea tronul lui Rareş, cu atât .mai mult că boerii au ridicat în scaon un Domn, care nu fusese agreat de el, - - 

5



N 

— 66 — 

Dăpă uciderea lui Lăcustă sufletele țăranilor er 

indreptate către Rareș, spre deosebire de. boerh c .. 

-nu-l voiau, din câuză că apăra poporul de jos. 

4 

lângă aceasta se temeau de sigur de răsbunarea |. 

“De aceia boerii au ales pe un fiu natural al lui Bogc -- 
III, Alexandru Cornea, care, ca să se poată menține. : 

căutat sprijinul lui Ferdinand. | 
Vestea uciderii lui Lăcustă, a revoluţiei boeri. 

contra Turcilor, a atacului moldovenesc îndreptat con: 

Chiliei, Cetatea Albă şi Tighina,-a trebuit să ' ajur ». 

la Constantinopole către stârşitul lunei Decembrie 15: 
Căci la 9 lanuarie 1541 Rareş părăseă Const: 

tinopole şi se îndreptă cu o mică oaste dată. de £ . 

tan în_spre Moldova, ca să-şi recucerească tror 

« Dumnezeu cel a tot puternic a făcut — scrie Ra 
din Silistra la 28 Ianuarie 1541 către Toma Waldor. » 

din Bistriţa — că neînvinsul Impărat, Domnul no3 :-. 

grațios, ne-a dat înapoi țara noastră Moldo - 

întocmai cum am stăpânit-o mai înainte şi, pe .ân 

aceasta, aceia ce am stăpânit în Ardeal... Mi-a e... 

3000 de spahii şi ieniceri... şi la 23 Ianuarie ui 

ajuns. la: Dunăre. și cu ajutorul lui Dumnezeu Sp + 

răm să. fim în curând în Suceava». 
-- Sultanul i-a dat şi Tighina, fapt pe care Ra -“ 

l'a comunicat regelui Polonilor prin solui “său Bua. 
«Sultanul i-a“ întors țara ce î-0 luase, şi . Tighina, nur. 

cât are să plătiască pentru zidirea cetății Zig na 10 

zloți» 1): ; 
Vestea, reîntoarcerii lui Rareş a produs entuzia 

extraordinar la: poporul de jos, care la adorat ca 

un apărător contra împilării boierilor. -Sub presiu: 

poporului, boerii mari..au mers în tabăra lui Rareş c 

Brăila şi s'au grăbit să îi se închine şi să-i ceară: 

tare pentru trădarea din 1538. «Hiţi în pace — ar 

„zis Domnul — și sertațe de greșalele voastre»... Si multă + - 

1) lorga „Chilia şi. Cetatea Albă“ 349. 
.
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curie şi visele era tuturor — scrie cronicarul Ureche =— că toți îl iubia ca pe un părinte al său şi erau bucuroși ioji de venirea lui». - - 
La "Galaţi i-a ieşit cu oaste Alexandru Cornea, dar ostaşii acestuia lau părăsit şi au alergat în tabăra lui Rareș, care a pus mâna pe el şi i-a tăiat capul. Cătră sfârşitul lunei Februarie, Rareș şi-a tăcut intrarea în Suceava. 1) o | 
« Poporul moldovenesc “a bucurat mult de reîntoareerea Iu Petru — scrie un polon în raportul către Rege, — pen- „ru că îi apăra (pe cei de jos) de împilările - boerilor. » Asifel ei (fărani:) părăsind pe stăpânii lor au alergat cu bucurie la Petru, Domnul lor de mai înainte.» 2) «Poporul a dat la o parle — scrie: un. polon — pe acest Alexandru, care nu apăra plebea de bocri şi sa dat pe partea lui Petru, care mzi înainle î-a apărat contra împilirii boerilor». 

Ă 

———— 

1) Ureche scrie că a intrat în Suceava la 19 Februarie în o zi de Luni. 19 Februarie 1541 cade Sâmbătă. [n 0 scrisoare a-unui _ polon se afirmă că Rareş a intrat în Suceava la 22 Februarie, 

po 

Ni



DOE ERE a Aga 

UDE E eat TAN e se me E ai e 

si "40... is - i “Ap: TA SI a 5 ra a ” 

"Petru Rareş.in domnia. a doua 
' Gobroașie 1541 până ia 4 Septeiniiie 1540) 

ct e 

gaina *%Cinditiunilă deele; în: cari a luat donsăiă 
n ea „ese sf a 

— După ca. auubăut mai bine d doi ani din paharul 
temă aţ: pribegiei soarta. „i-2 a. dat -din. poi, -Rosibilitatea 

isâ+ gusteridia mierea, omani€ia Câte. sacrificii a trebuit 
însă să facă ca să ajungă iarăşi Ja tion PE” "lângă 
sumele rari de. bani, pe care le-a. cheltuit ca, să câştige 
graţia Sultanului și a. ; Paşilor,, Rareş Sa văzut silit să . : 

va 

accepte. condiţiunile grele” impuse de 'Solihan. Căci 
acesta ma neglijat să ia toate garanţiile ca să pună. 

„pe Rareş în imposibilitate de a se revolta contra 
Porții în viitor. Intre aceste, cea mai dureroasă a fost 
obligaţiunea, de a-și trimite pe fiul său chizaş la Con- 
stantinopole. Pe lângă aceasta ii sa îm pus să ţină în 
Suceava: o gardă de soo de spahii şi.să plătească 

"tribut anual de 12.000 ducați. 
| Pe lângă aceasta. trebuie să adăugăm datoria de 
aproape 100.000 de ducați, pe cari a trebuit să-i 
împrumute în Constantinopole ca să cumpere pe Paşi 
şi pe intimii Sultanului. | Me 

Intenţiile lui Rareş de a scutura jugul păgân şi 

a se uni cu puterile creştine contra Turcilor. 

i | Toate aceste condiţii au tost acceptate_de_Rareș 
-cu-tezervă imentată: să nu: tes „Exetute enîndută ce se 
vor ivi imprejurări favorabile”! “tai 'si Berti mită” să 

.    
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scuture jagul- turcesc. dn. faţa: „erudgi necesităţi. inimosul 
Domn şi-a plecat. capul şi. p'a:. „gaitat să, facă,,; soaţe 

sacrificiile. „A “făcut:o - aceasta însă, cum. a„mărțurisit”o 
singur, ca. săscape : ţara lui de..ruşinea.. de asti. tragsfor- 

- mată în paşalâc. Ro cae otto   «Dacă: EŞ. “fi plătit.-din ;texaorele: mele casă. devin 
iară Domn-— zise. Rareş în 1542 ——decul, ue ar f 
ocupat. acuma de-un Tured aa a ui 4 

- In sufletul. -său nu s'a:.sting înşă “idealul, pestru 
care. s'a .sacrificat: şi. a pătimit., El a sămas în,fundul 
inimei. sale :credincias ideii..creştine,, căreia, ia jnchinat 

_tot-ce-a avut: mai scump. “Suferințele, îndurate, nau 
distrus -. acest -ideal. El „a primit ondiţiile “grele cu 
hotărârea - “fermă ;de.a repeta. seștul., dela 1538. şi, a 
se revolta contra -Turcilor,. îndată ce s'ar.iyi împrejurări 
favorabile. „Se pare că încă: pe când. era +pribeag la 
Constantinopole, a destăinuit gândurile sale lui Lasky, 
trimisul Ii *'Ferdipand, Ja :Poarţă.+ lie că ay,aflat, aceste 
întenţii de; “Esueltă n din « guza lui, Rareș, insuș, fie că 

“le-a bănuit, Lasky nu întârzie să. ie aducă, în repetate 
rânduri,,. la “cunoștința regelui: Fegdinapdaaaa: um a 

«Mi se pare că se ua revolta — scrie Lasky din 
Constantinopolela 11 Februarie —— din cauza condițiilor 
nedrepte, pescari. le- a.primil, în, şi». ia ae sa 

„ur EL pu Wa Butea Suporta — Sprie Lașky.; 32 răpirea 
Moldovei de jos». < Stiu ca şe va rev lia,—- adaogă, Lașky 

  

la 13 Martie „5541.—,5i de qepiă gsle. Mecesge 4 Mae, 
statea Voasiră să-i dea ajutor . în, tunuri, muniții şi 
câțiva” pușcași, unguri. ga, să, alace cetatea, : Tiohina din 
nou clădităs: 

. Sentimentele lui Rareş erau. în adevăr a fum 
„le descrie Lasky. Căci nici după;șuterințele îndurate, el 

nu 'şa-sfit să comunice. „șentimentele „sale, aceJora, în 
cari 'avea deplină. încredere, Aaa oaza 

< Deşi sunt Supus al Sultanului — zise Rareş,găţră 
un nobil polon la 22 Ianuarie 1 542, — foluşi aş pre-. 

pi si NT 

fera ca statele mele să m'aibă ca vecină din toate părțile 
decât domni tveştini».



In adevăr idealul lui Rareş n'a fost distrus de 
suferinţele îndurate. Deşi ajutat de Turci ca să-şi reocupe 
tronul, el n'a încetat să spere. că va veni un moment când un rege creştin va ridica sabia contra 'Turcilor * pentru ca să se poată alia cu el. ” 

- «Dacă aș vedea — zise Rareş la -2 Junie 1542— că Un vege creştin oarecure Sar ridica cu Dutere şi 
credință în. contra Turcilor, atunci m'aș alătura cu - cre lință acestuia. şi Paș ajula cu toale Pulerile mele, Acum însă nu pot face alicum, căci mam la cine să "mă vefugiez şi trebuie să fac ce-mi ordonă Turcul... Pup îmi pasă că fiul meu este dus peste Dunăre /chizaş la Turci /, căci din acea zi eu îl consider ca mori. Cu toale atestea cu am acest gând ferm și hotărarea să ţin „Cu creștinii până la peirea capului: meu», * 
„€Să-i Spui regelui Poloniez — adaugă Rareş — ca sud. nici un cuvânt să nu se încreadă în Turci şi în - amicii lor, căci cu sunt la ei şz. petrec “cu ei șiam cercetat măruntaele dor şi. uneltivile lor contra creștinilor» « 

> „Silit de împrejurări Rareş îşi îndeplineşte 
obligaţiunile faţă de Poartă | 

v Împrejurările, în “cari şi-a reluat tronul, nu erau însă favorabile pentru realizarea idealului său, Căci n'avea nici un vecin, pe care să se poată răzima şi la care -să găsească retugiu în caz de nevoe. Sultanul Soliman «ra în culmea puterii sale, iar inamicii săi Hasburgi au dovedit că -n'au puterea să organizeze o armată, care să-] împedece să se întindă în spre Europa -centrală. . a < Trebuie să îndeplinesc Jurământul, pe care Pam făcut Preaputerniciilui Împărat al Zurcilor — scrie Rareș către Braşoveni la 9 Junie 1541 — Dumnezeu să ferească ca să facem vro violență față de creștini». Cu inima îndurerată Rareş s'a Supus sorții şi şi-a inceput domnia Cu executarea obligaţiunilor faţă de Poartă, 
îi |
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Încă în primăvâră (1541) Sultanul Soliman a făcut 
cunoscut Ardelenilor că o armată turcească impreună 
cu Rareş şi cu Domnul Munteniei va năvăli în Tran-: 

”. silvania ca să alunge de aci pe Maja şi pe ceilalţi 
partizani ai regelui Ferdinand. - 

Ca şi în 1529 interesul lui Rareş era în armonie 
cu al Sultanului. Chiar fără mandat dela Turci Rareş. 
ar fi făcut expediţie in Ardeal ca să-și recucerească 
cetăţile, sâ-şi recapete -infiuienţa, și să stoarcă dela 
cetăţile săsești sumele-de bani, cu care să poată face 
faţă obligaţiunilor de tributar câtră. Poartă. EI insuș 

“a sugerat Porții idei: cuceririi Ardeatului, și, ca să-i dea 
Sultanului o dovadă de Jealitate, i-a trimes scrisorile, 
pe cari le primise dela Ferd' nand. Căci numai prn o 
politică de supunere față de atotputerniicul Sultan şi- ' 

_ar fi putut recuceri cetăţile din Ardeal şi şi-ar fi putut 
câştiga sumele de bani de care avea trebuință. 

Stefan Majlâth, care era în acest timp partizanul 
| regeiui Ferdinand şi avea sub. ascultarea sa aproape 

tot Ardealul, a făcut. intervenţie incă din Martie! 541 

ps lângă Bistriţeni să nu se supună lui Rareş, şi a 

luat toate măsuri!e pentru apărare, 

Expediția lui Rareş în Ardeal (1540). 

Imediat după ce şi-a luat tronul în primire, Rareş 
a făcut pregătirile pentru expediție. La 9 Iunie 1541 

era cu oastea pe drum lârgă râul Moldova, de unde . - 
scrise Braşovenilor să-i dea 2000 floreni. 

«Să nu ne păPăsiți în nevoza noastră — le scrise 

el — și să ne ajutaţi cu 2000 florini, căci necesitatea 

face să se miște ori-ce piatră». - 
Incă înainte de a îi putut primi această scrisoare 

Braşovenii au trimes la Rareş_un sol ca săi aducă la 
cunoştinţă că toţi. locuitorii din Ardeal <oreau să ser- 
vească regelui Ioan». lasuşi Majlăth a căutat să convingă 
pe Rareș să se abţină dela expediţie, promiţându-i o 
mare sumă de bani.



«MajlatA auzind de planul dușmanilor săi — Scrie 
Eftimie — fu cuprins de frică şi cutremur şi trimese daruri 
mari şi multe lui Petru Voevod, rugându-l de pace. Dar . Petru Voevod nu voia să ştie nimic despre - aceasta, ci stătea neînduplecat pe lângă Aolărdrea sa, căci voia să-şi - 7ăsbune de răutățile, vicleşugul, necredința şi cursele, ce avusese să îndure mai dinainte de la Majlâth». 

Rareș şi-a continuat asttel marșul spre pasul Oituz, 
pe unde avea să pătrundă în Transilvania. La 25 Iunie 
1541 «straja» oștilor sale se afla în Țara Secuilor. In 
două zile toată oastea era trecută în Secuime şi se afla in marş spre Braşov. - | i 

Saşii din acest oraş m'au întârziat săi câștige 
graţia cu daruri, de sigur ca -să le cruţe oraşul. În 
Țara Bărsii s'a întălnit cu oastea lui „Radu Paisie din 
Muntenia şi cu oastea turcească. La 8 Iulie toate trei 
oştile erau plecate din “Ţara Bârsei spre Făgăraş, unde 

„se afla Majlăth cu oştile sale. 
„_.. Cronicile ungurești şi izvoarele streine povestesc 
pe larg cursa, pe care i-au pregătit'o Turcii şi Rareş 
nenorocitului Majlăth, . 3 

Acesta nesimţindu-se în stare -să reziste, s'a închis 
în cetatea Făgăraşului, foarte bine întărită şi aprovi- 
zionată cu alimente şi muniții. Ca să nu piardă timp 

îndelungat cu asediul, Turcii şi Domnii Români i-au 
pregătit o cursă. Ei au convins pe Majlâth să vină în 
tabăra lor ca să discute condiţiile de pace. li s'au 
trimes în schimb chizași 1). Majlâth a făcut greşala să 
se încreadă în cuvântul lor şi să vină în tabăra ina- 
micilor săi. Aceştia şi-au călcat cuvântul, Pau arestat şi . 
Vau trimis la Constantinopole, unde-a stat în închisoare 
până la moarte. A N 

La 23 Julie prinderea lui Majlâth a fost fapt. în- 
deplinit. Imediat după aceasta Moldovenii au luat dru- 

1) Printre chizaşii moldoveni a fost şi Logofătul Mateiaş, Prizonierii moldoveni au fost eliberați din captivitatea suferită în castelul Făgăraş abia în anul 1545. (Hurmuzaki-Jorga v. XV p. 442), 

 



mul întoarcerii. La 29 Julie erau din nou în fața Bra- 
şovului, ai cărui locuitori s'au văzut siliţi să-i achite lui 
Rareş cei 2000 florini ceruţi. Socotelile Saşilor din 
Braşov vorbesc de trei saci <în cari au fost trimişi 
banii  Principelui Petru» şi de «trei cai cu căruță, cari 
zu fost daţi în dar». In schimb Rareş a dat Braşove- 
nilor un om,.care a fost postat la Codlea «ca să op- 
rească pe ostași sa între în oraș». (Braşov.2). Su 

„Cu aceasta expediţia pare să se fi terminat, « Și după 
„ce au săvârşit fapte vitejeşti şi au adunat mulie comori 
de aur în Ţara Ardealului — scrie cronica — sau întors 
Ja ale sale în Câmpulung trecând ca Brin sbor munții 
cei cu vârfurile ascuțite». Ni 

Scopul ei a fost atiâs, căci- foafă Transilvania Sa 
supus fiului vegelui Zapolya, aşa după cum a fost do- 
rinţa Sultanului: Ă 

Ocuparea Cetăţii Buda de câtre Turci şi prefa- 
| „cerea Ungariei în pasalâc.: a 
„Profeţia lui Rareş s'a ri alizat. «Dacă voi fi pă- 

răsit de Majestăţile lor (Carol V şi Ferdinand), atunci şi 
cu şi țara mea vom peri şi după aceasta şi Majestățile 
lor şi toată creștinătatea pot fi periclitate». | 

„„In adevăr din cauză că -Rareş a fost părăsit de 
aliaţi şi lăsat să cadă, Sultanul a pus piciorul pe gru- 
mazul Moldovei, -iar urmarea a fost că Ungaria a căzut. 
şi ea imediat în puterea Turcilor. Neunirea dintre regii 
creştini a adus apă Ia .n:oara păgânilor. Sultanul : Soli- 
man a exploatat cearta şi neunirea dintre regii creştini 
şi rând pe rând le-a dat la toţi lovitâră. | 
"A început cu Rareş. După căderea acestuia şi-a | 

îndreptat privirea contra lui Ferdinand, fostul aliat al 
lui' Rareş. “ - i 

  

2) Socotelile Braşovului mai amintesc „de o altă căruță cu doi cai dată lui Petru“ în valoare de 26 îl.; de un cal în valoare” de 11 îl., de 6 iegături de cuțite bune în valoare de 6 îl. -



Regele Ferdinand incercase să cucerească Buda, 
care era în puterea reginei Isabella, văduva răposatului 

„Zapolya. 
Trupele trithise de Ferdinand ca să cuprindă Buda 

au tost însă sdrobite de Turci în lulie 154i. În Sep- 
tembrie Sultanul Soliman a intrat în Buda, de unde 
Isabella cu fiul ei a tost silită să plece. Soliman a dat 
cetatea Buda în grija unui paşă, care avea la inde- 
mână o puternică garnizoană. In schimb reginei Isabella 
îi s'a dat Ardealul, adus cu o lună înainte sub influ- 
ența Sultanului de oştile lui Rareş. Imediat după ocu- 
parea Budei de Turci, Isabella şi-a. mutat reşedinţa în. 
Transilvania. Ungaria. a fost prefăcută în pașalâc. In 
capitala mândrului rege Mate iaş Corvin a fost ridicat 
steagul turcesc. Profeţia lui Rareş s'a realizat. Cei ce 
Pau părăsit au tras consecinţele. Ungurii, cari au re- 
fuzat să ajute pe Rareş şi-au expiat greșala cu căderea 
țării lor in robia turcească. 

Expediția creștinilor din apus pentru RE 
desrobirea cetății Buda. 

Ocuparea cetății Buda și a Ungariei 'de către 
“Turci a produs o impresie protundă în lumea creştină. 

Principii germani, desbinaţi din cauza luptelor religivase, 

au înţeles că a sunat ceasul să înceteze certurile şi să 

înceapă lupta contra Turcilor. Regele Ferdinand, sgu- 
.duit de puternica lovitură, pe care Turcii au dat'o creş- 

tinătăţii. a - convocat pe ziva de 14 lanuârie dieta la 

Spira. In faţa primejdiei principii germani au uitat 

pentru moment luptele religioase şi şi-au dat mâna ca 

- să lupte contra Necredincioşilor, cari au pus piciorul în 

centrul Europei. Dieta a hotărât expediţie , contra 

Turcilor. Şef al armatei a fost ales Joachim II, Electorul 
de Brandenburg, care în Martie 1542 şi-a luat co- 
manda în primire. |



Alianţa secretă a lui Rareș cu Joachim de - 
Brandenburg, șeful armatei creştine. 

Am ărătat mai sus că suferințele îndurate de 
Rareş. n'au înăbușit în el idealul, care la călăuzit în tot 
decursul domniei, - | a 

“ Tragedia lui din 1538—41, în loc să distrugă 
acest ideal, i-a dat, din contră, o întensitate mai nare. 
El a rămas, ca şi înainte, gata de ori-ce-sacrificii, în- 
dată ce se vor fi ivit imprejurări favorabile. 

- Deşi a. avut. convingerea că Regele Poloniei a 
fost principalul autor al tragediei sale, totuşi Rareş s'a 
declarat gata să yite trecutul şi să-i dea informaţii în 
contra Turcilor._ e Am fost alungat din cauza Majestății - 
sale, care şi-a trimes în mai multe rânduri solii la Sultan 

„CA să mă alunge, — âise Rareş la 22 Ianuarie 1342 — 
totuşi i=aj da toate informaţiile, dacă Majestatea Sa le-ar 
primi în moi grațios». - 

Fiind silit să-şi trimită prin Mai 1542 pe ful său. 
Chizaș la “Constantinopol, Rareş a declarat unui „polon - 
că din ziua, în care fiul săn a trecut “Dunărea, el il 
consideră că inort.: Faptul că fiul său e în mânile Sul 
tanului nu Par împiedica pe el să ridice sabia contra 
acestuia, indată ce sar ivi un prinţ creştin puternic, 
care ar face răsboi Turcilor. EI e gata în orice mo-. 

„ment să-şi sacrifice copilul pentru idealul creştinătăţii şi 
«să Jină cu creștinii până la peirea capului său». 

eşi supus al Turcilor, el ma încetat să lucreze 
în secret după . imboldul inimei sale, Chiar când a făcut expediția în Ardeal, în 1541, alăturea de Turci, 

“el a declarat Brașovenilor că «nu ne este sete. de 
Sdhge creştin... şi nu vom face nici a violență faţă de creştini». - Se Ă | | ____ In decursul expediției Rareș s'a purtat cât se 
poate de omeneşte. Oraşele din Ardeal n'au fost de- vastate, iar vieţile locuitorilor au fost cruțate, Rareș „a fost consequent cu declaraţiile făcute. | 

“Credincios idealului, care Pa călăuziţ toată domnia,



Rareş .na . întârziat să. i. închee, legături, secrete cpatra 
Turcilor, îndată ce s'a ivit un prinţ creştin în fruntea 
-unei armate creştine. 

în CândAtest-mântuitor. Saarătat, Rareş. s'a grăbit 
să -înichei& cu el alianţă: secretă, La, x. Mart -1542 el. 
a iscălit actul secret cu Prinţul Joachirma,. comandantul 
general al -armatei 'creştine.:In acest act să reflectează 
tot*sufletul -lui -Rareș;- Din.-el putem :să ne facem ..o 
idek „olară! de :sentimențele.;sale.4rumoase. . „+ .. 

> Pentratvca- noi. şi urmașii NOșiri să scăpăm «de această 
7obiz turcească ==—.serie: Rareş în. act — și ca să-nu fim 

_silifi «să 'dăm-ajulor. contra* 'sângelui creștin. me obligăm 
să aşezăin pentru toată durata. răsboiului, î în. anumnule.locuri, 
câţi-va spioni buni şi credincioşi, - cari -să. afle.: plecarea. 
Suitânalui din "Constantinopole, - aparatul“. lui, răsboinic, 
planul şi- toate: forțele sale. şi. tot.sce vom-putem. afla... 
vom trunsmite ! Princapelui. Zar: dacă, Împăratul „Tura]or 

- va veni în persoană şi noi cu supușii. noştri... „se va în- 
" Iâmplasă-:finascu Turcii, şi momentul ni. se. va. părea 
oposțut, Qjunci-. noi cu Spuşi, NOșiri,.. von, întoarcă toate 
forțele. si puterea noastră. şi. vom ireâe la. oastea „creștinilor 
și. dei-vom..da ajutor acestora. şi, pe cât va fi. cu putință 
vom da, în persoană, pe. „Însuşi. Împăratul. Hurcest Viu sau 
mort în. mâinile căpițanului. Suprem al războiului» * 

Pentru, acește , servicii , — În caz: că vor fi fost 
îndeplinite-—Raeş, cere în, „schimb. să-l. se dea o sumă 
de bani în aur — „aşa, după cum îi s'a “promis în 
scrisorile ce se. atlă în păstrarea lui — 'și ca' Prinţul 

„să intervină pe lângă Impăratul Germaniei ca Moldova 
să tie primită în federaţia germană, «ca Jara noasiră 
să rămână unită şi încorporată la sacrul „impera roman.» 

Pentru :alimentarea armatei, creștine Rareș -se 
„obligă să dea cu .preț convenabil 300000 de boi. 

Pregătirile de răsboi ale |ui „Joachim: de Bran- 
denburg au mers însă foarte încet. Ajutoarele promise 
din multe Părţi au sosit cu întârziere, Banii ii lipseau. 
De aceia in strâmtoarea, în care se afla, s'a văzut



a == 

silit să facă apel la sprijinul lui Rareș, rugându-l să-i, 
imprumute o mare sumă de bani. Obligaţia, pe 
care i-a dato lui Rareș, a fost iscălită de Joachim în 
Viena la 24 lunie 1542. Joachim declară că se recu- 

 igâşte dător. către. Rareş penitru'200:600 fiorini ungu- 
reşti, din” “tări '100.0606 id primitiin numerar, iar 

restul în “boi, EL: Specifică ică Rareş ia tâcut acest 
împrumut "fiindcă că” fost convins prin rugăminţele 
noastre» şi 'se „obligă să restitue ” banii în două rate 

şi anime iuimătate în 15ă8, îar restul în 1554. 
„Acest impruiiiut! p&“ termen lung, făcut de Rareş | 

„lao vârstă înaintătă, e “indică pasiunea, pe care a 

pus'o "pentr £ “Eriimful “Oăstei creştine ; este o dovadă 

de capacitatea “de săctificiu a Domnului pentru. cauza 
presină,, a - 

Incă” rinăinte? Ag: a “ pleca cu oastea din Viena 

Joachiâa., a “iscălit” dâţiă acte. Unul cu data de 29 Iunie, 
rin cate. se: obligă”să dezt lui Petru Rareş 300.000 

_galbini, n cazat că'âcesta execută promisiunile făcute. 
„Câte vă ile mal târziu, la-6 Iulie, Joachim a iscălit 
"un „alt ct, prih”“câre. aprobă condiţiunlle “ puse de 
“Râreş “prin “ictul “ăăla 1 Mart 1542 şi se- obligă să 

dea lui Rareş 500.000 'galbini, în cazul că acesta şi ar 

“i execuțăt ăngăjimentele luate în actul secret iscălit. 
e pe lâgă ăceasta Joachim promite să intervină 

“pentiă” primirea lui Rareş, în federaţia germană şi 
să-l împace cu regele. Poloniei. 

Rareş Şi- ă “îndeplinit cu sfințenie angajamentele 
Nut Brintte adestea era transmiterea. veștilor cu pri- 

vire Îa intențiile Sultanului, aparatul şi planul de răsboi . 
“al” Sştilăr. sălb. "Această obligaţiune a îndeplinit'o în 
m6ă coriştiiiicios, ceia ce se dovedeşte din un raport al 

“solului Fischez; trimes de Rareş la Joachim. Fischer a 
- plecat din Suceava în August şi a sosit la 20 Sep- 
“tenivrie” [ăigă! Pesta, unde se afla armata lu: Joachim. 
Din răportul acestui sol ailăm că Rareş a trimes Îna- - 
“inte” lut” alți “patru soli, cari au trecut prin Ungaria, 

- dar n'au isbutit să ajungă tabăra creştinilor. 
e
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Veştile transmise de Rareş prin acest sol au fost “foarte utile pentru creștini. Aceştia tuseseră informaţi „de: alţii, în mod greşit, că însuşi Sultanul se află în marş Ci 0 puternică armată, ceiace a produs teamă în lagărul creştin De aceia a fost binevenită. vestea . transmisă de Rareș că Sultanul n'are intenţia să vină anul acela în persoană, dar s'a hotărât să întreprindă această expediţie cu armată multă în Primăvara anului următor (1543). Rareş dă creştinilor sfatul să atace cu energie și să alunge pe Turci înainte ca Sultanul „Să ajungă în Ungaria (adică înâinte de primăvara 1543). Pe lângă aceasta anunţă că şi el va lua parte la ex- pediţia Sultanului, având o tabără separată, ceiace ii va permite să transmită creştinilor toate ştirile desti- . „ate să le înlesnească victoria. În momentul când se „va da lupta, el se va purta astfel «ca creștinii să aibă în el un prieten... „fără să se gândească. la iul, - pe care a trebuit să-l dea Sultanului ca Chezaş... şi fără să ţină cont: de fapiul că pe el Pau bărăsit creştinii când a tre- „buit să lupte coutra Sultanului şi regelui Poloniei». El oferă pe lângă aceasta proviant şi vite şi dă Statul creştinilo: să-şi fixeze pentru. iarnă tabăra în Transilvania. N _ „*.. “Din «nefericire pentru el şi pentru creştini, Rareş n'a avut însă ocazia ca să-și îndeplinească obligaţiunile, pe cari le-a repetat prin Fischer, Căci ostaşii lui Joachim nau avut căldura şi pasiunea  pentru' victorie, - așa cum a avut'o -Rareş, care sperase ca expediţia | creştinilo, să-i aducă Ocazia aşteptată să scape de jugul turcesc; | o 
Oastea lui Ioachim a tost mâi prejos decât toate aşteptările; După mici încercări de a recuceri Pesta, creştinii s'au simţit descurajați, deşi garnizoana turcă
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.ncurajarea Turcilor. Nereuşita acestei expediţii a tost 
»- lovitură extraordinară pentru Rareş. Idealul 'său a 
'ost sdrobit. Toate visurile sale de emancipare de sub 
Turci au fost distruse. = - 

Expediția din Ardeal. (:542) i 

Vestea nereuşirii: expediției creştinilor, in care pu- 
sese speranţe extraordinare şi pentru reuşita căreia - 
contribuise cu bani, vite-şi cu informaţii, a trebuit să 
cadă ca un trăsnet pe capul mult încer-atului Rareș. 
Căci eşecul creştinilor însemna înmormântarea visurilor 
sale şi pierderea oricărei speranțe de a scăpa de robia 
Turcilor. „_ 

"Cea mai arzătoare: chestiune pentru Rareşa tost, 

dela redobândirea tronului său, recucerirea “cetăților 
sale din Ardeal. Pe lângă idealul de a scăpa de jugul 
turcesc chestia cetăților a contribuit în bună parte la 
politica de alipire la creştini. Deşi Sultanul a cerut 
reginei Isabella, văduva lui Zapolya, ca să-i restitue 
lui Rareş cetăţile sale din Ardeal, 1) totuşi aceasta nu 
s'a grăbit să execute dorinţa Sultanului. Stăpânul de 
fapt al Ardealului din acest timp, călugărul George 
Martinuzzi, care avea. încrederea Sultanului, a făcut tot 
posibilul ca să împiedice pe Domnul Moldovei să mai 
aibă cuiburi în Ardeal.. Rareş a sperat de sigur că va 
putea să-şi redobândiască cetăţile cu ajutorul creștinilor, 
în cazul că aceştia vor fi avut victoria. În actul, pe 
care îl dă Prințului Ioachim, între motivele alianţei cu 
creştinii, se arată şi dorinţa de a-şi recuceri cetăţile. 
e Ca să scăpăm de robia turcească, — actentuiază Rareş — 
să na fim silți să dăm ajutor contra sânoeiui creștin Şi | 
să ne redobândim cetățile şi bosesiunile. noastre». 

Chiar şi solul său Fischer a avut mândat să spună 
conducătorilor expediiei creştine că «Călugărul (Mar- 

1) Veress Endre „lzabella Kiralyn6* 2014, ”
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inuzi) î-a ocupat trei“ castele din Ti ransiluania, pe cari HU vrea să îi le cedeze, pentru care moliv va căuta să le cuceridscă». | 
La dieta dela Târgul Mureşului din 1542 Sau prezentat şi solii lui Rareș, cari au reprodus vorbele stăpânului lor: «Spuneţi Călugărului George (Martinuzzi) - să mi, restilue castelele mele din Transilvania, căci, dacă „mi le restituz, nu eu Voi fi cauza şi originea acestor dis- trugeri şi neînţelegeri, ci el... Să maveji încredere în Că- lugărul George,.. fiindcă el a dat Buda în mdinile Sul: lanului, fiindcă ma scos pe mine... din casa nea şi după sfatul său Regele Ion m'a trimes prins la Constantinopole». Dorinţa sa personală de-a întreprinde expediţia pentru a-şi cuceri cetăţile a coincidat cu interesul Sul- - tanului, care în vederea răsboiului cu Germanii la Buda, a ţinut ca Rareş să irtre in Transilvania, de unde să alerge la nevee în ajutorul -Turcilor - din Ungaria. -- Toate izvoarele arată că Rareş a. făcut expediţia la dorinţa Sultanului, Rugat-de o solie a: Ungurilor, ca. să nu intre în -Transilvania, Rareş a răspuns că „ “trebuie să între. pentru că aţa e dorința Sultanului» . In realitate dorinţa Sultanului a tost pentru Rareş __ pretextul aşteptat. . era asigurat - Domnul Moldovei „— — raportează solii unguri — că mu va supăra pe nimeni, ci din contră va căuta să ne apere, dacă îi vom îndeplini Voința lui». In aceste Cuvinte se ceteşte gândul lui Rareş, care fără indoiaJă înţelegea prin ele cedarea cetăților sale din Ardeal. - - | | Scopul expediției a fost astfel recucerirea. cetăților - sale. Pe lângă aceasta se pare că a urmărit cucerirea cetăţii Mediaş, una din principalele chei de domina- ţiune a Transilvaniei.” Sub pretextul indeplinirii dorinţii Sultanului, el a urmărit în realitate readucerea Ardea- “ului sub intluenţa lui, ceiace -a produs mare turburare nobililor unguri, cu atât mai mult că se temeau ca Românii din Ardeal să nu se uniască cu fraţii lor mol- doveni. Această temere reese în mod clar din o seri- „ „Soare a Secretarului reginei Isabella.
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«O bună parte a țării Transilvaniei e locuită de 
Români — scrie secretarul — care se vor uni cu ei (cu 
Moldovenii) din caza identității de limbă» (propter lin- 
quae societatem). 

Dacă dieta ardeleană i-ar fi restituit cetăţile, e 
foarte probabil că Rareş, în urma retragerii Germa- 
nilor dela Buda, ne mai având motiv să intre în Ar- 
deal, ar fi renunţat la expediție. Deoarece însă Călu- 
gărul Martinuzzi, care era «locotenentul» Ardealului în 
acest timp, sa opus să restitue cetăţile, Rareş s'a 
văzut silit să recurgă la arme. 

La 17 Septembrie 1542 intrarea în Ardeal era 
hotărâtă.. La această dată Rareş invită pe Secui «să-i 
îndreple şi să pregătească drumul până la jumătatea Oi- 
tuzului, să arunce pielrile mari şi trunchiurile». 

La 16 Octombrie 1542 Domnul Moldovei se afla 
în Trotuş, în fruntea unei puternice oști, iar la 21 
Octombrie şi-a făcut intrarea prin Oituz, în Ţara Se- 
cuilor. (Cronica Secuilor). | 

La 24 Octombrie se afla încă în Secuime. Imediat 
după aceasta şi-a făcut intrarea în Ţara Bârsei. La 
26 Octombrie era în regiunea Ghimbav şi Codlea. Sașii 
din Braşov s'au văzut siliţi să-i dea 1500 fl. eca să 
Hu facă pagubă». Totuşi Braşovul şi Ţara Bârsei au 
fost prădate «Cu toate acestea multe pagube am suferit 
după aceia» afirmă Saşii Braşoveni 1). 

Din "Ţara Bârsei Moldovenii au înaintat spre Si- 
ghişoara, unde au ajuns în primele zile ale lunei Noem- 
brie. La 6 Noembiie tabăra lui Rareș era între Ho- 
ghilag (lângă Ibaștalu) şi Ibisdort (aproape de Mediaş). 

A bombardat desigur Mediaşul, de unde s'a dus 

1) Martinuzzi a iertat în anul următor pe Saşii din Braşov de 
dări „pentru pagubele pe cari oraşul (Braşov) şi toată Țara Bârsei 
le-a suferit prin prădarea inamicilor». După plecarea Moldovenilor 
Braşovenii au organizat armală, care la 18 Noembrie a fost trimisă 
contra lui Rareş. La acaastă dată însă Rareş plecase în direcția 
Bisiriţa. La 6 Decembrie armata Braşovenilor se întoarse, fără nici 
o ispravă la Braşov. (Quelien 1/7. 175-181. Ostermayer).



cu 8 tunuri grele ca să ocupe Cetatea de Baltă, ș;. care o stăpânise în întâia domnie. A stat aici - 
zile. De aici s'a îndreptat în direcţia Bistriţa, - unde 
ajuns la 25 Noembrie 1). 

Cu mare greutate Vice-locotenentul Ardealulu::, Ladislau Mycola. a putut înjgheba o armată, cu car-- se atla la 16 Noembrie la Ştefăneşti, aproape c: Târgul Mureș, iar călugărul George Martinuzzi cu a 
mata lui era pe la 20 Noembrie abia la Huedin, Duţ: 
ce a bombardat și prădat. Bistriţa 2), Rareş s'a îndrepta. prin munţi spre Câmpulung. La 30 Noembrie el = părăsit Ardealul. Expediția era terminată. Mi 

« Călugărul George a adunat armată — scrie - con 
țimporanul Ostermayer— «Jar totul a fost în zadar». 

«Au prădat şi au ars până la Cetatea de Bali: 
— serie Ureche — Acolo au șezut 6 zile şi multă pagubă făcând, “au întors pe la Bistrița fără de nici o sminteal'i şi trecând muntele au îeşit la Câmpulung... şi cu mar: laudă sau dus la scaouul său». 

«După ce-a făcut multe pagube... încărcat de prăz 
— scrie Bethlen — neatăca! de nimeni şi nevătămal, s: 
înlors în patrie pe la Bistriţa». 

Expediția a fost o primblare militară de la un capăt al ţării la altul, dela Braşov până la Bistriţa, în 
decurs de 41 de zile (dela 21 Octombrie 1542 pân: 

“la 30 Noembrie), în care timp nimeni nu iastat îm potrivă. Când Martinuzzi şi-a făcut apariţia în Ardeal 
expediţia era aproape terminată, căci Rareş era îr. apropriere de Bistriţa, nu departe de granița Moldovei. 

In tot decursul campaniei Rareș a devastat, a 
fixat imposite şi a stors bani dela bogatele cetăţi ale Ardealului. Toate izvoarele afirmă aceasta. « Multe 
nenorociri au urmat în zilele trecute : stricăciuni, încendii, prădările ţări şi strângeri de. dări nedemne de către ina- 

  

B 1) La 23 Neembrie se afla cu tabăra la Beşeneu, aproape de istriţa. | ____2) In anul următor Martinuzzi a iertat Bistriţenilor 20) îl, ca despăgubire peniru pagubele cauzate de Rareş.



— 83 — 

mici» — atirmă reprezentanţii celor trei naţiuni prive- 
legiate din Ardeal în dieta dela Turda (20 Dec. 1542). 
„= e Domnul Moldovei se află în inima erai şi supune 
la dări și oprimă pe nenorociți locuitori» — scria regina 

Izabella la 20 Noembrie 1542, iar primarul oraşului 
Sibiu a relevat “Pushiirea jalnică a ţerii făcută de Mol- 
dovean», 

- «Domnul Moldovei a năvălil pe la Braşov în ară 
— se afirmă în «Album Oltardinum — a făcut multe 
devastări şi a ieșit din țară pe la Bistriţa». 

Redobândirea teritoriilor din Ardeal. 
Noua năvălire în Ardeal (1543) 

Se pare că toate aceste devastări au fost tăcute 
cu scopul ca să producă impresie asupra Ungurilor, ca 
să-i determine să-i cedeze Cetățile Ciceul, Cetatea de 
Baltă şi Ungurașul 1). 

- Ia adevăr naţiunile privelegiate din Ardeal au ho- 
tărât în dieta dela Cluj, la 26 Februarie 1543, ca să 
se trimită din partea reginei Izabella un sol la Rareş 
cu scopul ca să închee «2/ianţă și bnă vecinătate, așa 
după cum a fost altădată prielenie între Jara aceasta şi 
a lui». 

Preţul alianţei şi al bunei vecinătăţi nu putea să 
fie decât restituirea cetăților. Deoare-ce însă acestea n'au 
fost cedate, pacea nu s'a făcut. - Căci în toamnă, la ş 
Octombrie 1543, Regina era informată că Moldovenii . 
au asediat Ciceul 2), ceia-ce a indemnat'o să dea ordin 
ca oastea să fie gata de. răsboi. Bistriţenii au fost 
bănuiţi de complicitate cu Moldovenii. 

1) Navem ştiri dacă acestea au fost cucerite în decursul 
campaniei. Ştim numai că Cetatea de Baltă a fost boînbardată în 
decurs de 6 zile. Chiar dacă au fost cucerite, n'au putut fi menţi- 
nute coatra voinţii lui Martinuzzi. 

_ 2) Posibil ca ia acest eveniment se reteră scrisoarea lui Petru 
Regenvi publicată în Hurmuzaki-Jorga XV, No. 787 p. 422 sub 
data1542 Oct. 16, în care se afirmă că vistiernicul cu câţi-va boeri 
au intenţia să intre în Ciceu „în mod paşnic“,
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“În realitate Saşii din Bistriţa au fost puşi între 
- două focuri. Pe de o parte au fost terorizaţi de Rareş, 
care la 21 Octombrie 1543 le punea în vedere să nu 
asculte de sugestiile lui Bank, comandantul avantgardei 
oştilor lui Martinuzzi, ci să dea proviant «pentru oștile 
noastre ce le avem acolo», iar pe de altă parte erau 
îndemnați de Martinuzzi şi oamenii lui câ să nu cedeze 
lui Rareş. «Nu trebue să aveţi nici o teamă de Petru 
Voevod — scrie călugărul Martinuzzi la 10 Noembrie 
1543, — căci credem că nu.va pleca de aici alât de 
liniștit ca în anul trecut. N'avem ştiri precise asupra 
acestei campanii. Din documentele cunoscute: până acum 
nu putem trage altă concluzie, decât că oștile moldc.- 
vene au trecut în Ardeal şi au încercat să cuprin.: : 
Ciceul și că în Rodna se aflau ostaşi moldoveni 1). 

Foarte probabil că această campanie n'a avut a!. 
rezultat practic, decât ocuparea minelor dela Rodna E 
Căci în anul următor, (1544) prin lunie Moldovenii -... 
atacat din nou Ciceul. Martinuzzi a luat însă ŞI acu... 
măsuri de apărare contra acestor «rău făcători din 
Moldova, cari încearcă să pună mâna prin cursă pe Ciceu». 

Măsurile au fost de data aceasta radicale. Ca să 
nu mai dea prilej Moldovenilor să aibă cuiburi întărite 
în Ardeal, cari erau puternice arme de dominaţiune, 
regina Izabella a dat ordii ca să se dărâme Ciceul şi 
Cetatea de Baltă. In aceiaş lună (lunie 1544) s'au cerut 
oameni «ca să distrugă cetățile Ciceu și Cetatea de Baltă 5), 

  

1) La 23 Saptembrie 1543 Rareş e numit de locuitorii din Roina „Domnul nostru prea grahos*, iar la 30 Octombrie Marti: nuzzi invită pe'Bistriţeni «să nu dea hrană sau proviant ostașilor săi, (al iui Rareş) pe care îi are în Rodna». 
2) La 1545 Rodna e arătată tot în stăpânirea Moldovei. (Hur- muzachi-Jorga XI 442), Indată ca au auzit de moartea lui Rareş Bistriţenii au voit să reocupe ținutul Rodnei. „Ostaşii ţării noastre trăesc» — le scrise Ilias, — făcându-i atenţi să nu se atingă de pro- prictăţile moldoveneşti. (Hurm, Jorga XVI p. 451). 
3) Hurmuzaki-Jorga XI 859. Socotelile Sibiului : „racione Bis- triciensium et Megiensium a quibus gentes petebantur ad fragendum castra Chycho et Kykellowar“. Cu toate acestea Cetatea de Battă m'a îost distrusă, În 1552 Ştefan fiul lui Rareş a cerut dela Ferdi- naud „Castrul“ Cetatea de Baltă, ceia ce dovedeşte că n'a fost dărămat, (Archiva istorică 1 2 p. 152),



“Ciceul a fost în adevăr dărâmat, Dependinţele lui, 
imprejurimile, au fost date lui Rareş 1). Dărâmarea 
acestei puternice chei de dominaţiune asupra Ardea: 
lului nord-estic, a trebuit să producă muită amărăciune 
ambiţiosului Domn al Moldovei şi să sporească ura pe 
care o avea contra Ungurilor, în cari a văzut dela 
data căderii sale, trădătorii cauzei creştine 2). 

Relaţiuni paşnice cu Ungurii 

De aci încolo începe o epocă de pace. Docu- 
mentele nu ne mai vorbesc de năvălirile Moldovenilor 
în Ardeal, ci din contră ne arată reluarea relaţiilor 
dintre Rareş şi Martinuzzi, ai cărui soli sunt primiţi în 

“1545 la Curtea din Suceava. Acest fapt ne face să 
bănuim că Domnul Moldovei şi-a recăpătat teritoriile 
sale din Ardeal inclusiv Rodna şi drepturile ce le avea 
asupra Bistriţei3), la care ţinea atât* de mult, căci îi 

1) Cronica Secuiască: „1544: Țara a distrus cetatea Ciceul 
şi dependințele le-a dat Domnului Moldovei“ (Barabaş Samu „A 
Szekely kronika* (Tortenelmi târ 1850; p. 634). Bethlen „Historia 
de rebus Transylvanicis* Sibiu 1782 : „Arcem Csicso... Regina Isa- 
bella ex consensu Ordinum demoiiri curat“ (pag. 418). 

2. Martinuzzi a fost acuzat de Pareş că l-a trădat în 1538 şi 
a contribuit la căderea Budei sub Turci. De asemeni pe Zapalya 
avea o ură deosebită, desigur pentrucă a trimes scrisorile sale la 
Poartă, i-a retuzat ajutor în 1538 şi l-a declarat prizonier. Între- 
bând pe un sol ce distanţă este între Buda şi Alba Regală, Rareş a 
declarat că a jurat că îndată ce va ajunge la Alba Regală (unde e 
înmormântat Zapolya), va dispune să se desgroape cadavrul lui Za- 
polya şi va da ordin ca „corpul celui mai vădit trădător al său să 
fie spânzurat" (Hurmuzaki | 4 p. 295). 
- 3) Bistriţenii erau între două focuri. Pe deoparte Regina Iza! 
bella cerea ca să-i plătească ei „censul sfântu'ui Martin“, de 2.00” 
îl. „pentru pagubele ce le-a suferit dela Petru“, iar pe de altă parta 

" Rareş, cerea necontenit ca acest cens să-i fie plătit lui, Bistriţenia 
insă au preferat se vede să-l achite reginii Izabella şi au refuzat 
să dea bani lui Rareş. Diacul acestuia, G-orge Fabri, scria la 2 
Septemvrie 1543 Bistriţenilor arătându.le neplăc-rile ce pot decurge 
din faptul că au intârziat să trimeată banii Domnului său. „Mă 
tem ca să nu vă aducă ruina sau altă supărare. scrie el, căci va 
cădea asupra voastră toată indignarea lui. Căutaţi de-l mulțumiți, 
căci după Dumnezeu, numai în el puteți avea toată încrederea şi 
protecţia”. Rareş le-a redus datoria la 1000 de florini în aur, Nici pe 
aceasta nu s'au grăbit să o plătească. «Credeţi oare că nu mai aveți 
nevoe de mine ?* le scria Rareş la 21 lanuarie 1544, somându-i să-i 
plătească „ca să rămânem prieteni buni".
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inlesneau îndeplinirea sarcinilor grele faţă de Soliman, 
căruia trebuia să-i trimită pe lângă tributul anual, o 
mulțime de daruri, «destinate să-l îmblânzească» I), 

Relaţiile cu Sultanul 

Căci Marele Sultan a devenit, se pare, din ce în 
ce mai pretenţios faţă de tributarul său din Moldova. 
Mai ales de când Solimah a ocupat Buda şi a instalat 
în fosta capitală a regelui Mateias un paşă, el a de- 
venit din ce în ce mai exigent față de Rareş, cu atât 
mai mult că acesta era cu desăvârşire izolat. 

Moldova ajunsese să fie strânsă de Turci ca în 
cleşte. Ungaria era prefăcută în paşalâc şi devenise 
astiel un perete, care despărțea . Moldova de statele 
creştine din apus. Polonia era în relaţii de prietenie cu 
Turcia, iar din spte răsărit şi sud, Moldova era în- 
conjurată de ţări, cari erau în clientela turcească Ţara 
lui Rareş era în acel timp ca o insulă în o mare tur- 
cească, iar Domnul era în realitate prizonier al. Ma: 
relui Sultan al Turcilor. Orice încercare de revoltă con- 
tra Turcilor era de acum încolo imposibilă, căci Rareş 
nu mai putea găsi nici un vecin pe al cărui ajutor să 
se poată răzima, 

Conştient de acest fapt Sultanul a căutat să stoarcă 
cât mai mult pe tributarul său din Suceava. Chiar tri- 
butul se pare că a fost mărit. Căci un isvor de pe la 
jumătatea veacului al XVI-lea ne spune că Moldova 
plătea tribut anual Turcilor 16.000 ducați, iar Muntenia 
12.000 şi Transilvania 10.000 1), 

  

1) In 1545 a trimis la Principele Sigismund August al Litva- niei pe boerii Cosma Șeptelici şi Nicolae Burlă ca să ceară Salv- conduct pentru a trece la Moscova ca să cumpere „blăni samuri, dinţi de peşte, destinate ca să îmblânzească prin daruri pe Sultanul turcesc“. Arhiva istorică |. 34). 
2) Hurmuzaki-Jorga XI p. 40. La începutul domniei a doua Rareş plătea tribut 12000 ducați. : A



„Afară de tribut Domnul trebuia să dea o mare 
sumă de bani sub formă de dar. Nici cu aceasta nu se 
mulțumeau Turcii, ci trebuia să mai dea 500 cai,300 şoimi, 
piei scumpe și o mulţime de alte obiecte preţioase şi 
rare. Pe lânga acestea a apăsat asupra lui Rareş obli- 
gaţia de a trimite pe tiul său chizaş la Poartă şi dea 
se duce tot la trei ani în persoană ca sa asigure pe Sultan 

"de credință. 
Toate aceste obligaţiuni au trebuit să amărască 

inima de erou a lui Rareş, veșnic aprinsă pentru idealul 
creştinătăţii. Un moment a licărit flacăra speranţei de 
mântuire în vremea când creștinii din apus au pus la 
cale expediția pentru recucerirea Budei din mâinile 
Turcilor (1542). Rareş n'a întârziat atunci să se alieze 
în secret cu aceştia. Visul însă a fost de scurtă durată, 
căci expediţia lui Ioachim de Brandenburg a dat un 
fiasco complect. Acest fapt a contribuit ca creştinii să 
devină şi mai descurajați în lupta contra Turcilor, iar 
Sultanul să ajungă din contră şi mai puternic. 

In 1543 Soliman a întreprins expediţia, care avea 
de scop ocuparea cetăților din aproprierea fostei capi- 
tale ungureşti prefăcută în paşalâc. Cu această ocazie 
Rareş a fost nevoit să trimită Marelui Sultan un con- 
tingent de 5.000 Moldoveni, foarte bine echipați şi 
luxos îmbrăcaţi. Cu toate aceastea se pare că Sultanul 
n'a privit cu ochi buni pe Rareş. E posibil ca el să 
fi aflat secretul alianţei acestuia cu Ioachim de Bran- 
denburg. 

Când Sultanul i-a cerut să meargă la Conştanti- 
nopole ca să-i facă vizita umilitoare, Rareş. a tost pus 
într'o grea cumpănă. 

Dacă ar fi dat ascultare poruncii Sultanului, acesta 
ar fi putut să se răsbune, să-l arunce în închisoare, 
sau în Bosfor, iar dacă s'ar ti opus, şi-ar fi riscat 
tronul şi ar fi dat Turcilor prilejul ca să prefacă Mol- 

„dova în paşalâc, cum făcuseră cu Ungaria. «El nu 
vrea — scria la 18 April 1544 Tarnowski, învin-
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gătorul dela Obertyn — Dar ce să facă? Dacă 
nare În moi (Poloni) nici o nădejde nici un adăpost 
la noi 1)...» 

Abia acum S'a convins Tarnowski, care învinse 
pe Rareș în 1531 şi a refuzat să-i dea'ajutor în 1538 
contra Turcilor, că ar fi :un mare rău> pentru Polonia 
alungarea lui Rareș şi prefacerea Moldovei în paşalâc | 

Nu putem să ştim dacă Rareş a dat ascultare 
poruncii Sultanului. Cunoscând mândria şi spiritul lui de 
independență, suntem mai curând înclinați să bănuim 
că a găsit în arsenalul bogat al cunoscutei sale abili- 
tăţi alte mijloace pentru îmblânzirea Sultanului. Int: 
aceste mijloace au putut să fie şi «blănile şi dinţii c-: 
peşte», cari aveau, după mărturisirea lui Rareş în 154. 
tocmai destinaţia «ca să îmblânzească> pe Sultan 2). 

Pe lângă aceasta mai există un indiciu care n: 
tace să bănuim că Rareş nu s'a dus la Canossa. 

Acest indiciu este fortificarea cetăţei Soroca, cai 
avea menirea să servească, în caz de nevoe, ca ap:. 
rare contra. cetăţei Tighina, care _n'a tost restituită 
Moldovei, cu toată promisiunca, pe care Rareş afirmă 
că ia făcut-o Sultanul. ” 

Faptul că această importantă cetate, nu i-a fost 
restituită, a trebuit să coniribue foarte mult Ja hotă- 
rârea lui Rareş de a încerca o nouă revoluţie contra 
Sultanului, îndată ce s'ar ti ivit împrejurări favorabile. 
După nesuccesul cruciadei lui loachim însă, orice speranţă 
de a scutura jugul păgân cu ajutoru! creştinilor, s'a 
stins. Rareş s'a plecat fără voie şi desigur cu multă 
durere-față de loviturile sorții. Cu toate acestea nu s'a 
lăsat fără apărare şi cu desăvârşire la discreţia Tur- 
cilor. Tighina îi stătea ca un ghimpe şi de aceia a 
luat măsuri pentru clădirea unei cetăţi, care avea să-i 
servească ca bază pentru apărare contra unui eventual 
atac turcesc. 

  

| 1) lorza „Relaţiile Moldovei cu Polonia“ (Convorbiri Literare 
anul 1901) - 

2) Vezi mai sus pagina 86.



El a tăcut însă toate slorţările ca să evite un nou 
conflict. Da aceia a căutat prin toate mijloacele. posi- 

bile să imblânzească pe atot puternicul Sultan, cu care, 

după cât se pare, n'a mai avut către sfârşitul vieţii 

nici un conilict, 

Relaţiile cu Polonia 

Cu toate silinţele sale de a face din vechiul său 
“inamic, regele Sigismund al Polonlei, un prieten, Rareş 
a'a putut să schimbe sentimentele acestuia față de el. 
'ndată ce şi-a reluat tronul, el a căutat să încheie raporturi 
imicale cu acela, care fusese unul din autorii principali 
ai căderii sale. | 

E! sa grăbit.să pună la încercare sentimentele 
regelui cerăndu-i să-l împrumute cu câte-va mii de 
florini, pentru cari i-ar fi dat în schimb boi, ceară, 
peşte şi alte producte. «Mi-ar fi făcut mare bucurie 
— se exprimă Rareş — dacă aș fi primit această 
probă de prietenie din partea sa în situația mea di- 
ficilă actuală şi față de sărăcia tesaorului meu, 
pe care lam epuizat dând Turcilor şi Paşilor şi 
trebuind încă să mai dau pentru ca să pot fi Domn 
în țara mea, din care am fost alungat din cauza 
Majestății sale regale». 

l-a mai cerut Regelui să dea liberă trecere solilor 
săi pentru a merge la Moscova, dar a fost retuzat, 
Deasemenea a fost retuzată cererea de împrumut. 

Dar ceiace a atins mai mult susceptibilitatea mân- 
drului Domn al Moldovei a fost faptul că regele nu 
s'a grăbit să trimită la el nici un sol, ca răspuns la 
oterta de prietenie şi de bură vecinătate. 

«Văd de asemenea că ce când am ieșit din 
închisodre—se exprimă Rareş în lanuar 1542 —Ma- 
jestatea sa nu mi-a făcut încă onoarea să trimită 
la mine un sol. Dacă Majestatea Sa mi-ar fi trimis 
un om de rând, ori un țăran, sau chiar dacă ar fi 
legat o scrisoare de gâtul unui câine... eu aş fi



primit-o cu recunoştinţă ; eu însă văd o complectă disgrație a Majestății Sale față de mine... 
Cu toate acestea Majestatea Sa Regele n'ar frebui să despreţuiască serviciile mele, căci eu aș putea fi util Majestății Sale şi coroanei sale». Abia la începutul lunei Februarie 1542 regele 

Poloniei a dat instrucțiile solului, care avea să meargă la Rareş ca să scuze faptul că n'a răspuns mai curând la soliile sale și să-l felicite pentru reluarea tronului exprimându-și speranţa că tratatele vor fi respectate Şi se vor păstra raporturi de bună vecinătate. 
Deşi regele Poloniei nu i-a satisfăcut cererile şi n'a dat nici o probă că auitat vechile sentimente duş- mânoase, totuşi Rareş s'a arătat gata să-i iacă servicii de informaţii cu privire la Turci. 
Unui sol polon!) Rareş i-a mărturisit sentimentele sale intime creştine şi i-a pus în vedere să sfătuiască pe rege să nu creadă în Turci și prietenia lor. 

i - Relaţii reci cu Polonia |, 
Cu toate acestea regele polon a continuat a păstra răceala faţă de domnul Moldovei, în care n'avea încre- dere. De aceia relaţiile între Moldova şi Polonia n'au mai putut deveni cordiale cât a trăit Rareş. Din contră ele au ajuns către sfârşitul vieţii acestuia în oarecare măsură încordate, Căci vedem pe rege în lanuarie 1546 plângându-se că negustorii poloni nu mai au siguranța comerțului în Moldova, că unii dintre ei au tost des- poiaţi de mărturi, mulţi au fost aruncaţi în închisoare, iar alţii au fost omorâţi din porunca Domnului. In acelaş timp solul polon avea să roage pe Rareş să nu mai permită prădarea Galiției, de unde Moldovenii au adus turme întregi de vite și herghelii de cai. 

Cu toate amenințările regelui, Rareş'nuşi-a schimba 
ză 

  

1) Scrisoarea acestuia e din 2 lunie 1542, In Hurmuzaki I1. p, 224 data e pusă greşit: 22 Mai)



a 
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atitudinea sa față de Polonia, ceiace se poate deduce din 
faptul că după puţin timp regele se plânse că comer- 
cianţii poloni sunt jefuiţi, iar unii, cari aduceau cai 
turceşti, au lost spânzurați. 

Relaţiile au rămas reci până la stârşitul - vieţii. 
Duşmăniile vechi mau putut îi uitate. Cu toate acestea : 
pacea n'a fost ruptă şi cei doi ani din urmă nau 
fost turburaţi, după cât ştim, de sgomotul armelor. 

Pacea s'a coborât, în sfârşit, şi pe pământul 
Moldovei. 

Scurtă epocă de pace 

Această scurtă epocă de pace cu toţi vecinii, a folo- 
sit'o Rareş ca să consolideze țara şi să construiască lăca- 
şuri sfinte, mânăstiri şi biserici. Documentele ne vorbesc 
de numeroşi meşteri, pe cari i-a cerut din Ardeal ca să 
clădească lăcaşurile sfinte. Spionii, trimişi de cetăţile 
ardelene în Moldova ca să afle gândurile Domnului, 
nau putut raporta în vara anului 1546: altceva decât 
că seste pace şi linişte în acea țară», 

Moartea lui Rareș 

Era liniștea din fața mormântului, Căci o boală 
greal) a pus stăpânire pe corpul trudit al Domnului, 
veşnic în neastâmpăr. - 

La 3 Septemvre 1546 ela părăsit lumea aceasta, 
în care n'a văzut decât sbucium şi suferinţă. 

«Pe când punea la cale toate acestea — scrie 
cronica țării — cu mintea lui prea ințeleaptă îngrijia 
și de biserici, le zidea din nou, lucra în frica lui Dum- 
nezeu și da învățături înțelepte celor din casa sa, căzu 
într'o boală rea, căci om era şi el, şi din aceasta 
ii Se trase sfârșitul vieții, adică al fiinţei sale mu- 
ritoare, deși puternice ca a unui erou, la Suceava 

„în anul 7054 (1546) Septemvre 3 și fu îngropat cu 

  

1) La 26 August Braşovenii au trimes solin Moldova să vadă 
dacă «Petru nu s'a dus din lumea aceasta» |



cinste în lăcaşul domnesc al mănăstirei : de la Pobrata». | 
«Fiind bătrân de zile — scrie cronicarul Ureche — 

căzând în boală grea, a plătit datoria sa ce-a 
fost dator lumei şi s'au săvârșit în anii 7054, 
Seplemvre 2, Vineri la miază noapte!) și cu cinste 

“lau îngropat în mânăstire la Pobrata ce-i făcută 
de dânsul, cu multă jale şi plângere, ca după un 
părinte al său, carele nau fost mai Jos decât alţii 
ce au lățit hotarul țării. Că pre Secui de multe ori 
i-au prădat şi i-au ars şi luându-le cetățile şi ora- 
şele sub puterea sa i-a Supus. Și atâta groază le 
dedese că la vremea norocului celui mai prost, -ce 
era și pribeag la dânșii şi să scăpase de domnie 
şi după ce se dusese la Turci, lăsându-și doamna 
şi coconii şi avuţia în Ciceu, necum să se bage să-i jefuiască, ci încă i-a păzit... până la venirea 
lui al doilea rând. Așișderea şi cu Leșii de multe 
ori s'au bătut şi Pocuția. încă le-au fost luat. Mai 
apoi după atâta trudă a sa, creştineşte în fară 
s'a săvârșit...» 

Tatăl nostru s'a dus dintre cei vii — scria, 
liaş, fiul lui Rareş la 6 Septemvre 1546 — fie-i sufletul în sânul Domnului și memoria bine cu- vântată...?) Ostaşii țării noastre însă trăesc și voim 
Să păstrăm fot teritoriul moştenit dela tatăl nostru». 

    

1) Vinerea în anul 1545 cad>'în 3 Septembrie. Data exzctă a morţii este 3 Septembrie 1545, (Cronica lui Azarie) „Septemvre 2 Vineri - la miază noapte“ trebue înţeles în noaptea de Ji 2 Septemvre spre Vineri 3 Septemvre. După însemnarea de pe biserica Popăuţi de lângă Botoşani Petru a încetat din viaţă la 3 S-ptembre „la ceasul al doilea, ceiace trebue înţeles noaptea de Vineri 3 Septemvre ora două. (v. Hurmuzachi-lorga t. XV, p. 454). | 2) lliaş a fost ales domn de boeri cu învoirea Sultanului. „Dumnezeu cel prea bun şi boerii întregii noastre țări — scrie lliaş — ne-au ales Domn cu voinţa Impăratului“ (Hurmuzaki . lorga XV. 1 p. 454).



CAP. IX 

Colaboratorii lui Rareş 

La începutul domniei și-a luat consilieri pe aceiaşi 
boeri, cari au servit pe nepotul său Ștefăniță, căruia 
i-a păstrat o amintire frumoasă, ceiace s'ar putea de- 
duce din faptui că i-a întrumseţat mormântul de la 
Putna. Cum aceşti boeri lau ales domn, era firesc ca 
Rareş să-i menţină. Primul consiliu al lui Rareş a fost 
format din următorii boeri: Vornicul Hrană, boerii Ne- 
grlă, Grincovici, Talabă ; Pârcălabii cetăţei Neamţului : 
Cârje şi Hurul. | 

Pârcălabii cetăţii Hotin: Vlad şi Mihul; | 
Pârcălabii cetăţii Roman : Grozav şi Danciul; 
Portarul Sucevii Barbovski ; Spătarul Drăgşan ; 

Vistiernicul Toader ; Postelnicul Liciu ; Păharnicul Felea ; 
Stolnicul Sbiera ; Comisul Jon Gug şi Logotătul Toader. 

Afară de Spătarul Drăgşan, de Comisul Gug, de 
Mihul şi Danciu!, toţi aceşti boeri au făcut parte şi din 
consiliul lui Ștefâniță. Din aceşti boeri au jucat un rol 
istoric important, “Grozav, Danciul, Barbovski, Mihul, 
Logolătul Toader, Hurul şi Vlad. 

Vlad, pârcătabul din Hotin, a încheiat împreună 
cu Toma Barnowski, pârcălabul de Cernăuţi, tratatul 
de alianță intre Moldova şi Polonia din 1527. În toamna 
anului s529 a fost trimes împreună cu Vistiernicul 
Dumşa să ocupe Bistriţa.



Grozav a jucat cel mai frumos rol. În 1 528 
Rareş i-a dăruit o moşie, fiindcă ca slujit mai îndinte 
sfănt răposaţilor... Bogdan Voevod, fratele domniei mele şi 
nepotului domniei mele li Șiefan Voevod cu dreptate şi 
credință, iar acum slujeșie nouă cu dreplate-şi credinţă», 
In 1529 Pa tăcut vornic. Când oastea moldoveană a lost gata să invadeze în Ardeal, ca să aducă pe Saşi 
și pe Unguri la supunere către Zapolya, la începutul 
lui lunie 1529, Rareş, fiind împiedecat să ia comanda | 
oştilor din cauza boalei soţiei sale Maria, care a trecut 
din lumea celor vii în 28 lunie 1529, a dat această 
însărcinare vornicului Grozav. Acesta s'a achitat în 
chipul cel mai strălucit. Pătrunzând în Ardeal pe la 
Oituz a atacat la 22 Iunie. 1529 pe Saşi 'şi pe Unguri 
lângă Feldioara şi le-a sdrobit cu desăvârşire oastea 
luându-le toate tunurile 1). 

In anul următor Grozav nu mai figurează în con- 
siliu ca vornic, ci ca pârcalab de Roman. De aci încolo 
îi se perde urma 2). 

Barbovski, Portarul Sucevii împreună cu Danciul, 
pârcălab de Roman au fost trimeşi să ocupe în lunie 
1529 Ciceul şi partea Ardealului de nord-est. Pe când 

  

1) Vezi mai sus pagina. 13—14. 
Toţi istoricii noştri, fără deosebire, au scris în cărţile lor, că bătălia dela Feldioara a fost câştigată de Rareş în persoană. In 1907 am arătat în articolul Publicat în „Convorbiri Literare“ (1907) No. î întitulat „Grozav Vornicul“ că bătălia a fost câştigată de Vornicul Grozav. Am dovedit aceasta cu cronica lui Macarie, care a scris această cronică din ordinul lui Rareş, şi cu cronica lui Ostermayer. | 
„ Trimise” Domnul Petru pe Grozav Marele Vorhic“ — scrie Macarie, — iar afirmaţia lui e confirmată de Ostermayer, cara trăia în acea vreme în Braşov şi care scrie că „Petru şi-a trimes Vornicul cu 50.000 în Ardeal“ vezi Ursu „Auswărtige Politik des Peter Rareş“ Wien 1908 p. 50. | 

” 2) Găsim un Grozav pârcălab de Neamţ sub Ştefan Lăcustă. E greu însă de admis că ar fi tot bătrânul Vornic, care a bătut pe Saşi la Feldioara în 1529. El era în vârstă înaintată, căci a servit şi sub Bogdan şi Ștefăniță, după propria mărturisire a lui Rareş, în documentul din 1528, in cazul că ar fi acelaş, atunci n'am putea explica altcum faptul că nu mai figurează în consiliu dela 1531, de- cât că a fost disgraţiat de Rareş.
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urozav Vornicul sdrobea armata Saşilor la Feldioara, "arbovski şi Danciul au ocupat Ciceul şi partea de ord-est a Ardealului. A 

«Ei... făcură nu mai puţină izbândă asupra duș- anilor — scrie Macarie — închinară şi ei partea lor 
'e pradă celui ce i-a trimes». 

Pe Danciul îl găsim încă multă vreme în consillu, e când Barbovski dela 1530 încolo nu se mai găseşte „rintre consilieri. | 
Mihul, la început pârcălab de Hotin, iar de la -531, portar al Sucevii, a jucat un rol nefast, care a „ontribuit în cea mai bună parte la tragedia lui Rareş. ată cum il descrie Macarie. «Era n oarecare Mihul, "der mare, Arbănaş de Heam, Om foarie viclean şi, cum Sar zice, sumufând şi răsvrătind pe îoți. Pe față el se ”ăta că are iubire curală către domn, iar în taină punea e cale vicleșuguri şi țesea sfaturi pline de clevetiri, în- Srielenindu-și. pe toți cei doritori de a pune mâna pe lu- c"uri Sireine şt a-şi înmulți pe ale sale pe căi nedreple». 
Acest levantin a trădat, după cât se pare, în toate “vaziile şi a încurcat necontenit pe stăpânul său, a cărei rcredere a știut să o dobândească şi să o păstreze. 
“Astfel când Domnul său Pa trimes, în 1520, ca să ““upe Bistriţa, el a condus operaţiile în aşa chip că » tatea a rămas necuprinsă, iar el intrând în tratative iu Bistriţenii a tost făcut prizonier şi n'a fost” eliberat, = “cât după intervenţia energică a lui Rareş. Cu toată: “"Abiciunea, pe care a arătat-o la conducerea asediului „Striţei, el a ştiut totuşi să câştige increderea Dom- | “lui, care i-a încredinţat pârcălăbia cetăţii Suceava, “a mai de încredere funcţiune. Din un document din „36 reese că era şi conducătorul oştilor : <supremus 'ampiductor regni Moldaviae». Cu toate acestea Mihul „a continuat jocul său dublu faţă de stăpânul său, In drama dela Obertyna a jucat un rol nefast, pă cât se pare geniul său cel rău a făcut ca Rareş piardă bătălia. Cei doi pârcălabi, Vlad: şi Barnovski
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pe cari i-a trimes cu 6000 ostaşi ca să recuce- 
rească fortăreaţa Gwozdziec, n'au. reuşit să se achite 
de misiunea dată, ceia-ce a trezit în mintea lui Rareş 
bănuiala trădării. 

„Pe Vlad Pa trimes în ţară, iar pe Barnovvski era 
să-l decapiteze, dacă nu interveneau boerii şi mâi ales 
Mihul, care avea comanda unei puternice armate. Ei 
au isbutit să obţină dela Rareș iertarea celor doi boeri. 
Mihul a fost, se pare, şeful complotului, organizat în 
înțelegere cu Polonii şi cu Turcii, cu scopul ca să 
piardă pe Rareş. Gândul lor ascuns era ca să şe scape 
de Rareş. Pentru acest scop ei au tăcut ca să se piardă 
lupta. Scopul lor însă n'a fost ajuns. Căci Domnul, 
care era o mână de fier față de boeri, era în schimb 
foarte iubit de ţărani, pe cari i-a apărat în contra îm- 

pilării boerilor. El a găsit în ţară destule energii ca 
să ţină în frâu pe boeri şi să se atirmă faţă de inamici. 

Cu toate acestea Mihul a tors mai departe tirul 
trădării așteptând ocazia favorabilă. El a ştiut să păs- 
treze încrederea Domnului şi să-l adoarmă astfel ca 
să nu bănuiască complotui urzit. Boerii şi-au ştiut 
acoperi trădarea de pe câmpul dela Obertyn în aşa 
chip, că Rareş le-a acordat şi mai departe încrederea. 
In divanul din 1532 şi anii următori sunt, cu mici de- 
osebiri, aceiaşi boeri ca în 1531, când sa încercat 
complotul. 

Pe Mihul îl găsim în consiliu necontenit în funcţia 
de portar al Sucevii până la 15381), când s'a oferit 
ocazia favorabilă, de mult așteptată, ca să pună în 
practică complotul. Mihul a jucat rolul de frunte în 
această dramă. E! a fost acela, care a utzit tirul, ela 
fost de sigur acela, care a îndemnat pe boeri să 
ceară Sultanului inlocuirea lui Rareş. 

După toate indiciile, el a pus la cale înţelegerea 
cu Sultanul şi cu Polonii. După cât se pare complotul 

  

1) Vezi „,Uricarui“: t, 18 p. 491,



a fost organizat în așa chip ca boerii să prindă pe 
Rareş în momentul când 'ar fi trebuit să dea lupta 
contra Sultanului, iar Mihul cu oastea lui să treacă la 
Turci. Totuşi boerii n'au isbutit să prindă pe Rareş, 
căci chelarul Hâra a pus pe Domn în cunoştinţă de 
intenţia boerilor, încât a avut timpul să-şi scape viaţa. 
Mihul, care comanda oastea, a trecut însă cu toate 
forțele şale la inamicul ţării și al creștinătății 1). 

Antrigant din fire, -Mihul a pus la cale un com- 
plot şi contra lui Ştelan Lăcustă, urmașul lui Rareş. 
Cronicarul Ureche afirmă, de sigur după vr'o cronică 
necunoscută, că tot Mihul a urzit şi acest complot. 

«Începător și aţâțător acestuia tcru au fost 
Mihul hatmanul şi Trotuşanul logofătul, — scrie 
Ureche — de s'au vorovit întro sară, ca nişte lupi 

“gata spre vânat, ca să înece oaia cea nezlobivă 
adecă pe ȘStefan- Vodă... 

| „Acei lei sălbatici şi lupi încruntaţi.. anume 
Mihul hatmanul Trotuşan logofătul... omorâră pe 
Șiefan Vodă...» 

In locul lul Lăcustă, Mihul a ridicat pe tron pe 
Alexandru Cornea, fiu natural al lui Bogdan. Ureche 
afirmă că acesta «mai înainte fusese S!ugă la Mihul 
hatmanul». | 

Când! Rareş s'â reîntors dela Poartă ca să-şi re- 
cucerească tronul, Mihul n'a îndrăznit să plece cu cei- 
lalţi boeri la Brăila ca să roage pe fostul domn de: 
iertare, ci a rămas lângă Alexandru Cornea. A împăr- 
tăşit însă soarta acestuia. Rareş l-a pedepsit pentru 
uneltirile cu inamicii țării şi pentru trădarea din 1 538 
cu tăierea capului (1541). Aceiaş soartă a avut-o Tro- 
tuşan logofătul. «Multă pedeapsă au făcut lui Petru 
Vodă în domnia d'intâi» — scrie cronicarul Ureche 

  

1) Tot Mihul a pus la cate complotul contra lui Rareş în Ciceu îndemnând pe Anastase, episcopul Vadulul, să-l prindă. Avem do- 
„Vezi că Anastase era în legătură cu Mihul. „Cartea ce ai trimes'o lui Mihul Pârcălabul, noi bine am înțeles-a* scrie Lăcustă. cătră episcopul Anastase (Nicolaescu p. 169). 
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despre ei. Și-au primit însă pedeapsa merifată 1). Nici 
o taptă fără de răsplată. | . ” 

Trotușan a fost logofăt în timpul lui Ştetăniţă, 
cară l-a înlocuit cu logofătul Toader. Rareş l-a luat 
dela 1531 încoace în consiliu ca simplu boier. Ştetan 
Lăcustă l-a fâcut din nou logofăt. Drept răsplată el a 
urzit cu Mihul complotul contra lui Lăcustă. A avut 
soarta lui Mihul. Ma o 

__ Logofătul Toader, care a înlocuit pe Trotuşan 
"sub Ștefăniță, a fost însărcinat şi de Rareş cu această 

demnitate In 1534 Rareş i-a dat o misiune delicată. 
Incredințându-i o mică armată, i-a dat ordin să iasă 

în Muntenia în drumul lui Gritti, trimes de Sultan în 
calitate de comisar în -Ungaria. Gritti avea să treacă 
prin Muntenia în Transilvania. Logofătul Toader avea 
“instrucţiuni să joace un rol dublu. Pe față să se arăte 
prieten cu Gritti, gata să-i dea ajutor cu oastea, pe care 
o comanda. la secret insă trebuia să se înţeleagă cu 
Ardelenii ca să-i pregătească lui Gritti: o cursă şi să-l 
piardă. De aceia el a avut ordinul să urmeze pe Gritti 
în Transilvania. Na ” _ 

După ce Gritti a fost ăsediat în Mediaş, ela cerut 
după cum îi se promisese, ajutorul logofătului Toader, 
a cărui tabără era la distanță de 4 kilometri. Acesta 
însă, contorm instrucţiilor secrete date de Domnul său, 
a sprijinit din contră pe inamicii lui Gritti, cari au 
urzit complotul sub înspirația lui Rareş. Acesta a tri- 
mis o nouă oaste de 6000 comandată de Vornicul 

" Efrim Hurul. După sosirea acestuia la Mediaş sa dat 
asaltul şi nefericitul Gritti s'a predat Moldovenilor. 
Aceştia l-au predat Ardelenilor, cari lau decapitat. Ca- 
pul lui Gritti și copii acestuia au fost trimişi lui Rareş. 

Efrim Hurul. Pârcălab de Neamţ în divanul dela 
1527, a fost făcut vornic în 1531, funcţie, pe care a 

1) Cf. „Chitia şi Cetatea Albă“p. 348. Au fost decapitaţi îc 
Martie 1541.



ocupat-o de aci în colo aproape tot timpul domniei lui Rareş. S'a bucurat de încrederea stăpânului său, care „i-a încredințat în 1 534 misiunea delicată de a prinde pe Gritti, A rămas vornic şi sub Lăcustă, ceiace ne arată că și el a fost târât de curentul trădării în 1538, Rareş insă Pa iertat şi i-a facut cinstea, la reîntoar- cere, să ia masa în casa lui din Bârlad. „Când au sosit la Bârlad — scrie Ureche — acolo mare ospăf şi cinste i-au făcut credincios și cinstit boerinul sdu Huru Vornicul». In divanul din a 546 (Martie) Îl găsim tot ca Vornic 1). | „ Vistiernicul Mateiaş. Il găsim în această demni- tate dela 1535 până la 1 5382). A fost utilizat pentru diferite misiuni în Ardeal, In 1536 a fost trimes la Zapolya în Oradia Mare ca să obțină dela el castelul Ungurașul, pe care oamenii lui Zapolya Pau cucerit prin surprindere. Acolo a avut întâlniri secrete cu ves- titul episcop de Lund, bărbatul politic de incredere „al Împăratului Carol V, lată ce scrie episcopul Impă- ratului despre vistiernicul lui Rareş: «Se află aici vistiernicul Domnului Moldovei, fără îndoială principe Foarte puternic. Acest vistiernic mă întâlneşte foarte des în Secret şi mă roagă să nu închei Pace cu acest Voevod Jon (Zapolya), căci domnul său, la orice cerere a mea, este gata să vină cu 40 Sau 40.000 ostaţi aleși şi va da Transilvania în mdznile regelui Romanilor (Ferdinand)... Am încheiat cu Omul acesta mare prietenie şi am dispus ca să ne putem Scrie unul altuiă. . In adevăr e un om foarte modest, foarte ban şi pe lângă acestea, prudent şi destul de cumpănii. în afacerile sale, aşa că "aș putea 
. 

. - 
“ 

” | - 
- 1) Ghibănescu „isvoade“-t, 1.-184, 210, 241, 262, La pagina 376 

e numele întreg Efrim Hurul. Dela el avem două Scrisori cătră 
Bistriţeni, cărora le-a încredinţat soția şi copii în 1538 când au nă. 
vălit Turcii (Nicolaescu p. 178—181). 2) In 1538 în inscripţia dela biserica din Horodniceni,. zidită 
de dânsul, e arătat tot ca Vistiernic, Inscripția e datată din timpul 
domniei! lui Ş efan Lăcustă (1538 (7047) Nov. 8, (orga, lascripţii“ 64).
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găsi un altul ca el în atest regat». (ita ut sibi similem 

în hoc regno non invenerim) !). 
In 1538 se pare că s'a lăsat şi el târât de cu- 

rentul ostil contra lui Rareş şi s'a alăturat lui Lăcustă 2), 

„care îl fă-ă pârcălab de Roman. e 
In a doua domnie Rareş la făcut logotăt în locut 

lui “Trotuşan, decapitat în Martie 1541. Cu ocazia ase- 

diului lui Majlath în Făgăraş, Mateiaș a fost trimes în: 

cetate ca chezaş. Majlath a fost atras în cursă. În 1345. 

şi 1546 îl găsim din nou logotăt?). | 

Pârcălabul Toader. Vistiernic în 1527, stolnic: 

în 1529, din nou vistiernic în 1530, e făcut în 1531 

pârcălab de Hotin, în care demnitate a rămas până 

în vremurile furtunoase din 1538. Când Polonii au 

“atacat în 1538 Hotinul, cetatea a tost apărată de Pâr- 

călabul Toader. La venirea Turcilor s'a refugiat în: 

Polonia. Sultanul a cerut însă dela regele Sigismund 

extradarea lui. Dorinţa Sultanului a fost împlinită. Pâr- 

călabul a fost extradat 4). 
Postelnicul Albotă. Il găsim în această demni- 

tate dela 1531 necontenit până la 1537. În acest an 

a fost însăscinat să ridice dela Bistriţeni suma de 2000 

florini, pentru care sumă a dat următoarea chitânţă : 

1) Mon. Hung. Hist. Dipl. I 368. 
2) Aceasta s'ar putea deduce şi din scrisoarea lui către Pri- 

marul Bistriţei, pe care-l roagă să nu dea pe soţia şi copiii lui 

- „nici lui Joanis (Zapolya) nici lui Petru Voevod“ (Nicolaescu 177). 
Documentul, după toate probabilitățile, e din 1538, Sept. 29. 

3) Găsim în documentele din 1545 şi 1546 pe Mateiaş logofăt: 
(Ghibănescu 1 377, 382, 254 etc.). 

cf, Jorga „Chilia şi Cetatea Albă“ p. 348. Mateiaşa clădit Bi-. 

serica din Horodniceni. (Vezi „Uricariul“ VII! p. 16). 
4) Nu-putem preciza data la care a fost extrădat. E sigur! 

însă că a fost predat 'Turţilor. în ua document din 1545 se afirmă 

următoarele : ...„în tocmai precum mai înainte însuşi fratele lui 

Avram (Banilowski), Toader pârcălabul Hotinului... fusese extradat 
Sultanului turcesc, „(Archiva istorică 1 1 35). 

In scrisoarea către Şigismund Sultanul afirmă. că pârcălabul. 

Toader e fratele lui Rareş. (Hurmuzaki-Bogdan supl. II. v. ). p. 111) 

in documentul citat din 1545 (Arch. Ist.) se afirmă că e iratele lui 

Avram Banilowski, gramatic. Rămâne ca alte documente să aducă 
în viitor lumină în această chestiune. | Ă



A 
«Recunosc că am primit dela judele şi juraţii din Bi- 
striţa drept plată a censului oidinar al sfântului Martin 
două. mii torini în' moneta veche a regelui Mateiaş al 
Ungariei _bună şi probată, ca să-i prezânt prea graţio- 
sului Domn al Moldovei»1). Dela această dată îi se perde 

- urma. 
- Petre Varticovici adică Petru, fiul lui Vartic, a 

tost făcut portar al Sucevei şi hatman in locul lui 
Mihul, decapitat în Martie 1 541, în care funcţiune a 
rămas tot timpul cât a trăit Rareș, fiind principalul său 

- consilier în calitate de conducător al oştilor. Iliaș, ur- 
mașşul iui Rareş, l-a menţinut în aceiaş funcţiune. In 
1548 însă i-a tăiat capul. | “ 

In fruntea Consiliului era logofătul. In tratatul lui 
Rareş cu Ferdinand din 1535, logofătul Toader este în 
fruntea boerilor. De asemenea Verancics afirmă că un 
sol turc punând boerilor întrebarea: <care din ei ocupă 
după Domn locul cel mai de frunte 2» Q răspuns 
Logofătul Toader că el este acela» (1538). 

Acest consiliu e o instituție fără multă "putere. 
Căci Domnul concentrase în mâinile sale toată puterea 
şi boerii din consiliu trebuiau să se plece voinții sale. 
Din izvoarele timpului rezultă. că Rareş a fost foarte 
autoritar. Dar nu aceasta a fost, după cât se pare, 
cauza fundamentală a nemulțumirilor boerilor. 

Desigur că purtarea autoritară a Domnului n'a 
avut darul să evite nemulțumirile. Acest fel de 
purtare era însă în spiritul timpului şi al locului şi intrase 
în obiceiul pământului. Căci după concepția de atunci 
ţara era considerată ca moşia Domnului şi acesta avea 
puteri nelimitate asupra supuşilor şi averilor lor. 

Ceiace a contribuit în măsură mai mare la ne- 
mulțumirile boerilor a trebuit să fie faptul că Rareş a 
luat apărarea ţăranilor şi a claselor de jos contra îm- 
pilării şi lăcomiei boerilor. Mulţi dintre ţăranii liberi 

  

1) Hurmuzaki-lorga XV p. 375. Dat în Bistriţa 10 Ianuarie 1537.
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şi-au pierdut pământurile, cari au trecut la boeri, Aceştia 
au ajuns stăpâni pe mari întinderi de Pământ. Instinctu! 
lor de întindere teritorială nu mai putea fi dominat. 
Lăcomia de pământ, avere şi putere, nu mai putea fi 
înfrânată. Boerii amenințau să rupă echilibrul în pro- 
prietate şi să reducă la servie marea massă a ţăra- 
nilor. Rareş a. căutat să pună frâu acestei Jăcomii şi: 
tendinţe de asuprire a ţăranilor, ajutând clasele de- jos. 
contra boerilor. - E i 

El a urmărit menţinerea echilibrului social, Un ra- 
port polon confirmă acest fapt. „Ji apăra mai înainte pe 
ei — pe cei de jos — contra nedreprății boerilor“ se 
scrie în ace] raport. «Poporul moldovenesc este foarte 
mulțumit de reîntoarcerea lui Petru, căci îi apăra 
de nedreptăţile boerilor şi ale slăpânilor lor: se 
afirmă în alt loc, Acelaş lucru îl afirmă şi contimpo- 
fanul Giovio, care scrie că poporul simpatiza cu Rareş, 
pe când boerimea îi era inamică. In afară de aceste 
izvoare însuşi cronica episcopului Macarie ne dă să. 
ințelegem că neînţelegerea dintre Rareş şi boerii era 
provocată de lăcomia boerilor. « Pe față et (Mihul) se 
prefăcea că are iubire curată cătră Petru, în taină 
însă ţesea viclenii şi sfaturi pline de clevetiri şi 

„își împrietenia pe toţi cei doritori de a pune mâna 
pe lucruri streine, iar pe ale sale a şi-le întoarce 
pe căi nedrepte“. Pe lângă faptul că a tost ţinută 
în frâu şi impiedecată dela exploatarea poporului, boe- 
rimea a fost nemulțumită din cauza răsboaelor dese, 
la cari trebuia să ia parte. Ajungând stăpâni pe mari 
întinderi de pământ, boerii preferau să fie lăsaţi să 
se bucure în linişte de averile lor. In general marii 
proprietari evită ostenelile răsboiului. Ei preferă viaţa 
liniștită şi comodă. Răsboiul devine pentru ei o sar- 
cină neplăcută. | | | 

Cum Rareş a avut aproape în tiecare an câte un. 

  

1) Hurmuzaki II 4, p. 27a vezi mai sus p,
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răsboiu sau expediţie, era firesc ca boerii să nu-l aibă la inimă, | i | 
Ei ar îi preferat, desigur, un Domn, care să-i: lase liniştiţi la vetre, Rareș le cerea continue sacrificii, şi “ascultare necondiționată. Faptul acesta a contribuit în largă măsură la nemulțumirile boerilor, nemulțumiri, 

cari au fost exploatate în chip metodic şi sistematic de levantinul Mihul, în sufletul cărbia, nu pare să îi ars candela iubirii de ţara. El s'a pus in legături se- crete cu Turcii şi Polonii şi a urzit, firul trădării să- pând 0 prăpastie între Domn Şi boeri. 
Trădarea a fost pusă la cale și practicată cu mulți ani înainte de căderea lui Rareş din 1338. Faptul e confirmat de Epistopul Verancics. «Mai înainte cu mulți ani — scrie el — au pus boerii în secret pe Sultan în cunoștință de toate ce se petreceau zilnic, chiar de cele mai mici amănunte». | 
Inceputul acestor legături secrete datează, după 

toate probabilităţile-din .1531, din momentul, în care Sultanul a luat poziţie în contra lui Rareş în chestia Pocuţiei. i 
Sultanul a dat în acest an ordin lul' Rareş să evacuieze Pocuția. In cazul contrar l'a ameninţat, că - va da poruncă boerilor să-l ucidă «şi să-i aducă capul». Rareş nu a ţinut samă de dorinţa Sultanului. Conflictul între el și Sultan îşi trage începutul dela această dată, Acesta a tost momentul când s'a aruncat sămânţa, din care avea să răsară nenorocirea din 1538. Actul întâi al dramei, începe cu acest conflict, Firul trădării a fost tors cu dibăcie în decurs de mai mulți ani. Con- silierii Domnului s'au pus în legătură cu Sultanul, care a fost pus în curent cu toate planurile secrete. ale Domnului lor. Verancics atirmă că boerţi au raportat Sultanului că Rareş strânge zilnic oaste contra Tur- cilor. În acelaş timp ei şi-au oferit serviciile Sultanului, în cazul că acesta ar veni în persoană ca să-i elibereze de «tiran». _ ” 7 

|
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p i . 

| Catastroia din 1538, deslipirea unei părţi din Mol- 
dova şi alipirea. ei la Turcia, experiența cu Lăcustă, 
au avut de sigur darul să facă pe boeri să-şi dea sama 
de*crima pe care au comis'o. De aceia au alergat 
întru întâmpinarea lui Rareş la Brăila şi sau rugat 
de iertare. După decapitarea lui Mihul şi Trotuşan, 
cari au organizat complotul, nu mai avem ştiri de con- 
spiraţii contra Domnului. Boerii s'au arătat in de- 
cursul domniei a doua credincioşi, deşi Domnul lor 

„pare să se fi purtat mult mai aspru şi mai despotic 
ca în decursul domniei dintâi, 

a 

 



CAP. X. 

Oastea 

Puterea şi prestigiul lui Rareş sau bazat pe oaste. 
Reicherstorfter, care a vizitat Moldova, în timpul lui 
Rareş, ca sol al lui Ferdinand, ne spune că Domnul 
ținea pentru splendoarea curții oaste permanentă de: 
3000 călăraşi plătiţi cu leafă. Acești călăraşi erau tot- 
«eauna sub arme, gata să urmeze pe Domn la orice 
'oruncă, 

Afară de această gardă permanentă, oastea era for-. 
aată din. toţi locuitorii țării capabili să poarte armele. 
Dastea se confunda cu poporul şi acesta cu oastea, Fie- 
are bărbat trebuia să aibă arc şi ghioagă. Mulţi aveau 

suliță şi cal. „La sunarea buciumului de răsboi toţi erau 
atori să alerge la oaste pentru apărarea ţării sau la 
"xpediţie în afară. Moldovenii ştiau să ţintească cu 
arcul, pe care şi-l făceau singuri. De asemenea 
“1ăciuca (ghioaga) şi-o tăceau singuri. Ei lăsau plugul 

i luau arcul, ghioaga sau sulița şi calul şi alergau sub 
-teag. Cronicarul polon Bielski, care a luat parte la 
mpta dela Obertyn, aftrmă că Moldovenii erau foarte 
iscusiţi în lupta cu sulița, «deşi Sunt niște țărani “roști luaţi dela plug». «Afară de curteni» — scrie 
el — mai toți Sunt țărani cu şele -neacoperite şi 
cu scări de șfejar, dar voinici în atac cu sulifa». 
Bielski spune că sulița Moidoveniior avea două vârfuri: 
unul drept și ascuţit ca un știlet, celălalt strâmb ca o coasă. Cu vârful ascuţit Străpungea, “iar cu cel strâmb 
trăgeau pe inamic jos de pe cal.



Hrana şi-o lua fiecare de acasă. '“« Hrana o poartă 
pe oblâncui şelei — scrie Bielski — anume brânză 
de burduf și pâne albă, precum văzusem eu insumi 
(Bielski) în bătălia dela Obertyn». | 

Fiecare “bărbat capabil de oaste îşi avea astfel 
armele şi hrana proprie. In acest chip Domnul îşi 
putea strânge în orice moment până la 60.00u călă- 
raşi şi pedeştrii. «In caz că necesitatea răsboiului ar 
fi cerut-o — scrie Reicherstorfter — Domnul ar fi 
putut să recruteze în ţara lui, fără multă greutate şi 
osteneală, până la 60.000 călărași şi pedeştrii». 

Pedestraşii erau înarmaţi. cu arcuri şi ghioagă. 
Mulţi dintre ei aveau coasă cu care tăiau picioarele 
cailor. Călăraşii aveau suliţi, săbii şi caii proprii. «Fie 
care român, ori cât de sărac — scrie Giovio — are 
câte un cal pentru pradă şi răsboi». Cavaleria moldo- 
veană. era foarte bună. .  _ N 

«Caii lor sunt peptoşi şi robuşti — scrie Giovio, 
şi se disting nu atâta prin iuţeală, cât prin putere şi 
răbdare. Se obişnueşte să le despice nările, ca să nu 
să oboseaşcă din cauza respirației neindestulătoare, încât 
calul cel mai slab suportă câte trei zile oboseala râs- 
boiului chiar în căldurile verii». i 

Cu excepţia celor din garda permanentă, ostaşii 
nu primeau nici o soldă. Iși aveau armele şi caii lor 
proprii și făceau răsboiul pe cheltuiala lor. Hrana şi-o 
procurau singuri. | - 

În afară de infanterie şi de călărași, Rareş a 
avut şi puternică artilerie. Avea două feluri de tunuri. 
Unele mari şi grele, — în- număr de 50, — cari au fost 
capturate în bătălia dela Feldioara de Grozav Vornicul. 

„Au fost utilizate in bătălia dela Obertyn, dar au tost 
luate de Poloni. -- 

Celelalte erau tunuri mici de fer. «Aceştea erau 
câte şase sau câte opt la un loc —scrie Bielski — pe 
două roticele uşoare, pentru infanterie, care le duce 
după sine oriunde merge, le întoarce cum vrea
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ȘI înconjurându-se cu ele în marş, nu''se teme nici de 
un atac de cavalerie. Tuburile sunt astiel, încât se aprind 
repede unul 'dela altul, succesiv. Incărcarea e 'grabnică. 

  

        
Bătălia dela Obertyn, desemnată de cronicarul. polon Bielsky, 

care a luat parte la luptă în tabăra polonă 
Cartuşele sunt învelite în hârtie. Lungimea ? tuburilor 
este ccva peste un cot, Gloanţele sunt “ordinare, fie de fer, fie de plumb». «Aceste tunuri mici de fer, de “ fabrică proastă — scrie Giovio —au fost luate dela na- vigatorii, cari se apropiau de litorarul maritim al Mol- 
dovei sau cumpărate eftin»,
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„ Ca” instrumente de apărare aveau scutul, pe care 
îl mânuiau cu iscusință. Cămașă de zale şi coif aveau 
numai cei bogați. 

«In loc de armătură — scrie Verancics — fiecare 
îmbracă o manta de in, umplută cu bumbac în grosime 
de trei-patru degete, mai ales în partea umerilor şi 
până la coate, prin care .nu poate străbate nici o sabie». 

Toţi scriitorii străini din vremea lui Rareş laudă 
vitejia ostașilor moldoveni și spiritul lor răsboinic. « Sunt 
foarte dibaci şi foarte ageri în arta răsboiului. Sunt 
ioarte deprinşi în trebile militare şi ale răsboiului» 
— scrie. Reicherstorffer. «Sunt bravi — scrie Bielski — . 

„meșteri în mânuirea su'iței şi scutului...» o 
«Sunt toarte pucernici în cavalerie — scrie Giovig—, 

căci ce! mai sărac dintre ei are un cal pentru răsboi 
şi pradă». | 

| „Au cavalerie atât de numeroasă, în cât te pun 
în mirare — scrie Verancics.— şi acei ţărani sunt atât 
de neobosiţi si iscusiţi în arta de a ataca pe _inamic, 
încât cel care n'a văzut, cu greu ar putea să creadă. 
Ei (ţăranii) poartă îmbrăcăminte de stofă proastă, în- 
chisă şi foarte păroasă, acoperiţi cu 'căciulă în formă 
conică... şi încălțaţi cu opinci... armaţi numai cu suliţi 
şi coase, aleargă cu o agilitate de riecrezut prin munţi 
şi păduri şi atacă deodată avantgarda, mijlocul şi a- | 
riergarda inamicului. 

Moldovenii sunt mai răsboinici decât Muntenii...» 
Un polon, din vremea lui Rareş, vorbind despre 

lupta dela Obertyn afirmă că la Moldoveri «era obi- - 
ceiul ca -toţi acei cari tug de pe câmpul de luptă să 

fie pedepsiţi cu moarte mai cumplită, decât dacă ar 
fi căzut pe câmpul de răsboi». | 

p:



CAP. XI 

TARA 
Bogăţiile Moldovei 

Din ferlcire ni s'a păstrat o descriere a Moldovei 
din timpul lui Petru Rareş, tăcută de Sasul George 
Reicherstorfter, care a vizitat Moldova în mai multe rân- 
duri ca sol al Regelui Ferdinand la Rareş. El însuşi 
"declară în prefața cărţii, apărută la Viena în 1544, că 

“a vizitat toată Moldova în suita Domnului şi şi-a hiat 
note din ordinul Regelui Ferdinand, ca să poată da o 
descriere adevărată a acestei ţări catât de întărită dela 
matură şi atât de bogată în toate». 

«In. această ţară nu lipsește nimic din ceeace e ne- 
cesar pentru trebuința omului» — scrie Reicherstorffer. 
Pământul e atât de roditor, încât produce struguri şi 
grâu în abundență fără de multă trudă. E bogată în 
mine de aur, argint și sare; de asemenea e cea mai 
avută dintre toaie în câmpuri pentru semănat, în “vii, 
vite, lacuri cu tot soiul de peşti aleşi, în așa măsură 

_Gă “peste tot e belşug de tot felu! de bogății. 
Intre aceste bogății toţi scriitorii remarcă numărul 

mare de cai şi calitatea rassei acestora. Din ordinul 
Domnului însă nu se puteau exporta. Numai solii şi 
ambasadorii aveau Jibertatea să ducă din ţară cai ro- 
mâneşti şi turceşti. 

Clima țării e foarte dulce. «raiul 2 ușor şi chiar 
orânduirea e nobilă şi excâlentă».
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Cetăți, orașe Şi sate. 

"ia Moldova tare oraşe înconjurate cu zijuri, cum erau in Transilvania, — scrie Contimporanul Verancics,. Ea nu posedă decât trei cetăți de piatră: Suceava, unde-şi are Domnul reşedinţa, Hotinul, la graniţa Po- loniei şi Neamţul, pentru a cărui reparare Rareş a cerut în 1529 un meşter dela Bistriţeni. 
Pe lângă acestea mai erau cetăţi importante : Ro- manul-Nou, Cetatea Iaşi-Bahlui 1), Vaslui, Soroca 2) şi Orhei. Reicherstorffer mai citează ca localităţi importante : Huşii, Trotuş, Bârlad, Târgul-Roman, în afară de car exista cun mare număr de Orașe şi castele», - Ă Satele, formate din colibe ţărăneşti, sunt risipite . — scrie Verancics — iar oraşele nu sunt întărițe cu în- _grădituri. "Țăranii locuesc în case puțin ridicate dela Pământ şi construite din lemn de pădure, lipite cu lut - şi acoperite cu pae sau trestie, 

Naţionalităţile din Moldova 

În afară de Români, locuiau în Moldova multe alte: „ Popoare cu religii diterite. Reicherstorffer a remarcat, - pe lângă Români, pe Ruteni, “Poloni, Sârbi, Armeni, Bulgari şi Tatari. De Evrei nu face nici o amintire.. Nu uită însă să accentueze că se aflau mulţi Sași din Tran- silvania. Toate aceste naționalități — scrie Reicherstorf- fer — trăiau în armonie, bucurându-se de libertatea cultului şi a dogmelor. . 
—— 

  

din documentele latineşti ale Domnilor Moldovei n'ar fi Hârlăul, ci Iaşul, Balovia-Bahloijazvar-laşi. 
2) Din Soroca Rareş a voit să facă un fort de apărare în Contra Ţurcilor, întăriţi în cetatea Tighina. Pentru acest scop a rugat, pria o Scrisoare, cu dats'33 April 1543, pe un meşter din Bistriţa, să lucreze la cetatea Soroca. 

-



— 111 — 

Lipsa de poduri fixe 

Ceva caractețistic în Moldova pe aceste vremuri; 
ra lipsa de poduri fixe peste râuri. Nu existau decât 
poduri plutitoare, formate din bârne şi scânduri. Lipsa 
acestor poduri fixe o. explică Reicherstoriter prin trica 
de invaziuni tără de veste ale inamicilor. 

Obiceiuri 

Altă caracteristică a vremii era taptul că toţi fii 
Domnului aveau dreptul la tron, indiferent dacă erau 
legitimi sau nelegitimi. Indată ce se năştea un fiu de 
Domn, era insemnat pe corp prin fierul roşu cu un 
semn din care să se poată constata că e fiu de Domn 
şi că are dreptul la tron. A 

Bătător la ochi pentiu scriitorii streini din acest 
timp a fost faptul că boerii aveau pe lângă soţia legi- 
timă şi alte femei, iar Domnul putea să aibă, după obi- 
ceiul ţări], pe lângă soţia legitimă, care se bucura de 
toate onorurile, atâtea femei, câte voiâ. Chiar de soţia 
legitimă se putea despărţi, după plăcere, prin o pro- 
cedură foarte simplă, care consista, după Verancics, din 
darea unei cărţi de despărţire și a unei sume de bani 
ca semn de desfacere a căsătoriei, 

Copiii nelegitimi erau tot atât de iubiţi de Domn 
ca şi cei legitimi. După obiceiul pământului toți aveau 
dreptul la tron. Căci ţara era considerată, după con- 
cepţia de atunci, ca moşia Domnului, la a cărei. moş- 
tenire aveau dreptul toți, cari puteau să dovedească 
că au în vinele lor- sânge -domnesc. Din aceasta con- 
cepţie au izvorât luptele - nenorocite pentru tron, cari 
au frământat şi slăbit ţara. a 

Un obiceiu curios la țărani, remarcat de Veran- 
cics, era- răpirea miresei. Obiceiul era ca tânărul țăran 
să fure mireasa crezându-se..că în chipul acesta căsă- 
toria, bazată pe dragoste, va fi “mai temeinică. Părinţii 
sfârşiau, în cele 'mmâi multe-eazuri,. prin a consacra fap= 
tul împlinit. îi: pi 

     

  
5



O insuşire caracteristică a Moldovenilor “era pute- rea excepţională de muncă şi uşurinţa cu care supor- tau ostenelile şi toate lipsurile. Toţi scriitorii contimpo- rani, cari s'au ocupat de Moldova, îi arată ca ostaşi neîntrecuţi. Ca revers, sunt arătaţi lacomi de bani şi predispuşi spre vărsare de sânge. Nu respectau cu se- veritate dreptul de proprietate “ al altuia, ceiace avea ca urmare că furturile erau toarte obişnuite. 
„Pe lângă aceasta boerii erau foarte intriganţi şi veşnic preocupaţi de a-şi trăda şi schimba Domnul. Din aceasta cauză acesta era silit să se poarte foarte as- pru cu supuşi. | 

« Trebue aduse mule laude acestei țări — scrie Reicherstorffer — mai ales pentrucă Principele pedep- seşie cu cea mai are. severitate - pe făcătorii de rele cu pedepse diferite, după natura crimelor, — chiar şi delic- Zele cele mai ușoare, Pentru ca cu aidt mai uşor să facă mai docile spiritele îndărătnice». 
„_ Se pedepsea pentru cea mai mică vină cu pedep- 
sele cele mai mari, cari se executau în public. eDe 
aicea provine — scrie  Reicherstoriier — asculfarea Ș5 
Sipunerea cea mare a supușilor către Domn». 

latre pedepsele cele mai Obişnuite era scoaterea 
ochilor, tăierea nasului şi a urechilor. Reicherstorifer a fost impresionat de marele număr de orbi şi muti- 
laţi, cari veneau:şi cereau milă şi pâne la curtea Dom- „nului. Cu toate: că au fost pedepsiţi pentru crimele co- 
mise, totuşi Domnul îi primea la curte şi îi ajuta « Chiar și pe străinii, cari au comis crime şi adultere — scrie 
Reicherstorffer — chiar şi oameni fără căpătâi şi de ni- 
ic, cari. se refugiau la el, (la Domn) găsiau cel mai si- 
gur azil». Această generozitate a fost totdeauna carac- teristica sufletului românesc, ! 

* Țară puternică prin armată şi bogății, și mândră în 
răsboi» — exclamă Reicherstorffer, solul regelui Fer- 
dinand, care a cules astfel cele mai bune impresii din 
mândra țară a lui Rareş. . 

Se explică astfel durerea, care i-a produs'o căde- 
rea acestei bogate și trumoase ţări sub călcăiul Turci- 

+
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lor păgâni, în 1538. «Se poate spune de Moldova — scrie 
Reicherstorffer către episcopul Gerendy, care fusese” 
învins de Vornicul Grozav în 1 529 la Feldioara, — că 
Wa fost cunoscută până acuma decăt din nume. Căci dacă 
scriitorii ar fi dat amănunte în scrierile lor asupra situa- 

„ției şi tăriei acestei ări, care este întocmai ca un fort. al 
creşiinătății, ar fi adus cel mai mare folos principilor. cre- 
ştii şi poate că ea (Moldova) 1'ar fi căzut “acum de cu- 
rând pradă inamicilor celor nai necuraţi ai credinţei noa- 
Sire, spre paguba, — ca să mu zac spre rușinea, — prin- 
cipilor creştini». 

«Am crezut că trebue să ofer şi să dedic această lu- 
crare Majestății Voastre —. scrie Reicherstorffer către re- 
gele Ferdinand, — ca să aduc aminte Majestății Voastre 
că trebue să-și pună toate pulerile şi să facă toate sfor- 
Jările ca să elibereze Moldova, smulsă de curdud prin 
înşelăciune de tiranul crud şi viclean- dela trupul întregii 
creştinătăţi şi al regatului». | 

.T. 

  

1) „Terra armis opibusque potens, belloqiie superbai.



CĂP. XI, 

Cultura 
a Cronici . 

Petru Rareş n'a fost numai un răsboinic viteaz, ci 

şi un mare sprijinitor al culturei. Luptător înfocat pen- 

tru idealul eliberării-ţării sale de tributul ruşinos, — 
ceiace coincidea cu idealul creştinătăţii, — el a spri- 
jinit toate operele, cari puteau contribui la înălțarea 
ţării sale. Cuceritor al unor părţi din Ardealul, pe care 
Pa cunoscut din expedițiile sale, el a devenit un ado- 
rator al culturei și al operelor de artă. Victorios faț: 
de Secui, Saşi și chiar faţă de Poloni, ela ţinut ca 
aceste strălucite fapte de arme să nu rămână date ui: 
tării. De aceia a dispus ca învățatul Macarie să scrie: 
cronica faptelor sale şi a predecesorilor săi Bogdan ş' 
Ştefâniţă. 

«Pentru ca faptele întâmplate în eremurile şi dom 
niile trecute să nu rămână învăluite în mormântul uitării» — 

Rareş, a ordonat lui Macarie să continue cronica Mol 
dovei dela moartea lui Ştefan cel Mare (rso4q) pâna 
în vremurile sale. 

Câlugări anonimi au însemnat faptele important: 
ale domnilor Moldovei până la anul 1526. Domniile 
lui Bolan, fiul lui Ştefan cel Mare, şi Ştefâniţă, erat: 
însă. foarte sumir expuse în analele cunoscute. Di 
aceia Rareş şi logotătul Toader au dispus ca faptele : 
acestora din urmă să fie povestite mai pe larg şi să 
scrie în acelaş timp cronica faptelor vitejeşti din vre- 

“mea lor. 
Macarie însuşi aminteşte că şi-a scris cronica din 

ordinul domnului și al logofătului Toader. «Să ne silini 
dar şi noi, după pulințele noastre, — scrie el, — a duce
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mai departe şirul povestirii si a-d aduce până la domniile 
vremurilor noastre, nu ca să ne fălim cu umflături relo- 
ricești, ci ca să împlinim domneştile porunci ale străluci- 
tului şi pentru duşmanii săi înfrtcoșatului Pelru Voevod, 
Precum şi a inarelui logofăt hir Teodor». 

Ajuns episcop de Roman în 1533, Macarie a ră- 
mas în grațiile lui Rareș până la moartea acestuia, 
A fost unul din oamenii de încredere ai Domnului, 
ceiace se poate deduce din însărcinarea, pe care i-a 
dat-o în 1542 ca să conducă lucrările pentru clădirea 
bisericei episcopiei din Romar cu banii visteriei dom- 
neşti, 

| 
Episcopul Macarie a învăţat carte dela bătrânul 

«dascăl al Moldovei», mitropolitul “Teoctist, care a dat „binecuvântarea lui Rareş când a urcat scaunul dom- 
aiei. În 1528 însă învățatul mitropolit a închis ochii 
pe vecie, — şi Macarie înregistrând în cronica sa 

“acest fapt, nu uită să amintească că a fost ucenicul ace- 
tuia, « Cu cuvintele lui sufleteşti mam hrănit ca cu lapte,— 
scrie Macarie, — și cu iubire părintească am fost grescut 
de dânsul», | 

Deși a trăit până în anul 1558, păstorind, cu o 
mică întrerupere, în scaunul său din Roman până la 
această dată, totuşi cronica lui nu merge decât până la anul 1542; iar în o altă redacțiune până la 1550. 

Scriind din ordinul şi după instrucţiile lui Rareş, 
Macarie a descris faptele şi caracterul acestuia în chis 
pul cel mai măgulitor. Cronica lui e în realitate un fel de panegyric. Protectorul, său e arătat în culorile 
cele mai frumoase. i 

Deşi mare învăţat pentru timpul său, totuşi Ma- 
carie nu e original. La fiecare pas se observă influenţa 
cronicei bizantinului Constantinos Manasses, pe care a cunoscut'o în traducere bulgăreastă. Din această cro= 
nică şi-a împrumutat terminii linquistici şi chiar fraze 
intregi, pe cari le-a adaptat la faptele lui Rareş. Căci 
ca și modelul său bizantin, Macarle are sti] bombastic, . 
câre contrastează cu expunerea precisă şi clară a ana- 
liştilor, cari au scris înainte de el. Cronica lui e o pa-
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Îidă imitație a modelului său bizantin, trecut prin fii- 
eră bulgară. Prin el se reflectează în Moldova o rază 
de cultură bizantină, trecută prin prismă bulgărească. 

Cu toate acestea, făcând abstracţie de floricelele 
stilistice şi de oarecari exagerări când a trebuit să 
arăte unele victorii ale lui Rareș, faptele expuse în 
cronică poartă pezetia adevărului. Fondul expunerii este 
adevărat şi datele sunt confirmate prin documente. 

Cronica lui Macaris e cel mai preţios izvor pen- 
tru cunoaşterea și înțesegerea domniei lui Rareş. De 
aceia să pare exagerată afirmaţia-că «Macarie are pen- 
tru noi mai mult un interes literar, decât istoriogra- 
fiz> (Bogdan «Cronicile moldovenești înainte de Ure- 
che» 75). 

Aşa cum a fost scrisă această cronică, ea a ser- 

vit ca model ucenicilor luii Macarie, Episcopul Eftimie 
şi Călugărul Azarie. 

Căci nu trebue uitat că Macarie a tost învățatul 
vremii sale, care şi-a avut elevii distinși, continuatori 
ai operei sale. In adevăr Eftimie continuă cronica lui 
Macarie, povestind faptele din domnia a doua a lui 

Petru Rareş, dela anul 1542 încoace,-iar Azarie con- 

tinuă pe Macarie în acea redacţie a cronicei sale, care 
povesteşte evenimen:ele Domnilor Moldovei dela 1504 
până la 1550. 

Această nouă redacţiune a cronicei lui Macarie a 
fost intercalată de Azarie în letopiseţul său. Partea ori- 
“ginală scr'să de Azarie începe cu anul 1550, când se 
stârşeşte cronica lui Macarie. «Până aci au mers al- 
cătuirile retoriceşti ale părintelui Macarie — scrie 
Azarie — să încep dar şi eu, fostul şi nemernicul i 
său ucenic, Azarie». 

La înflorirea acestei şcoli de cărturari moldoveni 
a contribuit în mare măsură Petru Rareş prin pro- 
tecţia, îndemnul şi sprijinul, pe care Pa dat lui Maca- 
rie şi tuturor cărturarilor. Căci nu mai încape îndoială 
că au existat şi alți cărturari, necunoscuţi, cari au fost 
incurajaţi de el și cari au scris cronica faptelor sale. Din 
analiza cronicilor moldovenești reese că a mai existat, 
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pe lângă cronica lui Macarie o altă cronică oficială 1) 
asupra domniei lui Petru Rareş, scrisă desigur tot din 
porunca acestuia. | - | 

Astfel Marele Domn, care a rămas reprezentantul 
cel mai tipic al luptei pentru idealul desrob'rei Moldo- 
vei de jugul ruşinos al tributului turcesc, ideal, pentru 
care a pătimit şi sa jertfit, a fost un mare sprijinitor. 
al culturii, - _ - 

Căci prin porunca, pe care a dato lui Macarie 
ca să scrie fapiele domniilor trecute ca «să nu ră- 
mână învăluite în mormântul uitării», Rareş a fă- 
cut să se scrie cea dintâi cronică moldovenească şi să 
se dea naştere unei şcoli de cronicari, cari formează 
gloria gândirii românești din secolul al XVI-lea şi 
XVII-lea. 

Arta. Mănăstiri şi biserici 

Precum a fost un mare sprijinitor 'şi îndrumător 
al cărturarilor, tot aşa Marele Domn a fost un zelos înte- 
meetor de mănăstiri şi biserici şi călduros sprijinitor 
al operelor de artă. Căci cu toate că a trebuit să stea 
aproape tot timpul cât a domnit cu sabia în mână, 
totuşi viteazul Domn a găsit, ca şi marele său „tată, 

"timpul necesar pentrin construirea așezămintelor nece- 
sare recreării sufletului său sbuciumat şi pentru încu- 
rajarea operelor de artă. | 

„ Ssurtă vreme după terminarea răsboiului din Ar- 
deal — început în 1520 şi terminat în lulie 1530, 
când sa supus Bistriţa, — Rareş a găsit momentul 
oportun ca să pună temelia mănăstirii Probota, care 
avea să-i servească ca locaş pentru odihna de veci a 
trupului său. «Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului— 
se citeşte pe inscripţia slavonă pusă aproape de uşă —, 
şi cu săvârșirea sfântului Duh, îată cu robul stăpânului 
meu Isus Hristos, Io Petru Voevod, cu mila lui Dumne- 
acu Domn al țării Moldovei, țiul lui Stefan Voevod cel 
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AR » I. Bogdan „Letopiseţul lui Azarie“ Buc. 1909, pag. 59, (A 
RR). | 
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Bătrân, a binevoit Domnia mea cu buna înea voie, în al 
patrulea an al stăpânirii (mele) împărăteşti, a zidi acest 
ram întru numele arhierarbului şi făcătorului de minuni 
Nicolae, fiind egumen Chir Grigore în anul 7038 Oc- tombre» (130.1) - 

Mănăstirea e înconjurată cu ziduri mari de piatră 
cu turnuri înalte, cari aveau destinaţia să apere pe cei 
adăpostiţi în ele de un atac al duşmanilor. In mijloc 
este biserica, o clăd're impunătoare și puternică, ale cărei ziduri sunt sprijinite de contraforturi “de piatră 
cioplită.- Cu aceasta se pute baza unui nou tip de bi- 
serică cu- patru despărțituri : pridvorul, pronaosul, par- 
tea rezervată mormintelor şi naosul cu altarul; 

Probota e cen dintâi biserică cu “patru despărţi- turi. La. multe din bisericile antertoare, cari n'aveau 
decât două despărţituri, s'a adăugat pridvorul, carac- 
teristic clădirilor din timpul acestui mare Domn, la cari 
se constată o mai mare influență gotică în zidărie Şi „bogate picturi cu caracter bizantin. 

Probota a devenit locul de înmormântare al Dom- 
nului şi al familiei sale, aşa cum fusese Putna pentru 
Ștefan cel Mare. Pietrile de mormânt pentru el şi pentru soţia sa Elena au tost pregătite “încă fiind în 
viață, din care cauză lipseşte data morţii 2). - 

  

1) După Iorga „Inscripţii din bisericile României“ . L. 
2) lată inscripţia de pe mormântul lui Rareş: 

«Această groapă e a iubitorului de Hristos robul lui Dum nezeu lo Petru Voevod, fiul bătrânului Ştefan Voevod, care s'a strămutat la aceste licaşuri şi la veşnicile lăcaşuri: Veşnica pomenire». 
Inscripţia de pe mormântul Suţiei sale Elena: „Această groapă e a roabci lui Dumnezeu Elina Doamna lui Petru Vorvâd, fiica lui Despot Țarul, care s'a strămutat la aceste lăcaşuri și la veşnicile lăcașuri. Veşnica ei pomenire 70.,* 
Tot la Probota e înmormânia! credinciosul cămăraş Hâra, care a destăinuil lui Rareş complotul boierilor din 1538, Drept răs- plală Rareş l'a făcut în a doua domnie părcălab 'de Hotin şi a dis. pus ca să fie înmormâniei în necropola domnească. - lată inscripția de pe mormâniul lui: „Aici esle groapa lui Hăra părcălabu! de Hotin „Car6 s'a strămutat la veşnicile lăcaşuri în anul 7053 (1545)*, 
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Fiind destinată pentru lăcaş de veci pentru el şi familia sa, era firesc ca această măreaţă fundaţiune - domnească să fie înzestrată cu moșii bogate, odăjdii scumpe, cărţi şi tot felul de odoare preţioase. 
Doi ani după ce-a pus temelia mărcței mănăstiri - a Probotei, Rareş a clădit biserica dela Baia, în care se păstrează portretul lui Rareş, al soţiei sale Elena şi al unei tete. Inscripţia slavonă se păstrează şi are următorul cuprins: « Cu vrerea . tatălui şi cu ajutorul fiului şi cu săvârșirea sfântului Duh  binecredinciosul şi de Hristos iubitorul Io Petru Voevod, cu mila lui Dum- nezeu Domn al.-ţerii Moldovei, fiul bătrânului Şiefan Voevod, au zidit şi săvârșit acest hram întru numele ador- mirii Precistei şi stăpanei noasiră Născătoare de Dumnezeu Maria în anul 7uqo (1532) iuna Seplembrie 12, iar al domniei lui al cincilea şi pe al şaselea curgător» 1. 

Tot în 1532 a reclădit mănăstirea Moldoviţa, care păstrează chipul lui Rareş ca ctitor, iar câţi-va ani mai târziu biserica Sf. Dumitru din Suceava, în care de ase- menea s'a conservat portretul lui Rareş. 
___ În acelaș timpa înfrumşetat şi terminat mănăstirea Dobrovăț, fondată de tatăl său, al cărei portret se păstrează acolo. | 

In domnia a doua Rareş a' început reconstruke: bisericii episcopiei din Roman, însărcinând pe Macarie să conducă lucrările cu mijloacele _visteriei, Na tos însă terminată decât în 1550 sub fiul său liie. 
Deasemenea a reedificat în 1542 mănăstirea Bis triţa, care i-a servit ca azil în momentele grele di: 1538, când a făcut promisiuni că va reinoi biserica, dacă se va reintoarce biruitor 2), 
Exemplul Domnului în clădiri de biserici a fost atât de puternic, încât a fost urmat de unii din sfet: nicii, săi, Astfel logofătul “Toader a clădit mânăstirea Humor, în care se păstrează chipul lui Rareş, iar vis- tiernicul Mateiaș biserica din Horodniceni, 

  

9 
1) Alex. Lăpedatu „Antichitățile dela Baia“ (Bul. Mon. ist. a II No. 2), 

- 2) Vezi mai sus-pagina 51,
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De asemeni Episcopul Macarie a zidit mănăstirea 
Râșca, în care se păstrează portretul lui Rareş cu lanţ 
de aur la gât. | 

Soţia sa Elena a clădit două biserici în Botoşani, 
terminate după moartea soţului ei: biserica. St. Gheor- 
ghe în 1551 şi Ospenia în 1552. 

Toate aceste mănăstiri au fost înzestrate cu dife- 
rite odoare scumpe. 

Cusături preţioase au fost lucrate de însăşi soţia 
iui Rareş, dela care s'a păstrat un acoperemânt de 
nătase dăruit mănăstirei Putna 1). 

Numeroasele picturi murale, în cari se recunoaşte 
nfluența bizantină și noul sistem de clădire a mânăs- 
irilor ne dovedesc că în' timpul lui Rareş, Moldova a 
ăcut progrese mari pe terenul artelor. | 

Dacă adăugăm pe lângă acestea sculpturile ar- 
iistice în lemn, din cari ni s'au păstrat jeţul lui Rareş, 
masa şi tetrapodul din biserica Probota, cari sunt sân- 
gurele resturi cu privire la sculptura în lemn din veacul al 
XVI, ce ni sau păstrat, putem să considerăm epoca 
lui Rareş ca una din cele mai importante din istoria 
veche a Moldovei pe terenul artistic şi cultural, 

  

1) «Acest acoperemânt Va făcut Elena Doamna lui Petru- 
Voevod, fiiea Despotului. în 1536“, (Dan „Mânăstirea Putna“).



CAP. XII 

Personalitatea lui Petru Rareş 
Din nefericire ni 's'au păstrat. foarte puţine iz- voare, cari se referă la personalitatea lui Petru Rareş. Nu se cunosc decât câteva descrieri de ale contim-. poranilor, Aceştia au tost însă, cei mai mulţi, streini, cari lau cunoscut prin prismă dușmană, văzând în el pe cuceritorul inamic, care le-a prădat țara. Din această cauză datele lor sunt în contrast cu descrie- rile cronicilor noastre. - 
Astfel pe când streinii îl arată în culorile cele mai negre, cronicile noastre ii prezintă, din contră, în lumina cea mai frumoasă, a „= “Dintre, scriitorii streini contimporani, acela, care s'a ocupat pe larg de p&rsonalitatea lui Rareş, .a fost episcopul Verancics din Ardeal, care Pa cunoscut prin prisma numeroșilor, duşmari ai acestuia din Ar- deal şi din Polonia... El însuşi îşi exprimă în o scrisoare părerea de rău că Rareș n'a fost slâșiat de fiarele sălbatice „Pe când rătăcea prin munți. 1)" Nu e deci de mirare că ni] aiată în culori nesimpatice. 

Ca trăsătură caracteristică Verancics scoate în reiief lipsa de statornicie şi” de sinceritate, „Era aşa de schimbăcios şi de mobil» — afirmă episcopul — încăt îi se putea aplica foarte uşor vorbele: avea o părere - când şedea și alta când stătea în picioare. Era lipsit de sentimentul dreptății chiar și faţă de amicii săi ; 

'1) Vezi mai sus pagina GI,
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nu urma linia dreaptă, ci calea duplicităţii. Nu-și 
ţinea cuvântul, nici chiar jurământul, astfel că nimeni 

din vecini nu se mai încredea în vorbele lui. 
Ca exemplu de duplicitate. Verancics citează ati- 

tudinea față de cei doi rivali, cari se luptau între 
ei: Zapolya și Ferdinand. Când norocul suridea lui 
Zapolya, Rareş promitea ajutor şi. sprijin acestuia ; 

“ când succesul îl avea Ferdinand, îşi întorcea faţa 
spre acesta. Întreţinea legături cu amândoi și n'a 

ezitat să facă tot felul de promisiuni și unuia şi ce- 
luilalt. 

Alt exemplu de duplicitate şi lipsă de sinceritate 
este pentru Verancics felul cum s'a purtat cu nefe- 
ricitul Gritti. În un moment de strâmtorare Gritti a 
cerut ajutorul lui Rareș. Acesta Pa asigurat că-l 
va ajuta în “persoană. ln realitate însă i-a întins 
cursă. 

Ca complectare a portretului lui Rareș, Veran- 
cics ni-l arată. «pliu de îndrăsneală şi de aroganță», des- 
prețuind pe toţi vecinii şi chiar pe Sultanul Soliman. 
Pe lângă aceasta îl arată crud și loarte arbitrar. Mo- 
bilul răsboaelor sale n'a tost necesitatea, ci aroganță 
şi pofia de câștig. Cu boerii s'a purtat foarte aspru și 
arbitrar omorând pe mulți tără de nici o vină, în- 

demnat numai de «frea ui cea rea», Era nedrept 
faţă de toți supușii, indiferent dacă erau boieri, ori 
țărani, Chiar şi fraţilor săi le-a întins curse, şi nu 
s'a sfiit să dea poruncă ca un frate al său să fie ucis. 

Aceleaşi însușiri sufleteşti le scoate în relief ce- 
leb:ul istoric din vremea lui Rareș, Paulo Giovio, 
care s'a ocupat pe larg de faptele Domnului Moldovei. 
Giovio îl descrie ca pe un bărbat cu sutlet de ostaș, 
dar foarte turbulent, crud și perfid. 

Răsboaiele cu vecinii le făcea — adaugă” Giovio— 
după cum îi se părea momentul şi după profitul pe 
care îl putea trage. Era violent şi nu se putea infrâna, 
iar dreptatea şi:o făcea cu armele în mâini.
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Tot în acelaş chip îl descrie un contimporan din 

Polonia : bărbat neliniștit, totdeauna gata să facă 

nedreptăţi şi răsboaie Polonilor, fără să aibă scru- 

pule, dacă își calcă jurământul. - > 

Contimporanul Ferdi, biograful Sultanului Soliman 

il numeşte «păgân fără de minte». o 

Acestea sunt singurele izvoare contimporane străine, 

cari se ocupă de personalitatea lui Rareş. 

Istoricii din Ungaria de mai târziu, Isthvanffi, 

Brutus şi Simigianus, şi-au luat informaţiile din scrie- - 

rile lui Verancics şi Jovius. Ei îl descriu în aceleaşi 

culori. 
Aştrel Isthvanfli afirmă că era un com fără de 

nici o credință sau statornicie» şi «sangvinar». 

Brutus îl arată cu suflet crud și turbulent. 

Simigianus copiază pe Giovio. Şi el îl descrie ca 

bărbat cu suflet de ostaş, dat foarte turbulent, crud şi 

perfid, făcând războaele «după ocazia zilei» şi pentru 

foloasele ce le putea trage din ele. 

"Prin contrast cu izvoarele străine, cronicile noastre 

îl descriu, din contră, în culorile cele mai simpatice. 

Trebue îisă amintit că cronica lui Macarie a fost 

scrisă din ordinul lui Rareş şi al logofătului Toader. 

Este prin urmare firesc ca .Macarie să-l descrie pe 

Domnul său în culorile cele mai frumoase. 

Macarie atirmă că era «bărbat mare de suflet 

și cu inima îndrăzneață, mare în vitejii şi furios 

ca un leu în luptă...erou cu mintea prea înțeleaptă... 

care ingrijea și de biserici, le zidia din nou, lucra 

în frica lui Dumnezeu şi da învățături înțelepte 

celor din casa sa». 
“Există însă un cronicar de mai târziu, Grigore 

Ureche, care descrie pe Rareş în aceleaşi culori sim- 

patice. Ceiace scrie el despre Rareş are deosebită va- 

loare, căct ne arată amintirea, ce sa păstrat despre 

Rareş în Moldova și chipul cum a fost judecată domnia 

lui de generaţiile, cari i-au urmat. Ureche îl arată ca



  

ein păstor bun ce străjuește turma sa, așa că în toate părţile străjuia și priveghia și se nevoia să lățească ce au apucal, că nemica după ce s'au - așezat la domnie n'au Zăbovit, ce de războae s'au apucat și la toate îi mergea Cu noroc... 
Și Cu adevărat erq fecior lui Sfefan. Vodă, că - întru tot sămăna fătâneseu, că la războae îi mergea Cu noroc, că fot au izbândit şi multe lucruri bune şi dumnezeești apucase de făcea. Țara şi Moșia ca un părinte o socotea. Judecata cu dreptate o făcea. Eară la stat era om Cuvios şi la toate lu- crurile îndrăsneț și la cuvânt gata a dare răspuns de-l cunoșteau toți că-i harnic să domniască fara». Istoricii din vremurile noastre n'au căzut de acord asupra însuşirilor suţleteşti ale. lui -Petru Rareş. Unii din ei s'au lăsat intluenţaţi de Verancics şi ni-l pre- zintă în culori nesimpat'ce. Asttel A. D. Xenopol, (în ediţia doua) se exprimă despre el în următorul chip : « Pelru Rareş este fără îndoiaiă o bulernică odraslă a lui Ştefan cel Mare, acela dintre urmaşi lui, care inoșteneşte mai mult farea tatălui său. Pe când însă talăl său -știuse meșteșugul de a înş,ra pe acești dușmani unul după aitul şi a-i bate pe rând, Petru mai puțin dihaciu, îi slărni deodată pe toți împotriva lui și căzu sub povara înmulțitez lor urgii. Pe lângă că el să arată mai puțin politic, îl aflăm şi mai slab general, încât fără îndoială că planuile sale erau mai mari decdt mijloacele sale personale. Dacă însă îi lipseau însuşirile cele mari ale tatălui său,— înfloriau în sufletul lui cu o splendoare neauzită, cruzimea, călcarea cuvântului, ipocrizia şi înşelarea. FI aplică adeseori în viața lui meloadele pie- Zișe peniru a ajunge scopurile sale Şi trădarea fu pentru el adestori prelerabilă unei Zupte fățișe». 

DI. lorga . («Istoria Românilor», Văleni, 1919), se exprimă în chipul următor : «a fost un om, care fără să aibă judecata lihpede şi sigură a ui Ștefan cel Mare, istețimea lui în alcătuirea planurilor. mari, —moștenise dela acesta vilejia şi mai mult decăt dânsa, îndrăzneală de a
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Începe lucruri grele, legate cu multe primejdii, dar putând 
aduce matii toloase». D. Onciul (e Din istoria Romd- 
niei») ni-l prezintă ca «un vrednic continuator al dinastiei» 

Pentru ca să putem avea o icoană adevărată a 
- personalităţii lui Rareş. trebue să avem în vedere fap- 

„tele sale şi mai ales împrejurările grele, în cari a dom- 
„nit. În special când e vorba de asemănarea cu tatăl 
“său, trebue in totdeauna ținpt socoteală de împrejură- 
rile, în cari a domnit fiecare. 

Pe când în timpul lui Ştefan cel Mare era încă în 
loare regatul Ungariei, condus de un rege animat de 
lorinţa de a lupta contra 'Lurcilor, în care. Ştetan -a 
butut găsi un aliat, în timpul lul Rareș acest-regat 
=ra căzut sub influenţa Turcilor, iar Moldova era în- 
zonjurată din toate părțile de state sub influența sau 
orietenia Turcilor. In acelaș timp Turcia ajunsese, în 
timpul lui Rareş, la cea ma! mare putere şi era con- 
dusă de cel mai mare sultan, pe care Pa avut. 

| Pe când în timpul lui Ştefan cel Mare exista în 
Europa un echilibru între ştate, pe vremea lui Petru 
Rareș, €Echilibru fusese rupt de casa de Habsburg, 
care sub Carol V. a ajuns stăpână pe Germania, Ţă- 
rile de jos, Spania, Ungaria şi o parte din Italia, iar 
în răsărit de Turcia, care a distrus vechiul regât al 
Ungariei și a stabilit raporturi de prietenie cu Polon'a. € 

Echilibrul Europei în vremea lui- Rareş era cu desă- 
„vârşire nestabil şi împrejurările erau extrem de nefa- | 
vorabile. Ori cât de mari ar fi fost personalităţile în 
acest timp, ele ar fi fost târâte de împrejurările grele, 
provocate de 'desechilibrul, în care căzuse Europa. 

Imprejurările erau de âşa natură că nu puteau fi 
dominate de oameni, ori cât de geniali şi de puternici 
ar fi fost. Aproape tot timpul cât a domnit Rareş, mai 
toate ţerile din Europa au fust grupate în două ligi, 
cari au fost aproape tot timpul în răsboi, In truntea 
unei grupări a tost Carol V., împăratul Germaniei, 

y



Care afirma că luptă pentru creștinătate în contra 
Turcilor şi aliatului acestora Francisc 1, 

In cealaltă tabără era Sultanul Soliman, Francisc 
I, Zapolya şi regele Sigismund al Poloniei. 

Aceste două tabere au fost în răsboi mai tot tin- 
“pal cât a domnit Rareş, care s'a văzut în unele rân- 
duri tărât de valurile puternice dintr'o tabără în alta. 
Nici o altă personalitate mar fi putut rezista acestor 
valuri, dacă ar fi urmărit în chip statornic ca Rareş 
idealul de a scăpa ţara de influența: Turcilor. 

Judecând astfel lucrurile şi ţinând cont de factorul 
puternic al împrejurărilor nefavorabile, provocate de 
echilibrul nestabil al Europei, putem să ne facem o 
idee mai exactă asupra personalităţii lui Rareş. 

Afirmările scriitorilor streini contimporani trebue 
cernute prin sita deasă a criti:ei. Verancics a fost unul 
din duşmanii lui Rareş, pe care Pa cunoscut prin pris- 
ma nobililor unguri, cari urau în aşa măsură pe acest 
«nelegiuit Valah», incât s'au gândit în o vreme esă-i 
dea otravă ca să-i grăbească moartea». Ansuşi Verancics 
se temea ca Rareș să nu devmmă şi mai supărător» pentru 
Unguri şi Potoni, şi şi-a exprimat regretul că n'a fost 
sfâşiat de fiarăle sălbatice când a rătăcit prin munţi 1). 

Afirmările lui Verancics asupra caracterului lui 
Rareş trebue interpretate deci cu multă precauţiune. 
Ele provin dela un inamic, care ma putut avea obiec- 
tivitatea cerută. Jovius a trebuit să fie informat tot de 
vr'un nobil sau cleric din Ardeai sau din Polonia. 

Amândoi arată ca trăsătură caracteristică a lui 
Rareş /psa de statornicie şi duplicitale. 

Aceste însuşiri erau însă cerute de împrejurări, - 
cari se schimbau neconten't. Ele erau armeie obişnuite 
ale tuturor oamenilor politici din vremea aceia. | 

O trăsâtură caracteristică fundamentală ă lui Rareş 
a fost tocmai idealismul, iar nestatornicia, duplicitatea, 

  

1) Vezi maj sus pag. 61. -
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lipsa de cuvânt, n'au tost decât mijloace puse în scopul 
realizării idealului său. Căci Rareş a urmărit din pri- 
mul moment idealul ca să scape de tributul - Turcilor 
şi numai împrejurările lau forțat să treacă în tabără 
acestora, din care a ieșit îndată ce sau ivit condiți 

"prielnice. : | e 
Deşi a ştiut că Sultanul se pregăteşte cu oaste 

contra lui, totuşi el a rămas credincios idealului şi a- | 
lianţei cu Ferdinand și a preterat să cadă cu sabia în 
mână, decât să rupă cu -creştinii:. Nu este aici un 
exemplu frumos de statornicie ? E adevărat că mai 
târziu a trecut iarăşi pe partea Turcilor. A făcut-o însă 
sub forţa împrejurărilor, când sa văzut trădat de -ai 
săi şi părăsit de creştini. Cu toate acestea, după ce 
şi-a recâștigat tronul prin graţia Sultanului, el nu s'a 
sfiit să declare în mod hotărât că e gata să rupă că- 
tuşele, ce | legau de-Poartă, îndată ce se va ivi un 
prinţ creştin, pe care sar putea sprijini. 

«Puțin îmi pasă că fiul meu (ilie) e dus peste Du 
năre (chezas la Turci) — zise el—,căci din acea zi cu 

Al consider ca mori... Cu toale acestea cu am botărdrea 
fermă să ţin cu creştini, pănă la Beirea capului meus. 
Că acestea n'au fost vorbe. goale, am constatat din 
alianţa plină de riscuri cu Ioachim de Brandenburg şi. 
sacrificiile ce le-a făcut ca expediția acestuia. să fie în- 
cununată de succes, | 

Nereuşita acestei expediţii şi pierderea oricărei 
„speranțe în ivirea unui prinţ creştin -cu care să se 

alieze ca să scuture vasalitatea turcească, care apăsa 
Moldova după drama din 1538, lau silit să plece în 
silă capul şi “să se resemneze la situaţia de supus al 
Turcilor. Nu dovedesc aceste fapte. însuşiri ideaiiste ? 
Căci dacă. trebue să socotim pe cineva idiealist dacă 
puterea lui de sacrificiu, atunci Rareș a întrunit aceste 
condițiuni cu prisosință. El a pătimit şi s'a sacrificat 
pentru ideal — şi i-a rămas credincios, chiar după sgu- 
duitoarea dramă a sufletului său din vremea pribegiei, 

9
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Caracterul său să poate constata din declaraţia 
hotărâtă că e gata să-ajute pe creştini, țără să se gân- 
diască că fiul său este chezaş la Turci şi fără să ţină 
cont că creștinii Pau părăsit pe el în 1538 când a tre- 
buit să lupte sângur cu Turcii şi aliații acestora 1). 

In ce priveşte vifejia în răsboae, el n'a fost mai 
prejos de marele său tată. Această însușire a sufletului 
său i-a fost recunoscută și de scriitorii streini. Nu se 
poate nega nici priceperea în eonducerea răsboiului. 
Infrângerile dela Obertyn şi refugierea din 1538 n'au 
tost datorite incapacității lui, ci trădării. boerilor. În 
toate celelalte numeroase lupte a fost victorios. = 

De asemenea. în ce priveşte abilitătea şi price-. 
perea politică poate să stea alături de tatăl său. Im- 
prejurările însă au fost cu mult mai nefayorabile din 
cauza echilibrului nestabil din Europa şi din cauza des- 
echilibrului, care a început a se pronunţa în ţară. Căci 
nu trebue uitat că pe când în timpul lui Ştefan boe- 
rimea nu devenise încă atât de puternică, pe vremea 
lui Rareș rupsese echilibrul în paguba ţăranilor. Abili- . 
tatea lui n'a fost întrecută de nici un Domn. Graţie 
acestei însuşiri a s:ăpat cu bine în s'tuaţiile - cele mai 
desperate, cum a tost la Cicen (1538) și la Constan- | 
tinopole. 

Puterea de muncă şi spiritul de sacrificiu le-a 
posedat, de as-menea, ca și tatăl său, în cel mai mare 
grad. Ca şi acesta a fost necontenit cu Sabia în mână 
şi gata de orice sacriticiu pentru lărgirea hotarelor 
ţării sale și pentru mântuirea ţării de tributul turcesc. 

„Cât timp noi vom domni şi soarele va stră- 
luci — se exprimă el în 1532 — nu seva întâmpla 
ca un păgân să ajungă Domn al fării noastre 

  

1) Vezi mai sus pagina 70.
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Creştine“. Frământat de gândul mântuirii țării sale, el 
n'a evitat nici un sacrificiu şi a fost în continuă acti- 

„Nitate. | - ID 

lubirea sa de ţară e caracteristică şi poate servi 
ca model generaţiilor viitoare ca şi idealismul său. 

Mândria şi demnitatea transpiră, ca şi la tatăl 
său, din toate scrisorile și din toate faptele sale. EI 
Sa considerat prea mândru, ca să se rezemneze la si- 
tuația de tributar faţă de Turci 

Giovio scrie că lui Rareş îi era rușine de situaţia 
sa de tributar,. pe care o considera nedemnă de, un 
principe, căci declarase că prin vitejia din răsboi şi-a 
căștigat dreptul de a nu mai plăti tributul 1). 

« Atâta vreme cât trăim — scrise Rareş regelui po- 
lon — nu vom „suferi ca să fim trataţi cu dispref> 2. Cu 
altă ocazie se exprimă-pe acelaş ton: « Acuma se laudă | 
Regele că va Dorni cu armată gontra noastră, dar şi oastea - 
noasiră stă gata de luptă contra dușmanilor noştri...5).- 

Sentimentul religios l'a avut în “cel mai mare 
grad, ceia ce se constată din numeroasele clădiri de 

„ lăcaşuri stinte. In nenorocirea dela 1538 s'a retugiat în 
mănăstirea Bistriţii şi s'a rugat lui Dumnezeu făcându-i 
promisiunea că 'va reînoi. biserica, dacă îi va ajntă să 
se reîntoarcă cu biruinţă. Şi-a ţinut cuvântul. 

Cu ocazia discuţiilor pentru Pocuția a jurat îna- 
„intea icoanei sfintei învieri răsbunare până la moarte, 

<chizr dacă Sar prăbuşi toată lumea asupra mea» 4). Nici 
de data-aceasta nu şi-a călcat jurământul. | 

  

1) »Cuius oficii nomen adeo arroganter contemnebat, ut guum 
nulia ambiquae libertatis signa forti regulo praeferanda predicaret se bellica virtute immunem factum profiteretur“ 

2) Vezi mai.sus p. 30, 
3) Vezi mai sus p. 41. - 
4) Vezi mai sus pag. 31. 7 

—



Voința de fier, caracteristică tuturor oamenilor 
mari, a posedat'o de asemenea în cel mai mare grad. 

Inaintea voinţei lui au trebuit să se plece boerii 
lui cei mândri. Voința lui nu cunoştea: obstacole. 

Cunoașterea . oamenilor, insuşire fundamen- 
tală pentru bărbaţii politici, se pare că na posedat-o 
în grad suficient. Căci nu putem explica altcum faptul 
că n'a înțeles pe vicleanul şi trădătorul Mihul, şi i-a 
încredințat funcția plină de încredere de hatman şi 
portar al Sucevei, dându-i asttel ocazia ca să-şi pună 
în aplicare complotul urzit în decurs de mai mulţi ani. 

E adevărat că s'a purtat foarte aspru cu boerii. 
"Reicherstorffer laudă însă această calitate, deoarece în 
chipul acesta Domnul cra ascultat și ordinea domnea 
în ţară. Asprimea aceasta avea la bază interesul de 

- stat. Ea nu era productul unui instinct de cruzime. Din 
contră Reicherstorifer ni-l arată plin de generozitate 
primini la curte pe orbi şi pe toţi accia, cari au fost 
pedepsiţi pentru tot felul de: crime. | 

Bosrii Mihul, Trotuzan, Crasneș şi Cosma au fost 
condamnaţi la moarte pentru trădare, iar Gonţea Vor- 
nicul pentru că a uneltit să-i ia tronul. Tot din motive 
politice au tost. uciși copiii lui Gritti, 

Din contră, deși era violent şi câteodată arbitrar, 
era foarte generos şi iertător, ceeace se constată şi din 
cazul boierilor Vlad şi Barnovski, cari au: fost iertaţi 
în urma rugăminţilor boierilor şi în special a'Tul Mihul !), 

Ca fizic era, după cum se vede din portretul 
reprodus, toarte simpatic. Avea chip pronunţat româ- 
ness, ochii mari, frumoşi, şi trăsături distinse. Intreaga 
lui figură arată hoțărâre şi energie 2). 

  

1) Vezi mai sus pagina 25. 
2) In momentul când a urcat tronul Rareş era căsătorit; Sâţia 

lui se chemă Maria, care a închis ochii pe vecie la 28 lunie 1529, 
Petru a dispus să îie înmormântată la Putna. In inscripţia de pe 
mormânt se citeşte. „...Jo Petru Voevod, Domnul Ţerii Moldovei, a 
înfrumusețat acest mormânt Doamnei sale Maria, care s'a şi mutat 
Ia veşnicile locașuri... în anul 7033 (1529), luna Junie a 28a zi". 

Judecând după faptul, că deşi pasionat pentru răsbol, totuşi 
din cauza boalei soției sale, s'a privat de plăcerea de a conduce 
oştile şi a însărcinat cu conducerea lor pe. boeril săi, Grozav Vor:



 



. 

Judecând după chipul cum a suportat oboseala cu- 
ocazia retugierii în Ardeal, deşi era în vârstă înaintată, 
a trebuit să aibă o sănătate de ficr, care i-a permis 
să suporte cu ușurință toate oboselile răsboiului, După 
cât se pare a tost. călăreț neintrecut. Aşa se explică 
că dușmanii săi nu lau ajuns — în timpul fugei din 
1538 — deşi a trebuit să alerge câteva zile. 

"Se pare că a fost un bun soț şi-tată de tamilie. 
In pribegia sa din Constantinopole gândul i-a fost ne- 
contenit la soţie şi copii, ceeace se tonstată din scri- 
sorile cătră Zapolya şi Waldoriter, pe care i-a rugat să 
vină în ajutorul familiei sale din Ciceu,. 

Prin futerea de sacrificiu, pe care a arătat-o lup- 
tând pentru mântuirea ţării sale de tributul turcesc, 
prin„suferințele şi patimile îndurate pentru acest ideal, 
prin iubirea sa nemărginită “pentru Moldova, prin lup- 
tele pentru lărgirea hotarelor ţării, prin sprijinul dat 
culturii şi artei, prin renumele la care a ridicat Mol- 
dova şi rolul deosebit pe care la jucat în istoria univer- 
sală, Rareș rămâne alături de Ştefan şi Mihai, una 
din cele mai măreţe figuri ale istoriei noastre. 

3 E 

  

nicul, Barbovski şi Danciul, Rareş a trebuit să-şi iubească mult această soție. Cu ea a avut un copil, Bogdan, care dela 1534 încoace e citat în documente, şi o fată, care a fost măritată după Vlad Domnul Munteniei. Câtva timp după moartea primei sale .soţii, care i-a fost. tovarăşa zilelor negre din tinereţe, Rareş a luat în căsătorie pe fata Ţarului loan Despot al Serbiei. In inscripţii e numită Elena. in scrisoare se iscăleşte Ecaterina („Katharina Despoth“). Ea a fost tova- răşa credincioasă şi isteaţă din zilele grele, când a tost asediat în Ciceu. Ureche afirmă că ea ar fi scris în sârbeşte celebra scrisoare, pe care Rareş i-a trimes-o Sultanului. 
: După plecarca soțului ei la Constantinopol, ea a rămas în Ciceu cu copiii ducând grija bărbatului ei. „Soţia Domnului Petru mă roagă -— scrie castelanul Ciceului la 12 Februarie 1549 — să-i dau vești “despre el (Rareş: căci mult se întristează“. : i Abia la 25 Mai 1541 şi-a revăzut soţul, care îşi reocupase scaunul din Suceava. 

A sorbit şi ea din paharul adânc al amărăciunilor pămânieşti. Soarta a făcut ca să vadă, ea, care era o"pioasă întemeietoare de biserici, pe fiul ei Ilie că s'a făcut turc, iar pe cel mai mic, Stefan, omorât de boeri. Cea mai mare din fete. Chiajna, a fost căsătorită cu Mircea Ciobanal, Domnul Munteniei, iar cea mai mică, Ruxanda, cu Alexandru Lăpuştieanu, Domnul Moldovei. O cronică (Cron. Mol- dupolonă) afirmă că a fost ucisă în 1552 din ordinul ginerelui el Alexandru Lăpuşneanu. Documentele citează ca al treilea copil al! lui Rareş şi al Elenei pe Constantin, care a dispărul de pe scenă inainte de maturitate. Izvoarele ne vorbesc şi de un fiu natural: lancu Sasul, care a ajuns mai târziu Domnul Moldovei.  
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ERATA 

«Cieştine» în loc de «cre tine»,- 

  

i 

> Îl rândul penultim din text: «serviciu» în loc de «ses- 
viciu». 

> Il nota 1: <«vr'o tulburare» în loc de «şi-o turburare». 
> 12 rândul 5 din nota 1: «1529» în loc de «1524». 
>» 12 > 12 » 

pe <el>. 

a 14 rândul 4 de jos: 

le zic... 

> 15 rândul2 dejos: 
» 16 > 4» sus: 
> 20 a 4> >» 

> 21 >» 22» 

> 22 > 6» » 
> 23 >» 9» jos: 
>» 29 > 6 > sus: 

> 37 » 16» >» 

> 48 >» 12 de sus: 
> 53 > 13 > 

1: i-a dăruit pe «ei» în loc de 

aveau foarte multe arme cărora 

<vă primim» în loc de «vă primesc», 
<Chiică» în loc de «chica». 

; «această» în loc de «acnastă». 

3. «Ci» >>> <ş, 
: «nouă» în loc de «nona», 

«Mihul> în loc de <Mikul». 
<mai> în loc de «maf». 

: «vom» în loc de ava>, 
40 nota 1: «Posgay> în loc de <Posgag». 
46 rândul ultim din text: <fiind-că» în loc de <jiind-că» 

«Tatarilor» în loc de «Tatorilor». 
: «care» în loc de «cate». 

La punctul 16 de pe.copertă a tost trecută din greşeală şi 
iucrarea de faţă. 

Jețul lui Rareş şi Mănăstirea Probota au fost reproduse din 
“Ghica Budeşti şi Palg «Mănăstirea Probota». 
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