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RELAȚIUNILE DINTRE MOLDOVA ȘI ARDEAL IN VEACUL AL XVI-lea. 
JUMĂTATEA INTÂI A VEACULUI ALXVI-lea. 

INTRODUCERE. 

Intre Românii din Moldova şi cei din nordul şi răsăritul Ardealului au existat strânse legături încă din cele mai vechi tim- puri. Moldova și Bucovina de azi au fost împopulate cu element românesc, care, în epoca sa de expansiune, s'a întins din cetatea de munţi a Transilvaniei şi pe coborâşurile răsăritene ale Carpa- țiior. Intemeierea Mo!'dovei, Cum se ştie, se datoreşte voevozilor - maramureşeni, care, fugind de subt stăpânirea apăsătoare a regi- lor ungari, au trecut munții şi au înființat un voevodat neatârnat, o nouă „Țara Românească“. Deşi între Ardeal şi Moldova se ri- dicau munţi de graniță între două țări deosebite, care adeseori au fost în duşmănie, totuși locuitorii lor, Românii, având aceiaşi limbă şi lege, au trăit într'un viu și continuu contact, Păstorii ardeleni cu turmele lor cercetau an de an şi pământul Moldovei învecinate. Dar şi mai deasă era frecventarea Ardealului din partea Moldove- nilor. In special marele emporiu. săsesc din nord-estul Transil- vaniei, Bistriţa, era neîntrerupt cercetată de ei. Aici cumpărau ei toate utensiliile şi obiectele casnice, pe care,—foarte numeroase — nu le putea produce industria lor primitivă: pălării, curele, funii, cuie, etc. Bâlciurile vestite ale Bistriţei atrăgeau, totdeauna, un mare număr de Români de dincolo, ca şi de dincoace de Carpaţi. Aceste relațiuni aproape zilnice explică asemănarea cea mare dintre Ro- mânii din nordul Ardealului şi cei din Moldova, în privinţa firei, limbii și a obiceiurilor. 
Când la sfârşitul veacului al XV-lea, stăpânirea moldove- ncască s'a întins și asupra unor ținuturi din Ardeal, Românii i9- bagi de-aici au ajuns subt nemijlocita influenţă a bisericii şi cul- turii din Moldova, care tocmai atunci, în epoca de mărire şi stră-
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lucire a lui Ştefan-cel-Mare, au fost ajuns la o înaltă desvoltare. 

Această influență a dăinuit aproape întreg cursul veacului al 

XVI-lea, ajutată fiind de unele împrejurări politice, despre care 
vom vorbi în paginile ce urmează. 

Când Ștefan-cel-Mare, domnul Moldovei, a luat în stăpâni- 

rea sa Ciceul şi Cetatea de Baltă cu domeniile lor întinse, Ro- 

mânii ardeleni, asupra cărora apăsa tot mai greu jugul feudal al 

oligarhiei ungare, au ajuns în nemijlocită atingere cu o strălucită 

domnie din neamul lor, având putinţa să se adape la izvorul cul- 

turii înfloritoare a Moldovei din acel timp, Sărăcia izvoarelor isto- 

rice nu ne îngăduie să arătăm toate binefaceri:e pe care le-a adus 

cu sine dominaţiunea moldoveană din aceste părţi. E de-ajuns să 

amintim alcătuirea lui Ştefan-cel-Mare dela Vad: cea dintâi epis- 
copie canonică la Românii. din fosta Ungarie. 1) 

“Episcopul de Vad: „se sfințea la Suceava, aducea cu sine 

cărți slavonești din Moldova, din care poate unele se mai păs- 

trează, şi introducea elementele unei vieţi sufleteşti mai înalte... 

Astfel regiunea . care se întinde până la munţii Maramureşu- 

lui de o parte, până la Moldova bucovineană de alta, şi la do- 

meniul săsesc al Bistriţei, devine cu mult mai importantă pentru 

Români prin organizarea culturală şi religioasă pe care i-o dădu 
Ştefan-cel-Mare însuşi“. 2) 

Opera marelui Domn a dăinuit, şi după moartea lui întâm- 
plată la 1504, mai bine de o jumătate de veac, aducând pe seama 

strămoşilor noştri din Ardeal, roadele cele mai binecuvântate. 

URMAȘII LUI ȘTEFAN-CEL-MARE. 

Domnia lui Bogdan-cel-Orb (1504—1517), în ce priveşte le- 

găturile cu Ardealul şi “Ţara Ungurească, se caracterizează prin 

faptul că el a ştiut să păstreze aici moștenirea părintelui său pe 

cale pașnică, fără intervenţie militară. Incă de la 1490, după 

moartea lui Matiaş Corvinul, tronul Ungariei a fost ocupat de Vla- 

dislav, regele Boemiei, om slăbănog, care a avut să se lupte cu 

felurite greutăţi interne. In Transilvania nemulţumirea Secuilor a 

erupt într'o răscoală împotriva deregătorilor regali, care numai cu 

greu a putut fi potolită. intre astfel de împrejurări nimeni nu se 
gândea să smulgă voevozilor moldoveni posesiunile de peste Car- 

1)_ Vezi: V. Motogna, Cetatea Ciceului sub stăpânirea Moldovei, 
Dej, 1927. 

2) N. lorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, |, p. 21.



pați. Bogdan Vodă lăsă cele două cetăți în grija pârcălabilor, căci 
el se războia prin Galiţia, pentru o mireasă din neamul crăiesc al 
Polonilor, iar mai târziu i-au dat_mutt-delicru Tătarii. 

Relaţiunile dintre Moldoveni şi Ardeleni, în acest timp, după 
cât le cunoaştem din izvoare, se reduc la neînțelegeri dintre pâr- 
călabi şi nobili unguri, pentru proprietatea unor sate. Astfel asu- 
pra satului Sânmărghita, care aparţinea Ciceului, a ridicat preten- 
siune nobilul loan Desewffy. La desbaterea ținută la faţa locului, 
pârcălabul moldovan al Ciceului, „Ladislau“ (Vlad), alungă pe ad- 
versari, ameninţându-i cu sabia. Procesul pentru stăpânirea acestui 
sat s'a prelungit, cum vom vedea, până la 1519. 1) Acelaș lucru 
îi face Sava, pârcălabul Cetăţii de Baltă, când a fost vorba de 
proprietatea satului „Wezews“ din județul Târnava. 2) 

Amintim aici în treacăt că cu prilejul aranjărilor de pro- 
prietăţi, care erau învecinate cu domeniul Ciceului, era reprezin- 
tat și Domnul Moldovei, prin diregători de ai săi. Așa la intro- 
ducerea lui Martin Erd€l, în posesia unor sate, dăruite de rege, 
se află de faţă şi: „Sandrino de Wayda Kamaras similiter offi- 
ciale magnifici domini Bogdani Vayvode Moldaviensis in eadem 
Wayda Kamaras constituto“. 2) 

De altcum între Vladislav, craiul Ungariei, și Bogdan Vodă 
în 1509 s'a reînoit vechea alianță încheiată cu Ştefan-cel- Mare, 
făgăduindu-şi ajutor împrumutat împotriva oricărui duşman. ?) 

In 1513, Tătarii pustiiră Moldova în mod îngrozitor, iar 
după retragerea acelora, Domnul avu să respingă atacul pretenden- 
tului Trifăilă, care voia să-i smulgă tronul cu ajutor muntenesc. 
Și în vreme ce Moldova se sbătea în mijlocul atâtor lovituri, în 
regatui vecin a izb.cnit o crâncenă revoltă a țăranilor, care are o 
deosebită importanță şi pentru trecutul neamului nostru de sub 
dominaţiunea Ungurilor. Este revoluțiunea numită a lui Gheorghe 
Doja Săcuiul, despre care vom vorbi ceva mai pe larg, în cele ce 
urmează. 

In anul 1513 a avut, la Roma, loc umplerea scaunului papal, 
la care aspira şi cardinaiul ungur Toma Bakocs. Fu însă ales, în 
persona unui cardinal de neam italian, Leon X. Deoarece în acest 
an, Turcii au cucerit în Bosnia oraşele : Socol, Cottori şi Srebenic, 

. 

1) Veress, Fontes Rerum Trans, W, p. 113 şi urm. 
2) Vezi anexa _—__ i „. 
3) Ibidem — 
4) Veress, o, c., p. 97.



Vladislav al II-lea, regele Ungariei, a cerut, prin cardinalul Bakocs, 
ajutor de la noul Papă. Leon al X-lea drept răspuns numi pe Toma 
Bakocs legatul său lateran pentru Ungaria, Boemia, Polonia, Dania, 

Norvegia, Suedia, Prusia, Rusia, Țările Românești şi Ardeal, îm- 
puternicindu-l prin o bulă să vestească în Ungaria o expediţie 
cruciadă împotriva Necredincioşilor. 

Intorcându-se acasă, Toma Bakocs a dispus ca în cursul 

lunilor Aprilie şi Maiu 1514, preoți și călugări să răspândească 
pretutindeni prin ţară cuvântul de chemare la luptă pentru cre- 
dință, în schimbul iertării păcatelor. S'a găsit şi un comandant 
destoinic al cruciadei, în Săcuiul Gheorghe Doja, un om din no- 

bilimea mică, care s'a fost distins cu vitejia sa, în mai multe 

lupte. lobagii, dornici nu numai de mântuirea sufletească, dar şi 
de scăparea de subt jugul insuportabil al oligarhiei, s'au zidicat 

cu mare însufleţire și s'au înrolat subt steagul Crucii. Cu ei 

au venit şi o mare mulţime de preoţi, învățători şi studenţi 

din care avea să se recruteze elementul conducător al expe- 

diției. Dar ceeace e mai interesant de remarcat e şi alipirea 
nobilimei, cum vom vedea mai la vale. In scurtă vreme, nu- 

mărul luptătorilor s'a ridicat, numai în împrejurimile Capitalei, 
până la 40 mii, iar în toată ţara au fost cam 100 mii. Armamen- 

tul pe care oamenii trebuia să-l aducă de-acasă era, în chip firesc, 

foarte defectuos, constând din : bâte, îmblăcie, coase, furci de fer, 

etc. Inrolarea a avut loc tocmai când munca câmpului era în toiul 
ei. Nobilii văzură cu consternare că brațele lucrătoare părăsesc mo- 
şiile lor amenințate să rămână în părăginire şi de aceia începură 
să împiedice, pe diferite căi, plecarea iobagilor în tabără. In zelul 
lor au recurs la mijloace neomenoase, chinuind şi maltratând pe 
femeile şi copiii iobagilor intrați sub steaguri, crezând că cu 
aceasta îi vor forţa să se întoarcă la Căminuri. Ţăranii prinzând 
de veste despre cruzimea Domnilor, s'au plâns Comandantului, 
iar acesta a intervenit în interesul lor la Primatele Bakocs şi la 
guvernul Țării. Răspunsul fu că Doja să nu mai primească alţi 
cruciați, iar cu cei adunaţi să plece numai decât împotriva Tur- 
cilor. | 

Nu se putea ca nobilii să nu triumfeze, şi de astă-dată, cu 
punctul lor de vedere. 1) 

Amărăciunea îngrămădită în suflete în urma apăsării seculare 

__1) lau aceste date din excelenta monografie a fostului meu profesor de 
istorie, Dr. Al. Marki S, Dozsa Gyărgy, passim.



şi sbiciuită de aţâțările unor preoţi cruciați, a izbucnit cu putere 
elementară. Țăranii, simțind puterea ce rezulta din numărul lor, 

crezură că a sosit momentul să se ridice împotriva  nedreptăților 

sociale, strigătoare la cer şi, în loc de-a merge în contra Păgâni- 

lor, să se răfuiască cu duşmanul de-acasă, care de veacuri storcea 

şi impila pe iobagii legaţi de glie. 

Când la 14 Maiu 1514 sosi în tabără ordinul amintit 
mai sus, poporul instigat mai ales de preotul Laurenţiu, a 
prins armele şi s'a năpustit asupra nobilimii, începând sânge- 
roasa dramă, cunoscută în istorie sub numele de „Revoluţiunea 
lui Doja“. Flacăra s'a întins de la un capăt la altul al ţării. Țăranii 
mânaţi de duhul nebun al răzbunării, tăiau şi spânzurau pe nobilii 
care le cădeau în mâini, fără deosebire de sex şi vârstă, iar cas- 
telele lor le dădeau pradă focului. Regele, înspăimântat, a contra- 
mandat expediţia cruciadă, iar Primatele a revocat bula papală, 
aruncând anatema asupra acelora care, continuând omorurile şi 
incendierile, nu se vor întoarce la vetrele lor. Era însă prea târ- 
ziu. Fiara, chinuită în lanţuri, cerea sângele impilatorilor. Insuşi 
Doja invită acum iobăgimea la luptă pentru răsturnarea nedreptă- 
ților sociale, îngrădite de privilegiile feudale ale nobilimii. „Cru- 
ciații“ se împărțiră alcătuind mai multe armate, care aveau să 
opereze în direcţiuni deosebite. Una, rămase în preajma Capitalei, 
ca să stârpească pe feudalii de-acolo şi să împiedice luarea de 
măsuri din partea guvernului. O armată de c. 35 mii oameni, sub 
conducerea preotului Laurenţiu, a fost trimisă în părţile sudice, în 
Bacica, iar preotul Barabâs, cu ale sale cete, a mers spre răsărit, 
în direcţiunea cetății Eger. 

Doja însuşi, cu grosul armatei cruciade, s'a îndreptat - spre 
Cegled. In tabăra de lângă acest oraş, poporul a ales pe Gheorghe 
Doja dictator, ca să conducă, cu puteri depline, lupta pentru des- 
robirea Țăranilor. ȚȚinta lui era, poate, să realizeze în Ungaria o 
stăpânire a „Prostimei“ („paraszt kirâlysâg“), dar este o iscodire 
a duşmanilor săi, că aici ar fi fost el ales rege al Ungariei — 
aceiaşi învinuire nedreaptă, adusă mai târziu şi lui Horia. 

Această sângeroasă mişcare a iobăgimei în Ungaria propriu- 
zisă poate fi considerată, cu tot dreptul, un răsboiu civil cu ca- 
racter social. In Ardeal însă, unde poporul românesc aproape în 
întregime gemea sub jugul apăsător al iobăgiei, revoluțiunea lui 
Doja, ca şi de altcum toate mişcările de acest fel, a îmbrăcat 
forma unei revolte naţionale, care pe lângă nedreptăţile sociale,
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avea să răsbune şi asuprirea legii strămoşeşti Şi încălcarea liber- 

tăților naţionale, de care strămoșii noştri au fost despoiaţi treptat 
de oligarhia ungară, 

Acest colorit naţional al revoluţiunii ţărăneşti din Ardeal îl 

arată foarte limpede faptul că la mişcarea distructivă a iobagilor 

s'a alăturat aproape întreagă nobilimea românească din comitatul 

Maramureşului. Se ştia și până acum, din documentele publicate 

la Hurmuzachi că: „se vorbeşte că nobilimea comitatului mara- 

mureşan s'ar fi alăturat prostimei.... Aproape toți nobilii din Ma- 

ramureş se zice că au aderat la mişcarea țăranilor şi că au luat 

parte la toate faptele lor rele şi primejdioase“.1) Un document, 

care se semnalează aici pentru întâia oară, dovedeşte că acei no- 

bili erau toți Români. 2) 
li dăm conţinutul. 

Wiladislav, regele Ungariei, dăruieşte judelui țării, Ştefan 

Werbâczi, şi nobilului Sigismund Pogan de Cheeb, toate bunurile 
şi proprietățile nobililor: loan de Leordina, Bogdan de Cuhea, 

Teodor şi Ştefan Diac din Dragomireşti, Lazar din Vadul Lupului, 

Simion Gorz6, ale altui Simion Costea din Apșa de Mijloc, Blasiu 
din Apşa de Jos, Lazar şi Dominic din „lod broth“, Tiţa din Giu- 

leşti, loan din Bârsana, Petru „Petherman“, tot deacolo, Teodor 

din Giurca, Ştefan şi Ilie din Vişeul de Jos. Regele despoaie pe 

acești nobili de toate posesiunile lor, ori-unde s'ar afla acelea pe 

teritoriul comitatului maramureşan „fiindcă ei uitându-şi credinţa 

datorită nouă şi sfintei coroane“, s'au alăturat la țăranii care s'au 

ridicat împotriva Domnilor, şi au săvârşit lucruri îngrozitoare „dă- 

râmându-le şi arzându-le casele“, „prădându-le averile, iar pe ei 

(pe nobili) i-au supus chinurilor şi torturilor, ba pe unii chiar i-au 

tras în ţapă“. Uitându-și, deci, demnitatea lor de nobili, s'au făcut 

complici cruciaților răsculați. 

Ridicarea nobililor maramureşeni, alăturea cu fraţii lor iobagi, 

nu poate fi explicată, decât prin persecuția la care erau supuşi 

toți Românii, din pricina credinței lor strămoşeşti şi prin călcarea 
în picioare a vechilor libertăți politice, care tocmai aici în Mara- 

mureş s'au păstrat vreme mai îndelungată. Acest prilej a fost prins de 

stăpânirea ungurească, ca să despoaie pe nobilii Români din Ma- 

ramureş de proprietăţile rămase din moşi-strămoşi. Tot asemenea 

1) Hurm. II, 3, p. 202, citat la N, lorga, Ist. Rom. din Ardeal și Unga- 
ria, |, p. 115. 

2) Documentul e reprodus în anexă.



fac şi nobilii din „cele 9 sate“, care prind armele alăturea cu ţă- 

ranii, împotriva Saşilor asupritori. Într'aceia în tot coprinsul Ar- 

dealului, ca şi în Ungaria, iobagii s'au aruncat asupra curiilor ne- 

meşeşti şi au început să distrugă aceste cuiburi întărite, de unde 

au venit atâtea năpaste asupră-le în cursul veacurilor. Ştiri con- 

temporane vorbesc de ivirea incendiului în Săcuime, în judeţuj 

Turdei și al Cojocnei. Aici răsculații au pătruns chiar în Cluj, 
silind pe orăşeni să adereze şi să ia parte activă la revoltă. Dar 

puterea nobilimii alcătuitoare de stat şi purtătoare de arme s'a 

arătat în curând superioa+ă forțelor mulţimii nedisciplinate şi de- 

fectuos înarmate, deși în cele dintâi ciocniri a rămas .învingă- 

toare aceasta din urmă, 

La porunca Craiului, Ştefan Bathory, adunând în pripă ban- 

deriile nobililor şi unindu-se cu celele episcopului de Cianad, a 

încercat să se pună în calea puvoiului țărănesc, aproape de Se- 
ghedin, dar fu bătut aşa de tare, încât abia putu scăpa cu fuga, 

iar nefericitul episcop al Cianadului, căzând în mâinile răsculaților, 

a fost tras în țapă. Bathory a scăpat şi s'a închis în puternica ce- 

taie a Timişoarei, pe care Doja a luat-o sub asediu. După două 

iuni de apărare disperată, Bathory se văzu silit, în lipsă de pro- 

vizii, să aleagă între groaznica moarte de foame, ori şi mai groaz- 

nica moarte provocată de furia asediatorului, când îi veni norocul 

în ajutor. Anume izbuti să strecoare printre dușmani o scrisoare 

către episcopul din Oradea-Mare, pe care-i conjură să ceară inter- 

venția inamicului său, loan Zapolya, voevodul Ardealului. Acesta, 

rugat de Bathory, după ce nobilii strâmtoraţi i-au pus în perspec- 

tivă coroana de rege, dacă Vladislav ar muri fără urmași, merse 

grabnic subt zidurile Timişoarei, cu o puternică armată şi într'o 

luptă sângeroasă zdrobi armata țăranilor, împrăștiind-o şi prinzând 

pe căpeteniile aceleia. | 

Urmă un act de răzbunare, prin care oligarhia ungară a lăsat 

o pată neștearsă pe paginile istoriei. Doja eu cei 40 soți ai săi 

fură condamnaţi, mai întâi la foame, timp de 15 zile. După îm- 

plinirea acestora, Doja fu aşezat pe un tron de fier înroşit în foc, 

iar pe cap i-se puse o coroană, asemenea înroşită. Când carnea 

de pe el sfârăia, siliră pe cei 8 soți, câți au mai rămas în viaţă, 

să rupă din chinuitul lui trup bucăți şi să le mănânce. Cronicarul 

spune că Eroul a răbdat aceste torturi în tăcere şi s'a rugat ca 

numai fratele său să fie cruțat. Acest amănunt ne descopere un 

suflet mare, asemenea primilor martiri creştini. Trupul lui Doja fu
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tăiat bucăţi şi expus în patru colţuri ale țării, spre îngrozirea ace- 
lora, care s'ar mai gândi să pășească pe urmele lui. Lupta a tre- 

buit să fie continuată în deosebite părţi ale ţării. In Ardeal, io- 

bagii răsculați s'au concentrat în apropierea Clujului. Aici a venit 

să-i caute, la începutul lui August 1514, armata nemeşilor ardeleni. 

Intre conducătorii nemeşilor ardeleni era şi un loan Drâgffy, co- 

boritor din Dragoş, întâiul descălecător al Moldovei, care însă îşi 

pierduse orice legătură cu neamul nostru. În lupta ce-a urmat, un 

țăran a tăiat calul de subt Drâgfify, care însă a izbutit să stră- 

pungă pe contrar. Țăranii fură înfrânți şi împrăştiați, iar cei prinşi 

executați cu aceiaşi cruzime. Pe rând a fost sufocată revolta ţără- 

nească și în alte părţi ale țării, mai pe urmă în judeţul Bihorutui. 

După izvoarele contimporane, 40-70 mii iobagi plătiră cu viaţa 

îndrăzneala de-a fi nădăjduit scăparea din lanţurile feudalismului. 

Setea de răzbunare a nobililor na cunoscut nici o măsură. Unii 
au dat foc la sate întregi, iar alţii n'au lăsat nefericiţilor iobagi 
nici cenuşa în vatră. 

Dar unde măsurile lor dictate de răzbunare au întrecut orice 
închipuire, au fost hotărârile şi legile, pe care Dieta le-a votat, 

ca să facă imposibilă pentru vecie ridicarea țărănimei din prăpas- 
tia în care a aruncat-o victoria nobilimei. 

Dieta s'a deschis, pe câmpia de la Racoş, la sfârşitul lui 

Octomvrie 1514. Staturile ungare, după ce şi-au manifestat recu- 

noştința față de aceia, care au mântuit patria de groaznicul ina- 

mic intern, şi mai ales față de loan Zâpolya, au adus următoa- 
rele deciziuni : 

Toţi ţăranii care s'au răsculat împotriva Domnilor săi natu- 

rali, ar merita să fie daţi morţii, până la unul, ca niște criminali 

ce sunt. Dar ca să nu se verse atâta sânge și „ca să nu dispară 

de pe pământ toţi iobagii, fără de care nobilii mar putea trăi (!)“, 
se dispune să fie extirpaţi numai căpitanii, hotnogii, fruntaşii şi 

instigatorii prostimei, precum și aceia despre care se va adeveri 

că au ucis nobili, ori au necinstit femei de-ale acelora. Nobilii 

care zu devenit conducători ai cruciaților fără voia lor, nu vor fi 

condamnați la moarte, nici aceia care de frică s'au alăturat la 

mişcare, iar Ja prilejul bine-venit au fugit din tabără. Nobilii care 

de bună-voie au luat armele alăturea cu răsculații, cum se spune 

despre cei din Maramureş, vor fi trași în cercetare şi, dovedin- 

du-se vinovaţi, vor fi despoiaţi de bunuri, chiar dacă între timp, 

vor fi obținut graţia regelui. Toţi aceia care au păgubit pe nobili
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la clădiri, hambare, vite și altele de acest fel, dacă paguba e evi- 

dentă, ori poate fi adeverită prin martori, precum. şi aceia care au 
bijuteiii de aur şi argint, ori bani, în fiecare județ vor fi judecați 

de către o comisiune compusă din un pretor şi 12 nobili fruntaşi 

şi vor fi constrânşi la restituirea pagubei. Nobilii au folosit în aju- 

torul răzbunării lor chiar şi taina mărturisirii. S'a dispus, adică, 
că preoții şi călugării să nu dea deslegare de păcate acelora, care 

vor mărturisi că au la ei lucruri furate, până nu le vor înapoia 

nobililor păgubiţi. Țăranul la care se va afla armă îşi va „pierde 

mâna dreaptă. lobagii fugiți vor fi aduși îndărăt cu tot avutul lor, 
pe moşia vechiului Domn. 

Toate aceste pedepse, oricât de neumane ar fi, îşi găsesc 

justificare psihologică în pornirea de răzbunare a Domnilor de 

pământ. Dar ceia ce nu va uita istoria e cruzimea fără pereche, 

cu care nobilimea ungară a pedepsit pe iobagii săi chiar și în 
urmași, în generaţiile viitoare, care nu puteau fi osândite să ispă- 
șească păcate pe care nu le-au săvârşit. 

Un paragraf al faimoasei legi din 1514 sună: „Pentru ca 
amintirea acestei fărădelegi şi a veșnicei ei pedepse să treacă şi 
la urmaşi, şi pentru ca să ştie toaie veacurile viitoare că eo 

crimă Surigătoare la cer să te ridici împotriva Domnilor“, toţi io- 

bagii și urmaşii lor se pedepsesc precum urmează : li-se ia drep- 

tul de liberă mutare dintr'un loc în altul, rămânând ei robii ex- 

clusivi și pentru vecie ai Domnilor de pământ.1) „Acesta e fatalul 

Ş 14“, exclamă istoricul ungur. Ce a urmat a fost rezultatul firesc 

al acestei răzbunări sălbatice : cucerirea Belgradului, catastrofa de 

de sa Mohaciu, căderea Budei în mâinile Turcilor, împreună cu 

decadenţa culturală, morală şi economică a Ungariei. Dacă regi- 

mul barbar al legii din 1514 a fost, pentru Ungaria propriu-zisă, 

nefast, pentru Românii din Ardeal el a devenit aproape catastrofal. 

Apăsarea iobagilor unguri era, totuși, temperată prin şimpatia iz- 

vorită din identitatea de rasă a asupritorilor, pe când la Români 

dimpotrivă deosebirea de neam şi lege a oligarhilor sporia şi 

mai mult ura și disprețul lor faţă de nefericita țărănime. 

In această epocă de neagră desnădejde, stăpânirea moldo- 

veană asupra Ciceului şi Cetăţii-de-Baltă a fost o rază de mân- 

gâiere, ce-a străbătut întunerecul, în care se sbătea un neam de 

robi, legaţi de glie. Deaceia socotim că trebuie să atribuim im= 

1)- Mârki, o. c., p. 211.
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porlanţă tuturor datelor, care sunt chemate să lămurească rapor- 

turile dintre fraţii liberi, veniţi aici în numele unei strălucite stă- 

pâniri româneşti şi între umilii iobagi pe care un sistem tiran 

voia să-i ţină cu faţa în ţarână. 

Regele Vladislav al ]l-lea, având tot interesul să păstreze 
legăturile de prietenie cu Moldova, în 15 Mai 1514, înainte de 

izbucnirea marei revoluțiuni țărănești, trimite daruri lui Bogdan- 

Vodă.!) Când în Ungaria marele incendiu începea să se răspân- 

dească cu furie, Voevodul loan Zâpolya, care stăpânea asupra Ar- 

dealului aproape neatârnat, dete poruncă conventului din Cluj- 

Mănăştur să trimită, cu un om al său, un călugăr, care să dea 

lui loan Dezsâfi în posesiune satul Sânmărghita, în înţelesul unei 

sentințe mai vechi. XConventul aduce la cunoştinţa lui Zâpolya, că, 
voind să-i execute porunca, un călugăr s'a prezintat la fața locu- 

lui, împreună cu omui voevodului, dar. când au vrut să-şi facă 

datoria, a venit Paul, diregătorul lui Bogdan-Vodă, din satul Ctris- 

tur (azi Cristeştii Ciceului) şi i-a alungat, ameninţându-i cu sabia. 2) 

Am amintit că acelaş lucru l-a făcut Sava, pârcălabul Cetăţii-de- 

Baltă, cu oamenii lui Nicolae Bethlen, care voia să pună stăpâ- 
nire pe satul Vessz6s. In mijlocul marilor turburări țărănești atunci 

ma încercat nimeni să-şi ia satisfacţie. 

In 1517, cetățenii oraşului Dej se plâng lui Zâpolya împo- 

triva lui Dragotă şi Dragoş, pârcălabii Ciceului, care îi împede- 

cau să ducă lemne din codrii cetăţii lor, deşi au avut acest drept 

din timpuri străvechi. 3) Aceste neînțelegeri dovedesc că Moldo- 
venii considerau domeniile celor două cetăți ca proprietăţi ale lor, 

la care Ungurii nu aveau nici un titlu de drept. Din pricina aceasta, 

nobilii în frunte cu puternicul loan Zâpolya, voevodul Ardealului, 

erau furioşi împouiva Dmnului Moldovei şi căutau să-i smulgă 

cele două posesiuni. Ei au crezut că îşi pot realiza uşor acest 

plan în timpul domniei minorului Ştefăniţă-Vodă (1517-1527). Am 

arătat mai sus că oamenii lui Bogdan-Vodă au împiedecat cu ar- 

mele procedura legală la procesul celor două sate, Sânmărghita 

şi VesszOs. Pentru acest fapt, loan Zâpolya, chiamă, în 1519, în 

judecaiă pe Ştefăniţă-Vodă şi când acesta nu se prezintă la ter- 

menul hotărât, îl osândeşte în lipsă la amendă în bani şi la pier- 

derea tuturor bunurilor din Transilvania. *) 

1) Veress, o. c., p. 1%. 
2) Ibidemj p. 108. 
3) Hurm. XV, p. 337, n.3. 
4) Veress, o. c., p. 115.
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Dar Ludovic al II-lea, fiul şi urmașul lui Vladislav, la strâm- 
torarea în care se afla, amenințat de Turci, nu se putea lipsi așa 

ușor de amiciţia voevodului moldovean. Suspendă deci execuiarea 

sentinței, invocând motivul că Domnul Moldovei nu cunoștea le- 
gile regatului şi de-aceia nu s'a prezintat la ziua judecății. Bună- 

voința regelui a mers şi mai departe. In 1525, când primejdia 

turcească bătea la poarta Ungariei, regele, ca să-şi asigure pe 

deplin bunăvoința vecinului dela răsărit, făgăduieşte lui Ştefă- 

niță și urmașilor săi un subsidiu anual de 1000 floreni, pe care 
avea să-l plătească oraşul Bistriţa din censul dela St. Martin. 

EPOCA LUI PETRU RAREȘ. 

In 29 August 1526, Ungaria fu zdrobită la Mohaciu de So- 

liman Magnificul, iar tânărul ei rege se înecă în pârâul Cele. Ne- 

fericirea ţării fu şi mai mare, când pășiră doi pretendenți la tron, 

desbinând ţara în două partide. Cei care așteptau mântuirea patriei 

îngenunchiate de la puternicii Habsburgi, chemară la domnie pe 

Ferdinand, fratele împăratului Curol Quintul, care încheiase tratate 

de moştenire încă cu Vladislav, pe a cărui fiică o ţinea în căsă- 

torie. Partida naţională, compusă mai ales din nobilimea mică, 

fiind de credința că catastrofa Ungariei a fost pricinuită de dinas- 

tia străină, ridică la tron pe loan Zăpolya, voevodul Ardealului ; 

acela care a mântuit Ungaria de furia sălbatică a țărănimei revol- 

tate. Papa, Veneţia, regele Franţei şi Bavaria, duşmanii Habsbur- 

gilor, s'au grăbit să recunoască pe Zâpolya rege al Ungariei, în 

vreme ce Ferdinand nu putea conta decât pe fratele său, Carol V, 

împăratul Germaniei, care şi el era legat în alte părţi. 

Cu toate acestea Craiul lanoş cum a fost numit de-aici îna- 

inte, s'a dovedit mai slăbănog, decât rivalul său, când a fost să 

decidă armele între ei. Ambii căutară sprijin la țările învecinate. 

Astiel fu atrasă în jocul războinic al acelora și Moldova, care 

avea să joace un rol important în mersul evenimentelor ce au 
urmat. 

[n această ţară, după ce Ştefăniță-Vodă 2 fost asasinat de 

boieri la 20 lanuarie, a fost proclamat Domn Petru Rareş, fiul din 

flori al lui Ştefan-cel-Mare, fire vitează şi întreprinzătoare, dar 

lipsită de cumpătul şi înțelepciunea gloriosului său părinte. Cu 

privire ageră, noul voevod înțelese că, în răsboiul ce se deschidea 

pentru moştenirea tronului ungar, o acțiune isteață și energică ar 

putea avea drept rezultat sporirea posesiunilor moldovene în Ar-
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deal, unde el avea Ciceul şi Cetatea-de-Baltă rămase, cum văzu- 
răm, din vremea lui Ştefan-cel-Mare. 

Atât Ferdinand, cât şi Zâpolya, îşi dădeau bine seama că 
armata lui Rareş va trage mult în cumpănă, când va fi vorba să 
hotărască armele asupra stăpânirii. Ardealului. Deaceia începură 
a-l cerceta tot mai des soliile celor doi rivali, încă de când abia 
se suise pe tron. La început, Petru Rareş, care avea legături de 
prietenie cu Sigismund, ruda lui loan Zăpolya, căută o apropiere 
de acest din urmă, trimițând o solie la el, în Gran.1) Ferdinand, 
prinzând de veste despre aceasta, trimise lui Rareş o scrisoare, 
prin care-l felicită din prilejul suirii sale pe tron. 

li arată că tronul vacant al Ungariei, după drept, îi revine lui şi 
soției sale, sora regelui mort la Mohaciu. II roagă deci pe voevo- 
dul moldovean şi-l sfătuiește să nu se lase amăgit de loan Zâ- 
polya, ci mai bine să trimită un om de încredere, cu care el, 
Ferdinand, să poată pertracta anumite chestii importante, cum este 
acțiunea comună împotriva Păgânilor, pentru care vor avea şi spri- 
jinul lui Carol V, împăratul Germaniei. Pentru sentimentele lui 
prieteneşti, Ferdinand făgăduieşte -lui Rareş, că nu-l va uita și-l 
va răsplăti cum se cuvine. 2) 

Voevodul nostru a trimis la Viena solia solicitată, la care Fer- 
dinand răspunde, la 21 Maiu 1527, din Schweidnitz. Din acest 
răspuns aflăm că Petru Rareş şi-a manifestat sentimentele sale de 
amiciție faţă de Ferdinand, pentru care acesta îi mulţumeşte şi-l 
îndeamnă să le păstreze și în viitor, Şi-i aduce la cunoștință că 
despre celelalte chestiuni i-a trimis vorbă cu graiul viu, prin solul 
moldovean. *) Cum vedem, deocamdată avem de-a-face cu simple 
schimburi de ambasade de curtuazie; nu e vorba aici de cetăţi şi 
subsidii în bani. Răspunsul e datat din Schweidnitz şi nu din 
Breslau ; asemenea, nu se aminteşte de trimiterea unui nou „co- 
misar“ din partea lui Ferdinand. 

Va trebui să reținem aceste date pentru a putea rectifica, mai 
la vale, o interpretare greșită a regretatului Ursu. Anume, ni-s'au 
păstrat literile credenţionale ale lui Gheorghe Reichersdorffer, solul 
lui Ferdinand la curtea din Suceava, date la 18 lunie 1527. Ursu 
credea a fi descoperit şi. instrucţiunile date, cu acest prilej, solului, 
în Hurmuzachi, II, 1, p. 86, a căror dată de 25 Martie 1534 ar fi 

1) |. Ursu, Die auswărtige Politik des Peter Rareș, p. 20. 
2) Veress, o. c., p. 145-146. 
3) Ibidem.
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greşită. Această ipoteză e sprijinită cu două argumente. In ele se 
vorbeşte despre solia moldoveană dela Breslau şi despre aceia 
că Ferdinand va trimite un om de încredere. Noi am arătat, mai 
sus că nu stă nici una, nici ceialaltă. Deci nu cunoaştem instruc- 
țiunile lui Reichersdorffer, nici răspunsul, pe care l-a adus dela 
Rareş, şi pe care el îl califică de „cel mai bun“.!) In aceiaşi 
vreme, şi solii lui Zâpolya cercetau Moldova, făgăduind domnu- 
lui ei „anumite bunuri și proprietăţi“. 2). 

In timp ce decurgea apriga luptă diplomatică pentru câşti- 
garea lui Petru Rareş, pe câmpul de luptă, între cei doi Crai, încă 
se petreceau evenimente importante. 

Oastea mică a Habsburgului, condusă de generali experţi, 
începu, în lulie 1527, expediţia de cucerire a Ungariei. Cuceri, în 
primele două săptămâni, oraşele: Gy6r, Komarn, Tata, Strigoniul şi 
Vişegradul. 

In 23 August, Ferdinandiştii învingători intrau în capitala 
părăsită de loan Zâpolya, unde se convocă Dieta de încoronare pe 
ziua de 29 Septembrie 1527. Generalul Salm bătu pe Zâpolya la 
TOkai în 27 Septembrie, iar în 3 Noembrie Ferdinand fu înco- 
ronat de rege al Ungariei. Rivalul său se refugie descurajat în 
Ardeal. Aceste evenimente nu puteau să rămână fără influență asu- 
pra ținutei lui Petru Rareş; mai ales când, în 5 Octombrie, primi 
scrisoarea lui Ferdinand, în care îi descria strălucita biruinţă dela 
T6kai, şi asupra lui Cristofor Frangepân, bătut şi ucis, - la aceiaşi 
dată, în lupta de la Varasd. Văzând astfel că norocul surâde lui 
Ferdinand din toate părţile, Rareş începu să încline spre o alianţă 
cu el. La 19 Noembrie 1527 îl vedem scriind lui Ferdinand prin 
Simion Uşerul şi loan Diac Ruteanul şi rugându-l să-i asculte 
solii cu bună-voinţă, căci, după întoarcerea acelora, are de gând 
să trimită o ambasadă specială (,„speciales oratores“), având să 
primească, de sigur, misiunea de-a stabili condițiunile unei alianţe 
formale. In altă scrisoare, îl vedem comunicând Habsburgului ştiri 
foarte importante aduse din Constantinopol de solul său Teodor, 
mare logofăt. Ele spuneau că Turcii voiesc să subjuge toată creş- 
tinătatea şi că în acest scop fac mari pregătiri pe apă şi pe uscat. 
Rareş roagă pe Ferdinand să aducă la cunoştinţa fratelui său, Im- 
păratu!, că Venețienii sunt una cu Turcii: „Creştinii nu au încă 
mai mari duşmani, trădători şi ucigaşi, ca Venețienii. Toate neng- 

1) Ursu, o. c., p. 23. 
2) Hurm, XV.
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rocirile, venite de la Turci asupra Creştinilor, s'au făcut prin Ve- 

neţieni. Ei au fost pricina catastrofei de la Rodos, Belgrad și Mo- 

haciu. Venețienii au la Inalta Poartă un sol statornic, care se 

numeşte Baylos; el se bucură de o cinste atât de mare, încât 
merge la Palat călare pe calul Sultanului. 1)“ 

Această părere a lui Rareş despre Veneţieni explică senti- 
mentele şi purtarea lui față de Gritti, cum vom vedea mai la vale. 

Succesele Ferdinandiştilor pe câmpul de luptă continuau şi 

mai departe. loan Zâpolya trebui să iasă și din Ardeal, în Noem- 
brie 1527. Binevoitorii săi din Apus nu voiau, ori nu puteau să-l 

ajute. O singură putere era în stare să-i redea tronul pierdut: 

Turcul. Poate că Zâpolya totuşi n'ar fi recurs la acest sprijin fa- 

tal, dacă nu i-ar fi venit îndemnul tocmai de la Ibrahim, atot- 

puternicul Mare Vizir al lui Soliman. In umilirea şi durerea pen- 

tru pierderea Domniei, Zăpolya a uitat de mărimea primejdiei ce 

aducea asupra Creştinătăţii întregi, când a cerut ajutor de la zdro- 
bitorul patriei sale. Solia la Inalta Poartă a fost încredinţată lui 

leronim Laski, senator polon şi palatin al Siradiei. Era omul cel 
mai potrivit pentru o astfel de misiune, isieţ și viclean, având şi 

experiența necesară. 

In 22 Decembrie 1527, Laski a ajuns la cornul de aur. Re- 

zultatul soliei însă a: fi fost foarte îndoielnic, dacă n'ar fi izbutit 

să câştige pe influentul venețian Aloisi Gritti, favoritui lui Ibrahim 

Paşa, oferindu-i un venit auual de c. 4000 fl. Prin mijlocirea lui, 

Laski fu admis înaintea Sultanului, la 27 Ianuarie 1528. Soliman 

promise lui loan tot sprijinul său, renunțând chiar la obişnuitul 

tribut şi ploconuri. Laski, când la 3 Februarie 1528, apăru îna- 
intea Sultanului, în audiența de adio, avu fericita inspiraţie de a 

recomanda ca „orator et rerum negotiorum procurator“ al Craiului 

lânoș la Inalta Poartă pe Gritti. Laski avea la sine actele alianţei 

cu Turcii şi o scrisoare a Sultanului către Petru Rareș, prin care-i 

poruncea să ocupe Ardealul pe sama lui Zâpolya.?) In 29 Fe: 

bruarie 1528, el pleca spre casă, încărcat de daruri. Până când 

solia lui Laski se termina cu un ssucces atât de strălucit, înfrân- 

gerea lui Zâpolya deveni complectă. Ultimele lui trupe, adunate 
cu mari sforțări din Ardeal şi Polonia, fură zdrobite de generalii 

lui Ferdinand la Caşovia, iar el fu silit să părăsească țara, fugind 

la Tarnov, moştenirea mamei salt. 

1) Veress, o. c., p. 152. 
2) Cf. Kretchmayer, Gritti Lajos, p. 16,
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Ajutorul pus în perspectivă de Soliman, precum şi sprijinul 

oferit de regele Franţei şi al Poloniei au schimbat situația, scobo- 

rînd balanţa în favorul lui Zăpolya. La acestea sa mai adăogat 

şi lipsa de bani a lui Ferdinand, neputându-şi plăti mercenarii, 

care-i aduseseră până atunci izbânda. 

Zăpolya se întoarse, în toamna anului 1528, din Polonia, în- 

cunjurat de trupe leşeşti şi dupăce s'a unit cu armata lui Meh- 

met Paşa, pe care il-a trimis în ajutor Sultanul până la sosirea 

lui, s'a aşezat în tabăra de iarnă dela Lipova. Nobilii unguri, în- 

țelegând schimbarea situaţiei, începură a se întoarce, cu duiumul, 

ta Craiul lanoş. Rareş, cu toate că în cursul acestui an de mai 

multe-ori îşi arată sentimentele sale de prietenie față de Ferdi- 

nand, totuşi nu putea rămâne neimpresionat de împrejurările care 

favorizau pe Zăpolya. El vedea că ar fi o nesocotință primejdioasă 

pentru sine și țară să persiste în amiciţie față de Habsburgul, pe 

care îl amenința acum o puternică ligă, alcătuită din Turci, Fran- 

cezi, Poloni şi Veneţieni. Rareş, prin o politică habsburgofilă, şi-ar 

îi pus în joc tronul, fără nici un ajutor din partea lui Ferdinand, 

care, cum văzurăm, nu era în stare să-şi plătească nici puţinii mer- 

cenari din Ungaria. Era deci firesc ca, prin Decembrie 1528, să 

se vorbească între Sibieni despre o. apropiere între Craiul loan şi 

voevodul Moldovei. 1) 

Lucrul însă nu era sigur încă prin Februarie 1529, fiindcă 

istețul voevod nu voia să-şi dea gândurile pe faţă, până nu-şi va 

fi asigurat o bună recompensă din partea noului aliat. Atâta se 

poate constata că la începutul acestui an, el a angajat noui tra- 

tative cu Zapolya. Nesiguranţa situaţiei din acest timp apare Şi 

din chipul cum a întreprins el prima sa expediţie în Ardeal, prin 

Ianuarie şi Februarie 1529. Pretextul expediției a fost faptul că 

Săcuii au ucis niște negustori moldoveni. In 29 Ianuarie au pă- 

N-_truns în Săcuime două oştiri, dintre care una avea în frunte pe 

Domnul însuşi.2) Fură prădate şi arse scaunele săcuieşti: Gur- 

giu, Ciucul, Şepşi, Kezdi şi Orb6. In 4 Februarie, cele două oştiri 

se uniră desăvârşind pustiirea Săcuimei întregi. Petru, scriu Bra- 

şovenii Sibienilor, zice că e credincios lui Ferdinand, dar ei nu-l 

cred. In 4 Februarie, Alexiu Bethlen, vice-voevodul Ardealului, 

invită pe Sibieni să grăbească în ajutorul Braşovului, spre care se 

îndrepta Petru Rareş din Țara Săcuilor. De fapt, în ziua următoare, 

    
1) Ursu, o. c, p. 40. 
2) lorga, Ist. Arm. |, 243; Hurm. XV, p. 311. 
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voevodul nostru, a intrat în Țara Bârsei, şi a trimis un om la Braşoveni, invitându-i la o convorbire. Prudenţii Saşi i-au ascultat cuvântul, ieșindu-i înainte cu daruri şi rugându-l să le cruțe ora- şul, fiind şi ei, ca Şi voevodul, aderenţii lui Ferdinand. Aceste rugăminți, dar mai ales darurile, l-au înduplecat pe Rareş să cruţe Braşovul, ai cărui cetățeni puteau scrie, prin 8 Februarie, fraților din Sibiu, că Petru Vodă, cu întreagă oştirea, e în întoarcere spre casă.!) Ei adaogă că lasă vremii să aleagă cu cine ţine Rareş: cu Ferdinand, ori cu Zâpolya. 
Dar această nehotărâre a Domnului moldovean avea să se sfârșească în curând. 
In 1 Maiu 1529, Soliman Il Magnificul pleca din Constan- tinopol, în fruntea unei uriaşe oștiri, însoţit fiind de cei mai înalți dignitari ai Imperiului otoman: marele Vizir Ibrahim, şi Kazum Paşa. Şi din aceasta se putea vedea că Sultanul punea foarte mari nădejdi în rezultatul acestei noi întreprinderi, pe care op îndrepta împotriva „regelui“ din Viena, cum numeau Turcii pe Împăratul Creştin. Când a înţeles Petru Rareş despre expediţia personală a Iui Soliman, şi-a dat perfect seama că şi el va trebui să intervină în favorul lui Zâpolya. Dar aceasta nu însemna că trebuie să re- nunțe la recompensă pentru sprijinul ce avea să i-l dea. In această vreme cad noile pertractări cu Zâpolya, pe care le conducea, din „partea lui Rareş, mitropolitul țării, pe la mijlocul lui Maiu 1529 2, în vreme ce Domnul scrie Săcuilor, Sașilor şi nobililor din Ardeal, să se alăture Turcilor și Craiului loan 3). Tratativele dela Lipova se sfârşiră cu încheierea unui tratat de alianță între |. Zăpolya . şi Petru Rareș, ale cărui stipulațiuni scrise nu ne-au rămas, dar le cunoaștem din desfășurarea ulterioară a evenimentelor. Pet-u Rareş S'a obligat să ajute pe Craiul loan la înfrângerea adversarilor săi din Ardeal. In schimbul acestui ajutor, primeşte, pe lângă Ciceu şi Cetatea de Baltă, Unguraşul, Bistriţa cu ținutul ei săsesc şi Valea Rodnei. In înţelesul acestui tratat, Petru Rareş avea să re- zolve două probleme. Intâiu, să înfrângă rezistenţa Ferdinandiştilor, destul de numeroşi în Transilvania, şi a doua problemă, care-l privea de-aproape, era să ia în posesiune cetăţile dăruite, unde avea să se întâlnească cu apărarea desperală a Saşilor Bistriţeni, care erau gata să lupte până la moarte pentru autonomia lor seculară. 

  

1) Veress, o. c,, p. 183, 
2) Veress, o. c., p. 190, 
3) Ibidem, p. 189, Cronica Săcuilor, p. 634.
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Succesul atârna mult de la iuţeala întreprinderii militare, 
pentru a cărei grăbire a intervenit un eveniment neaştepiat, um- 
plând pe Moldoveni de dorul răzbunării împotriva Ferdinandiştilor, 
Care au călcat în picioare dreptul ginţilor. E vorba de următorul 
episod, povestit într'un act contemporan. 1) 

„Au venit din Moldova doi supuşi fruntaşi ai Voevodului. 
Unul dintre ei era pârcălabul Ciceului (aceasta e una dintre cele 
două cetăţi din Ardeal ale Moldoveanului). Aveau de la Domnul 
lor o însărcinare şi scrisori multe (de sigur proclamaţii 5, prin 
care se vestea sosirea lui în Ardeal. Prin acestea, Voevodul în- 
demna pe toţi să rămână credincioşi Craiului loan şi Turcilor, 
căci cei care ar îndrăsni să facă altfel, vor fi despoiaţi de bunuri 
şi de viață. In vreme ce împrăștiau pretutindeni astiel de scrisori, 
au trimis vorbă D-lui Vice-voevod Alexiu Bethlen şi lui Grigore 
Erde!y, rugându-i să vină la un oraş al Voevodului, la o convor- 
bire, având să se sfătuiască asupra unor lucruri importante. Ce să 
mai spun: se întâlnesc şi, când (Bethlen şi Erdely) au aflat din 
gura Valachilor gândul rău al stăpânului lor față de Maiestatea- 
Voastră (Ferdinand), au omorit chiar acolo pe pârcălab, care e 
totdeauna un supus de frunte a! Vcevodului“. 

Petru Rareș și-a format două armate. Una avea să opereze 
în nord, cu ţinta de-a apăra Ciceul şi de-a lua în stăpânire Un- 
gurașul şi Bistriţa iar armata a doua, cea mai puternică, ca la 50 
mii oameni, în frunte cu Vornicul Grozav, a trecut munții prin 
pasul Oituzului, în direcțiunea Braşovului, având menirea să în- 
frângă rezistența Ferdinandiştilor, care s'au concentrat în sudul 
Ardealului. Forţele cu care avea să se măsoare această armată 
erau destul de însemnate. Erau trupele lui Valentin Torâk, Marck 
Pempilinger şi Ştefan Mailat, care, unindu-se cu Sibienii Şi cu 
cetele lui Nicolae Gerendi, ieşiră întru întâmpinarea Moldovenilor, 
care prin 20 lunie erau la Săcele. Cei doi protivnici se întâlnită, 
în 22 lunie 1529, la Feldioara, unde se angajă o crâncenă bătă- 
lie 2). La un moment dat Săcuii, trecând de partea Moldovenilor, 
atacară pe Ferdinandişti cu aceiaşi furie 2). Această defecţiune ho- 
tări soarta bătăliei. Dacă Valentin Târ6k, cu oamenii săi, n'ar fi 
rezistat cu toată bărbăţia împotriva Săcuilor, sfârşitul ar fi fost ca- 
tastrofal pentru Ferdinandişti. Și aşa, Saşii pierzându-și tunurile, 

1) Veress, o. c., p. 192. 
2) Ursu, o. c., p. 51-52, 
3) Bethlen, 1, p. 150.
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exclamă cu durere că niciodată n'a lovit “Țara Bârsei o nenoro- 

cire mai mare.1) Cei rămaşi în viaţă au aflat scăpare în fugă; 

Mailat s'a ascuns subt un pod, până s'a lăsat înfunerecul nopții?), 

iar Târ&k cu soţii săi nu s'a oprit până la Sibiu. In urma acestei 

înfrângeri, Saşii, Săcuii, Ţara Bârsei, Feldioara şi Șinca au recu- 

noscut de stăpân pe Craiul loan. Oastea moldoveană, socotindu-şi 

împlinit rolul, s'a întors încărcată de prăzi în Moldova. 

O problemă tot așa de grea avu să resolve şi armata nor- 

dică. Aici, Ferdinandiştii reprezentaţi mai ales prin Bistriţeni, nu 

numai că nu voiau să se supună și să recunoască stipulaţiunile 

tratatului de la Lipova, dar intenționau să-i smulgă lui Rareş chiar 

şi moştenirea părintească: Cetatea Ciceului şi ţinutul aceleia. 

La începutul anului 1529, Saşii din Bistriţa credeau că Petru 

Rareş va lua partea lui Ferdinand sau că, cel puţin, va rămâne în 

neutralitate. Ne-mai având teamă de un atac dinspre răsărit, îşi 

puseră trupele la dispoziția Vice-voevodului Alexiu Bethlen, trimi- 

țându-i şi muncitori pricepuţi dela Rodna, cu ajutorul cărora, acela 

a luat sub asediu cetatea Unguraşului, aflătoare pe-atunci în mâi- 

nile oamenilor lui Zăpolya. Bistriţenii suportară toate cheltuielile 

de asediu al Unguraşului, pe care, după cucerire, îl primiră drept 

răsplată. La 25 Martie chiar i-au plătit lui Rareş o mie galbeni, tributul 

anuăl obişnuit, din timpul lui Ludovic al II-lea. Când însă prin- 

seră de veste că Craiul loan i-a cedat, în schimbul ajutorului pro- 

mis, nu numai Unguraşul, ci chiar şi propria lor cetate cu dis- 

tictul săsesc şi cu Valea Rodnei, au hotărit să nu se supună cu 

nici un chip, apărându-se până la ultima picătură de sânge. In- 

cepură deci cu zor pregătiri de apărare. Refăcură în grabă fortifi- 

caţiile cetăţii, îşi procurară tunuri şi angajară mercenari. Iși adu- 

nară forţele împrăștiate, lăsând numai o garnizoană în Unguraşul 

nou cucerit şi un număr de soldaţi în tabăra lui Bethlen, care se 

duse să încerce cucerirea Ciceului, înainte de ce ar fi sosit Mol- 

„dovenii, despre care se auzea că se pregătesc să treacă munții. 

Odată cu armata sudică, despre ale cărei operaţii am vorbit 

mai sus, a plecat şi armata nordică dela Suceava, trecând pe la 

Cârlibaba în Maramureş, sub conducerea lui Danciul şi Barboski, 

portarul de Suceava. Dela Vişău, Moldovenii coboriră în Valea 

Lăpuşuiui, alegând drumul cel mai scurt pentru a ajunge cât mai 

degrabă la Ciceu, a cărui garnizoană era ameninţată să fie con- 

1) N. lorga, Ist Arm. |. p 245. 
2) Kemeny, Fundgruben, |, 14.
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strânsă prin foame la predare. Un martor ocular ne spune că, 

odată ce s'au ivit primele cete de Moldoveni, Românii din Valea 

Lăpuşului s'au ridicat şi li-Sau alăturat. Acest fapt justifică păre- 

rea unui diplomat contemporan care zice că uşor s'ar putea ca 

Românii din Ardeal să se alipească lui Petru Rareş, pentru „iden- 

litatea limbei“. Dela Lăpuş, Moldovenii se îndreptară prin satele 

româneşti Suciul de sus şi de jos, Ambriciu, Negrileşti spre Giur- 

geşti, iar de-aci, pe cărări de deal, au ajuns subt Cetate, cam prin 

20 iunie 1529. In ziua premergătoare se cereau dela Bistriţeni 

noui ajutoare, tunuri, pulbere şi instrumente de asediu, în speranţa 

că Ciceul va cădea înainte de sosirea Moldovenilor, dar aceştia 

ajungând la timp, Ciceul a fost mântuit. Prin 24 lunie, situația 

încă nu era lămurită, cum apare din o scrisoare a Bistriţenilor 

către Sibieni. Cele două tabere stăteau faţă în față, fără a angaja 

o luptă mai serioasă. In vreme ce oastea moldoveană sporea me- 

reu cu Români din ţinutul Ciceului, Bistriţenii se plâng că nu pot 

să trimită întăriri subt Cetate, fiindcă au fost nevoiţi să trimită 

trupe şi la pasuri, afară de aceasta, nu pot lăsa cetatea lor fără 

apărare, aşteptându-se şi acolo un atac din partea Moldovenilor. *) 

In urmă, Ferdinandiştii, simțindu-se mai slabi, s'au retras 

de subt zidurile Ciceului. Mercenarii Bistriţenilor s'au împărțit în 

două; o parte a mers să întărească garnizoana din Unguraș, iar 

ceilalți s'au întors acasă, unde erau seclamaţi la apărarea Bistriţii 

care ştia că în curând o să-i vină rândul, 

Până la sosirea Moldovenilor, Bistriţenii avură să întâmpine 

un alt atac duşman. Mihail Farna, un om al lui Zăâpolya învinse 

trupele. Bistriţene la Budac, luând numeroşi prizonieri, între care 

erau şi mulți Români din Valea Rodnei. 2) Nu izbuti însă să pă- 

trundă în cetate, cum avea poruncă, nici cu forţa, nici cu viclenia. 

(Ursu susține greşit că Farna ar îi cuprins Bistriţa). 

Până la sfârşitul lui lunie 1524, Petru Rareş a săvârșii în 

Ardea! lucruri importante. In sud, â zdrobit pe Ferdinandişti în 

vestila bătălie de la Feldioara, achitându-se cu vrednicie de obli- 

gamentul contractat la Lipova, față de Craiul Janoş, iar în nord, 

şi-a asigurat posesiunea celor două cetăţi, moştenite încă din vre- 

mea marelui său părinte. In deosebi, stăpânirea puternicei cetăți a 

Ciceului inexpugnabil avea să-i fie de mare folos în desfăşurarea 

evenimentelor ulterioare, slujindu-i ca bază pentru operaţiile vii- 

1) Hurm. XV, p. 324. 
2) Berger, o. c, p. 47.
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toare. Ținta acestora era să smulgă din mâinile Bistriţenilor Un- guraşul şi pe urmă să cucerească însăşi Bistriţa, marele emporiu săsesc din nordul Ardealului, 
Ferdinandiștii stăteau rău în Ardeal. In vreme ce Sultanul, înzintând pe teritoriul Ungariei, ajunsese la Mohaciu, prin 18 Au- gust 1529, în Ardeal nu era oaste care să reprezinte puterea Habs- burgului. Aici, Ștefan Bathori, locţiitorul lui loan Zâpolya stă- pânea aproape întreaga ţară, având de partea sa și pe Săcui. Nu- mai Sașii mai rămăseseră credincioşi lui Ferdinand, dar forţele lor nu reprezentau decât o rezistență pasivă îndără.ul zidurilor, care înconjurau puternicele lor cetăți. Astfel şi armata nordică a lui Petru Rareş cu această rezistență avea să se lupte, ca să poată pune mâna pe Unguraş şi mai ales pe însăși puternica cetate a Bistriţii. La început Voevodul se legăna în nădejdea că Bistriţenii, văzându-se la strâmtoare, izolați cu desăvârşire, nu numai de Fer- dinand, ci chiar şi de fraţii lor de la Braşov și Sibiu, se vor îm- păca cu soarta şi se vor supune. Deaceia le scrie la 15 Iulie 1529 din Bahlui, aducându-le la cunoştinţă că: „Majestatea Sa Craiul, ne-a dăruit pe vecie Bistrița cu comitatul ei şi Unguraşul, pentru dragostea frățească, ce ne leagă. Fiţi veseli de aceasta, căci o să vă luăm în ocrotirea noastră“ 1); iar în 31 Iulie îi invită să predea Ungurașul pârcălabilor săi din Ciceu, lui Dracşin şi Simion. Dar şi Bistriţenii, la rândul lor, încă sperau într'o deslegare pâșnică, lor favorabilă: credeau că vor convinge pe Voevod să re- nunțe la pretențiunea lui asupra cetăţii, Ii trimiseră daruri, „dar zadarnic! Atunci recurseră la Craiul loan. Judele oraşului, Martin Schneider, fu trimis la Ştefan Bathori, ca să-i aducă la cunoştinţă că sunt gata să recunoască de rege pe Zâpolya, dar cu o singură condiţie : să nu fie: daţi în stăpânirea Moldoveanului, căci, altcum, sunt hotărâți să se apere, luptând pe viaţă şi pe moarte. Bathor,, care nu iubea pe Rareş, primi solia cu multă bunăvoință şi le făgădui intervenţia sa. Invită deci pe Bistriţeni, să-şi trimită, pe ziua de 18 August, delegații lor la Alba lulia, unde aveau să vină Şi tri- mișii Voevodului, pârcălabii Mihail şi Solomon, ca să pertracteze în chestiune. Bistriţenii se grăbiră să îndeplinească porunca lui Bathori, trimițând ca împuterniciţi pe Wolfgang Forster, Sigismund Sattler și Mathia Sachs. Aceştia n'au mers însă decât până la Cluj, unde s'au oprit, ori au fost reţinuţi. Solii moldoveni erau la Alba lulia, în tabăra lui Ştefan Bathori, de unde scriu magistratului din 

1) Ibidem, p. 326.
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Bistrița să-și trimită oameni, ca „să se lămurească toate chestiu- 
nile“ 1). Dar aceia n'au sosit nici în 18 August. Din această zi 
ne-a rămas următoarea scrisoare a lui Ştefan Bathori, trimisă din 
tabăra dintre Mediaş şi Alba Iulia, către acelaş magistrat al Bistriţii: 

„V'aţi plâns mai deunăzi, că Moldovenii var fi ocupat şi că 
încearcă să Vă restrângă libertatea. Le-am trimis vorbă să vină 
aici, şi să vă invităm şi pe voi să veniţi, ca să aranjez afacerea 
astfel, încât să nu aveţi nici o îngrijorare. Ei au şi sosit de câteva 
zile şi i-am reținut aici, dar voi din ce pricină maţi venit până 
acum ? Veniţi deci, fără întârziere, căci pe ei îi vom mai reţinea 
două zile“. Textul acestei scrisori a fost interpretat greşit de către 
Wittstock întrun articol al său publicat în Anuarul liceului săsesc 
din Bistriţa, în sensul că, „oraşul a fost cucerit de Moldoveni Şi 
pustiit“, părere acceptată şi de Ursu.2) Berger, în articolul citat, 
arată că nu poate fi vorba despre ocuparea orașului, cuvântul 
„occupassent“ are alt înțeles. Cei 3 soli bistrițeni, după cât se 
pare, se temeau să nu li se pună cursă din partea Moldovenilor; 
deaceia nu veneau dela “Cluj. Atunci merse Bathori la ei, în 22 
August 1529. Bistriţenii rugară din nou pe Bathori să intervină 
la Zâpolya, ca să retragă donaţiunea şi, dacă nu o poate face de 
te:mă să nu supere pe Rareş, să ducă chestiunea înaintea Dietei, 
Bathori, însă, le răspunse hotărât că tratatul dela Lipova nu se 
poate schimba, şi după aceia puse pe cei 3 delegaţi sub pază,. 
declarându-i prizonieri ai Voevodului moldovean. Aceasta însă, era 
numai o apucătură, făcută în favorul Bistriţeniior, știind el bine 
că dacă Rareş va pune mâna pe cei 3 fruntaşi ai Bistriţei, îi va 
deţine şi păstra ca ostateci, până la supunerea cetăţii. De altcum 

"și alte izvoare dovedesc că Bathori a jucat un ro! dublu. 2) 
După atâtea tergiversări ale contrarilor săi, Petru Rareş şi-a 

pierdut răbdarea. Cuprins de mânie, el trece acum la ameninţări. 
In 22 August 1529, scrie Bistriţenilor astfel: 

„Am auzit că în semeția şi îndărătnicia voastră v'ați ridicat 
din nou coarnele, nu voiţi să Vă supuneţi şi să ascultați de po- 
runcile Maiestăţii Sale, nu lăsaţi să intre în oraşul nostru pârcă- 
labii pe care i-am numit acolo. Dar să știți voi, Bistriţenilor, că 
am să .pornesc împotriva voastră cu armată mare, care-mi stă gata, 
ŞI pe voi toţi, împreună cu copiii voştri, pe mari şi pe mici, am 

1) Hur n. XV, p. 328. 
2) O. e, p. 5%. 
3) Berger, o. c.
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să Vă nimicesc cu fier şi foc, tăindu-Vă şi împrăştiindu-Vă carnea 

în 4 părţi ale lumii. Aşa am să Vă pedepsesc, dacă în loc de 

credință îmi veţi arăta necredință. Dacă însă vreţi să abateţi dela 

.VOi mânia noastră, în momentul când veţi vedea această scrisoare, 

să primiți pe aceşti castelani în mijlocul vostru și în cetatea, care 

este a noastră“.!) Rezultatul fu că Bistriţenii evacuară, ce e drept, 

Unguraşul, dar hotăriră să-şi apere cetatea până la ultima picătură 

de sânge. O nouă ameninţare a voevodului, din 10 Septemvrie, 
nu-i putu clinti în această hotărire a lor.?) li îmbărbătară şi Sibi- 

enij, care le-au scris că chiar dacă vor fi învinşi în câmp deschis, 
păstrând cetatea, vor avea cauza câştigată.) 

In sfârşit, Rareș trecu dela vorbe la fapte, începând ostilită- 

țile cu Bistriţenii. Atacul fu deschis de trupele din Ciceu, în frunte 

cu pârcălabii Simeon și Dracşin. Dar, după cât se pare, de astă 

dată a fost vorba numai de o demonstraţie. Din o scrisoare a 

Voevodului, datată în 26 Septemvrie, aflăm că pârcălabii au înain- 

tat până la porţile cetăţii şi au provocat-o să se predea. După ce 

răspunsul, fireşte, fu negativ se depărtară și, la întoarcere („rede- 

undo“), au pustiit ținutul. Petru spune că această pustiire s'a fă- 

cut fără ştirea lui; va pedepsi cu moarte pe cei vinovaţi, iar pa- 

gubele le -va restitui până într'o para. Din acestea precum şi din 

faptul că numeşte pe Bistriţeni; „fideles nobis sincere dilecti“, 

reiese că Domnul din nou spera în supunerea de bună voie a 

” Saşilor, care erau destul de vicleni să fățărească înclinarea spre 

ascultare, câştigând astfel timp mai bine de 2 luni, pe care au 
şliut să-l întrebuințeze bine, întărind cetatea temeinic și grămădind 

în ea cele trebuincioase pentru eventualitatea unui asediu înde- 

lungat. In urmă s'a convins şi Petru Rareş că încăpăţânaţii Saşi nu 

vor ceda decât forței. La sfârşitul lui Septemvrie, ori începutul 

lui Octomvrie 1529, sporind numărul armatei de la Ciceu cu noui 

irupe și trimițând instrumente de asediu, porunci să se încunjure 
cetatea și să fie asediată în toată regula. 

In aceiași vreme, nouă armată moldovenească trecu munții, 

în Ţara Bârsei și la începutul lui Octomvrie 1529 luă Mediaşul, 

pentru a doua oră. Aici se aştepta sosirea voevodului însuşi. 4) 

Stăpânirea Ardealului se putea socoti deplin asigurată pe seama 
lui loan Zâpolya. 

1) Hurm. XV, p. 329. 
2) Berger, o. c., p. 52. 
3) Hurm. XV, p. 33. 
4) Ursu, o. c,, p. 58.
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Tot aşa de favorabilă pentru el era şi situația din Uugaria, 
în urma puternicului sprijin al lui Soliman. Dupăce, în 29 August 

1529, a sărutat mâna care a zdrobit Ungaria, tocmai la Mohaciu, 

Craiul Janoş, la 14 Septemvrie a putut, din nou, să intre în Buda, 
de unde garnizoana lui Ferdinand a fost alungată. Sultanul, lă- 

sând pentru apărarea ocrotitilui său 3000 spahii şi pe Gritti, în 
calitate de consilier crăiesc, a plecat mai departe ca să realizeze 

ținta finală a acestei expediţii, cucerirea Vienei, subt ale cărei 

ziduri a ajuns la 22 Septemvrie. A început asediul, dar s'a lovit 

de dificultăţi mari; soldaţii de-abia se puteau mișca în noroiul 

fără fund. E adevărat că și garnizoana creştină era atât de slăbită, 

încât mai că ar îi predat Cetatea, dacă Sultanul, pierzându-și răb- 
darea, n'ar fi ordonat retragerea, în 14 Octomvrie 1529. Deși ar- 

mata turcească n'a tost stingherită de duşman, la înapoiere a su- 

ferit mari pierderi, cum mărturiseşte însuși Sultanul în memoriile 
sale. 1) 

Prin campania turcească din anul 1529 s'a limpezit situaţia, 
ieşind la iveală proporţia forţelor celor doi beligeranţi. Craiul loan 
şi-a dovedit slăbiciunea prin faptul că, până a mers Sultanul îm- 
potriva Vienei, n'a fost în stare să cuprindă Ungaria vestică, ră- 

mânând numai cu capitala pe care a obținut-o din mila Turcilor. 
După retragerea lui Soliman s'a văzut că nici Ferdinand nu prea 
dispunea de puteri mai mari decât rivalul său. Câtă vreme ame- 
ninţa primejdia turcească, principii germani s'au grăbit, ce e drept, 
să-i trimită oaste şi bani, dar îndată ce-au prins de veste că Tur- 
cul pleacă acasă au încetal orice trimitere de ajutoare. Asifei, 
Ferdinand cu modestele sale forțe a luat în stăpânire Ungaria 
vestică, dar mai departe n'a putut înainta. In această stare de lu- 
cruri lupta dintre cei doi Crai protivnici se reducea la ciocniri lo- 
cale, între trupe de-ale partizanilor, de care aveau, şi unul şi altul, 
peste tot cuprinsul Țării. In această lumină trebuie să privim şi 
evenimentele din Ardeal. Aici, cum am spus, Ferdinandişti erau 

aproape numai Saşii, care se răzimau pe cetăţile lor întărite, între 

care ocupa un loc de frunte Braşovul şi Bistriţa. Impotriva aces- 

tora s'a îndreptat acum Petru Rareş, cu toate forțele sale, în 

toamna anului 1529, 

In nord, armata de asediu dela Bistriţa, era condusă de cei 

doi pârcălabi din Ciceu. După ce se convinseră că Cetatea nu 

1) Istoria milenară, V, p. 77.
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poate fi luată cu asalt, Moldovenii pregătiră o cursă. In 6 Octombrie 
1529, conducătorii oștirii şi cu boierii lor fruntaşi:  pârcălabii, 
Mihail şi Solomon, loan Frissa Dymarul, Toma Aurariul, Dragoş 
şi Rotumpan, oferă Bistriţenilor un armistițiu, cate s'a şi încheiat, 
Moldovenii au şi plecat în direcţia Rodnei. Bistriţenii, după depăr- 
tarea inamicului, au ieşit repede în vii ca să adune ce-a mai ră- 
mas din recoita acelui an. Dar abia au ajuns acolo, când clopotul 
cel mare de la Sf. Nicolae și cornurile sentinelelor de pe bastioane 
au început să sune alarma, dând de ştire că se apropie duşmanul. 
Dinspre Beșeneu se vedea înaintând o oaste moldovenească, a 
cărei cavalerie alerga in goană spre porţile oraşului. Bistriţenii 
împrăștiați prin vii a luat-o în fugă desperată spre întrări, unde 
au ajuns odată cu călăreții moldoveni. Mulţi dintre orăşeni au 
fost ucişi, alţii răniţi, și numai puţini au ajuns teferi în cetate. 
Moldovenii în învăhnășala produsă ar fi pătruns în cetate, dacă 
Toma Werner, căpitanul lefegiilor nu şi-ar fi adunat în grabă 
cetele sale şi n'ar fi aţinut calea avangardei dușmane. Porţile fură 
închise şi luptătorii bistrițeni îşi luară locurile pe ziduri. Incepură 
să tragă şi tunurile din bastioane. Atunci Moldovenii, încunjurând 
cetatea la o depărtare, care cădea în afară de bătaia tunurilor, 
s'au dus la Altdort, unde și-au aşezat tabăra. Acestea au avut loc 
Duminecă, în 10 Oct. 

Luni, în 11 Oct. 1529, sosi la Bistriţeni o scrisoare a vlă- 
dicăi Anastasie şi a pârcălabilor Dracşin şi Tomşa, în care, se 
scuză pentru cele întâmplate, fiindcă ei n'ar fi avut ştire despre 
armistițiul încheiat, arătându-se gata să recunoască şi ei stipula- 
țiunile aceluia.!) Nu ştim care a fost răspunsul din partea Saşilor, 
atâta e sigur că luptele în jurul Bistriţii au continuat mai departe. 

Cam în același timp, prin 14 Octomrie 1629, pe Petru Rareș 
îl vedem în drum spre Braşov, unde mergea ca să ia conducerea 
trupelor, care asediau această cetate. La 25 a acestei luni trimite, 
din Prejmer un ultimat Brașovenilor.?) A venit să-i supună pe seama 
Craiului loan. Nu se laudă că le va cuprinde cetatea, dar va arde 
şi va pusti toată Țara Bârsei. Dacă nu se vor supune, se va 
întoarce la primăvară şi le va călca în picioarele cailor toate să- 
mănăturile şi va opri pe Săcui să le mai vândă bucate, trebuind 
astfel, să mânânce pietre. Dacă nu vreau să meargă lucrurile până 
acolo, atunci să trimită la el 6 fruntaşi, cu care să trateze con- 

1) Hurm. XV, p. 336-337: 
2) Ursu, o. c, p. 60, Szekely okleveltâr III, p. 245.
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dițiunile supunerii lor către Craiul Janoş. Când văzu că glasul lui nu e ascultat, arse Prejmerul şi Săcelele.!) Braşovenii încercară şă-şi măsoare puterile cu Voevodul, în câmp deschis, în apropierea cetății, dar fură bătuţi. Atunci Petru Rareş încunjură cetatea Brașo- vului şi după un asediu de 3 săptămâni cuceri un turn de lemn, luând prizonieri pe toți apărătorii aceluia, împreună cu întreagă muniția şi 2 bombarde.2) | 
Nu tot aşa de îmbucurătoare erâu succesele moldovene dela Bistriţa. Asediul nu putea arăta nici un rezultat, dimpotrivă, oră- şenii făceau dese ieșiri, angajând lupte aprige şi respingând pe asediatori. Cu un atare prilej fură luaţi prizonieri pârcălabul Mi- hâil şi camerarul domnesc din Rodna, loan Teleagă. La 31 Octom- brie, Petru Rareş aduce la cunoștința Bistriţenilor izbânda sa de la Braşov. Le aduce aminte că Craiul loan, i-a donat lui Bistriţa cu districtul aceleia. Nu înțelege cum pot merge în îndărătnicia lor atât de departe încât nu voiesc a i-se supune. Să ştie ei că a Cuprins cel mai puternic turn al Braşovului, şi l-a făcut una cu Pământul, iar pe apărători i-a făcut prizonieri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, va avea în mâini în Curând și cetatea. Şi atunci: „de-aici îmi voi întoarce, împotriva voastră, întreagă armata mea, şi dacă aşteptaţi sosirea mea, să știți că am să vă trag în țapă pe toți, cu mic cu mare, şi să vă dumic în bucăţi. Dacă vreţi însă să fi€ bine și să Tămâneţi teferi, alegeţi 6 fruntaşi şi-i trime- teţi la mine, pentru mântuirea Şi Scăparea voastră, iar noi făgă- duim pe credința noastră și a sfetnicilor noștri, că nu-i vom opri la noi“. Numai să i-se supună, căci atunci le va restitui toate pa- gubele avute în podgorii şi se va întoarce acasă, lăsându-i pe ei să trăiască în pace şi după datinele lor. 

Bistriţenii însă nu cedară. 
Braşovenii, speriați de pierderea turnului, se arătară gata să încheie pace, fiindcă nu li-se cerea să primească pârcălabi Moldoveni între zidurile lor. Pacea se încheie cu următoarele con- dițiuni : Braşovenii plătesc lui Rareş 5000 galbeni, preţ de răscum- părare pentru prizonieri şi un dar de 600 galbeni. Declară că vor recunoaşte de stăpân legitim pe acela, care se va încorona în Buda «de rege al Ungariei. Acela, cum văzurăm, era Zâpolya. In schimb, Petru Rareş îi luă sub ocrotirea sa, apărându-i împotriva tuturor duşmanilor şi dându-le privilegiu de negoţ în Moldova. Petru Rareş 

  

1) Ursu, o. c, p. 60, 
2) Ibidem, p. 60-61.
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şi-a atins ţinta pentru care a luptat în sudul Ardealului. Acum ar 

fi putut să meargă în persoană la Bistriţa, concentrându-şi toate 

forțele spre a supune pe îndărătnicii Saşi de-aici. N'a făcut-o din 

motive, pe care nu le cunoaştem; poate afaceri interne reclamau 

prezența Domnului în ţară. EI s'a întors deci în Moldova, trime- 

țând numai întăriri la Bistriţa, subt conducerea visiiernicului Tomşa 

şi a pârcălabului Vlad, care duceau asediaţilor o scrisoare cu ur- 

mătorul conținut: 

Deşi vor fi aflat că Brașovul l-a recunoscut de stăpân, ei 

tot nu vreau să ştie de supunere. Va trimite acum întreagă oastea 

sa dela Braşov, dar mai bine ar fi să nu aştepte sosirea aceleia, 

căci are să-i taie bucăţi. Dacă însă se vor supune, va pleca acasă 

cu toată oștirea. Drept mărturie, alătură o epistolă a Braşovenilor, 

care recunosc adevărul celor scrise de Rareş: s'au supus, ca să 

evite un rău mai mare. Aceste amenințări, repetate înc'odată în 29 

Noembrie 1529,1) au rămas fără efect. In Decembrie s'a văzut 

nevoit să trimită noi întăriri sub comanda pârcălabului Gheorghe. 

Luptele în jurul cetăţii au fost reluate cu mai multă energie, 

pe câud înlăuntru, lipsa de provizie începea să se facă tot mai 

simțită. Un armistițiu de scurlă durată, cerut de Moldoveni, fu 

bine-venit Bistriţenilor, care-şi putură reface fortificațiile deterio- 

rate. In ajunul Crăciunului catolic, ai noștri mai încercară un atac, 

dar fără izbândă, iar după aceia, îşi ridicară tabăra şi trecând Dea- 

lul Târgului, aflător spre nord dela oraş, se așezară la satul să- 

sesc Dumitrea Mare, cu intenţia de-a întrerupe, câtva timp, opera- 

țiile. Saşii se grăbiră să întrebuințeze bine acest răgaz, refăcând 

zidurile şi aducând provizii proaspete în cetate. In lanuarie 1530 

se întoarseră Moldovenii şi-şi aşezară tabăra la Wallendorf. Bistri- 

țenii trimiseră daruri boierilor din tabără și lui Petru Rareş. 2) Şi: 

aceasta dovedeşte că răsboiul îndelungat, cu multele lui privaţiuni, 

scăzuse mult spiritul răsboinic în cetate. In schimb, Moldovenii, 

chiar în acest timp, desfăşurau o activitate mai vie. O trupă, co- 

mandată de pârcălabui Solomon, cantona în Budac, alta era la 

Wallendorf, iar cartierul general rămăsese tot în Dumitrea Mare. 

Saşii încercară să slăbească cercul ce-i strângea prin ieşiri VIo- 

lente, dar odată o păţiră, fiind bătuţi strașnic, la Tărpiu. 3) 

Bistriţenii, demoralizați, doreau acum pacea printr'un compro- 

1) Veress, o. c., p. 202, 
2) Berger, o. c., p. 61. 
3) Berger, ibidem.
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mis, care să satisfacă amorul propriu al Moldoveanului, dar să nu 
ştirbească autonomia seculară a cetăţii. La rugarea lor păşi, ca 

intermediator, Ştefan Bathori. Petru Rareş âccepiă, deocamdată, 
numai încheierea unui armistițiu. In 6 Februarie 1530, o comisiune 

de boieri moldoveni se înfățişă în cetate, unde ţinu o şedinţă 
comună cu delegaţii Bistriţenilor şi aici stabiliră condiţiile armis- 
tițiului. Petru Rareş va primi 100 galbeni; prizonierii vor fi schim- 

baţi împrumutat. In schimb, Moldovenii vor evacua numai decât 

districtul Bistriţii, retrăgându-se în direcția Rodnei: Incă din aceiaşi 
zi, seara târziu, pârcălabul Mihail cu sfatul boierilor aflători în 

cartierul dela Dumitrea Mare, comunică Bistriţenilor că ei acceptă 

condiţiile armistiţiului încheiat de delegaţia moldoveană şi cer Ii- 
berarea grabnică a lui loan Teleagă, camerarul dela Rodna, care 

are să dea samă Domnului său despre nişte biruri. In ziua urmă- 

toare, Moldovenii au plecat la Rodna, de unde scriu din nou, în 

8 Februarie cerând liberarea aceluiaşi Teleagă, pe care însă Bis- 
irițenii nu voiau să-l lase din mâini, de-sigur, înainte de ce Petru 

Rareş n'ar fi ratificat acordul încheiat. Pârcălabul Mihail le şi face 
imputări, că nu-şi ţin cuvântul dat. 

De o pace definitivă însă, încă nu era vorba. Pe la mijlocul 

lui Februarie intervine însuşi Craiul loan, care nu era mulțumit 

că trupele lui Rareș, fiind legate în nord, nu-i pot veni în ajutor 

în altă parte, unde avea nevoie de ele. Din o scrisoare a lui, da- 

tată în Buda la 13 Februarie, aflăm că a trimis în interesul păcii, 

un sol la Petru Rareş și a invitat pe pârcălabul de Ciceu să sus- 
pende ostilitățile, până se va cunoaşte rezultatul acestei intervenţii ; 

roagă şi pe Bistriţeni să facă acelaşi lucru. 1) 

Petru Rareş însă, continuă să pretindă supunere complectă, 

dar armistițiul n'a fost rupt şi Moldovenii n'au atacat Bistriţa (cum 

crede greşit Ursu, urmând pe Wittstock. 2) In 16 Martie, fură li- 

beraţi din Bistriţa boierii fruntaşi: Mihul, portar de Suceava, loan 

Diacu şi Dragoş Rotapan. Rareş însă nu voia să cedeze şi atunci 

Craiul lanoş scrie din nou Bistriţenilor, la 22 Aprilie 1530, invi- 
tându-i să se supună lui Rareş şi să asculte de deregătorii aceluia, 

căci altfel vor simți mâna lui. Saşii înspăimântați, porniră solii la 

Craiul, gata să aducă orice jertfă, numai să nu fie siliți să pri- 

mească în cetate pe pârcălabii moldoveni şi să-și piardă autonomia. 

Le veni însă norocul în ajutor. 

1) Hurm XV, p 352. 
2) Articolul citat, p. 66.



Ne-astâmpăratul Domn al Moldovei își întoarse privirile în 
altă parte, ţesând planul de a cuceri Pocuția. Spre acest scop însă 
trebuia să aibă la îndemână toate forțele, şi cele din Ardeal. Ast- 
fel cedă din vechile sale pretenţiuni şi încheie pace cu Bistriţa. 
Cetatea recunoscu suveranitatea lui Petru Rareş, se obligă să-i 
plătească în fiecare an contribuţia de la si. Martin şi să-i trimită 
la cerere, lefegii. Când la începutul lui lulie 1530 apăru în Bis- 
trița o solie moldoveană aleasă, aceia fu ospătată câteva zile dea- 
rândul. Pe-atunci pacea era încheiată. 

Petru Rareş ajunsese la culmea puierii sale. Domn al Moi- 
dovei, în întinderea ei din ultimii ani ai lui Ştefan-cel-Mare, el 
avea subt stăpânirea sa Cetatea de Baltă cu domeniul său, Ciceul 
cu peste 60 sate româneşti, Unguraşul cu ținutul său întins, Bis- 
trița înconjurată da 23 sate săsești şi Valea Someșului mare cu' 
minele de aur și argint de la Rodna. Afară de aceasta, Săcuii 
erau în clientela lui, tot asemenea şi Ţara Bârsei, cu vestita ce- 
tate a Brașovului. Ba şi Muntenia, unde domnea un ginere al lui 
Petru Rareș, încă a intrat în sfera de influenţă a Moldovei. Stăpâ- 
nirea lui în Ardeal era mai neatârnată de cum era să fie mai târ- 
ziu a lui Mihai Viteazul, căci posesiunile erau Câştigate cu sabia 
şi nu avea să dea nimănui samă de ele. Până în vara anului 1530, 
Petru Rareş a mers din izbândă în izbândă, dovedind prin viteţie 
şi spirit întreprinzător, că a moştenit multe însuşiri alese de la 
marele său părinte. 

I-a lipsit însă cumpătul, înțelepciunea şi pătrunderea cu care 
Ştefan-cel-Mare ştia să facă față şi celor mai grele împrejurări. 
Şi tocmai de aceste însuşiri avea nevoie, ca să păstreze, ceiace a 
câştigat, în mijlocul numeroșilor duşmani, care-l înconjurau din 
toate părţile. 

Primul act de nesocotire a împrejurărilor politice a fost ataca- 
rea şi luarea Pocuţiei. 

RELAȚIUNILE DINTRE MOLDOVA ȘI UNGARIA 
DELA 1530—1538. 

Concepând planul de-a lua Pocuția, a purces după obiceiul 
său, dea-dreptul spre țintă. In August 1530 a trimis o solie la 
regele Poloniei, ca să ceară provincia, care „după drept aparţine 
Moldovei“, dar cererea, fireşte, îi fu refuzată. Rareş ma stat mult 
pe gânduri, ci adunându-şi forţele, la începutul lui Decembrie 1530,
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a trecut granița Poloniei şi până în 10 ale acestei iuni, a luat în stăpânire toată Pocuția, cu cele 6 oraşe şi 200 sate ale sale. Abia în primăvara anului 1531 s'a putut înjgheba o mică oștire polonă, care însă nu era îndestulitoare nici să oprească in- cursiunile moldoveneşti dela margini.!) Tarnovski numai în lunie începu să-şi adune lefegii ; pe la mijlocul lui Iulie abia dispunea de 6000 călăreţi şi tunuri bune servite de 300 pușcași.?) Şi totuşi la sfârşitul acestei luni, Moldovenii, în 2 zile, fură scoşi din Po- Cuţia. Se ridică o întrebare: nu ştia oare Petru Rareş ce se pre- găteşte la hotarul dinspre miază-noapte ? De ce n'a încercat el să preintâmpine atacul polon, prin o ofensivă, care să nu dea duş- manului răgaz să-şi concentreze forțele, ori cel puţin să fi orga- nizat mai temeinic apărarea? D-I lorga crede că Voevodul, chiar dacă nu se îmbolnăvea în preajma serbătorilor de Paşti, cum ni-se spune, tot n'ar fi început răsboiul cu Polonii, dela cari se mul- țumise să ia ce a avut de luaţ, 
Noi însă credem că Rareș ar fi prevenit pierderea Pocuţiei, dacă n'ar fi fost ocupat în. altă parte. 
In Maiu 1531 Petru Rareş era în Ardeal, luând parte la o expediţie a lui loan Zapolya. 
Lucrul acesta n'a fost observat de istoricii noştri, deşi era adeverit prin un document Publicat în „Tortenelrni târ“, (anul 1901, p. 453), care mai de curând a fost reprodus în parte în colecţia lui Veress: Fontes rerum Transylvanicarum, tom. IV., p. 227. 
ÎI dăm în traducere românească. 
„Azi, în vremea Prânzului s'a întors un distins om al nostru, pe care l-am fost trimis ca să spioneze în Ardeal. Omul D-Voastră bombardistul meșter, Simion, a văzut cu Ochii lui și ne-a spus adevărul Curat că Voevodul loan asediază cetatea Sibiului. la parte la aceia expediţie Voevodul Moldovei, cu o mie călăreţi şi Voevodul Munteniei cu o mie călăreți. Au 16 bombarde și bat cetatea zilnic. De altcum putem să Vă scriem cu siguranță, că loan Voevodul a grațiat pe Andreiu Bâthori Şi pe Anton Losonczy. Insuși Mateiu, fratele lui Ştefan Verbâczy, a adus scrisorile lui loan, în care face graţie acelora. Şi omul nostru a venit în Tran- silvania pe același drum, odată cu Mateiu însuşi. De aceia D-Voastră gândiți-Vă ce aveţi de făcut: dacă trebuie să le scrieţi acelora ori nu. Noi, ca oameni cinstiţi și credincioşi, facem, ce 

  

1 și 2) N. lorga, Istoria armatei româneşti, |, p 257,



% 

se ţine de cinstea şi omenia noastră. Vă doresc sănătate. Dată în 

tabăra noastră din Zoard, la 22 Maiu 1531.“ | 

(Francisc Bebek de Peisâcz, comitele comitatului G&măr, 

către senatul oraşului Caşovia). Care este locul acestui episod în 

şirul evenimentelor din cursul anului 1531 ? 

In 5 lanuarie, Ferdinand fu ales împărat al Germaniei. Incu- 

rajat de noua sa situaţie, el continuă şi cu mai mult zel războiul 

împotriva lui Zăpolya. De altă parte, Sultanul se pregătea la o 

nouă expediție în contra Habsburgului şi de aceia dădu poruncă 

straşnică domnilor români să stea gata pentru primăvara viitoare, 

ca să plece impreună cu el spre Germania. 1) 

Acest ordin îl neliniştea mult pe Voevodul Moldovei. 

Ştia că va trebui să urmeze pe Sultan, mai ales dacă el 

personal va conduce expediția în Ungaria. Ar fi dorit deci să 

ajungă la înţelegere cu Polonii în privinţa Pocuţiei, înainte de ce 

ar fi silit să se depărteze din ţară. In 7 Martie 1531 îl vedem tri- 

miţând în Polonia un sol, prin care cerea regelui incuviinţarea de 

a trimite o delegaţie pentru încheierea învoielii. 

„...ut obtineat facultatem et litteras publicae fidei Maies- 

tatis Suae, ad mittendum aliquem super concordia insignem ora- 

torem, quando intelligat, multum nunc esse ex mandato Thurci 

perturbatum, quo sibi praecipitur, ut exercitum XV millium contra 

Geromanos paret“. 2) 

Sultanul n'a plecat, ce e drept, în Ungaria, dar după cât se 

pare, n'a încetat să trimită porunci lui Rareş, să meargă în aju- 

torul lui Zâpolya, care voia să supună puternica cetate a Sibiului, 

Petru Rareş credea că se poate scăpa de Sultan, dacă ameninţă 

pe Saşi cu vorba. 

Sibienii scriu lui Ferdinand, în Aprilie 1531: „Vaivoda Mol- 

daviae miseiat ad nos oratorem suum, medio cuius et per litteras 

et jussu Caesaris Turcarum inducebat ad hoc, ut Joanni adhaere- 

remus, alioquin oporteret, eum contra nos venire bello.“ 3) 

Amenințarea însă trebui, de frica Sultanului, să se prefacă 

în faptă. Voevodul Moldovei, împreună cu Vlad al Munteniei, cu 

câte 1000 călăreţi trecură munţii ca să ajute pe Zăpolya la ase- 

diarea Sibiului, care ţinea cu Ferdinand. Şi în vreme ce el stătea 

sub zidurile cetăţii săseşti, Polonii făcură pregătirile, al căror re- 

zultat fu recucerirea Pocuţiei la sfârșitul lui Iulie 1531. 

1) Schuller, tom. 28, p 510, citat la Ursu, 0. c., p. 80. 

2) Hurmuzaki XI, p. 18. 
3) Ursu, |. e
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Petru Rareş. însă nu era omul care să lase să i-se ia aşa 
uşor prada, din mâini. şi adună o armată de 20.000 oameni şi 
începu expediţia de recuperare, dar făcu o mare greșală, trimițând 
înainte 6000 soldaţi sub conducerea lui Toma Barnovski şi Vlad, 
care fură bătuţi de Tarnovsky la Gvozdiec, în 19 August 1531, 
Atunci Petru, cu restul trupelor, şi aşa mai numeroase ca ale Po- 
lonilor, grăbi întru întâmpinarea inamicului, dar fu zdrobit de 
tactica superioară a generalului polon în 22 August, la Obertin, 
pierzând toate tunurile. Astfel Pocuția fu pierdută pentru totdeauna. 

Răsboiul nenorocit cu Polonii a avut urmări foarte impor- 
tante, căci în urma aceluia Petru Rareş a ajuns în conflict cu 
Turcii, ceiace a atras după sine şi schimbarea relaţiunilor cu Ar- 
dealul și Ungaria. 

Incă în Aprilie 1531, Polonii au trimis un sol la Inalta Poartă, 
ca să se plângă împotriva lui Petru Rareş, care s'ar fi lăudat că 
el a cucerit Pocuția cu știrea și aprobarea Sultanului. Soliman, 
care nu dorea să strice pacea cu Polonii Şi, afară de aceasta, avea 
nevoie de trupele moldovene în lupta împotriva lui Ferdinand, a 
poruncit Voevodului să restituie Pocuția. Rareş n'a ascultat, mâ- 
niind și mai tare pe Sultan, iar provincia tot a pierdut-o. Poate 

"că Petru Rareş, până în sfârşit, ar fi izbutit să împace pe Sultan 
cu daruri dacă n'ar fi venit la mijloc activitatea diabolică a lui 
Aloisi Gritti, pe care jocul evenimentelor şi ambiţia-i neînfrânată, 
înarmată de-o rafinărie fără pereche I-au făcut să-şi încrucişeze 
drumul vieţii cu al lui Petru Rareş. 

Am arătat mai sus că cei doi „Crai“ ai Ungariei n'au fost 
în stare să se dovedească unul pe celalt în cursul anului 1529. 
Anul următor însă a adus reînvierea Habsburgului, care, izbutind 
să-şi adune trupe numeroase, a cuprins Ungaria vestică. In toamna 
anului 1530 a format chiar o armată puternică, dându-i însărcinarea 
să meargă împotriva capitalei, subt ale cărei ziduri a ajuns în 31 Oc- 
tombrie 1530. Dacă n'ar fi fost înăuntru Gritti, care purta acum titlul 
de guvernator al Ungariei, Buda ar fi căzut în mâinile Nemţilor; itali- 
anul însă a apărat-o cu o energie uimitoare. Tot el a înduplecat pe cei 
doi beligeranţi să încheie un armistițiu şi a mers în persoană la Sul- 
tanul, ca să intervină pentru aprobarea aceluia. Gritti era acum la 
culmea măririi. Fiind. cel mai bogat bancher din Europa, el dă- 
duse sume uriaşe marelui vizir Ibrahim Paşa, prin care a ajuns 
în grația lui Soliman. In politica occindentală nu se lua nici o ho- 
tărâre mai importantă, fără a cere sfatul lui Gritti, fiul de doge din 

3
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Veneţia. Dar e! împrumutase sume foarte mari şi Craiului lanoș, 
care pentru dobânzi i-a zălogit veniturile tuturor episcopiilor din 

Ungaria și o mulțime de venituri regale din Ardeal. Zâpolya ajun- 

sese o păpuşă în mâinile acestui viclean agent diplomat, care, dis- 

punând de bani şi de favoarea puternicilor din Constantinopol, 

credea că poate să râvnească şi să ajungă orice. Nu e deci mi- 

rare că în sufletul lui a încolțit gândul să câştige şi un tron. In 

acest sens începu deci să lucreze la Inalta Poartă. La inceput: a 
aspirat numai la tronul Ungariei. Avuse prilejul să se convingă -că 
Zăpolya era un om slăbănog, lipsit de energie, iar Ferdinand de 

când, la 5 lanuarie 1531, fusese ales rege german, era: cu.totul 
absorbit de afacerile din Germania. Chiar dintre Unguri, mulţi ar 
fi văzut cu ochi buni de rege pe Gritti, în nădejdea că acest om 
cu mare influență la Poartă, va pune capăt răsboaielor turceşti, 

care, de ani, pusfiiau ţara în lung și lat.1) 

Când Petru Rareş, în urma cuceririi Pocuţiei, ajunse în dis- 

grația Sultanului, Gritti, în chip firesc, se gândi să întindă mrejele 

politicei sale levantine şi asupra Moldovei, pe care, după unele 

izvoare, avea de gând să o dea fiului său Anton. Cu toate că 

Gritti la început a lucrat în taină, totuşi gândurile lui au început 

să ajungă și la cunoştinţa celor interesaţi. Craiul loan ştia că 

„guvernatorul“ său plănuieşte să-i ia locul; tot el a vestit şi pe 

Petru Rareș, că-l ameninţă aceiaşi primejdie*din partea Italianului. 2) 

Domnul Moldovei vedea că a îniuriat pe Soliman și că, după în- 
frângerea dela Obertin, era înconjurat din toate părţile de inamici, 

Polonii îl dușmăneau, fiindcă le-a pricinuit atâta pagubă în oa- 

meni şi bani, cu răsboiul pentru Pocuția; mânia Sultanului nu 

spera să o poată îmblânzi, după ce acum era întețită prin unelti- 

rile lui Gritti. In fața unei situaţii atât de periculoase nu afla de 

cât o singură ieşire: să se arunce în brațele Imperialilor, duș- 

manii fireşti ai Turcilor. 

Aşa se explică schimbarea de front a lui Rareş, săvârșită în 

vara anului 1531. Incă în lulie 1531 după înfrângerea dela Ober- 
tin Voevodul trimite la curtea lui Ferdinand pe Grigore Litteratus, 
cum dovedesc credenţionalele publicate la Veress.2) Nu cunoaştem 

instrucţiile date acestei solii, dar ghicim rostul ei: Rareş îmbia, 

vechiului său prieten, alianță împotriva Craiului lanoș şi a Turci- 

1) Kretschmayer, Viaţa lui A. Gritti, p.58. 
2) Idem, ibidem, p. 63, 
3) O. c,, p. 228.
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lor. Nu cunoaștem nici rezultatul acestor tratative, căci prin Apri- 
lie 1532, se bănuia, numai, că Domnul Moldovei ar avea înţele- 
gere ascunsă cu Ferdinand. 1) | 

Gritti, presimţind că uneltirile lui au ajuns la urechile celor in- 
teresaţi, n'a prea îndrăsnit să se întoarcă din Constantinopol în 
Ungaria, până ce n'a plecat și Sultanul cu o oaste uriaşă, cu gân- 
dul de-a nu se opri până sub zidurile Vienei. Atunci, cu un fel 
de avangardă compusă din 500 călăreţi Greci şi Turci, şi 200 pe- 
destraşi, Italianul se îndreptă spre Ungaria, fiind convins că res- 
pectul de Sultanul care venea în urmă îl va apăra de orice gând 
rău al dușmanilor săi, care se sporeau mereu. 

- Ajungând la Nicopole a fost primit cu mare cinste de Paşa 
de-acolo, dar bolnăvindu-se de friguri, trebui să rămână pe loc 
mai multă vreme. Dar şi timpul acesta l-a folosit, adunându-și 
trupe cu sâmbrie. Plecă apvi mai departe, ajungând la Târgovişte, 
pe la mijlocul lui Aprilie 1532. Și aici i-se făcu primire solemnă 
și fu ospătat cu mare cinste, câteva zile. Din Târgovişte avea de - 
gând să treacă în Moldova, ca să aibă o „convorbire“ cu Voevodul. 
Dar avant-postul “trimis din precauțiune se întoarse aducându-i 
ştirea că Petru Vodă îl aşteaptă cu 15.000 soldaţi, și de bună 
seamă, cu sentimente nu tocmai prieteneşti. Atunci Gritti: se în- 
toarse în fugă la Târgovişte. După el sosiră daruri dela Petru 
Rareş, care-și exprima mirarea şi „regretul“ că s'a depărtat atât 
de grabnic dela hotarele Moldovei. Dar Italianul ştia cum trebuie 
interpretat acest „regret“ şi deaceia a raportat lui Soliman, care 
petrecea la Adrianopol. Darurile însă le primi şi apoi trecu munții 
în Ardeal. ! 

" Intr'aceia Sultanul ajunse la Belgrad; aici îi ieşi în cale 
Rareş cu daruri, ca să-l îmblânzească. Se arătă binevoitor hotărât, 
de sigur, să amâne răsbunarea pe mai târziu, pentru un prilej 
"mai prielnic. 

Când Gritti ajunse la Braşov, unde-i aştepta fiul său, avea 
o oaste de c. 12.000 oameni, între care mulți Români luaţi în 
sâmbrie. La Brașov a cheltuit mult cu întreținerea acestor soldați, 
dar în schimb a primit de la „guvernator“ privilegii întinse. De-aici, 
pe la sfârşitul lui Maiu, s'a îndreptat spre Sibiu, singurul punct 
întărit, unde se mai mențineau aderenţii lui Ferdinand. Oritti luă 
Sibiul sub' asediu, dar nu-l putu cuceri cu mijloacele slabe de 
care dispuriea, Plecă deci spre Oradea, iar. de-aici la Buda, 

1) Ursu, o, ce, p. 9%;
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unde fu primit cu mate pompă, apoi cobori la Eszek, întru 
întâmpinarea Sultanului. Acesta îl însărcină să asedieze şi să 
cuprindă orașul Strigoniu, lucru pe care nu fu în stare să-l ducă 
la îndeplinire. Intr'aceia Sultanul fu oprit în calea-i triumfală spre 

Viena, la mica cetate KOszeg, din care eroul Nicolae lurisici, cu 

o trupă de 1000 oameni, a ţinut pe loc marea oştire turcească, 

timp de 3 săptămâni. Rezistenţa micei garnizoane din Kâszeg a 

mântuit Viena, căci a dat răgaz Creştinilor să adune o armată de 

85.000 oameni. Turcii, crezând că cei din Kâszeg sunt ajutaţi de 

puteri supranaturale, temându-se apoi de forţele creştinilor, şi 

fiind decimați de lipsuri și boale, şi-au făcut calea întoarsă. Erau 

plini de furie împotriva Craiului lanoş, pe care-l socoteau pricina 

ruşinii suferite şi deaceia voiau să-i smulgă Slavonia şi să o ali- 

pească la Imperiul turcesc. Gritti, care abandonase asediul Stri- 

goniului, primi însărcinarea să împace pe Sultanul înfuriat. Şi îm- 

plini şi această misiune cu succes strălucit. Sultanul renunță la 

încorporarea Slavoniei, ba dete Craiului loan, în ajutor, trupe tur- 

ceşti. Gritti la întoarcere află pe Zâpolya lângă Tisa; el plecă mai 

departe spre Buda, iar Craiul avea să-l urmeze, cum le era înțe- 

legerea. Dar Craiul nu merse până la Buda, decât după o lungă 

ezitare, temându-se de vreo cursă din partea lui Gritti, care dis- 
punea acum în Ungaria ca un adevărat stăpânitor. 

Dar când credea că este mai aproape de realizarea visului 

său, pescuind în apă tulbure, s'a întâmplat un lucru neaşteptat: 

Ferdinand a cerut pace ia Inalta Poartă şi Soliman a încuviințat-o, 

la începutul anului 1533. Fiind şi chemat de Sultanul, Gritti grăbi 
la Constantinopol, unde sosi în 29 Aprilie 1533, cu hotărârea să 

împiedece aranjarea afacerilor din Ungaria peste capul său. Cu 

bani și prin prietenii săi atotputernici la Inalta Poartă izbuti să 

obțină ce dorea ; fu însărcinat de Soliman să medieze pacea între 

Ferdinand şi Zâpolya, care ambii au recunoscut supremaţia Sulta- 

nului. Norocul se părea că favorizează pe ltalianul, care voia să 
mijlocească pacea astiel, încâi între cei doi care se certau să fie 

el cel ce se bucură. Plecarea lui în Ungasia însă fu amânată până 

la începutul anului 1534. 

Gritti era aşteptat în Ungaria cu sentimente foarte duşmă- 

noase. Ferdinand nu avea încredere în el, Zâpolya îl ura, fiind 

convins că vrea să-i smulgă tronul, iar nobilii din Ardeal se agi- 

tau, fiindcă se lăţise svonul că vrea să prefacă ţara în paşalâc. 

In lipsă de documente, nu cunoaștem ţinuta lui Petru Rareș între
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1532-1534, dar e verosimil că el s'a mărginit să observe cu atenţie 
desfăşurarea evenimentelor, iar când a aflat că Gritti se apropie 
din nou de acele părţi, a dat, în ascuns, mâna cu duşmanii ace- 
luia, sporindu-le numărul cu unul foarte îndâriit. 

Gritti ghicea ce-l așteaptă, deaceia a dat poruncă fiului său 
Anton, care petrecea în Ungaria, să-i iasă înainte ia Braşov cu 
forțe armate, în stare să apere trecătorile, prin care avea să stră- 
bată din Muntenia în Ardeal. Când Anton Gritti, ascultând de 
porunca tatălui său, a trecut prin Ardeal spre Braşov, în ţinutul 
Bihorului a văzut cum Emeric Czibak, episcopul de Oradea-Mare 
înarma poporul cu gânduri dușmănoase faţă de Gritti, iar celalalt 
episcop al Ardealului, Statilius trimitea care cu provizii lui Petru 
Rareş. Gritti plecase din Constantinopol în 18 lunie 1534, însoţit 
de 7000 călăreți, iar 200 ieniceri formau garda lui personală. Ajun- 
gând la Silistra, a pus să spânzure pe un boier, cu numele Ilie, 
fiindcă nu i-a câştigat destul de repede corăbiile cu care să treacă 
Dunărea. 1) 

La Târgovişte au schimbat daruri cu Petru Rareş, ca cei 
mai buni prieteni, ei care se urau de moarte. Gritti trecu prin 
pasul Oituzului în Treiscaune, iar de-aici la Braşov, unde ajunse 
în 7 August 1534. Aici îl aştepta fiul său Anton, aducând şi el 
irupe, cu care oștirea lui Gritti se ridică la 3000-4000 oameni, 
Cu el avea și un al doilea fiu, Petru, în vârstă de 12 ani, 
Dupăce sosi la Braşov făcu o mare nesocotință, care-i prici- 
nui pieirea. A trimis o trupă, în frunte cu Batthyany şi loan Dâczy, 
ca să-i aducă pe Emeric Czibak, care se afla atunci la Felmer. 
Doczy, care tra duşmanul de moarle a lui Czibak, a întocmit ast- 
fel lucrurile, ca episcopul la vederea oamenilor lui Gritti să prindă 
armele şi atunci a fost tăiat bucăţi iar capul lui fu dus lui Gritti, 
care înspăimântat a exclamat: „Eu n'am voit aceasta“! Dar fap- 
tul săvârşit nu se mai putea reface! Nobilii duşmani ai Italianu- 
lui au folosit acest omor ca mijloc pentru fanatizarea poporului. 
Kun Kocsârd, Francisc Kendy şi Ştefan Mailat au adunat în 
scurtă vreme o armată de 50.000 oameni, adevărat: rău înarmaţi 
şi nedisciplinaţi. De comandant Suprem îu ales Românul Ştefan 
Mailat. Auzind despre aceste pregătiri îndreptate împotriva lui, 
Gritti a pătruns în Mediaş, împotriva voinţii Saşilor și s'a închis 
acolo, iar cetăţenii, cu femeile şi copiii lor, s'au retras în citadelă. 

1) Istvanfii, XII, p. 196. Cî. Revesz Gy. Gritti Lajos szereplese Magyar- orszâgon, în Erdelyi Muzeum, VII-VIII, p. 240 și passim, Ă
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Gritti nu se arăta îngrijorat, fiindcă cunoştea calitatea trupelor 

lui Mailat; afară de aceasta nădăjduia să-i vină ajutor dela Vlad 

din Muntenia, Zâpolya şi Petru Rareş; El nu ştia că cel dintâi, 

şi dacă ar îi voit, nu putea veni, fiindcă pasurile dinspre Țara 

Românească erau închise. loan Zâpolya putea să vină, dar nu 
voia ; chiar trimisese la Poartă o solie cu rugămintea să recheme 

pe Gritti, fiindcă umblă cu gândul să-i ia Domnia. A plecat, ce e 

drept, spre Ardeal dar s'a oprit la Oradea-Mare, ca să aştepte 

acolo desfășurarea evenimentelor. Petru Rareş a venit cu 12.000 

călăreţi, dar nu ca prieten, ci cu hotărîrea să ajute din toate pu- 

terile pe nobilii unguri, ca să pună capăt carierei aventurierului 
din Veneţia. 

La sfârşitul lui August începură să apară avantposturile ar- 

matei ardelene, vreo două mii de oameni, în desordine, care, fă- 

cându-şi şanţuri, se aşezară la o anumită distanţă de ziduri. Gritti, 

ieşind din cetate, a încercat să-i alunge, dar n'a izbulit, căci se 

țineau bine în şanţuri. Situaţia aceasta a dăinuit până în 23 Sep- 

temvrie, când a sosit, în sfârşit, armata principală. Pe-atunci Gritti 

era bolnav de friguri, incapabil să ia vre-o. hotărire. Se vorbea că 

unii dintre căpitani sunt gata să-l părăsească, trecând la inamic. 

Mulţi îl sfătuiau să fugă, căci avea posibilitatea să se strecoare 

din cetate. El însă primi sfatul lui Dâczy şi Batthyany, care- -l în- 
demnau să intre la învoială cu duşmanul. 

Incepură tratative, care fură zădărnicite de însuş Dâczy, când 

văzu că Ardelenii cer exirădarea lui, ca să-l pedepsească, fiindcă 

a provocat uciderea lui Czibak. In 27 Septemvrie îi sosiră lui 

Mailat şi tunurile, cu care începură a bate acolo, unde fortifica- 

țiile nu erau încă isprăvite. In cetate, situația începea să fie des- 

perată, proviziile şi iarba de puşcă erau pe gălate, soldaţii trăiau 

cu carne de cal. In noaptea dintre 28 spre 29 Septemvrie zidurile 

fură năruite de artilerie, dar îndărăptul lor era un val de pământ 

şi lemne, subt al cărui scut rezistența ar fi fost cu putință timp 

mai îndelungat. Dar atunci pe neaşteptate ieşiră din citadelă oră- 

şenii, şi începură a trage asupra casei în care zăcea bolnav ne- 

fericitul Gritti. Ei puseră steag alb, traseră clopotul dela biserica 

cea mare şi începură a chema cu glas mare pe asediatori să intre 

în cetate, căci e momentul prielnic. Gritti, fiind informat despre 

starea lucrurilor, şi-a adunat toate forțele, şi s'a ridicat, căci nu 

voia să moară în pat. S'a suit pe cal iar pe servitorul său, Ma- 

teiu Stoian, l'a trimis la căpitanii unguri, ca să-i îndemne Ia
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rezistență. Acesta -se întoarse cu vestea că totul e pierdut: 

Ungurii l-au părăsit; au deschis porţile abia zidite şi au dat 
drum duşmanului care a năvălit prin deschizători, strigând: „Nu 
Vă temeţi Ungurilor, că n'are să Vi sc întâmple nimic!“ Soldaţii 

unguri ai lui Gritti s'au năpustit asupra Turcilor, măcelărindu-i. 

Gritii ar mai îi putut face o ultimă încercare să fugă, dar boala 
îi paralizase toată puterea de voință. A ales calea cea mai ne- 

sigură, dându-se în mâinile lui Petru Rareş. Acesta i-a cerut 

extrădarea celor doi fii, iar pe urmă când a ieşit e! din cetate, 

l-au dus înaintea lui Petru Rareş. Voevodul i-a adus la cunoș- 

tință cu un zimbet ironic că-şi va ţinea cuvântul dat şi nu-l va 

ucide, dar trebuie, conform altei promisiuni, să-l predea nobililor. 

In noroiul drumului a căzut în genunchi, iar Călăul i-a luat capul. 

Despre nenorociţii fii ai lui Gritti n'a mai auzit nimeni; Rareş 

le-a curmat firul vieţii. 1) 

Numai după tragedia lui Gritti, Zâpolya veni în Ardeal şi 
convocă o dietă la Turda, pe ziua de 28 Octomvrie 1534. Aici 

nobilii răsculați cerură cu insistenţă, ca în locul ucisului Czibak 

să fie numit voevod al Ardealului Ştefan Mailat. Deşi Martinuzzi, 

care de la moartea lui Czibak era episcop de Oradea-Mare și 

vistiernic al ţării, l-a făcut atent că Mailat a fost și rămâne omul 

lui Ferdinand, Zâpolya n'a îndrăsnit să se opună dorinţii răscula- 

ților. Se credea că această numire s'a făcut şi cu voia lui Petru 

Rareş. 2) Mailat, fireşte, în noua sa calitate, a jurat credinţă lui 

Zâpolya. Ferdinand, văzându-se ameninţat să piardă ori-ce influ- 

ență în Ardeal, începu să caute cu mai multă sârguinţă alianța 

lui Petru Rareş. La aceasta îl îndemnau şi Saşii din Sibiu, având 

în vedere că Domnul Moidovei avea sub ascultarea sa pe Săcui; 3) 

de aceiaşi părere era şi Thurz6.£) 

Situaţia era de atare că Ferdinand şi Petru Rareş trebuia 

să facă o legătură mai strânsă, având să combată pe acelaş ina- 

mic: Turcii. Cu toate acestea, tratativele pentru încheierea unei 

alianţe s'au irăgănat foarte mult. După cât se pare, Ferdinand, la 

început, nu era înclinat să cedeze în Ardeal posesiunile, pe care i 

le donase Craiul Jânoş şi pe care el, ocupându-le, le deţinea de 

1) Kretschmayer, o. c., passim, Bethlen, I, 214, 

2) Ursu, o. c., p. 120, 

3) Veress, o. c., p. 241. 
4) Hurm, II, 2, p. 89,
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fapt. O altă piedecă în calea realizării unui acord era chestiunea 
polonă. 

In Decemvrie 1534 se începu schimbul de solii, care con- 
tinuă şi la începutul anului următor, iar în 17 lanuarie 1533 Fer- 
dinand, în sfârşit, redactă actul prin care recunoaşte lui Petru 
Rareş dreptul de stăpânire a Ciceului, Cetăţii de Baltă, Ungura- 
şului şi a Bistriţii.1) Nu avem dovadă că documentul publicat în 
Hurm. |, 1, No. 87, ar fi din 1535, cum crede Ursu. Ca răspuns 
la donaţiunea amintită, Petru Rareş şi boierii săi dau un act oma- 
gial în 4 Aprilie 1535.2) Are forma obişnuită a hrisoavelor de 
acest fel. Petru Rareş se obligă a nu lăsa pe Turc să treacă prin 
țara sa, dacă îi va sta în putinţă, iar dacă nu-l va putea împie- 
deca, va aviza pe Ferdinand. Chemat la Poartă, nu va asculta ori, 
dacă va fi nevoit să meargă, va face de știre aliatului său. Dacă 
va scăpa de jugul turcesc, va trimite în tot anul o solie omagială 
la curtea lui Ferdinand. In caz că va fi scos din domnie de Turci, 
Ferdinand să fie dator a-l restitui în scaun. In acest act nu se 
vorbeşte nimic de ajutorarea Ferdinandiştilor în Ardeal. Amintește 
însă Ferdinand în răspunsul său că pentru eventuale servicii în 
Transilvania se obligă a da Voevodului un subsidiu anual de 6000 
ducați. şi asigură privilegii pentru negustorii moldoveni.3) Dar, ce 
e mai interesant, Rareş continuă a întreține legături și cu Craiul 
Jânoş. 

Din toate acestea apare că Domnul Moldovei în legăturile 
sale cu Habsburgul ţintea un singur lucru: să găsească un spri- 
jin împotriva Turcilor, fiind convins că Sultanul n'a renunțat la 
gândul de a-l pedepsi pentru îndrăsneala cu care i-a nesocoltit 
poruncile în chestia Pocuţiei şi a dat pe Gritti în mâinile duș- 
manilor săi. Ferdinand, din partea lui, încă voia pe Rareş de aliat 
împotriva Păgânilor, dar deocamdată avea arzătoare trebuință de 
trupe moldovene, ca să smulgă stăpânirea Ardealului din mâinile 
rivalulu; său. Lui Petru Rareş însă până la apropierea primejdiei tur- 
ceşti, îi era mai de grabă să se răfuiască cu Polonii, căci rana pri- 
cinuită de pierderea Pocuţiei şi de înfrângerea de la Obertin nu voia 
să se închidă. In Maiu 1535, el porni împotriva Poloniei, care era 
încurcată în răsboiu cu Moscoviţii, năvălind în Pocuția ȘI pus- 

1) Hurm. II, 1, p. 91. 

2) Hurm. |, 1, p. 91-93. . 
3) Ursu, o. c., p. 127.
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tiind-o în lung şi lat.1) Când însă auzi că Soliman s'a întors 
acasă din Azia, unde a purtat răsboiu cu Perşii, se grăbi să ceară 
intervenţia lui Ferdinand în interesul păcii cu Polonii. La sfârşitul 
anului 1535 şi anul următor, Ferdinand a și intervenit, de mai 
multe ori, la regele Poloniei, ca să-l înduplece să încheie pace 
cu Petru Rareș. Dar Polonii, de-oparte socotind exagerate preten- 
țiunile Moldoveanului, iar de alta având siguranţa că Sultanul îi 
va răsbuna încurând, n'au voit să încheie pace. 

Roadele politicei nesocotite a lui Petru Rareş n'au întârziat 
să se arate. loan Zâpolya, cunoscând intrarea Moldovei în sfera 
de influenţă a Habsburgilor, se crezu deslegat de orice obligament 
faţă de vechiul său aliat şi îi smulse cetatea Ungurașului. Aceasta 
a avut loc înainte de 31 lulie 1536. Nu ştim mai de-aproape 
între ce împrejurări s'a întâmplat căderea cetăţii Unguraşului; un 
document din anul următor ne spune că Barnabaş Nagy şi Ladislau 
Dul de Dobric, oamenii lui Jânoş, „au pătruns în ea, pentru păs- 
trarea patriei cu preţul unor primejdii mari“ şi „n'au putut-o eli- 
bera definitiv din mâinile Românilor, decât cu multe daruri şi 
amenințări“, 2) iar alt document spune că a fost luată „arte et 
dolo“. 3) 

Odată cu cetatea au fost pierdute şi următoarele sate, care 
alcătuiau dominiul aceleia: Unguraș, Mintiul-Gherlei, Sasnireş, 
Gherla, Benediug, Fizeş, Ciaba, Boda, Țop, Batiu, Cutca, Oşor- 
heiu, Nicula, Vița, Sânmărtin, Chiraleș, Sâniacob, Sâmbou, Chin- 
telnic, Arcalia, Șomfalău, Săreţel, Cămăraşul, Petrihaza, Salatiu, 
Țentea, Bozcut, Bozieş, Măhal, Sântioana, Ruşi, Arpaşteu, Sâmbo- 
telic şi Cheţiu. Despre stăpânirea moldoveană în Unguraş în curs 
de aproape 7 ani nu avem decât 2 ştiri, ambele din 1530. Intr'un 
document, publicat de autorul acestui studiu, e amintit ca pârcălab 
al Unguraşului Rohaiu, în 25 Ianuarie 1530, iar în 24 Octomvrie 
al aceluiaşi an Mateiu, vistiernicul lui Petru Rareş, care petrecea 
în cetate,cere Bisiriţenilor să trimită Domnului său la Rodna 30 
care cu pâne şi vin, €) 

Cetatea Unguraşului a fost dărâmată, iar din materialul ace- 
leia a fost clădită cetatea Gherlei, care a fost terminată în 1540. 

Căderea Ungurașului a fost prima pierdere dureroasă a lui 

Î) Ibidem, p. 129. , 
2) Monografia jud. Solnok-Dobâca (în ungureşte) il, p. 108. 
3) Vezi și Cronica Săcuilor, p. 636. 
4) Anuarul Inst. de Istorie Naţională, pe 1913, p. 319.
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Rareş şi începutul coboririi lui. Atunci încă nu-şi da seama de 
primejdia ce-l ameninţă, fiindcă avea încredere în noii săi aliaţi, 

Habsburgii. Acestora le cerea să înceapă răsboiul împotriva Necre- 

dincioşilor, lui să-i trimită 15.000 soldaţi, iar el va ridica 40.000 

oameni, care împreună cu 25.000 Transilvăneni, vor lua lupta cu 

ei. Cu aceste puteri se poate ajunge până la Constantinopol. 1) 
Sultanul n'a venit în 1537, cum se aştepta; Petru Rareş caută 

deci să soluţioneze chestia polonă, cerând Pocuția cu o stăruinţă 

neînfrântă. Dar dintr'o scrisoare a Voevodului, datată în 3 Iulie 

1537, aflăm că regele Poloniei amenință că va veni împotriva 

Moldovei cu 70.000 oameni. Zadarnice fură toată sforțările lui 

Rareș, care se provoca la drepturile istorice asupra provinciei şi 
la sentimentele creştineşti ale Craiului polon, Sigismund. Acesta 

a rămas neînduplecat şi astfel, în August 1537, tratativele fură 

rupte. Furtuna se apropia. Dinspre nord biata Moldovă era ame- 
nințată de Polonii, care încheiaseră armistițiu pe 5 ani cu Ruşii, 

dinspre răsărit de Tătari, iar dinspre apus de Zâpolya. In fața 

uriaşului pericol Petru Rareş s'a arătat vrednic de marele său 

părinte. Când la începutul anului 1538, Polonii, neaşteptând so- 

sirea Turcilor, au pătruns în Moldova, Rareș le-a ieşit în cale și 

la 1 Februarie 1538, i-a zdrobit într'o crâncenă bătălie, lângă 

Siret, după care s'a repezit în Galiţia, pe care a pustiit-o cu fier 

şi foc. 

Polonii, înspăimântați de această înfrângere, au pus în pi- 

cioare, cu mari jeitfe, o armată nouă de 20.000 soldaţi și au tri- 

mis 0 solie la Inalta Poartă, ca să se plângă -împotriva lui Rareş, 
şi să îndemne pe Sultanul, să grăbească cu expediţia plănuită 

împotriva lui. Creştinii, dacă ar fi voit, ar fi putut mântui Moldova. 

Ferdinand şi cu Zăpolya, de frica Turcilor, au încheiat pace la 
Oradea-Mare în 24 Februarie 1538; asemenea s'a împăcat şi îm- 

păratul Carol V cu Francisc |, regele Franţei; aşa că cel puţin 

Habsburgii ar fi putut să-şi îndrepteze toate puterile împotriva 

Necredincioşilor. S'a repetat însă ceiace s'a întâmplat şi cu pri- 

lejul altor expediţii turceşti: principii germani nu s'au mișcat, când 

au văzut că primejdia nu bate la propria lor poartă şi așa au 

lăsat să cadă o ţară creştină. Cât priveşte Polonia, am văzui că 

regele acestei țări a dat mâna cu duşmanii Creștinătăţii. 

Dar catastrofa Moldovei n'ar fi luat proporţii atât de dure- 

1) Ursu, Petru Rareș, p. 40,
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roase, dacă mar fi survenit şi un motiv de ordin intern: boierii 

țării au trădat pe Petru Rareş, conspirând cu Păgânul. 

Toate făceau ca tragedia să fie de neînlăturat. 

In Iulie 1538, când Sultanul pleca din Adrianopol cu 200.000 
ostași și numeroase îunuri, cei 20.000 Poloni de sub comanda 

lui Tarnovski s'au îndreptat spre Hotin, pe care l-au luat sub 

asediu, în 18 August 1538, fără însă a-l putea cuceri. In aceiaşi 

vreme hoardele tătare s'au năpustit asupra Moldovei dinspre răsă- 

rit, dar viteazul Domn i-a întâmpinat la Ştefăneşti, svântându-i în 

bătaie. Voia acum să meargă împotriva Polonilor, dar intervenţia 

lui Ferdinand şi Zăpolya a determinat pe beligeranţi la pace, 

care s'a încheiat la începutul lui Septemvrie 1538, cu mari jertfe 

din partea Voevodului: renunţarea la Pocuția şi liberarea prizo- 

nierilor. A cerut în schimb în ajutor armata lui Tarnovski de la 
Hotin împotriva Turcilor, dar fu refuzat. 

In 7 August, Sultanul era la Dunăre, unde l-a întâmpinat 

solia omagială a lui Zâpolya, dar în zadar a invitat. şi a aşteptat 

şi pe Rareş să-şi plece capul. Având 60-70 mii oameni şi exem- 

plul părintelui său care cu forțe mai mici a îndrăsnit să înfrunte 

mânia lui Mohamed al doilea, spera să poată şi el, la un 

loc potrivit, să pregătească aceiaş soartă lui Soliman Magnificul, 

care la 9 Septemvrie şi-a făcut intrarea în laşi. Rareș s'a întărit 

într'o tabără, așteptând cu încredere pe Păgân. Dar când Turcii 

se apropiară de tabără, i-se aduse la cunoştinţă că boierii trădă- 

tori se pregătesc să treacă la inamic. Zadarnic îi rugă cu lacrimi 
Domnul, ei îl părăsiră, în frunte cu Mihul. 

Atunci Domnul, urmărit de călăreții tătari, fugi spre Hotin 
ale cărui porţi le află închise, se întoarse atunci şi se înfundă în 
munţi. In 15 Sepiemvrie, Soliman intră în Suceava şi aşeză în 
scaunul domniei pe Ştefan Lăcustă. 

Rătăcirea lui Petru Rareş prin munții ce despart Moldova de 
Ardeal e descrisă cu amănunte de cronicarul oficial Macarie şi 
după el de Grigore Ureche. 

Noi vom da aici varianta pe care o povesteşte Anton Veran- 
cici în cronica sa. t) 

Povestirea lui e următoarea. 

Petru Rareş a fugit noaptea, încunjurând drumurile umblate 
şi a ajuns teafăr, la cetatea Hotinului. Aici a chemat pe pârcâla- 

]) Monumenta Hungariae Historica, Il, p. 94, 

+
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bul cetăţii și i-a cerut să-i deschidă poarta, dar acela, în loc să-l 
primească înlăuntru l-a înjurat şi l-a ameninţat că-l va prinde. 
Atunci, Voevodul a luat calea „spre dreapta“ şi cu mare încunjur 
a ajuns la Prut, ca să treacă de-aici în Transilvania. Inti?o noapte, 
unii dintre î"soţitori, jăfuindu-l de o parte a comorilor, au fugit. 
In ziua următoare şi-a continuat drumul şi ajungând într'o pădure, 
a fost atăcat de niște țărani, luându-i şi aceștia o parte din bani. 
O parte dintre însoțitorii lui au fost ucişi, iar alţii fugăriţi, rămâ- 
nând-i numai 25 tineri, cu care ajuns la o mânăstire, numită 
„Piatra lui Crăciun“, unde avea să petreacă noaptea următoare. 
Când a fost pe la miezul nopţii, a sculat pe însoțitori, strigând 
că se apropie cei care-i gonesc din urmă. Aceia pregătiră totul 
în grabă, temându-se şi ei de mânia urmăritorilor, fiindcă au ur- 
mat pe Petru Rareş până aici. Voevodul şi-a ales dintre toţi caii 
Care-i avea, unul, care fusese, se spune, a lui Gritti, de călărit, 
iar altul de povară, pe care a încărcat lucrurile cele mai 
preţioase, ce i-au rămas, după atâtea nenorociri. Tinerilor, 
care-l însoțeau, le-a poruncit să plece pe altă cale, ca să nu 
fie aflați și ucişi împreună cu el, designând un punct unde 
aveau să se întâlnească iarăși. l-a mai sfăluit, că dacă vor fi 
întâlniți de prigonitori să le spună, că el, Voevodul, într'o 
noapte, a -fugit din mijlocul lor şi nu ştiu unde se ascunde; 
să meargă apoi la noul Voevod, spre-a “încunjura mânia lui. 
Suindu-se apoi pe cal şi luând ae frâu pe cel cu povara, s'a afun- 
dat în munţi cu gândul să treacă în Transilvania şi să ajungă în 
cetatea Ciceului, unde-i era adăpostită familia. Inaintând a ajuns 
prin prăpăstii de munţi, încât nu ştia singur unde se află. După 
2 nopţi nedormite, în a treia sa culcat puţin lângă un arbore, dar 
calul cel cu povara s'a speriat şi a fugit prin pădure. Şi-a conti- 
nuat drumul mai departe, dar rupt de oboseală s'a lăsat puțin 
jos, ca să se mai odihnească. Pre când s'a trezit, dispăruse şi 
celalt cal de călărie. Acum pierduse tot ce putea pierde. Porni pe 
jos, rătăcind la întâmplare, căci nu mai cunoștea nici direcţia în 
care trebuia să meargă. 

S'a întâmplat, întraceia, că Ştefan Mailat stătea din porunca 
Craiului loan, cu tabără sa aproape de Oituz, ca să împiedice in- 
irarea “Turcilor în Ardeal. Acesta aflase prin spionii lui din Mol- 
dova că Petru Rareş, alungat fiind din domnie, rătăcește prin 
munţi. Trimise deci oameni, cunoscători ai cărărilor de munte, ca 
să-l caute și să-l aducă în tabăra lui. Unul dintre aceştia, un Să-
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cui, a găsit un om care mergea prin munţi fără nici un rost, sin- 
gur, palid, cu capul gol şi picioarele rănite, clătindu-se de slab. 
Spunea că de patru zile n'a luat mâncare în gură, n'a dat trupul 
odihnei, nici ma dormit. Săcuiul i-a adus la cunoştinţă că a ve- 
nit să-l caute şi să-l ducă la Ştefan Mailat. Atunci Petru Rareş a 

început să-l roage cu stăruință să nu-l ducă la Mailat, care-i este 
duşman. Acela s'a lăsat înduplecat și l-a dus la alţi Săcui care se 

aflau în apropiere, iar aceia, cedând rugăminţilor şi promisiunilor 
lui Petru Rareş, l-au ajutat să ajungă,în Ciceu. 

Sâmbătă, în 28 Septembrie 1538, în răsăritul soarelui, cei din 

Ciceu văzură cu mirare pe Voevod la poarta cetăţii. EI intră şi se 
închise în Ciceu. 

loan Zâpolya nu se îndoia că din Moldova Sultanul va trece 
în Ardeal, de ale cărui hotare se apropiase; de aceia s'a grăbit 
să ia toate măsurile de apărare, cerând ajutor, în înţelesul păcii 
de Oradea-Mare, şi dela Ferdinand. Svonurile despre pregătirea 
creştinilor, apropierea iernei precum şi darurile lui Zăpolya, l-au 
determinat pe Soliman să plece acasă, încărcat cu comorile lui 

“Petru Rareş, pe care le-a aflat ascunse în Suceava. După ce a 
aşezat pe Ştefan Lăcustă în scaunul domniei şi după ce a rupt 
sudul Basarabiei din corpul Moldovei şi l-a alipit ca raia la Ce- 
tatea-Albă, a ieşit din ţara, pe care Tătării o pustiiră în mod în- 
grozitor. 

Zăpolya, după ce a văzut că primejdia turcească s'a depărtat 
de hotarele ţării sale, a hotărît să se folosească de noua întorsă- 
tură a lucrurilor, ca să smulgă Moldovenilor cele două cetăţi, Ci- 
ceul şi Cetatea-de-Balţă. La cea dintâiu a trimis pe Gheorghe 
Martinuzzi, care a înconjurat Ciceul şi l-a asediat 4 luni de zile, 
fără să-l poată cuprinde. Cronicile noastre interne spun că Petru 
Rareş era să fie şi aici victima trădării. Pârcălabul Dracşin şi VIă- 
dica Anastase, aflători în cetate, având înțelegere cu Ştefan Lă- 
custă, au voit să-l dea pe Rareş în mâinile dușmanilor. Dar acela 
a prins de veste și prin o apucătură isteață a izbutit să trimită 
afară din cetate pe cei doi conspiratori şi să închidă porțile în 
urma lor. Dar, la sfârşit, poate silit de lipsa proviziilor, tot a pre- 
dat cetatea. Verancici ne spune că cu prilejul predării ar fi avut loc 
o convorbire între Rareș şi Martinuzzi. Când acesta se lăuda că 
e întâiul sfetnic şi fruntaș al lui Zâpolya, Voevodul i-ar fi răspuns: 

„Cu puţin înainte de aceasta şi eu am fost întâiul şi cel mai 
mare în Moldova. Dar să ştie toţi aceia care primesc și deţin pu-
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terea în conducerea lucrurilor dela alţii, că dacă se mândresc Şi 
se încred, vor cădea în ruşinea şi nenorocirea, în care mă vezi 
acum cufundai pe mine“, | 

Cât de adevărată a fost această profeție, privitor la Marti- 
nuzzi | Astfel a ajuns din nou în stăpânirea Ungurilor Ciceul şi 
îndată după aceasta şi Cetatea-de-Baltă. Rareş a rămas în cetate, 
ca prizonier politic, sub pază. 

Se cunoaște din cronicarii noştri, povestea despre chipul cum 
ar fi trimis Rareş o- scrisoare la Sultanul, prin care i-a cerut ier- 
tare și voie să meargă la Inalta Poartă spre a se justifica în faţa 
lui. Această povestire nu conglăsuește cu o scrisoare a lui Petru 
Rareş, care spune că loan Zâpolya l-a p:ins, la sfatul lui Ştefan 
Mailat, şi l-a trimis la Sultanul. Incă în 1539 se vorbea de inten- 
țiunea Sultanului de a-i reda tronul.1) Atâta e sigur că în Ianuarie 
1540 a plecat la Constantinopol, unde a ajuns prin 23 Iunie. Cu da- 
ruri bogate duse Sultanului şi familiei sale, precum şi cu puterea lui 
de convingere, a obţinut iertarea. Intâmplările din Moldova favorizară 
năzuința lui Rareş pentru recâştigarea tronului. Boierii, nemulţumiţi cu 
domnia lui Lăcustă, I-au ucis și au ridicat în locu-i pe portarul de Su- 
ceava, Alexandru Cornea, care de voie-de-nevoie, a intrat în sfera in- 
fluenţei Creştinilor și a atacat raiaua Cetăţii-Albe. Sultanul, ca să 
pună capăt anarhiei din Moldova, a redat domnia lui Petru Rareş. 
In 19 Ianuarie 1541 plecă din Constantinopol cu 3000 de Turci. 
Cornea îl aşteptă la Galaţi, dar Moldovenii lui trecură de partea 
lui Rareş. Odată cu domnia, el îşi pierdu şi viaţa. Petru .Rareş 
începu a domni a doua oară, peste Moldova Ciungărită şi despo- 
iată de posesiunile din Ardeal. Toate străduinţele lui s'au îndreptat 
spre recâștigarea acestor din urmă și astfel aceste străduințe for- 
mează relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal în a doua domnie a 
lui Petru Rareș. 

  

1) Hurm. II, 4, p. 200,
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RELAȚIUNILE 
DINTRE ARDEAL ȘI MOLDOVA 

IN JUMATATEA A DOUA A VEACULUI XVI. 
In urma catastrofei dela Mohaciu, regatul Sfântului Ştefan a 

fost sfâşiat în 2 părți: una a ajuns subt stăpânirea Habsburgilor, 

jar ceialaltă a devenit regat naţional subt loan Zăpolya. 
Intre cei doi rivali, Ferdinand Habsburgul şi Craiul loan lu- 

crul a ajuns la luptă, dar când au văzut că în curs de 12 ani nu 

se pot dovedi cu puterea armelor şi fiind ameninţaţi de Turc, au 

încheiat pacea dela Oradea-Mare, în 1538, așa, ca să domnească 
fiecare peste partea de ţară pe care o avea în stăpânire, iar după 

moartea lui Zâpolya, unitatea Ungariei urma să fie restabilită subt 
sceptrul Habsburgilor. 

Craiul loan n'a fost sincer la încheierea acestui acord, fiindcă 

nu se putea împăca cu gândul să nu aibă urmaş din sângele său, 

căruia să-i poată lăsa moștenire coroana câştigată cu atâta trudă 
şi de aceia se căsători nu peste mult cu Izabela, fiica regelui polon. 

In 7 lulie 1540, când petrecea în Ardeal, ca să suprime revolta 

Românului renegat Ştefan Mailat, care râvnea la tronul ţării, primi 

ştirea foarte îmbucurătoare pentru bătrâneţele sale chinuite de boală, 

că i-s'a născut un fiu: Ştefan, în domnie: loan Sigismund. Când 
simţi că i-se apropie sfârşitul, lăsă lui Gh. Martinuzzi, episcopul 

de Oradea-Mare, sarcina grea de tutor al nevârstnicului său fiu 

şi cu limbă de moarte îi legă de suflet să asigure fiului tronul şi 

țara tatălui. Prin aceasta obligaţiunile stipulate în pacea dela Ora- 

dea-Mare îşi pierdură orice valoare. o 

Astfel luă ființă, după frământări de câţiva ani, principatul 

neatârnat al Ardealului. Această ţară, locuită în cea mai mare parte 

de Români, ajunge să aibă aceiaşi formă politică ca şi Moldova 
şi Ţara Românească, să devină principat autonom, asupra căruia 

Impăratul turcesc, pretindea că are drept indiscutabil de suzerani- 

tate. Relaţiunile dintre cele trei ţări, în urma sorții comune în sfera 

de influență a uriaşului imperiu turcesc ajuns la apogeu subt So- 

liman ll Magnificul, au devenit tot mai strânse, astiel că istoria 
lor nu mai poate fi studiată izolat, 

Scopul acestui studiu este de-a aduce, cu ajutorul istorio- 

grafiei ungureşti, câteva contribuţii la cunoaşterea relaţiunilor din- 

tre Ardeal şi Moldova, în jumătatea a doua a sec. XVI, fără a 

trece cu vederea nici evenimentele contemporane din Muntenia.



I. DOMNIA A DOUA A LUI PETRU RAREȘ. 
Indată după moartea lui loan Zăpolya, Martinuzzi convocă 

Staturile ţării la dieta dela Rakos, unde loan Sigismund fu pro- 
clamat rege, iar guvernarea pe timpul minorităţii noului rege fu 
încredințată Călugărului („Frater Gyărgy“, cum îl numesc Ungurii), 
Petru Petrovici şi Valentin TOrOk. Pacea dela Oradea-Mare era 
desființată acum și de drept. 

Martinuzzi, a cărui voință diriguia moştenirea Craiului Ioan, 
ma urmărit nimicirea acestei păci, ascultând orbeşte de poruncile 
testamentului ce i-s'a încredinţat, ori din motive egoistice, ci din 
înalte consideraţii patriotice. 1) EL urmărea ţinta de-a restabili uni- 
tatea Ungariei între graniţele ei dinainte de 1526. La aparenţă şi 
pacea dela Oradea-Mare _ţintea acelaşi lucru: restabilirea unităţii 
subt Habsburgi; numai cât că executarea ei în acele momente 
era cu neputinţă din pricina Turcului. Dacă Călugărul ar fi cedat 
Ardealul lui Ferdinand, atunci Soliman ar fi năvălit numai decât 
în Ungaria. şi ar fi cuprins-o, căci Habsburgii, hârţuiţi de certe 
religionare în Ungaria şi ameninţaţi din apus de Franţa, nu l-ar fi 
putut împiedeca. Se cerea deci o politică plină de precauţiune, 
care să dea lui Ferdinand timp de-a aduna trupe îndestulitoare 
pentru apărarea Ardealului. Dar Habsburgul nu avea încredere în 
Martinuzzi, pe care îl luă subt asediu în cetatea Buda comandan- 
tul său Lers. Asediul se sfârşi cu un mare eșec. Rezultatul fu că 
Soliman găsi bun prilej de a năvăli în Ungaria, sub pretextul că 
merge în ajutorul minorului loan Sigismund, pe care tatăl său, pe 
patul de moarte, i-a recomandat în graţia puternicului Sultan. 
Armata turcească a bătut trupele imperiale comandate de Rogen- 
dorf şi astfel când, în 26 August 1541, sosi însuşi Soliman, ceta- 
tea Buda i-a căzut în braţe ca un fruct copt. Soliman a luat în 
stăpânirea sa fosta capitală a ţării, zicând că de-aici va putea 
apăra mai bine moștenirea protejatului său. Cu aceasta incepe în 
Ungaria dominaţiunea turcească, care a ținut mai bine de 150 ani. 

Astfel Ungaria fu împărțită în 3 părți: regatul habsburgic, 
teritoriile ocupate de Turci, cari se sporeau din zi în zi, şi regatul 
național al lui loan Sigismund. 

1) Aceasta este părerea generală a istoriografilor maghiari; părere con- trară, vezi: Kopf: Castaldo Erdâlyben, Hadtudomânyi Kâzlemenyek 1896; un studiu de valoare, care va fi adese citat, fiindcă conţine multe știri necunos- cute, privitoare la trecutul nostru.
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Viaţa naţională a poporului unguresc a căutat scăpare între 
hotarele acestui stat din urmă, care însă avea să treacă prin multe 
frământări până să-și asigure existența subt suzeranitatea Sulta- 
nului. Ferdinand, neputincios, dar nerăbdător, voia să ia Ardealul 

„cu armele, iar Martinuzzi, de frica Turcilor, se străduia să men- 
țină, deocamdată, status-quo. In cursul luptelor ce s'au iscat între 
cei doi rivali, Moldova era împinsă în mod fatal de împrejurări 
să se amestece şi să joace un rol însemnat. 

S'a mai întâmplat, cum am amintit, că Ştefan Mailat, am- 
bițiosul Voevod al Ardealului de origină română, a început în Ar- 
deal o mişcare, despre care credea că-l va conduce, în acele vremi 
tulburi, la tronul de principe. 

Mailat spera la început că în năzuința sa spre comnie va 
avea sprijinul Sultanului, cum declarase în dieta dela Berethalom, 
la 21 Septembrie 1540, ceauşul Sinan, care însă, după cum s'a 
dovedit, a lucrat peste instrucţiile stăpânului său. In 25 Maiu 1541 
a apărut înaintea staturilor ardelene, adunate la dieta din Şinca-Mare, 
alt ceauş care a expus voința nesirămutată a lui Soliman astfel: 

„Puternicia mea a aflat despre tulburările provocate de Mailat 
şi Emeric Balassa. Dar eu am dat ţara fiului lui loan Craiul; ei 
însă nu vreau să asculte de porunca mea, ci înclină spre Ferdi- 
nand şi cer ajutor nemţesc. Au aruncat dări peste măsură de grele 
asupra Ardelenilor; dela Săcui au cerut, de poartă, la început 50, 
iar acum în urmă 25 aspri. Am cuprins Ungaria cu sabia şi nu 
permit să fie asupriţi robii mei. Din toată puterea am dat ţara fiu- 
lui lui loan şi nu voi suferi să se facă ceva împotriva voinţei mele. 1) 

Sandjacul de Vidin și Voevodul român au primit ordin să 
intre în Ardeal şi, dacă Mailat şi Balassa nu se vor supune lui loan 
Sigismund, să-i alunge din țară şi să pedepsească pe cei neascultători, 

Cuvintele hotărite .ale Sultanului au intimidat pe numeroșii 
partizani ai lui Mailat, iar staturile ardelene au decis să jure; cre- 
dință lui loan Sigismund. Sultanul și-a îndeplinit ameninţarea. In 
vreme .ce oastea lui se îndrepta, pe la mijlocul lui lunie 1541, 
spre Buda, s'a lăţit vestea, că Voevozii români se pregătesc să treacă 
munţii. 2),- “Petru Rareș, mândrul Voevod din prima stăpânire, e silit 
acum să asculte de Soliman, dela care recăpătase domnia între 
condiții grele şi umilitoare, şi la porunca lui trebuia să meargă 

i) Ed, orszăggyiilâsi emilekek, |, p. CE N. orga, Geschichte des osm. 
R. III, 

pă Era, orsz. eml, |. p. 27.
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în Ardeal, ca să aducă la supunere pe cei revoltați împotriva atot- 
puternicului Padişah. 

Aici a adus el, prin politica sa nesocotită, Moldova lui Ştefan- 
cel-Mare, pe care o reprimi din mâinile lui Soliman ciungărită de 
Basarabia sudică şi după ce făcuse jurământul că va asculta tot- 
deauna de poruncile Inaltei Porţi. Cu inimă grea a depus acest 
jurământ şi cu gândul de-a nu păcătui împotriva Creștinătăţii, cum 
mărturiseşte însuși într'o scrisoare către Braşoveni. 1) 

E adevărat că de astădată împlinirea datoriei contractate în- 
tre Turci era mai ușoară, fiindcă nu era protivnică intereselor creş- 
tine din Ardeal. 

Era vorba numai de asigurarea ţării pe seama moştenitorului 
legiuit, în contra planuriior ambiţioase ale lui Ştefan Mailat, care 
toată viaţa sa a fost duşmanul neîmpăcat al lui Petru Rareş. Afară 
de aceasta Voevodul nu-şi pierduse nădejdea de-a recuceri, în 
aceste vremi tulburi, cetăţile moștenite dela marele său părinte : 
Ciceul şi Cetatea de Baltă. La vestea apropierii trupelor române 
din cele două Principate şi a acelor turceşti, Mailat făcu pregătiri 
de apărare. Invită mai întâi pe Saşi să prindă armele, dar aceştia, 
ca să câştige timp pentru o mai bună cumpănire a situației, răs- 
punseră cu ocol: să se convoace staturile ţării şi ei se vor supune 
hotărîrilor aduse de acelea. 

Atunci vicleanul răsculat -s'a prefăcut că trece de partea Isa- 
belei şi, luând înţelegere cu partizanii aceleia, purtă sabie sânge- 
rată prin țară, invitând pe magnați, nobilimea de rând şi pe Săcui 
să prindă armele pentru apărarea patriei amenințate. In 18 “funie 
îi vedem la Făgăraș, dând ordinul să se închidă hutarele spre (ă- 
rile româneşti şi să se oprească exportul de alimente spre acele părţi.2) 

Ordinile lui însă nu mai erau ascultate, fiindcă-şi pierduse 
orice prestigiu înaintea Ardelenilor. Se văzu deci silit să aştepte 
desfăşurarea lucrurilor între puternicele ziduri ale cetăţii Făgărașu- 
lui. Evenimentele ce au urmat le dăm după cronica ungurească a lui 
Verancsics.%) După acest izvor Turcii erau numai 200 călăreţi 
subt comanda lui Bali-beg, care înainte fusese prietenul şi ocrotitorul 
lui Miilat. Voevodul muntean venea cu 6000, iar Peru Rareş cu 
12.000 oameni. In 9 lunie, ac:sta din urmă scrie din tabăra de 
lângă apa Moldovei, Braşovenilor, cărora le cere un împrumut, €) 

1) Hurm. XV, p. 400. 
2) Erd. orsz. eml., | p 27 şi Mailâth Bâla, Maylâd Istvân, p. 103. 
3) Mon. Hung, Hist., scriptores III, p. 73 şi urm, 
4) Hurm. XV, p. 400. .
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ăsigurându-i că nu are nici un gând rău împotriva Creştinilor, 
dar trebuie să asculte de porunca Sultanului, căruia i-a jurat cre- 
dinţă. In 27 lunie pustia în Ţara Săcuilor, pe care îi sileu să se 
întoarcă la supunere faţă de loan Sigismund:1) In zadar a încer- 
cat Ştefan Mailat cu bani să înduplece pe cei doi Voevozi români 
să se întoarcă în ţara lor. Dupăce au pustiit Țara Bârsei şi Scau- 
nele săcuieşti au mers, împreună cu Turcii, subt zidurile Făgăraşului. 

Zidurile puternice i-au convins însă pe asediatori că cu forţa 
nu-și vor ajunge ţinta în scurtă vreme; deaceia au recurs la cursă. 
Cuciuc-Bali-beg şi Petru Rareş au trimis o solie la Ştefan Mailat, 
prin care căutară să-l înduplece să se predea, promiţându-i că vor 
interveni la Soliman, ca nu numai să-l ierte, ci încă să-i dea şi 
domnia Ardealului. Dacă nu se va supune de bunăvoie, va atrage 
asupră-şi furia Sultanului, care, după cucerirea cetăţii Buda, va 
veni subt zidurile Făgăraşului cu toată puterea sa.2) . 

Din solia compusă din doi boieri şi un turc fruntaș, la sfa- 
tul lui Martinuzzi, făcu parte şi Boldijar Bornemissa, duşmanul de 
moarte al lui Mailat. Călugărul, profund cunoscător ai sufletului 
omenesc, a încredințat lui Bornemissa un rol, prin care a desarmat 
pe Mailat, destul de isteț să nu se încreadă ușor în propunerile 
lui Rareş, Anume dupăce solia şi-a spus cuvântul şi a împărtăşit 
lui Mailat promisiunea că va fi făcut domn, Bornemissa l-a tras 
de-o parte şi, după Verancsics i-a zis următoarele: „Domnul meu, 
te-am cunoscut totdeauna de om isteţ, fii mai ales acum cuminte, 
căci vreau să te înşele, doar cunoşti pe Români şi pe Turci“. 

Aceste cuvinte spuse de dușmanul său neîmpăcat, avură asu- 
pra lui Mailat tocmai efectul așteptat de Martinuzzi. EI a crezut 
că vorbește numai pisma din Bornemissa, care vrea să-l! împie- 
dece de a-şi pune pe cap coroana de atât timp râvnită. Ceru os- 
tateci: întâi pe fiul lui Balibeg, dar acesta-i răspunse că fiul său 
se află la Suitanul. Atunci declară că se mulţumeşte și cu oameni 
fruntaşi. La sfatul lui Petru Rareş i-se trimiseră, drept chezași, 2 
munteni, 2 moldoveni şi 2 turci, Gameni de rând cu nume alşe 
şi îmbrăcaţi în straie scumpe. Ştefan Mailat, primind ostatecii ce- 
ruți, plecă spre tabăra inamică, neputându-l reține lacrimile soţiei 
şi ale copiilor, însoţit numai de 90 călăreţi. Aici fu primit cu măre 
cinste și găzduit în corturile înainte pregătite. In ziua întâi â fă- 
cut vizite Voevozilor şi lui Balibeg, apoi s'a ospătat cu boierii 

1) Tort. târ, 1880, p. 637 (Szekely Kronika). 
2) A. Simigiani, Historia, |, p. 266,
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de frunte. Ziua următoare până la amiazi a petrecut-o tot aşa. N'a 

observat că Petru Rareş a trimis spre cetate o trupă mare de că- 
lăreţi, ca să-i aţină calea, dacă ar încerca să fugă. Pe timpul ve- 
cernii, în ziua a doua, Petru Rareş l-a invitat în cortul său, I-a 

aşezat. la stânga sa, iar la dreapta sa şedea Bornemissa. Apoi în- 
cepu să-i arunce în faţă toate neajunsurile şi ofensele ce i-a adus, 
în vreme ce Mailat asculta palid, nemişcat ca un stan de piatră, 
In urmă Petru Rareş i-a zis: „Câine, ești. robul Impăratului tur- 

cesc“. Atunci oamenii lui Rareș, așezați la uşa cortului, la 'sem- 
nalul dat, sărind asupra lui, îi luară vesmintele, îi smulseră penele 
şi, legându-l cu propriile sale brâne, îl duseră la Balibeg. Acesta 
îl trimise la Sultan, care îl aruncă în temniţa ledicula, unde a ră- 
mas până la moarte. După primirea lui Mailat şi cucerirea Făgă- 
raşului Petru Rareş s'a întors spre casă. La 29 Iulie îl aflăm lângă 
Braşov, ai cărui cetăţeni îi plătesc o sumă de 2000 lei. 1) La înce- 

putul lui August a părăsit Ardealul, împreună cu Muntenii şi Turcii. 2) 
La recucerirea cetăților, nu se putea gândi, câtăvreme se aflau 

lângă el Turcii şi Radu Paisie al Munteniei, dar gândul nu şi-l lua 
dela ele. In 18 Septembrie 1541, un so! al său merse la Lipova să 
ceară Ciceul dela regina Isabela, fireşte fără rezultat. 3) 

Fu nevoit deci să aştepte îinprejurări mai prielnice, pe cari 
părea că le va aduce anul următor, 1542. 

La 29 August 1541, cum văzurăm, cetatea Buda a ajuns în 
mâna Turcilor. Acest fapt a mâhnit adânc pe Martinuzzi, care nă- 
dăjduise o clipă să restabilească unitatea Ungariei subt protecto- 
ratul Necredincioşilor. E adevărat că mulțumită intervenției lui 
Soliman,—prin Domnii români—după prinderea lui Mailat, statu- 
rile Ardealului recunoscură de principe pe loan Sigismund, dar 
acum, când Ungaria era sfâşiată în 3 părţi, planurile lui erau şi mai 
departe de realizare. Deaceia el hotări să rupă cu politica tur- 
cească şi să se apropie din nou de Ferdinand. Noile străduinţe 
ale Călugărului duseră la un acord între Ferdinand şi Isabela, în- 
cheiat la Gilău, în 29 Decembrie 1541. Ferdinand dăruieşte Isa- 
belei și fiului ei cetatea Sepeş cu toate dependențele și până la 
încheierea învoielii definitive le va plăti un apanagiu anual de 
12.000 fl. Isabela în schimb va preda Ardealul cu toate cetăţile 

1) 1. Ursu, Petru Rareș, p. 72. 
2) N. lorga, Ist. Arm. i, p. 283, 
3) A. Veress, Izabella kirâlyn€, p. 201.
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şi orașele, dar numai după ce va fi luat în primire cetatea Sepeş. 

Aranjamentul definitiv trebuia să se facă în termen de doi ani. 

Deşi acest acord nu era destul de precis, totuşi a avut da- 
rul de-a aduce pacea, de care era nevoie acum, când creştinii pre- 

găteau o mare lovitură contra. Turcilor ca să le smulgă cetatea 
Buda. Martinuzzi începu să facă toate sforțările spre a pregăti te- 
renul pentru noua politică. 

Căuta, pentru orice eventualitate să mute reşedinţa principelui 
în Ardeal, pe care voia să-l facă autonom. Staturile ardelene, cari 

nu şliau nimic despre acordul secret dela Gilău, se opuneau, 
fiindcă se temeau de întărirea influenței turceşti. 

In 26 lanuarie 1542, la Dieta din Târgu-Mureş, Martinuzzi a 

dat cetire scrisorii, prin care Soliman dăruieşte Ardealul și Unga- 

ria de dincoace de Tisa lui loan Sigismund, iar pe timpul minori- 

tăţii acestuia, încredințează guvernarea țării lui Martinuzzi, pe care 

staturile îl şi proclamară acolo de căpitan general al ţării. 1) 

In cuvântarea sa, Martinuzzi a spus că se svoneşte despre 
un atac a lui Petru Rareş: „dar să nu credeţi, fiindcă el este în 

mâinile Sultanului, care Vă ocroteşte. Va fi greu să facă el ceva 

împotriva voinței Impăratului.“ lar solul lui Petru, care era de faţă, 

a răspuns următoarele, în numele domnului său : 

„Domnilor ardeleni, spuneți Fratelui Gheorghe să-mi dea în- 

dărăpt cetăţile mele din Transilvania, căci dacă nu mi le va da, 

nu €u, ci el va fi pricina şi începutul certelor şi tulburăsilor. D-V. 

să nu Vă încredeţi în Călugăr, căci Vă puteţi aduce aminte de îfap- 

tele lui de mai înainte. Vă poate sluji drept pildă, cum a dat Buda 

în mâinile Împăratului, cum, dându-și cuvântul, m'a chemat la 

Casa mea, iar apoi, ţinând sfat cu Craiul loan, a făcut să fiu tri- 
mis rob Majestății Sale Impăratului, dar, din harul lui Dumnezeu, 

Majestatea Sa s'a îndurat de mine şi iată că iarăşi sunt în scau- 

nul meu. Dacă însă Vă veţi încrede în el, și pe voi o să Vă dea 
în mâinile Impăratului. 

Petru Rareş, ferindu-se să verse sânge creştinesc, spera, cum 

vedem, să-şi recâştige cetățile pe cale pașnică, dar Ardelenii nu 

voiau să audă nimic despre aşa ceva. 

Dar evenimentele ce se pregăteau în apus. pentru vara anu- 

lui 1542 îi umpleau inima de nădejdi şi-l făcură să creadă, nu 

numai că va recâștiga tot ce a pierdut, ci chiar că va putea scu- 

1) Erd. orsz. einl. |, p. 34.
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tura jugul urgisitei semiluni. Căci Domnul Moldovei, cu toate ex- 

periențele dureroase ale trecutului, credea cu tărie în ajutorul Im- 
păratului creştin, despre care auzia că face mari pregătiri pentru 
recuperarea Budei. 

„Toate semnele arătau că Creștinii pregătesc o întreprindere 
uriaşă. Vestea despre căderea Budei produsese la început în Ger- 
mania o panică generală. Principii germani lăsară la o parte, pen- 
tru moment, neînțelegerile religioase și îmbiară Impăratului Carol 
V sprijinul lor împotriva semilunei; Papa asemenea promise ajutor, 
Ferdinand şi începu a aduna cu mare râvnă irupe numeroase, cu 
cari să poată scoate pe Turci din Ungaria. Dar împăratul, cel din- 
tâi, uită de mărimea primejdiei turceşti şi-şi duse forţele de care 
dispunea în Algeria, unde fură nimicite fără de nici un folos. Fer- 
dinand continuă recrutarea de luptători în provinciile de subt as- 
cultarea lui; în deosebi Maghiarii dovediră însufleţire, votând un 
contigent foarte mare. Se îndreptă apoi către țările din apus: ceru 
ajutorul Angliei şi al Papei. Fură invitaţi şi Polonii vecini să ia 
parte la noua cruciadă. Dar regele Poloniei, fiind bătrân, nu era 
dispus să iasă din neactivitatea-i obişnuită. Un singur principe 
creştin îmbrățişă cu toată căldura ideia marei întreprinderi împo- 
triva Păgânilor : Domnul Moldovei, care se grăbi să încheie un 
tratat cu Creştinii. 1) 

Petru Rareş, în domnia întâi, s'a lăsat condus de ambiția sa 
neîntrânată, mai ales când văzu că-i surâde norocul, cucerind o 
mare parte din Ardeal şi Pocuția. Urmă declinul şi pe urmă pier- 
derea tronului, în 1538. Când recăpătă domnia ţării, despoiată de 
ținuturile cucerite, ba chiar ciungărită, trebui să mai primească și 
condițiuni umilitoare, fiindcă Soliman voia să aibe toată garanţa 
că Petru Rareș nu va mai deveni hain. Cu toate umilirile şi sufe- 
rințele îndurate, sufletul lui nu s'a frânt, ci a nutrit şi mai de- 
parte nădejdea că va veni odată vremsa, când, cu ajutorul pute- 
rilor creștine, să sfarme lanţurile tot mai apăsătoare ale vasalităţii 
turcești. EI îşi desvăluie acest gând întrun chip înălțător în Maiu 
1542, când declară unui Polon că socotește mort pe fiul său tri- 
mis ostatec la Constantinopol şi că aceasta nu-l va împiedeca să 
tragă sabia impotriva Turcilor, dacă va vedea ridicându-se în con- 
tra lor vre=un principe creştin. 

Credea că a sosit momentul de mult aşteptat, când primi 

1) Traut, Kurfurst Ioachim, p. 33,



55 

ştirea că Ioachim de Brandenburg, în fruntea unei uriașe oştiri 
creştine, stă gata să intre în Ungaria. la tratatul secret încheiat 

cu acela la 1 Martie 1542, Petru Rareş promite că va spiona mişcă- 

rite Turcilor spre a le aduce la cunoştinţa Imperialilor. Făgăduieşte 

şi un lucru aventurios: dacă va fi chemat cu oastea sa în tabăra 

turcească, va căuta să prindă pe Sultan şi să-l dea în mâinile 

Creştinilor. Pentru alimentarea oştirii creştine va pune la dispozi- 
ţia lui Ioachim 300 000 boi, pe un preţ convenabil. In schimb 

cere un ajutor în bani şi că Moldova, după victorie, să fie luată în 

confederaţia germană: „ca ţara noastră să rămână unită şi încor- 

porată la sacrul Imperiu roman.!) 

Expediția însă începu între auspicii nefavorabile. La 20 Maiu 

1542 regele Franţei declară răsboiu Imperiului, ceiace deprimă 
mult pe Germani. Trupele se adunau fără zel şi mercenarii înce- 

pură a jefui pe teritoriu german. Alimente erau, dar lipsea arma- 

mentul şi ce e mai important — banii. in 8 Iulie: „femeia-căpitan, 

care n'a văzut niciodată sabie stropită de sânge“ — cum îl nu- 

meşte Luther — a: plecat dela Viena spre Ungaria. Marşul fu atât 

de lent, încât numai la 25 Septemvrie ajunseră la Pesta. După 
slabe încercări de-a cuceri acest oraş, numai la vestea că se apro- 

pie Turcii şi fără a da faţă cu ei, armata creștină începu, la 9 

Octomvrie, retragerea ruşinoasă. Niciodată n'a ajuns imperiul o 

ruşine mai mare decât aceasta, după vorbele lui Ferdinand însuşi. 

Ce făcea Petru Rareş în vremea aceasta? 

Zadarnic aşteptă el să primească veşti despre biruințe stră- 

lucite, reportate de creştini ; nădejdile legate de armele lor fură din 

nou spulberate în vânt larăși se văzu avizat la puterile proprii, 

dacă voia să pună mâna pe cele două cetăți, cari i-au slujit de 

scut şi în domnia întâi. | 

Împrejurările păreau prielnice. 
Ferdinand, ca să ascundă ruşinea eșecului suferit, voia să 

pună mâna pe Ardeal prin împlinirea condițiilor cuprinse în acor- 

dul de la Gilău, fie prin puterea armelor. De altă parte Isabela, 

sfătuită de Martinuzzi, nu lăsa ţara din mână, de teama că nu va 

primi nimic în schimb. Petru Rareş, care izbutise să țină ascunse 

legăturile sale cu creştinii, putea uşor năvăli în Ardeal, mai ales 

câ putea spune că o face la porunca Sultanului. 

Planurile lui însă nau rămas ascuuse înaintea iui Martinuzzi, 

1) Ursu, Petru Rareş, p. 76.
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In 6 Octomvrie îl vedem scriind lui Ferdinand, în baza unei ştiri 
primite dela judele Braşovului, că Petru Rareş stă gata înarmat, 
aşteptând pe Turci şi că drumui care duce pela Oituz a fost 
curăţit. Semnele arată gândul lui de-a merge la Braşov, Sibiu ori 
Făgăraş. După o cale de-o singură zi poate ajunge la Săcui, cari 
vor rece, desigur, de partea lui. Sultanul a ajuns la Adrianopol. 
Petru Rareş aduce drept pretext al intrării lui în Transilvania, că 
vrea să meargă la Beglerbeg să-i ducă ajutor la apărarea Budei, 
dar el, Martinuzzi, crede că aici se ascund alte planuri. 1) 

La 13 Octomvrie Martinuzzi ştia şi mai mult. 
Judele Braşovului îi scrie că înainte cu opt zile a fost rugat 

de Petru Rareş, să-i trimită un bărbier. S'a folosit deci de acest 
prilej binevenit şi a trimis cu bărbierul un om credincios şi de 
mult cunoscut lui Petru Rareş cu misiunea de a-l spicna. Judele 
scrie că omul acesta s'a întors ieri seară (12 Oct.) şi spune privi- 
tor la intenţiunile Domnului moldovean următoarele lucruri auzite 
dela un bun prieten al său: 

Sultanul a trimis nouă soli, unul după altul, la Voevod, pro- 
vocându-l să pornească spre Ardeal. Petru Rareş are de gând să 
cucerească cetatea Mediașului. Dela Mediaş va merge să asedieze 
şi să ia în stăpânire Cetatea-de-Baltă. Vrea să atace și Făgărașul 
şi să prefacă în cenuşe ținutul aceluia. 

Intenţionează să stoarcă bir dela Transilvania întreagă. A 
întrebat apoi Petru-Vodă că are Martinuzzi ceva armată, căci nu-l 
iubeşte, fiindcă I-a pârât Sultanului, că ar fi pustiit ţara Ardealului ; 
deaceia Sultanul i-a poruncit subt pedeapsă de moarte să nu 
îndrăsnească a aprinde o singură casă în Ardeal. 

| Voevodul are legături ascunse cu Baltasar Bânfi şi Cristofor 
Kawai. Mai spune că la Petru Rareş a văzut pe un solal lui Fer- 
dinand, pe care îl va aduce cu sine în Ardeal.2) 

Trei zile după aceasta se întoarce solul Martin Andrăssy, 
care relatează lui Martinuzzi, că, mergând la Voevod, l-a rugat 
să nu intre în Ardeal, ci să cruțe ţara. Acela însă a răspuns că 
trebuie să intre, fiindcă aşa-i poruncește Sultanul. Solul a con- 
statat că poporul n'a fost chemat la oaste, dar Domnul cu cur- 
tenii stă gata de luptă la Târgul-Roman. Tunurile se află la 
Trotuş, de unde într'o zi pot ajunge în ţinutul Kezdi. Acolo sunt 
grămădite multe provizii. 2) 

1) A. Kăroiyi, Frâter Gyorgy levelezese, p. 64. 
2) Kârolyi, o. c., p.67. 
3) Hurm, II, 1, p. 234.
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Cum vedem, pe la mijlocul lui Octomvrie, Martinuzzi era 

bine informat despre toate mişcănile şi planurile lui Petru Rareş 
şi prin urmare a şi putut lua măsurile necesare de apărare. Aşa 

se explică de ce Voevodul n'a putut ajunge la rezultate mai impor- 

tante prin expediţia întreprinsă în toamna anului 1542. 

Petru Rareş a intrat în Săcuime în 21 Octomvrie 1542.1) La 

26 a acestei luni era în regiunea Ghimbav şi Codlea, unde Bra- 

şovenii îi trimit 1500 fI., ca să nu le pustiiască ținuturile, ceiace 
însă tot s'a întâmplat. La 8 Noemvrie tabăra lui era între satele 

Hoghigag şi lbişdori, la 7 km. de Mediaş. Văzând că nu poate 

lua cetatea prin surprindere, se îndreptă spre Cetatea de Baltă pe 
care o bătu cu tunurile.2) Piecă apoi spre nord către bogatul 

emporiu săsesc, Bistriţa. La 20 Noemvrie îl vedem la Mihăeşti şi 

în aceiaşi zi şi la Pintic, de unde merg una după alta soliile lui la 

Bistriţeni în afacerea bărbieiului Toma. Intre 23—24 Noemvrie, 

schimbul de solii se întețeşte: domnul trimite la Saşi din tabăra 

dela Beşeneu, în imediata apropiere a oraşului, pe Păharnicul Pă- 

traşcu, Comisul Gheorghe, Postelnicul Hrăbor şi Dizcul Gheorghe. 2) 
Aici era vorba de un lucru mai mare decât afacerea bărbierului 

Toma. Se pare că Domnul voia, prin aceste solii, să mascheze 
un puternic atac împotriva Bistriţei, pe care l-a și întreprins, cum 

aflăm dintr'un studiu a! profesorului bistriţean, Berger Albert, 4) 

In ziua de 20 Noemvrie 1542, cetele moldovene porniră la 

asalt din toate părţile, scutindu-se de focul tunurilor de pe bas- 

tioane îndărăptul caselor de lemn, a șurelor şi vilelor din mahalale. 

In cursul atacului se iscă dinspre munții Bârgăului un ura- 

gan uriaş, care veni în ajuiorul asediatorilor. Moldovenii deteră 

foc caselor de lemn și aruncară materii aprinse în aer, pe cari 

vântul, răpindu-le cu sine le duse pe coperişul zidurilor de apă- 

rare, incendiindu-l. Bistriţenii trebuiră să facă sforțări uriaşe, ca focul 

să nu îa stăpânire asupra caselor din apropiere, acoperite cu şin- 

drile. Atunci Petru Rareş opri atacul şi trimise doi parlamentari 

în cetate, prin cari pretinse să i-se plătească numai decât tributul 

restant pe 4 ani în urmă, căci altfel va da foc cetăţii. Senatul şi 

comunitatea bistrițeană se întriiniră îndată în şedinţă şi hotăriră 

să trimită Voevodului banii colectaţi prin cotizaţii benevole în suma 

1) Târt, târ. 1880, p. 639. 
2) Ursu, o. c. 
3) Hurm. XV, p. 427-429. 
4) Berger Albert, Das Verhăltnis von Biztritz zu dem Mo!dauer Woi- 

woden Peter Rareş, Anuarul lic. ev. din Bistriţa, 1910—1911.
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de 2064 zloți. Doi juraţi merseră cu această oferlă în tabăra Voe- 
vodului, care însă nu se arătă nicidecum satisfăcut. După obi- 
ceiul său, amenință că va face cetatea una cu pământul, iar pe 
locuitori îi va duce în robie la Turci și la Tătari ; va arde satele 
din jur şi toate vitele le va mâna în Moldova. Juraţii răspunseră 
că cassa publică e goală și locuitorii sunt sărăciți. In sfâișit ajun- 
seră la învoială cu suma de 4000 zloți. Primi 2000 zl. bani gata, 
apoi pahare de argint aurite în greutate de 28 mărci. După ce se 
scăzu suma cuvenită pentru furniturile de făină şi pâine, mai ră- 
mase o diferență de 1000 fi. Pentru această sumă, senatul dete 
un act, cu obligaţiunea de-a plăti în cel mai scurt timp. 

După incheierea acordului, Voevodul fu primit în cetate şi 
ospătat cu mare cinste. In 2 Decemwrie şi-a mutat lagărul lângă 
Beşeneu, în 4 Dec. era la Pintic, iar de aici: pe la Rodna se în- 
toarse în Moldova, căci se apropia Martinuzzi cu oştirea. Dru- 
murile din Valea Someșului, în urma ploilor, erau foarte rele aşa 
că tunurile nu se puteau transporta, fiind siliți să ie îngroape ca 
să nu cadă în mâinile inamicului. 1) 

Rareş nu putu recuceri cetăţile din Ardeal prin surprindere ; 
rămânea să încerce din nou obținerea lor pe cale pașnică. Greu- 
tăţile cu cari avea să se lupte Isabela şi Martinuzzi în Ardeal îi 
însuflau nădejdea că aceia singuri vor căuia o apropiere, al cărei 
preț era să fie Ciceul şi Cetatea de Baltă. Relaţiile se îndulciră 
încă în lanuarie 1543, când se încheie un amistițiu între Petru 
Rareş şi Isabela și se făcu la hotar schimbul prizonierilor” 2). 

Staturile ardelene însă, întrunite în Dieta dela Cluj, la 26 
Februarie se temeau de o nouă năvală a neastâmpăratului vecin 
dela răsărit, Aici sosi dela Poartă un ferman, care glăsuia : 

„Venim în anul acesta cu o armată mai mare decât oricând ; 
să Vă alăturaţi și voi şi să Vă îngrijiţi de provizii, ca să nu du- 
cem lipsă. Va veni şi Petru, Domnul Moldovei; să-l lăsaţi să 
ireacâ în pace peste țara voastră“. Staturile îngrijo:ate hotăriră că: 
Regina să trimită un sol la Voevodul Moldovei şi să-i îmbie bună 
vecinătate. 2) 

Sultanul a şi năvălit din nou în Ungaria, în primăvara anu- 
lui 1543, cu o armată puternică. Ca să facă imposibil un atac al 
Creştinitor direct asupra Budei, din Aprilie până în Septemvrie 

1) N. lorga, Ist. Arm. 1, p. 285. 
2) Documentete Bistriţii, I, p. XXXIX, 
3) Erd. orsz. eml. |, p. 110.
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1543 a cucerit un puternic brâu de cetăți din jurul ei. Zadarnic 

s'a sbătui Ferdinand să adune trupe, căci pe când avea 40000 de 
oameni, Sultanul, ajungându-şi scopul, plecase acasă. Atunci Ar- 

delenii şi Martinuzzi, cunoscând slăbiciunea Habsburgului, nu mai 

cutezară să continue tratativele cu e!, ci plăiiră bir şi trimiseră 

provizii în tabăra Sultanului. Acesta, convins de fidelitatea Arde- 

lenilor, n'a mai lăsat pe Petru Rareș să treacă munţii. 
Astfel cea mai mare parte a anului 1543 a trecut pașnică în 

ce priveşte relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal. Petru Rareş avea 

de-a face mai mult cu Bistriţenii, cari întârziau să-i plătească 

restanța de 1000 îl. 1) 

După cât se vede, în toamna acestui an a mai făcut o în- 

cercare de-a recuceri Ciceul prin surprindere. O ceată de Moldo- 

veni, plecând din părțile Rodnei, merse şi luă Cetatea subt ase- 

diu. Isabela, înspăimântată, dete poruncă Bistriţenilor, să se adune 
la Turda, în tabăra de pe câmpia Cristişului, în 5 Oct. 1543. 

Peste 2 zile, Ladislau Mikola, locţiitorul lui Martinuzzi face 

aceloraşi aspre imputări că tac şi nu spun nimic despre mișcările 

Moldoveanului li bănuiește că au legături ascunse cu el.2) S: 

poate că Bistriţenii, îngroziţi de păţania din anul trecut, căutau 

să se pună bine cu Petru Rareș, ceiace o arată şi schimbul des 

de solii. 2) O scrisoare, din 2] Oct. 1543, prin care cere Bistri- 

țenilor să nu creadă vorbele inamicului său, ci să trimită provizii 

trupelor, pe cari le are în castelele de-acolo, dovedeşte că avea 
de gând să vină din nou în persoană în Ardeal, dar împrejurări 

necunoscute l-au împiedecat. 

In 1544, în sfârşit, i-s'a realizat dorința de-a recâștiga pose- 

siunile avute în Ardeal, dar cu o surprindere, 
„In 14 lunie 1544 Martinuzzi scrie Bistriţenilor că niște rău- 

făcători din părţile Moldovei au atăcat Ciceul că se teme că zi- 

durile slabe ale cetății nu vor putea resista multă vreme. Le dă 

porunca să meargă la cetate cu ciocane şi -drugi de fer. 

Lungul proces pentru cele două cetăţi a luat sfârşit între 14—21 

lunie. Staturile Ardealului au hotărit să redea lui Petru Rareș 

dominiile Ciceului şi Cetăţii de Baltă, dar cetăţile însăşi să fie dărâ- 

mate. In ce priveşte Ciceul, hotărîrea a fost executată întocmai; 

mând:ul cuib de vulturi a fost sfărâmat, 4) | 

1) Hurm. XV, p. 431 şi 433. 
2 şi 3) Hurm. XV, la 1543, passim. 
4) Hurm, XI, p. 859 şi Cronica Săcuilor, Tort, târ, 1880.



E locul aci să facem un scurt istoric al posesiunilor moldo- 
vene din Ardeal, între anii 1538—1544. 

Dupăce Rareş a plecat spre Constantinopol, în Ianuarie 
1540, lăsând soția și copiii în voia sorții, loan Zâpolya a luat 
Ciceul în stăpânirea sa. La căsăteria sa cu Isabela, fiica regelui 
polon, Craiul loan dărui cetatea ca zestre tinerei sale soții, dar cu 
condiția că, dacă 'din ceva motive ar fi nevoit să o redea Dom- 
nului moldovean, ea să primească, drept despăgubire, altă pose- 
siune. În acelaș an promite Ciceul lui Ştefan Mailat și Emeric 
Balassa, pentru: cazul că Voevodul Moldovei nu s'ar întoarce la 
credința lui. Donaţiunea făgăduită se face în 1541, dar tot cu con- 
dițiunea că dacă Voevodului Moldovei sar întoarce la credință 
faţă de loan Sigismund, atunci Mailat să primească o despăgubire 
de 20.000 1. 

| După căderea lui Ştefan Mailat, Ciceul reveni Isabelii şi fi- 
u'ui ei. Am văzut între ce împrejurări a ajuns Ciceul, împreună 
cu Cetatea de Baltă iarăşi în mâinile lui Petru Rareş. 

Nu se poate stabili cum de Petru Rareş are în posesiunea 
sa şi în domnia a doua, chiar dela început, Rodna cu satele Maier, 
Sângeorz, Îlva şi Feldru; sau poate că m'au fost pierdute nici în 
intervalul dela 1538—1544.1) 

De aici înainte Petru Rareș, ajuns la adânci bătrâneţe, se 
linişteşte şi înalță lăcaşuri sfinte, pentru mântuirea sufletu'ui său 
sbuciumat. Cu vecinii săi din Ardeal trăieşte în pace. Scrisorile lui 
cer mereu meşteri pentru clădirea de biserici. In mijlocul acestei 
activităţi l-a ajuns sfârşitul obştesc. La 1 Noemvrie 1546, lie Rareș 
vestește vecinilor că a ocupat scaunul tatălui său. 

II. ILIE și ȘTEFAN RAREŞ. 
Martinuzzi, adevăratul stăpânitor al Ardealului, nu renunţă la 

„ idealul său de-a restabili unitatea regatului Stului Ştefan. Dar po- 
litica lui vaccila între Turci şi Habsburgi, după cum vedea variind 
norocul armelor celor două puteri. Când insă între Ferdinand şi 
Soliman se încheie o pace pe termen de 5 ani, Martinuzzi se ho- 
tări definitiv de a-și realiza planul cu ajutorul şi subt ocrotirea 
Habsburgului. Străduinţele lui fură încoronate de succes în Sep- 
temvrie 1549, când se făcu o nouă învoială între Ferdinand şi Iza- 
bela, cu următoarele condițiuni : 

1) Hurm. XV, p. 434.
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Isabela va preda lui Ferdinand Ardealul cu părţile anexe. 

In schimb moștenitorul Craiului loan', primeşte principatele 

Oppeln şi Ratibor şi un apanagiu anual de 15 000 fl. Regina” va 

"fi despăgubită pentru zestrea ei cu suma de,100.000 fl. Martinuzzi 

rămâne locţiitor regal în Ardeal, şi va fi numit arhiepiscop de Stri- 

goniu şi Ferdinand va stărui la Papa ca să fie numit Cardinal. 

Acordul urma să fie ținut în secret, dar Isabela nestatornică şi 

ațițată de Petrovici, rivalul Călugărului, l-a denunţat la Poartă. 
Sultanul n'a voit să creadă până ce un ceauş ce se întorcea dela 

Viena nu i-a confirmat ştirea prin Martie 1550. Atunci Sultanul înfu- 

riat a trimis staturilor ardelene o scrisoare cu următorul conţinui: 

„Să nu-l ţineţi între voi (pe Martinuzzi) ci cum veţi putea: 
ori să-i luaţi capul, ori să-l daţi viu în mâinile fiului Craiului 

loan, ca să nu piară ţara din pricina unui tâlhar, ca dânsul. 

Sultanul Iuă lui Martinuzzi dignitatea de vistiernic şi locţiitor 

regal şi o dete lui Petrovici. 

Cele două tabere dușmane, â reginei şi a Călugărului, au 

început să adune trupe, deslănțuind răsboiul civil. Petrovici, omul 

Isabelei, a cuprins mai multe cetăţi de-ale lui Martinuzzi, între cari 

şi reşedinţa lui predilectă, Vinţui de jos. Atunci Martinuzzi, prin 

Septembrie 1550, a plecat spre capitala țării, Alba-lulia şi a luat-o 

subt asediu, ca să pună mâna pe Craiul copil. Sultanul a dat po- 

muncă Voevodului moldovean să grăbească în ajutorul reginei. 
Domn ai Moldovei, cum văzută, era acum fiui “cel mai mare al 

lui Petru Rareş, Ilie. 

După suirea sa pe tron îl vedem năzuindu-se să păstreze MoOş- 

tenirea părintească neştirbită, anume : Moldova cu posesiunile ar- 

delene, Ciceul, Cetatea de Baltă şi Rodna cu satele amintite mai 

sus. Avem dela dânsul mai multe scrisori adresate Bistriţenilor 

pentru supuşii săi din satul Feldru.!) Stăpânirea lui netulburată 

asupra satelor din domeniul Ciceului apare şi din faptul că el 

numește pe Gheorghe episcop al Vadului şi roagă pe Bistriţeni să 

asigure autoritatea arhierească a aceluia și în satele din ţinutul lor. 

Asemenea e atestată stăpânirea lui asupra Cetăţii de Baltă. 2) 

lie, nu avea spiritul îndrăsneț şi întreprinzător al tatălui său 

şi prin urmare nu se gândea la cuceriri noui în Ardeal. Era mul- 

țumit că poate saiisface ordinele Sultanului ca să fie lăsat a 

  

1) Hurm. XV, pp : 457, 460, 464, 474 şi 475, 
2) Ibidem, p 480,
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domni în pace. EI încă primi, ca şi domnul muntean şi sand- 
jacii vecini, porunca să stea gata de plecare, când va fi chemat 
în ajutor de regina ori Petrovici împotriva lui Martinuzzi și a 
Ferdinandiştilor.!) Când Martinuzzi, disprețuind poruncile Sulta= * nului, a luat subt asediu Alba lulia, Ilie Rareş primi porunca să intre numaidecât în Ardeal, 

In jumătatea întâi a lui Noemvrie 1550, armata moldoveană 
subt conducerea lui Ştefan, fratele mai mic al Domnului, trecu 
prin pasul Oituz în Săcuime. În 23 Octombrie, tabăra lui Ştefan 
era așezată lângă Breţc, iar după 12 zile s'a retras din Ardeal 
fără să fi pricinuit ceva pagube.) Martinuzzi a trimis împotriva lui 
pe loan Kemâny cu 5000 oameni, dar când acesta a ajuns la hotar, 
Ştefan ieşise din ţară. Intr'aceia, o oaste turcească, condusă de 
Chassim Pașa încă a intrat în Ardeal dinspre apus. Isabela, vă- 
zând că trupe străine inundează fara din toate părţile, s'a înspăi- 
mântat şi a rugat pe Chassim Paşa să oprească înaintarea acelora, 
fiindcă staturile ardelene sunt gata a i-se supune şi a-l asculta. Isa- 
bela s'a împăcat şi cu Martinuzzi, numai ca să poală scoate din 
țară oştile turco-românaşti, pe cari ea le-a chemat. Dar Sultanul 
avea motive să se îndoiască în sinceritatea acestei împăcări Şi de- 
aceia dete din nou poruncă lui Ilie Rareş să treacă munții. Voe- 
vodul împins şi de dorul de-a răsbuna eșecul fratelui său, 3) adu- 
nând o puternică oştire de Turci și Moldoveni, ca la 14.000 va- 
meni, străbătu din nou prin pasul Oituzului în Săcuime, pe la 
mijlocul lui Noembrie şi înaintă într'o direcție până la Kata 
lângă Homorodul Mare” şi în alta până la Jombor, aproape de 
Homorodul Mic. Un detaşament ajunse tocmai la Prejmer, aproape 
de Braşov, ai cărui cetățeni să grăbiră să dea Moldovenilor vin 
şi provizii, ca să le cruţe oraşul.) Grosul armatei căuta să se 
apropie de Sebeşul săsesc, unde avea să se unească cu Muntenii 
lui Mircea Ciobanul şi cu Turcii lui Chassim-Paşa. Martinuzzi cu 
cu o oaste numeroasă a plecat împotriva Moldoveanului, dar când 
a ajuns, la Sassebeş, la o depărtare de 16 mile de ibamic, acesta 
şi-a făcut calea întoarsă spre Moldova, după ce a aprins 130 sate 
şi a luat în robie 3000 suflete, cum scrie însuși Martinuzzi. ?) 

  

1) Hurm, XV, p. 476. 
2) Knopf, o. c., p 67, Ostermayer, în Quellen, IV, p. 510-511. 3) Pray, Epistolae Proc. II, p. 227. 
4) Quellen, IV, 511 şi II, p. 564. 
5) Epist Proc. II, p. 228 şi 293,



63 

De-aici rezultă, că nu este adevărată știrea citată. de Veress, în 
„Izabella lirâlyne“ (p. 308) „că Martinuzzi a atăcat, în 13 Noem- 

brie 1550, cu 40.000 oameni pe Moldoveni zdrobindu-i astfel că 

dintre ei au rămas 1000 morți pe câmpul de luptă, fiind prins şi 

hotnogul lor cu 2 steaguri. Scrisorile citate ale lui Martinuzzi nu 

pomenesc despre o atare biruinţă, pe care Călugărul n'ar îi retă- 
cut-o, ci toate spun că inamicul s'a retras, până nu a da faţă cu el, 

Poate că ştirea lui Veress se referă la Mircea Ciobanul. 

Acesta a trecut munţii, cam atunci când au intrat în țară 

Turcii cu 8000 Munteni şi Turci. loan Târk a trimis pe căpita- 
nul său Benedict Vas să răscoale pe toţi nobilii şi pe nenobilii 

din părţile acelea. Acesta izbuti să adune trupe îndestulitoare, cu 

ajutorul cărora, închizând drumurile, opri pe Voevod la Haţeg, 
până ce sosi loan Kendy, trimis de Martinuzzi împotriva Muntenilor. 

= Kendy cu un număr considerabil de călăreţi şi pedestrași, 

la cari s'au alăturat şi 4000 insurgenți, s'a apiopiat pe neobser- 

vate de tabăra lui Mircea, a cărui poziţie o cunoscu cu ajutorul 

spionilor. Ajuns la ţintă, Kendy şi-a aşezat ioţi soldaţii într'o sin- 
gură linie frontală lungă, ca duşmanul să creadă că are în față o 

oaste cu mult mai mare, decât era în realitate. In zorii zilei dete 

poruncă la ai săi să sune din tiâmbiţe şi să bată tobele, făcând 

un sgomot asurzitor. Muntenii şi Turcii, crezând că a sosit Mai- 

tinuzzi cu întreagă oștirea, s'au înspăimântat şi au luat-o la fugă. 

Ungurii au tăiat ia 5000 dintre ei şi au luat prăzi uriaşe.!) 
| Pe la sfârşitul lui Noembrie nu mai era picior de duşman 

în Ardeal şi astfel Martinuzzi putu să-şi continue uneltirile lui 

spre a da Ardealul în mâinile lui Ferdinand, chiar împotriva vo- 

inţei reginei Isabela. Până prin Decembrie, el ştiu să-şi ascundă 

intenţiile atât de bine, încât Turcii nu ştiau nimic de legăturile 

lui cu Ferdinand. Dar pe la mijlocul acestei luni se convinseră în 

sfârşi! -că e hain, însă se prefăceau că cred asigurările lui de fide- 

litate faţă de Inalta Poartă. Necredincioşii au adoptat această pro- 

cedură, fiindcă se temeau de el că va împinge şi pe Isabela în 

tabăra contrară, ceiace ar fi realizat o coaliţie între Ferdinand, 

Ardeal şi Polonia. Poate că şi sperau întoarcerea la vechea lui 

credință faţă de politica turcească. Aşa se explică că prin lanua- 

rie 1551 a venit în Ardeal un ceauş, care a adus porunca Sulta- 

nului, ca Martinuzzi să fie restitui! in dignităţile de mai înainte. 

1) Comentarii... de Centorio. (Vezi anexa).
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Crezând că din partea Turcilor mare de ce se teme deocamdată, Martinuzzi purcese cu energie îndoită la terminarea operei, pe care O pregătea de-atâta vreme. Induplecă pe Ferdinand să trimită în Ardeal o oştire subt conducerea generalului Castaldo, izr el luă subt asediu Alba-lulia care se predete. Atunci îşi dete gândurile pe față înaintea reginei: A pregătit lucrurile aşa că Ardealul ur- mează să fie predat numaidecât lui Ferdinand — altă ieşire nu este. Regina, părăsită de prieteni, cu credincioşi puţini, încunţu- raţi din toate părţile de Soldaţii lui Ferdinand, al căror număr îl 
credea mai mare decât era în realitate, temându-se că, dacă va rezista, va fi prinsă, primi condiţiile stabilite înainte de Ferdinand 
și Martinuzzi, la 19 Iulie 1551. loan Sigismund primeşte princi- patul Oppeln din Silezia, ca feud boem, având aceleaşi îndatoriri 
feudale, ca și ceilalţi principi din Silezia. Dacă veniturile acestuia vor fi mai mici de 25.000 fl., Ferdinand le va întregi până la această 
sumă. Dacă Ferdinand n'ar avea urmaşi de sex bărbătesc, atunci 
tronul Ungariei va fi moștenit de Ioan Sigismund. 

Când faptul a ajuns la cunoştinţa Sultanului, l-a înfuriaț gro- 
zav şi l-a determinat să-şi răzbune împotriva ghiaurilor, cari l-au înşelat cu atâta viclenie. Principatele româneşti erau sortite din 
nou să joace rol important în ciocnirea dintre cei doi împărați. 

In Moldova se schimbaseră iarăşi domnii. Precum se ştie, Ilie a părăsit tronul în Maiu 155! şi a mers la Inalta Poartă, unde s'a turcit, primind numele de Mehmet şi titlul de sandjac-beg al 
Silistrei. Locul lui fu ocupat de Ştefan, fratele său mai mic. , 

In scrisoarea pe care o trimise Sultanul staturitor ardelene, 
spune că armata sa de operaţie în Ungaria se va compune din următoarele trupe: 1) | 

1. Mehmet, beglerbegul Rumeliei cu toţi sandjacii și achingii- 2: Ali Pașa de Buda, cu sandjacii din Ungaria. 3. Malcovici, begul de Vidin. 4. Voevodul Mircea Ciobanul din Ţara Românească. 5. Sandjac-begul Nicopolei. 6, Mehmet din Silistra (ilie Turcitu:). 
7. Ştefan, Domnul Moldovei. 8. Hanul Tătarilor. 9. lenicerii şi spahii de subt porunca marelui Vizir, Rustem-Pașa. 

Dar aceasta rămase numai amenințare goală. Sultanul se mulțumi, deocamdată, să poruncească staturilor ardelene şi lui Mar- 
tinuzzi să scoată pe Nemţi. Ştefan, Voevodul Moldovei încă primi 
porunca să treacă munții. Acesta cu o mică sforțare ar fi putut 

  

1) Pray, Epist. Proc. |l, p. 268.
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readuce Ardeaiul ia ascultare față de Sultanul, fiinâcă Castaldo 
avea ostaşi puţini şi nedisciplinați. Domnul Moldovei însă avea, 

cum vom vedea, sentimente de bun creştin, şi era gata să se 

alieze cu Imperialii. Nu a lui fu vina că în scurta sa domnie 

n'a putut folosi mai mult cauzei creştine. 
Călugărul Gheorghe îşi continuă opera sa grea şi plină de 

primejdii de-a strecura pe nesimţite, în ascuns, Ardealul în mâi- 

nile lui Ferdinand. După câştigarea învoirei reginei mame trebuia 

să adoarmă bănuielile Turcilor, până când lucrul va fi înfăptuit şi 

Ferdinand va fi în stare să trimită trupe îndestulitoare pentru apă- 
rarea Ardealului în contra Păgânilor. In 21 lulie 1551, Isabela a 

predat, pe câmpia Vinţului de sus, coroana sfântă generalului îm- 

părătesc, loan Baptista Castaldo şi nu peste inult a părăsit plân- 

gând o ţară mare şi bogată în schimbul unor moieste proprietăți 

şi al despăgubirilor problematice. A plecat blestemând pe Călugăr, 

care cu sfaturile lui viclene a aruncat-o în pribegie. Ea a crezut 

că este efectul acestor blesteme, când, în exilul din Silezia, la 1 

lanuarie 1552, a primit ştirea, pentru ea îmbucurătoare, că Marti- 
nuzzi a fost ucis, la 17 Decembrie 1552, de oamenii lui Castaldo, 

care-l bănuia că pregăteşte trădarea cauzei creştine. Ferdinand în- 

suşi a recunoscut într'o scrisoare către Papa că omorul s'a făcut 

cu învoirea lui, fiindcă doar Călugărul voia să se încoroneze rege 

al Ardealului cu ajutorul 'Turcilor. 
Era lucru firesc ca şi primul gând al lui Ferdinand, sau mai 

bine zis, al generalului său, să se îndrepteze către cel mai pri- 

mejdios dintre vecini, Moldova. Incă la 28 Decembrie 1551, Fer- 

dinand scrie lui Ștefan sfătuindu-l să se poarte față de ţările sale 

aşa cum era exemplul strămoșilor săi şi bunăvoința Regelui 

către el.1) 
Se cunoştea un răspuns al lui Ştefan, datat din 22 Martie 

1552, în care arată că Turcii stau din nou gata să năvălească în 

Ungaria, că el ar ridica armele dacă i-s'ar da ceva ajutor în bani 

şi î-s”ar restitui Cetatea de Baltă, ca loc de refugiu, când ar trebui 

să fugă dinaintea Păgânilor. Dar încă înainte de aceasta, la 5 

lanuarie, a umblat o solie a lui Ştefan la Castaldo, generalul îm- 

părătesc din Ardeal. Domnul cerea să i-se trimită un fiu al lui 

Ferdinand căruia să-i facă în persoană jurământ de credinţă. Spune 

că sunt la el doi soli ai Sultanului, care-i poruncesc să stea gata 

1) Xenopol, Ist. Rom., V, p. 70.
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spre a intra în Ardeal dintr'o parte, în vreme ce Turcii vor. intra 
din alta. Majestatea Sa să nu se îndoiască în simțămintele lui. de 
creştin. Cere să i-se dea cetatea, pe care i-a făgăduit-o Martinuzzi,! 

Int”un raport al lui Castaldo, din 6 Ianuarie, „către Ferdinand 
se spune că chiar în ziua aceia a sosit un nou sol al lui Ştefan 
„Rareş, prin care a jurat credință veşnică Majestății Sale, iar lui 
(lui Castaldo) o prietenie și ascultare părintească „cu inima mai 
dragă decât înainte vreme lui Martinuzzic, Inştiințează pe General 
că Sultanul va veni în cursul acestui an în persoană să recuce- 
rească Ardealul şi că lui—Voevodului—i-a poruncit, subt amenin- 
țarea de a-și pierde capul, să stea gata, că, de nu, va pustii totul 

„cu fer şi foc. Se roagă deci să-i redea cetăţile, pe care le-a mai 
avut, drept azil, unde să afle scăpare, dacă l-ar alunga Turcii din 
Domnie. l-a mai poruncit odată Sultanul prin doi ceauși să atace 
Ardealul, atunci când s'a întors Castaldo cu Martinuzzi de subit 
Lipova, dar el, ca un credincios al Majestății Sale și ca bun creş- 
tin, n'a făcut-o. Cere sfatul Majestății Sale cum să se compoarte 

„faţă de porunca Sultanului. 2) | 
Felul deschis și sincer cum Ştefan scrie lui Castaldo, arată 

că el voia să îmbrățişeze cauza creştină fără nici un gând ascuns, 
după cum vom vedea mai la vale şi din alte dovezi. Această sin- 
ceritate îi lipsia cu desăvârşire lui Castaldo. EI scrie lui Ferdinand: 
„Mâine expediez solii Voevodului Moldovean și pentru vorbe îl 
răsplătesc cu vorbe... Nicidecum să nu ne încredem în el, căci. 
totdeauna va ţinea cu cel mai tare.“ MĂ 

ltalianul cerea, de sigur, ca Ştefan să ridice slabele sale pu- 
teri împotiva lui Soliman, fără însă să-i dea vre-un sprijin, pe 

“care de-altcum nici nu i-l putea da, şi fără, . cel puţin, să-i asi- 
gure loc de azil în castelele cerute. Altceva nici nu putem aștepta 
dela ucigaşul lui Martinuzzi! 

La 15 Februarie, Castaldo comunică lui Ferdinand ştirea pri- 
mită dela Săcui că Voevodul Moldovei a încheiat alianță cu re- 
gele Poloniei; el însă i-a liniştit că aceasta s'a făcut cu. ştirea 
Majestății Sale. Dar în afară de aceasta are Majestatea Sa destulă 
armată şi împotriva lui. 4) 

In Ardeal sosiau mereu știrile despre pregătirile Turcilor. 

  

1) Vezi anexa la această dată. 
2) Anexa. 
3) Hurm. 114, p. 877. 
4) In anexă. -
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“Tătarii. vor. năvăli peste Moldova, după ei va urma, „Sultanul cu 

Ştefan Rareş, 3) Pribegii Moldoveni: aduc lui Castaldo vestea, că au 
sosit. doi ceauşi: unul în Muntenia şi altul î în Moldova, cu poruncă 
ca “Voevozii să stea gala. 

” Sultanul a:hotărît să atace Ardealul “din toate părţile şi, cat 
„mai curând, pentru ca Imperialii să nu aibă timp de. a face forți- 
ficaţii (27 Februarle 1552).2) Petru Haller scrie, în 4 Martie, din 

Sibiu lui Castaldo că un om al său, venind din Turcia, a văzut 

la Adrianopol pe Sultan făcând pregătiri de răsboiu, nu ştie însă: 

împotriva Ungariei ori a. Persiei. Judecând după porunca :trimisă 

Voevodului din Țara Românească, să adune în epropierea Dunării 

10.000. câble de grâu, s'ar părea că e cazul din urmă, La “Chilia, 
“Turcii clădesc pod peste Dunăre, peste cari vin sandjaci. în Mol- 

dova, de unde împreună cu Voevodul și cu Tătarii, vor trece prin 

pasul Oituzului în Ardeal.2) : 
Ștefan n'a încetat să-şi arate devotamentul față de creştini: 

înştiințează pe Castaldo că Sultanul se pregăteşte -de zor: a primit 

şi el poruncă să adune provizii,. asemenea şi Tătarii să stea gata.) 

Intr'aceia facerea de fortificaţii în Ardeal mergea: foarte încet, în 

lipsa de bani şi de meşteri pricepuţi; solda nu se plătea. la timp, 
soldaţii jefuiau oraşele, nemulțumirea populaţiei creştea din zi în zi5) 

lar .ce priveşte starea spiritelor, în Ardeal, e foarte. caracteristic ur- 

mătorul caz. La 16 Martie se ace o ascultare înaintea _magistra- 

tului din Sighişoara, privitor la un anumit. Albert Tărăk, acuzat că 

„ar fi defăimat pe. Neraţi : Laurenţiu Kyser mărturisește că .a zis: 

„istis sordidis curtis alemanis“, „istas bestias.“ Lui loan Barberius 

i-ar. fi spus. acuzatul că Sultanul a scris Săcuilor: Ă „ut. istas curtas 

bestias germanas a regno pellant et ipsos. filium oannis regis in 
regnum reducturos esse“, 

După Petru Rauner, . Târ5k. ar mai îi zis că “Sultanul a , po- 

runcit Săcuilor să alunge din ţară pe. „Spurcaţii de „Nemţi, căci 

alteum vine el însuşi şi atunci nu “va cruța nici.. pruncul în sânul 

maicei. £). Pe la sfârşitul lui Mart a mai venit un sol al lui Ştefan 
„Rareş la Castaldo. Voevodul propune generalului: un. plan de răz- 
boiu foarte raţional. Castaldo să meargă cu oştirea la Braşov şi 

aici să aştepte pe Turci, pe. .care să-i atace dela spate. Lovindu-i 

în spate şi în faţă, îi va împrăștia cu uşurinţă. Castaldo, raportând 

„acestea lui Ferdinand, spune că nu. ştie, .cu ce intenţie o face 

Voevodul aceia: ca să-l spioneze, ori cu gând bun.7) 

1) lbidem. — 2, 3, 5, 6, 1) Vezi. regestele din Anexă..
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Situaţia Ferdinandiştilor în Ardeal, în lipsă de bani, devenea 
din zi în zi tot mai precară. La sfârşitul lui Mart, Castaldo pre- 
găteşte pe stăpânul său și la mai rău: era iminentă o revoltă a 
mercenarilor, dacă nu li-se plăteşte solda restantă pe luni în urmă. 
Nu stăteau mai bine lucrurile nici cu Săcuii, Sultanul le-a fost 
trimis mai multe scrisori în care cu promisiuni și amenințări i-a 
determinat să se răscoale împotriva Imperialilor. Din cauza aceasta 
nu se puteau întări pasurile dinspre Moldova, de unde se aştepta 
atacul principal, 
+„Lâ începutul lunii următoare se cunoşteau ceva mai lămurit 

planurile Turcilor. 
Sultanul trimise un om al său, care să aducă pe loan Sigis- 

mund peste Polonia în Moldova, de unde să-l treacă în Ardeal— 
spre a-l așeza în moştenirea tatălui său. Ceaușul Ali a împăcat pe 
Ştefan cu fratele său.!1) | 

Castaldo liniştea pe Ferdinand că, în butul mişcărilor con- 
rare ale Săcuilor, el tot va întări pasurile înspre Moldova. Dar 
până la începutul lunii Maiu nu-şi putuse împlini promisiunea. 
La 5 Maiu 1552, Petru Haller scria regelui că închiderea pasului 
Oituz ar fi de mare importanţă. Săcuii nu vor putea împiedeca 
lucrările de fortificare; dar chiar de-ar încerca, pot fi îmblânziţi 
de către garnizoanele regale. Adaugă că din Turcia sosesc mereu 
ştiri despre grămădirea de provizii la Dunăre. 2 

La începutul lunii următoare, Castaldo raporta arhiducelui 
Maximilian că a ajuns în posesiunea unor importante scrisori pe 
care Sultanul le-a trimis Reginei, lui Petrovici şi Voevodului 'din 
Țara Românească. Din ele a aflat amănunţit care erau planurile 
inamicilor. Dacă ar avea oaste plătită, mar aştepta atacul duşma- 
nilor, ci i-ar preveni; ar trimite ajutor boierilor. ) In sfârșit cam- 
pania, de mult așteptată, a Turcilor se deslănţui. 

La 11 Iunie, Losonczy, viteazul apărător al Timişoarei, ştia 
că podul peste Dunăre e terminat, și că Turcii au oştire mare, dar 
de proastă calitate. Trupa lui Ahmed vine înaintea oştirii, pe el 
însuşi îl așteaptă să sosească. „Incă azi“ — scrie Losonczy lui 
Maximilian — „îndată ce va ajunge aici, se va apuca de asediarea 
Caransebeşului.“ Cei din Caransebeş au cerut ajutor şi el, după 
matură chibzuială, le-a trimis 100 lănceri, deşi înainte le-a răs- 
puns că n'are soldaţi. A trimis un castelan şi un nobil, cărora le-a 
  

|, 2, 3) Vezi anexa la datele respective.
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pus. la inimă să-şi aducă aminte de vitejia lor dovedită până acum 

şi de credinţa datorită Majestății Sale; să se poarte în faţa duş- 

manilor cum se cuvine unor buni creștini. El are o trupă, com- 

pusă din pedestrași, călăreţi şi Spanioli de 1550 de inși, nu toc- 
mai disciplinați. Propune un plan de luptă bine cunoscut Româ- 

nilor, căci pe pământ românesc aveau să se desfăşoare evenimentele: 

să ducă proviziile și pe locuitori, nimicind totul în calea duşma- 
nului. Dar această oştire nu e îndestulitoare pentru apărarea cetăţii, 

ba pedestrimea a jurat că mâine pleacă şi-i e frică să nu plece 

întro bună zi şi cavaleria, lăsându-l singur. Turcul e viclean, 

poate să cuprindă Timişoara,ztot aşa de repede ca și Caransebeşul, 

având el soldaţi puţini şi aceia rău plătiţi. 1) 
In 17 lunie, Castaldo era la Turda, de unde scrie lui Maxi- 

milian despre veştile, pe care le primeşte zilnic despre apropierea 

duşmanului. „Domnul Moldovei azi ori mâine va fi în ţara Săcuilor, 

unde poporul e în arme, „sed non in favorem nostrum.“ Dar nu 

va ieşi din țară cu viață.?) 
Peste două zile tot de acolo scrie Bâthory regelui Ferdinand 

că oștirea turco-tătară cu cei doi Voevozi e așteptată să treacă 

munţii la 22 lunie, iar ceialaltă armată turcească va ocupa Timi- 

şoara la 25 lunie. 2) 
Situaţia Imperialilor în Ardeal a început să devină aproape 

"catastrofală. Săcuii au prins armele alăturea cu inamicii... Mercenarii 
neplătiţi jefuiau populaţia mai rău decât păgânii. Doi spanioli, la 

Cluj, au ucis chiar în faţa lui Castaldo pe nişte negustori, fiindcă 

nu le-au vândut peştele pe preţul voit de ei. La 8 Iulie, Castaldo 

scrie din Mănăştur lui Maximilian că Voevodul moldovean a năvă- 

lit în Ardea! şi pustieşte țara după obiceiul său. Ar trimite ajutor 

Braşovenilor : „si solus pergere ad eos debebo“. 2) In ziua urmă- 

toare raportează aceluiaşi, lucruri din cale afară de triste. Mercenarii 

nemți s'au răsculat, au pus mâna pe tunuri şi muniții; au pornit 

apoi spre Cluj să prădeze. Orașul a început să se pregătească de re- 

sistență, chemând în ajutor pe țăranii vecini, nobili şi pe ceilalţi locui- 

tori ai țării, bucuroși să prindă armele împotriva Nemţilor şi să-i ucidă; 

zadarnic generalul i-a făcut atenţi pe mercenari că pregătesc „et 

propriam eorum et nostri ruinam“; ei au devenit şi mai îngâmiaţi şi 

mai neastâmpăraţi. „Duşmanul se apropie din toate părțile și noi 

vom peri fără împotrivire“. 

1, 2, 3, 4) Vezi anexa.



Ca să-i potolească, 'generalul le-a împărțit 6.000 î., vin şi 
alimente: Răsculaţii, deveniți acum și mai îndrăsneţi,. âu prins şi 
au bătut pe căpitanul trimis să-i împace. Au declarat că nu pleacă 
din Cluj până nu li-se “plăteşte solda pe două luni înainte. . Cas- 
taldo se vedea silit să ia' partea populaţiei, ' căci altcum,. înfuriătă 
cum era, l-ar fi ucis. "Țărănimea răsculată a înfrânt îi sfârşit pe 
rebeli, luându-le tânurile şi muniţia. Cei rămaşi în viaţă, lipsiţi de 
alimente, murind de foame, au început să se pocăiască şi'să ceară 
iertăre pentru cele întâmplate, * E ps 
“Intre astfel de împrejurări 'erau—fireşte— de tot neînsemnate 

trupele pe 'câre Castaldo le-a putut trimite în “contra lui Ştefari 
Rareş, care stătea, aproape de trecători, la 4 mile 'de Braşov. 
Castaldo a trimis pe Contele D'Archo cu o trupă de călăreţi 
să-l împiedece de-a înainta înlăuntrul ţării. Acestă a iăiat-0 ceată 
de Moldoveni, între ei 300 Turci și 300 'Tătari, “care. au înaintat 
să facă recunoaștere în împrejurimile Braşovului. Di 
| Cu toate acestea, Voevodul nu s'a lăsat la luptă, ci la -apro- 
pierea duşmanului s'a retras în părţile Chezdi-Oşorheiului, cum 
apare din raportul lui Nicolae” Myeszkowski către Castaldo. 2? 

"Din acest document se mai vede: că Ştefan s'a retras "de 
bunăvoie, nu silit de forţele, de tot modeste, ale Ferdinandiştilor. 
Ceiace se spune aici “despre pustiirea Țării de Moldoveni _ni-se 
pare un: ntadevăr. Myeszkowski singur zice : „Săcuii, şi când erau 
cu noi, se părea că sunt mai curând gata să se arunce asupra 
dușmanului“. Oare ar fi avut Săcuii astfel de sentimente “faţă “de 
Şiefan, dacă într'adevăr le-ar fi pustiit ţara, cum spun rapoartele 
Ferdinandiştilor? | ia a 

" Voevodul până în 20 Iulie s'a retras de bunăvoie din Ar- 
deal: E prin urmare o laudă goală a lui Castaldo când la această 
dată scrie lui Maximilian că, pornind el împreună cu Băthory, cu 
trupe germane, -400 de Spanioli şi 400 'călăreţi, a fugărit în Mol- 
dova pe Ştefan. : | a 

Expediția lui Ștefan Rareş, din Iulie 1553 a fost—după cum 
arată toate semnele — o simplă demonstrație spre a satisface, de 
formă, ordinele Sultânului. Fapt e că fără această “bunăvoință, 
isteț: acoperită, a. Voevodului moldovean, Ardealul ajungea în mâi- 
nile “Turcilor. Ferdinand şi-a dat seamă de această împrejurare şi 
deaceia s'a hotărît să încheie pace cu Turcii. Spre -acest scop, la 

o 

1) Centorio, p. 179, Cf. anexa. 
2) Hurm. 1, p. 283,
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26 iulie, a dat puteri depline generalului Castaldo ca să înceapă 

tratările cu Ahmed-Paşa, S'a cerut mijlocirea lui Mircea Ciobanul. » 
La '26 lulie 1552, după o apărare eroică căzu Timişoara ; 

după ea urmară alte cetăți în Ungaria. 

Supt presiunea evenimentelor, Ferdinand scrie lui Petru Hal- 

ler că, deşi nu crede în reușita tratativelor cu Turcii, totuşi a dat 

spre aceasta împuternicire lui Castaldo. EI însuşi a declarat în re- 
peţite rânduri Sultanului că e gata să dea tributul pe care l-au 

plătit peniru Ardeal. Craiul loan, Văduva lui şi Martinuzzi. Era 

vorba să năvălească din nou cei doi Domni ai Ţărilor românești.?) 

Revolta mercenarilor izbucni din nou în cursul lunii August, cu 

o furie şi mai nebună. „Vom peri cu toții, dacă nu de dușmani, 

de mâna țăraniloră, scrie Castaldo, care începu să se retragă spre 

Baia-Mare, în nădejdea că-i vor sosi ajutoare. ' La 1 Septemvrie 

1552, Stefan Rareș fu ucis de boieri, - 

__ Se cunoştea raportul. lui Castaldo, trimis cu o mare întârziere, 

în 21| Octomvrie 1552, arhiducelui Maximilian. 2) Aici generalul 

încearcă oarecum a se scuza, spunând că el nu e direct ainestecat 

în uciderea Voevodului. A făcut numai atâta că a trimis scrisori de 

îmbărbătare boierilor contrari lui Ştefan Rareş, care făgăduiau că, 

dacă vor izbuti să aducă la Domnie pe pretendentul lor (Alexandru 

Lăpuşneanul), se vor pune în serviciul Impăratului creştin. Cu alt 

prilej am semnalat regestul altui raport al lui Castaldo, din 11 

Septemvrie (regretând că nu avem documentul în întregime) către 

Ferdinand, unde spune că, dupăce nu s'a putut folosi de puterile 

Voevodului aşa cum ar fi voit, a fost silit să recurgă la cursă: 

„viribus uti non possemus, coacti fuimus ad artem recurrere“, și 

deci Voevodul a fost ucis în cortul lui. „Aceste cuvinte dovedesc 

că ucigaşul lui Martinuzzi a răpus şi viaţa Domnului moldovean, 

ziceam atunci. €) 

- Centurio, pe care, după cât ştim, nimeni dintre istoricii noş- 

tri nu l-a folosit, confirmă întru toate presupunerea noastră, dân- 

du-ne amănunte foarte interesante despre sfârşitul nenorocitului 

Ştefan-Vodă Rareş. 5) | 

„ După acest autor, în Transilvania s'a iscat o conjuraţiune 

  

1) Hurm. |, p. 284. 
2) Ibidem. 
3) Hurm,. II, p. 293, 
4) Revista istorică, 1924, Ianuarie, Martie, p. 2. 
5) Vezi textul italian, reprodus în anexă.
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împotriva: lui Castaldo, din care făcea parte şi Domnul Moldovei. 
Atunci veni, pe neașteptate, în tabăra generalului un boier moldo- 
vean, partizan de-al unui pretendent la Scaunul țării (Alexandru 
Lăpuşneanul), fugit dinaintea răsbunării lui Ștefan Rareş. EI își 
oferi serviciile lui Castaldo, cu care făcu planul de-a ucide pe 
Domn. Boierul se întoarse în Moldova, unde încercă de mai multe 
ori să-și pună planul în aplicare, dat nu izbuti. In sfârșit fiind des- 
coperit trebui să fugă în Polonia. De-aici sfătui pe Castaldo să 
pună o nouă cursă Voevodului. Castaldo, primind sfatul, scrise 
câte-o epistolă către 2 boieri fruntași, credincioşi lui Rareş, în care 
îi îndeamnă să ducă la îndeplinire angajamentele luate asupra lor, 
pentru care vor primi răsplata cuvenită, Cei doi boieri, primind 
scrisorile, n'au înțeles despre ce e vorba Şi prin urmare nu le-au 
ascuns. Ajungând lucrul la cunoştinţa Voevodului, acesta a cerut 
scrisorile, din al căror conţinut el a concludat că cei doi boieri au 
plănuit, în înţelegere cu Castaldo, să-l piardă. Le-a luat deci func- 
țiile, pe care le aveau, şi i-a ameninţat, că le va lua averile şi 
viaţa. Boierul din Polonia, înțelegând că scrisorile au avut efectul 
dorit, a grăbit acasă şi împreună cu boierii, deveniți acum duş- 
mani de moarte ai Voevodului, au făcut 0 conjurație împotriva lui, 
cu scopul de a-l omori. La această conjurație s'au alăturat rudele 
şi amicii celor doi boieri, precum şi toți partizanii lui Alexandru 
Lăpuşneanu. Adunându-se astfel o puternică ceată armată a pă- 
truns în cortul Domnului, unde acesta odihnea pe un pat, şi l-au 
tăiat bucăţi; apoi au măcelărit pe cei 9.000 Turci şi Tătari, care 
păzeau pe Domn. 

“La 22 Octombrie 1552, făcând aluzie la nişte vorbe ale re- 
ginei Isabela, că ea se vede nevoită să se gândească la soarta 
fiului ei, Castaldo scrie lui Ferdinand: „dubito enim non sine 
aliquo misterio hoc fuisse dictum, tanto magis propter novum 
Vayvodam Moldaviae, qui est creatura regis Poloniae, a quo si 
aliguam recuperandi spem haberet, magnum auxilium habere 
posset“. 1) 

si 

Credem a fi izbutit să dovedim că Ştefan Rareş în scurta 
lui Domnie a urmat o politică externă sincer creştinească. Dar, 
fiindcă a îndrăznit să se gândească şi la binele țării şi—natural— 
la al său, a căzut jertfă perfidiei vecinului de la apus, ale cărui 
sentimente și gândiri numai creștineşti nu erau, 

1) Ibid., p. 488.
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Urmează din cele expuse că uciderea lui Ştefan Rareş nu 

poate fi socotită numai un act de răsbunare a boierilor, care nu 

puteau suporta fărădelegile Voevodului, cum ne spune cronicarul, 
In mod îiresc se ridică întrebarea: e vrednică de credință, în în- 

tregime, caracterizarea stăpânirii lui Ştefan Rareş, păstrată în ve- 

chile noastre cronici şi acceptată în general de toţi istoricii noștri ? 

Pentru ca să putem afla un răspuns mulțumitor, va trebui 
să revizuim izvoarele istorice în chestiune. 

Se ştie că Domnia fiilor lui Petru Rareş se află povestită în 

două cronici mai vechi: în cronica slavonească a lui Eftimie şi în 

cea inoldovenească a Vornicului Grigore Ureche. Caracterizările 
date de aceşti doi cronicari despre Ilie şi Ştefan Rareş sunt iden- 
tice. Şi, dupăce învățați care s'au ocupat cu studiul vechilor cro- 

nici moldoveneşti au ajuns la concluzia că Ureche ma cunoscut 

pe Eftimie şi prin urmare şi-a cules informaţiile din alt izvor, nu 

s'a mai îndoit nimeni că ei, cronicarii, spun adevărul istoric şi 

deci merită toată credinţa. 

| Că vornicul Ureche n'a întrebuințat cronica lui Eftimie a 

afirmat întâi învățatul nostru slavist, loan Bogdan. De aceiaşi pă- 
rere este şi d. Iorga, în „Istoria literaturii române din veacul al 

XVIII-lea“, dar d-sa într'o notiţă admite că se pot constata unele 

asemănări între cronica slavonă şi cea românească. 1) 

Noi credem că, cel puţin ce priveşte domnia Rareşizilor—în 
alte puncte nici n'am căutat legătura—, Ureche, fie direct ori mij- 

locit, a împrumutat mult din cronica lui Eftimie, Asemănarea iz- 

beşte la prima cetire a părților corespunzătoare. Lăsăm să urmeze 
capitolele despre Domnia lui Ştefan Rareş, întâi din Eftimie în 
traducerea lui loan Bogdan. 

„In anul 7059 (1551), luna lui Iulie în 11, luă schiptrul dom- 

niei moldovenești Ştefan Voevod cel Tînăr, al doilea fecior al lui 
Petru Voevod. Şi acesta la început se arăta a fi bun şi iubitor de 

Dumnezeu și îmblânzia pe toţi şi se îngrijia de biserici şi se purta 

cu cuviință creştinească, iar pe arhierei, pe preoţi şi pe călugări 

îi cinstia, cum se cuvine tuturor Domnilor buni să-i cinstească,. 

Dar nu mult după aceasta se schimbă fără de veste şi răutatea, 

ce pare a nu fi fost îndestulată cu jertfe de mai înnainte, um- 

plut-au din nou ţara. Incepu Ştefan Voevod a călca pe urmele 
fratelui său cu gândul şi cu fapta, ba în unele chiar a-l întrece; 

1) Vezi şi prefața la „Din faptele străbunilor“, p. 3.
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adus-â cu el” curve turcoaice - “Şi “hogi turceşti, început-a ' a vorbi 
aspru cu: oamenii şi a înfrunta pe toți. Era turbat de nebun şi, 
fiindcă: din turbare se naşte pofta de lucruri necuviincioase, a 
împlinit” cu Vârt toate soiurile 'de răutăți, toate nedreptăţile şi schin= 
giuirile ; ucigaş fărădelege şi sugător de sânge, era plin de mâ- 
îia “femeiască Şi bărbătească și în toate necuviinţele se spurca: 
în curvărăsii şi în “hoţii, în omoruri şi mituiri” și în alte asemenea 

acestora. Ucigător crud şi mare, pe mulți cu felurite şi nenumărate 
munci îi omora. 'Din "pricina aceasta era oropsit şi blăstămat de 

toţi; ca toţii începură ă se întoarce de la dânsul şi a fugi de el 

ca de un șarpe îngrozitor. Pe” mulţi îi lipsia de: vedere," altora le 

tăia nâsul şi urechile, pe alţii îi arunca în afunzimile apelor. După 

ce a nesocotit astfel judecăţile dumnezeieşti şi a călcat drepturile 

mepărtinitoarei” “judecăţi şi ale îndelungii răbdări, fu încercat pe 

drept de mânia: dumnezeiască cea neprefăcută şi neîndurată la po- 

dul“ dela: Ţuţora, “lângă- lacul Prutului, unde fu omorit de boieri 

şi despoiat dintr'odată de Domnie și viață. Astfel şi-a luat după 

vrednicie” răsplata răutăților sale şi prin moarlea rea' şi-a sfârşit 

spurcata lui viaţă în anul 7060 (1551), luna lui Semplemvre 30. 

Domnit-a un an, două luni şi două săptămâni.“ 

Tar la Ureche, cetim:1) „Dacă a părăsit Iliaş-Vodă ţara - și 

Domnia împreună şi legea cea părintească, atunci într'acelaşi an 

7059, lunie' în 15, şi locuitorii țării se sfătuiră, şi şi-au ridicat 

Domn pe Ştefan- -Vodă, feciorul lui Petru-Vodă, nădăjduindu-se, că 

dă n'au semănat hi Petru-Vodă feciorul cel mai mare, doară 'va 

face datoria şi "obiceiul pământesc feciorul cel mai mic. Unde și 

el cu osârdie 'sta apucat, către toți plecat, milostiv, blând și ne- 

voitor spre lucruri bune. Bisericilor s'a arătat cu dumnezeire mare ; 

ca să “poată stinge numele cel: tău al frăține-său, şi ca să nu se 

rate ceva: 'abătui de la pravoslavie, pe toţi ereticii din ţară să vrea 

“să-i i ilitoarcă : ori să hi la legea pravoslavnică sau din ţară iasă. 

Pe “Armeni, pe. unii de bună voie, cu giuruinţe şi daruri umplân- | 

'du- -i, pe alţii cu sila i-a botezat şi i-a întors la pravoslavie; mulţi 

Gin țară au ieşit la Turci şi la Leși şi printr'alte ţări, vrând să-și 

ție legea lor. Cu acestea vrea Ştefan-Vodă să acopere faptele fră- 

ține- său, lui lliaş- -Voaă. de lucrurile spurcate ce făcuse, la acestea 

cu “nevoiiţă se silia. ară de cele ce se cade pravoslavii, adecă 

legii cteşlinești depărtat era, că s'au arătat apoi cu lăcomie şi asu- 
  

1) Kogălniceâriu, p. 207:
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prele, şi ciurvie nestâmpărată era întru el. Nu se răbda. "de femei 
cu bărbaţi; nu. rămâriea fete fecioare neruşinăte, nici jupânesele 

boierilor nebatjocorite ; şi mai apoi, de vrea donini mut, nu „Vrea 
hi ca să nu iea urma frăține- său, “lui Tliaş- Vodă: | : 

_ “Petrecând aceste! nevoi multe boierii ' şi locuitorii țării, de 

spre: Domnul lor, n'au mai putut. suferi fă:ă ă omenirea şi răutăţile 

lui; ce întâi s'au sfătuit cu taină, ce vor face ca să se „poată n 
răți de dânsul şi, sfătuiridu-se, au ales că să ajungă . “de sârg . 

boierii cei' pribegi, cari erau în' Țara Leşească ieşiţi de Eu 

nevoi. De aici, dacă au avut ştire, Şi răspuns de la dânşii, cum ei 

vot veni fără: zăbavă (cu cine ar alege să li hi Domn dânșii), 
îndată aceștia, noaptăa, cu toţii săi ridicat la pod la Țuj oră, “Şi 

au tăiat -aţele cortului asupra lui Ștefan- Vodă, şi acolo, cu Yane 

multe pătrunzându-l, l-au Gmorit, în: anul” 7060, Septembre, țdupă 
ce a domnii doi ani şi patru luni. 

“După cum vedem, atât la un cronicar, cât şi la celălalt, Şte- 

fan Rareș, la începutul stăpânirii sale, a foșt bun, “milostiv şi cre- 

dincios ; pe “urmă se ticăloşește,; cade mai ales îi păcâtul curviei. 

Dar, ceiace e mai hotăritor, şi Ureche” că' şi Eftimie pune greşit 

omorul în anul 1551 în loc:de 1552. Dar despre aceiă că r&dac- 
torul. cronicei atribuite lui Ureche a luat şi din croriicile slavone, 

şi prin urmare şi din a lui Eftimie; ce e itrept în mod îijlocit, 

găsim dovezi în preţioasa lucrare :a lui Const. Giurescu, „Noi € con- 

tribuţiuni la studiul cronicilor moldovene.“ 

In rezumât iată care sunt concluziile ce ne privesc aici, din 

cartea regretatului Giurescu: „Cronica lui Ureche—; după dânsul 

a lui Simion Dascălul—“ a fost compusă cu: ajutorul celor două 
izvoare principale: letopiseţul latinesc şi letopiseţul moldoveriesc. 

Acest din urmă a fost redactat de un:  Eustratie Logofătul.“ In cro- 

nica lui se aflau, pe lângă tradiţiile: năţionale, pe care Ureche le 

suprimase, şi o mulţime de ştiri. culese de prin mânăstiri și ve- 
Chile letopiseţe slavone.!) 

Constatând că Ureche ori Simion Dascălul a cunoscut Cro- 

nica lui Eftimie şi a întrebuinţat-o, chestiunea despre veracitatea 

istorică a caracterizării lui Ştefan: Rareş ' se siinplifică “mult. Căci 

rămâne să lămurim acum o altă întrebare numai: putem da cre- 

zământ spuselor Jui Eftimie deşpre fără de legile şi cruzimea Voe- 

“vodului nostru? Răspunsul nostru este „de la început negativ. E- 
Pa 

1) Giurescu, o. e, p. 87. i
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timie şi-a scris cronica la porunca lui Alexandru Lăpuşneanu. lar 
obiectivitatea acestui cronicar de Curte o poate judeca uşor oricine, 
dacă ceteşte povestirea plină de lingușşire în care preamăreşte pe 
stăpânul său, neţinând nici o măsură. „Inţeleptul, bunul, prea- 
milostivul, dumnezeiescul“, etc., sunt atributele cu care însoțește 
la tot pasul numele lui Alexandru Lăpușneanu. Tot ce spune de 
acest tiran e un imn de laudă exagerată. Despre predecesorul său 
nu are decât cuvinte de hulă, prezentându-l ca pe un monstru 
trimis de Dumnezeu pe pământ, ca pedeapsă înfricoșată asupra 
oamenilor. 

Iți face impresia că Eftimie scrie despre Rareşizi numai pen- 
tru ca defăimându-i pe ei, să-şi poată ridica mai sus eroul în 
aşteptarea unei răsplătiri bogate. Căci evident mai era vo:ba şi de 
justificarea Domniei celei nouă, arătând că în urma lui Şfefan Ra- 
reş, fiul şi moștenitorul legiuit al lui Bogdan, a venit ca un mân- 
tuitor: „se uitau la chipul Voevodului (Alexandru) ca la chipul 
lui Hristos, căci li se părea a fi vis, iar nu aevea, când îşi adu- 
ceau aminte de foştii Domni necuraţi din neamul lui Petru Rareş.“ 1) 

Eftimie vorbeşte de omoruri şi schingiuiri făptuite de cei doi 
fraţi: nu amintește însă decât un singur caz, uciderea Hatmanului 
Variic, de către Ilie- Vodă. 

Ar fi trecut oare cronicarul Eftimie cu tăcerea masacrarea 
boierilor de frunte, dacă ar fi putut el imputa astfel de fapte lui 
Ștefan ? 

E caracteristic că Ureche, care împrumută, cum am văzut, de 
la Eftimie, nu pomenește nimic de vărsări de sânge, de mutilarea 
şi omorirea boierilor; probabil fiindcă alte izvoare nu confirmau 
aceasta. 

„Astfel, în ce privește politica internă, datele păstrate la cro- 

nicari trebuie să le privim ca exagerate. Ştefan Rareş m'a fost 

monstrul pe care a voit să ni-l prezinte Eftimie, a cărui caracte- 
rizare se potriveşte cu mult mai bine lui Alexandru Lăpuşneanu. 
Va fi fost uşuratec și imoral, după concepţia noastră, în viaţa fa- 

miliară—era neînsurat—, dar acesta era un cusur comun contem- 

poranilor şi mai ales Domnilor; să ne gândim numai la Ştefan- 
cel-Mare. 

Rămâne deci stabilit că uciderea lui Rareş s'a făcut din 
îndemnuj lui Castaldo, iar ca instrument a fost folosit un partid 

de boieri, iacomi de averi şi putere. 

1) î. Bogdan, o. c., p. 219,
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In ajutorul părerii desvoltate mai sus vine şi o interesantă 

notiță analistică, scrisă în limba slavonă pe ultima filă a „Evan- 

gheliariului de la Voroneţ“ şi comunicată de |. Bogdan în „Ana- 

lele Academiei Române, Mem. secţ. istorice“, 1906-1907, p. 654. 

In traducerea românească a lui I. Bogdan, însemnarea e ur- 
mătoarea : 

„Acest Tetraevangheliu s'a scris din porunca și cu cheltuiala 
Jui Grigore, arhiepiscopul şi Mitropolitul Sucevei, de mâna mult 

păcătosului diacon Mihail şi s'a făcut în anul 7059 (— 1551), 
iuna lunie în 28. In acest an, la îndemnul diavolului celui viclean, 

primit-au lliaş Voevodul puturoasa şi necurata şi de suflet pier- 

zătoarea eresie musulmană. Oh, cum a putut să treacă de la lu- 

mină la întunerec! Cine nu va plânge sau cine nu va ofta! 

Viu fiind, el s'a târât la lad, fecior fiind stânt-răposatului 

Petru Voevod, şi mamă având pe evlavioasa Doamnă Elena. in 

acelaşi an se sui în Domnie evlaviosul lo Ştefan Voevod, fiul 

mijlociu al evlaviosului Petru Voevod, şi începu a nu fi pe placul 

Turcilor şi porunci oamenilor din țara Moldovei să lepede hainele 

după obiceiul turcesc, pe care începuseră a le purta pe vremea 

lui Iliaş Vodă. Și porunci tuturor oamenilor să fie totdeauna gata, 
toți din ţară, cu armele şi cu altele. Şi se sui în Domnie (la anul 

1059), luna lunie în 1], într'o Joi (când a fost uns)“. 

__ Această prețioasă şiire confirmă întru toate ceiace am sta- 

bilit cu ajutorul documentelor externe: Ştefan-a fost un domn con- 

trar Turcilor, gata să apere cu armele credinţa Strâmoşească, pe 
care a fost părăsit-o nevrednicul său frate. 

Bunele lui intenţii au fost zădărnicite de perfidia imperialilor, 

în deosebi de a lui Castaldo, autorul morţii lui tragice. 

Am arătat mai sus că Ştefan Rareş a fost devotat cauzei 

creştine și, mulțumită politicei lui, Ferdinandiştii n'au trebuit să 

părăsească Ardealul în cursul anului 1552. Ahmed Paşa, cucerito- 

rul Timişoarei, era ocupat în altă parte şi nu avea destule trupe 

ca să trimită şi în Ardeal. Singur Rareş era în situaţie să dea lo- 

vitura de graţie Nemţilor în Transilvania, şi o putea face cu cea 

mai mică sforțare în împrejurările date pe carele cunoştea, desigur, 

bine. Pentru Italianul fă:ă scrupul, această neutralitate binevoitoare 

a Moldoveanului nu era deajuns. De bunăseamă el cerea ca 

" Ştefan să-și ridice slabele sale forțe contra Turcilor, să-și pună 

țara în joc, fără ca în schimb să i-se dea cel puţin un loc de 

refugiu. Și, când nu şi-a putut ajunge ţinta, a pus pe boieri să-l
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ucidă. Ferainand, „ca şi în cazul. lui Martinuzzi, era în curent cu 
“toate fărădelegile . generalului său, căruia-i dă sfatul să aplice 
aceleași mijloace, şi față de Domnul muntean: „Noi credem că va fi 
necesar să se facă aceiaşi Valachului, ce s'a întâmplat şi cu Şte- 
tan Voevodul din Moldova“ şi. aceasta pe cât mai curând posibil. 
Ca şi din uciderea lui Martinuzzi, Castaldo n'a folosit. nimic din 
schimbarea Domnilor în, Moldova. „Despre acest lucru s'a convins 
foarte curând vicleanul Italian. 

_.. Văzurăm că Castaldo n'a câștigat nimic cu uciderea lui Şte- 
“fan. Rareş, căci „situaţia Imperialitor în Ardeal se înrăutățea. din 
zi în zi, tot mai tare. In 30 luiie 1552 a căzut puternica cetate 
“Timişoara iar la câţeva. zile după aceasta ȘI Lipova, în urma tră- 
“dării căpitanului Aldana. | 

Zadarnic convoacă generalul staturile Ardealului la Sebeşul 
săsesc, căci acelea: nu erau în stare, ori nu voiau să-i pună la 
“dispoziţie trupe! îndestulitoare împotriva Turcilor, care acum aveau 
deschisă câlea spre inima Ardealului. Rezultatul fu că Castaldo se 
văzu nevoit șă recurgă tocmai la: expedientul pentru care a fost 
ucis 'Martihuzzi : a trimis pe Petru Haller la Turci, ca, să-i “țină 
€u vorba: !) După aceasta Italianul face disperate sforţări, „ca să 
mântuie prin tratative ceiace nu putea apăra cu atmele, până 

"ce în sfârşit fu înlăturat de la conducerg, ca uri neputincios. După 
ce el şi nedisciplinaţii săi mercenari părăsiră Ardealul, Ferdinand 

“numi la 26 Mai 1553; doi Voevozi: pe Francisc Kendi şi Anton 
Dob6. 

DOMNIA INTÂI a LUI ALEXANDRU LĂPUȘNEANU. 
Am văzut ;mai sus, între altele şi din mărturia lui Centorio. 2) 

„că Castaldo a pus la cale uciderea lui Ştefan Rareş,. cu ajutorul 
lui Petru Stolnicul, refugiat în Polonia, şi al boierilor prieteni ai 
acestuia, aflători în ţară,. Dar generalul împărătesc: nu avea mij- 
„loace- cu care să: impună ţării Moldovei domnia lui Petru, viitorul 
„Alexandru Lăpuşneanu, împotriva puternicei. partide a Rareşizilor, 
condusă de Elena, energica. văduvă a lui Petru Rareș. Această 
„partidă a proclamat Domn pe un boier cu numele de loan Joldea, 
căruia Elena Rareş .j-a-hotărit de soție pe fiica sa Ruxanda.. Ala- 
iul pornise spre Suceava,. unde aveau să serbeze nunta şi insta- 

  

1) Vezi anexa ,...,..-: 
2) Vezi anexa .....



2 

larea noului Voevod, dar n'au ajuns decât până la Şipote, unde 
le-a ieşit în cale pe neașteptate. Petru Stolnicul cu oamenii săi. 

De unde a răsărit pretendentul, care se sbătea de atâta vreme 
să pună mâna pe Domnie? : - : . 

EI, însoțit de boierii pribegi, trecuse în Moldova, încă îna- 

inte de uciderea lui Ştefan Rareş. Câştigase pentru - sprijinul său 
şi pe Nicolae Sieniavius, comandantul trupelor polone: din Rusia. 

Pe când înaintau împotriva „tiranului“, primiră ştirea; îmbucură- 
„toare pentru ei că . boierii contrari au ucis pe Ştefan Vodă. Nu 

peste mult şi sosiră 300 boieri în tabăra lui: Sieniavius, ca să ceară 

proclamarea de Domn a lui Petru Stolnicul, ceiace se şi întâmplă. 5 

„Sieniavius îu informat. că întreagă boierimea s'a ridicat. pe 
lângă protejatul său. şi că -se pregăteşte să vină întru întâmpinarea 
noului Voevod şi să-i. jure -credinţă, având în frunte. pe marele 
vornic Sturza şi pe Gavril Hatmanul. Generalul polon a trimis în 
calea lor pe nobilul. Seczygniowski cu. călăreţi poloni. şi „cu. cei 

300 boieri, amintiţi mai: sus. Conducătorul acestora din urmă era 
Moţoc „cel mai viteaz dintre Moldoveni“. Dar zadarnie fu -aştep- 

tată sosirea boierimei moldovene;.. aceia a. fost oprită; în. cale de 

Elena Rareş şi înduplecată să recunoască de Domn pe loan Joldea. 

Atunci Seczygniowski şi Moţoc se opriră şi trimiseră la Şipote.:o 

“solie de 4 Moldoveni, care să întrebe boierimea de ce şi-a șchim- 

bat. gândul şi nu vine întru întâmpinarea lui  Alexandru-Vodă. 

-Solii însă nu ajunseră să -poată vorbi, căci ură: prinşi. ca Spipni 
şi aruncaţi în lanţuri. - 

Atunci Moţoc cu Polonii plecară asupra lui oldea -pe . care 
-surprinzându-l îl prinseră, împreună cu Elena Doamna. şi înso- 
țitorii ei. Alexandru Lăpuşneanu se mulțumi să, încreste la nas pe 
Joldea și să-l trimită într'o mânăstire. Pe ceilalţi îi iertă. Atât cro- 
nicarii poloni, cât şi Centorio, spun că Alexandru-Vodă a pus să 
ucidă pe Elena Rareş, iar pe fiica. ei, „Ruxanda, a luat-o în căsă- 
torie. Cu această vărsare de sânge, începe cea mai, sângeroasă 
pagină din istoria Moldovei. 

| Noi însă vom urmări, în rândui întâi, legăturile Moldovei cu 
Ardealul şi Ţara Ungurească. de 

„Relaţiunile dintre Moldoveni şi Ardeleni sunt. la începutul 
acestei noi stăpâniri, frecvente şi paşnice, în deosebi cu Bistriţa, 

1) £. Minea, Începutul Domniei lui Alexandru Lăpuşneanul, în Cercetări 
Istorice, 1, p. 107 şi urm.
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marele empuriu săsesc din nordul Transilvaniei. Domnul ce 

de-aici care, şofran, ceasornice şi ceasornicari, iar în schimb le 

trimete .... porci. In primăvara anului 1553, Alexandru-Vodă 

roagă pe Bistriţeni să deschidă graniţa, ca să poată veni din Ar- 

deal muncitori de pământ in Moldova, unde acum se stinsese 

ciuma, ce bântuise ţara. Aceşti muncitori erau, desigur, țărani ro- 

mâni din „Vidicul“ Bistriţii 1); avem deci o nouă dovadă de contact 

neîntrerupt între Românii din nordul Ardealului şi cei din Mol- 
dova. Dar la un an după suirea pe tron a lui Alexandru Lăpuş- 

neanu, aceste atingeri paşnice au fost înlocuite prin relaţiuni duş- 

mănoase şi zângănit de arme. In Ardeal a început să crească tot 

mai mult nemulțumirea împotriva Imperialilor şi să se întărească 

partida acelor nobili, cari cereau readucerea Isabelei și a fiului ei. 

Această mişcare era susținută mai ales prin agitaţiile lui Petru 

Petrovici, care din:cetatea sa Muncaciu ţinea legături strânse cu 

regina exilată la tatăl său în Polonia. 
Dar partizanii Isabelei dispuneau de forţe neînsemnate cari 

nu se puteau măsura cu ale Ferdinandiştilor. 

Toată nădejdea şi-au pus-o în Turc, care însă pe-atunci era 

încurcat întrun răsboiu cu Perșii. Sultanul deocamdată se mulțu- 

mea să trimilă firmane, ca să ţină viu spiritul revoltei împotriva 

Nemţilor în Ardeal.. Singurul sprijin efectiv ce le putea da, între 

astfel de împrejurări, era câ dete poruncă lui Alexandru Lăpușneanu 

să năvălească în Ardeal. Voevodul, în care nu era nici barămi cu- 

tezanța unui Ştefan Rareș, se grăbi să îndeplinească porunca lui 

Soliman. 
Intrarea în Ardeal s'a făcut pe două locuri: prin Valea Rod- 

nei și prin ţinutul Ciucului. | 

Alexandru-Vodă a trimis 100 oameni subt conducerea lui 

loan Moţoc, care în 22 Septembrie 1553 au atăcat prin surprin- 

dere pe păzitorii graniţei, pe-o parte i-au ucis, pe alţii i-au prins 

şi numai puţini au scăpat cu fuga. Aceia au dus vestea la Bis- 
trița că Rodna a căzut încă în ziua aceia. In 23 Septembrie, zi de 

Sâmbătă, au plecat pe Valea Someșului în jos şi în ziua urmă- 
toare, Duminecă, au ajuns până la Năsăud, de unde au scris Bis- 

triţenilor.să se supună fiului şi văduvei Craiului loan, că de nu, 

vor pustii totul cu fier şi foc. Dar încă în seara acelei zile şi-au 

făcut calea întoarsă și în 25 au trecut munţii în Moldova. Când 

1) N. lorga, Documentele Bistriţii, i, p. 8.
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oastea Bistriţenilor unită cu trupele trimise de Voevozi, subt con- 
ducerea lui Matia Pestessi, au ajuns la pasuri, ca să le închidă, 
Moldovenii erau în ţara lor. - 

Despre armata a doua știm că a intrat în Săcuime în noap- 
tea dinspre ziua Sf. Apostol Mateiu şi a aprins Ciucul de Sus 1) 
iar după aceia s'a retras. Cum vedem era vorba de o simplă de- 
monstrație. 

Cei doi Voevozi ai Ardealului au suprimat grabnic mișcarea 
aderenţilor lui loan Sigismund. Cu toate acestea era evident, după 
experienţele din trecut că Ferdinand, cu forţele de care dispunea, 
nu va putea ţinea Ardealul, împotriva voinţei Turcilor. Aceştia 
legați de răsboiul cu Perşii aici nu puteau păşi cu toată energia, 
dar aveau de gând să o facă într'un viitor apropiat, ceiace se pu- 
tea deduce şi din faptul că Sultanul n'a voit să primească tributul 
pe care Ferdinand i l-a oferii pentru Transilvania. 

In anul 1554, Ferdinandiștii şi partizanii lui loan Sigismund 
se străduiră să câştige bunăvoința Sultanului. In Ianuarie erau două 
solii în Constantinopol, dar Sultanul se afla în Asia. In Ardeal 

încă continuau agitaţiile. In Muntenia, Mircea fu înlocuit cu Pă- 
traşcu cei Bun, în Februarie 1554. Turcul se mulțumi să inter- 
vină tot prin Alexandru Lăpuşneanu. Acesta provoacă pe Voevozii 
Ardealului să nu se împotrivească la aducerea îndărăt a lui loan 
Sigismund, căci Turcii cu Moldovenii şi Muntenii nu se vor odihni 

până nu vor duce la îndeplinire acest lucru.2) Voevozii, înfricân= 
du-se, trimiseră la Domnul Moldovei o solie constătătoare din 

Petru Gerendy, Anton Garda şi Ambroziu Szab6. 2) 
Aceştia, ajungând la Voevod în 19 Martie 1554, s'au şi pre- 

zintat la el şi i-au făcut cunoscut că au solie dela staturile arde- 

lene. Domnul le-a lăsat vorbă că în ziua următoare îi va asculta, 
Dar atunci sosi o scrisoare a partidului contrar, în care se spunea 
că cei trei soli vin din partea Voevozilor ardeleni şi nicidecum a 
staturilor şi din această pricină audiența fu amânată pentru ziua 
a treia, când îşi putură în sfârşit preda solia, pe care o aveau 
în scris, 

Conţinutul ei a fost următorul: 

„Staturile ardelene nu pot să se abată dela credința faţă de 

Majestatea Sa, fiindcă nu le permite legea creştinească şi jură- 

1) Cronica Săcuilor, p. 639. 
2) Pray, Ii, p. 8-9. 
3) Erdelyi orsz. eml. |, p. 507.
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mântul făcut, prin urmare nu le stă în putință să readucă pe loan 
Sigismund.“ Când -a auzit Voevodul aceste vorbe, s'a tulburat şi 
a început să se miște în scaun. Oratorii însă îşi continuară cu- 
vântarea, care culmina într'acolo că staturile ardelene roagă pe 
Voevod să intervină la Paşi şi la Inalta Poartă, ca Sultanul să 
primească tributul, căci şi din partea lui Ferdinand li-s'a permis 
să-l plătească. Când li-se va porunci, sunt gata să-l răspundă 
Puternicului Impărat turcesc. Dacă Alexandru Lăpuşneanu va face 
aceasta, atunci va aduce un serviciu nu numai Transilvaniei, ci şi 
Moldovei, fiindcă dacă în Ardeal va fi pace şi linişte, atunci și el, 
Domnul, va fi mai sigur în scaunul său şi ceiace e şi mai im- 
portant: îşi va face numele său slăvit între toţi Creștinii. 

Deşi când a auzit că staturile nu pot să-l readucă pe loan 
Sigismund, Voevodul s'a tulburat, totuşi când a văzut că e rugat 
să intervină la Poartă pentru acceptarea tributului, s'a liniştit şi a 
spus că se va sfătui asupra acestui lucru cu boierii, iar până 
atunci a dimis pe soli la gazdă. 

Avem şi răspunsul, pe care l-a dat Alexandru Lăpușneanu, 
dar numai în 11 Aprilie, 

A chemat la sine pe doi dintre soli: Anton Garda și Am- 
broziu Szab6, iar lui Gerendy i-a poruncit să rămână acolo şi 
după plecarea soţilor săi. Voevodul le-a spus următoarele: 

„Voi spuneţi că veniţi din partea staturilor ardelene şi aţi 
amintit între altele că loan Craiul, înainte de moarte, ar fi încheiat 
un tratat cu regele Ferdinand. In înțelesul acestuia Craiul. loan 
rămâne stăpân al țării sale până la moarte, iar după aceia țara 
trece în stăpânirea lui Ferdinand, care avea să despăgubească pe 
Isabela pentru zestrea ei din Ardeal, iar lui loan Sigismund să-i 
dea un ducat sau alt loc potrivit și să-i poarte de grije. Dar cine 
dintre voi a mai văzut că cineva, având femeie și copii, să le ia 
pâinea dela gură şi să o dea străinilor, ca ai săi să piară. Şi cum 
ar fi putut face Craiul loan un atare lucru fără ştirea staturilor? 
Nu de mult Ferdinand a trimis o solie la regele Poloniei, prin 
care-l roagă pe acesta să stăruiască pe lângă Isabela, ca să pri- 
mească zestrea şi să dea voie fiului ei să fie introdus în ducatul 
dăruit, să se reţină dela trimiterea de ştafete pe la Paşi, la Petru 
Petrovici, 11 Poartă, în Moldova şi Muntenia. Căci dacă vor fi 
înlăturate aceste piedici, el, Ferdinand, sperează să poată alunga 
pe Sultan, chiar și din Constantinopol. Regele Poloniei a adus la 
cunoștința Isabelei această solie în fața Dietei, dar ea a răspuns
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că nu mai are încredere. în promisiunile lui Ferdinand. Şi ce spu- 

neţi voi,„—a continuat Voevodul—că sunteţi aici în numele tuturor 

staturilo: ardelene? Spuneţi-îmi, Vă rog, de câte ori au ţinut câinii 

voştri de Voevozi, dietă pentru discutarea fleacurilor, pe care mi 

le împărtăşiți ? Nu ştiu ei oare că eu îmi am oamenii mei în toate 

țările, că am mulți ochi şi multe urechi, cu care le văd şi le în- 

țeleg toate 2“ 
Jură că va lucra pentru binele Ardelenilor, dar ca condiţia 

că vor asculta de porunca Preaputernicului Impărat. Le-a mai tri- 
mis o scrisoare a Sultanului, prin Bernald Lazar şi alţii, dar m'au 

dat-o staturilor. Are să-i tragă el la răspundere. 

Nu cunosc ei puterea Turcilor de la Timișoara, unde și el, 

Voevodui, a fost de față? Ferdinand nu e în stare să-i apere; 

să-şi plece deci genunchii înaintea celui mai puternic. 

Să nu se încreadă nici în cetățile şi întăriturile lor, căci dacă 

nu-l vor readuce pe loan Sigismund, toate acelea nu le vor folosi 

la nimic. Căci Sultanul a jurat că mai bine preface toată Transil- 

vania în cenuşă, decât să nu pună pe loan Sigismund în moşte- 
nirea părintească. 

Doar Franţa, Anglia şi Polonia, ţări puternice, tot așa Mol- 

dova şi Muntenia plătesc Sultanului tributul şi nu au nici o supă- 

„rare. „Cine Vă credeţi a fi, de nu ascultați porunca Sultanului ? 

Nici în faţa mea nu numărați nimic: Vă puteți aduce aminte, cum 

în anii trecuţi, când au năvălit în Ardeal împotriva lui Ştefan Mai- 

lat şi Valentin Târâk şi cum după ce i-au înfrânt la Feldioara, 

s'au întors, încărcaţi de prăzi în Moldova. Se laudă Francisc Kendy 

că mă aşteaptă în câmp deschis. Spuneţi-i lui și staturilor, că voiu 

intra nu peste mult, dar nu noaptea ca hoţii, ci ziua mare cu tobe 

şi surle, în Țara Bârsei, în câmpia cea mai deschisă a Transilva- 

niei.« Dacă vor asculta de vorba lui, va readuce pe fiul Craiului. 

Dacă însă se vor opune, atunci din toate părţile vor năvăli duş- 

mani nenumărați: Turci, Poloni, Tătari, Moldoveni şi Munteni, 

asupra Ardealului. Căci Sultanul nu voieşte să cedeze lui Ferdi- 

nand Transilvania pentru toate comorile iumii. 

Am reprodus pe larg acest răspuns al lui Alexandru Lăpuș- 

neanu, fiindcă caracterizează de minune firea despotivă şi lăudă- 

roasă a acestui „Nero român“. 

Voevozii se înspăimântară, când primiră acest răspuns şi pe 

cei doi soli, Garda şi Szab6 (Gerendy a rămas în Moldova) i-2u 

trimis la Ferdinand, ca să ştie şi el ce se pregăteşte.
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Voevozii apoi convocară dietă după dietă şi Chemară popo- 
rul subt arme, în Țara Bârsei. Trei luni au stat în tabără, fără să 
se arate dușmanul de undeva. „Turcii reţinuţi în alte părţi, nu aflară 
timpul sosit pentru acţiune, până în toamna anului 1555. In vreme 
ce Ferdinand, în loc să trimită credincioșilor săi trupe îndestulă- 
toare, încerca să înduplece pe Turci cu intervenţii diplomatice, ca 
să prelungească armistițiul cu un an, Sultanul dete poruncă Paşi- 
lor din Buda, Timişoara şi celui de Rumelia, apoi celor doi Voe- 
vozi români, să stea gata de-a intra în Ardeal, ca să asigure rea- 
ducerea lui loan Sigismund. 

Subt impresia amenințărilor ce veneau dela Turci prin cei 
doi Voevozi români, staturile Ardealului, întrunite în dieta dela 
Târgu-Mureș, la 23 Decemvrie 1555, se supuseră sorții şi începură 
a pregăti calea reîntoarcerii lui loan Sigismund. 

Dieta chemată la Turda, în 2 Februarie 1556, a adus în sfârşit 
hotărîrea de-a scrie reginei şi fiului ei, rugându-i să se întoarcă 
şi să ia cârma ţării în mâinile lor, iar pe Petrovici l-au chemat să 
vină numaidecât în Ardeal. El a şi ajuns aici în 22 Februarie. 

In acest timp s'a deslănţuit şi cxpediţia Moldovenilor. Moţoc 
a năvălit pe calea cunoscută în ţinutul Bistriţii, cu 8000 oameni, 1) 
în vreme ce Muntenii subt conducerea lui Socol intrară în Țara 
Bârsei. 2) Moldovenii se alăturară la oastea lui Bâlassa, care a 
luat subt asediu cetatea Alba-Iulia, apărată de bogatul episcop, 
Paul Bornemissa. La 11 Aprilie 1556, episcopul cedă, în schimbul 
libertăţii lui personale şi al comorilor, cetatea Alba-lutia, De-aici 
Moldovenii se îndreptară spre Gherla, al căreia ţinut îl jefuiră, 
luând vite şi bucate, iar deaici se întoarseră acasă, Muntenii de- 
vastară pământul săsesc şi apoi pe la Sibiu trecură munţii în 
Muntenia, iar Socol a rămas lângă Petru Petrovici. Intervenţia Ro- 
mânilor a avut drept rezultat că şi Saşii, care până atunci rămă- 
seseră credincioşi lui Ferdinand, încă s'au alăturat la slaturile ar- 
delene, cari rechemau pe loan Sigismund. Dieta parţială dela Cluj, 
din 23 April 1556, a hotărît să se ceară pentru apărarea ordinei 
în țară numai 500 Munteni şi 500 Moldoveni, iar celelalte trupe 
să fie trimise acasă cât mai în grabă, 

Staturile Ardealului s'au arătat gata să dea ele trupele nece- 
sare pentru asigurarea țării pe seama reginei şi a fiului ei, De- 

1) Forgach, Mon Hung. Hist. Scriitori, V, XVI, p. 113, 
2) Ostermayer, Quellen, III, p. 517, 
3) Erd. orsz. eml. |, p. 483,
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altcum întreprinderea nu avea să întâmpine greutăți prea mari, 
fiindcă Ferdinand se pregătea să ocupe tronul de împărat şi aşa 
că cu Ardealul nu-și prea bătea capul. Steagul imperial nici nu 
mai fâlfâia aici decât deasupra unor cetăți întărite. Şi dintre aces- 
tea singură Gherla a fost apărată cu vitejie admirabită de către 
Dobo, eroul dela Eger. Şi aderenţii Isabelei şi-au concentrat forțele 
principale în jurul acestei cetăţi. 

Erau trei tabere: a Românilor, a nobilimei şi a Săcuilor. 
S'au adus bombarde şi maşini de spart ziduri dela Braşov. 1) Ală- 
turea cu Gherla mai rezistau încă Becleanul şi Deva. Domnul 
Moldovei chiar învinueşte, într'o scrisoare, pe staturile ardelene, 
că în ascuns au rămas credincioase Nemţilor și nu vreau să cuce- 
rească cele 3 cetăţi. 

La aceasta staturile, întrunite, la 10 August, în dieta din | 
Cluj au răspuns următoarele : | 

Au luat cu regret la cunoştinţă scrisoarea lui Alexandru 
Vodă, Domnul Moldovei, prin care-i învinuiește că nu şi-au ţinut 
promisiunile făcute lui Dormys, ceaușul Puternicului Impărat şi că 
înclină spre Împeriali. Aceasta nu e adevărat, căci de când s'au 
întors către Majestăţile lor, de-atunci le-au păstrat credinţă neclin- 
tită. Domnul locţiitor (Petrovici) e mărturie; el şi poate pedepsi 
pe cei vinovaţi. Și va scrie lui Alexandru Vodă să nu mai insulte 
staturile cu astfel de acuze. Sunt gata să se ridice cu toții, când 
va fi vorba de atacul unui duşman din afară, dar roagă pe loc- 
țiitor să nu-i silească la asedierea celor 3 cetăţi: Gherla, Beclean 
şi Deva. lau la cunoştinţă că cei doi Voevozi români au pri- 
mit porunca: să iasă trecând prin Ardeal, întru întâmpinarea Isa- 
belei şi a principelui loan Sigismund.2) Le vor da însoțitori, ca 
armatele lor să nu pricinuiască pagube pe unde vor merge. In 23 
August, Pătraşcu-Vodă a trecut munţii şi, ajungând la Braşov, s'a 
oprit opt zile, iar de-aici s'a îndreptat spre Cluj. In aceiaşi vreme 
a intrat şi Alexandru Lăpușneanu în Ardeal, pe la Bistriţa. 

Numărul Moldovenilor şi Muntenilor se ridica la 40.000 oa- 
meni, în cea mai mare parte cavalerie, care putea face mai ușor 
calea lungă, ce-i aştepta.?) „Românii, ca la 40.000, au pustiit 
Câmpia“, zice cronica. 

1) Pray, Epistolae etc,, III, p. 49. Cf. Erd. orsz, emi. |, p. 485. 
2) Ostermayer, p. 518, 
3) Pentru numărul Românilor, cî. Veress, Izabella Kirâlyn€, p. 422 şi 

Tort. Târ, 1891, p. 69.



După ee au întâmpinat pe regină la hotarul țării, s'au întors 
cu toţii spre Cluj. 

Drumul lor a dus prin Muncaciu şi Hust, pe lângă Sighetul 

Marmaţiei, peste Gutin, la Baia-Mare şi apoi la Dej. Aici a salu- 

tat pe regină Petrovici, în fruntea magistratului orăşenesc. La Cluj 

au ajuns în 2 Octomvrie, ora 2 d.m. Intrarea în capitala Ardea- 
lului s'a făcut cu pompă într'adevăr regală. 

Alăturea cu familia regală mergeau ceaușii Sultanului și solii 

poloni, apoi magnații unguri în lung şir; după ei urmau trupele 

polone, turceşti, ardelene, române și sârbe.1) In fruntea convoiu- 

lui era dus un steag turcesc, având zugrăvită la mijloc o inimă 

aurită, simbolizând înalta favoare protejuitoare a Sultanului, faţă 

de văduva și fiul Craiului loan. La sfârșitul serbării din aceia zi, 

regina a împărţit daruri solilor turceşti şi Domnilor români. Ma- 

gistratul oraşului Cluj trimetea zilnic pâine şi vin în tâbăra lui 

Pătraşcu-Vodă. 2) După cinci zile Voevozii români au plecat spre 
casă. £) 

Se părea că noua fază a stărilor din Ardea! va aduce liniştea 
pe care o dorea şi Alexandru Lăpușneanu, care, ne-având gânduri 
războinice de cuceriri, era mulțumit să fie lăsat în pace, cu boala 
lui de ochi şi cu micile lui afaceri de gospodar strângător. Dar 
Isabela, femeie nehotărită, şi Petrovici, acum moşneag neputincios, 
nu erau capabili să consolideze moștenirea nevârstnicului principe. 
Se ridicară noi ambiţioşi, cari râvneau să ia frânele ţării fără 
Domn adevărat. Bebek, un magnat mândru, care-și schimbase de 
mai multeori stăpânii, merse la Constantinopol, unde, prin intrigi 
şi cu bani, izbuti să câştige favoarea Sultanului, care-l numi, fără 
ştirea şi împotriva voinţei Isabelei, guvernator al Ardealului şi 
tutore al principelui minor. Totodată dete poruncă Paşei din Bel- 
grad şi Domnilor români să-l sprijinească cu oştire, la caz de 
nevoie. La auzul acestora, Regina şi Petrovici au început să adune 
oaste în grabă, ca să împiedece cu armele întreprinderea acestui 
nou Gritti. 

Când Bebek merse în Moldova, prin Maiu 1557, cu numeroşi 
Turci luați în sâmbrie și voi să intre în Ardeal, află pasurile în- 
chise din po;unca Reginei. Astfel Moldovenii nu trebuiră să lase 
munca câmpului, pentru pofta unui aventurier ambițios. Bebek s'a 

1) Bethlen Farkas, E p. 597. 
2) Veress, o, c., p. 422. 
3) O ştire contemporană, la Veress, ibidem.
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întors la Constantinopol şi prin 10 August îl mai aflăm odată în 

Moldova, dar, după cât se vede, Alexandru Lăpuşneanu n'a primit 

a doua oară poruncă să-l ajutoreze. 

Atunci Bebek, făcând pe pocăitul, a cerut iertare dela Isabela, 

pe care o primi împreună eu proprietăţile confiscate. 1) 

In 15 Octomvrie 1557 a murit Petru Petrovici, care a rămas 

credincios Reginei, până la sfârşitul vieţii. Deşi pierdu pe acest 

puternic sprijinitor şi sfetnic, regina nu disperă; ba încă hotări 

să smulgă din mâinile lui Ferdinand acele posesiuni, în afară de 
Ardeal, care aparținuseră regatului lui Zâpolya. In acest scop a 

convocat dieta înarmată la Cluj, unde s'a stabilit contigentul pe 

care era obligat să-l dea fiecare nobil şi suma de bani, ce trebuia 

să o plătească Saşii, iar ca termen pentru adunarea trupelor s'a 

fixat ziua de 26 Noemvrie. S'au designat comandanții: Menhert 

Balassa şi Francisc Bebek, rebelul pocăit. Era vorba să meargă la 

răsboiu și tânărul principe însuşi cu toți curtenii săi, dar pe urmă 
s'a renunțat la acest plan, când au sosit trupele Voevodului mun- 

tean şi ale celui moldovean, din porunca Sultanului.2) Armata 

Reginei, sporită şi cu trupele Paşei de Buda, a plecat spre Sătmar, 

pe care l-a şi luat din mâinile Nemţilor. Răsboiul pentru cetăţile 

mărginaşe a continuat şi iarna. Sărbătorile Crăciunului le-au pe- 

trecut subt zidurile cetăţii Sz6l6s: Unguri, Turci și Români îm- 

preună. 3) 

Când Isabela bănui că fostul Voevod Kendy și nestatornicul 

Bebek au de gând să o trădeze, puse să-i ucidă. In dietele dela 

Cluj, Turda şi Alba-lulia şi-a asigurat mijloacele necesare pentru 

continuarea răsboiului împotriva Ferdinandiştilor. Turcii încă îi 

arătau multă bunăvoință, dând poruncă Voevozilor români să-i 
trimită în ajutor trupe. 

Odată însă a ajuns în conlict cu Necredincioşii din pricina 

unui pretendent la tronul Țării Româneşti. Vornicul Socol a otrăvit 

pe Pătrașcu-cel-Bun şi i-a luat tronul.) Dar când a auzit că vin 

Turcii să-l pedepsească, a luat comorile înaintașului său şi a fugit 

cu ele în Ardeal. Marele Vizir, Rustan Paşa, a cerut dela Isabela 

extrădarea lui Socol, dar diu motive necunoscute, Regina a trimis 

la Constantinopol un alt pretendent, pe Vlad, scriind ambasadoru- 

  

Î) Erd. orsz. emil. îl, p. 24. 
2) Veress, o. c., p. 445. 
3) Ibidem, p. 451. 
4) Forgâcs, p. 170,
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lui francez să intervină la Inalta Poartă, în interesul celui dintâi. 
Când Turcii îşi arată nemiilțţumirea pentru aceasta, Isabela rugă 
pe marele vizir să-i îngăduie a întreba, în această chestie staturile 
convocate la dietă, pe ziua de 27 Martie 1558. Aici se prezintară 
doi ceaușşi, care cerură în numele Sultanului, extrădarea lui Socol 
singur, fără femeie şi copii. Deşi staturile s'au învoit, de frică, 
regina a tot reţinut, sub diferite pretexte, pe Socol, până ce în 
urmă, la stăruința ceaușilor, fu nevoită să-l trimită la Constanti- 
nopol, după ce prin salv-conduct s'a dat asigurarea, că nu i-se 
va întâmpla nimic rău. Dar abia ajuns acolo, Socol cu alţi doi 
boieri, Radul şi Vlad, fu băgat în lanţuri şi dus pe insula Rodos, 
unde li-s'a luat capul. 

Ca să recâștige graţia Sultanului şi ca să aibă pentru orice 
eventualitate un aliat puternic în Apus, Regina a trimis pe Cris- 
tofor Bâthory, viitorul Principe al Ardealului, în fruntea unei solii 
la Curtea lui Henric II, regele Franţei, ca să ceară în căsătorie pe 
seama fiului său o rudă a aceluia. 

In vreme ce-şi întăria situaţia în alte părți, ea a provocat un 
conflict cu vecinul dela răsărit, cu Alexandru Lăpuşneanu. 

Domnul Moldovei a obținut dela Sultanul — al cărui favorit 
era—o poruncă pe seama Reginei Isabela, ca să-i redea depen- 
dența Cetăţii-de-Baltă. Regina, primind ordinul Sultanului, a şi 
trimis 2 soli la Alexandru-Vodă, pe Gheorghe Bethlen și Ştefan 
Csernyi, arătând că e gata să predea posesiunile cerute şi invi- 
tându-l să-şi trimită oamenii la faţa locului, ca să le ia în samă. 
Voevodul şi-a şi trimis boierii, care s'au prezintat la Margay, dire- 
gătorul regesc din Cetatea de Baltă, care a refuzat predarea, subt 
pretext că n'a primit nici o poruncă dela regină, în această ches- 
tie. Când s'au întors boierii şi i-au adus la cunoştinţă cele întâm- 
plate, Domnul s'a înfuriat aşa de tare, încât a pus să bată pe 
solii Reginei, reţinuţi ca ostateci. Apoi şi-a adunat în grabă oştire 
și a năvălit în Țara Bârsei, pe care a pustiit-o îngrozitor. 

Conflictul s'a aplanat în Septemvrie 1558, în dieta dela 
Alba-Iulia, când regina a cedat lui Lăpuşneanu posesiunile cerute 
dar staturile au hotărit că pentru acelea Voevodul va plăti toate 

“birurile prevăzute în legile țării şi slujitorii moldoveni de-acolo în 
cazuri de proces vor cădea subit aceleași penalităţi, ca ceilalți 
locuitori. 

Răsboiul cu Ferdinand a continuat şi în anu! următor, dar 
fără rezultate mai însemnate. Regina, obosită, începu tratative de
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pace, dar nu ajunse să le vadă sfârșitul, căci muri la 15 Septem- 
vrie 1559. 

Cum am arătat mai sus, Alexandru Lăpuşneanu a recâşligat, 

în acest an, Cetatea-de-Baltă. Când şi între ce împrejurări au fost 
pierdute posesiunile din Ardeal, sau cel puţin o parte din ele? 

Izvoarele nu ne dau răspuns lămurit la această întrebare. La înce- 

puiul anului 1552 e pomenit ca pârcălab al Ciceului, loan Vrân- 

cean, dar tot atunci, probabil în jumătatea a doua a anului 1552 

aflăm amintiţi ca diregători („udvarbir6“) al cetăţii pe Mihail Te- 

mesvâry, iar în 1553 pe Mihail Szentmârtoni. Conscrierea din 1553 
încă arată că ţinutul Ciceului, în acel an, nu era în stăpânirea 
Moldovenilor. 

Despre Valea Rodnei am dovedit mai sus, la domnia fiilor 

lui Petru Rareș, că satele Rodna, Maier, Sângeorz, Ilva şi leldru, 

între anii 1546-1552, au aparţinut Moldovei. In acest timp ele nu 

figurează în socotelile oraşului Bistriţa, ca plătitoare de bir. Apar 
în registrele de dare în 1552.!) 

Toate acestea dovedesc că posesiunile ardelene au fost smulse 
Moldovenilor la inceputul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu, pro- 

babil atunci, când acest Voevod, deşi ajutat la “iron de către Cas- 

taldo, generalul împărătesc, totuși a intrat cu totul în apele poli- 

ticei turceşti, Alexandru Lăpuşneanu, după întoarcerea Isabelei, a 

recâştigat ruinele celor 2 cetăţi, cu ţinuturile lor pentru ca să le 

piardă detinitiv, între împrejurări, pe cari le vom expune la tim- 
pul său. 

In 1553, Ferdinand, în calitate de stăpân al Ardealului, a în- 

sărcinat o comisie compusă din Benedict Nagy, loan de Cuzdri- 

oara, Grigore de Mica şi Magistrul Antoniu, din partea Conven- 

tului de Mănăştur, să facă conscrierea dominiului Ciceului. Această 

scrisoare e un document foarte preţios fiindcă arată referinţele şi 

îndatoririle populaţiunii faţă de stăpânire, cari au fost, desigur, 

aceleaşi şi în vremea dominaţiunii moldovene, 2) 

Din dominiul Ciceului, în 1553, stăpânea Francisc Kendy, 

satele: Ormani, Chirău şi Cămăraşul, iar Doamna Mylaky, Chineştii. 
Sârbii, imigrați la chemarea lui Castaldo, au luat în stăpânire sa- 

tul Gârboul de sus. In sfârşit episcopul Românilor din Vad, avea, 

din darul lui Petru Rareş, Vadul, Slatina, Bogata românească şi 
- cea ungurească. 

1) Revista Istorică, N-rele 1-3, p.9. 
2) Monografia jud. Şolnok-Dobâca (Someș) v. II, p. 396 şi urm..



Veniturile cetăţii se alcătuiau, în rândul întâiu, din contribu- 
țiile dela ziua Sfântului Martin, cari se plăteau după sesiuni şi se 
numeau în ungureşte „nylas“. Ele variau an de an. Erau apoi mo- 
rile cetăţii: în Reteag cu 4 pietre, în Cristur cu 2, în Lăpuş cu 2 
şi în Giurgeşti cu 1 piatră. Vămi, date în arendă, erau în: Reteag, 
Uriul de sus, Şomcutul mic, Lăpușul unguresc şi Sânmărghita. 

Comunele ungurești, cu excepţia Reteagului, dădeau cetății, 
la Crăciun, legume, ovăz și pui, iar cele româneşti, la Sângeorz, 
cincizecimea după oi, porci şi stupi. 

Sesiunile româneşti, cu excepţia celor din Ilişua, Suciul de 
sus, Ileanda mare, Gichiş şi Petrihaza, plăteau bir de câte 50, 
altele 25 denari. Lăpușul unguresc şi satele aparținătoare plăteau, 
după sesiuni câte 16 şi 8 denari. Din acest fel de bir se aduna 
în anii buni, până la 100floreni. Cnezii unor state, afară de ținu- 
tul Lăpușului, dădeau în îiecare an câte un fol şi un cearşai, iar 
alţii, tot cu excepţia celor din districtul Lăpuşului, trebuia să ducă 
pârcălabilor, în fiecare an, câte o căprioară sau potârnichii. Fie- 
care sat mai da anual câte o vacă cu lapte şi câte un berbece. 
Alte sate mai plăteau la Sfânta Maria Mică: dijmă, cincizecime, 
treizecime ori sutime după porci și stupi. 

Subt numirea de „dica“, mai multe sate româneşti plăteau 
anuai dela 25-50 denari. 

De cetatea Ciceului se ţineau codri foarte mari de stejar, 
cari produceau ghindă din 4 în 4 ani, pentru a cărei folosinţă 
asemenea se plătea bir. Gloabele se răspundeau „după obiceiul 
țării“, 

Dijma de cereale, fasole, linte, etc., revenea episcopului ca- 
tolic din Transilvania. Satele mai erau obligate să dea pe seama 
cetății săpători şi arcaşi. 

DESPOT VODĂ. 

După moartea Isabelei, tronul Ardealului fu ocupat de loan 

Sigismnund, „regele Ştefan“, cum îl numesc actele turcești, în Sep- 

„temvrie 1559. Cronicarii au însemnat despre el că vorbea şi ro- 
mânește. 

Aduse numaidecât la cunoștința Inaltei Porţi moartea mamei | 

sale şi suirea sa pe tron. Hotări să continue tratativele de pace cu 

imperialii, începute de mamă-sa. In acest scop trimise la Viena 

pe Mihail Csâky şi Cristophor Hagymâsi, pe care avea să-i spri-
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jinească şi solul regelui polon. In 26 Ianuarie 1560 delegaţii ar- 

deleni prezintară lui Ferdinand condiţiile Principelui, prin care 

„regele loan Sigismund“ cerea toate posesiunile dincoace de Tisa. 

Impăratul, în răspunsul său, înainte de toate, protestă împolttiva 

titlului de rege, usurpat de Principe şi declară că nu cedează ni- 

mic din pământul, pe care-l ţine, ba şi Ardealul îl socotește ca 

feud împărătesc. 

Se mai schimbară ambasade, care însă nu duseră la pace, 

ci numai la încheierea unui armistițiu, pe timp nehotărit. Au înce- 

tat luptele între trupe regulate. 

Se ştia însă că un nou răsboiu este inevitabil. Ardealul era 

hărțuit şi de lupte religioase, astfel că Ferdinand socotea de sosit 

timpul pentru răsturnarea lui loan Sigismund. La executarea aces- 

tui plan i-s'a rezervat un rol important şi Moldovei, prin ce ţara 

aceasta fu din nou atrasă în jocul evenimentelor din Ungaria, 

pricinuindu-i frământări şi lupte grele. 

Ferdinand, în dorinţa de-a recâştiga Ardealul pierdut, a ac- 

ceptat sfatul lui Maximilian şi al sfetnicilor săi de-a ajuta la tro- 

nul Moldovei pe un aventurier, vestit în vremea sa, pe acela care 

a purtat numele de Despot Vodă. 

Istoria vieţii acestui curios om € interesantă, căci e adevărat 

fiu al veacului, în care a trăit, iar evenimentele petrecute în scurta 

lui domnie fiind mai bine cunoscute, atrag mai mult luarea aminte 

a lumii apusene asupra pământului şi poporului moldovean. 

In toate timpurile se întâlnesc oameni îndrăsneţi, care prin 

vitejie, ori viclenie au ajuns la putere şi mărire. 

Dar nici într'o epocă par'că nu aflăm atâţia aventurieri care 

cu sabia în mână să îndrăsnească a întreprinde planuri temerare, 

adesea irealizabile, ca în a doua jumătate a veacului XVI. 

Ai crede că era ceva în atmosferă ce împingea pe cei cute- 

zători să caute avere şi mărire, pe căile cele mai imposibile. Mulţi 

cădeau cu ruşine, dar lumea, pentru aceia, nu-i dispreţuia, şi alţii 

se ridicau și pășiau pe aceiaşi cale. 

In Europa centrală, aceşti aventurieri au fost ajutoraţi şi de 

împrejurări favorabile. Ferdinand împăratul, era acum bătrân, iar 

fiul său, arhiducele Maximilian, era tânăr, fire romantică cu încli- 

__nări de aventurier, ultimul reprezentant al cavalerilor medievali. 

Ardea de dorul de-a face un lucru extraordinar, care să-i aducă 

renume şi glorie! Şi aşa i-a fost dat să-și încrucişeze drumul cu 

un exemplar tipic al acestor vremi tulburi: cu lacob Heraclid.
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A expune viața acestuia până la suirea pe tronul Moldovei este o 
problemă din cale afară de grea. Emil Legrand, vestitul elenist 
francez, a început în 1885 să adune materialul biografic, ca să 
scrie viaţa lui Despot. Dar după o muncă de 5 ania fost nevoit 
să se mulțumească cu gruparea materialului bibliografic. 1) Acest 
autor mărturiseşte că datele privitoare la tinerețea şi titlurile aven- 
turierului sunt pline de contraziceri și că contemporanii cari s'au 
ocupat de această epocă nu ne spun nimic cu preciziune. La noi 
a încercat să dea istoria complectă a vieţii lui Despot M. N. Bur- 
ghele, în „Despot-Vodă Eretecul, Domnul Moldovei (1561-1563)«.2) 
Lucrarea scrisă cu atenţie şi sârguință, greşeşte că anumite date 
despre copilăria şi tinereţea eroului le prezintă ca adevărate, până 
când, în realitate, acelea nu sunt decât variante ale numeroaselor 
biografii răspândite în aceia vreme prin Europa apuseană. 

D-l lorga, în introducerea cărții D-sale: „Nouveaux mate- 
riaux pour servir a Phistoire de Jacques Basilikos i"Heraklide dit 
le Despot prince de Moldavie“ (Bucureşti, 1900) vorbeşte numai 
pe scurt despre viaţa lui, până la suirea pe tron, observând, că 
acestea sunt datele povestite de el însuşi cu predilecție, pe care 
însă nici prietenii săi nu le-au crezut fără rezervă. 

In a doua jumătate a secolului XV a murit în insula Rodos 
un om cu numele Basilicos. Fiul acestuia loan, s'a stabilit cu fa- 
milia în insula Samos. Din această familie exterminată de Turci 
a scăpat numai Iacob -Basilic, pe care doica sa l-a dus la Chios. 
De-aici, după cât se pare, a trecut în Creta, ia: de-acolo în Coron, 
care fusese cucerit de trupele lui Carol Quintul. Când acest oraş 
a fost cucerit de garnizoana creştină, Iacob, împreună cu alţi lup- 
tători greci, a intrat în slujba Impăratului, care I-a trimis subt or- 
dinele lui Wolrod de Mansfeld. Dupăce petrecu 10 luni în Ger- 
mania, trecu în Franța, unde luă parie la lupta dela Renty, subt 
Giinther de Schwarzenberg. Ajungând la Bruxelles, câştigă dela Im- 
păratul aprobarea unei genealogii închipuite, prin care îşi deducea 
origina tocmai dela misticul Hercules. Carol Quintul îl numi pa- 
latin şi-l învesti cu dreptul de-a numi poeţi laureați şi notari im- 
periali. 

  

1) Emil Legrand: Deux vies de Jaques Basiliers seigneur de Samos, Marquis de Paros, Comte Palatin et Prince de Moldavie, Pune par Jean Som- mer, Pautre par A. M, Graziani, suivies de pieces, rares et intdites, publites par Emile Legrand, professeur ă Pcole nationale des langues orientales. Paris, Maisonneure 1889. 

2) Convorbiri Literare, 1897.
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Când înaltul său protector, Carol Quintul, renunţă la tronul 
de Impărat, Basilic porni în lumea întreagă, purtând titlurile pom- 

poase, iscodite fără nici un temeiu istoric, de Despotul Samosului 
şi marchiz de Paros. Vizită oraşele Hansei şi, probabil, curtea re- 
gească din Danemarca şi Suedia. Merse apoi la Ducele Prusiei, 
pe care-l fermecă prin eleganța, elocința şi cunoştinţele sale. In 

1557 trecu în Polonia, având la sine o scrisoare de caldă reco- 
__mandare din partea lui Albert, ducele Prusiei. 1) 

Astfel ajunse în apropierea Moldovei, unde, favorizat de îm= 

prejurări, încolţi în sufletul lui gândul de-a pune mâna pe Dom- 
nia acestei ţări. 

Vom căuta să lămurim împrejurările, cari l-au adus pe tronul 
Moldovei, fiindcă acestea alcătuiesc un interesant episod al istoriei 
relaţiunilor dintre Moldova şi Ungaria, în a doua jumătate a seco- 
lului XVI. | 

Despot, ajungând în Polonia, fu, la început, oaspele palati- 
nului din Vilna, iar de-aci trecu la Cracovia, ca să fie mai aproape 

de curtea regală. | 

Ca adept proaspăt al credinței celei noi, a pătruns Uşor în 
societatea magnaţilor protestanți, care crezură poveştile despre ori- 
gina lui strălucită. In aceste cercuri va fi auzit el mai ades vor- 
bindu-se despre Țara Moldovei. Aici a aflat el, desigur din gura 
boierilor pribegi, că Moldovenii nu sunt mulțumiți cu neputineio- 
sul, dar sângerosul lor Domnitor. 

lar când a aflat că soția lui Alexandru Lăpuşneanu, domniţa 
Ruxanda se trage din neamul Despoţilor Brancovici din Serbia, 
ingeniosul aventurier a conceput planul de-a străbate la curtea 
moldoveană, dându-se drept rudă cu Domnul. Se instală la laşi, 
unde nu întârzie să câştige simpatia Voevodului şi a boierilor. 
Cu scrisorile lui, pe care nu le înţelegea nimeni, face pe Alexan- 
dru-Vodă şi pe Doamna Sa să creadă că li-e rudă. Ca un adevă- 
rat levantin, a învăţat repede românește. Pe boieri i-a câştigat prin 
linguşiri, iar pe poporul de rând umblând prin mijlocul lui și 
prefăcându-se că-l compătimeşte. Numai în toamna anului 1558 a 
aflat Alexandru Lăpuşneanu că Despot umblă să-i ia Domnia, şi 
deaceia hotări să se scape de el, otrăvindu-l.2) Dar acela prinse 

1) N. Iorga, o. c., p. XL- 
2) Până prin August să 

de planurile străinului. În ace 
menii lui Alexandru-Vodă, . 

Cî. Hurmuzachi, XI, p. 799. 

Alexandru Lăpuşneanul nu aflase încă nimic 
tă lună, Despot vine la Braşov însoţit de 0a-
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de veste şi fugi în Ardeal. Aci pregăti o nouă genealogie, în care 

îşi deduce neamul tocmai dela Hercules Triptolemos, amestecând, 

în chipul cel mai absurd, înrudirea familiilor: Heraclides, Nemania, 

Brancovici și Dragoşidă. Alexandru Lăpușneanu va fi scris lui loan 

Sigismund, lămurindu-l despre planurile aventurierului şi cerându-i 
în numele bunei vecinătăţi să-l prindă ori să-l alunge din ţară. 

Căci vedem pe Principele Ardealului dând poruncă magistra- 

tului din Brașov să aducă pe Despot prins la curtea lui, ori să-l 
izgonească din ţară. 

Fugarul scăpă sp:e Polonia. În drum se abătu pe la Kesmark, 
care pe-atunci se afla în mâinile lui Albert Laski, Acesta, fiu al 
lui leronim Laski, vestitul agent diplomatic al lui loan Zâpolya şi 

Ferdinand, moştenise nestatornicia tatălui său, care la el se împă- 

rechea cu o nesățioasă poită de bani, pe care de-altfel îi cheltuia 

în chipul cel mai nebunesc. Avusese în mâinile sale jumătate 

Zipsul, dar tocase toată averea sa de mai multe milioane şi acum 
se ocupa cu alchimia, cu facerea aurului. Despot nimerise tocmai 
omul de care avea nevoie. Nu-i trebui mult ca să-l convingă des- 
pre “drepturile sale la tronul Moldovei şi că dacă el, Laski, l-ar 
ajuta să-şi ajungă ținta, ar primi o răsplată atât de bogată, încât 

aceia ar echivala cu averile prădate. De-aici încolo Albert Laski 

deveni cel mai fervent sprijinitor al lui Despot. Prin mijlocirea lui, 

Despot făcu cunoștință cu francezul Roselle, un om priceput în 
meșteșugul răsboiului și cu Anton Szekely, un răsboinic vechiu în 

slujba Impăratului. Laski i-a câştigat apoi şi sprijinul mai multor 

magnați poloni. | 
- Sprijinit de toţi aceştia, el adună oaste cu sâmbrie, hotărînd 

să alunge cu armele pe Alexandru Vodă, de pe tronul Moldovei. 

Acest din urmă însă era bine informaf despre planurile „vărului“ 

său. interveni deci, în temeiul tratatului cu Turcii, la regele Polo- 

niei, rugându-l să împiedice intrarea lui Despot în Moldova. Regele 

August Sigismund însărcină cu paza hotarului pe Palatinul Podo- 

liei, Dimitrie Wisnoviecki, care împrăştie cu uşurinţă oastea de 

strânsură a lui Despot, în momentul când se pregătea să treacă 
hotarul Moldovei. | 

După această înfrângere Desput se reîntoarse la prietenul şi 

sprijinitoiul său, Albert Laski. Sfătuindu-se ajunseră la concluzia 

că numai un Domnitor puternic îi poate ajuta să-şi realizeze pla- 

nul şi de-aceia, hotărâră să ceară sprijinul Curţii din Viena. Albert 

Laski avea legături întinse cu toate cercurile diriguitoare de-acolo,
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pe care se strădui să le câștige pentru cauza Despotului. S'a în- 

tâmplat că însuşi Francisc Forgach, episcopul de Oradea-Mare a 
luat partea lui Despot, înaintând Impăratului un memoriu, prin 
care arăta că dacă i-sar da aceluia tronul Moldovei şi ar fi câş- 
tigaţi câțiva magnați ardeleni, Transilvania ar cădea în mâinile im- 
perialilor ca un fruct copt. Dar Impăratul nu prea voia să primej- 
duiască prin o aventură relațiunile cu Turcii, care şi aşa nu erau 
tocmai amicale. 

Dar atunci, Despot şi Laski aflară teren mai priincios pentru 
combinaţiile lor în firea romantică a lui Maximilian, moștenitorul 
tronului. El era protestant şi aspira la tronul Poloniei. In domnia 
moldoveană a lui Despot credea Maximilian a fi găsit un mijloc 
potrivit, atât pentru răspândirea protestantismului, cât şi pentru 
căştigarea coroanei polone. 

In 31 Martie, Despot scrie lui Maximilian o scrisoare, pro- 
văzută cu sigiliul cel mare al Moldovei, în care-i cere sprijinul, 
în interesul Creştinătăţii. Descrie în culorile cele mai întunecate 
suferințele Moldovenilor asupriţi şi atrocitățile lui Alexandru Vodă. 
Tiranul se teme, ne mai simțindu-se în siguranţă. Şi-a trimis fiul 
la Constantinopol, unde se «pregătește să clădească un palat ca 
loc de refugiu. Soldaţi mai nu are. El însă, Despot, are în nor- 
dul Ungariei foarte mulţi partizani, care sunt gata să-l ajute din 
toate puterile. In 4 Aprilie credincioşii lui vor ţinea o adunare la 
Bârtfa. Are nevoie de puţini bani. Succesul se află în mâinile 
„regelui boem“. Şi boierii lui Alexandru Vodă vin la el cu gră- 
mada, fiindcă tiranul, la cea mai mică bănuială, îi taie în massă, 
necruţând nici chiar pe preoţi. Situaţia a devenit insuportabilă. 1). 
Laski vorbise înainte personal cu Maximilian. l-a arătat că pro- 
testanții din Polonia sunt cu toţii de partea lui Heraclide. Acesta 
a declarat sărbătoreşte, că va converti pe Români la credinţa evan- 
gelică. Şi apoi un Voevod austriacofil pe tronul Moldovei ar con- 
trabalansa puterea lui loan Sigismund şi ar deveni un factor. ho- 
tăritor în opera de unificare teritorială a vechei Ungarii, între- 
prinsă de casa habsburgică. Afară de aceasta, regele Ungariei e 
suzeranul Voevodatului moldovean, având dreptul istoric de-a numi 
Şi înlătura pe Voevozi. Atunci tânărui moștenitor a început să stă- 
ruiască pe lângă tatăl său, ca să ia protecţia efectivă a lui Despot. 
Şi aceste stăruințe se întețiră cu atât mai mult, fiindcă începea să 

1) Tal6czy L.: Zay Ferencz, p. 122-123, după documentele ce se află 
în arhivele din Viena, secția Turcica. |.
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fie actuală chestia moştenirii tronului polon. Ultimul lagellon, Au- 
gust Sigismund, înaintat în vârstă, nu avea moştenitori. Nobilii 
evangelici, ţinând înaintea ochilor interesele noii credinţi, îşi în- 
dreptară privirile spre protestantul Maximilian. Ei încă erau de 
părerea că Heraclide, adept al protestantismului, ar avea un rol 
decisiv în ridicatea la tronul polon a lui Maximilian. La dincontră, 
loan Sigismund, cu ajutorul Turcilor şi al lui Alexandru Lăpuş- 
neanu, foarte ușor i-ar putea lua pe dinainte, mai ales că, după 
mamă, era înrudit cu vechea familie domnitoare din Polonia, Dar 
împăratul se lăsa cu greu convins, de teama Turcilor. 

In vremea aceasta Alexandru Lăpușneanu își pierduse cu 
desăvârşire cumpătul, făptuind astfel de grozăvenii, încât de fapt 
o mulțime de boieri fugiră la Despot, iar cei rămaşi în ţară aş- 
teptau tremurând ceasul izbăvirii. 

Aceasta era situaţia, când păși la mijloc un nou personagiu 
de mare influență: Francisc Zay. Acesta primi, în vara anului 
1560, o înaltă situaţie militară şi politică, fiind numit Căpitan su- 
prem al Caşoviei. Venind odată la Viena, i-s'a cerut sfatul în ches- 
tia moldovenească, în ale cărei amănunte fu inițiat. 

Când în Septemvrie 1560 se întoarse la postul său în Ca- 
şovia, veni la el Despot cu oamenii săi, între cari se afla şi un 
vechiu prieten al lui Zay, Anton Szekely, amintit mai sus. Acesta 
vorbi mult Căpitanului despre afacerea lui Despot, care de-altcum 
pe-atunci era bine cunoscută în părțile nordice ale Ungariei, căci 
grecul darnic făgăduise fiecăruia câte-ceva dacă va ajunge Domn. 
Promisiunile în scris, mai mult decât princiare ale lui Despot, au 
sfârşit prin a-l convinge pe Zay, cae se arătă gata să-l spriji- 
nească din toate puterile şi pe toate căile. 

lată care avea să fie răsplata lui Zay. 
Dacă va ajunge Domn, Despot îi va da, singur numai pen= 

tru intervenţia la Curtea din Viena: 15.000 galbeni, 4 cai turceşti 
de mare preţ şi 12 cai moldoveneşti, 2 măji piei de sobol, şi în 
fiecare an câte 50 boi pentru bucătărie. Chiar pentru cazul că 
intervenţia la Curtea Imperială, ar rămânea fără rezultat, Zay va 
primi pieile şi caii promişi, împreună cu suma de 3.000 galveni. 
Zay se nevoia acum să câştige definitiv pe Maximilian, al cărui 
favorit era. Sforțările lui fură încoronate de Succes. 

In toamna anului 1560, se întruni sfatul secret al Impăratu- 
lui, ca să aducă o hotărâre în această afacere mult desbătută, 
George Daskovich, Nicolae Olah, Toma Nădasdy şi alţii, fură de
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părerea că o atare întreprindere ar putea avea urmări primejdioase 
pentru Impărăţie. Chiar și în cazul unui succes deplin, avantagiile 
sunt dubii. Atunci ridică cuvântul în favorul lui Despot însuși 
Francisc Forgâch, episcopul de Oradea-Mare. EI arătă că nu era 
vorba de un lucru așa de mare: să i-se dea lui Despot un ajutor 
în bani şi permisiunea de a-și aduna ostași cu sâmbrie. Dacă 
Sultanul ar face imputări pentru aceasta, i-sar putea răspunde că 
înrolarea în oștirea lui Despot s'a făcut fără ştirea curţii din Viena. 

După cât se pare, Prelatul catolic încă spera că prin Despot 
sar putea reocupa Ardealul pe seama Coroanei ungare, şi sufle- 
tele din acea ţară s'ar întoarce iar la sânul bisericei catolice. 

La începutul anului 1561, Ferdinand dă ordin lui Francisc 
Thurz6, preşedintele Camerei de Zips, să câștige prin împrumuturi, 
ori pe altă cale o sumă de 8.000 îloreni, pe care să o dea lui 
Despot, ca să-şi poată aduna ostaşi. Să ia dela el o obligaţiune 
în scris şi, înainte de predarea banilor, Despot să depună jurământ 
de credință față de Impăratul și urmaşii lui. Intreg lucrul va fi 
ținut în cel mai mare secret, ca să nu ajungă la urechile Turcului. 

Dar. banii promiși de Ferdinand nu erau adunați nici prin 
14 Octomvrie 1561; Zay fu nevoit să plătească soldaţilor înrolați 
solda pe timp de o lună din al său. Până la sfârşitul acestei 
luni, Despot primi întreagă suma de 8 000 florini. 1) Ca să adoarmă 
bănuielile lui Lăpuşneanu, el lăți vestea c'ar fi murit otrăvit. 

Pregătirile fură terminate în toamna anului 1561. Comanda 
supremă a fost încredințată lui Anton Szekely, vechiu căpitan de 
mercenari. După scriitori contemporani, noua oştire a lui Despot 
era alcătuită în chipul următor. Anton SzEkely avea, ai săi, 200 
călăreţi. S'a alăturat Burgundul Jean de Villey cu 100 călăreți, cari 
slujiseră în armata lui Castaldo. Francezul Petru Russel aducea 
50 călăreţi, cu coifuri şi puşti. Petru Sedliza Rucovski a adunat 
de prin Silezia 150 călăreţi greu înarmaţi; ceilalţi soldați făcuseră 
parte din armata imperială. Numărul întregii oştiri nu trecea de 
16.000 oameni, având și 8 tunuri mici. Despot cu armata sa plecă 
dela Ungvar -şi se îndreptă către Muncaciu spre munţii rutenici, 
Ştia că Palatinul Ruteniei a: primit poruncă să-l împiedece, dar 
Despot nădăjduia că, până ce acesta îşi va aduna trupe îndestuli- 
toare, el va fi trecut în Moldova. Lucrul aşa s'a şi întâmplat, 

După ce împrăștie două cete mai mici care voiau să-i ațină 
calea, Despot ajunse la Estepnicz, în hotarul Moldovei. Aici aflară 
1) Hurm, supl: 1, 1.
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că Alexandru Lăpușneanu îi aşteaptă cu.o oştire cu mult mai 
mare decât a lor. Ținură sfat: ce-i de făcut? Lovirea cu Lăpuş- 

neanu părea temerară, dar întoarcerea îndărăt era şi mai primej- 

dioasă, căci Palatinul într'aceia îşi adunase, o oaste numeroasă, 

cu care i-ar fi prins pe toți. Se hotărî deci înaintarea. 

Lăpuşneanu trimese înainte pe Moţoc cu o parte a oștirii, 

având misiunea să cheme la luptă pe locuitorii țării din aceste 

părți și în aceiaşi vreme să spioneze mișcările dușmanului. Anton 

Szekely şi Albert Laski, lăsând îndărăt pe Despot cu bagajele şi 

cu tunurile, ieşiră în calea lui Moţoc şi-i împrăştiară armata. 

Un om al lui Despot a fugit la Lăpuşneanu, trădându-i că 

oastea aceluia. e mică. | - 

Despot, ştiind că trupele lui Lăpuşneanu sunt mai numeroase, 

voia să se întoarcă în Polonia, dar când Anton Szekely îi arătă 

că acolo îl așteaptă o primejdie mai mare şi mai sigură, se hotări 
înaintarea pentru a doua oară. 

Atunci Despot trecu Nistru şi grăbi în pas forțat, ca Alexan- 

dru Vodă să nu aibă timp a aduna forţe noui, iar pe de altă 

parte voia să ocupe podul de peste Jijia, înaintea duşmanului, ca 

să-şi asigure trecerea peste râu. 

Lăpuşneanu dete poruncă Vornicului Bodeiu, ca cu o parte 

a armatei să atace prin surprindere şi să încerce a pune mâna pe 
Despot. Vornicul, voind să aducă la îndeplinire porunca Domnu- 

lui său, lovi în puterea nopții pe Despot, dar neputând suporta 

focul tunurilor şi puştilor aceluia, o luă la fugă. In zorii zilei, 

Lăpuşneanu văzu cu mirare trupeie inamice apropiindu-se de râu. 
Acum numai apa despărţea pe cei doi rivali. 

La 17 Noemvrie se desfășură lupta de artilerie. In ziua ur- 

mătoare ai lui Despot începură atacul pentru forțarea trecătorii, 

Anton Szekely -îşi puse tunurile pe colină. Comandantul ar- 

tileriei, Petru Dely, primi instrucţia să tragă în linia din urmă a 

inamicului, ca să nu lovească şi în soţii proprii de arme, după ce 

se va fi început încăierarea. Anton Szekely, dispreţuind focul ina- 

micului, păși cel dintâiu pe pod. Il urmară burgunzii ușor înar- 

maţi, după cari veniră soldaţii greu înarmsţi, în şiruri dese. 

Cei dintâi cari trecură şi se opriră să acopere înaintarea lui 

Szekely, fură culcaţi la pământ de sineţele Moldovenilor, dar Că- 
pitanul însuşi şi pedestrașii lui Ştefan Balogh, ajungând din- 

colo de râu se aşezară în linie de bătaie şi atăcară cu îndrăs- 

neală pedestrimea Lăpuşneanului, punând-o pe fugâ. Linia a doua,
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condusă de Despot şi Albert Laski, măcelări pe cei rămași în urmă. 
Porniră apoi atacul împotriva flancului drept al oștirii de călăreţi, 
cari înconjurau pe Alexandru-Vodă. Acesta însă, după ce-și văzu 

pedestrimea nimicită şi împrăştiată, nu mai îndrăsni să se împo- 

trivească, ci începu a se retrage, luptându-se. 
Poate că nici boierii nu erau aplecați să se lupte  pentni 

Domnul, care vărsase atâta sânge nevinovat. 
Urmăritorii erau să-l ucidă. După ce scăpă din acest prăpăd; 

îşi adună din nou trupele împrăștiate, ca la 28.000 oameni, între 

cari erau şi 5000 Turci. Oastea lui Despot, sporită cu 16.000 

Români, grăbi împotriva noilor puteri ale Lăpuşneanului. La podul 

Prutului fu zdrobită şi a doua și cea din urmă armată a Lăpuş- 
neanului. După 3 zile, trecând prin Huşi, merse la Chilia de unde, 

luând pe Doamna Ruxanda, plecă spre Constantinopol, unde spera 

să fie răsplătită credința lui neclintită făță de Inalta Poartă!) 
Relaţiunile dintre Moldova, Ardeal şi "Țara Ungurească : în 

cursul noiei domnii scurte, de 2 ani, au fost condiţionate de firea 

svăpăiată de aventurier a lui Despot-Vodă, care de altcum se re- 

simte în toate actele lui. 
Despot a fost un om de-o cultură înaltă. pentru vremea sa 

şi de-o inteligență ageră. Dar însuşirea caracteristică a sufletului 

său era pofta de mărire hrănită de-o imaginaţie înflăcărată şi spo- 

rită de succesele pe cari i le-a adus norodul și unele împrejurări 

favorabile. Ajungând pe tron, fie el şi al micei Moldove, a pierdut 

şi puţinul simţ al realității, pe care îl avea înainte. Au fost mo- 

mente, când a crezut că el, cu Românii, „descendenţii Romei glo- 

rioase“, va resiabili Moldova lui Ştefan-cel-Mare, alungând pe 

Turci din nordul Dunării. Visa ori numai se lăuda, că va alunga 

pe Turci din Europa, reînviind sfântul Imperiu roman al Grecilor 

din Constantinopol.2) Când văzu că cu Turcii nu se poate măsura, 

începu să vorbească de cucerirea Ardealului şi Ţării Românești şi 

de câştigarea coroanei polone. Nici contemporanii nu socoteau 

exclusă posibilitatea, ca Despot să primească între atâţia peţitori, 

moștenirea lui August Sigismund. 3) 
Vedea singur că mijloacele de cari dispune nu sunt în pro- 

porție cu mărimea planurilor făurite de fantazia lui neînfrânată și 

deaceia credea că unde nu poate ajuta puterea, e deajuns şi viclenia. 

1) N. lorga, Istoria Armatei, 1, p. 300 și urm. 
2) ldem, Nouveaux, p. XIV. 
3) Tal6czy, Zay Ferencz, p. 136,
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Turcilor le-a. fățărit suptnere credincioasă, mărindu-le tribu- 
tul. Rezultatul întrecu aşteptările lui. Deaceia când veni Ferhat 
Aga cu fermanul de domnie, el crezu că-i aduce mazilirea ; nici iu îndrăsni să se prezinte în fața solului turcesc, ci se prefăcu 
bolnav. A trebuit ca Aga să vină la el şi săi predea înaltul dar 
al Sultanului. Ca să-și dovedească credinţa față de Sublima Poartă, 
pâra mereu pe Creştini că se pregătesc de răsboiu şi-şi oferea 
Slujba sa credincioasă împotriva lor. 

Impăratului Creştin îi scria aceleaşi lucruri despre Turci. El 
Ştiu să joace acest rol dublu atât de bine, încât Imperialii, cari 
l-au ajutat la tron, nu-l descoperiră decât către Sfârșitul domniei 
lui Despot. 

Ambasadorii lui Ferdinand la curtea din Suceava, Belsius şi 
mai istețul Martin Literatus scriu -mereu Impăratului şi lui Maxi- 
milian că se poate conta pe Despot, când e vorba de marile in- 
terese ale Creștinătăţii. Maximilian însuşi nu se îndoia de loiali- 
tatea lui Despot; se temea numai, că acolo, în imediata vecinătate a Turcului, nu-și va putea păstra domnia. !) Cu vremea se mai 
desmeteci şi văzu că, cel puțin deocamdată va trebui să renunţe 
la realizarea măreţelor sale planuri, și să se mulțumească şi cu lucruri mai mărunte, de pildă, cu întemeierea dinastiei ptin o 
căsătorie princiară şi cu recucerirea posesiunilor moldovene din 
Ardeal. 

Nu şiim între ce împrejurări Petru, Domnul Munteniei, îi 
făgăduise o fiică a sa. Alianţa era atât de sigură, încât Ferdinand însuși îl felicită, prin August 1562, pentru căsătoria încheiată. 2 
Dar în lanuarie 1563, Martin Literatus scrie Domnului său că i-a fost refuzată mâna principesei muntene și că deatunci Despot vede în Petru SGii&gul pe cel mai mare duşman al său. Despot afirmă că Domnul muntean îl pâreşte mereu la Poartă, pe el şi pe Împăratul: „ca un Şârpe care muşcă călcâiul Majestății Sale.« In chipul acesta ajunse în cea mai aprigă dușmănie cu vecinul 
dela sud-vest, 

Umblând după posesiunile ardelene ale lui Ştefan-cel-Mare şi Petru Rareş, făcu și din loan Sigismund dușmanul său de 

  

1) Hurm. 1, 1, p. 433, 
2) Hurm. |, 1. p. 440. 
Această știre complică chestiunea, care părea lămurită, despre persoana lui Petru, Domnul Munteniei, 1559-1568. Dacă el a murit tânăr (23 ani) în 1569, nu putea să aibă fată de măritat, încă în 1562, Cf. Rev. Ist, 1924, p. 180, şi Codrul Cosminului, I-H, p. 537.
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moarte. Despre Ciceu şi Cetatea-de-Baltă, el vorbi lui Francisc Zay, încă înainte de-a ajunge Domn. In 20 Maiu 1563 el văzu sosit timpul să provoace pe Principele Ardealului să-i cedeze po- sesiunile ardelene. 
Alese acest moment, fiindcă loan Sigismund era pe-atunci la mare strâmtoare. La începutul acestui an, un puternic magnat, Balassa, s'a fost răsculat împotriva Domnului său, Generalul îm- părătesc, Zay, folosindu-se de acest prilej, atăcă părţile nord- vestice ale Principatului. Balassa izbuti să provoace și o răscoală a Săcuilor, cu ajutorul lui Anton Sz6kely, căpitanul lui Despot. loan Sigismund se grăbi să încheie armistițiu cu Imperialii, ca să poată stinge mai curând focul aprins în Țara Săcuilor. Aceştia: s'au ridicat împotriva Principelui, cerând restituirea vechilor lor libertăţi. Invitară şi pe Saşi să adereze la mișcarea lor, dar fără rezultat. Pe solii trimişi de Principe, ca să-i mulcomească, Săcuii îi deținură şi apoi porniră o mişcare sângeroasă, prădând şi uci- zând. Despot credea că, fiind la strâmtoare, Principele îi va da cele 2 cetăţi, dar se înşelă. Când, sub pretext că duce ajutor. lui loan Sigismund împotriva răsculaților, Despot se pregătea să treacă “granița Ardealului cu 50.000 călăreţi și 40.000 pedestraşi, sosi porunca Sultanului să rămână pe loc. In 23 Maiu 1562, el imbie din nou Ardeleanului un ajutor de 28.000 călăreţi, prin cari spera, pescuind în tulbure, să pună mâna pe cetăți. Dar şi de astădată primi advertismentul Sultanului să nu se atingă de teritoriul Ar- dealului, fiindcă acela e proprietate turcească. Să trimită ajutor lui loan Sigismund, dacă e nevoie şi, pe urmă, dacă se va dovedi credincios, va primi drept răsplată ceiace cere, Cuvântul Sulta- nului era limpede: să nu încerce a-și face singur dreptate. 

Intr'aceia loan Sigismund a izbutit, până pe la jumătatea lui lunie 1562, să sufoace răscoala săcuiască. Despot, văzând că a scăpat acest prilej, trimite pe Roussel la Ferdinand, îmbiindu-i acestuia ajutor împotriva Turcilor şi cerând în schimb arme. Im- păratul însă i-a răspuns că împrejurările nu sunt favorabile pentru un răsboiu împotriva Necredincioșilor. Dar se pare că Despot Vodă, avea nevoe de arme mai în curând în contra vecinului din Ardeal. Urmă un schimb de scrisori mai violent între ei. Când loan Sigismund a declarat pe față că nu cedează cetăţile, Despot i-a Scris că va merge şi le va lua chiar de le va ascunde în sân. | La aceasta, Ardeleanul a răspuns cu o gravă insultă: "„Cretenseş Sunt mendaces.“ 1) Tosa 
1) Orsz. exmul. II, p. 166. 
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Principele, după cât se pare, tot se temea de Despot, căci 

putea să fie atăcat, în aceiaşi vreme, şi dinspre apus, de către 

imperiali. Deaceia, în 3 Ianuarie 1563, scrie mai pe larg Sultanu- 
lui despre controversa cu Domnul Moldovei. 

Să-şi aducă Sultanul aminte că atunci când l-a ajutat să-și 
recâștige moşia părintească, a fost dat poruncă lui Alexandru 

Vodă, Domnul Moldovei, să-l sprijinească între toate împrejurările 

şi deaceia el, Sigismund, i-a cedat nişte posesiuni, pe cari Domnii 

Moldovei, le-au avut şi mai înainte, în Ardeal. Moldovenii au în- 

ceput să năvălească în Ardeal şi să prădeze proprietăţile nobililor, 

cari se văzură nevoiţi, din această pricină, să prindă armele îm- 

potriva lor. Atunci Alexandru Vodă, ca să evite pe viitor atari con- 
flicte, a renunţat de bunăvoie la acele. posesiuni. £) 

Relatarea lui loan Sigismund. nu pare verosimilă, Mai pro- 
babil e că Alexandru Lăpușneanu a renunţat la posesiunile Arde- 

lene în schimbul unui ajutor, pe care Principele Ardealului îl va 

fi promis împotriva lui Despoi. In anul 1560 Ciceul era în stăpâ- 
nirea lui Alexandru,?) prin urmare cedarea numai după această 
dată a putut avea loc. 

loan Sigismund aduce la cunoştinţa Sultanului că Despot-“ 
Vodă cere mereu acele posesiuni, dar mai bine moare, el împre- 

ună cu toţi sfetnicii, decât să le dea. Il roagă pe puternicul Im- 

părat să nu-l lase să „piară“ și să-l oprească pe Despot a se 

folosi de violență, II acuză că e omul Nemţilor, cărora le trimite 
toţi banii, pe cari îi stoarce dela ţară. Dar Despot ştia, cui tre- 
buie să lucreze la Constantinopol: împărţi bani la cei puternici şi 
aşa învinuirile nu fură crezute. Mai făcu un gest care-i asigură 
şi mai mult încrederea Turcilor. Un Wolfgang Schreiber, trimis, 
după cât se ştie, de cunoscutul Ungnzd, la Despot, ca să-l în- 
demne să înceapă opera de convertire a Românilor la protestan- 
tism, sosi, prin Decembrie 1562, la curtea din Suceava. Domnul 

îl primi rece şi neîncrezător, temându-se că e spionul lui loan 

Sigismund, pe la care se abătuse, fără să poată motiva, pen- 

tru ce, şi îi porunci să-i înainteze un memoriu, în care să arate 

misiunea sa. Schreiber pregăti memoriul cerut, în 5 puncte: 

1) Despot să lucreze pentru răspândirea credinţei protestante; 
2) Să fie credincios Impăratului creştin ; 

1) Hurmuzaki, 1, l. p. 
2) Monografia Judeţului Solnoc-Dobâca, ÎI, p. 394.
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"3) Să se căsătorească cu o principesă, al cărei nume îl va 
descoperi într'o audiență secretă; 

"4) Să ţină o gardă personală, care să-l păzească ; 
5) Să stea gata să ajute pe Maximilian în expediţia pe care 

va întreprinde-o împotriva Turcilor. 
Cetind acestea, Despot crezu că are de-aface cu spionul prin- 

cipelui ardelean și deaceia îl deţinu şi-l trimise cu toate scrisorile 
ia Inalta Poartă. Insuşi Martin Literatus, agentul diplomatic al lui 
Ferdinand, află justificată această procedură. Căci Schreiber, _tre- 
când prin Transilvânia 'şi Moldova, s'a lăudat în gura mare că el 
vine, -din partea Impăratului, cu o misiune importantă, compro- 
mițând cu desăvârşire pe Despot în ochii Turcilor.!) De această 
nouă dovadă de fidelitate era cu atât mai mare nevoie, căci îm- 
potriva lui Despot s'a ridicat un nou duşman neîmpăcat: spriji- 
nitorul său de până aci, Albert Laski. 

Intre ei se răciră relaţiile cu prilejul răscoalei săcuieşti. Des- 
pot oprise pe Albert Laski de-a mijloci împăcarea dintre Princi= 
pele Ardealului şi Săcui. Această răceală se prefăcu în dușmănie 
de moarte, când Voevodul Moldovei despoie pe Laski de posesiu- 
nea Hotinuiui, pe care i l-a fost dat în folosință până la restituirea 
banilor, împrumutaţi. Despot s'a scuzat că 'a făcut-o de frica Tur- 
cului, dar uşuratecul Laski a trimis Sultanului copia jurământului, 
pe care l-a făcut Despot-Vodă Impăratului. 2) 

Ba Laski concepu planul dea-l răsturna cu ajutorul Polonilor 
şi Muntenilor. Despot vedea situația precară, în care-l aduseră 
atâtea dușmănii. Căută și izbuti pe la mijlocul lui Februarie 1563 
să se împace cu Laski. loan Sigismund însă nu înceta să-l pâ- 
rască la Poartă. 

In 3 Martie 1563, ambasadorii transilvăneni, cari duceau tri- 
butul, l-au învinuit din nou că el nu e credincios Turcilor, cut a 
fost Alexandru Lăpușneanu. La aceasta, Ali-Paşa, puternicul ocro- 

„titor al lui Despot, a răspuns următoarele: Fiul craiului loan e 
un tânăr fără experiență. Se miră însă de sfetnicii lui, oameni în- 
țelepţi, cum pot fi aşa de scurți de memorie de nu-şi aduc aminte 
că înainte vreme şi despre Alexandru-Vodă au scris aceleaşi lu- 
cruri. Cu prilejul intrării lui Despot în Moldova încă au trimis la 
Poartă multe ştiri mincinoase. Ambasadorii începură să se scuze 
în fel şi chip, dar Paşa i-a prins în cleşte cu următoarea între- 

1) 8 ianuarie 1563, Hurm. |], 1, p. 447, 
2) Hurm. |], 1, p. 455,
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bare: Pentru ce n'a înştiinţat Domnul lor Inalta Poartă că Schrei- 
ber merge la Despot cu misiune secretă din partea dușmanilor 
Sultanului, căci doar prin “Transilvania a trecut? lată că Despot e 
mai credincios,. fiindcă el a trimis pe Schreiber la Constantinopol.!) 
Sultanul şi trimite, prin 18 Martie 1563, un ceauş la Ioan Sigis- 
mund în chestia feudelor ardelene.?) [ar Despot dărui Ciceul lui 
“Anton Szekely, în rfădejdea că îndrăzneţul căpitan de Haiduci va 
da în Ardeal o lovitură şi va pune mâna pe el.3) 

In -21 lunie 1563, Despot trimite din nou întreg tributul şi 
cu aceasta desminţi toate svonurile despre necredinţa lui faţă de 
Turci. Din această parte se credea în siguranță. Dar dublicitatea 
lui nu putea să rămână ascunsă înaintea Imperialilor, care îşi 
aveau spionii pretutindeni. 

In vara anului 1563 se ştia, în sfârşit, şi la Viena cine e 
Despot. In 31 lulie al acestui an, Ferdinand scrie agentului său 
din Constantinopol că Domnul Moldovei e un nerecunoscător, 
care lucrează la Poartă împotriva Împăratului şi a moștenitorului 
său, arhiducele Maximilian. Ba merge atât de departe, încât fal- 
şifică scrisori, pe cari spune că le-a primit dela Impăratul şi apoi 
le trimite la Constantinopol. Insărcinează pe Albert de Wiss, am- 
basadorul său, să cerceteze, dacă sunt adevărate toate acestea. 

In chipul acesta cei mai puternici sprijinitori ai lui Despot 
şi-au întors fața dela el. Turcul nu l-a avut niciodată prea mult . la inimă. La început, singura proptea a stăpânirei lui au fost lefegiii - 
străini, pe cari însă i-a demis din slujbă, rând pe rând, ca să nu tre- 
zească bănuiala Necredincioşilor. Dacă ar fi putut cel puţin să-şi for-- 
meze o partidă puternică în ţară. Dar boierii îl urau, fiindcă era 
străin şi câştigase domnia fără să fie os de Domn, iar mulţimea a 
înstrăinat-o prin nesocotirea şi disprețul față de credinţa ei strămo- 
şească. Era foarte firesc ca un boier puternic să se gândească a 
smulge pentru sine domnia din mâinile aventurierului părăsit de 
toată lumea. Aceasta s'a şi întâmplat şi încă tocmai atunci, când 
de hotarele Meldovei se apropia un alt pretendent, care putea să 
se numească cu drept cuvânt coboritor din neamul lui Ştefan-cel- „Mare. Era Dimitrie Vişinievieţchi. Maria, fiica lui Ştefan-cel- Mare, 
se măritase după Teodor Bogdan Vişinievieţchi, cneazul din Rusia. Din această căsătorie s'a născut Dimitrie Vişinievieţchi, fire vitează 

  

1) Hurm. ÎI, 1, p. 466. 
2) Hurm. Il, p. 467. 
3) Monografia Judeţului Solnoc-Dobâca, p. 392.
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și cavalerească. EI sluji pe rând la Poloni, Turci și mai pe urmă 
la Țarul din Moscova. Dorul de aventuri, într'o vreme când pe 
cei îndrăsneţi îi ajuta norocul, îi aduse aminte că el are mai-multe 
drepturi la tronul Moldovei, decât Despot, - făuritorul. de genealogii 
închipuite. Trece deci la Constantin de Ostrog, în "Țara Cazacilor, 
apropiindu-se de Nistru, de unde putea urmări evenimentele din 
Moldova. Despot, aflând. de intenţiile noului pretendent, întrevăzu 
mărimea primejdiei, şi încercă să o înlăture prin vechile lui apu- 
cături viclene. Se prefăcu că recunoaşte de rudă a sa pe Vişinie- 
viețchi şi se arătă gata să-i cedeze Moldova, după ce însuși va 
ocupa tronul Munteniei, iar pentru ca să câştige bunăvoința lui 
Constantin de Ostrog, îi ceru în căsătorie pe fiica sa Elisabeta, 
dar fu refuzat. !) | 

Vişinievieţchi trecu deci Nistrul ca pretendent îndreptăţit la 
ironul Moldovei, în calitate de nepot, după mamă, al lui Ştefan- 
cel-Mare. In ţară însă se ridică un boier cu numele de Ştefan 
Tomşa, care, întrecând în viclenie pe rivalii săi, izbuti să .ia pen- 
tru sine domnia. _ 

Boierii Țării, împreună cu Episcopii, văzând că Despot „Ere- 
ticul“ se pregăteşte să ia în căsătorie 0 poloneză, întemeind ast- 
fel o dinastie străină de legea ţării, hotăriră să-l înlăture cu orice preţ. 

La începutul iui August 1563 aleseră de conducător. al în- 
treprinderii pe Ştefan Tomşa, căruia îi puseră în vedere Domnia, 
pentru cazul că vor izbuti să răpună pe Despot. Proclamarea de 
Domn a lui Tomşa a avut loc la 8 ori 10 August 1563. 2) 

Boierii, având forţe neînsemnate, fură nevoiţi să 'ucreze cu 
multă precauţiune, deoparte ca să nu trezească, înainte de vreme, 
bănuielile lui Despot, iar de altă parte să se scape şi de Vişinie- 
vieţchi, care aștepta la Nistru ajutoarele promise de Albert Laski. 
Acesta nădăjduia să-şi câşiige pe această cale banii cheltuiţi cu 
Despot. Stăteau gata să intre şi Tătarii. Tomșa trimise vorbă lui 
Vişinievieţchi, că Țara vrea să scuture jugul lui Despot şi e gata 
să-l aleagă pe el de Domn. Vie deci Vişinievieţchi singur, însoţit 
de câţiva oameni, căci toată Moldova va fi cu el. lar pe Despot 
l-a convins să-i dea o parte din mercenarii săi ca să iasă întru 
întâmpinarea Tătarilor. Domnul dete 250 mercenari unguri şi nemți 
şi 50 sârbi, la cari se alăturară și Moldoveni, subt conducerea lui 
Tomşa şi Dorman. Tomşa își făcuse planul să depărteze pe mer- 

1) N. lorga, Legăturile Românilor cu Rușii apuseni, p. 22. 2) idem, Nouveaux, p. XXV, o |
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cenari de lângă Domn şi să-i nimicească. Ureche, urmând pe cro= 

nicarul polon Belski şi pe Eftimie povestește cu multe amănunte 
evenimentele ce-au urmat. 

Tomşa, vestind că merge împotriva Tătarilor, a trecut Prutul 

la Frăţileni şi şi-a aşezat tabăra la satul Săpoteni. De-aici a tri- 

mis iscoade, cărora le-a dat poruncă să aducă ştirea că Tătarii 

s'au întors îndărăt. Aducâni iscoadele această ştire, în tabără s'a 

produs mare bucurie şi s'au pus toți pe ospătate. Oamenii lui 

Tomşa au avut grija să îmbete pe mercenarii străini, iar noaptea, 
pe când erau cufundaţi în somn adânc, i-au măcelărit pe toţi. Un 
singur lunar, de care aveau nevoie, a fost lăsat cu viaţă. Despot, 
înteaceia, ne-având nici o bănuială asupra lui Tomşa, s'a închis 

în Suceava de frica lui Vişinievieţchi. Aceasta a avut loc în 7 Au- 

gust, căci în zilele ce-au urmat, 8 ori 9 August, cum văzurăm, 

Ştefan Tomşa a fost proclamat Domn, dându-și gândurile 
pe faţă. 

Noul Voevod, ales de boieri, se îndreptă spre Cetatea Neam- 
țului, pe care o luă din mâinile micei garnizoane, pe care aseme- 
nea o măcelări. Cei scăpați cu viaţă fugiră la Despot, care din 
gura lor află de unde îl amenință adevărata primejdie. In curând 
sosi şi Tomşa şi luă Cetatea Suceava subt asediu. Dar Românii 

nu aveau mijloace pentru acest fel de răsboiu; asediul nu era efi- 

cace. Cei din cetate mai pricepuţi făceau adese ieșiri, respingând 

pe asediatori, aşa că se puteau aproviziona, pregătindu-se pentru 

o rezistență îndelungată. Tomşa avea 4 tunuri, rămase dela mer. 

cenarii ucişi la Săboteni, pe cari le îndrepia sasul Hristofor, sin- 
gurul lăsat cu viaţă din acel măcel. Tunurile începură să lovească 
în poarta cea mare, dar loviturile nu mergeau la ţintă — tunarul 

intenţionat ie potrivea aşa, după cum s'a dovedit mai târziu. 

„Intr'una din zile cu slobozenia lui Despot, sfătuindu-se cu 

polcovnicii din Cetate, Petru Devay au dat năvală cu 400 oameni 

asupra acelora ce erau orânduiţi de Tomşa Vodă de băteau ceta- 

tea; şi aceia au dat năvală, cât apucase de trăgeau cu mâinile 

aceste 4 puşti în cetate. Făcut-au din toată tabăra năvală mare să 
nu lase tunurile să le ieie din cetate: ceia să le ia, ceştia să nu 
le dea; stătu un răsboiu mare; ce de la o vreme, aruncând din 

cetate cumbarale şi dând foc Nemţii, rămaseră biruiţi Moldovenii 

Tomşii şi luară tunurile cei din cetate. 1) 

1) Nicolae Costin, la Cogălniceanu, p. 422 şi urm.
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Atunsi Toinşa văzând că singur nu va putea lua cetatea, 
trinise după ajutor la loan Sigismund, dușmanul de moarte al lui 

Dăspot. - 
Tocmai atunci primi vestea că Vişinievieţchi vine în ajutorul 

lui Despot, cu care schimbase solii şi erau pe cale să se împace. 

E! renunță la pretenţiunea sa, iar Despot îi va da în schimb 
12.000 galbeni. Asemenea se împăcă şi Albert Laski. Tomşa se 

întoarse împotriva noilor duşmani, care îi încurcau socotelile, lă- 
sând asediul cetăţii. După depărtarea Tomşii, Despot ar fi pului 

fugi din Suceava, ca să-şi mântuie baremi viața, dar la sfatul 
doctorului său, Dionisie Aval, rămase, în nădejdea că îi va 'sosi 

la vreme în ajutor Albert Laski şi viitorul său socru. Istețimea 
lui Tomşa a încrucișat planurile duşmanilor săi, pierzându-i. Bo- 

ierii lui trimiseră o scrisoare lui Vişinievieţchi, prin care-i cer 500 

cazaci, căci ei s'au răsculat împotriva lui Tomşa, al cărui cap 
vreau să i-l facă plocon şi să-l proclame pe el de Domn. Vişinie- 

vieţchi se lăsă uşor iras în cursă. Trimise vorbă lui Despot că nu 
mai stă pe lângă condiţiunile îmbiate, fiindcă ara Moldovei îl 

vrea pe el Domn. Tomşa şi-a ajuns ţinta de-a împărţi forțele Ru- 
teanului, ca să le nimicească pe *ând. Când cei 500 cazaci, îri- 

miși de Vişinievieţchi, sosiră la podul dela Vericicani, oastea lui 

Tomşa ieși din ascunzişuri şi-i tăie pe toţi. Nu peste mult sosi 

şi Vişinievieţchi cu celelalte trupe și văzu că a fost trădat. Se 

începu o luptă sângeroasă între cei doi rivali. Moldovenii obser- 
vară trădarea tunarului Hristofor, care intenţionat îndrepta greşit 

tunurile şi-l uciseră. Vişinievieţchi fu bătut, prins şi trimis la Con- 

stantinopol, cu câţiva soţi, unde fură ucişi. Luptele acestea avură 

loc în cele dintâiu zile ale lui Septemvrie 1563. Inainte de 13 a 

a acestei luni sosiră şi ajutoarele ardelene: 400 călăreţi şi 300 
pușcași, trimişi de loan Sigismund. In fruntea lor era Ladislau 

Radâk, Francisc Nyakaz6 şi Mihail Raț. 1) Aveau pulbere din belşug 
şi aduseră cu sine muncitori dela minele de aur din Rodna, care 

se pricepeau la săparea de tuneluri. Indată ce sosiră, Ungurii să- 

pară şanţuri, ridicară întărituri şi stricară puntea, ca să rupă ase- 

diaţilor orice legătură cu lumea din afară, cu care ei acum nu 

puteau comunica, decât prin o poartă secretă şi numai cu multă 

precauţiune. Pentru ca să slăbească cercul de fer, ce strângea ce- 

tatea din toate părţile, Despot mai ordonă o ieşire, dar ai săi 

după o luptă crâncenă, trebuiră să se retragă, fără nici un rezultat, 

1) Lapedatu, Cetatea Sucevei, p. XXXVI,
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căci asediatorii nu putură fi scoşi din adăposturile lor. Tomşa 
spera să silească Cetatea la predare prin foame, iar Despot nădăj- 
duia în ajutorul lui Albert Laski, care de fapt se pregătea să vină, 
ca să-şi mântuie astfel banii, după ce combinaţia cu Vişinievieţchi 
dase greş. Din ambele părți se vedea că asediul va mai dura încă mult. Pe la 15 Octomvrie 1563, oamenii lui loan Sigismund cereau | 
dela Bistriţeni pulbere şi un chirurg. 1) 

Dar o iragedie, petrecută în cetate, a grăbit desnodământul. 
Documentele publicate de noi în Revista Istorică şi reproduse în 
anexa acestui studiu lămuresc pe deplin ultimul act al acestei 
drame. Despot numise de locţiitor al său, cu puteri depline, pe 
unguru! Martin Farcaş. Toţi trebuiau să asculte de el ca de Domnul 
însuşi. Acest Farcaş, om lacom, şi-a pus ochii pe averile mari ale 
lui Despot. Pe soldaţi spera să-i câștige făgăduindu-le parte şi lor. 
Dar comandantul pedestrimei, un căpitan foarte iubit de oamenii 
Săi, era Petru Devay, un om cinstit, pe care Martin Farcaş ştia 
că nu-l va putea face să-şi calce jurământul de credință față de 
Despot. Hotări deci să-l piardă pe acesta şi încă în aşa chip, în- 
cât să compromită şi pe Domn. 

Despot oprise pe mercenarii unguri, nemți, să vorbească de 
pe ziduri cu conaţionalii lor din tabăra lui Tomşa. Farcaş în- 
demnă odată pe P. Devay să strige ceva spre inamici şi tot el 
îl pâri lui Despot că complotează cu duşmanul, convingându-l 
că Devay trebuie răpus ca om primejdios. Farcaş st oferi să 
ucidă pe Devay, dar luă toate măsurile de prevedere ca bănuiala 
să nu cadă asupra lui. Despot chiar jură că, la nevoie, va lua 
totul asupra lui, arătând că Petru Devay a atentat la viața Dom- 
nului său. 

In 5 Noemvrie,  Voevodul chemă la sine pe Devay. Cânu 
acesta intră să meargă la Domn, un maur, ascuns de Farcaş după uşă, îl lovi cu o bâtă de două ori în cap, dar căpitanul nu se 
clătină, ci puse mâna pe bâtă. Martin Farcaş, care era în  apro- 
piere, văzându-şi planul primejduit, sări din ascunzătoare şi-l stră- 
punse pe Devay cu sabia și apoi dispăru. Soldaţii de-afară, au- 
zind strigătul Căpitanului lor în agonie, năvăliră înlăuntru şi era 
să taie în bucăţi pe Ştefan Horvâth, pe care-l ailară lângă mort. 
Dar atunci apăru Despot, care credincios jurământului făcut, luă 
asupră-şi omo.ul. Dorobanţii se depăriară în tăcere, dar în sufle- 
tele lor simţiră o mare amărăciune pentru uciderea căpitanului     

1) Izvoarele la Lapedatu, 0. c.
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iubit de toţi. Martin Farcaş folosi starea lor sufletească ca să-i 
înstrăineze de Despot. Ca să-i câştige de tot pe soldaţii unguri 
pentru scopurile sale şi ca să rupă orice legătură între ei şi Domn, 
îi îndeamnă să jefuiască averile, considerabile desigur, 'ale lui Des- 
pot. După ce-i văzu încărcați cu aur, argint şi scule scumpe, le 
Sugeră teama că Despot, dacă scapă, are să-i pedepsească; deci 
trebuie înlăturat cu- orice preţ. Se vede. că nu îndrăznia să pro- 
pună uciderea lui pe loc, de frica Românilor şi Grecilor, cari ră- 
măseseră credincioşi nenorocitului Domn, dar, după cât se pare, 
nici lefegii unguri nu erau aplecaţi să săvârşească o faptă atât de 
mişelească. Pregăti deci o cursă împreună cu Petru Sechel. Merse 
de două ori în tabăra inamicului; a doua oară a fost urmărit în 
ascuns de Ştefan Horvâth, care l-a auzit când a făcut învoiala, 
ca să predea pe Despot. In schimb el avea să fie lăsat să iasă 
din cetate cu toate averile furate; asemenea şi Petru Sechel. Celor- 
lalți ii se lăsa viaţa, dar aveau să fie despoiați de tot avutul lor, 

Intorcându-se în cetate, a mințit atât pe răsculați, cât şi pe 
Despot. 

Celor dintâiu le-a spus că, în înţelesul învoielii încheiate cu 
inamicul, li se dă voie ca în termen de douăsprezece ore să iasă 
din cetate, nesupăraţi, cu . tot avutul lor, prin poarta care se va 
face în zid. Despre Despot spunea că ru i se va întâmpla niciun 
rău. Ceauşul turc îl. va lua în primire şi-l va duce înaintea. Sul- 
tanului. 

i 
Intr'aceia Despot a văzut din fereastra palatului că inamicul 

umblă prin oraș - şi se apropie de şanţurile cetăţii, fără: ca acei 
din cetate să tragă asupra: lui. Din spusele credincioșilor şi din 
ținuta lui Martin Farcaș, a înţeles îndată că vor'să-l dea în mâna 
inamicului. Atunci a început să-i roage să amâne predarea cetății 
barem o săptămână, ori cel puţin trei zile, mai ales că provizii 
aveau încă. Văzând că nusi poate îndupleca, în seara de 5 Noem- 
vrie, se hotări la un pas desperat. Voi în noaptea ce urma să iasă 
iravestit cu câţiva însoțitori şi, acoperit de întunerecul nopții, să 
caute scăpare printre șirurile dușmanului. Martin Farcaș, temân- 
du-şi prada, nu voi să-l lase, _ 

Domnul, voind să înduioşeze pe răsculați, căzu în genunchi: 
şi-i rugă: să-l taie mai bine, decât să ajungă în mâinile duşma- 
nului său. l-a rugat să plece, dacă vreau, cu toate averile lui; va: 
rămânea el cu Românii şi: Grecii. Ori cEl puţini să nu dea cetatea. 
o săptămână, trei zile, în nădejdea că până atunci va sosi Laski:
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cu ajutorul aşteptat. Călăul său însă a rămas neînduplecat. L-a 
închis în palat, punând păzitori pretutindeni, la uși şi ferestre, şi 

a depărtat pe toţi oamenii din apropierea palatului domnesc, du- 
cându-i în cetatea din afară, fiindu-i frică să nu treacă de partea 

Domnului. | | 
Noaptea din 5 spre 6 Noemvrie trecu astfel, în mijlocul 

groazei de moarte. La 6 Noemvrie dimineaţa,. Domnul merse la 
biserică, unde se cuminecă, presimţind că sfârşitul e inevitabil, 

Când ieşi din biserică, însoţit de doctor, îl așteptau soldaţii 

în frunte cu Martin Farcaș. EI încercă din nou să-i înmoaie cu 

lacrămi şi rugăminţi; îi ameninţă cu pedeapsa lui Dumnezeu, — 

dar totul îu zadarnic. Martin Farcaş spuse că n'are de ce se teme, 

căci armata românească se va retrage la depărtare de trei mile şi, 

când va ieşi Despot din cetate, îi va ieși înainte ceaușul şi-l va 

lua în primire. 
[| sfătui apoi să îmbrace hainele cele mai scumpe şi să-și 

ia galbeni în buzunare, ca să aibă la îndemână,—desigur ca să-i 

adoarmă bănuielile. Domnul nu credea nimic din toate acestea, 

căci ştia ce i se pregăteşte. 

Dar şi răsculații se cam îndoiau de vorbele lui Martin Farcaş. 

EI, ca să-i convingă, le arătă două scrisori, dar fără să le ce- 

tească. Una spunea că e dela Tomșa, iar alta dela loan Sigismund, 
în care se întăriau cele spuse de el. Când Diacul Matiaş a cerut 

să se citească scrisorile, Martin Farcaș l-a amenințat cu moartea. 

Intr'aceia se apropie ora douăsprezece, fixată pentru ieşire. 

Poarta făgăduită nu s'a făcut. Atunci Martin Farcaş dete poruncă 

să sune tobele şi oamenii să se îndrepte spre deschizătura pe 

unde aveau să iasă. Apoi îndată l-au îmbrăcat și pe Voevod cu 

hainele cele mai scumpe și-apoi l-au dus spre ieşire, mânându-l 

din'napoi. Martin Farcaș a avut îndrăzneala să ceară lui Despot 

o scrisoare prin care acesta să spuie că totul s'a întâmplat din 

voia şi porunca lui. Dar— cum spune un martor-- Domnul a dat 

din cap şi a ieşit din cetate, ştiind bine că merge la inoarte sigură. 
După ce au ajuns în oraş, Despot a fost luat din mijlocul 

oamenilor săi şi dus afară, unde l-au tăiat. Nici un martor nu 

ştie despre scena cu Tomșa, povestită de cronicari. 
Toţi apărătorii cetăţii, afară de Martin Farcaş şi Petru Sechel, 

care fură lăsaţi liberi cu tot avutul lor, ba încă şi dâruiţi cu cai 

şi bani, au fost prinşi şi închişi în trei case și despoiaţi de aurul, 

argintul şi sculele, pe cari le aveau la ei.
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Numai atunci văzură în sfârşit că au fost şi ei vânduți de 

către Martin Farcaş. Mare a trebuit să le fie năcazul când s'au 

văzut despoiați de prețul pe care şi-au fost vândut stăpânul, că- 
ruia i-au fost jurat credință. Goi şi ruşinaţi înaintea oamenilor, 

chinuiți de remuşcările conştiinţei, s'au întors în patria lor. 

In mărturisirile lor, le e ruşine, se vede, să spună ce anume 

a luat fiecare din vistieria Domnului. Se spune numai că a avut 
fiecare „aur, argint, bani şi scule“. 

Se pomenesc şele cu piei de jder, scări de argint şi frâne 
scumpe, apoi vase de argint aurite, dintre care unul s'a vândut cu 

160 îl., dar plătia— se spune — 500 de îlorini. 

Averea Domnului a fost desigur mare, căci ea i-a cauzat 
peirea. 

Tomşa a trimis capul lui Despot lui loan Sigismund, care 

la vederea lui a spus că se bucură mai mult decât dacă ar vedea 

pe Sultanul însuşi. Ar. fi exclamat: „am smuls una dintre penele 

cele mai frumoase ale Impăratului“ (Ferdinand). 1) 

Nu încape îndoială că principala cauză a tragicei căderi a 

lui Despot a fost apriga duşmănie a lui loan Sigismund, pe care 

acela a aţâţat-o prin cererea posesiunilor ardelene. Laski plecase 

cu ajutorul, dar când a auzit de cele întâmplate s'a întors cu 
grabă înapoi. 

DOMNIA A DOUA 
A LUI ALEXANDRU LĂPUȘNEANU. 

Dar nici lui Ştefan Tomşa nu-i fu dat să se bucure multă 
vreme de domnia câştigată prin atâtea trădări. 

Sultanul îngrijorat pentru tulburările din Moldova, a dat din 
nou domnia lui Alexandru Lăpuşneanu. Beglerbegul Rumeliei a 
primit porunca să-l aşeze în scaun. Tomșa n'a cutezat să dea față 
cu Turcii, ci. prin Martie 1564, a trecut în Polonia, unde i-a fost 
dat să moară de mâna călăului regesc, împreună cu soții săi de 
pribegie, Spancioc şi Moţoc. 2) 

Prin întoarcerea lui Alexandru Lăpuşneanu, relațiunile cu 
Ardealul iar au devenit foarte prieteneşti. Cei doi domni români, 
principele Ardealului și Sultanul formau o puternică alianță, în- 
dreptată împotriva Habsburgilor. Intre Petru Schiopul şi loan Si- 

1) Tal6czy, o. c., p. 150. 
2) N. lorga, Ist. Arm. |, p. 308 și urm.
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gismund se răciră relaţiunile, dar între Moldova şi Ardeal ele nu 
fură tulburate de nimic. Lăpuşneanu avea o singură dorință să-şi 
păstreze domnia, iar aceasta atârna numai dela Turc; Câtă vreme 
în Ardeal era stăpânitor un Domn, care săruta aceiaşi mână a lui 
Soliman Magnificul, el era liniştit. Mulţumit însă nu era, căci îl 
chinuia o grea boală de ochi. Incă în 1564 îl vedem aducând din 
Ardeal doctori pentru ochii săi bolnavi. Boierii pribegi rătăceau 
pe la Imperiali, dar Ferdinand nu mai vrea să intre în aventuri. 
Astfel! respinse şi. propunerea lui Francisc Zay şi Balassa de-a 
face cu. boierul Socol, ca şi cu Despot.!)  Singură duşmănia din- 
tre Principele Ardealului şi Impăratul Creştin, putea provoca com- 
plicaţiuni, cari ar fi tulburat liniştea Moidovei lui Alexandru-Vodă. 
In 1565 a şi izbucnit între ei un nou răsboiu, în care norocul 
părea că surâde lui loan Sigismund, al cărui sol, românul Gaşpar 
Becheş exoperă dela Sultanul un ordin către Pașii din Ungaria, 
ca să meargă în. ajutorul Ardeleanului. Până să se întoarcă Becheş 
cu acest rezultat favorabil, Principele, înfrânt de noul general im- 
perial, Schwendi, fu nevoit să încheie pacea preliminară dela Săt- 
mar, foarte favorabilă pentru Imperiali. In toiul celor dintâiu suc- 
cese ale armelor împărătești, Francisc Zay permise pretendentului 
Bogdan, ce se zicea fiul Petru Rareş, să-și adune pe subt. mână . 
trupe, cu cari să năvălească în Moldova şi să smulgă domnia din 
mâinile lui Lăpuşneanu care devenise un monstru însetat de sânge. 
Dar când Impăratul obţinu preliminările dela Sătmar, nu află con- 
sult să. complice lucrurile cu o nouă aventură moldoveană. jDete 
deci poruncă lui Zay să împiedece pe Bogdan de-a intra în Mol- 
dova, Acesta trimise pe urmele pretendentului o trupă, care-l ajuuse 
şi se ciocni cu el dând o iuptă in toată forma. Oamenii lui Bog- 
dan fură ucişi ori prinşi, el însuşi cu puţini, scăpă cu fuga. Cu 
el ne mai întâlnim în istoria legăturilor dintre Moldova şi Ungaria. 2) 

Preliminarile dela Sătmar nu deveniră pace definitivă, căci 
loan Sigismund, îndemnat. de Gaşpar Becheş, a reinceput osti- 
lităţile, unindu-se cu armatele Paşilor de Buda şi Temişoara şi 

„atăcând posesiunile lui Maximilian, noului Impărat. Acesta în- 
furiat pentru ruperea tratativelor, denunță pe loan Sigismund la 
Inalta Poartă, trimițând Sultanului textul păcii preliminare dela 
Sătmar, încheiată fără ştirea lui. loan Sigismund, prinzând de veste 

1) Hurm. XI, p. XV. 
2) N. lorga, Pretendenţi domnești în secolul XVI, p. 215; Istoria Ar- 

matei, |, p. 312; L. Szădeczky, Kornyati B-kes Gâspâr, p. 10, Documentele 
Bistriţii, |, LXVIIL
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„despre aceia, se hotărî la un pas îndrăzneţ, care-i putea fi fatal: 
scrise Sultanului că e gata să meargă la el în persoană, spre a se 
justifica. Sultanul primi favorabil această propunere, rămânând să 
se prezinte în faţa lui în Ungaria, unde se pregătea să meargă cu 
o nouă şi cea din urmă expediţie. Bătrânul Soliman, zdrobitorul 
Ungariei dela Mohâcs cu 30 ani în urmă, a și plecat în 16 lunie 1566. 

In vremea când situaţia lui loan Sigismund la Inalta Poartă 
părea greu ameninţată, generalii împărăteşti dădură mână de ajutor 
unui alt pretendent la tronul Moldovei, lui Ştefan, poreclit „Mâzgă“. 
La sfârşitul lui lunie, ori începutul lui Iulie 1566, acesta având 
câțiva mercenari adunaţi din bunăvoința lui Zay şi Schwendi şi 
şi cu o samă de oameni din satele ardelene Dumbrava, Sângeorz 
şi Bârgău străbătu peste Ardeal, prin pasul Bicazului, în Moldova. 
Alexandru Lăpuşneanu îl aşteptă în apropierea Cetăţii Neamţului, 
unde îl înfrânse. Mâzgă fugi la Maximilian, dela care ceru ajutor. 
Intr'o vreme era aplecat să-i împlinească rugămintea, dar pe urmă, 
împăcându-se cu Turcii și cu loan Sigismund, nu mai avu nevoie 
de o diversiune în Moldova. Ştefan Mâzgă trăi în Ungaria din 
mila Împăratului, până la 1570, când i-se pierde urma. Astfel că 
cedarea Ciceului din partea lui Ştefan Mâzgă pe seama aceluiaşi 
Anton Sz6kely nu avu nici o urmare. Soliman Magnificul a murit 
la asediul cetăţii Szigetvar. Subt Selim urmă o perioadă de linişte. 
In 1568 închise ochii şi groaznicul Alexandru Lăpuşneanu. Lui îi 
urmă în domnie fiul său Bogdan, care trăi în pace cu Ardelenii 
şi Imperialii. 

La sfârşitul anului 1571 Bogdan Lăpuşneanu trecu Nistrul, 
ca să-și caute soţie între fiicele magnaţilor poloni. 

Cristofor Zborowski, un peţitor refuzat al uneia dintre suro- 
rile sale, prinse pe tânărul Domn moldovean, după ce-l rănise greu 
la cap. Atunci Moldovenii, cari nu mai îndrăzniau să se folosească 
de dreptul liberei alegeri, cerură alt Voevod dela Inalta Poartă. 
Alexandru al Munteniei credea că va putea câştiga tronul Țării 
surori pe seama fratelui său, Petru, dar Turcii îşi aveau candida- 
tul lor în persoana giuvaergiului loan Armeanul, care avea să fie 
loan-Vodă cel Cumplit. Alexandru chiar primi poruncă să-l ajute, 
ca să poată lua Domnia Moldovei..E! şi merse cu oştire în Mol- 
dova prin lanuar-Mart 1572 şi aşeză pe loan Vodă în Scaunul lui 
Ştefan-cel-Mare. 1) 

1) V. N. Iorga, Hurmuzaki, XI, Introducere, pp. XXII-XXIII,
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| In legătură cu aceste evenimente e.următoarea scrisoare a 
lui Alexandru Munteanul către Ştefan Bâthory, Voevodul Ardea- 
lului 1): 

„Alexander, Dei gratia vaivoda, dominus et verus haeres per- 
petuus terrae transalpinensis. Spectabilis et magnifice domine et 
frater nobis observandissime, salutem, bonae vicinitatis nostrae 
commendationem.“ 

Ai trimis Măria Ta, în zilele trecute, pe Petru Raț, sluga 
Măriei Tale, la noi cu o scrisoare, în care ne dai de ştire că un 
om al Măriei Tale a fost venit aici cu o scrisoare dela Poartă şi 

că vameşii noștri l-au prins şi i-au luat scrisoarea aceia. Noi 
ne-am supărat foarte, fiindcă nu s'a întâmplat cu știrea noastră. 

Noi totdeauna primim şi găzduim cu cinste pe oamenii Măriei 

Tale. Să ştii însă Măria Ta că în vremea aceia eram cu oastea 

în părţile Moldovei, din porunca puternicului Impărat.. Deaceia 
diregătorii noștri l-au ţinut subt pază, neştiind că e omul Măriei 

Tale, căci el n'a arătat scrisoarea, ci a spus că e negustor, ba 

încă a plătit şi vama în mătasă. Astfel a plecat, uitând aici scri- 
soarea Măriei Tale, care s'a aflat după aceia. Cu toate acestea am 
trimis pe armaş de i-a adus (pe vameşi) şi i-am pedepsit; şi acum 
se află în puşcărie. De aici încolo încă îi vom pedepsi, ca să fie 
pildă și pentru alţii şi ca să se păstreze între noi bună vecinătate. 
Căci noi ne vom strădui şi mai departe ca între noi şi între aceste 
două ţări să fie prietenie creştinească. lată trimitem Măriei Tale 
şi scrisoarea. Dumnezeu ţină pe Măria Ta la mulţi ani. 

Datum in oppido nostro Bukurest, 23 Martii, anno Domini 

1572. . 

Trimit Măriei Tale şi mătasa plătită ca vamă?). 

loan Vodă Armeanul câştigase Domnia cumpărând cu bani 

grei protecția Vizirilor.5) Dar în curând pierdu simpatia Turcilor, 
de o parte din pricina legăturilor sale cu Rusia, iar, de alta, 
fiindcă prin cruzimea sa provocase nemulțumire generală în Mol- 

dova, „loan-Vodă, după izbândă cu noroc ce au gonit pre vrăj- 

maşii săi din ţară, se aşeză la Domnie. Carele la toate dintâiu 

era pre voia Țării; iară mai apoi, pre toți i-au covârșit cu  vrăj- 

mășia lui, şi cu morţi groaznice, ce făcea, că, vrând să iea agoni- 

1) A mai tost publicată în Hurmuzaki, Il1, după „Bathorianum Auto- 
graphum“, 617. Traducerea însă nu e corectă peste tot locul. 

2) Szalay, o. c., p. 36. 
3) Hurmuzaki, XI, p. XXIII.
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sita tuturora, nu cu alt meşteşug, ci cu vărsare de sânge. Şi din 
zi în zi izvodia feliuri de munci nouă ; băgat-au în toc de viu pre 
Vlădica Gheorghie, de au ars, dându-i vină de sodomie, auzind 
că âre strânsură de avuţie. | | 

Așijderea şi Mitropolitu! Teofan, n'au vrut hi ieşit întreg, de 
n'ar hi fugit prin munţi de groaza lui. | 

Temniţele pline de călugări, şi în groapă, de vii, a băgat 
pre Veveriţă şi pre popa Cozma, şi pre Molodeţ călugărul. lară 
de pre boierii cei de cinste şi cei mai de jos sabia lui nu lipsia, 
și cu multe feliuri de morți îi omora, socotind că mai vrednic şi mai destoinic decât dânsul nimenea nau mai fost. De lege îşi 
râdea, că în postul cel mare s'au însurat, şi alte călcături de lege: 
multe ca acestea făcea 1)« 

o 
Deaceia Poarta, nu peste mult, a hotărit să-l înlocutiască, 

Soarta părea că surâde din nou lui Bogdan Lăpuşneanul, cel exilat, 
Intr'un raport al lui Carol Rym şi David Ungnad către Im- păratul german se spune ?): | d 
„Am înțeles că a fost vorba despre Bogdan Moldoveanul cel exilat ca să fie înduplecat să vină la Poartă. Dacă va face lucrul 

acesta, ar fi aşezat din nou în vechea lui stăpânire, din partea 
rudeniei Mehemed, căruia a început să-i fie urgisit actualul loan 
din Moldova“. 

| 
Această știre e confirmată şi de-o scrisoare a Marelui Vizir 

Mohammed către Ştefan Bâthory, Voevodul Ardealului, datată, ca și raportul menţionat, lanuar 1574, cu următorul cuprins?) 
„Să-ţi dea Dumnezeu viață lungă şi sfârşit cu cinste în 

această lume. | 
Ni-ai fost scris înainte de aceasta că regele polon a venit 

după Crăciun în Polonia şi s'a încoronat; din altă parte ni se 
spune că în vremea aceia n'a venit. Acum nu ştim : venit-a, ori 
nu ? De aceia caută şi dă-mi de ştire : venit-a, ori nu? loan Voe- 
vodul Moldovei, îmi scrie că regele Muscalilor s'a unit cu cel din 
Viena.  Adună oşti şi nu se ştie, care li este gândul. Cercetează 
şi după aceasta şi încunoştiințează-mă : „aşa e, ori nu este aşa? 

| Mai departe am înţeles că şi la Caşovia se adună oaste 
mare; am auzit că şi diavolul de Becheş (Gaşpar) e acolo. . 

Am trimes pe Ceaușul Amhat pentru Bogdan, care a fost 

1) Ureche, ed, Giurescu, p. 221. 
2) Hurmuzaki, II, pp. 668-9, 
3) Szalay, o. c,, p. 135.
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înainte în Moldova. Te-am fost rugat să ştiriceşti, în ce loc se 
află şi să-l chemi cu frumosul să vină la tine. Actualul Voevod, 

loan, om crud şi fără de lege, a dat pe mulți pierzării şi a pri- 

cinuit multe pagube în țara aceia. De aceia şi acum am irimes 

pe Ceauşul Mustafa şi împreună cu el alți doi oameni, cari îi cu- 

nosc bine şi el asemenea pe dânşii, ba unul dintre ei e curnătrul 

lui Bogdan Vodă. La vorba lui şi a ta va veni. Dacă poţi trimete 

pe cei doi oameni la el fără primejdie, trimete-i. Dacă nu, atunci 
irimete pe unul de încredere de-al tău şi îndeamnă-l pe Bogdan 

Vodă cu vorbă bună să vină cât se poate mai curând, căci pu- 

ternicul Împărat i-a dat lui Domnia Moldovei. 

, De aceia te rog, Măria Ta, să-ţi dai silința în acest lucru, 
din tot sufletul. Imi faci un mare serviciu, căci foarte ași dori să-l 

ducem la bun sfârşii; pentru tine încă va fi bine. 

Am lăsat Ceaușului Mustafa să-ți spună mai multe; ale lui 

vorbe să le crezi. 

Cânepă și său să irimeţi, cât de mult. 
Datum Constantinopoli, mense lanuario.“ 

lată şi răspunsul luj Ştefan Bâthory, datat 24 lanuar 1574.!) 
„Eu şi mai departe voi urma sfatul Măriei Tale. Tot ce-mi 

vei porunci, voi duce la bun sfârșii cu credinţă şi hărnicie. 

Rog şi pe Măria Ta să fii față de mine cu aceiaşi bună- 

voinţă. 

Mai departe, vorba trimisă prin Ceauşul Amhat am înţeles-o 

Și prin acelaşi Amhat am răspuns Măriei Tale, despre toate pe larg. 

Am înțeles porunca Măriei Tale pentru Bogdan-Yodă. M'am 

şi străduit să împlinesc porunca Măriei Tale, până va fi Ceauşul 

Ambat. De aceia l-am și reţinut aici atâta. 
Dar n'am izbutit, fiindcă Bogdan a plecat acum acolo în sus 

(spre Miazănoapte): vom încerca să isprăvim, când Bogdan va 

cobori la vale spre Eperjes, unde-şi are locuința. Căci, dacă am 

trimete acum numai decât scrisoarea Măriei Tale, mi-e frică să 

nu se piardă şi să nu mai ajungă în mâinile lui. Când va cobori 

mai la vale, voiu avea grijă să-i trimet scrisoarea Măriei Tale 

printrun om de încredere. Voiu lucra astfel, încât, atât puternicul 

Impărat, cât şi Măria Ta, să vă încredințaţi despre slujba mea cu 

credință, şi când voiu ști cum stau lucrurile, numai decât voiu da 

de știre Măriei Tale“. 

1) Szalay, o. c., pp. 137-8.
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Când văzu Sultanul că nu izbuteşte să aducă la Poartă pe 

Bogdan Lăpuşneanul, care-şi pusese nădejdea în creştini, dădu 
Domnia tui Peiru Șchiopul, curteanul său.) Dându-i de însoțitor 

pe Aga Sinan, 2) îl trimese în Moldova ca să alunge pe loan, care 

nu voia să sporească birul anual ia 30.000 de galbeni. 

„loan Vodă, dacă se văzu înstrăinat de mila stăpânu-său, 

Impăratului turcesc, au socotit să ţină ţara cu sabia, şi de sârg 
trimese la Cazaci de i-au poftit cu leafă, să-i vie într'ajutoriu.“ 8) 

A adunat şi oaste din ţară, convingând pe supuşi că, dacă 

a fost crud cu ei, a făcut-o silit fiind de Turci: „să-i împle şi 

nu i-au putut sătura.“ 4) 

Sălbatecii Cazaci au ascultat cuvântul de chemare al lui loan- 
Vodă şi au trecut Nistrul. 

În a doua jumătate a lunii lui April Alexandru-Vodă, Dom- 
nul Țării-Româneşti, plecă spre Moldova ca să aşeze în scaun pe 
fratele său Petru, trimes de Turci. 

loan-Vodă nu aşteptă sosirea inamicilor, ci, prevenindu-i, 
năvăli în Muntenia. 

Peripeţiile luptelor ce au urmat se află descrise în raportul 
lui Ştefan Bâthory către Impăratul german) şi la Ureche.%) loan- 

Vodă cu o parte a oştirii sale bătu pe Alexandru-Vodă, luându-i 

tabăra, iar pe Petru-Vodă îl sili să caute scăpare între zidurile 

Brăilei. Cu cealaltă parte a oștirii, Vintilă, fiul lui Petraşcu, îna- 
intă spre București, pe care-i cuceri şi luă Domnia ării. 

In aceiaşi colecţie“) aflăm două scrisori: una a Sultanului, 

iar cealaltă a Marelui Vizir, din care vedem cum se cunoştea la 

Poartă mersul evenimentelor pe care le-am schițat mai sus. 

Selim Sultanul scrie, la sfârşitul lui April 1574, lui Ştefan 

Bâthory 8): | 
„Lui Ştefan Bâthory, Voevodul Ardealului, să-i dea Dumnezeu 

viață îndelungată. 

Ajungând porunca mea la tine, vei înțelege următoarele: Am 

luat stăpânirea Moldovei de la loan, Domnul de până acum, pen- 
tru păcatele şi fărădelegile lui, şi am dat-o lui Petru Vodă, care 

1) Hurmuzaki, X!, p. XXIV. 
2) Deci nu Aga Cigalazadă (ori era aceiaşi persoană ?). 
3-4) Ureche, ed. Giurescu, p. 222 şi 223. 
5) Hurmuzaki, II, p. 682. 
6) Loc. cit. 
7) Szalay, o. c,, p. 146 şi urm. 
8) Această scrisoare a fost publicată în Hurmuzaki, II1, p. 693, cu daţa 

de 10 Maiu 1574.
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de mult îmi slujeşte aici la Poartă. Cu el am trimis pe capugiul 
mieu Aga Sinan. Dar loan Vodă, cum a înțeles de aceasta, a şi 
mers asupra lui 'Alexandru-Vodă şi i-a tăiat oamenii, pricinuindu-i 
mare pagubă. Apoi a pus acolo Domn pe un tâlhar, pe care-l 
ținea în ţară ca „Domnișor“. Moldoveanul a adunat mulți hoți din 
fară, cu cari se grăbeşte să facă o mulţime de fărădelegi. Acestea 
mi le-a adus la cunoștință Alexandru-Vodă şi mă roagă să-ţi scriu 
ție pentru ajutor. Să-i trimiţi deci: în ajutor oastea ta şi câteva 
tunuri mici. Pentru aceasta trimit eu acolo pe Ceauşul mieu Mus- 
tafă. Indată ce va sosi la tine, tu trimite-ţi oştirea în ajutorul lui 
Alexandru, punând în fruntea ei comandanţi oameni aleşi, cari vor. 
afla dela Alexandru încotro trebuie să plece. Fii deci în ajutorul 
lui din toate puterile. Această scrisoare s'a făcut cu zece zile în- 
nainte“. 

Marele Vizir scrie aceluiaşi, la aceiași dată, următoarea scri- 
soare: 

„„:Puternicul Impărat a luat Domnia de la fostul Voevod 
loan şi a dat-o fratelui lui Alexandru, lui Petru Vodă, pe care l-a 

„trimis împreună cu capugi-başa, Aga Sinan. 
Alexandru, pe când me;gea în calea lui, fu atacat de loan- 

Vodă, care i-a ucis mulţi oameni, a ridicat alt Domn în Muntenia 
Şi acum, cu numeroșii săi tâlhari, vrea să piardă țara. De aceia 
Alexandru-Vodă a trimis vorbă puternicului Impărat şi cere de la 
Măria Ta oaste şi tunari. Puternicul Impărat porunceşte să-i dai 
oaste și tunuri, de câte are nevoie. Pentru această ţi-am trimis 
porunca Împăratului împreună cu scrisoarea mea. In clipa când 
le primeşti, să şi porneşti la drum ajutoarele, fără nicio întârziere, 
Comanda trupei să o încredințezi unui om al tău de frunte, care 
să o conducă. 

Trimete' cu cl lui Alexandru şi câteva tunuri mici. Elo să li 
spună încolro să meargă şi tu li porunceşte să țină cu tot sufletul 
pe lângă Alexandru-Vodă. 
„Nebunul de Bogdan Vodă singur şi-a făcut rău, când a fugit 

din ţară, căci, dacă ar fi acum aici de față, lui şi nu altuia iar 
fi dat Domnia puternicul Impărat. Inainte de asta i-am trimis o 
scrisoare, în care am jurat că nu i se va întâmpla nici un rău, 
dacă va veni la Poartă; 'dar de atunci nu mai am nicio Ştire des- 
pre el. Dacă n'ai isprăvit încă cu dânsul, trimite-i şi scrisoarea 
mea. Făgăduieşte-i. în numele mieu, căci pe sufletul mieu am să-mi 
țin vo:ba,



7 

-119 

Să nu aibă teamă, ci să vină de-a dreptul la Poartă; aici 
nu va întârzia mult, căci îi vom da Domnia, şi va fi în cinste şi 

mai mare decât înainte. Din parte-mi doresc mult mergerea lui 

înainte. Măria Ta străduieşte-te deci cu zel în acest lucru și, dacă 
e chip, trimite-l aici. 

Aştept aceasia de la tine şi, dacă-mi va ajuta Dumnezeu, 
strădania ta nu va fi în zădar. Aşa să ştii.“ 1) 

Pe când Petru-Vodă se adăpostia după zidurile Brăilei, iar 

fratele său Alexandru se refugia la Floci, Vintilă se instala Domn 
la Bucureşti, dar numai pentru puţine zile. Alexandru veni repede, 

îi luă Domnia şi capul, pe care-l ţiniui pe poarta Curţii domneşti. 

Dar Sultanul era hotărît să pună capăt şi stăpânirii „Armea- 

nului“ din Moldova. 

Se cunoaşte tragedia acestui Voevod, pe care-l cântă cu atâta 

romantism marele Haşdeu. La 1! Iunie 1574 el trebui să se pre- 

dea, la Roşcani, păgânilor, cari, legându-l de cămile, l-au rupt în 

bucăţi. 

Din scrisoarea Marelui Vizir, reprodusă mai sus, se vede cât 

de favorabilă era situaţia lui Bogdan Lăpuşneanul la Poartă, căci 

Turcii nu prea erau mulțumiți cu slăbănogul Petru. 

Ar fi interesant să se poată lămuri de ce Bogdan n'a dat 

asculiare stă:uitoarelor chemări ale Marelui Vizir. Ori poate aceste 
invitări, în urma unor intrigi necunoscute, nici mau ajuns până 

la el! 

În vremea când loan-Vodă cel Cumplit, „Armeanul“ îşi par- 

curgea caiiera lui de. răsboinic neînfricat, un român din Ardeal, 

ridicat în şirul magnaţilor unguri, încă a râvnit, pe rând, ia tronul 

Ardealului, la al Țării Româneşti și al Moldovei. Viaţa acestuia 

încă e caracteristică pentru vremile de cari ne ocupăm. E vorba 

de Gaşpar Becheş de Corniat, fire plămădită din acelaș aluat, caşi 

Despot, Alexandru Lăpuşneanu, Bogdan Lăpuşneanu şi loan-Vodă 

cel Cumplit. | 
Gașpar Becheş s'a născut, în 1520, din o familie nobilă bă- 

nățeană, de origină românească.?) Tatăl său a fost vice-ban de 

Lugoş. După obiceiul timpului şi-a început cariera ca aprod ia 

curtea lui Petru Petrovici, care a recunoscut calitățile alese ale 
  

1) Aceste documente au mai fost publicate în Revista Istorică. 
2) Gaşpar Becheş ex Valachis oriundus, Forgâch, citat ia Bunea, Stăpânii 

Ţării Oltului, p. 39. lezuitul Stephanus Arator, care a călătorit prin Ardeal, 
în 1580, încă spune că a fost Român. Cf. Veress, Berzeviczi A. €lete p. 92.
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tânărului Becheș, I-a iubit şi l-a dăruit cu proprietăţi întinse. Pe 
patul de moarte l-a recomandat în graţia Isabelei şi a lui Ioan 
Sigismund, pe cari i-a îndemnat să-i asculte sfatul lui Becheş, în 
pace și în răsboiu. Astfel ajunse el la curtea Principelui ardelean, 
în 1557, când era în vârsta de 37 ani. Prin inteligența-i ageră 
câștigă asupra lui loan Sigismund o influenţă atât de mare, încât 
prin anii 1560, el era adevăratul îndreptător al politicei ardelene. 
in 1565 el fusese solul la Inalta Poartă şi tot el a zădărnicit, cum 
văzurăm, pacea dela Sătmar. Becheş a sfătuit pe Principe să 
meargă în tabăra Sultanului, ca să se justifice împotriva invinui- 
ților lui Maximilian. In suita Principelui, cu acest prilej, a fost, 
firește, şi ei. După ce s'au întors din tabăra lui Soliman, s'a în- 
tâmplat că Gavril Mailat, fiul lui Ştefan Mailat, a părăsit Ardealul, 
după ce a vândut lui loan Sigismund puternica cetate a Făgăra- 
Şului cu uriașul său domeniu, pe cari apoi Principele le-a dăruit 
primului său sfetnic, Gaşpar Becheş, în 1567. Duşmanii lui l-au 
învinuit mai târziu că el, întorcându-se dela Soliman, l-ar fi spe- 
riat pe Gavril Mailat, că Sultanul i-a cerut exlradarea și deaceia 
a fugit din Ardeal. L. Szadeczky, biograful ungur al lui Becheș, 
scrie că aceasta e o scornitură răuvoitoare. D 

In 1568, a luat parte, împreună cu Dob6 şi Balassa, la 
complotul nobilimei ungare, care voia să detroneze pe Habsburgi 
şi să ridice la tron pe loan Sigismund. După zădărnicirea acestuia, 
îşi schimbă brusc politica de până aci. 

Deveni cel mai fervent luptător pentru o apropiere între Ardeal 
şi Împăratul. Ca atare fu trimis, în August 1570, la curtea din 
Praga, începând tratative, cari conduseră la aşa-numitul „acord 
dela Speyer“. In înţelesul acestuia loan Sigismund renunță la titlul 
de rege, rămânând numai cu cel de Principe şi primind de soţie 
o Principesă înrudită cu impăratul. loan Sigismund acceptă aceste 
condiții şi trimisă tot pe Becheş la Praga cu exemplarul aeor- 
dului, care urma să fie ratificat de Impăratul şi cu misiunea de 
a-i găsi o soţie printre Principesele din casa de Habsburg. Dar 
în vreme ce Becheş a umblat pe la Praga și Viena, Principele 
muri, în 14 Martie 1571. Grăbi deci acasă, ca să candideze lia 
tron, ca aderent al partidului nemţesc, faţă de omul Sultanului, 
Ștefan Bathori de Somlio. Partidul turcesc, mai numeros, alese 

-pe acest din urmă. Gaşpar Bscheş nu se împăcă cu soarta, ci 
închizându-se în Cetatea Făgăraşului, declară că stă pe baza acor- 

1) o. c., p. 13,
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dului dela Speyer şi nu recunoaşte alt Domn, afară de Impăratul. 
Aştepta ajutorul lui Maximilian. Atunci Bathori aflând că e mai 
bine să prevină decât să fie prevenit, luă subt asediu cetatea de 
unde Becheş scăpă cu fuga. Merse peste Cașovia, la Viena, unde 
ceru dela Maximilian trupe şi bani, ca să poată lua lupta cu 
Bathori. Împăratul se temea de Turc; sfătui deci pe Becheş să 
ceară şi încuviințarea Sultanului. Becheş începu cu Poarta un lung 
şir de tratative, cari se pielungiră până în anul 1575. In cursul 
acestora, Becheş cere Sultanului să-i dea un tron, al Țării Româ- 
neşti, ori al Moldovei. In scrisorile sale spune că Bathori l-a alun- 
gat, fiindcă-l ştia credincios Inaltei Porţi, şi motiva de ce a fugii 
la Viena cu aceia că drumurile spre Impărăția turcească i-au fost 
închise. Sultanul i-a răspuns că-i va implini cererea, dacă va veni 
în persoană la Constantinopol. Dar Becheș era prea cuminte şi 
cazul lui Mailat şi al altora prea recent, decât să întreprindă o 
vizită atât de periculoasă. Ca şi Despot, obținu, în secret, permi- 
siunea să-şi adune trupe în Ungaria, cu cari intră în Ardeal, dar 
fu înfrânt în lupta dela Sf. Paul. Fugi în Polonia. Dar când Ba- 
thori tu ales şi rege al acestei țări, trebui să treacă în Ungaria, 
unde trăi o vreme în lipsă şi mizerie în craşul Kesmark şi în sa- 
tele din apropiere. Maximilian, temându-se de răsbunarea Turcului, 
a dat în repeţite rânduri, ordin să-l scoată din țară. Bolnav cum 
era, numai mulțumită prieteniei ce-l lega de diregătorii acelui ţinut, 
a putut rămânea. Atâtea suferințe au înfrânt, însfârşit, mândria lui 
Becheş. A cerut și a primit iertarea lui Ştefan Bathori, regele Po- 
loniei, care I-a primit la Curtea sa. EI s'a arătat vrednic de acest 
act mărinimos, devenind consilierul intim al regelui polon, pe care 
l-a slujit cu cea mai mare credinţă, până la moarte, făcându-i 
mari servicii, mai ales în răsboaiele moscovite. La Curtea Craiului 
Ştefan au început să se facă planuri mari de liberare a Ungariei 
de subt jug străin. Dacă acestea s'ar fi putut realiza, Becheş ar 
fi ajuns Voevod al Ardealului ori al Țării Românești. 1) 

In cercetările asupra epocei de care vorbim acum, am dat 
peste unele date interesante privitoare la Zamfira, fiica lui Moise= 
Vodă, Domnul Țării Româneşti, acel vlăstar domnesc, care a jucat 
un rol atât de important şi în istoria culturală şi bisericească a 
Românilor ardeleni. 

Regretatul Bunea?) şi D-l lorga au scos din negura uitării 
rolul acestei domniţe refugiate în Ardeal. 

1) Rapoartele nunțiului papal, din 1577, citate ia Szâdeczky, p. 92. 2) A. Bunea, Vechile Episcopii Românești, p. 49 și urm,
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După moartea tatălui ei, Zamfira s'a retras în Ardeal, unde 
sa măritat după un nobil ungur, cu numele Ştefan Keserii. A 
doua oară s'a măritat după Stanislau Nisovski, un polon cu mare 
trecere la Curtea ardeleană. Zamfira, cu mamă-sa, încă înainte de 
a șe mărita, probabil, primise dela regele Ungariei, o moşie în 
părțile Hațegului. Bunea crede că prin 1557, ca soția lui Nisovskii 
bărbat influent la Cuitea reginei Isabela, ar fi restaurat mânăstirea 
Prislopului. Din această căsătorie s'au născui 2 fii: loan şi Mihail 
Nisovski. 

Se ştia şi aceia, că după moartea lui Nisovski, Zamfira s'a 
măritat după Paul Markhâzi, cu care însă n'a trăit decât câtva 
timp. !) 

Nu se cunoştea pricina depărtării, nici soarta de mai târziu 
a Zamfirei. 

Un document, pe care îl semnalăm aici şi îl dăm în tradu- 
cere românească ne lămureşte în această chestie. 

Din acest document aflăm ştirea foarte interesantă că Zam- 
fira a avut şi al 4-lea bărbat, care n'a fost altul decât însuşi Chris- 
tofor Bathori, Voevodul Ardealului. Christofor Bathori, cum apare 

“din documenl, i-a luat soția lui Markhăzi cu puterea. Acesta înfu- 
riat din această pricină a mers în Constantinopol la Impăratul 
turcesc, care l-a primit cu mare favoare. Din documentul reprodus 
vedem că Markhâzi pășește ca pretendent la tronul Ardealului, 
ceiace produce mari complicaţiuni, fiindcă în favorul lui Christotor 
Baihori intervine fratele său Ştefan, regele Poloniei, 

Ce-a putut să îndemne pe Voevodul “Ardealului să răpească 
pe Zamfira, soţia celor 3 bărbaţi? Nu putea fi altă pricină decât 
îrumuseţea ei, și în cazul acesta, probabil, că era încă tânără. Nu 
e exclus că ajungând soția Principelui, a dăruit ea mânăstirea 
Prislopului cu moşii întinse. 

După căderea tragică a lui loan Vodă cel Cumplit, tronul 
Moldovei fu ocupat de slăbănogul Petru Schiopul (1574), care luă 
în stăpânire o ţară pustiită şi sleită de puteri. Doi ani domni în 
pace, adunând cu multă greutate birul pe care trebuia să-l răs- 
pundă Turcilor, dar în al 3-lea, Cazacii, veşnic neastâmpărați din 
pragurile Nistrului, se ridicară împotrivă-i aducând un pretendent 
la tronul Moldovei. Acesta era loan Potcoavă, care pretindea că 

1) Hurmuzaki XI, p. XLVIII, 

>
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e însuşi loan Vodă cel Cumplit, scăpat cu fuga de urgia turcească,1) 
Boierii țării, nemulţumiţi cu Petru Schiopul, au chemat la domnie 
pe un aventurier care petrecea între Cazaci cu numele loan Pot- 
coavă. Acesta a și plecat dar când a sosit porunca Craiului Ștefan 
din Polonia să rămână pe loc, s'a retras mai ales că şi 0 armată 
moldoveană sosise la hotare, ca să împiedice intrarea năvălitorului. 
Dar nu peste mult s'a întors în fruntea unei cete de Cazaci și trecu 
Nistrul, unde fu proclamat de Voevod. Intr'o luptă norocoasă bătu 
pe Petru Schiopul, care fugi în "Țara Românească. 

In 29 Noemvrie 1577 Potcoavă era în laşi, unde se întitula 
„loan cu mila lui Dmnezeu Domn al Țării Moldovei și moştenitor 
adevărat.?) Ştefan Bathori a grăbit să dea poruncă fratelui său, 
Christotor, Voevodul Ardealului să intervină cu armată în ajutorul 
lui Petru Schiopul. Principele a şi chemat Dieta de Turda, între 
21-25 Octomvrie 1577, care a votat mijloacele necesare pentru o 
expediţie în Moldova. Când Petru şi-a încercat încă odată norocul 
singur cu Moldovenii rămaşi credincioşi, a fost bătut în lupta dela 
Docolina. In cursul lunei Decemvrie îi sosiră celui înfrânt ajutoare 
dela begii dunăreni şi mai ales dela Christofor, Voevodul Ardea- 
lului. Din partea acestui din urmă a mers nepotul său Ştefan Ba- 
thori, cu trupe săcuieşii. Potcoavă n'a îndrăsnit să aștepte duş- 
manii atât de puternici, a trecut Nistrul şi s'a predat lui Nicolae 
Sieniawski, Palatinut Rusiei, care nu întârzie să-l ducă la Ştefan 
Bathori, regele Poloniei. Acesta, ca să-şi dovedească prietenia faţă 
de Turci, tăie în mod mişelesc, capul frumos al viteazului. In ziua 
întâiu a anului 1578 Petru Schiopul a intrat iarăşi în laşi, dar nu 
se prtu bucura multă vreme de Domnie. 

La 3 Februar trece Nistrul, înconjurat de Cazaci, un a!t aven= 
turier, Alexandru, care se da drept fratele lui Potcoavă. EI era 
aruncat pe scena istoriei de aceste vremi tulburi, în care vitejia 
şi îndrăzneala puteau râvni şi la răsplata cea mai mare: scaunul 
de Domn. Petru fugi dinaintea noului pretendent. Dar stăpânirea 
lui Alexandru-Vodă abia ţinu o lună. . 

Petru se întoarse cu ajutor din Ardeal, însoțit de Daud, .be- 

1) Evenimentele din vara anului 1577 se află expuse cu multe amănunte la N. Iorga, în introducerea scrisă la vol. Xi din Hurmuzaki. Noi, mai sus, dăm povestirea faptelor după Alexandru Szilagyi, (Erd. orsz. emlkek, Ii, p. 15) așa cum apar din o scrisozre a Arhiducelui Ernest către împăratul Maximilian, datată în 5 Maiu 1577. Actul nepublicat încă, 'se.aftă în Arhiva Imperială din Viena. 

2) N. lorga, Ist, Arm. |, p. 336,
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iul de Silistra!) şi asedie cetatea laşului, unde se închisese 
Alexandru. 

Despre acest asediu şi despre sfârşitul lui Alexandru nu cu- 
noșteam până acum decât puţinele ştiri pe care le-a păstrat bă- 
trânul cronicar Ureche, luându-le din vechiul letopiseţ moldove- 
nesc.2) El spune următoarele: 

„Intr'acest an, 7086, Fevruarie 9, iarăşi au venit un Alexandru- 
Vodă, fratele Creţului, cu oaste căzăcească asupra lui Petru-Vodă. 
lară Petru-Vodă, știind policala ce au avut de mai înainte cu Ca- 
zacii, nu S'au apucat de războiu, ci i-au dat calea dintâiu. lară 
Alexandru-Vodă au intrat în laşi şi au șezut în scaun. Petru-Vodă, 
îndată după aceia, au strâns oaste turcească şi muntenească şi 
ungurească, şi au înconjurat pe Alexandru-Vodă în curte în Iaşi, 
şi au bătut pregiur curtea, din câştegi până la miază păresime. 
Iară, când a fost noaplea spre miază păresime, Mart 12, Alexan- 
dru-Vodă și cu Cazacii an eşit din curle, că n'au mai putut suferi; 
că şi iarba şi bucatele li se împuţinase; şi, vrând să scape, au 
fugit spre codru. lară, prinzând de veste oastea lui Petru-Vodă, 
s'au pornit după dânşii şi la iazărul Ciorbeştilor i-au ajuns, şi pe 
toți acolo i-au topit; și pe Alexandru încă l-au prins de viu, 
dempreună cu boierii lui. 

Acest Alexandru au ţinut scaunul o lună“. 
Cercetând prin vechile reviste ungureşti, am descoperit un 

document în care aflăm amănunte preţioase despre scest episod 
dramatic al uneia dintre cele mai zbuciumate epoce din istoria 
Moldovei. | 

Daud, begul Silistrei, care a condus ajutoarele turceşti Ja 
asediul Iaşului, într”o scrisoare adresată lui Ştefan Bathori, regele 
Poloniei, descrie luptele care s'au sfârşit cu prinderea lui Alexan- 
dru.5) lată conţinutul scrisorii 4): 

„Prietene, craiu al Poloniei, credincios adevărat al puterni- 
cului Împărat, rege al regilor şi stăpânitor de ţări! Dumnezeu să-ţi 
lungească viaţa. Ajungând acolo scrisoarea mea, care spune ade- 
vărul, să ştii Măria Ta următoarele: 

1) Aceasta se vede din documentul publicat de noi mai la vale. Cf Re- 
vista Istorică, 

2) Acest letopiseț mergea până la 1587. Vezi P. P. Panaitescu, „Influ- 
ența polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Gr. Ureche şi Miron Cos- 
tin“, p. 64. 

3-4) Originalul în ungureşte, a fost publicat de istoricul ungur Al, Szi- 
lăgyi, în revista „Hun €s Kiilfâld“, a, 1841, p. 161 și urm. Cf Revista Istorică.
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Inainte de asta a pătruns în Moldova, care s'a rupt de Turci, 
un tâlhar cu numele Ivanco, pe care l-au prins în Polonia. Ela 
fost cuprins drumurile din împrejurimea Benderului, iară între 
boierii moldoveni și între săraci a făcut multă stricăciune, 

După aceia iarăși a intrat în Moldova un frate al lui, Alexan- 
dru, cu nişte lotri: adunătură de păstori, de robi din Turcia, Po- 
loni şi Boemi (Sic). Eu cu doi și cu trei (!) begi, ne-am sfătuit şi 
i-am ieşit în cale. N'aveam cu noi tunari, nici maşini de războiu ; 
cu toate acestea am mers asupra lui, dinainte şi dindărăt, şi am 
luptat până seara, dar nu i-am putut face nimic. In urmă s'a re-= 
tras dinaintea noastră şi a intrat în târgul Iaşilor. Noi l-am îm- 
presurat şi împreună cu oastea moldovenească l-am păzit mereu, 
în vreme ce ne-am pregătit mai bine de luptă. 

Am săpat șanțuri, întărindu-le cu butoaie (?) şi lemne. Și 
acolo în şanţuri l-am păzit, până ce fratele Măriei Tale ni-a trimis 
din Ardeal în ajutor călăreţi şi pedestrime cu tunuri. Şi ei şi-au 
făcut şanţuri şi apoi i-am încunjurat atât de straşnic, încât n'am 
lăsat pe hoți nici măcar să privească afară din cetate. Ziua şi 
noaptea i-am tot pisat. 

Am ucis pe un lotru cu numele Şac.!) 
Auzind acestea cei din cetate, şi-au pierdut curajul şi s'au 

arătat gata să se predea. Au și aruncat la noi scrisori, dar noi 
n'am voit să ştim de ele. Atunci întro noapte, pe la ora 4, s'au 
ridicat toți cei ce se afiau în Curte şi prin biserici şi ieşind pe 
o uşiță, au trecut peste un lac îngheţat, şi au luat-o la fugă pe 
marginea Codrului. 

Hotnogui mieu, cu câţiva viteji buni, luându-se după lotri, 
li-a tăiat calea în vreme ce i-au ajuns din dărăt şi cei din şanţuri. 
Atunci s'a încins o luptă, care a ţinut până în zori. Şi eu am fost 
în călcâiul lor, ca să nu poată scăpa în Codru. Mă rugam lui 
Dumnezeu să mi-i dea în mâni. 

Intr'aceia s'a făcut ziuă. Atunci m'am aruncat asupra oștirii 
hoţilor şi eu însumi am ucis doi dintre ei, cu un pumnal ascuţit, 
Când m'am aruncat cu pumnalul asupra unui al treilea, m'au 
rănit de partea stângă cu o săgeată. Și, cum am pierdut mult 
sânge, am început să ameţesc. Văzându-mă vitejii miei că slăbesc, 
au alergat spre mine din toate părțile. Au început apoi să prindă 
pe duşman. lar duşmanii, lăsând armele, s'au împrăşliat în toate 
părțile ca vulpile şi au început să se ascundă. Vitejii însă îi vâ- 

1) Şah, vezi la N, Iorga, introducerea la vol. XI din Hurmuzaki,
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nară pretutindeni. Incunjurând dealul, pe unii i-au tăiat, iar pe 
alții i-au adus legaţi. Au prins şi pe Alexandru, stăpânul tâlhari- 
lor, şi împreună cu el alte douăzeci căpetenii. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu și al lui Mohamed, dintre duş- 
mani ma scăpat niciun om. Cu ajutorul tuturor sfinților i-am po- 
topit pe toţi, spre slava puternicului Impărat. Și Dumnezeu a în- 
tunecat fața lor; pe cei prinşi i-am tăiat cu săbiile Şi, luându-li 
steagurile şi tobele, le-am dus la lași. Apoi am făcut o listă a 
celor prinși. 

La laşi am stat două zile; a treia zi am plecat: oastea noas- 
tră într'o parte, iar a Moldovenilor în alta. - 

Oricine se va ridica împotriva puternicului Împărat şi a siă- 
pânilor Turci, aceasta îi va fi răsplata, încât să meargă vestea în 
lumea întreagă. Am tăiat 1.000 de capete; am îuat şi capul unui 
lotru cu numele Belzat,1) care era conducător între ei. Li-am luat 
capul şi i-am pedepsit straşnic pe toți. Dumnezeu va face tot aşa 
cu toți aceia cari se vor ridica impotriva puternicului Impărat, vor 
fi spre ruina sărăcimii şi vor vrea să strice țara. Pe un tâlhar de 
Cazac blestemat, cu numele Șinjf, încă l-am prins, l-am aruncat 
în lanţuri şi l-am trimes la puternicul Impărat, împreună cu stea- 
gurile lui. Mulţămită Domnului, am slujit cu credință puternicului 
Impărat, după porunca Lui, | 

Din pricina acestor hoţi, 93 de zile am fost în mare strâm- 
toare şi am muncit din greu 34 de zile, luptându-ne cu ei zi şi 
noapte, fără un ceas de odihnă. 

Mulțumită lui Dumnezeu, i-am învins, spre slava puternicului 
Împărat. 

Fii, Măria Ta, prieten prietenilor și dușman dușmanilor pu- 
ternicului Impărat. Dacă în "Țara Moldovei. se vor ridica o mie, 
două mii de oameni, scapă-i Măria Ta de o atare soartă. Despre 
Domnii cari nu ascultă de Tine trimite vorbă puternicului Impărat, 
apoi ridică-te cu oaste asupra lor și nimicește-i. Cu puternicul 
Impărat nimeni nu s'a putut măsura încă. 

Dumnezeu să țină pe Măria Ta!“ 
In vara anului 1578, Cazacii aduc un nou pretendent, pe 

Petru, care se zicea fiul lui Alexandru Lăpuşneanu, dar Petru 
birui şi de astădată, silind pe peţitor şi însoțitorii lui să-şi facă 
calea întoarsă. In anul următor (21 Noemvrie 1579) îu înlocuit 
prin lancu Sasul, care stăpâni până în August 1582. Reveri din 

1) Bălţat?
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nou Petru Schiopul, având chiar dela început să dea piept cu 
Nisovii, pe care însă izbuti să-i alunge cu ajutorul Turcilor, cari 
îl însoțeau la reocuparea tronului. - 

Vara anului 1583 fu plină de evenimente răsboinice, cari 
aduseră din nou în Moldova amestecul trupeior din Ardeal, unde, 
din 1581 domnea Sigismund Bathori, al cărui rol în istoria nea- 
mului ncstru avea să fie atât de mare mai târziu, 

Anume, Sandgiacul din Bender a dat voie musulmanilor să 
treacă Nistrul și să descalece sate dincolo de acest râu pe taritor 
polon. Ştefan Bathori, craiul leşesc, n'a îndrăsnit să împiedice 
aceasta pe față, ci a dat poruncă în ascuns Cazacilor să atace pe 
Necredincioşi. 8000 de Cazaci loviră Cetatea Albă pe al cărei beg 
îl uciseră în luptă; apoi luară subt asediu Benderul. Begul de-aici, 
rănit greu, fugi la Constantinopol, ducând vestea înfrângerii tur- 
ceşti. Petru Schiopul a plecat în ajutorul ocrotitorilor săi, dar pe 
urmă s'a răsgândit și s'a retras în tabăra dela Țuţora, unde a aş- 
teptat desfăşurarea evenimentelor. !) Sultanul - trimise poruncă şi 
guvernatorilor Ardealului, cari conduceau țara în locul minorului 
Sigismund Bathori, ca să trimită trupele ardelene peste Moldova 
la Nistru în ajutorul Turcilor strâmtorați. Guvernatorii purtară cu 
vorba pe solul turcesc și nu trimiseră ajutorul cerut, până ce în 
sfârșit Cazacii s'au retras de bunăvoie, 2) 

1) N. iorga, Introducere la Hurm. XI, p. LV. 
2) Vezi anexa, p. 10.
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20 Octomvrie, 1514. 

Wladislaus Dei Gratia Rex Hungariae et Bohemiae, etc, 
Fidelibus nostris conventui Ecclesiae de Lelez Salutem et Gratiam, 
Cum nos debitum habentes respectum ad integerrimam fidem ac 
fidelitatem fidelium nostrorum Egregiorum Magistri Stephani de 
Verbewcz, iudicis curiae nosirae et partium regni nostri Transyl= 
vanarum prothonotarii Sigismundi Pogan de Cheeb, quae _ipsi 
sacrae primum huius regni nostri Hungariae Coronae, deindeque 
Maiestali nostrae pro locorum et temporum varietate cum summa 
semper fidelitatis constantia exhibuerunt et impenderunt, universa 
bona et quaelibet iura possessionaria nobilium lohannis de Le- 
wordyna, Bogdany de Kohnya, Theodory seu Thyvadar et Stephani 
Dyak dictorum de Dragomerfalva Lazari de Farkas-Rewe, Simonis 
Gorz6, alterius Simonis Koztha, vocatorum de itewzep Apsa, Blaşii 
de Als6 Apsa, Lazari et Dominici de lod Broth, Fycza de Gyula- 
falva, lohannis de Borczantalva, Petri Petherman dicti de eadem, 
Theodory seu Thyvadar de Jurkafalva, ac Stephani et Eliae Pop 
de Als0-Vysse, ubilebet et in quibuscunque comitatibus praedicti 
regni nostri Hungariae existentia et habita, quae ex eo, quod ipsi 
postposita fide et fidelitate nobis et sacro nostro regio diademati 
debita rusticis illis et plebeae conditionis huius regni nostri Hun- 
gariae hominibus, qui exactis his diebus rebellionis proterviaeque 
spiritu ducti, a veris et naturabilibus eorum dominis deficientes, 
damnabilisque et temerariae praesumptionis ipsorum calcaneum 
erigentes in nostrae Maiestatis contemptum et eliminationem, totius- 
que nobilitatis perniciem et exterminationem hostiliter insurrexerant 
et passim in hoc regno nostro sub nomine Cruciatae duce quo- 
dam latrone Georgio Zekel (vexillis erectis) turmatim ferebantur, 
magnaque inter ipsos nobiles edita clade, horrenda quaeque et 
crudelia (domus eorum distrahendo, comburendo, res ipsorum prae- 
dae exponendo et plures in personis eorum variis tormentis et 
cruciatibus afficiendo, ad extremumque nonnulos palis seu verubuz 
suffigendo) plus quam hostes perpetrabant, adhaesisse et illorum 
seditioni tumultuique ac latrociniis (dignitati suae nobilitari renun-
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ciantes), complicem, comitemque et socium se se praebuisse et per 
hoc notam infidelitatis palam incurrisse dicuntur, ad collationem 
nostram regiam devoluta esse perhiberentur et redacta, simul cum 
cunclis suis ulilitatibus et pertinentiis quibuslibet, quovis ab an- 
tiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub ipsorumque veris 

- metis et antiquis. existentibus,. praemissis „hic,  -ut: praefertur, stan- 
tibus et se habentibiis memoratis Magistro Stephano de Verbewez 
et Sigismundo de Pogan, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
universis, vigore aliarum litterarum nostrarum donationalium, exinde 
confectarum, in perpetuum contulerimus, velimusque eosdem in 
dominium eorundem, pet nostrum et vestrum homines legitime 
facere introduci. o | e 

Ideo fide'itati Vestrae 'harum serie. firmiter praecipiendo man- 
damus, quatenus vestrum „mittetis hominem, pro testimonio: fidedig- 
„Dum quo praesente -Magister. Petrus Koml6s curiae nostrae regiae 
notarius, vel Franciscus Feyes de „Hetheny,: aut Mathaeus, sive 
Franciscus .de Fanchyka, aliis absentibus, homo noster qe curia 
nostra regia per nos ad id specialiter transmissus; ad facies uni- 
versorum bonorum et quorumlibet. iurium possessionarium prae- 
libatorum lohar.nis de Lewordyna, Bogdany de Kohnya, nec non 
Theodory seu Thyvadar et Stephani Dyak, et aliorum praescrip- 
torum nobilium, ubilibet, ut praefertur, el in quibuscunque comi- 
tatibus praedicti regni nostri Hungariae existentium et adiacentium, 
vicinis et. commetaneis suis universis inibi legitime convocatis et 
praesentibus accedendo introducat praefatos Magistrum Stephanum 
Verbewzzy et Sigismundum Pogan de Cheeb in dominium eorun- 
dem, statuatque eadem eisdem, simul cum cunctis suis ulilitatibus 
et „pertinentiis quibuslibet praemissae donationis nosirae regiae 
titulo ipsis incumbente, perpetuo possidendo si non fuerit contra: 
dicium. Contradictores Vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra 
annotatos Magistrum Stephanum de. Verbewcz el Sigismundum 
Pogan ad terminum competentem, nostram - personalem in prae- 
sentiam rationem contradictionis reddituros. Et post haec huius- 
modi introducționis et statuationis “seriem, -cum contradictorum -et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorum et commetaneorum, qui prae- 
missae statutioni intererunt,. juriumque.:.possessionariorum inibi 
statuendorum, nominibus terminoque assignato, ut fuerit expediens, 
dictae nostrae personali praesenliae fideliter rescribatis. 

Datum Buda feria sexta proxima 'post festum beali .Lucae 
evangelistae. Anno. domini Milesimo. quingentesimo decimo quarto.
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Regnorum nostrorum Hungariae, etc. anno .vigesimo quarto, Bo- 
hemiae vero, quadragesimo quărto. | 

(Copia conventului din Leles, publicat la Horvâth: Ştefan; Verbăezy, 
pp. 169-172). 

3 August 1515. 

PRE âd nos reversi concorditer nobis (retulerunt, 
quod ipsi) . - [ad] faciem possessionis Wezews 
vocate in [comitatu de Kykellew existentis] . . . . Kykellewar 
nuncupatum pertinentis . . . . . .  Georgio et Gasparo de 
Elekes . .. . - presente eandem possessionem Wezews 
obstante, antefatis Nicolao et Blasio -. . . . . ac deinde ad 
legitimam reambul(ationem) . . . . . Bogdan vayvode con- 
victi, ubivis . . „ „et precise concernentis 
et alias quogque ad plenariam atque omnimodam: 
[ad] judicatorias et continentiam earundem procedere voluisset, 
tanc agilis Zawa castellanus dicti (castri). Kykellewar nomine et 
persona prefati' domini Bogdan vayvode, assumptis secum quam- 
pluribus equitibus et peditibus -de pertinentiis dicti castri Kykel- 
lewar ipsis vestro. scilicet et nostro hominibus more hostili in: 
occursum veniendo, nec non evaginatis gladiis - et frameis,  vibra- 
tisque lanceis in et super annotatos vestrum et nostrum homines - 
temere. et violenter irruendo, prefatum nostrum 'testimonium. diris 
et aămodum enormibus vituperiis affecissent, expost: quoque ipsum 
per habenas equi sui hinc inde per plateas et vicos ipsius pos- 
sessionis Wezews violenter trahendo et ducendo, novissime ipsum 
nostrum festimonium prefati equites et pediles ciusdem castellani 
cum dictis gladiis et frameis nudatis admodum dire ac acriter 
verberassent, ac tunicam ipsius in dorso per vehementiam ictus 
gladiorum ac framearum dilaniassent et perscindissent, ubi et pre- 
fatum quoque: Osvaldum de Syle gravissimis verberibus afiecissent, - 
et sic eosdem vestrum et nostrum homines ad exsecutionem prein= 
sertarum literarum 'vestrarum adiudicatoriarum etiam vice tertiarum - 
non permisissent, sed ut premittitur ab huiusmodi exsecutione vio-=: 
lenter et ignominiose repulissent, et eatenus iidem vestâr et noster 
homines frustra redire coacti exstitissent. Cuius quidem violente ac 
potentiarie repulsionis seriem, prout nobis relatum exstitit, ad oc- 
tavas festi beati lacobi apostoli proxime venturas legitime perdu- 
1andas una cum prescriptis literis eiusdem vestrae Magnificentie 
adiudicatoriis capite. sigilli nostri consignatis eidem vestre Magni-
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- ficentie duximus rescribendam. Datum tertio die diei repulsionis prenotate, anno domini Millesimo quingentesimo decimo quinto, (Pe dos: Bogdan Vayvoda Moldaviense super quadam intra scripta vice tertiare restatutionis etc. repulsione restatutionis ect. et repul- sionis relatio). 
Teleki csalâd okleveltâra, II, pp. 340-341. 

4 Noemvrie 1515. 
Nos itaque premissis mandatis dicti domini nostri regis obe- dientes ut tenemur, una cum ante nominato nobili Salatiele de Fratha homine eiusdem domini nostri regis de curia sua regia ad id specialiter transmisso unum ex nobis videlicel religiosum virum fratrem Barnabam sacerdotem, ecclesie nostre custodem et socium nostrum conventualem ad premissas introductionem et statutionem faciendas nostro pro testimonio fidedignum duximus transnittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis pariformiter retulerunt eo modo, quod ipsi feria tertia, in festo scilicet beati Galii confes- Soris noviter peterito et aliis diebus immediate sequentibus ad id aptis et sufticientibus aq facies totalis possessionis Swk in dicto comitatu de Colos existentis, consequenterque portionis possessio- narie, sed et domus et curie nobilitaris prefati Martini Erdely in eadem habitarum, item prescriptarum  totalium possessionum Az- zonfalwa, utraque Kallyan, Vyssa, Sarmas et Mezewzylwas alio nomine Waydazylwas appellatarum, necnon portionis possessio- nârie in possessione Mehes vocata in eodem de Colos comitatu 

sorum fratrum claustro in eodem similiter degentium, necnon Be- nedicto sacerdote, altero Benedicto conversv similiter fratribus eiusdem ordinis beati Dominici confessoris in clausiro sancte Crucis in civitate Bistriciensi fundato degentibus consimiliter in universorum fratrum in eodem claustro degentium personis, item
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Jakabity de Kwssal in Korpad, Blasio magno Stephani Bamfty de 
Lossoncz, Dominico Nagh Petri similiter Banfiy egregiorum in 
Walazwih, Johanne Fodor in Wylak, Michaele Zaky in Wyzobja 
dominorum capitularum capituli ecclesie Albensis Transsilvane 
iobagionibus prenominatorum dominorum suorum in personis, aliis 
etiam nonnullis inibi legitime convocatis et presentibus accessissent, 
ibique prelibatus homo prefati domini nostri regis dicto nostro 
testimonio presente introduxisset annotatum Martinum Erdely de 
dicta Somkerek et heredes eiusdem universos in dominium earum- 
dem possessionum ac portionum possessionariarum prescriptarum, 
statuissetque easdem eisdem simul cum cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet prescripti _iuris regii titulo ipsis incum- 
benti perpetuo possidendas, nemine contradictore apparente, legi- 
timis tribus diebus in faciebus earumdem, prout regni requirit 
consuetudo, permanendo et pausando. In cuius rei memoriam 
firmitatemque  perpetuam  presentes literas nostras privilegiales 
pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas duximus 
concedendas. Datum vigesimo die diei introductionis et statu- 
tionis predictarum, anno domini Millesimo quingentesimo decimo 
quinto. 

6 Noemvrie 1514. 

Nos itaque premissis mandatis dicti domini nostri regis 
obedientes ut tenemur, una cum ante nominatis nobilibus Salatiele 
de Fratha et Barnaba de Tholdalag alias de Galtew hominibus 
eiusdem domini nostri regis de curia sua regia ati id specialiter 
transmissis unum ex nobis videlicet religiosum vinun frairem Bar- 
nabam sacerdotem, custodem ecclesie nostre et socium nostrum 
conventualem ad premissas introductionem et statutionem faciendas 
nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui 
tandem exinde ad nos reversi nobis pariformiter retulerunt eo 
modo, quod ipsi et primo prefatus Salatiel de Fraiha et dictum 
testimonium nostrum feria tertia, in festo scilicet beati Galli con- 
fessoris noviter preterito et aliis diebus immediate sequentibus ad 
id aptis et sufficientibus ad facies totalis possessionis Swk 
predicte in comitatu de Colos existentis, consequenterque portionis 
possessionarie, sed et domus et curie nobilitaris prefati Martini 
Erdely in eadem habitarum, item prescriptarum totalium possessio- 
num Azzonfalwa, utraque Kallyan, Wyssa, Sarmas et Mezewzylwas 
alio nomine Wayasilwas appellatarum necnon portionis posessig-



136 

narie in Mehes in eodem de Colos, tandem vero antefatus Barnabas de Tholdalag alias de Galthew cum testimonio nostro prefato feria secunda proxima post festumm sanctarum undecim millium virginum novissime preieritum et aliis diebus immediate sequentibus ad id aptis et sufficientibus ad facies totalium possessionum Gernyezeg, Sarpathak, Kerthwelkapw et Saromberek in Thordensi ac portionum possessionariarum in Chanad et Zederyes possessionibus vocatis in ipso Thordensi comitatibus existentiun et habitarum, vicinis et comen- taneis earundem, puta religiosis viris Blasio sacerdote, et Petro diacono ac Gervasio converso fratribus divi ordinis beati Dominici confessoris in claustro beatissime virginis Marie in civitate Colos- - war fundato degentibus in universorum fratrum claustro in eodem similiter degentium, necnon Benedicto sacerdote et altero Bene- dicto converso similiter fratribus eiusdem ordinis beati Dominici confessoris in claustro sancte crucis in civitate Bistriciensi fundato degentibus modo simili in universorum fratrum in ipso claustro degentium personis, item nobilibus Salatiele Nagh de Gyewrghfalwa, Stephano de Swk predicta, Petro de Bothhaza, Michaele de Ken- deres officiale egregii Michaelis de Zob per eundem in Erked ac Sayo et suarum pertinentiis constituto, Sandrino de Waydaka- maras similiter officiale magnifici domini Bogdani wayvode Mol- daviensis in eadem Waydakamaras constituto, Johanne Kis de Poka, Blasio Zylagy, ac Paulo et Johanne Nemes de eadem Poka, Fran- cisco et Nicolao de Zengyel, Johanne de eadem et Mathco de Jara, item providis Johanne Gewre nobilis Ladislai Jakabiiy de Kwssal in Korpad, Blasio magno Stephani Banfiy de Lossoncz in Walazwih, Dominico Nagh Petri similiter Bamity egregiorum in eadem Walazwih, Johanne Fodor in Wylak, Michaele Zeky in Wyzolya dominorum capitularium ecclesie Albensis Transsilvane, Vincentio Nagh nobilis Bernaldi Zekel de Naghernyew in Chanad possessionibus vocatis iobagionibus commorantibus prenominatorum dominorum suorum in personis, aliis etiam nonnullis inibi legitime convocatis et presentibus aâccessissent, ibique prelibati homines prefati domini nostri regis semper dicto nostro testimonio presente introduxissent aunotatum Martinum Erdely de Somkerek et heredes eiusdem universos in dominium earundem possessionum ac por- tionum possessionariarum prescriptarum statuissentque easdem eis- dem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet prescripti viris regii titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendas, nemine contradictore apparente, semper legitimis tribus diebus in
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faciebus earundem, prout regni reguirit consuetudo, permanendo et pausando. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam pre- sentes literas nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nos- tri munimine roboratas duximus concendendas. 
-Datum sedecimo die diei ultimi termini introductionis et sta- tutionis predictarum, anno domini Millesimo quingentesimo decimo quinto. 

Feria fertia in fesfio beafri Benedicri 
confessoris anno 1537. 

Egregii domini et amici nobis honorandi. Bene vobis constaț, quod semper omnes novitates, quae ad nos venerunt ad scitum vestrum dedimus et simili modo a vobis expectaremus, ut nobis omnes novitales rescriberetis. Nunc talem famam vobis scribere possumus, quod mediustertius venerat ad nos quidam legatus a domino Emerico Czibak episcopo waradiensi et Stephano magistro de Werbewcz, missus et scitu- principis ipsorum Johannis regis, qui domini. praefati Cupiebant a nobis,. ut in dominica ramispal- marum nunc proxime . affutura vellemus cum ipsis personaliter constitui et tractare de negotio huius regni miserrimi, id quid. de ipso restat. Nos vero taiem relationem eidem fecimus,  quod nos absque scitu principis vei regis nostri Ferdinandi, domini nostri clementissimi nolumus omnino cum ipsis colloqui et quicquid tractare. Interrogamus autem satis ipsum de Johanne rege ei etiam Comimiseramus servitoribus nostiis, ut ipsum inebriarent et id quod sciret, ab ipso excipere deberent de negotio. Johannis regis. Qui manifeste fatetur et nobis et servitoribus nostris, quod propterea Johannes rex intravit in Transeilvaniam, ut cum waywoda Mol- " daviensi deberet personaliter constitui et tractare de negotio suo et statim iterum exiret huc ad regnum Hungariae . unacum Way- wodis Moldaviensi et Transalpinnesi et mox ad istas partes su- periores ascendere et omnia mala hic in partibus supetrioribus facere et equos ipsorum hic in istis partibus ad viridem herbarn dimitterre, Dicit, etiam, quod iam imperator turcarum gentes suas movisset ad regna christianorum. Nostro enim consilio D. V. debe- rent scribere ad regiam maiestatem, qui dignaretur dimittere gen- tes suas huc ad superiores partes pro defensione huius terrae, sed ut sua Maiestas dignaretur firmiter committere, ne tales depreca- tiones et taxationes gentes suae Maiestatis facere praesumpmerent,
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sicuti hactenus fecerunt. In reliquo easdem valere optamus. Ex 

arce nostra Czyczwa feria teriia in festo beati Benedicti confes- 
soris anno, ect, 1531. 

Andreas de Bathor, thavernicorum regalium magister. 

Adresa: Egregiis prudentibus et circumspectis indici ac iu- 

ratis civibus totique communitati civitatis Cassoviensis, amicis 
nobis honorandis. 

(Târtenelmi Târ, 1901, p. 452.) 

22 Maiu 1531. 
“Egregii domini, amici nobis honorandi. Post salutem nostri 

commendationem. 

Hodie tempore prandii quidam egregius servitor noster, quem 

causa explorandi Transilvaniam miseramus, rediit, homo vester 

magister Simon bombardista propriis oculis vidit, ille veracissime 
nobis dixit, quod Johannes waywoda civitatem Zeben expugnari nunc 

faciet. Sunt enim in illa expeditione waywoda Moldaviensis cum 

equis mille et waywoda Havasely cum equis mille, ipse enim solus 

Johannes non habet ibi equos mille, habent bombarda sedecim et 

quoitidie civitatem sagittant, coeterum veracissime D. V. haec scribere 
possumus, quod Johannes waywoda ipsi Andi eae Bâthori et Anthonio 

Lossonczy gratiam fecit et ipse Mattheus frater Stephani Werbâczy 
ipsis literas Johannis in quibus gratiam suam illis concessit reduxit 

cum isto Matthev, homo noster de Transilvania via in una advenit. 

ldcirco D.V. videant, quid facturi sunt si oportet vobis scribere 

illis an non, nos tanquam probi fideles facimus, quae pertinent 

ad honorem et humanitatem nostram. D. v. bene valere optamus. 

Ex castro nostro Zaard 22 die Maii anno 1531. 

Franciscus Bebeek de Pelsewcz comes comitatus Gewme- 
riensis, ect, 

Adresa: Egregiis dominis iudici iuratisque, civibus civitatis 
cassoviensis, amicis nobis honorandis. 

(Târtenelmi Târ, 1901, pp. 452-453.) 

14 lunie 1532. 

Magnifice Domine, etc. Sciatis nos iam tandem proximis 

diebus, quas diu expectarimus litteras a vobis, accepisse per ser- 

vitorem vestrum, quas bene intelleximus et admirati sumus earum 

prolixitatem et elegantiam, ita enim lepide ac apposite fuerunt 

scripte ut nobis quam gratissime extiterint. Sed scito, nobis verba
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tantum fuisse grata, rem autem ipsam valde displicuisse. Quo in in negocio egimus M-tem R. diligenter, M-tem suam omnia in eo effecturam non dubitamus, tametsi _ita cito, quemadmodum vos Cupitis, fieri non possit, Hortamur autem vos, ut illos, apud quvs agitis, confirmetis et contineatis fructum laboris ac fidelitatis Vestre et honorem a M-te Regia non mediocrem reportaturi. Accedit ad hoc mea Sirmiensis infirmitas, pedum enim dolore afficior, qui mihi magno impedimento est, et molestie et presertim zebus Ves- tris nunc conficiendis impedimentum ; tam iam levari incipio. De novitatibus autem: M-tas R. Budam propedie est itura. Illustrem Dominum gubernatorem in dies, cxpectamus, quem scimus Cibi- niensibus terminum sex mensium ad dedendum se M-ti R. con- cessisse, accipiendo ab eis aliguot obsides ex melioribus civibus 'n Ssignum servande fidei, et hoc, si interim Ferdinanduş cum Im- peratore Turcarum non confliget, et confligens, si superabitur. Et iam intelligimus D-nem suam in Wyzakna esse et ibidem cum Transsilvanesibus comitia pro conservalione regni celebrare, guibus peractis mox sine mora ad M-tem R, se se recipiet, Habet exer- citum, ut fertur, ad octo millium (4) hominum; Turce sunt iuxta trecenti, reliqui Moldavi, Transalpini et Hungari. Ilud eciam sciatis, quod die sabbato proxime elapso illustris dominus Gubernator habuit cum Gerendi congressum, quando tractatas isti de dedicione peracti sunt. Ipse Gerendi nunquam în conspectum dni Guber- natoris ausus est- prodire, nisi prius filium Suum reponeret in Cibinium pro obside, quod ei libenter prestitit, sed nostra omnium cum admiratione. Quid postea sequntum sit, ignoramus. Et bene valete. Datum Lippe die 14 mensis lunii 1532, 
Frangepan şi Brodarici lui T. Nâdasdy. 
(Târtenelmi Târ, 1908, pp. 273-274.) 

26 Iulie 1537. 
Hieronymo a Lasko. Ferdinandus etc. Magniţice fidelis dilecte. Quoniam haud abs re fore arbitramur ut cum oratoribus et nunciis spectabilis et magnifici Petri waywodae Moldaviensis in Camro- coviae existentibus nomine Nostro ageretur, quocum aliqguo gen- tium numero eorum dominus in Transylvaniam praesertim absente iam Stephano Maylad, in auxilium nostrum erumperet eoque modo vires Johannis Scepusiensis averteret: te omni studio requirimus et volumus ut semper ea re confirmanda Quo potes meliori modo atque via tractare cures, verbisque nostris dicto waywodae Mol-
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daviensi spondere non dubites, si hanc provinciam suscipiat,. nos 

sibi bonam partem occupatorum bonorum in locis Transilvaniae, 

praeter singularem gratiam quam a nobis expectare habet, dona- 

turos esse. Et in eo facilius persuadendo et instigando tua qua 

polles dexteriiate ingenuiaue sagacitate utare. Nosiram, benegratam 

executurus voluntatem. Datum Pragae 26 lulii 1537. 
(Concept. Hungarica), 

1 August 1538. 
o copie a scrisorii lui Şieftan Brodarici, episcopul de 

(Pap) căilre Ferdinand. 

Azi am primit aceste ştiri, dar poate că Majestatea Voastră 

le-a şi auzit. dela Laski, căci nu numai mâinile, dar şi picioarele lui 

sunt mai iuți decât ale mele. Turcul m'a trecut încă Dunărea, 

fiindcă nu are corăbii îndestulitoare şi fiindcă Domnul' Moldovei 

rezistă. Ştiu dela solul Sultanului către Domnitorul meu, că Turcul 

i-a îmbiat prietenia sa cu condiţia să nu ajutore pe Voevodul 

Moldovei şi să nu-l lase să intre în Ardeal, iar dacă va intra, să-l 

prindă şi să i-l dea în mâitii. De-aită parte se svoneşte că Turcul 

ar fi trimis, dimpotrivă, vorbă Domnului Moldovei, că nu se pre- 

găteşte în contra lui, ci a Craiului loan: Ba se spune că ar îi 

îmbiat alianță şi poporului polon. Majestatea Voasiră să se stră- 

duiască a câştiga pe aceşti principi. Am auzit că Valentin Torok 

a trecut; din jos de Buda, cu o oaste considerabilă peste Dunăre, 

ca să meargă în Ardeal. Aşişderea face şi Petru Perânyi și cei- 

lalți din părţile de mijloc şi nordice ale ţării. Rămâne ca ajutorul 

pedestru şi călare al Majestății Voastre încă să nu întârzie, ca să 

isprăvească cu bine ce bine s'a început. Cu toţii, împreună cu 

regele nostru ne încredem în bunătatea Majestății Voastre. Cred 

că cu o armată atât de mare, Majestatea Voastră, Craiul nostru și 
cei doi Voevozi români cu frupeie lor, încă în toamna aceasta 

veţi izbuli să săvârşiţi un lucru mare, fie ia Eszek, fie în părţile 

acelea, încotro se îndreaptă tot răsboiul. Barămi de-am putea re- 

- câştiga, cu acest prilej deosebit de prielnic, cetăţile de rangul în- 

tâi, Chilia şi Cetatea Albă, cari au fost pierdute încă pe vremea 
Craiului Matiaş. Am auzit şi aceia c'ar fi murit Impăratul Turcilor; 

dacă ar fi adevărat, toate ar merge cu mult mai uşor. 

(Arhivele Statului din Parma. Carteggio Famazsiano. 1538.2. Traducerea 
ungurească publicată în Ţârtenelmi Târ, 1905, p. 334).
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3 August 1539. 

Ceterum ab istinc V. M. D), nova scribere alia non possum, nisi quod illi qui ex Moldavia exiesunt et ferunt ad wajdam prio- rem ad Chicho dicunt Moldaviae esse Mihalbekwyth, sine unius scitu modernus nihil agere audet. Dietim nunc centum, nunc du- centos, nunc sexaginta, nunc Quinquaginta equos ex Moldavia în Thurciam inducunt, nec ipse wajwoda quiquam contra loqui -pre- sumit. Dicunt mediam pariem Moldaviae iam Turcam consedisse, In presenciarum faciunt unum castrum munitissimum mag- num adeo in propinquo terre Siculorum, ut ipse Thurca a mane usque tempus meridiei tcrram Siclotum attingere potest; et facere devastacionem et sic rursum regredi famant communiter ipsam (!) Thurcam ad has partes inniti precipue per montes, per plagiarios. Îgi'ur si videretur V. D. M. et si întelligerimus veraciter quod sic deberet fieri, nobis videretur bohum esse unum casteilum facere supra Ronam, supra fodinam salium in aliquot imiliaribus ei in confinibus in montibus pro defensione colonorum, quod castellum vei hasta non possit expugnari, licet iam in hyeme non est timen- dum “et.iam dietim hyems erit. Tamen si intelligeremus, quod Verum esset (quoniam hec fama communis est), bonum - esset eciam in hyeme aliquid in eo laborare, quoniam, ut inteiligimus, nullum est iam regimen Moldaviense Moldavie. 

In reliquo Deus optimus maximus V. M. D. conservet. Ex castro Hwzth, die dominico post vincula Sancti Petri 1539. Servitor Cristophorus: Kawassy, camerarius Maromorosiensis et castellanus castri Hwzth etc, 
Adresa: Magnifico Domino, Domino Thome de Nadazd, tha- vernicorum . regalium magistro, ac regnorum Sclavonie, Croacie, Dolmacie etc. bano et comiti comitatus Castriferrei etc. Domino mihi semper graciosisșimo. | , 

(Publicat în Târt&nelmi Târ, 1902, pp. 116-117.) 

4 Februarie 1547. 

Magnifice Domine, Domine nobis semper giaciosissime; Post obsequiorum perpetuorum commendacionem. Litere Spectabilis ac Magnifici Domini, Domini Stephani -Maylad capitanei et wajwode Transsilvaniensis, :quas scribit nobis ut festinanter ad V. M.D.
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transmiitamus, quum primum allate sunt, confestim ad V. misimus 
M. Do. 

-Preterea literas Vestre M. D.; sonantes S. ac M. domino waj- 
wode in morte equorum, sicut eadem V. M. D. iusserat, transdu- 
cere fecimus; post triduum consimiliter et pecunias misimus. 

Ex parte autem Moldaviae ia scribere possumus, quod prior 
wajwoda Moldaviensis est occisus ac legatus moderni wWajwode 
fuit apud Spectabilem ac. M. Dominum wajwodam Transilvanien- 
sem pro efflagitandis suppeciis, quoniam communi fama circum- 
ferunt, Petrum wajwodam cum copia Thurcarum ingredi velle, 
Tamen noster homo, qusm Moldaviam misimus, nondum ad nos 
pervenit. PD N 
Ex castro Hwvzth in crastino S. Valentini 1541. Cristophorus 
Kawassy. 

(Târtenelmi Târ, 1902, pp. 123-124). 

5 Aprilie 1541. 
Acelaşi aceluiaşi. 

. De re Moldaviensi Vestre Magnifice id scri- 
bere possunus, quod in regno Moldaviensi presens wajwoda est 
tereius, licet enim et predecessor istius wajwode ad empcionem 
equorum literas salvus ductus dederat; tamen interim successit 
iste Petrus wajwoda modernus et sic prior interfectus est. Id fuit 
igitur in causa, quod, equi Moldavie adhuc non sunt coempti. 
Nichilominus rursum nostrum hominem misimus ad Spectabilem 
dominum Petrum wajwodam pro literis ipsis saivusconducius. Nec 
dubitamus, quin easdem nobis daturus sit, quoniam antea nobis 
bonus pater fuit. 

Que postquam allate erunt, pro emendis equis nostrum mit- 
temus hominem. . . . Pa 

(Târtenelmi Târ, 1902, p. 125,) 

Nadasdy autem” discessit ex Vienna 10 huius hora XII, diei 

et ulique pervenit huc î4 huius, nos vero quascunque literas ves- 

tre sacratissime inajestatis hinc scribemus dabimus eas agenti sa- 
cratissime vestre majestaiis, qui eas curabit per postas ad vestram 
sacratissimam majestatem perferendas. Postremo suplicamus vestre 
sacratissime majestati, ne velit inter tot, et tantas curas oblivisci 
negociorum Transsylvaniensium, et primo quoque tempore dignetur 
mittere in eam provinciam ausxilia petila simulcum tormentis bel-
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Ticis, tam murifragis, quam campestribus, nam hic constans iam fama est Petrum Vajwodam rsstitutum in Moldaviam, et veremur quod opprimet cum Thurcis et Transalpinis Transsylvaniam, si âuxilia vestre majestatis non acceserint. Deus etc. 
Datum Ratisbone 17 Aprilis Anno 1541. 
Nădasdy regelui Ferdinand. 
(Târteneti Lapok, 1 &vf. Pp. 1249-1250). 

17 Aprilie 1541. 
Sacratissima Regia maiestas domine, domine nobis clemen- tissime. 
Post perpetue fidelitatis et servitutis nostre in gratiam vestre sacratissime majestatis humillimam subiectionem. Ego Cocensis perveni huc 13 Aprilis circiter meridiem, Ego vero Nadasdy eodem die pernoctavi in suburbio civitatis huius, et sequenti die cum porte civitatis fuerunt aperte attigi, et comunicato consilio, vidimus hijs diebus sacris nihil incipi vel percipi posse, expectabimus interim adventum collegarum nostrorum, nichilominus fuimus heri, cum doniino de Gramvelis, a Quo que intelleximus non est 0pe- reprecium ut majestati vestre sacratissime perscribamus, nam nobis presentibus commisit dominus de Gramvelis agenti vestre sacra- tissime majestatis ea majestati vestre perscribere, hoc tamen nolui- mus majestatem vestram sacratissimam latere nos heri cum domino de Gramvelis ita conclusisse, ut 19. huius osculemur manus sa- cratissime cesaree majestatis consulturi suam majestatem si debea- mus primares Imperii, antequam publice verba simus facturi, pri- vâtim quemque adire, tamen Quantum nos ex verbis domini de Gramvelis intelligere potuimus, videtur illi negotia nostra idest defensionem regni Hungariae non debere prius agi, quam con- Clusis vel saltem inceptis negocijs relligionis, veretur enim ne unum impediat alterum, tamen videbimus quid consulat cesarea maiestas, quidve nobis faciendum mandet, Ceterum ea que mihi Colocensi, et de liberatis Pesthiensibus et de adventu oratoris S. Reg. Ma- jestatis Regis Polonie per dominum Nadasdy vestra Ssacratissima majestas significavit, intellexi, reserviam vestre sacratissime majes- tati quod cu me cum participare dignata est, egi gratias domino deo de prospero succesu gentium vestre sacratissime maâjestatis in Pesth existentium ; annuat altissimus, quod eciam Novus Orator regis Polonie aliquid boni concludat, Suplicamus _vestre majestati Sacratissime, ut eciam deinceps nobis gratiose signifi-
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care dignetur, que nos ad negotio veslre sacratissime majestatis 
et illius regni hic promovenda scire cportere arbitrata fuerit, et 
committere Magistro postarum, ut litteras vestre sacratissime ma- 
jestatis nobis inscriptas diligenter et cito ad nos perferendas curet. 

Nam eas literas quas vestra sacratissima majestas 9 huius ad me 
Colocensem dedit, hodie sunt reddite. 

1541 | 
(Cronica Săcuilor).. 

In anul acesta, în ziua Sfintei Sofia, am dat Căpitanului 

Mailat, mulți mercenari împotriva partizanilor Reginei, . având de 

hotnogi din partea noastră pe Valentin Petki și. pe Francisc Da- 

niel.-In Joia verde am ţinut dietă -la Şelc “spre a asculta pe solul 

Sultanului, care. ne-a poiuncit să ne. supuneru fiului lui Ioan Cia- 
iul. şi să nu ascultăm de Mailat. 

In ziua Sfântului Ladislau 'regele a venit Petru Vodă cu Mol- 

dovenii, Radu Vodă cu Muntenii, Bali Beg cu Turcii, au prădat, 

au ars, 'au jurat ţara în credinţa fiului lui loan și au pus pe Bol- 

dişar Bornemisa de oefator, iar pe Mailat l-au: prins şi l-au dus 
din ţară pe la . . 

S'a ţinut dietă la Turda, în care au ales soli, cari să i mergi la 
Buda şi, fiindcă voevozii Români şi Bali au. 

ţara cu 6000 floreni, s'au aruncat dări peniru plata acestei. sume, 

5 Septem vrie 1542. 
Crisfotor Kovassy călre Toma Nâdasdy. 

Magnifice Domine, Domine nobis semper graciosissime. 
Obsequiorum perpetuorum commendationern. Accepimus eiusdem 

Vestre Magnificenciae literas, in quibus Eadem nobis mandat, ut 

si qui ex familiaribus tum V. M. D. tum ipsius Spectabilis et M. 
Domini wajwode ad nos pervenerint, ipsos recolligeremus, eosdem 

foveremus et rebus omnibus invaremus et istic teneremus, facien- 

tes ipsis solucionem. Quam enim 'Eiusdem V. M. D. litere ad nos 

pervenerunt, jam ipsi domini familiares V. M. D. ad nos perve- 
nerant. Nosque “intellecto mandato V. M. D. ipsis voluntatem V. 

Magnificencie notificavimus, modisque in omnibus in hoc eramus, 

uti iuxta mandatum V. M. D. ipsos dominos familiares tenerernus. 
Quos rogavimus et rogare fecimus, tamen nequaquam istic ipsos 

tenere potuimus. Nisi aliqui ex ipsis dominus familiaribus! ic 
remanserunt; que a capitaneo V. M. D. inteligere 'Eadem poterit.



145 

Ubi autem V. M.D. precepit, ut dies et noctes omni sollici- 
tudine festinemus Eidem manifestare, si quid ex parte Fogaras, et 
ipsius S. et M. domini wajwode et liberis ac uxore cognosceremus, 
quomode et qualiter domini familiares ex Transsilvania exierint et 
qualiter illic res acta sit, V. M. D. ab Egregio Bernardo" Thahi 
percognoscere pofiit. Postea iterum a Bernardo Tholnay, per quem 
et literas wajwode Moldaviensis V. M. D. transmisimus. Nunc 
iterum Egregius Johannes Literatus secretarius Spectabilis et M. 
domini wajwode venit, qui reffert, “Kochybalybeck ! et wajwoda 
Transsalpinus ex itinere mirabiles literas transmiserunt et iurave- 
runt, quod Spectabilem et M. dominum Wajwodam in. brevi salvum 
remittent. Qui Johannes Literatus ceperat iter proficiscendi ad V. 
M. D. tamen reversus est et ire non potuit, nisi servitorem nos- 
trum qui ipsum concomitabatur, cum literis transmisit; qui ad V. 
M. D.. pervenire poteriat vel non, ignoramus. Salvi sunt et nil im- 
pedimento usque in Fogaras habuerunt, quo et duos nostros ho= 
mines habemus, qui adhuc non sunt reversi. 

Preterea ubi V. M.D. scribit, ut me a perfidia wajwode Moldaviensis precustodiamus, videbit et percognoscet Eadem V. M. D. quod quanta notitia nos Deus edocuit, tum ad custodiam 
proprii capitis nostri, tum ad conservacionem huius castri ac de- fensionem huius terre curam geremus. Licet si isti domini fami- liares istic perseverabant, erat bonum. 

(Tortenelmi Târ, 1902, pp. 127-128.) 

1542. 

(Cronica Săcuilor). 

La Paşti a murit loan Statilius, episcopul Ardealului, în ziua 
Preafericitei fecioare, A venit asupra ţârii mulțime nenumărată de 
lăcuste şi au făcut pagube nespus de mari. În ziua Sfintei Ursula 
a intrat în Ardeal Petru-Vodă, cu toată puterea sa, a cutrierat ţara 
şi a făcut foarte multă pagubă. Ţara s'a ridicat împotriva lui, iar 
el s'a întors pe la Rodna. Intoarcerea lui s'a: întâmplat .în. ziua 
Sfântului Andreiu. i i i ie 

10
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28 Octfomvrie 1542. 
Această scrisoare să.se dea cu credinfă în mâna 

Mărifei Doamne a lui S$fetan Mailalr. 

-Mărită Doamnă, Nici odată n'a fost cu atâta zel faţă de stă- 
pânul meu preaîndurat (Ştefan Mailat), nici Călugărul, nici Țara, 
cum sunt acum. După Dumnezeu cred că are să scape; pe aceasta 
jură şi Călugăru! (Martinuzzi). Stăpânul meu a scris şi acum lui 
Francisc Kendy, că să se 'străduiască împreună cu Călugărul, pen- 
tru el. Vede Țara şi Călugărul că nu prea sunt între ei oameni 
ca stăpânul meu. Petru Vodă a dus prinşi în Moldova pe Petru 
Kis, pe Martin Choronk, un slugă a Vistiernicului (Martinuzzi), şi 
pe Mihail Pestessy. Nu ştiu unde-i va așeza. Matei Rogasinus a 
adus scrisoarea lui Francisc Kendy. Spune că l-a văzut cu ochii 
lui, l-a lăsat sănătos . PR 

Ex Fagaras sabbato post demelry 1542. 

Servitor Dempsedj, propria. 

(Textul unguresc publicat la: Szalay A, Negyszâz magyar level a XVI. 
szâzadb6!, pp. 18-19.) 

27 Decemvrie 1542. 
Cristotor Kovassy către Toma Nâdasay. 

Postremo V. S. ac M. D. iussit medio Stephanum Zalai uti 
confestim meum hominem ad V. S. ac M. Do. extramittam ac 
rumores Transsilvanienses Eidem perscribam. Stephanum (!) Zalai 
hesterno die rediit et confestim hodie meum hominem extramisi. 
Credo omnia nova ex litevis S. ac M. do. wajwodisse V. S. ac 
M. D. posse intelligere. Nunc aliud scribere non possum, nisi 
quod Mattheus Zekj familiaris S, ac M. D. ex Transsilvania venit, 
qui reifert wajwodam Moldaviensem Transsilvania magna fecisse 
„damna et ipse wajwoda intrasset Moldaviam, cuius currus byalyih 
ac boves multos Transsilvanienses lucrati sunt. Insuper ingenia 
sua, que inferre non poterat et in Rodna in terram fecerat fodere, 
illa quoque reperierunt et lucrati sunt. Reffert Petrus Orosi, quod 
suis oculis vidisset Constantinopoli apud notarium cesareum literas 
Siculorum, in quibus scripserunt cesari Turcarum, quod parati 
sunt ipsum in dominum suscipere „uralni“ (în ungureşte: a re-
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cunoaşte de stăpân!) et dicam eorum intromittere, saltem del ipsis 
detfensionem. Alia nova scribere non possum. In reliquo Deus 
optimus maximus Eandem felicissime conservet. Ex castro Husth, 
in. festo S. Johanis Evangeliste 1542, 

1542. 

Însemnare din cartea de socoteli bisirifană ID-a No. 23. 

Considera lector carissime, quod dum civitas a Petro waj- 
woda Moldaviensi. ingenti suo exercitu esset uridique circumvallata 
ac in dies minaretur, nisi foedus, pacem et concordiam : secum 
iniremus atque octo mille florenos octingentos eidem redderemus, 
quam videlicet pecuniam (uti ipse referebat, sed inique) ab annis 
quattuor, quibus exul erat a regno et ilerum in. sedem. locatus, 
suae dominationi obligaremaur, extunc, etiam si civitatem obtinere 
non posset, velet suburbia, pagos et villas omnes incendio: man- 
dare populum in praedam Turcis ac Tartaris destinare, senes et 
infantulos gladio interimere facere, reliquos abigere, pecora cete- 
raque omnia et singula bona Quovis vocabulo nominata in regnum 
suum exportare nihilique penitus relinquere quam. solam ipsam 
terram et cineres; ne autem tam nefanda contingerent, iudex, iu- 
rati, seniores, centumviri, tota denique civitas unanimi voluntate 
et consensti statuerunt, deliberaverunt, ut unusquisque, quidquid 
haberet in pecuniis, in argenteriis, id porrigere deberet ea condi- 
tione, ut tempore congruo et competenti unicuique suum. quod 
pro misero exteriori populo exposuisset, id cum gratiarum actione 
reddere et restituere iudex et iurati, seniores et centumviri  tum 
temporis qui constituentur debeant et teneantur. Quibus. factis, et 
statutis legati missi aq magnificum dominum Petrum -wajwodam 
pacem pepigerunt et ad Summam pecuniae dandam negotium con- verterunt, singuli igitur prout in praecedentibus foliis patet iuxta 
posse. suam pecuniam contribuerunt. Quibus . comportatis Petro 
wajwodae haec sequentia emittebantur tribuebanturque; quae tamen 
singula non pro sufficientia acceptavit, sed finaliter. florenos qua- 
tor mille postulavit. . . îi 

Ibidem. | a Sa 
| 25 November vectoribus, „Qui Moldaviensem wajwodam in- 
vehebant, florenos 4. 

(Berger, o, c., p. 78) -
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1546. 
(Cronict Săcuilor). 

In acest an a murit voevodul Moldovei, Petru, şi i-a” urmat 
în scaun fiul său Ilie. 

4 Noemvrie 1548. 

(Lipseşte adresa). 

Mulţămită lui Dumnezeu, eu sunt sănătos. Am scris lui X, 
litere credenţionale, ca să creadă ce-i vei spune tu. lată îţi co- 
munic lucrul pe care să i-l spui, prin Demsedi, dacă se află la 
tine, iar dacă nu-i la tine el, atunci prin alt om, în care fu te 
încrezi, şi pe care poţi încrede ce-ţi va spune X, rămânând secret. 

Lucrul e următorul : 
In zilele trecute, unul dintre cei doi voevozi români a comu- 

nicat la Inalta Poartă, că a trecut pe partea Majestății Sale, rege- 
lui roman şi descrie pe larg cum S'ar fi întâmplat lucrul acesta, 
aici în Şabaş (!) şi cred că așa aste; ceiace eu încă ți-aş spune 
bucuros, dar nu îndrăsnesc să pun în scrisoare. A spus (voevodul 
român) şi aceia că A, vrea să se depărteze din țară. Şi aceia: că 
T. ar fi ucis pe Mihail Turko, sluga Impăratului. Pașa a trimis 
pe omul voevodului la mine împreună cu întâiul tălmaciu,' Junuz. 
Paşa mi le-a spus toate acestea şi mi-a poruncit, ca oimul voevo- 
dului să-mi spuie ce comunică voevodul în românește, eu să tra- 
duc în latineşte, iar uragomanul Junus să traducă „în limba tur- 
cească, Aceasta eu, vrând-nevrând, a trebuit să o fac. Deaceea 
irinete vorbă Domnului Francisc să spuie lui T., că dacă e ceva 
adevărat, atunci trebuie să lucreze în ascuns, căci să ştie ei că 
țin şerpe la sân. Mai ales să se păzească foarte de cei doi 
voevozi români, căci aveţi să pierdeţi ţara. Acera (voevozii) 
vreau să ştie totul, îi spionează şi în lucruri, de care mici nu-și 
aduc aminte. Lui A. irimite-i vorbă prin X. să nu iasă din țară 
fără ştirea Impăratului, căci prin depărtarea lui adevereşte, ce se 
vorbește de T. şi, pe credința mea, după Buda, va urma Ardea- 
lul, — de ce să ne ferească Dumnezeu. Cred că T. s'ar bucura 
mult de depărtarea din ţară a lui A, pentru sine, ca să aibă pu- 
tere şi mai mare, dar acesta e un gând păcătos, din care va ieși,
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de bună seamă, o mare primejdie. Acestea am voit să le comunic 
lui, T. prin» omul său, G. Zeremi, care, deşi mi-a promis, wa ve= 
mit pe la mine, când a plecat . . . Fiindcă e un lucru atât de 
primejdios, m'am hotărit să-ţi scriu pe acest om, care s'a prins 
tare, să n'afh nici o frică că îţi va duce scrisoarea. Dar te rog, 
pe tine şi pe X,, pentru Dumnezeu să rămână în secret, că eu am 
scris-o, fiindcă mi-au legat, pe capul meu, să nu spun nimănui. 

Dată 4 Noemvrie 1548. Nesemnată. 
(Szalay, o. c., pp. 53-54.) 

12 Ocfomwvrie 1550. 
Andrei Bâibory de SomIy6 călre Toma de Nâdasăd, 

comirfele Făgăraşului şi căpitan suprem. 

Măvite şi cinstite stăpâne, părinte al meu, după îmbierea 
slujbei mele cu credință; azi mi-au dat scrisoarea Măriei Tale, din 
care am înţeles că eşti la deplină sănătate, pe care doresc să ţi-o 
dea Dumnezeu şi mai departe. Inţeleg supărarea Măriei Tale pe 
mine că nu ţi-am scris nimic! despre mamă-mea şi despre ruda 
mea, Doamna Margareta, precum nici despre întâmplările de aici, 

Dar să mă crezi Măria Ta, în cursul acestor două luni ţi-am 
trimis 2 scrisori despre mama şi despre sărmanul meu stăpân, 
precum şi despre întâmplările de-aici, dar mi-se pare că nu ţi 
le-au dat. 

Despre sărmanul meu stăpân (Ştefan Mailat) avem ştire si- 
gură că e greu bolnav, într'așa măsură că numai Dumnezeu îl 
poate scăpa. A trimis vorbă Doamnei, că îl îngrijesc doctorii Im- 
păratului. Cere bani ca să plătească doctorilor; cred că, până acum, 
i-a şi trimis. Starea Ardealului e următoarea: azi sunt 10 zile de 
când am lăsat la Alba-lulia pe Călugărul Gheorghe, în tabără, cu 
fiul reginei şi cu Petru Petrovici; sau turcit de tot; au sfat tur- 
cesc. Tesaurariul vrea să pună mâna pe fiul reginei, cu buna, 
dacă se poate, dacă nu, şi cu forța. S'a dat poruncă ţăriior româ- 
nești, să ajute pe regina. Le-a şi chemat în ajutor regina. A che- 
mat şi pe Pașa din Buda, de acum la Seghedin, Românii însă 
mau plecat încă. Ardelenii, săracii, după cum mi-se pare, iar vor 
ținea cu Tesaurariul. 

Eger, 12 Octomvrie 1550. 
subscris Andreiu Bathory Somlyay, 

(Textul unguresc publicat în Târtenelmi Târ, 1905, p, 93).
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1550. . 
„(Cronica Săcuilor). 

Regina a adus pe Petru Petrovici cu Sârbi, ca să alunge pe 
Martinuzzi. Călugărul Gheorghe a ridicat pe Săcui, $ luat Alba- 
lulia şi a scos de-acolo pe Sârbi. In acest an a chemat Regina 
pe Turci. Paşa din Buga a venit dela Deva până la llea; au in- trat şi Muntenii, dar au fost bătuţi; Paşa din Buda a fugit. De 
cealaltă parte Iliaş-Vodă cu sangeacul din Devestel -(!) a intrat în 
Trei Scaune, a pustiit, ars şi prădat, distrugând castele şi adu- 
când multă primejdie. Atunci a căzut Ştefan Şandor la Nyerges, 
iar Românii s'au întors din Ciuc. 

5 Martie 1531. 
Dintr'o scrisoare ungurească a lui Emeric Zoltpân 

i către Toma Nâdasay. 

Veşnica mea slujbă o făgăduiesc Măriei Tale, ca stăpânului 
meu grațios. Mai departe pot să scriu Măriei Tale că, după ce 
ai plecat din Pojon, la 3 zile a sosit solul Vistiernicului (Marti- 
nuzzi) cu poşta, anume Grigore Bornemissa şi fără să întârzie în 
Pojon a plecat mai departe Ia rege. Toate noutăţile, pe cari le 
aducea, le-a povestit lui loan Desofy, căci a fost în Constantino- 
pol la impăratul turcesc. lar Desiy mi le-a spus mie şi “mi-a 
poruncit să le scriu Măriei Tale, îndată ce voiu sosi acolo. | 

Noutăţile sunt acestea. 
„Sofii“ n?au voit să încheie pace cu Impăratul turcesc ci am 

smuls dela el, tot ce le-a fost luat, şi pe de-asupra au răpit şi 
cucerit şi din pământul Impăratului. Înţelegând aceasta, Sultanul 
s'a întors din Adrianopol şi acum se pregăteşte împotriva „Sotiilor«, 
dar a spus că i-s'a urât şi nu mai are nici o voie de răsboiu, 
A dus la Constantinopol pe fiul Voevodului moldovean şi a lăsat 
să fie tăiat împrejur, ceiace a văzut Bornemissa cu ochii lui. Pe 
acesta (fiul Voevodului moldovean) vrea să-l trimită în Moldova 
şi voieşte să cuprindă această țară. Muntenii roagă în numele lui 
Dumnezeu pe rege, să nu lase această țară, tot aseminea şi pe: 
Călugăr, să se roage de tege, ca să cuprindă Ardealul, “Țara se 
mai roagă afară de aceasta, să te trimită pe Măria Ta în Ardeal. 
Pretextul ar fi că, murind Mailat, Măria Ta mergi să-ți vezi rude- 
niile și cu acest prilej ai duce cu Măria Ta puţini oameni numai;
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după aceia ar putea pleca îndată după Măria Ta, oastea de strân- 
sură, cu care ai putea cupa ţara înainte de ce ar sosi omul Sul- 
tanului. Până ce-ar trimite regele pe Măria Ta, Călugărul ar purta 
grija țării. Țara a făgăduit că tot poporul se va alătura la acela, 
pe care-l va trimite regele. Pe Măria Ta de aceia te vrea țara 
comite şi stăpân al Făgăraşului, fiindcă nu vreau să ajungă subt 
Turci. Fiul Voevodului moldovean şi acum e la Poartă. 

25 Martie 1551. 

Mărite Domnule, etc. 
Eu din voia lui Dumnezeu m'am ridicat în picioare, simt din 

zi în zi că mă întrem. - 
In scrisoarea precedentă am descris starea casei şi despre 

vinul, grâul și slănina câtă am câştigat, o sută de slănini mai 
mult, deci cinci sute de toate. Caii sunt sănătoşi toţi, dar dintre 
bouri, a “murit unul, — n'am" putut curăți hâra de pe el, — Ceilalți 
trei însă se ţin bine. Ovăz mai mult nau adus, dar din scaunul 
Şincului au făgăduit că vor aduce şi restul. 

leri mi-au trimis vorbă Mihail Şandor şi Pau! Beţ, rugân- 
du-mă să le îac loc în cetate, lor şi familiilor. Scriu că cele două 
țări româneşti cu siguranţă n'or ieși asupra noastră. Am ținut să 
dăm de ştire Măriei Tale, deși nu ştiu să cred, ori nu. Cred că 
dacă aşa stă lucru, Măria Ta vei fi ştiind mai mult decât atâta. 

Măria Ta ştii despre lucrul lui loan Papiţa, care a mers în 
Țara Românească. Doamna mea are mânie pe dânsul, fiindcă i-a 
dus 136 clăi de grâu. 

—_ 

Dată în Făgăraş, în ziua concepţidi Fecioarei Maria 1551. 

i-fiu] Măriei Tale, 

ttory de Somly6.    (Târtânelmi Tăâr, 1905, p. 102.) 

22 Iulie 1552. 
Rezumatul unei scrisori a lui Castaldo către omul 

său de încredere dela curtea lui Ferdinand. 

Nu poate să-i scrie altceva decât că cu drept cuvânt au fost 
numiţi fericiți Romanii vechi, fiindcă au cuprins aceste ţări cu oști 
însemnate și bine echipate şi unul şi-a câştigat epitetul de „mare“,
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iar altul a putut scrie: „veni, vidi vici“, Şi el (Castaldo) case a 
venit în această țară (în Ardeal) cu lozinca: „caesaris sum“, care 
n'a avut niciodată nimic la dispoziţie, care a avut împotriva sa 
tot ce e în avantajul altora, s'a apărat până azi, a fugărit 120 000 
Turci, Români şi Tătari, el singur, învingând dificultăţile pricinuite 
de munţi și ape, setea şi foamea cu astfel de soldaţi cari timp de 
şapte luni n'au văzut un dinar. Şi tocmai când, după aceste biru- 
ințe strălucite, nădăjduia să poată da faţă cu Mohamed Paşa, 
beglerbegul Greciei, asediatorul Timişoarei, iată că primește ştirea 
că cei 2.000 călăreţi şi tot atâţia pedestrași, împreună cu ajutorul. 
de câţiva floreni s'au întors îndărăt spre Ungaria. Şi el a rămas 
aici pe câmpul de luptă, despoiat şi de nădejdea de-a muri lup- 
tând, căci nu are putinţa să se apere. El nu mai ia nici o răs- 
pundere. Toţi, cei din Timişoara, din Lipova, cer ajutor dela el. 
Papa nu viea să-l absoive, că a ucis pe acela care a adus pe 
Turci în ţară. 

(Originalul în Arhivele Vaticanului; Tărtenelmi Târ, 1905, p. 360.) 

9 Martie 1555. 
Zacbaria Deljino, nunțiul papal din Viena Cardinalu- 

lui de Monti. 

Turcul din nou a făcut incursiuni la hotare. Vine vestea că 
iarăşi ameninţă. Petrovici încă se pregăteşte în ascuns. Se svo- 
neşte că ar fi primit bani din Polonia dela fiul regelui loan, care, 
la prilejul dat va face să se vorbească despre el, căci la Isabela 
se afiă nu numai solul Turcilor și Românilor, ci şi al regelui francez. 

Duminecă, înainte de S-ra Margareta 
(0 Iulie) 1552. 

Andrei Bâibory către Toma Nâdasdy. 

Mărite etc. 

Azi mi-au adus scrisorile Măriei Tale, pe Cari numai decât 
le-am trimis Domnului Castaldo şi Voevodului, împreună cu nou- 
tățile pe cari mi le-ai trimis. 

Despre țara aceasta nu-ţi pot scrie nimic bine, fiindcă Majes- 
tatea sa regele n'are bani aici, soldaţii pe cari îi are aici sunt 
puţini și neplătiți. Voevodul e pe patul de moarte, ia Turda. Voe- 
yodul Moldovei a intrat în Ardeal în Lunia trecută, în Țara Şă-
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cuilor. Este un sat tocmai subt munte, numit Breţc, acolo e tabăra. 

Nu e nimeni cine să-i stea împotrivă; acum încep să se adune, 

de vor putea. Şi eu încă azi plec în Țara Bârsei, cu slujitorii mei, 

Boerii sunt de mult acolo. Vrea să intre şi Voevodul Țării Româ- 

nești. Se vorbeşte cu siguranță că azi a fost luată Timişoara. 

Avem destui dușmani, din toate părțile. Dar eu nu mă tem într'a- 

fâta de Români, căci ei au slabe mijloace pentru cucerirea oraşe- 

lor şi cetăților. Mi-e frică însă de ce se întâmplă la Timişoara. 

Făgăraş, în Dumineca dinainte de S-ta Margareta, 

subscris: Andrei Bdfhory. 

(Textul unguresc în Târtenelmi Târ, 1905, pp. 110-111) 

28 Ianuarie 1552. 
Mibail Şandor către magistratul cerăfii Sigbişoara. 

Nuper cum exercitus sub Lippa erat, sciunt hoc dominationes 

vestrae, quomodo fuit, contra nos se thurka moverat, non erant 

mille equites, qui se moverant, wajwoda autem ita totum regnum 

suum Commoverat, ut si exercitus ad Lippam doudecim diebus 

adhuc fuisset immoratus, omnino contra nos wajwoda exibat, licet 

multum bona verba daret, sed sub istis bonis et mellicis verbis 

aliquid in nos accidisset id quod ad scitum quoque reverendissimi 

quondam domini episcopi Varadiensis dederamus ; nunc vero offi- 

ciaies ipsi ita dicunt ad vulgum, quod contra hungaros se thurci 

armareni, et non volens, sed ipse wajwoda contra Transsylvaniam 

exire cogeretur, quam thurci et saraceni eum ducerent. 

Hoc quoque verum est, uti quotquot pedites wajwoda habet, 
illi omnes pileum turcum habent. 

Solus etiam wajwoda ita narrabat, beglerbecum et Wliman 

bekum domum profectos esse, iam enim nec regnum nec capuţ 

perdere potest, sed quod iili iungitur, toc ipsum facere debet. 

Ceterum censum piincpi turcarum nunc mittere statuit, vel forsitasi 
iam dimisit, nobilesque equi per provincias in regno colliguntur, 

qui ad caesarem deferuntur supra numero fere 400. IIli vero, qui 

ex Moldavis nobis favent, pro deo nos rogant, ne ulla ratione 

wajwodae crederemus, quando-quidem etiam data nobis fide de- 
ciperet. 

Nunc una tantum ebdomada est, quod subito moldavi capi- 
țaâtim ad bellum ire cogerentur, vulgo domi relicto nobiles in bello
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sunt; dicunt sibi ex Polonia esse metuendum, verum quidem et 
magnam boyeronum in Poloniam ascendisse, praecipui et multi 
Sunt, qui eo ascenderent, nihil tamen certi de iliis habemus, quo- 
modo illic se habeant. 

Habeo nunc unum hominem in Moldavia, proptereaque ho- 
minem dominationum vestrarum aliquamdiu retinueram, cum illius 
adventum expectarem, ut certi aliquid ex illius reditu dominatio- 
nibus vestris scribere possem; cumprimum tamen redierit, perscri- 
bam omnia ab illo allata dominationibus vestris diligenter. 

(Copie). 

Regeste privitoare 1a istoria Ardea- 
lului, de Barabds Samu. 

Sub acest titlu a publicat istoricul maghiar Samuil Barabâs, 
în Tortenelmi Târ, a. 1890 şi 1891 regestele celor 467 documente 
aflătoare în arhivele statului din Budapesta, cari se referesc la 
istoria Ardealului între 1551-1553. Multe dintre ele au legătură 
şi cu trecutul ţărilor româneşti, cum am arătat şi 'cu alt prilej. 
Aici dăm în traducere românească toate regestele, cari conțin vreo 
ştire despre Moldova și "ara Românească, rămânând ca un cerce= 
tător norocos care ar ajunge în capitala Ungariei să copieze ori- 
ginaleie, cari pot fi ușor găsite cu ajutorul indicațiilor ce vom da 
mai la vale. 

1. Junie 1551. Ferdinand cere dela Comisarii săi din Ar- 
deal: Castaldo şi Toma Nâdasdy, să-i răspundă, între altele, care 
sunt cetăţile şi trecătorile spre Moldova şi Țara Românească? 
Care trebuiesc reparate şi de ce sume a: fi nevoie? 

(Concept în Arhivele Statului : acta publica), 

2. 11 Noemvrie 1551. Blasiu Somlyay, solul lui Martinuzzi, 
care ducea birul la Poartă, comunică că, îndată ce a pre- 
dat birul în Constantinopol, numai decât s'a dat poruncă prin 
ştafele, că beglerbegul şi ceilalți conducători, cari trecuseră Tisa, 
să se întoarcă numai decât îndărăpt. Voevodul Mircea primind 
Ştire despre mobilizarea Ardealului, îl roagă prin el pe Martinuzzi, 
că „să nu meargă în tabără, şi să nu se încreadă în ajutorul nem- 
țesc, spaniol şi al papei, să nu verse sânge, să nu piardă. ţara, 
ci-să lucreze iuxta mandatam. domini sui (a sultanului)“. .
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3, Castaldo către Ferdinand, la 5 Ianuarie 1552, scrie între 
altele: 

Regnicolae, qui conventum celebrant, -cum eotum 

hic alligatis literis ad me miserunt Franciscum illum in eis nomi- 
natum, qui refert wajwodam Moldavum. dicere, se velle semper 

majestati vestrae fidelem esse, cupereque, ut in regnum. istud 
mittat aliquem ex serenissimis eius filiis, ut personaliter possit ilți 

inservire; verum quod penes ipsum sunt duo nuucii imperatoris 

turcarum, qui iubet, quod in promptu sit profuturo vere, ut reg- 

num istud intret ab illa parte, dum ipse ex altera invadet, sicut 
cogitavit et deliberavit facere, et quod in hoc maiestas vestra non 

dubitet, quin sic facturus sit. Petit insuper quoddam castrum, 
quod sibi a Fratre Georgio promissum fuisse dicit. 

(Original). 

4..Sighișoara. 6 lanuarie 1552. Castaldo aduce la cunoş- 

tința lui Ferdinand că a sosit chiar în aceia zi un sol al Voe- 

vodului moldovean; „peipetuam fidelitatem et servitium majes- 

tati vestrae iurare“ şi față de el (Castaldo): „amicitiam et obe- 

dientiani: paternam multo: meliori animo quam antea Fratri Geor- 

gio teneret“. Voevodul comunică că Sultanul vine personal. ca să 

cuprindă Ardealul, încă în anul acesta;. lui încă i-a poruncit că: 

„Sub poena vitae“ să fie gata cu toată: țara, căci altfel va pustii 

toată țara cu foc şi fier. Cere dela Majestatea sa cele două cetăţi, 

ca loc de refugiu. Şi atunci când s'a întors cu Martinuzzi în Ar- 

deal, l-a urgitat Sultanul să prindă armele împotriva Ardealului, dar 

cl n'a făcut-o „fiind sluga Majestății Sale şi bun creștin“. Voevo- 

dul cere sfat dela Majestatea Voastră: „quomode se gerere debet 
ad haec praecepta turcarum jmperatoris, et rebus Transsylvaniae 

taliter providere velit, ne possit illam absorbere, sicut minatur et, 

cogitat illico facere, et hoc sit quam citius, nam multi iam sunt 

dies, quod ipse turca monitus fuit, ne tempus et commoditatem 

loca muniendi majestati vestrae concedat, et quod huc venerant 

homines, qui bellum intelligunt, et res alio, quam antea fiebat, 

modo gubernant“. Să știi Majestatea Ta, (cum spune Voevodul) 

Sultanul îşi adună întreagă oștirea Si vine personal, mai bine pre- 
gătit decât oricând. 

(Original). 

5. 15 Januarie 1552. Castaldo către Isabela. 

„Civitas Bistriciensis ad quăestionem domini episcopi pro
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aliquibus structuris in Nova arce erectis, duxit trabes, tignos et 
alia plurima ligna, quae mandaverat ad vecturas lignorum, extrade- 
derunt fl. 50 den. 

(Original). 

6. 4 Februarie 1552. Mircea Ciobanul câtre Petrovici. 
Îi trimite scrisoarea Sultanului, prin care-l amenință că va 

ataca" Ardealul, fiindcă au lăsat pe Nemţi să intre. Să alunge pe 
Nemţi şi să recunoască de Domn pe loan Sigismund. Dacă nu 
vor asculta, la primăvară va veni Sultanul însuşi împotriva lor. 
A şi dat poruncă Hanului Tătarilor să intre cu oardele lui în Ar- 
deal și vrea să-l pornească şi pe Osman Pașa, beglerbegul Ca- 
ramaniei. 

i (Copie). 

7. 5. Februarie 1552. Castaldo câtre Ferdinand. 
Îi scrie, între altele: că a timis pe Carol Sierotin cu 2 trupe 

germane în Braşov, fiindcă se svoneşte despre mişcările Moldo- 
venilor. 

8. 13 Februarie 1552. Senatul Sibiului către Castaldo. 
Voevodul muntean a închis, la porunca Sultanului, drumu- 

rile ce duc spre Ardeal și nu permite să iasă alimente. Acest 
voevod i-a încunoştințat şi despre aceia că se apropie 3 sangeaci, 
cari urgitează cele 2 ţări româneşti să năvălească în Ardeai, pe la 
Braşov. 

| 
»Voevodul s'ar purta, față de Măria Ta, cu prietenie, dacă 

m'ai ocroti pe boierii cari lucrează împotrivă-i“. 

9. 25 Februarie 1552. Castaldo. către Ferdinand. 
Doi Moldoveni pribegi, trecând dela Poartă spre 

Polonia, spun că a sosit un ceauş în Moldova şi altul în Țara 
Românească, cu porunca, ca cei doi voevozi să stea pata, 

Se svonește că Turcul va atăca Ardealul cu putere mare şi 
atât de curând, încât imperialii să nu apuce a face pregătirile de 
apărare. 

10. Sibiu. 10 Aprilie 1552. Castaldo către Ferdinand, 

Se va îngriji să se ridice fortificaţii în pasul Breţcului şi 
Buzeului, deşi Săcuii nu dau voie. 

(Original),
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„11. Sibiu. 10 Aprilie 1552. Castaldo către Ferdinand. 
În vestește că George din Caransebeş, venind dela Poartă şi 

dela Rustan-Pașa, a adus o scrisoare statelor ardelene. Intre altele 

a spus că e adevărată ştirea că Sultanul trimite sau a trimis din 

Buda un om al său la Isabela şi Petrovici cu sfatul, că să aducă 

pe fiui Craiului peste Polonia în Moldova, spre a-l aşeza în scau- 

nul său. Regele polon a trimis soli în Moldova în chestia păcii. 

12. Inceputul lui Maiu 1552. Ahmet-Pașa, din tabăra dela 

Filipopole, câtre Patocsy. Ameninţă că împotriva celor haini pe el 
l-a trimis Sultanul, care vine după el nu peste mult cu armată 
neînvinsă. In vremea aceasta Hanul Tătarilor, Begierbegul Cara- 
maniei cu oaste moldovenească şi tălă:ească vor intra în Ardeal 
dinspre Moldova și-l vor pustii. 

13. Sibiu. 5 Maiu 1552. Petru Haller, într'o scrisoare adre- 
sată lui Ferdinand, exprimă părerea că pasul Oituzului, fiind de 
mare importanţă, 2r trebui fortificat; Secuii nu vor împiedeca ridi- 
carea fortificațiilor; dacă ar încerca: per praesidia vestrae maies- 
tatis ..... compesci sunt.“ 

14. 3 Iunie 1552. Clujmănăștur. Castaldo scrie lui Maximi- 
lian că de mult se străduieşte să afle pe ce cale trimit Turcii 
scrisori în Ardeal şi mai ales Isabelei. Instârşit s'a aflat un negus- 
tor polon, câre a adus aici o scrisoare menită pentru Loboczky, 
şambelanul Isabelei, şi altele de acelaş conţinut, adresate Voevo- 
dului muntean, reginei şi lui Petrovici. Din aceste scrisori se vede 
ce plănuiesc duşimenii. Dacă ar avea oaste de mercenari, mar aş- 
tepta, ci, spre-a preveni pe Voevodul Țării Românești, ar ajuta 
pe. boieri. _ 

15. Turda. 17 linie 1552. Castaldo scrie lui Maximilian că 
în zilele acestea a primit știri despre pregătirile şi apropierea ina- 
micului. Voevodul moldovean, azi ori mâine, va fi în Săcuime cu 
24 tunuri; poporul de-acolo e în arme; „sed non in favorem ncs- 
trum“, Nu poate ieşi cu viață din Ardeal. Andreiu Bathory e mort 
de jumătate şi, auzind că Săcuii s'au alăturat la duşmani, şi-a 
pierdut nădejdea de-a putea apăra ţara. 

16. Turda. 19 Iunie 1552. Bathory încunoştințează pe Ferdi= 
nând că, primind ştiri, după cari trupele turco-tătare cu -cei doi
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Voevozi români în 22. a -acestei luni “trec peste -munţi; împreună 
cu Castaldo au ţinut dietă în 17. Iunie. 

17. Mănăştur. 28 Iunie 1552. Castaldo trimite lui Maximi- 
lian o scrisoare a Voevodului muntean, datată în 16 Iunie, în care 
acesta arată ce oști turceşti vin în Ardeal cu trupe tătare şi de-ale 
sale şi invită pe Sibieni să se supună. Şi supunerea -se va face 
uşor, fiindcă populaţia e amărâtă din cale-afară, din pricina că 
sunt forţaţi să dea alimente soldaţilor. „Şi în zilele trecute doi 
spanioli au ucis în faţa mea,. în piața Clujulu! pe nişte negustori 
de peşte, fiindcă n'au voit să vândă. peştele pe preţul voit de ei.“ 

„18. Mănăștur 29 Iunie 1552. Castaldo răspunzând la epis- 
tolele lui Maximilian, din 19 şi 20 lunie, îi comunică ştirile pe 
cari le primeşte zilnic din spre Moldova şi Muntenia, că cu cât 
întârzie mai mult, cu atât va fi mai mare puterea, cu care vin. 
Tătarii au şi sosit. 

19. Mănăștur. 8 iulie 1552. Castaldo către Maximilian. 
Trupa lui Helfenstein s'a răsculat, a ocupat toate -tunurile şi 

Hu vrea să plece până nu se plă'eşte întreagă solda restantă. Duş- 
manul se apropie din două pă'ți; locuitorii nu numai că nu vreau 
să prindă armele, dar: „infensos se praebenl“. II părăsesc şi aceia, 
în cari a avut încredere. Cu aceia cari sunt gata să-l urmeze, e 
nevoit să plece împotriva Voevodului moldovean, fiindcă oraşele 
din calea lui: „sunt immunitae“ . 

20.8 Iulie 1552. Castaldo scrie lui Maximilian că Domnul 
moldovean â năvălit în țară, pe: care o pustieşte şi aprinde după 
obiceiul său. Ar trimițe ajutor Braşovenilor, dar: „si solus per- 
gere ad eos debebo“ . 

21 16 Iulie 1552, N. Mirkowski şi Ladislau Odânfy aduc la 
cunoştinţa lui Castaldo şi Andreiu Bathory că ei, fiind trimişi să 
gonească pe Voevodul moldovean, care pustia împrejurimile Chezdi- 
oşorheiului, mau putut fece nimic împotriva lui, find preâ puţini. 
Săcuii, văzând că Voevodul sa retras în țara lui, s'au împrăștiat 
pe la casele lor. Cer îndrumare ce să facă, „fiiridcă Săcuii, şi 
când erau cu noi, mai bucuros s'ar fi aruncat asupra noastră, de- cât asupra dușmanului“,
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22. 20 Iulie 1552. Castaldo scrie lui Maximilian că el îm= 
preună cu Bathory, având trupe germane, 400 Spanioli şi 400 că- 
lăreţi, au plecat împotriva Voevodului moldovean, dar acesta . s'a 
retras în fugă. 

23. Sighișoara. 22 Iulie 1552. Castaldo scrie lui Maximilian 
că, după informațiile primite, Voevodul moldovean s'a întors; la 
vestea aceasta nobilimea s'a împrăştiat. In Săcui nu are încredere. 
E de părerea că trebuie să se lovească cu duşmanul numai decât, 
căci oastea, în lipsă de bani și provizii, nu se mai poate întreţine. 

24. Sighișoara. 25-26 Iulie 1552. . 

Până când nobilimea și Săcuii au întârziat cu adunarea, Voevodul 
Moldovei, „spre marea mea mâhnire“, s'a întors dela Braşov în 
țara lui. Acum se străduieşte să aduine pe Săcui în tabără la Bra- 
şov, împotriva Moldovenilor. 

25. 30 lulie 1552. Iilustrissime domine etc. Post salutem etc. 
Statim, ut illustrissima dominatio vestra per literas suas volebat, 
ut ex waywoda Transalpinensi intelligerem, quo fundamento ab 
ipso ad eandem illustrissimam dominationem vestram perlatum 
esset, regnum hoc quietum. fore ab hostibus externis, si tributum 
loannis regis et îilii sui pendere solitum tempore nunc quoque 
imperatori thurcarum penderetur? Cumque et in eandem senten- 
tiam nobis-ipse waywuda nunciasset per concivem nostrum, quem 
mense superiori causa alpium miseramus, testinavi igitur mittere 
unum nuncium ad waywodam, ei que scripseram, ut ad me Quam- 
primum fidum hominem mittat, cum quo tractare possim de arduis 
quibusdam negotiis, de quibus ipse nobis per Georgium doleato- 
rem, concivem nostrum nunciasset. Ipse enim waywoda nunciabat 
regno huic quieliorem fore statum, si tributum imperatori solve- 
retur, neque imperatori interesse, quemcunque nos pro domino 
veneremur. Hoc die waywoda ad me duos misit familiares suos 
Stephanum et Paulum Pythar hungaros nunciando, se ad meas 
preces illos duos misisse, quibus ea, quae vellem, tuto comittere” 
possem; se vei aliam personam mitiere voluisse, sed cum hun- 
garica linqua absque interprete mecum loqui possint, commodius 
duxisse ilios mittere. Cum et ipsi nuncii mihi aliquomodo noti 
essent, ac eos, ut mea nunciata fideliter suo domino referent, hor- 
fatus essem, subiunxi me, a waywoda. rogasse. aliquem fidum
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hominem ad me transmitti ob eam causam; cum ipse waywoda 
per nostrum concivem ad me nunciasset, regni -huius tranquilitati 
et oppido Themesvăr, quod nunc a thurcis oppugnatur, bene con- 
sultum fore, si tributum alias penderi solitum deinceps quoque 
imperatori thurcarum penderetur, Quemcunque pro dsmino regnum 
haberet, hoc și fierel, neque thurcas, neque Moldavos. regnum in- 
festaturos. Me igitur considerantem patriam quam pace potius frui, 
quam bellorum procellis fluctuare, optarim, suae quoquo terrae 
conditionem aspicientem, quae tamdiu felix futura esset, quam diu 
haec terra pace fruetur: ideo mea opera velle intercedere apud 
illustrissimam dominationem vestram, cui a regia maujestate potes- 
tas data esset tam pacis quam belli rationes concludendi, dum- 
modo ad me quamprimum aperte renunciet, quo fundamento ista 
nunciaverit, num ex se rationes istas collegerit, vel a porta impe- 
ratoris habeat, aut si nuncii de rebus istis aliquam a domino 
eorum instructionem haberent, inquirerem. Respondebat prior nun- 
ciorum, se quidem nihil informatos esse de ea re, verum se fuisse 
legatum ad dominum Lossoncy similibus verbis de tributo impe- 
ratori oiferendo, ac quintum ipse intelligat, dominum suum haud 
dubie illa a porta habere, atque sibi videri ihurcas in eo statu 
rerum potius pacem quam bellum amplexuros, haec autem se do- 
mino suo fideliter statim referre velle. Quos oravi, ut quamprimum 
mihi responsum fial, spero me intra Quintum diem responsum 
habiturum 

(Petrus Haller lui Castaldo.) 

26. Tabăra de lângă Sassebeş. 11 Septembrie 1552. 
Castaldo scrie regeiui privitor la Voevodul Moldovei: „viribus 

que uti non possemus, coacti fuimus ad artem recurrere“ şi ast- 
fel Voevodul a fost ucis în cortul său . 

21. 15 Septemvrie 1552. Boierii moldoveni aduc la CUNOȘ- 
tința lui Castaldo şi Bathory că ei 2u ucis pe Ştefan-Vodă, fiindcă 
viața nimănui nu era în siguranță din pricina răutăţii şi tirăniei lui. 
Au ales Voevod pe Alexandru, fiul lui Bogdan. li asigură că vor 
rămânea statornici în credinţă. 

28. 5 Noemvrie 1552. Mircea, Voevodul Țării Româneşti, 
face imputări lui loan Begner, judele brașovean, că pentru bine- 
facerile lui nenumărate îi trimit în țară pe duşmani; cere ca fe- 
meile şi copiii acelor boieri să fie pedepsiţi cum se cuvine.
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"29. 21 Noemvrie 1552. Sibiu, Haller scrie lui Castaldo că 
Mircea a fost bătut de către boierii săi. 

30. 21 Noemvrie' 1552. Magistratul Braşovului aduce la cu- 
noştinţa lui Castaldo că, după spusele boierilor pribegi, Mircea, cu 

fratele său Banul, a fost ucis și în țară e stăpân acum Radul. 

31. 26 Noemvrie 1552. Castaldo către Ferdinand 

Moldavus autem ipsi siculo dixerat, se ex literis regis Polo- 

niae certioratum esse, quod filius regis Ioannis penes se erat, et 

illum ad confinia ducentis equitibus praefecisse ita, quod ex om- 
nibus signis, quae a totis partibus oriuntur, satis clare suspicari 

potest, quod auxilio et favore regis Poloniae, vaivodae Molda- 

viensis, turcarum ac partium . . . ipsum filium loannis regis 

in regno reducere velint, . . . cc... 

32. Sfârșitul lui Noemvrie 1552. Paul Bank scrie lui Cas- 

taldo că Kazum Paşa a dat poruncă Româmlor şi Sârbilor, cari 

locuiesc ps ambele țărmuri ale Mureşului să stea gata, ca la poruncă 
să se poată ridica cu armele. 

33. Alba-lulia. 1 Decemvrie 1552. Castaldo scrie lui Ferdi- 
nand că au fost la el solii Voevodului din Țara Românească. I-a 

spus mai înainte Voevodului, c'ar fi fost bine să-l prindă Ceaușul 
Ali; dar ori a uitat, ori a amânat pentru alt prilej, ori poate a fost 
momit că el va fi Voevod. 

34. Graz. 6 Decemvrie 1552. Ferdinand către Castaldo. şi 

exprimă bucuria “peniru învingerea boierilor asupra lui Mircea, 

ca un lucru salutar pentru creştinătatea întreagă. Ar fi de dorit: 

„ut tales homines extirpentur, et tamquam putrida membra reze- 

centur, quae virus ac putorem, quo infecti sunt, in reliquas etiam 

corporis paites diffundunt“ , 

35. 1552. Emeric: Lazar scrie lui Nicolae Corniş că Voevo- 

-dul Moldovei: chiamă poporul la arme, subt pretextul că năvălesc 
Tătarii, 

36. 4 Ianuarie 1553. Constantinopol. Mircea comunică lui 
Bathory porunca Suitanului, ca să. alunge din ţară pe slăbănogii 

de Nemi și să trimită birul. Îi mai aduce la cunoştinţă, că: Sul- 

11



163 

tanui i-a redat tronul Țării Româneşti și că-l trimite cu oaste mare, ca să reocupe ţara. 

37. 23 Februarie 1553. Tabăra dela Târgoviște. Au sosit soli Cu scrisoare dela Radul Vodă şi anume: episcopul Athanasius, loan Postelnicul și Radu Postelnicul, prin cari roagă pe Bathory 
să-i îngăduie intrarea în Ardea! lui şi boieilor, dacă ar trebui să 
pribegească, Cere şi îngăduința să adune meicenari în Ardeal, 

Moartea Voevodului din Moldova. 
(Centorio, p. 215, şi urm.) 1) 

Perciv che ritrovandosi ambi duoi questi congiunti insieme, e 
con Paiuto del Moldavo, che anco non haveva licentiato il suo 
escercito, per istare ad aspettare di vedere il fine in che termina- 
riano le cose di queila prov ncia, quali eglino potevano molto 
offendere, per il cui oggeto il Moldavo interteneva le sue genti 
per ordine di Mahomeltto in campagna, con ilquale si eta cun- 
venuto di entrare in un medesimo tempo in quel Regno, da cui 
occultamente molti nobili si erano partiti, e condotiosi dal Chendi, 
e dal Vicchio, che di gia si erano accordati col Vaivoda per trat- 
tare, che facendo loro levare contra del Castaldo tuita la p ovin- 
cia, egli stesse con tutte /'altre genti in ordine per dare dent-o 
quelle di Ferdinando, e tagliarle :utie a pezzi nelia propria cam- pagna, ove il Castaldo con esse si trovava allogiato, ma egli come quello che non dormiva in scemare guei nimici che gli facevano 
la guerra, oper6 tanto che fece ritornare ogni cosa vana, per cui 
non hebbe elfeito la ciongiuratione, e principalmente per la murte del Vaivoda, qual erano molti giorni pissati, che si trattava di 
farlo ammazare, succedendone Peffetto nel miglior tempo, che si 
potesse giamai desiderare ; Imperoche il caso in qQuesta gu'sa avvenne, stando il Castaldo in Seghesvar nel tempo che si mosse per andare contra il Moldavo, venne da lui un Cavaliero Moldavo huomo di buono aspelto, ben qualificato, et intendente, 
che andava fuggendo dal Vaivoda Stefano, per non essere faito 
uccidere per essere stato grande amico di colui che er: vero suc- 
cessore di quel Regno, quale dal sudetto si teneva tirannic+mente usurpato, e costui menava seco sino a venti cavalii, con i quai si 
———— 

1) Cf. scrisoarea lui Castaldo, din 21 Octomvrie 1552, în Hurmuzaki, 1, p. 293), |
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offerse di servire a Ferdinando, e cosi fu condotto a suo stipendio, 
e coloro che cosi servono, e con questa cantită di gente, in Mol- 
davia si chiamano Buieroni. Avenne che costui con suo agio hebbe 
commodită di potere lungamente favellare col Castaldo, a cui dando 
notitia di tutti i suoi affari, e qualită, gli disse come il Vaivoda 
non haveva âncora disfatto del tutto il suo Campo, ma che inter- 
teneva cosi in essere ia maggior parte de lui con animo forse di 
entrare un'altra volta in quella Provincia, quando ei vedesse che 
egli stesse piu inviluppato “nelle necessită della guerra, e che se 
ei gli voleva prometiere di favorirlo che determinava di ammazarlo, 
e con questa conditione pers, che succedendn il fatto lo facesse 
capitano di dugento cavalli, con i quai lo pigliasse al soldo di 
Ferdinando, il che il Casta'do liberameate gli promise di fare, e 
oltre offereridogii tutto quello che ei ricercava, di dargli anco mille 
scudi d'oro di pii se ritornava con la vittoria deli'mpresa, e cosi 
partendosi il Buierone adescato da questa speranza fece ritorno 
nella Moldavia, ove quantunque piu volte tentasse il negocio, non 
gli pot& mai per alihcra succedere, anzi ritrovandosi scoperto dal 
Vaivoda fu constretto a fuggirsene in Polonia, di dove scr sse al 
Castaldo tutio cid che era passato e che se egli voleva che quella 
pralica ândasse inanzi, che dovesse scrivere a duoi servitoii del 
Vaivoda, che erano suoi molto domestici, con V'aiuto, e potere de 
quali dovevasi far V'effetto, e che la sostanza delle lettere, che se 
gli dovevano scrivere, fosse questa, che eglino si affrettassero di 
mandare ad essecutione cid che gli havevano promesso, e che di 
gia havevano trattato insieme, perchs succedendo gli prometteva 
di donargli quanto se gli era mandato a dare intentione, con al- 
tre cosi di piu che essi non pensavano, e che stessero sicuri che 
egli non gli mancarebbe mai di qutl necessario aiuto, che gli 
sarebbe bisognato. La cui lettera voleva che ad ambi duoi si man= 
dasse, e questo il Buierone solamente ricercava per mettergli con 
questa astutia in sospetio, e non ostante che si trovavano inno- 
centi et non havevano in ci6 macchia ne ombra alcuna, per ren- 
derglili nimici, e per questo fatto non poco sdegnosi. La-qual 
cosa fu tosto essequita, e di modo che'! Vaivoda seppe che egli 
haveva scritto a quei duovi suoi familiari, i quai non possettero nas- 
condere la lettera, che in p'esenza di molii gli fu data, di piu 
anco avenne questo, che quando la lettera gli fu data, eglino 
erano insicme, et ins:ememente aprendola la lessero, restando loro 
per essa, e per la novită che vi videro, estremamente maravigliati,
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tanto piu quanto non intendevano cid che si volesse dire, si'come 
huomini che non havevano trattato - seco nulla, et immaginando 
tra loro, che volesse significare questo, e tenendo quelia lettera 
in mano, si ritrovă a caso avanti di loro 'un giovineito parente 
del Vaivoda, da cui per essere fanciullo, eglino non si guarda- 
vâno, ilquale havendo inteso pienamente quanto tra essi era pas- 
salo, se ne and6 subito dal Vaivoda, e raccontogli per ordine 
tutto quello che egli havevav isto, et udito, ilquale subito mandando- 
gli a chiamare, fecesi imostrare la lettera, che gli era stata dal 
Castaldo scritta, per laquale egli interpretando il senso a suo 
modo, gli tenne per traditori publici, e gii mand6 prestamente a 
privare di tutti 'gli honori et autorită che havevano nel suo paese 
con aniino di fargli tagliare la testa, et istirpare affatto le sue 
case et i suoi beni insieme, per porgere a gi; altri con Phorribile 
esempio di questi, timore e spavento, e perche crascuno (per ren- 
dersi egli piu sicuro 'nell'avenire) si guârdasse d'incorrere in cosi 
crudeli misfatti. In questo tempo che dal Vaivoda si commetevano 
queste cosi spaventevoli demostrationi, ritornd di Polonia il Buie- 
rone, quale havendo inteso, -che giă la lettera del Castaldo haveva 
fatto Veffetto, che ei desiderava che facesse, e che loro stavano 
molto sdegnati contra il Vaivuda Stefano per essere stati fuor di 
modo trattati molto male, et a torto incolpati di tradimento, cosa 
che in atio veruno non potevano tole;are, anzi tacendo sempre 
aspiravano a farne crudelissima vendetta, conoscendo venire a luce 
il desiderio suo non volesse punto perdere l'occasione, che .favo- 
revole la fortuna gli arrecava inanzi, ma subitamente prendendola 
gli scrisse che se volevano unirsi con lui per vendicare Pingiurie 
che gli erano siate dal Vaivoda falte, e per ammazzario, che vo- 
lontieri si sarebbe accompagnato con essi, e principalmente sa- 
pendo loro quarto egli Phaveva offeso, e persequitato 'sino' alla 
morte, ricordandogli che era molto meglio togliere lui di mezo, 
che aspetiare, che quello togliesse loro. Alla cui ambasciata si 
allegrarono tutii, e deliberarono di far vero quello che gi: era stato 
falsamente imposto, e vendicarsi de tolti gradi, et insiemente deili 
scorni che havevano illecitamente ricevuto, e cosi con essi con- 
giuravono alcuni altri suoi amici, e parenti, a quai pareva molto 
male il sequito, et parimente altri che erano parent. d; colui, clie 
legitimamente doveva essere Vaivoda, i quai congiunti di volontă 
insieme, si convennero col Buiorone del modo che da loro si 
doveva tener in mandare ad effetto la congiura, che fu di assal-
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tarlo repentinamente, et ucciderlo, si come in breve fecero. Im- 

peroche stando un giorno il vaivoda solo nel suo padiglione în 

camagna, non immaginando che mai alcunii havesse ardimento d'offen- 

derlo, si era posto a riposare in un letto, quando questi entrarono 

furiosamente dentro, e dandogli di molte pugnalate miseramente 

Pammazzarono, e poscia col sequito che eglino havevano prefero 

Parmi contra duoi mila Turchi, e Tartari, che ei sempre conduceva 

seco per suo guardia, e gli tagliarono tutti a pezzi, facendo Vai- 

voda colui, che veramente doveva essere, e dopâ si rivoltarono 

tutti contra i parenti del Tiranno, uccidendo la madre, i figli, egli 

amici, si come sono costumati di fare in quella Provincia, non 

lasciando alcuno dela parte avversa in vita di cui nell'avenire 

potessero temere. La cui morte parne a tutti salutifera, e massi- 

mamente a Transilvani, che si vedevano liberati da un grandissimo 

terrore, e paura d'esser da lui umaltra volta assaltati, e oltre il 

novo Vaivoda mostrarsi desideroso dell'amicitia di Ferdinando, 

cosa che gli dava speranza d'una lunga quiete, e d'una perpetua 

pace, avvenga poi che tutti questi pensieri succedessero incon- 

trario, si come piu commodamente dirassi, percioche il nuovo Vai- 

voda di Moldavia non durd molto in questa amicitia, che per con= 

servarsi in gratia del Turco, fece poi tutto il contrario. 

(Centorio p. 229 şi urm.) 

Erano passati molti di quando Radulfo che era un cavaliero 

Transalpino, che sequitava il Castaldo, e che soleva essere Vai- 

voda de Transalpini, de quai gia suo padre n'era stato, e di ra- 

gione dop6 toccava ad esser a lui, svegliato dalla ingiuria crudele 

che haveva ricevulo da Mirce, che era un fierissimo tiranno, da 

cui si trovava scacciato di possesso con fraude da quel Regno 

delqual egli per forza s'erato fatto Vaivoda, e spintolo ad andare 

fuggendo, e lasciare la sua casa, e dominio. in potere ce i piu 

atroci nimici che egli havesss, et a mendicarsi il vivere, andd 

rivolgendo piu giorni nella mente varii disegni, e pensieri, che 

egli per entrare in casa sua continuamente fabricava, da quali non 

vedendo nascere forma che lo potesse aiutare, cadde al fine in 

questo ultimo di valersi della sponda, e favore del Castaldo, a 

cui egli era stato a servire in tutte le guerre passate con cinque 

0 sei servitori solamenie, et con aicuni buoni cavalli, et ancora 

che dal detto fosse accarezzato, et intertenuto al meglio che si 

poteva, per6 non era tanto, che fosse a comparatione deila sua
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pia passata grandezza, sendo vissuto ccme Re, al cui rispetto si giudicava quel poco intertenimento che se gli dava, una miseria, Cosa chin tutte le nationi causava grandissima commiseratione, vedendosi un” huomo, che haveva governato un Regno, come suo, e che andasse per difetto dell 'iniqua fortuna tanto abietto fuori di lui, et in cosi estrema poverta, e con si pochi servitori, aqnai molte volte non haveva che dargli da mangiare, sendo huomo a) parere d'ogn'uno di poco animo, et inviluppato da bassi pensieri, e naramente contra dovere; stimulato all'ultimo da questa ver- gognă, e d'haversi visto fuordi modo abbatiuto, et essendogii stato riferito ci6 che era successo a Stefano Vaivoda di Moldavia, pi- glid con quello essempio animo, e comincid a pensare d'ammaz- zare il suo nimico, ricercando al Castaldo alcuna Quantita di genti, si da pie, come da cavallo, e che lo volesse in tutto quello che „Poteva, acutare, e favorire, percioche era determinato di ammaz- zare Mirce, o di morire, poscia che egli non poteva piu tolerare la bassezza, nellaquale Phiaveva la sua malvagia forte posto, et in che non intendeva di volere piu giacere, e condottosi egli un giorno 
al suo consp:tto, cosi gli favello. 

Sono alcuni ânni (valoroso Signore) ch'io mi trovo fuori del mio hereditario stato, e scacciato per tradimento, e fraude vi queli'immanissimo, e crudele tiranno di Mirce, che adesso col favore, e con ia sponda de Turca lo possiede, usando a tuite P'hore in esso di quelle crudeltă inaudite, che sono fuori, non solo d'ogni Babaresco (!) costume, ma d'ogni hu.nano effetto, havendo a questi di adietro per sospetto che io non fussi aiutato a ricu- perare il mio perduto havere, fatto morire di diversi tormenti piu di tre mila huomini, et oltre infinite donne con horrendissima crudeltate, non volendo mai mangiare che prima per suo diporto, non facesse tagliare sempre la testa a qualche principale signore, con i quai fierissimi portamenti signoreggia quei meschini, et in- felici popoli miei, che sono astretti dal timore di perdere le loro vite, o di andare lasciando ogni sostanza perpetusmente fuori di sue paterne case errando, a fare ci6 che egli gli comanda, per lequali empie, e scelerati attioni non potendo io piu contanermi, mi sono deliberato di tentare la mia fortuna, laquale o mi recară a quello stato ov'io nacqui, o privară questo corpo della sua vita, poi che in modo alcuno non posso soffrire tanta impietă, ne tanta Scrleratezza, per laqual cosa ti prego per la fede di Giesu Christo, in cui ambi vivemo, et i! mio nimico non crede, anzi la
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dispregia, che non mi vogli in questa necessită abandonare, ma 

darmi tutti quelli aiuti, che ti saranno in facultă, perche possa 
andare a ricuperare il mio Regno, et a vendicare il sangue sparso 

de tanti nobili cavalieri, che per mia causa sono stati da questo 

“empio' morti, che se la vit ria. sară dalla mia parte, sară pur in 

beneficio de Christiani, et in servigio di Ferdinando, e quanda 

altrimenti avvenga, bramo piu tosto di morire combattendo nel 

mio proprio terreno, che vivere in questo esilio scacciato da 

quelliniquo mostro di Mirce, 
Cui il Castaldo consolandolo et effortandolo a questa im- 

ptessa, rispose, che havendo egli quelle giuste cause che ei diceva, 

e dellequali ne era assai informato, che non dubitasse, per cio- 

che gli prometteva di molti aiuti, il primo di Chiisto, quali era il 

piu sicuro, per essere da lui, e non dal suo Avversario adorato, il 

secondo, guetio che con la propria virti della sua destra, e de 

suoi combattenti s'havrebbe partorito, e Pultimo quello che egli di 

soldati, e de danari gli daria, di cui mai gli venuto meno, et 

massimamente del consiglio, che era mentre il Turco stava occu- 

pato nelle espeditioni di Persia, che non perdesce quell'occasione, 

che cosi favorevole se gli offeriva, percioche avaniti chel Turco ve= 

nisse ad aiutare Mirce, egli sarebbe stato giă piu d'un'anno Sig- 

nore, e stabilitosi talmente nelle forze, che havrebbe havuto a caro 

d'haverlo per amico. 
E cosi gli concesse quanto seppe addimandare, e piu per 

compassione che hebbe di lui, che per credere, che dovesse essere 

huomo per riuscire «dell mpresa, che pigliava, vittorioso, dandogli 

settecento cavalli, e mille e cinquento Aiduchi della buona, e mi- 

gliore gente che havesse, e che si erano ottimamente portati in 

quella guerra, essendo sempre stati d'intorno di Themesvarre a 

" dare fastidio alPessercito di Mahumetto, il Capitano de quali si 

chiamava Nicolo, che era valentissimo huomo per combaltere, se 

ben secondo il costume di gueste genti, spesse volte s'imbriacava, 

con lequaii genti Radulfo si parti per essequire la sua determi- 

natione, et andando tutti costoro con quegii altri che si erano 

seco adunati, proposero o di.vincere quella battaglia, o di mori- 

rui dentro. 

Et in tanto che questi caminavano, Mirce intese come Ra- 

dulfo faceva essercito, e lo veniva a trovare, e seppe parimente 

con che animo, e con qual determinatione egli si era mosso, su- 

bito fece congregare con gli amici tutta que!la gente che piu pot&
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far commandare, formando un essercito di oitanta mila huomini, 
con i quai, e con- trenta sei pezzi dartigliaria. si condusse in 
campagna, allogiando intorno di Tergovisto, per aspettarlo in quel 
luogo, come a lui piu atto a disporre i suoi soldati in Dattaglia. 
Radulfo all'incontro, ancora che facesse ogni sforzo con quanta 
diligenza mai si potesse, non pot& mai havere con le genti dategli 
dal Castaldo piu che dodici mila homini, con i quali (sen ben'haveva 
molti amici, et era ben visto in generale da tutti i Transalpini, 
pero eglino non ardivaro di mostrarseg!i favorevoli, vedendolo si 
poco polente, et il nimico cosi gagliardo, e dubitando sempre che 
egli non riuscisse con honore dell'impresa, in che era enirato per 
cui fuggiano d'incorrere nelPodio di Mirce, per timore della sua 
horrenda, et inaudita crudeltă) si pose in camino per andare ad in- 
contrare il suo nimico, il qual menava per anti guardia sei cento 
Turchi a cavallo, e giunto una mattina nello spuntare deli'alba, 
determinato di dare la battaglia, e non isgomentadosi punto del 
grande apparecchio del nimico, sovra certi coli fu scoperto dal 
campo di Mirce, ilquale subito mise tutte le sue genti in ordine, 
vedendo che in atto veruo non poteva ricusare la giornata, et 
massimamente conoscendo isuoi nimici deliberati di darcela, et 
avvenga, che s'egli havesse voluto che la poteva schivare, non 
volse per questo ritirarsi punto e perche gli fu riferito che 
Radulfo conduceva seco li Spagnuoli e Tedeschi che'1 Castaldo 
gli. haveva dato, e che se ben non menava seco molta genie, che 
perd quei, pochi che guidava erano tutti valorosi soldati, et huo- 
mini da non lasciarsi cosi tosto soggiogare, per la cui nuova,. e 
per lo sospetto d'altri soccorsi, che dubitava non gli fussero stati 
inviti temeva grandemente di combattere. Al fine stando egli in 
questi pensieri, Radulfo fece duoi souadroni della sua gente, di 
cinque- mila fanti, e di mille cavalli P'uno, la maggior parie de: 
quali erano archibugieri, con i quai se gli venne accostando et 
arrivato a iiro d'arch:bugio, fermossi in un alto, ove visto da quel di 
Mirce, “e credendo che le sue fanterie fussero in molto pu nu- 
mero di queilo che per avanti se gli erano mostrate, per havere 
ciascuno squadrone în modo distesa la fronte, che faceva veduta 
di quattordici in quindeci mila huomini, cominciarono ă dubitare 
di qual che inganno, eta siringersi insieme piu del'usato, quando 
gli archibugieri di Radulfo piu sbandatamente che con ordine, 
senza aspetiare altra commissione, o segno, determinati si come 
per inanzi havevano promesso di vincere, o di morire, serrarono
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dentro con tanto -empito in un squadrone di quei di Mirce, come 
tanti. lupi în mille mandre. di pecor=, e rompendogli le prime file; 

et atterando una gran quantiă de Turchi, che come piu. valenti 

stavano. per ftonte, e che erano quei, ne quali Mirce piu si con- 

fidava,  gii altri subito cominciarono a dare a dietro, e fuggendo 
si dişordinarono „in guisa tale, che veruno non îu,. che non pi- 

gliasse per. suo .miglioie.la fuga. Radulfo dall'altro. lato, et in uno 

medesimo tempo con la sua fanteria, e cavalleria entr6. furiosa- 

mente dentro un” altro squadrone di cavalli del nimico con non 
meno cuore et animo, che si havessero gli archibugieri, e gli altri 

cavalli. fatto, e tanto che fracasando i primi ordini, constrinse gli 

altri a dar volta indietro, e volgergli le spalle, le quai erano da 

tu'ti. i fianchi grandinate da gli archibugieri, che mai facevano 

-colpo vano, la cui fuga fu di tanto. momento, che il squadrone di 

Mirce, vedendo rotti quei duoi, senza aspettare altrimente d'essere 

assaltato, si dette in preda ţalmente della fuga, che .beato era ri- 

putato in esso colui: che meglio fuggiva, avvenendo ci6 per essere 

tutto di gente commandata, piu atta a far numero, et ombra, che 

a partorire viltoria alcuna, e ben” avventurato era quel che piu 

tosto de. gli altri si salvava, si come molte volte accade, che in- 

finite genti commandate, e tumultuarie, sono sempre state supe- 

fate, e rotte da pochi hen'ordinati, e meglio essercitati soldati, che 

per la gloria non hanno ricusato, ne ferro, ne fuoco, ne la morte 

stessa, per il cui effetto si conosce quanto pestifera cosa sia în 

un” esseicito il timore, e la viltă, e quanto lodevole nell'altro in 

valore, e ia viri dell'animo con la forza del corpo, con le quai partisi 

fugge l'infamia del mondo, et acquistasi quella vera gloria che 

abbellisce et adorna ciascuno, «e che essalto .non poco Radulfo, 

il quale con essa acquisto tanto. facilmente questa vittoria, che 

pare che fosse vero miracolo. di Giesu Christo, che per punire 

chel Tiranno, che a sua legge era tanto nimico, permise sovra di 

lui questa rouina. La onde la gente di Radulfo havendo disfatto 

tutto il campo di Mirce, e vedendo non esserci piu alcuno che 

si difendesse, lasciando come stracchi l'ammazzare de nimici, si 

voltarono ad isua.ligiare tutti coloro, che gli venivano per le mani, 

guadagnando molto bene, e tanto che ciascuno si fece oltro modo 

ricco, e tutti quei che rimasero vivi s'unirono di fatto con le genti 

del nuovo Vincitore (si come e costume del volgo di sequitare sem- 
pre la nuuva fortuna, e desiderare continuamente nuovi Signori) 

e formarono un grossissimo essercito deliberato di sequitare Mirce,
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ilquale si era salvato con il resto di i cinque cento Turchi, che 
si dissero e passato con essi fuggendo il Danubio. Morirono in 
questo fatto d'arme da selte in otto “mila huomini, e di Radulfo 
non piu ai Settecento. Oitenuto c'hebbe Radulfo questa cosi se- 
gual ta vittoria, acquisto tutta la robba di Mirte, che sercondo si 
atf rmava, valeva da dugento mila ducati, con lequali egli si res- 
Yauro delle passate necessită, e ricuperd tutto 1] suo Regno, i 
principali di cui subi'o con tutti i suoi parenti, et amici, lo ven- 
Nero a ricevere, et a conoscere per suo vero e legitiino S.gnore, 
e după lo condussero pomposamente a Tergovisto, ove gli giura- 
rono pacific+mente feduliă e gli fecero quegii honori, ch2 erano 
tenuti di fargh. Q) este sono adunque le mutationi d-ila for.una 
con lequali ella leva in alto et abassa chi a lei păre, e da essem- 
pio a tutti i Potentati del Mondo in che modo debbano disponere 
le sue attioni, et in qual'altro cunfidaisi di lei poi che: nessuna 
cosa si puo chiamare nel g:ro delia terra stabile, e ferma. 

Un Buierone sequi!d Miice per ammazzarlo, e nella via rag- 
giunse un altro Buierone ben vestito, e riccamente armato, che lo 
somigliava, e Vuccise, e ritornando con la nuova che era morto, 
fece universalmente allegrare ciascuno, perd in b eve suntese che 
non era vero, ma che si era salvato nel modoch= di sovra si 
racconto, e cos. passati che furono alquanti giurni, Radu'fo ha- 
vendo pacificato ne suoi stati ogni cosa, mandd per suoi ambas- 
ciaduri a ringratare il Castaldo di tutti quei favori, che per adietro 
gli haveva fatto, et anco di quegli aiuti che gli haveva dato, poi 
che con essi haveva consequito quella vittoria, che gli haveva ac- 
quistato il Regno, e conservato la vita et ad offerirsegli con ogni 
suo potere paratissimo in ogni e qualunque occasione che gli 
fosse suvcessa, certificandolo, che dal canto suo gli sa.ia man- 
tenuto sempie buona amicitia et contionna pace. 

| (Centorio p. 70 şi urm.) 

Dico adunque che la Transilvania & una provincia nel Regno 
di Ungheria, e parte di esso, da tutti i lati quasi circondata da 
altissmi monti, et a similitudine d'una ben murata citiă, havendo 
tutti i suoi ingressi overo entrate difficilissime, e stretie, per ie- 
quali credo che dopă fosse di questo nome chamata, e:sendo 
anticamente detta Dacia dal Re Decebalo, che fu di lei Re, e 
Signore. Cor;fina daibaltra parte del settentrione con la Polonia, 
e parte della Moldavia, havendo per meta i monti Carpati, dall'Oc-
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cidente termina con l'Ungheria, e dall'Oriente estendendosi sino 

alle rive del Danubio, contina con la Valacchia, i cui habitatori 

chiamansi Valacchi, e furono anticamente Colonia dă Romani et 
addimandati Flacci, dalla famiglia de Flacchi, che vi furono a 
conquistargli, daquali poi la Provincia prese il nome, che hora 
& corrotto in quello dă Valacchi, di qui anco la Moldavia ne & 

parte, laquale con questa unita si chiama tuita d'un nome FI: ceia, 
overo Vaiacchia. Et dal mezo giorno termina ultimamente con i 
Transalpini, e Serviani chiaman Schiavoni, e Rasciani volgarmente 
delti Rhatiani, ch: quasi sono pur compresi ne Valacchi, per che 
iutti confurini vivono in una medesima lega, e cus'umi, sono 
Christiani osservano i pricetii, e cirimonie della Cmesa Greca, et 
obbediscono al Pauia:ca di Constantinopoli, p.rlano lingua Italiana 
ma tanto corrotta, che appena si puo iniende:e. Usano armi con- 
formi a quelle d€ Turch', sono staţi, e sono aacuro genti bell cse, 
crudeli, e piu d'ogn'alira sofferiscono, i travagli, et i d.sagi delle 
gue:re, sendo di natura robustissiini. 

26 Maiu 1552. 

Să se dea această scrisoare Măriei Sale, Andreiu Batori, 
Voevodul Ardealului, domnului nostru preaîndurat. 

Mărite stăpâne, după îmbierea slujbei noastre până la moarte. 
In scrisoarea trecută ţi-am sciis, mărite stășâne, cum a stat lucrul 
cu casa, cum s'a tot amânat din o pricină şi alta. Până acum 
l-au făcut să aştep!e pe Francisc Zylay; deaceia între timp adese 
a lăsat să treacă ceasuri şi zile şi n'a predat casa. Şi s'a tot amâ- 
nat, nu din.altă pricină, ci numai ca să scoaă tot din ea. Acum 
în Joia verde am mers înlâuntru la el, fiindcă el ne-a chemat, 
Ne-a zis: iaiă vin comisarii, fără îmârziere; ne-a şi arătat scri- 
soarea lor în care scriu că azi au să fie aici şi prin ei ar vrea 
să ne predea în mâini casa. In deosebi er lăsa în cetate, împre- 
ună cu noi pe domnul Vernelius, şi s'ar face un inventar despre 
toat: cele rămase în cetate; jumătate ar rămânea la ei, iar restul 
la noi. Foarte mult cere dela noi să fim cu credință Rrgelui. El 
va scrie scrisoarea de credință, iar noi să o subscriem şi să pu- 
nem sigilele noastre şi aceasta să se facă înaintea comisarilor, 
Noi am răspuns în fața lui-că suntem gata să facem ce ne cere; 
de aceia, în privinţa casei, stăm aşa, cum am arătat mai sus. 

Alte vești nu avem decât aceia ce-am scris în epistola de
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mai înainte despre Moldova: Că Tătarii au fost trimişi (au năvălit) 
în Moldova. Acum Paul Dacho și loan Zentivan, sluga lui Idemify, 
aduc ştirea că Tătarii iarăşi se retrag. Mihail Dombag a venit la 
Domnul Castaldo şi'a spus că Turcii de lângă Dunăre, toţi merg 
în sus spre Buda; și că şi Turcii „Sekkedy“ merg acolo, numai 
Beek cu oastea lui ar îi rămas. Până nu încheiu această scrisoare, 
a sosit la noi Paui Dacho, împreună cu loan Szentivan şi ne-au 
spus: lată de-atunci a venit şi Lazar Kun; şi el spune că Tătarul 
s'ar fi tras înapoi. Pe lângă Tătari ar fi 2 oşii turceşti, anume 
lângă Cetatea Albă. Ne-au spus apoi că omul lui Lazar Kun a 
umblat în Moldova şi a dat față cu vornicul Voevodului. Şi acest 
vornic . ar fi trimis vorbă lui Lazar Kun, zicând: „Domnul meu 
stă gata, căci Sultanul a trimis pe fratele mai mic al Voevodului 
şi i-a iertat jumătate din birul pe care avea să-l plătească, ca să 
meargă cu răsboi asupra acelei țări“. Spun că acum Voevodul e 
gata şi că ar fi la Roman. Dacă ar vrea să intre (în Ardeal), po- 
pasul al doilea ar fi la Bacău, iar al treilea la Trotuş. Aceştia 
ne-au spus că, şi mai înainte, când ajungea Voevodul moldovean 
până aici, totdeauna intra şi niciodată nu se întorcea fără a prici- 
nui mari pagube. 

(Szalay, o. c., pp.. 94-95). 

22 Sepremvrie 1552. 

Castaldo: câtre Ferdinand. 

Scit majestas vestra tractatum de pace per 'Transalpinum 
vaivodam medio Petri Haller motum, p:o quo quamvis numquam 
dubitarerim omnia ista subvertendorum populorum causa, et ad 
animos ipsorum alliciendos moveri, tamen ne viderer pacem regni 
detrectare iuxta mandatum majestatis vestrae assensi, quod ipse 
Haller ad colloquium cum vajvoda et quibusdam Turcis perexerit, 
in Quo quid tractatum sit majestas vestra ex alligatis litteris vi:tere 
poterit, his vero cum res discutienda proposita nobilbus fuerit, 
nolunt id quoa Turcae non petunt, ausi enim sunt aliqui libere 
dicere numquam ipsos pacificos esse futuros donec ab Hungaro 
regantur. . aj 

(Erdelyi. orsz. "eml, ], p. "371. 

Cupra lui Ioan Chendi cu Munfenii. 
(Centorio, p. 53 şi urm.) 

. parendo ă Frate Giorgio che non era punto 
da perdere tempo, fece tosto fare alcune poche genti in Torda, et
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in Egneth, che sono due terre grandi di Transilvânia, e coman- 
dando' poscia ă tutte Paltre regioni e paesi, che pigliassero l'armi 
per la commune loro difensione, perci6 che col Basciă di Buda, 

il Moldavo et il Transalpino entravano ciascuno' per la sua banda 

ă 'danni di quella provincia, dette in brevită di tempo tanto buon 

ordine, ch'in pochi di congregd insieme d'a cinquanta mila” huo- 

mini, con i quai se ne and6 ă Sassebesse per condursi in persona 

contra il Basciă di Buda, di cui (per essere buon soldato, e p:a- 

tico, se ben menava manco gente seco si temeva piu de gli altri, 

che non €rano cosi nelle gueire essercitati, e come egli isperimen- 

ati, e di gia era cominciato quello ad arrivare con le sue genti 

a Deva, che & uno assai forie Castello, posto in sii la riva del 

Marosso, fiume pr:ncipale di quei luoghi, quando il Frate parten- 

dosi da Sassebesse se gli spinse contră, et espedi nel medesimo 

camino Giovanni Chendi persona molto potente, e notabi.e tra gli 

Ungheri con assai buona, e bastevle mano di Cavalleria, e di 

fanteria contra il Transalpino ă cio difendesse qu-i passi pe i quali 

era sforzato a passare se voleva entrare nella Transilvania, et an- 

dasse ad impedire, che non si potesse congiungere col Basciă, 

il quaie affrettando il suo viaggio, e raccogliendo (oltre ie genti 

che seco conduceva) dalle terre vicine sino al numero “di quattro 

altre mila peis.ne, si condusse tacitamente con &ssi, ove il nimico 

stava senza sospetto d'alcuno accampato, et essendo indi arrivato, 

e da alcune spie fatto chiaro d'ogni suo ordine, nel/'apparire 

delt'aurora, ordinato e heboe delle sue genti una assai lunga fronte 

che mostrava di essere un'essercito infinito, si mosse ad assaltare 

i Transalpini con piu rumore di trombe, e tamburi, e timpani, che 

possanza di gente, dalquale impavriti, e dal vedere delle lunghe 

fila de gli armati, che dalla cima d'alcuni colli cominciavano. sa- 

lendo a dimostrarsi in battaglia stupefaiti, e credendosi anco che 
vi fosse il Frate con tutto il suo potere in persona, si per- 

derono taimente 'd'animo che non volsero aspettar altrimente la 

'battaglia, ma sbandandosi cominciarono a fugire tanto disordi- 

natamente, che quei di Giovanni: Chendi pigliando animo, e sequi- 

tando la vittona, e persegquitandogli gli furono con tanta prestezza 

foura, che in quello rivolgimento di fuga ne ucciseto piu di cin- 

quemila, e ne pigliarono tanti pregion:, che era un Stupore qua- 

dagnando tre mila cavali e multe insegne, con la quale vittoria il 

Chendi impavri si fattamente il Transalpino, che fuggendo per 

vilă de'suoi da quella rotta, non ardi per molto tempo di p gliare
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piu Parmi contra de Transilvani, e cosi scacciato che egli hebbe da quella parte i nimici, se ne ritornd di fatto da Frate Giorgio ricco di molti prigioni, d'infiniti botlini, e tante spoglie che era 
una maraviglia a vederile, il Frate poscia e hebbe espidito, il Chendi 
contra il Transalpino, nel medesimo punto comando a i Siculi, che con grandissima celerită andassero a difendere le sue _terre, perlaquali ei ententeva che”l Moldavo doveva entrare ă suoi dauni, e fortificassero ne'passi, che erano per rispetto delle montagne, e 
d'altri dirupi difficilissimi, e si potevanv guardare con poco nu- mero di gente, per6 eglino che naturalmente erano nimici de Sas- 
soni, -e che con essi stavano continouamente male, havendo a passare vicino a Sassebesse, e d'indi a viva forsa, per il paese loro, lasciarono da parte queli'honesto desiderio, che gli doveva spin= geie ad andare a difendere la sua patria, et ambracciarono quella 
della vendetta, percicche condotti a Rober cominciarono a sacche- giare quante case de Sassoni gli venivano di nauzi, et ardendo, 
e rovinando le terre, per le gualli passavano, detteru a quegii non 
picciola afflittione, e guasto, po:tando seco cio che per il viaggio 
gli havevano rubato, e tanto attesero a queste enormită crudeli, 
che dettero tempo al Moldavo di polere scorrere con ogni com- 
modită per il lor paesi, e terre, e rubargli, e destruggendo et 
ardendo le ville rivoitargli il tutto sottosoura, cosa che in vero fu 
giustamente da Dio permessa, perche eglino havessero ragione 
volmente. a patire da suoi nimici, quelle stesse calamită e mali, 
che eglino havevano tanto ingiustamente a'suoi amici fatti patire 
* e se +; For essendo il Frate certifcato da questi duoi 
come il Basciă si era ritirato, ei si rivolse subito con quelia mag- 
giore diligenza, e velocită che poie conira ii Moldavo che andava (come gia si qisse) disuugendo ed ardendo i piesi, le terre di 
Sicuii, e con animo di actrbamente vendicare cou:ra di lui guella ingiuia che egli stimava piu d'ogn'alira che gli havesse fatto, 
crudelle, ed iniollerabile ; ma essendo Que lo avisato della mente 
di Frate, e hivendo etiandio inteso Quanto era avvenuto al Trans- 
alpino, non gli parne piu buon'consiglic di aspeitario, e cosi ha- 
vendo fatto, in quelle parti non picciolo danno, si ritiro presta= 
mente con iutia la sua gente, che tra Cavalli, e pedoni poteva 
essere al numero di trenta mila huomini, menando seco grândis- 
simi bottini di robe, e di bestiami, e d'aliri âcquisti con piu di 
mille prigioni, che furono presi da un Chiau:oso del Turco, che era Venuto_con alcune compagnie di cavalli Turchi in suo favore, 1) 

1) P. 55.
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Lunea după S-tul Dumitru. (30 Oc- 
Iomvrie 1553.) 

A. Bâibory către 7. Nâdasdy. 

Voevodul Moldovei foarte ne ameninţă, că vine împotriva 
noastră. Dar D-l Voevod nu poate lua Becleanul cu puterea, căci 
n'are oamenii trebuincioși la asediu; a facut două castele (bastu- 
iane) în apropere. Dar cei din cetate se încred că sunt mai pu- 
ternice ale lor. Alte noutăţi nu sunt, 

Dată în Fâgăraş. 

subscris, A. Bâthory. (Tărtenelmi Târ, 1905, p. 225.) 

În ziua a doua de Rusalii. (13 Maiu 
1554.) 

B. către N. 

Voevodul Moldovei vine în cu'ând asupra noastră, aseminea 
şi Voevodul Țarii Românești. 

Dată în Târgul Mureşului. 
(Torânelmi Târ, 1905, p 221.) 

În ziua S-tului Mipaiu. (8 Noem. 1554.) 
Acelaşi către acelaşi. 

Mai departe pot să-ți scriu că acum avem deplină pace, atât 
dinspre, Moldova, cât şi dinspre "Ţara Româncască, deși Moldo- 
venii nu vin în ţară la noi, şi oamenii noşiri nu merg acolo, 
căci pâzesc drumurile şi de-o parte și de alta. 

Dată în Alba-lulia, erc. 
(Târtenelmi 1âr, 1905, p. 230.) 

30 Ocfomvrie, 1554. 
Spectabili ac magnifico domino Francisco Kendy de Zenibitiivan, Maymode Transilvaniensi ef Siculorum 

Comitfi, etc. ! 
domino nobis observando. 

Mai departe, o slugă a mea a prins nişte Români din Mol- 
dova, în vara aceasta, cei+ce am fost aduş la cunoşunța Mâ-
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riei Tale.: De attinti' au stat la mine; şi acum sunt aici: Ain înţeles 
că sunt nişte slujitori; nu ştiu ce să fac cu ei. Dacă te învoieşti 

şi Măria Ta, i-aş da slugei mele care-i-a prins: doar” va putea 

scoate ceva de pe ei. Să mă ierți Mă'ia Ta, că n'am putut merge 

acolo din pricină că de când am ieșit din Țara Bârsei, pribegesc 

cu toţi oamenii casei melz, dinaintea colerei; şi acum rătăcesc 

aici sub. munte, dintr'un sat în altul. Dumnezeu, etc, 

Dată în Braza, Marţi după ziua Apostoiilor Simion şi luda, 
1554, 

Servitor, Andrei Bălhory de Somlyay. 
(Szalay,-o. c, pp. 139-140.) 

1556. 

(Cronica Săcuilor). 

Petru Petrovici a chemat pe. Alexandru Vodă din Moldova şi 

pe Petrașcu Vodă din Țara Românesscă în ajutorul lui Ivan Sigis- 
mund. Aceia au pustiit această. ţară (Ardealul) şi Ungaria. 

30 Maiu 1557. 
Egregio domino Paulo Zarkandj arcis Agriensis pre- 

fecio, erc., domino Bonorando. 

Slujba mea închin Măr ei Tale, ca unui stăpân: cu credinţă. 

Am primit scrisoarea .Măriei. Tale şi am înțeles ce scrii. 

Această slujbă sunt gata să o fac Măriei Tale, fără şovăire, căci 

dură Dumnezeu, în Măria Ta am mare încredere. Deaceia ia'ă 

am trimis pe sluga noastră; rcg p2 Măria Ta să i dai cilul. Cu 

răspunsul am întârziat, fiindcă n'am fost acasă. Căci să vezi Mă- 

ria Ta, că atâtea năcazuri şi tulburări sunt pe capul nostru, încât 
în luc să se curme, din zi în zi vin tot mai multe. Năcazurile 

m'au silit să merg eu însumi la regina şi numai în. Joia trecută 

nam întors. Având încredere în Măria Ta, ca în stăpânul meu 

cu credință îți scr.u, că sunt gata să slujesc Creştini'or cu ce pot. 

Din Ardeal îţi-pot scrie vestea că am lăsat acolo pe solul Impă- 

ratului, al Voevodului moldovean şi al celui muntean, prin care 

Impăratul a adus la cunoştinţa reginei şi a fiului ei, precum şi la 
cunoștința ţării, că luând în considerare slujba credincioasă a lui 

„ Bebek, l-a numit guvernator. în Ardeal şi Ungaria; el va fi pură- 

torul de grijă al fiului Craiului şi al reginei; şi regina să nu în- 
treprindă nimic făiă de Bebek. Afară deaceia i-a dat bunuiile lui
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Dragity: Giula, Varad, Moldova şi Muntenia (necomplect) şi încă 

un Paşă cu oaste. Dar numele Paşei nu-l” ştiu. Bebek acum se 

află în Moldova ; aceştia se bucură atât de tare de el, încât i-au 

închis drumurile. Toate acestea ţi le scriu ca sigure, dar te rog 

pe Dumnezeu să nu vadă cineva scrisoarea, căci şi acum ne pri- 
gonesc, zicând că noi te ţinem de ştiri, 

S'a dat această scrisoare în: Dumineca după Joia “Înălţărei. 

- (Subscrierea ştearsă). 
(Szalay A., pp. 239-240.) , 

17 Seprtemvrie 1560. 

Când scriam epistola, a venit birăul Zabarin şi a spus că a 
văzut cu ochii lui, dincoace de Drava, la Monoslo, mai multe corturi : 

ca la 300. Sunt mulţi Români, cu târnăcoape, săcuri, sape, lopeți. 
Şi el spune despre zvonul că ei vreau să clădească în Monoslo 
un castel. . a 

Datae ex regia Sygeth 17 Septembris 1560. 

| Eiusdem M, V. servitor: 

Matheus Zekchey. 
| Fără adresă. 

(Szalay A, o. c. p. 318.) 

30 Decemvrie 1560. 

Sacratissima Caesarea Majestas, Domine nobis semper cle- 

mentissime. 

Servitutis, fidelitatis ac subiectionis nostrae perpetuae in gra- 
tiam sacratissimae Majestatis Vestrae humillimam commendationem. 

Tametsi singulario studio cavemus, ne qui extra commissionem 

suscipiamus, quod ab ofiicio nostro videatur esse alienum, tamen 

cum inteliigamus magnas practicas misceri in Polonia, Transilva- 
niaque, ut adolescens Zapolides, eius Provinciae nunc Princeps, 

Sigismundo secundo Regi in Poloniae regno succedat, non prae- 
termittendum rati sumus, quin Majestati Vestrae Sacr. scriberemus, 
hoc ipsum videri tempus quo Despoiam in Moldaviae Regnum 

collocari res Sacrae Majestatis Vestrae maxime requirunt. Non 

enim est dubium, quin si Zapolides' Poloniae sceptris potiatur, 

omnes artes viresque în eum scopum sit coliaturus, omnesque 
12
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modos quaesiturus, quibus Regnum Hungariae tanquam sibi pa- 
ternum et haereditarium vendicet, cum alioqui gens Polonica sem- 
per hoc Regnum adfectaverit et varia tentaverit ad hoc sibi sub- 
jugandum. Ad hoc nemo Transilvano majus impedimentum adferre 
poterit, prout nos humillime conjicere possumus, quam Despoia, 
cum erit in Moldavia, vel ne ille ingrediatur, vel ne etiam ingressus 
(quod Deus prohibeat) propositum pro voto perficiat suum. Ad 
Transilvaniam autem subjugandam nulla facultas maior contingere 
potest ea, quam ipse praebebit, ubi Moldavia potitus fuerit. Tan- 
tamque habebit Despota ex eo Regno opportunitatem serviendi 
sacrae majestati vestrae atque universae christianitati contra Turcas, 
Quantam vix ullus alius habere posset. Est autem haec una et 
praecipua ejus professio, quam non tantum ore prae se fert, verum 
etiam factis probare nititur, ut serviat Majestati Vestrae Sacrae 
tanquam Christiano et Catholico Caesari, ac communitati Reique, 
Publicae Christianae. Invenietur fortasse modus ejus rei, quo is 
in regnum statuatur, si exquisitissimae deliberationis Sacrae Ma- 
jestatis Vestrae sententia ea fuerit, ut id ex usu fore videtur. 
Quod si temere nos hoc Majestati Vesirae Sacrae proponere visi 
fuerimus, a Majestate Vestra Sacra humillime veniam petimus, 
qui metis officii nostri iransgressis alienis nos negotiis ausi simus 
ingerere. Id enim fecimus studio et promptitudine Majestati Ves- 
trae Sacrae inserviendi. Quam rem totam Majestatis Vestrae Sa- 
crae sapientissimo iudicio inclinatis animis et pectoribus permit- 
timus. Cuius nos in -gratiam nutumque Caesareum humillime su- 
bjicimus optantes a Deo immortali Majestati Vestrae Sacrae et 
serenissimis eius liberis, Principibus nostris clementissimis, vitam 
longaevam et perpetuam atque in concussam felicitatem. “ 

Datum Cassoviae die XXX Decembris Anno Domini MDLX, 
Sacratissimae Majestatis Vestrae humillimi servitores F. Turzo 

m. p. Sigismundus Torda, Magochij Gaspâr. Adresa : Impăratului. 
(Publicat în Tărteneti Lapok, |, p. 759.) 

24 Octfomvrie 1561. 
Ladislau Kerecsenyi către Toma Nâdasdy. 

Altă ştire nu pot scrie Măriei Tale, decât că fiul Crâiului 
şi-a trimis oștirea ca în locul Cetăţii Szalka să ridice alta. Intr'a- 
seia D-l Francisc Zay a fost gata cu oştirea lui Despot şi au plecat
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asupra lor; oastea fiului Craiului a fugit; au părăsit clădirea ce- 
tăţii şi în spaima lor au aprins cetatea Kâl6. 

Aici suntem acum în linişte. 

Despot încă a plecat cu 2.000 oameni, dar Voevodui Mol- 
dovei îl aşteaptă gata cu 40.000 oameni, după cum mi-au spus 

oamenii mei de încredere din Ardeal. Vom vedea ce va da Dum- 

nezeu 

Dată în Giula, Vinerea înainte de Sfântul Dumitru 1561. 
(Târtenelmi Târ, 1900, p. 263.) 

25 Ianuarie 1562. 

Acelaşi către acelaşi. 

Impăratul turcesc trimite împotriva lui Despot toată oastea, 

pe care o are dincoace de mare şi în fruntea ei a pus pe un 

Vizir de-al său, dându-i și 3.000 ieniceri . . . , ... . 
Dată în Giula, 25 lanuarie 1562. 
(Târtenelmi Târ, 1900, p. 265.) 

13 Ianuarie 1562. 

Serenissima Regia Majestas! Domine, Dumine clementissime. 

Post fidelium servitiorum meorum in gratiam Majestatis Vestrae 

Serenissimae humilimam mei subjectionem. Scripseram Majestati 
Vestrae humilime, me missarum Majestati Vestrae Serenissimae 
literas Christophori Hagymâăssy scriptas Stephano Seredy Praefecti 
istius Castelli Octava, quas nostri intercepperant. Eas in specie, 
ac ex hungaro in iatinum traductas Majestati Vestrae Serenissimae 
mitto ex quibus Majestas V. S. clementer intelligere dignabitur, 

quomodo ei Turcarum (!) contra fideles subditos, et servitores 
Majestatum Vestrarum eductione eum assecuret, et fidelibus sub= 
ditis Majestatum Vestrarum in eisdem minetur, quod non tantum 

verbis auderent dicere, verum et re ipsa, si in eorum potestate 

>sset, ostendere parati essent; nunc enim Transylvanus tertium 

jam oratorem ad Bassam Budensem misit, ut eo magis Bassa ad 

insurgendum contra fideles Majestatum Vestrarum Sacratissimarum 

sollicitaret, non potuit enim exspectare, ut illi duo nuncii qui prius 

missi ad Bassam erant, redirent, tertium misit, ut tanto citius 

Bassam inducere ad movendum posset, 

Simul et Transalpinum Wayvodam sollicitat ut ei auxilium 
ferret, quod mihi Dominus Despotes per literas suas significavit
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Quas mihi homo suus hesterna die adtulit; qui scribit mihi uţ ego 
Majestatibus V. Sacrat. humillime significarem talem intentionem 
ipsius Transylvani, et si clemens voluntas. esset Majestatum, ut 
ipse eum a proposito prohiberet, ac contra eum bellum moveret, 
ne huc Majestatibus V. nocere posset, sin minus, si Majestatibus 
V. S. aliter videretur, ut ipse supersederet, ipse paratus esset cle- 
menti mandato Majestatum V. obtemperare. 

Verum si Majestatibus V. ita clementer videretur, non esset 
prohibendus Dominus Despotes, quin potius hac justa occasione, 
quam ipse Transylvanus in ruptis induciis contra Majestatis V. S. 
ostendit, promovendus esset, qui non solum bona fidelium sub- 
ditorum Majestatum V. depraedavit et occupavit, verum Castellum 
in medio ditionis Majestatum V. erigi facere curavit, omnesque 
Comitatus Ultratybiscanos pro se usurpare conabatur, et plura 
quoque Castelia in ditione Majestatum V. erigere intendebat, om- 
nemque hostilitatem in fideles subditos Majestatum V. S. exercere 
cogitabat. Quare Serenissime Rex, Domine clementissime, aut nunc, 
aut in posterum Majestatibus V. animadvertendum erit contra hunc 
Transylvanum, non enim aliter, quam serpens aleretur in gremio, 
qui quanto longius alitur et nutritur, tanto maior et fortior crescif, 
qui in dies Majestatibus V. S. ac earum ditioni magis magisque 
nocere desiderat, et nihil aliud cogitat, quam ut hoc regnum aftlic- 
tissimum pro se usurpare et se in regem erigi facere et extollere 
in iniuriam, et deirimentum Majestatum V. possei, prout Majes- 
fates V. S. jam ex principiis facile colligese clementer potuerunţ, 
tum se jamdudum aperte Regem Hungariae electum scribai, et appellari publice faciat, atque huius residui et afflictissimi Regni partem in duas scidit partes, pro seque injuste tot Comitatus 
Usurpare ausus sit, qui nihil extra Transylvaniam digne ac juste 
habere posset, tum Majestates V. S. etiam ad petita Imperatoris 
Turcarum illi nihil extra Transylvaniam concesserint, quad nos 
Oratores Majestatum V. S. solemniter in curia Principis Turcarum protestati sumus, nihil ipsi Transylvano extra Transylvaniam con- 
cedere Majestates V. vel!e, sed sola Transylvania contentum ipsum 
fore debuisse, qui non tantum Transylvania, sed nec Hungaria, 
si fieri posset, ut iam ostendit, contentus esse possit melius ita- 
que esset, atque commodius, nobis omnibus fidelibus Majestatum V. $. pro dignitate Majestatum, et patriae commodo mori, quam 
hunc in pernitiem „et oppressionem ditionum, atque subditorum fidelium sit, nihil aliud video, praeter perpetuas inimicitias, et per-
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turbationem Regni, qui nisi hinc ejiciatur, maius periculum quo- 
tidie sperandum esse possit, cuius occasione et auxilio Turca Quo- 
que majorem aditum contra Majestates V. S. babebit, ut etiam 
tempore Patris ipsius Trânsylvani habuit, si enim Majestates V 
S$. Hungariam aliquando liberam esse, et habere nolunt, Transyl- 
vania omnino liberanda est, et si indutiae Majestatum V. S. cum 
Principe Turcarum habitae, inspiciendae et considerandae sint 
quae quam firmae et stabiles sint, Vestris Majestatibus $. oplime 
constat, quidve in illis sperandum sit, V. Majestates S. ex : suo 
sapientissimo consilio clementer considerare possunt, quantum ab 
initio induciae Turcarum Christianis Principibus profuerunt, atque 
commodi adiulerunt, hoc idem decaetero exspectandum omnibus 
Christianis est, qui non inducias et conditiones pacis cogitat, sed 
occasionem sui commodi exspectat, Transylvano autem si Majes- 
tatum V. S. esset clemens voluntas, vel saltem ea, quae extra Tran- 
syivaniam nullo iure pro se usurpavit, ei adimerentur, dignum 
equidem foret praesenti justa occasione. 

Igitur Serenissime Reg. optimum fuit semper omnibus Prin- 
cipibus, occasione omnibus rebus, et cum occasio alicujus rei 
optima offertur, eam non spernere qua amissa non semper alia 
occurrere solet nunc autem optima quidem praeberetur occasio cum 
Imperator Turcarum ut etiam Dominus Despotes scribit, ad futuram 
aestatem personalem expeditionem contra Persam habiturus est 
interim cum ipse cum Persa, et filio agit, Deus fortassis eam 
gratiam praestabit, quam solae Majestates V. S. optaret . , 

Et V. S. Majestatem Deus altissimus felicissimam, atque in- 
columem conservare dignetur. Datum ex castris in expugnatione 
Castelli Ochwa, positis, 13 die lanuarii a. D. 1562. Ejusdem V. $. 
Majestatis fidelis et humilis servitor Franciscus Zay de Chemer, m. p. 

(In Arhiva Imperia!ă din Viena, publicat de 1, Kemeny, în Uj Magyar 
Muzeum, 1854, v. |i, p. 201 şi urm.) 

2 Februarie 1562. 
Preşedintele Camerei din Pojon către Maximilian. 

Serenissime Rex! Domine clementissime ! Immorialem fidem 
cum humillima subjectione! Etsi ad Majestatem Vestram incerta 
et ambigua scribere temeritatis est summae, tamen cum Celsitudo 
Vestra Regia mihi Lyncio discedenti, ut ad se quocunque de ge- 
nere negolii occurentis scriberem clementer iniunxerit, scribenda 
etiam hae popularia duxi.
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De Despota, deque novatione partium Transylvanicarum 
quae ego propter loci longinquitatem vel auditu tantum, commu- 
nique fama, vel interdum amicorum literis, atque significationibus 
accipio; quod si e loco essem, ubi res geruntur, vel ubi autem 
egi, plura Majestati Vestrae, et certiora scriberem et fortasse Dei 
auxilio aliqua rebus adjumenta adferre possein. 

De Despote haec feruntur, quod Turcarum Imperator ei Reg- 
num (Moldavia) adprobavit et vexillum pro more miserit, Alexan- 
drum ihesauro privaverit, ac ad Portam suam redegerit. Sed haec 
furate a Turca agi, ego mihi persuadeo. An enim Turca tum ex 
Serenissimo Polaniae Rege, tum ex Alexandro non clare inteliexit, 
hinc promotionem Despotae factam? An nescit cum eo Catha- 
fractos esse? Hispanos milites esse? Hungaricum equitatum et 
peditalum esse? Connivet ad praesens, quia rebus suis laboran- 
tibus id consultius duxit, a tempore capiendam censet hujus eventus 
corrigendi opportunitatem, nisi, guod Deus summus humanas co- 
gitationes dissipare solitus est, cum ipse hujusmodi praeclaras et 
admirabiles res ex parvis principiis operatur, ad finem suae glo- 
riae accomodatum, et Christianae societati salutarem (!). 

Rusellum ferunt in itinere esse, ac Vestris Caesareae, ac 
Regiae Majestatibus equos atque alia honoraria adducere, sed 
haec, ut praemisi, popularia. 

Antonium Zekel cum suo ordine ad XXI lanuarii domum 
reverlisse certum est. Meo quidem tenuissimo sensu praestaret et 
hunc, et caeteros veteranos Majestatum V. servitores' apud Despo- 
tam manere eousque, dum concepta nuper de Transylvania con- 
silia in effectum mandarentur. 

Agitatum esse intelligo inter Magnificos Dominos Franciscum 
Zay, Melchionem Balassa et Nicolaum Bathoreum, ut Castellis in 
circuitu collatis arce Koalo, Munkachs et Huzt occluderentur. Quod 
quidem hoc tempore opportune fieri existimo. Et initiv arcem Huzt 
circumvallandam castellis censerem, nisi Koalo obstet, quia ca 
recepta reciperetur Camera Salium in Maromarusio, imo si vel 
tantum ea occluderetur, salium proventus Majestatibus Vestris 
illico procederent. Nec est metus, ne alquae validiores Suppeliae 
obsidionem discuterent, cum omnis auxiliis aditus jam sit inter- 
Clusus, quando oppida Rivulus Dominarum et Zathmâr Nemethi 
in fide sunt, et potestate Majestatum Vestrarum et lvannes Se- 
cundus perturbato statu Transylvanis fidere non audet. Ea tamen 
arcium obsidio ita processura videtur, si Majestateş Vestrae aperte
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agere decreverunt, quod vix jam 'evitari poterii, cum ad hunc ter- 
minum res sunt adductae. | 

Certum habeo, Majestates Vestras rationes et consilia Domi- 

norum dictorum de illis arcibus tentandis, ex eorum scriptis copiose 

accepisse, atque etiam de Francisco Nemethi rem omnem a funda- 
mento cognitam habere quem ego : ex certorum hominum signifi- 
cationibus percipio ad fidem, atque obedientiam Majestatum Ves- 

trarum aut rediise, aut rediturum esse. I!lud erat pertimescendum, 

ne loannes Secundus Turcas accerseret, quod ego illum facturum 
divinabam, id quod jam res docuit ipsa. Aiunt enim illum jura- 

visse, se Turcas adducturum, atque ita injurias ulturum, vel si 

Turcica se religione initiari oporteat. Atque duo milia Turcarum 

non procul ad Tibiscum in promtu esse dicuntur. Sed in spem 

nemo Turcicum auxilium îlli plus nociturum, quam profiturum du- 

bitat, non tantum ob eam causam, quod si pereundum caeteris 

est, ipse primus perierit, verum etiam propterea quod Transylva- 

nos accersendis Turcis reddat a se alieniores; sciunt enim Tran- 

sylvani, Turcas jamdudum eam provintiam adfectavisse, et sibi 
ipsis dominium quaerere, et esse sublatam spem illos ejiciendi cum 

semel in provintia firma fixerint vestigia atque omnino totis animis 
jugum servitutis Turcicae refugiunt atque abominantur. Facile autem 
hinc liquet Turcas provintiae occupationem meditari,. quod, ut. fer- 

tur, Waradinum pignoris nomine, et certos nobiles obsides postulant, 

Eo magis maturandus est ergo cum Despota et Civitatibus 

Transylvaniae tractatus, et omni conventione praeveniendus Tur- 

carum in Transylvania ingressus, nam si Turca in ea provincia, 

quam tam longo tenipore, e tam aiflictim adpetiverunt, eam sine 

dubio msx Oitomanico imperio adaptabunt, atque etiam si ad 

tempus filium Regis loannis in ea patientur, prout ipsis commo- 

dum visum fuerit, tamen profecto vel Passam aliquem, vel Sangia- 

cum in eam cum valido praesidio imponent. Invenient ad id prae- 

textum, quo filium Regis Ioannis eludant. Igitur ipse se vult po- 
tenti brachio deiendere. Tenemus memoria, quali arte Solymannus 
Budam occupavit. Jam cogitandum venit, quantum possit veterrimus 
et formidolosissimus hostis ex ea provintia Regno Hungariae re- 
liquo, rebusque christianis incommodare. 

Credo equidem Despotam requisitum, omnem in hanc rem 
operam Majestatibus Vestris navaturam, neque commisurum, ut 
ipse quoque hinc seclusus et interceptus praeda fiat et mancipium 

Turcarum. Ad quem quidem qui mittatur? hominem cogitando,
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ego non invenio. Non ille quem nominavi, pro principali satis 
aptus non videtur. Sive autem unus sive duo mittendi videbuntur, 
id tecte faciendum esse existimo, ut etiam apud Despotam dissi- 
mulentur, potissimum propter Turcam. : 

„Deus optimus Maximus Majestati Vestrae cuncta fausta, et 
felicia largiatur. Datae Posonio 2-da die Februarii A. D.M. D. LXIL 

(Uj Magyar Muzeum, 1854, II, p. 208 şi urm,) 

17 Sepfemvrie 1562. 

- Heraclides Iacobus Basilicus Dei gratia Despotus Sami etc. 
regni Moldaviae princeps, Walachiae palatinus utriusque gentis 
dominus et haeres. 

Spectabiles sincere nobis dilecti Magnificus fidelis nobis dilec- 
tus Paulus Seckel capitaneus noster in Hungaria et in arce nostra 
Soczaviensi cum ei illis in locis uxor mortua sit liberis relictis petiit 
a nobis eius bona omnia ac liberos serenitatibus vestris commenda- 
remus, ne in bonis suis et omnibus, quae ibi sunt, damnum ulluim 
patiatur et nostra de causa singularem aliquam curam eorum omnium 
habeant, quod ut faciant, rogamus nos et vicissim seremtatibus vestris 
per omnia occasionem gratificari studebimus, quas bene valere op- 
tamus. 

Datum in oppido nostro Soczaviae. 17 Septembris anno 1562. 
Ex commissione principis despotae propria. Horatius Curio 

secretarius manu propria. . | 
Adresa: Spectabilibus et tamatis sincere nobis dileclis Con- 

sulibus et senatui Chassoviensi. 
(Tortenelmi Târ, 1901, pp. 111-115.) 

1563. 
(Cronica Săcuilor). 

Au scos pe Despot Moldoveanul din cetatea Suceava (Szin- 
thiva), pe cuvântul Regelui, dar n'au ținut cuvântul şi l-au ucis. 

16 Sepremvrie 1564. 
Noi; Simion şi Martin Nagy, foști argaţi ai lui Cristofor Po- 

lyak, cari am fost în cetatea Sucevei cu nenorocitul Despot, tot 
ce-am văzut, auzit şi ştim, tot ce-am înţeles în cetate şi în afară 
de cetate, în timpul nenorocirii lui Despot, mărturisim aici după
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credința noastră; căci ziua şi noaptea am fost împreună și toate 
acestea le-am petrecut laolzltă şi le ştim. 

Știm că domnul Martin Farkas a fost locţiitorul şi cel din- 

tâiu poruncitor după bietul Despot. Ştim şi aceia că pe Petru 

Devay Martin Farkas l-a ucis, a cărui moarte a fost apoi pricina 
răscoalei şi a complotului. împotriva lui Despot. 

Mai ştim apoi că Ungurii au voit să taie pe taţi Grecii, până 
la unul, ca să poată păstra cetatea, căci se temeau de Greci. Dar 

Martin Farkas zicea: „Nu-i tăiaţi, căci iată dușmanul cere cetatea ; 

să i-o dăm până o cere, căci mai târziu i-am da-o şi nu va 
primi-o“, 

Ştim apoi că îndată ce s'a răsculat cavaleria şi pedestrimea 
împotriva lui pe față, tot atunci au ales pe Martin Farkas coman- - 

dant în contra lui Despot şi s'a spus că toți să asculte de el. 

“Mai ştim şi aceia că Martin Farkas cu cei de subt asculta- 

rea lui au jefuit averea lui Despot; că Martin Farkas făgăduise 

că se va face „poartă dreaptă“, pe care să ieşim cu tot avutul 

nostru. Ei spunea că duşmanul se va retrage la o depărtare de 
trei mile şi ne îmbărbăta cu vorbe de acestea: „Dușmanul ştie că 

aveţi argint, aur şi scule din belșug. Dar iată a jurat fiul regelui 

(loan Sigismund), cu generalii săi, şi Voevodul, cu vlădicii şi 

boierii, că vă iasă să treceţi nesupăraţi cu tot ce aveţi“. 

Darabanţii s'au bucurat mult de această slobozenie şi s'au 

pornit şi mai tare împotriva Domnului, mai ales că aveau la ei 
aur şi argint din destul. | 

Dar nu fu aşa cum a spus Mantin Farkas, căci în ziua ur- 

mătoare n'a dat voie să se facă „poartă dreaptă“, ci ne-a vârât 

prin deschizătură, pe sărmanul Despot şi pe noi toţi. 

Mulţi ziceau că ar trebui să ieşim pe poartă, cum ne-a fost 

înțelegerea. Dar el la acestea răspundea că ar fi ruşine pe capul 
lui cărunt, dacă s'ar face altcum, căci au trecut cele douăsprezece 
ceasuri, 

Ştim şi am auzit cu urechile noastre cum Diacul Mătiaş, ma- 

estru plătitor, a zis către Martin Farkas: „Domnule Martin, toţi ne 

jucăm cu viața. Deaceia hai să cetim scrisoarea care spui că o ai 

drept salv-conduct, dată d-tale din partea Românilor“. Martin Far- 

kas i-a răspuns, strigând: „Ce grijă ai d-ta de aceasta? De scri- 

soare e ireaba mea! Aşa te lovesc în cap cu bâta asta, fecior de 

lele ce-mi eşti, că îndată te iea dracul!“.- Bietul Diac Mătiaş a 
început a plânge, când auzi înjurătura şi înțelese trădarea,
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In sfârşit pricepu şi nenorocitul Despot că, fără doar şi poate, 
vreau să-l dea pe mâna dușmanului. Atunci căzu în genunchi şi 
începu a-l ruga să aştepte numai o săptămână ori cel puţin patru 
zile. „Dacă nu-mi daţi ascultare, trageţi mai bine sabia”mea şi mă 
tăiaţi voi, decât să mă daţi la o peire atât de ruşinoasă!“. Dar 
n'a folosit nimica, căci Martin Farkas s?a prefăcut că e nebun; 
îşi uda capul cu apă şi stând lângă nenorocitul Voevod, nu spu- 
nea nici o vorbă. 

După ce a fost tăiat Despot, a zis Mihai Ratz, un căpitan al 
fiului regelui, către Martin Farkas: „Martin Farkas, n'ai făcut bine 
că ai dat pe Despot în mâinile dușmanilor săi. Zău, n'aş fi cre- 
zut despre tine că eşti în stare să faci aşa ceva; altfel de om 
te-am ţinut“. Martin Farkas a răspuns : „Văd că n'am făcut bine: 
nu ştiu, dracul mi-a luat minţile, dar nu trebuia să săvârşesc 
acest lucru“. La aceasta a adăugat Mihai Ratz: „Când a scos pe 
Despot afară din cetate, îl trimeteam îndărăt, de nu ne temeam 
de Români. Am văzut însă că voi sânteţi hotărâți să vă daţi stă- 
pânul pe mâinile duşmanului, deaceia nu i-am putut da nici-un 
ajutor. Barem trei zile de mai țineaţi cetatea! Acum ar trăi Despot, 
căci până atunci sosia Laski cu ajutor şi noi nu l-am fi aşteptat 
acolo“. 

Noi, Simion şi Martin Nagy, alta nu ştim decât aceia ce am 
scris aici. Putem spune cu credință tare că Martin Farkas a mers 
să pacteze cu duşmanul, el a făcut învoiala, el a predat cetatea 
şi din pricina lui am fost pierduţi cu toții. 

Pe dos e scris de altă mână: Fassiones ad instantiam Lau- 
rentii lakus contra Martinum Farkas, die 16 septembris auditae, 
1564. 

(Originalul se află în Arhivele orașului Caşovia, No. 2482). 

12 Augusr 15624. 

Nicolae Sabo mărturiseşte că el ştie sigur că Domnul l-a 
făcut pe Martin Farkas hotnog, şi-a dat poruncă să asculte toți 
de dânsul, ca şi de Domnul însuși. Ori şi ce mişcare au pornit 
alții, el trebuia să-i rămână credincios, căci Domnul în nimeni nu 
s'a încrezut așa ca și în Martin Farkas. 

Nu ştiu însă de ce l-a ucis pe Petru Devay, căci Martin 
Farkas l-a atacat și cu gura şi cu arma. Dacă n'ar fi ucis pe Pe- 
tru Devay, noi am fi scăpat teferi. Dar uciderea lui Petru Devay 
a fost pricina primejdiei noastre, căci pentru moartea lui s'a re-
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-voltat mulțimea. Eu am zis către domnul Laurenţiu: „Domnule 

Laurenţiu, vino să vedem ce s'a întâmplat“, — căci tocmai atunci 

mutau mulțimea, de tot felul de neam, din fortăreaţa interioară, 

unde locuia Domnui. Am întrebat: „Noi putem rămânea 2“, Ni s'a 
răspuns: „[)-voastră puteţi rămânea“. 

Poporul l-a ales de comandant pe Martin Farkas. Nouă nu 

ni-a plăcut că e, în aceiaşi vreme, şi locţiitorul Domnului şi capul 
poporului revoltat. 

Intr'aceia, nu ştiu, din porunca lui Martin Farkas, ori din a 

cui poruncă, a ieşit din cetate loan Horvath. Eu însă cred că n'ar 

fi mers de nu-l trimetea Martin Farkas, dar puteţi să-i întrebaţi, 
din a cui poruncă a mers? 

Ştiu că Valentin Nagy s'a mâniat şi s'a intors în şanţ, dar 

nu știu ce-au isprăvit cu dușmanul. 

În ziua când a fost ucis Petru Devay, poporul răsculat a jăfuit 

Vistieria Domnului, a tăiat frânele şi şelele aurite şi le-a împărţit 

între sine. Au jăfuit şi averea doctorului, căci fiind sfetnicul Dom- 

nului—spuneau ei—, e vrednic să fie şi el ucis. Vede Dumnezeu 
ce fel de locţiitor a fost acesta (Martin Farkas) Voevodului, căci 

încă l-a păzit ziua şi noaptea, ca să nu poată fugi. Căci Domnul 

ar fi scăpat, dacă l-ar fi lăsat să meargă, dar ei l-au păzit şi mai 

straşnic, ca să nu fugă, zicând: -„Dacă-l lăsăm să plece, aici pie- 

rim cu toții“. 

Când zăceam bolnav în casa lui Paul Sechel, ştiu oamenii 

noştri că au venit la mine Martin Farkas, Cristofor Polyak, loan 

Horvath şi alţii, cari au fost acolo, şi m'au întrebat: „Dragă prie- 

tene, ce-i de făcut?“. lar eu le-am răspuns: „Câtă vreme ţin pro- 

visiile, să nu ne dăm. Carne de cal avem destulă, pe lângă aceia 

şi alte alimente; apoi poate ne vine și Dumnezeu în ajutor. Dacă 

ni se vor isprăvi provisiile, vom face ieşirea cu armele; cine va 

avea noroc de la Dumnezeu să scape, va scăpa, dar să nu poată 

zice nimeni că am fost vânzătorii stăpânului nostru“. Nu ştiu apoi 

ce s'a mai întâmplat, căci eu -n'am luat parte la nici o sfătuire. 
Văd numai că vine la mine Martin Farkas şi-mi zice; „Tovarăşe, 

am isprăvit bine totul“. Zic: „Cum?“. El mi-a răspuns: „Aşa 

că ne lasă să ieşim din cetate cu tot avutul în termen de trei zile; 

pe Domn nu-l dăm în mâna duşmanului, ci a ceaușului, care-l 

va duce la Sultanul. Pe aceasta a jurat Voevodul (Tomşa) şi fiul 

regelui cu toţi vlădicii, că ne lasă să ieşim nesupărați cu tot avu- 

iul, numai să le dăm pe Domn; fac şi podul pe care să trecem“,
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„Dar din vorba aceasta nu s'a ales nimic. D-voastră puteţi vedea cine a fost pricina morţii lui Despot şi a capitulării cetăţii. Domnul doar s'a fost rugat să ţinem cetatea numai o săptămână, ori cel puţin patru zile. Ba chiar şi loan Horvath l-a rugat pe Martin Farkas să nu predăm cetatea, până țin provisiile, cum îi sfătuisem şi eu. | 
- Ştiu bine că Martin Farkas a ieşit din cetate cu tot avutul său, ba a dus şi pe al Domnului, cu toate că el susține că n'a dus nimic, afară de o şea cu piele de jder. Dar şi acum are la el trei și în Bistriţa a vândut un ulcior (vas aurit) cu 160 de flo- rini, care plătia mai mult de 500 fl. Pe noi însă ne-a despoiat de toate. De-aici se poate vedea că el n'a fost cu credinţă nici către Domnul său, nici către noi. N'am aşteptat să se pună el garant pentru noi la Radak, dar nu s'a căzut ca tocmai el să ne dea pe mâna iui Radak, cum am înțeles de la Fiizy şi de la alţii. El a fost causa că am stat în închisoare şi, neîndestulându-se cu pa- gubele ce le-am suferit acolo, ne-a mai şi despoiat de tot avutul nostru. 

Despre Laurenţiu Kis nu ştiu nimic, nici n'am auzit să-i fi dat un galben. barem Domnul, căci aş fi ştiut, fiindcă am fost tot împreună și am zăcut la un loc, când am fost răniţi. Ştiu bine că Domnul i-a fost dator cu mult, dar nu ştiu cine-i va plăti pentru pagubă, căci şi pe el l-au despoiat de tct ce i-a dat Domnul. Nu ştiu ce legătură a fost între Martin Farkas şi Petru Se- chel, căci ei au fost capii. D-voastră să mă iertaţi, dar eu trebue să vă spun adevărul, EI însuşi nu va putea tăgădui, dacă âre credință, că toate acestea s'au întâmplat aşa, ba poate şi mai şi decât cum îmi vine mie în minte acum. Toţi am fost păgubiţi, nu ştiu din ce pricină, dar ni s'a pierdut avutul şi a pierit stă- pânul nostru. | 
După ce am ieşit la Ardeal, în mai multe locuri am întâlnit darabanţi cari au fost cu noi la predarea cetăţii. Ei ziceau: „Mai bine ne puneam capătul singuri acolo decât să mâncăm pâinea cu alâta ruşine, căci nimic nu sa împlinit din ceiace a spus 

Martin Farkas“. 
Exibitae augusti mensis die 20 per eundem Nicolaum Sabo familiarem: in nomine sanciae et individuae Trinitatis fassus est sic scire negotium se habuisse ut intro scriptum est, ad instantiam Laurentii lakus, 1564. 

(Originalul se află în Arhivele orașului Cașovia No. 2482)
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2 August 1562. 
Ceiace ştiu eu, Mihaiu Fiizy, în chestia lui Martin Farkas, 

fiind argatul lui Despot pe vremea aceia, mărturisesc în următoa- 
rele: Bietul Despot l-a numit pe Martin Farkas comandant şi loc- 
țiitor al său, aşa că după Domn de la dânsul atârnau toţi şi as- 
cultau de el ca de o căpetenie. Acest Martin Farkas, lui Despot 
i-a jurat credință pe viaţă şi pe moarte. 

Pricina nenorocirii ce a urmat a fost uciderea. lui Petru 
Devay, iar vinovat pentru moartea acestuia, după cât am înţeles 
eu, ma fost nimeni altul decât Martin Farkas. EI i-a pârât pe 
Petru Devay înaintea Domnului în felurite chipuri, şi cu aceste 
pâri mincinoase, făcute din frică, i-a pricinuit moartea. Am înţeles 
anume că l-a pârât pe Petru Devay c'ar fi vorbit de pe ziduri cu 
duşmanul, fără știrea Domnului. E adevărat că a vorbit, dar la 
porunca lui Martin Farkas. Căci el de mult îşi bătea capul să 
piardă pe Petru Devay, fiindcă tare se temea de el. De aici s'a 
început întreagă nenorocirea lui Despot. 

Când a ucis Martin Farkas pe Devay, toți oamenii'cetăţii au 
alergat la faţa locului, întrebând pentru ce şi cine l-a ucis; 

Poporul s'a tulburat şi s'a mutat din cetatea . din lăuntru în 
cetatea din afară şi numai decât au ales de comandant pe Martin 
Farkas. Dacă ar fi ştiut poporul din cetate că ela ucis pe Petru 
Devay, l-ar fi tăiat bucăţi pe loc. 

După ce acum toți asculiau de el, Martin Farkas trimese pe 
loan Horvath și loan Sydo la dușman, cu care a. vorbit din po- 
runca lui Martin Farkas, dar după cât ştiu, m'au făcut nici bine, 
nici rău. Dar după aceia Martin larkas, locţiitorul Domnului fiind, 
a ieşit din cetate împreună cu Petru Sechel, loan Horvath şi Va= 
lentin Nagy; isprava însă au făcut-o numai acești doi: Martin 
Farkas cu Petru Sechel. Când s'au întors în cetate, unii dintre 
fruntaşi n'au aprobat pasul făcut, dar Martin Farkas a zis că el 
porunceşte ; trebue să se întâmple. ce vrea el, căci doar el e capul, 
Spuse apoi că totul e în regulă şi arătă două scrisori. Una ziceau 
că e scrisoarea Voevodului Tomșa, a viădicitor şi . boierilor lui, 
iar cealaltă a fiului Craiului Ioan şi a căpitanilor săi. 

„lată ce făgăduiesc“—zise el—,fiul craiului cu. căpitanii, tot 
asemenea Tomşa cu boierii și vlădicii: Ştim că aveţi aur, argint, 
bani şi scule din belşug; dacă predaţi cetatea, vă: lăsăm să ieşiţi 
nesupăraţi cu toate, ba încă vă mai dăm și noi daruri. Dacă cineva
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dintre voi vrea să rămână în simbria Voevodului, a fiului Craiului, 
va avea simbrie. Pe aceia cari nu vreau să rămână în slujbă, fiul 
Craiului îi va petrece în Ungaria“. Dar pentru aceia n'a cetit nici 
O scrisoare. 

Auzind aceasta, toţi s'au bucurat, fiindcă bani aveau destui, 
şi îndemnul lui Martin Farkas a prins cu atât mai curând, fiindcă 
s'au fost înstrăinat de bietul Despot. 

Când privi Domnul din palai şi văzu oştirea (lui Tomşa) 
românească umblând slobodă prin piaţa oraşului și pe lângă şan- 
rile cetăţii, fără nici o frică de cei din lăuniru, chemă la sine pe 
Martin Farkas. Eu am auzii totul, căci eram acolo de față. Bietul 
Despot l-a întrebat: „Doară aţi predat cetatea, Martin Farkas ?“. 
Acestia a răspuns: „A fost predată, dar nu Ştiu de cine“. Atunci 
Domnul trimese pe Martin Farkas să întrebe cine a predat cela- 
tea fără știrea lui şi a poruncit să împuşte asupra inamicului, 
Martin Farkas s'a întors şi i-a spus că nici unul nu mărturiseşte, 
ci aruncă vina unii asupra altora. Şi sărmanul Domn îşi pusese 
în el toată încrederea și i-a pus pe toţi subt ascultarea lui atunci 
când a jurat că-i va fi slugă dreaptă şi credincioasă. N'ar fi tre- 
buit să intre în vorbă cu dușmanul fără şlirea Domnului său. Ştie 
el ce-a isprăvit, căci fapta bună dă rod bun, dar fapta rea nu 
poate da rod bun. 

Atunci s'a convins în sfârşit şi Domnul că a fost vândut. 
Zise deci lui Martin Fa:kas: „Acum, dacă aţi săvârşit lucru fără 
ştirea mea, mântuiţi şi viaţa mea împreună cu a voastră“. La 
aceasta Martin Farkas a zis: „lată, mă duc, Măria Ta, şi-o să. is- 
prăvesc bine totul“. Din nou vorbi bietul Despot: „Dacă-mi scă- 
pâţi viaţa odată cu a voastră, chiar dacă rămânem săraci numai 
în cămăşi, ne va fi cinste şi cu ajutorul lui Dumnezeu prietenii 
mei o să vă întoarcă pagubele. Dar, dacă vreți să mă dați pe 
mâna duşmanului și voi băga de samă că vreau să mă faie, am 
să strig tare și să protestez că fără ştirea şi învoirea mea aţi pre- 
dat casa Impăratului şi pe mine. Dacă săvârșiți acest păcat, că 
mă dați pierzării, Dumnezeu vă va pedepsi până în a șaptea “viţă 
şi sămânță“. Martin Farkas merse apoi să întocmească bine lucru- 
rile, privitor la soarta bietului Despot, a cărui moarte o dorea cu 
însetare. S'a întors din nou şi a zis Domnului: „Măria Ta, am 
rânduit lucrul bine, privitor la Măria Ta. Niai să te temi Măria 
Ta de nimeni, căci ceaușul te va duce la Impăratul împreună cu 
cei ce vreau să te însoțească. Şi eu vin cu Măria Ta la Impăratul:
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să nu-ţi fie teamă. Intreagă oștirea duşmană se va retrage la de- 
părtare de trei mile, pentru mai multă încredere“. 

Auzind Domnul acestea, zise: „Eu vreau să vorbesc chiar 
aici cu ceauşul Preaputernicului Impărat“. Martin Farkas însă nu 
se învoia nicidecum, ci zicea: „In momentul când vei ieşi Măria 
Ta din cetate, ceaușul Impăratului va veni înnaintea Măriei' Tale 
şi te va lua în primire“. 

Bietul mieu stăpân, înțelegând trădarea învederată, seara târ- 
ziu se pregăti cu şaisprezece soți să meargă unde-l vor duce ochii, 
doar îl va scăpa Dumnezeu din mâinile duşmanilor săi. Prinzând 
de veste despre aceasta, Martin Farkas cu. tovarășii lui îl rugau şi 
se lingușeau să nu meargă. Când cu toate acestea voia să plece, 
Martin Farkas zise: „Mai bine să moară un om decât să piară 
atâţia creștini“. 

Nu l-au lăsat deci să plece, ci au pus păzitori la uşi şi fe- 
restre, ca să nu poată pleca până în zori. Dimineaţa următoare, 
sculându-se bietul Domn, s'a cuminecat ca un bun creştin, îm- 
preună cu doctorul şi cu Dumitru. Atunci veni Martin Farkas cu 
Petru Sechel şi zise: „Imbracă-te, Măria Ta, în hainele cele mai 
scumpe şi iea-ți în buzunar pietre preţioase, ca să le ai Măria Ta 
la îndemână, căci ceaușul Impăratului te va lua în primire şi ni- 
meni nu se va atinge de avutul Măriei Tale şi va fi Măria Ta şi 
acolo Domn“. 

Intr'aceia se apropia ora douăsprezece, la amiazi. Zise deci 
Martin Farkas: „Bateţi tobele, şi toți oamenii să iasă prin des- 
chizăturâ“. 

In seara premergătoare, când voia să fugă, i-a rugat în ge- 
nunchi Domnul, să nu-l dea pe mâna dușmanului încă trei zile. 
Căci cu duşmanul aşa a fost înțelegerea: să se facă în zid o 
poartă şi prin aceia să ieşim. Dacă s'ar fi tăcut poarta, cum a 
fost învoiala, bietul Despot ar fi fost scăpat, căci treceau trei zile 
până se isprăvia poarta şi până atunci primiam limbă, fiindcă 
Laski era la patru mile depărtare cu ajutorul. Dar Martin Farkas 
nu voia să șiie nimic de toate acestea, ci umbla încoace şi încolo 
cu buzcuganul în mână, strigând: „Au trecut douăsprezece ore; 
ar fi ruşine pe capul meu cărunt dacă am face alifel, căci au 
trecut douăsprezece ore“. Aşa mâna Martin Farkas pe bietul Domn 
dindărăt, ca un călău. lar, după ce a fost scos din cetate, l-au 
dus, nu la Împăratul, nici la ceauș, ci l-au dat pe mâna lui Tomşa, 
care l'a scos din oraş și acolo Pa tăiat. lar pe noi ne-au închis
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în frei case şi ne-au despoiat de tot ce aveam. Îde el însă şi de 
Petru Sechel nu s'au atins, nici de avutul lor, ci i-au lăsat slo- 
bozi, dăruindu-le cai şi bani. Nouă însă nu ne-au dat, ci ne-au 
golit de tot ce aveam. | 
“Şi averea Domnului tot Martin Farkas a prădat-o întâiu, luând 
tot ce-a voit, dar eu n'am văzut să fi luat cineva ceva de la el. 
A mers apoi la palatul Domnului şi a luat un lighian aurit, pe 
care Va vândut sluga lui, Cristofor, în Ardeal, în oraşul numit 
Bistriţa, cu 160 fi. 

Mai departe se poate vedea că Martin Farkas nu la porunca 
Domnului a predat cetatea, că Domnul, văzând trădarea aceasta 
mare, a zis: „Dacă voi nu voiţi să rămâneţi, mergeţi cu Dum- 
nezeu din casa mea ; cred că se vor afla între Unguri cari să ră- 
mână. Dar ştiu că Românii și Grecii nu vor pleca de bunăsamă. « 
Dar Martin Farkas zicea: „Nu aşa, Măria Ta, ci cum am făcut eu 
înțelegerea“. i 

| Ilic est fassio nobilis Michaelis Fiizy, etc., în scriptis senatui 
Chassoviensi, 2 augusti per ipsum porrecta, quam ipse 'iuramento 
a lectura in nomine sanctae et individuae trinitatis prestito con- 
firmavit ad instantiam Laurentii lakus. 1564. 

3 Decem vrie 1564. 
Eu, Stanciul, care am fost ziua şi noaptea cu Măria Sa Des- 

pot, căci i-am fost aprod (inaş), adecă am fost într'o casă cu el 
şi am slujit Măriei Sale. | | | 

Deaceia dau seamă cu dreptate de tot ce-am văzut, auzit 
şi ştiu. | | i 

Eu am fost în casa lui Despot, când venea Martin Farkas 
şi-l pâra pe Petru Devay şi-i tot şoptia în urechi sărmanului meu 
stăpân, până ce l-a chemat odată la sine pe Petru Devay. Atunci 
Martin Farkas a aşezat după uşă pe Maur, ca în clipa când va 
intra, -să-l izbească cu buzduganul de după ușă. Când a intrat 
Petru Devay, Maurul l-a lovit de două ori, dar acela a smuls bâta 
din mâna Maurului. Când a văzut aceasta Martin Farkas, a sărit 
ăsupra lui Petru Devay, l-a străpuns cu sabia și l-a ucis. Devay, 
inainte de a fi ucis, a sbierat de l-au auzit cei din cetate. Eu am 
șters sângele și am dus cadavrul cu un om, de l-am ascuns în- 
trun dulap. Darabanţii și călăreţii au alergat la fața locului şi au 
păşit fățiş în contra lui Despot, cerând să dea sama pentru ce a
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fost ucis Devay. N'a spus altă pricină, ci a luat tot asupră-şi, 
zicând că el l-a ucis. Căci vicleanul Farkas l-a pus pe Despot să 
jure că nu-l va descoperi. Dacă ar fi spus că Martin Farkas Pa 
ucis, acolo- pe loc l-ar fi-tăiat. Dar Despot şi-a ținut cuvântul, 

Ştiu şi aceia că cei din cetate, împotriva lui Despot, au ales 
de comandant pe Martin Farkas. Şi, îndată, a. jăfuit comoara lui 
Despot, el împreună cu tâlharii lui. Atunci bietul Despot a. frimes 
Oameni între răsculați, ca să. asculte ce vorbesc. Aceştia,. întorcân- 
du-se, i-au spus că Martin Farkas vorbia astfel: „Am prădat ave- 
rile lui Despot; dacă va izbuti să scape, vom peri toți,. pâră la 
unul. Să lucrăm însă împreună să nu scape, ci să moată,. căci, 
dacă scapă trădătorul, noi. suntem pierduţi, fiindcă soseşte Lasky 
cu ajutorul“. | a 

Știu şi aceia că Martin Farkas a mers cu Petru Sechel, fără 
învoirea lu: Despot, la duşman şi a făgăduit cetatea şi pe Despot 
cu doisprezece soți. Astfel acest blăstămat vânzător a pierdut pe 
Despot, ţara întreagă şi p2 mulţi viteji. Cei din cetate credeau în 
vorba lui, ca în Sfânta Scriptură. Căci el amăgea pe cei din ce- 
tate cu vorbe de acestea: „Uite, ne-am înțeles (cu inimicul) . să 
vă iase să ieşiţi în pace cu tot avutul.vostru; nici lui Despot nusi 
vor. face nici-un rău, ci-l vor duce înaintea Sultanului“ Şi. lui 
Despot i-au vorbit tot aşa,. dar sărmanui Despot nu.i-a crezut, 
fiindcă şiia că l-au vândut. Bietul Despot a căzut de două. ori în 
genunchi înaintea lor şi i-a rugat: „Nu se află o slugă credin= 
cioasă, care să-mi i-a capul cu sabia mea însă-mi, ca să nu fiu 
dat unei morţi atât de ingrozitoare ?“. Ba şi-a. luat şi gulerul, ca 
să-i poată tăia capul. În ziua premergătoare, Despot s'a. fost pre- 
gătit, cu câţiva tovarăşi, ca să iasă prin deschizătuă şi să meargă 
undeva ; eu încă eram cu el, căci aşa i-a fost dorinţa. “Dar, tând 
a piins de veste Martin Farkas cu hoţii Iu, „i-au sărit în cale zi- 
cându-i: „Unde vrei să mergi, Măria Ta? N'ai să mergi. Nu se 
măi poate. Mai bine să moară un om decât să piară. atâția creș- 
tinil, - i 

Apoi a pus păzitori la uşi și ferestre, ca să nu se poată de- 
părta. Când a văzut Despot că e înconjurat de duşmani în lăun- 
tru ca. şi în afară. a căzut din nou în genunchi, piângând şi ru- 
gându-i să-i taie mai bine capul. Zicea: „Mergeţi voi afară . din 
cetate ; toate averile mele fie aie voastre. Voi rămânea cu Grecii 
şi cu ceilalți, cari îmi sunt credincioși; rămân eu şi ţin. casa, 
până îmi sosește ajutorul“. Când auziră aceasta Martin Farkas -şi 

18
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tovarășii lui, mutară pe toţi oanienii din fortăreaţa internă în cea 
externă, ca nu cumva Despot. să ia putere asupra lor. De aceia 
au dat poruncă aspră, ca subt pedeapsă de moarte să nu cuteze 
cineva a merge la Despot. Au rupt lăcăţile de pe pivniţi şi au 
băut îngrozitor de mult. 

Spune apoi Martin Farkas că Laurenţiu Kis ar fi prădat vis- 
tieria şi ar fi luat vasele de argint, aurite, ale lui Despot. Cu ce 
obraz poate spune astfel de minciuni, când ştie Dumnezeu şi ştiu 
oamenii că el n'a jăfuit nicăiri nimic? Dar, chiar dacă ar fi vrut 
să jăfuiască, n'ar fi aflat nimic, căci le furase Martin Farkas toate 
înainte. Ştiu despre ce vase vorbeşte Martin Farkas. Pe acelea le-a 
legat Despot într'o pătură albă Şi mi le-a dat, zicând: „Mergi şi 
du-le gazdei mele, Laurenţiu Kis, căci îi datoresc mult“. Eu am 
voit să le duc, dar n'am putut, căci erau prea grele; le-am dat 
deci unui uşier grec, orb de un ochiu, cu numele Pavel. De aceia 
Martin Farkaș pe nedrept invinuieşte pe Laurenţiu Kis. Eu mărtu- 
risesc că nimeni n'a fost cu atâta credință față de Despot ca el, 
până în sfârșit. Căci, de și zăcea rănit de moarte, totuşi s'a co- 
borit şi a strigat: „Vitejilor, băgaţi de samă ce faceţi! Vă conjur 
pe numele lui Dumnezeu, gândiţi-vă la cinstea voastră, căci după 
astiel de faptă cum veţi mai mânca pâinea în Ungaria? De-ar fi 
să ieşiţi de aici numai în cămaşă, tot apărați viaţa stăpânului 
vosiru“, 

Asia ştiu eu, aceste lucruri, şi le-am scris în rând, nu de 
dragul ori prietenia cuiva, ci după dreptate. 

Attesiatio contra Martinum Farkas homicidam pro Laurentio 
Kiss facta sub iuramento coram senalu, die 8 decembris 1564. 

(Originalul se află în Arhivele orașului Caşovia, No. 2482/c.) 

8 Decemvrie 1564. 

luramento desposito coram senatu facta est haec fassio die 8 
decembris 1564. 

Eu, Ştefan Horvath, care am fost căpilan de pedestrime al 
bietului Despot şi acum sunt sluga credincioasă a Măriei Sale 
d-lui Menhert Balassa, mărturisesc cu credință, după dreptate, tot 
ce-am înţeles, văzut şi auzit despre nenorocirea lui Despot. 

Intâiu de toate ştiu că bietul Despot a numit pe Martin Far- 
kas conducător, mai mare peste toţi, și a poruncit să-l asculte ca 
pe el însuși.
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Ştu bine că Martin Farkas a ucis pe Devay, a cărui moarte 
a pricinuit căderea lui Despot, - Căci eu mă aflam atunci în. dor- 
mitorul lui Despot, din care puteai trece în cămara domnească, 
Dintr'odată auzii acolo zbierete și lovituri. Incercaiu să sparg uşa, 
dar nu izbutiiu. Intr'aceia numai iată că văl pe bietul Despot că 
iese înaintea mea cu lancea în mână, zicându-mi: „Blăstămatul 
Petru Devay a voit să mă răpună cu sabia. leşirăm pe uşă cu 
Despot, dar în clipa aceia săriră la mine darabanţii, strigând: 
„Săi, Ştefan Horvath, tu ai ucis pe Petru Devay, care a plăut cât 
zece ca tine“, Despot căzu în genunchi şi zise către darabanţi: 
„Taiaţi mă pe mine, înainte de a omori pe Ştefan Horvath, căci 
el nu-i vinovat, pentru ce voiţi să-l ucideţi «. 

Pricina morţii lui Devay “a fost următoarea: Martin Farkas 
a făcut prinsoare cu Petru Devay, zicând că el îşi pune capul «le 
nu soseşte ajutorul în timp de trei săp:ămâni. Au trecut trei săp- 
tămâni şi ajutorul tot n'a sosit. A mai zis odată Martin Farkas: 
„Să-mi tăiaţi capul, de nu vine ajutorul peste trei zile“. Petru 
Devay a spus atunci, aşa în glumă: „Martin Farkas, tu n'ai cap, 
Căci ţi-lam câştigat eu“, Dar Martin Farkas n'a luat vorba de 
glumă şi asta a fost pricina morţii lui Patru Devay, căci l-a pârât 
într'una înaintea lui Despot. N 

După ce a murit Petru Devay, toţi cei din cetate s'au sculat 
împotriva lui Despot şi voiau să ne taie pe toţi. In mijlocul aces- 
tor tu'burări loan Horvath, loan Sydo şi Valentin Nagy au ieşit 
din cetate şi au mers în tabăra inamicului, unde au spus despre 
uciderea lui Devay, dar n'au încheiat nicio învoială, S'au întors 
toți trei și apoi cu mic cu mare au ales pe Martin Farkas de con- 
ducător şi ascultau de el, orişice voia să facă. Înţelegând acestea 
Despot, s'a pregătit, către sară, cu--câţiva soţi, să iasă din cetate. 
Când au prins de veste 1ăsculaţii, cari ascultau de Martin Farkas, 
nau voit să-l lase. Au pus păzitori la uşi şi la ferestre Şi zâvor 
pe uşa Camerei în care locuia Despot; l-au păzit să nu poată 
merge nicări. Despot se ruga să-l lase să piece: chiar dacă ar 
fi să-l prindă, cel puţin nu va imputa nimănui. Dar nu l-au lăsat. 
Martin Farkas asculta, dar se prefăcea nebun şi nu zicea nimic 
către răsculați, de şi el era comandantul, 

Ştiu bine că acest Martin Farkas a mers de două ori la ina- 
mic. Mai pe urmă m'am luat şi eu, în ascuns, după el, ca să aflu 
ce va face şi ce va vorbi. Acolo Martin Farkas la început tăgă- 
duia că Despot s'ar afla în cetate. Când a văzut însă că aceia se
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mânie şi zic că nu vor ciuța pe nimeni, atunci se îndreptă către 
Ladislau Radak, Toma Datzo şi către boerii de frunte ai lui Tomșa: 
Veveriţa şi Spătarul, zicându-le: „Mă mir că d-voastră, oameni 
vechi în slujbă, nu mă înțelegeţi“. Şi în vremea aceia. trăgea cu 
ochiul către Radak, ceia ce însemna că Despot e în cetate. 

Ladislau Radak zicea: „Eu nu ieau răspundere pentru avu- 
tul proştilor acelora; destul că le vom cruța viața, şi dacă vor 
pierde avutul. Dar Tomşa vrea întâiu de toate să-i daţi în mână 
pe Despot și pe cei doisprezece soţi ai lui.« Sărmanul nostru stă- 
pân a aflat toate acestea de la mine şi de la alţi credincioşi ai săi. 

Veni apoi Martin Farkas și vorbi asifel către pedestraşi și 
călăreți: „Vitejilor, iată că am aranjat totul bine: ne lasă să ieşim 
din cetate cu tot avutui nostru, argint, aur, bani Şi haine, şi mi-au 
făgăduit că oastea românească se va retrage la o depărtare de trei 
leghe pentru mai mare încredere. Şi nici lui Despot m'au să-i facă 
niciun rău, ci are să-l ia în primire ceauşul şi să-l ducă la im- 
păratul.* 

Când auziră acestea cei din cetate, se bucurară mult, căci, 
după ce jăfuiră Vistieria Domnului, aveau la ei multă avere. Martin 
Farkas îl amăgea pe bietul Despot că-l va lua în primire ceauşul 
şi-l va duce înaintea Impăratului. Dar . bietul Despot nu credea 
nimic din toate acestea; ştia bine că-l vor da pe mâna duşma- 
nului său. Se cuminecă deci ca un bun creştin şi luă cina Dom- 
nului şi, ieşind din biserică, zise: „Vitejilor, iată sabia mea, doar 
se va găsi între voi cineva să-mi ia viaţa, ca să nu fiu dat unei 
morți atât de îngrozitoare. lată îi dau scrisoare că Domnii nicio- 
dată nu vor pomeni de moartea mea. Ori faceţi alta, vitejilor, aş- 
teptaţi o săptămână, ori și mai puţin: patru zile, căci doar până 
atunci îmi va trimete Dumnezeu ajutor.“ Dar n'au făcut nici una, 
nici alta, ci nebunia cea mare. Au îmbrăcat pe nenorocitul Despot 
Şi au plecat cu el. Dar Martin Farkas mai făgăduise și aceia că 
va face „poartă dreaplă“, prin care să ieşim, dar nu s'a ținut de 
cuvânt, ci i-a scos pe toți prin deschizătură. Ziceau unii: „Nu 
ni-a fost așa vorba, să ne vârîm plin deschizătură.“ Dar el răs- 
pundea: „leşiţi numai pe acolo. Au irecut douăsprezece oare, nu 
aduceţi ruşine pe capul. mieu.« 

Așa au scos pe Despot din cetate, iar Românii şi servitorii 
fiului regelui l-au dus dintre noi și l-au tăiat, 

In sfârșit îndrăznește acest Martin Farkas să spună că are la 
dânsul scrisoare de la Despot. Știu că a cerut de la el, când s'a
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cuminecat, scrisoare, în care să scrie principelui în interesul lor. 
Bietul Despot însă a clătinat numai din cap și a ieşit prin des- 
chizătură, mergând la moartea sigură, Barem să nu spună că are dela 
Despot salv-conduct, câci doar se cunoaște scrisoarea lui Despot. 

Privitor la Ladislau Kis mărturiseşte ca şi cel precedent, 
Am uitat să spun că Martin Farkas, întorcându-se din tabăra 

dușmană, a mai zis: „Fiul regelui ne lasă să plecăm nesupărați. 
Cine vrea să rămână în sâmbrit, va primi leafă, iar pe cei cari 
nu vreau să rămână, îi va petrece cu pace în Ungaria.“ 

(Cf. Revista Istorică, 1924, No. 1-3), 

21 Ianuarie 1565. 
Prudentes ac circumspecti domini ac patroni mihi observan- 

dissimi et multum confidentissimi. Salutem et servitiorum in eorum 
debitam commendo. Quod ita tardiuscule scribam deinque literas 
ad d. v., causa est probabilis, quia multis et arduis negociis arcis 
sum occupatus, aut ut dicam, prepeditus, tum quia et rari tabellarii 
a nobis in eas partes mittuntur, non possunt commode committi 
literae cuivis. Nunc alia nova vel alii rumores non perferuntur hic 
apud nos, preter quod Transylvanus iterum petit auxilium a 
thurca idemque thurca parat se auxilium dare ei, petitque a 
Moldavis, petit et a Transalpinis, habet nunc comitias (!) in Ko- 
oswâr, quid sit futurum, brevi constabit, audimus et a Cons- 
tantinopoli expeditionem turcicam maximam venire in has pertes 
Ungarie, inde nescimus quid erit sperandum. D.v. credo omnia 
intelligere, quaeque agantur et que acta sint hiis temporibus, si 
que necesse d. v. scribere videbuntur post rescribam. Ceterum certo 
intellexi quosdam optimos viros milites germanicos domi meae 
satis quidem desolate hospitare iam fere aut ultra tres menses, 
qui etiam ligna pro fabrica sine edificio pecunia comparata com- 
burrent, alia damna quoque inferentes, quod mihi maxime iniu- 
fiosum esse videtur, similiter et damnosum, qui magna pecunia 
comparavi domum, ne tres quidem dies inhabitans eam tales de- 
solant in maius. Et si iam antea factum est hoc ab illis, iam tan- 

„dem deinceps non facerent. Ob eam causam rogo et peto d.v. 
velint eos ea domui emigrare facere in aliud hospitium, istis enim 
futuris diebus ex iussu domini mei magnifici Viennam versus et 
ad principem missus ero, familiamque domum mecum et uxorem 
deferam, deinceps domi relinquam et ideo si et solus per certos 
dies domi mansero et familia et ipsi boni viri, hoc non bene con- 
venit, potius domum non intraturus. Et ideo summopere peto d. v,,
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velint eos in aliud hospicium commigrare facere, ne propter eorum 
illic presentiam simul cum familia sub aliorum tecta iniraturus, 
quod. d.. v. facturas confido, spero prima Februarii me iter ingres- 
sum. fore et Viennam properaturus, familiam domi reliquens. D.V. 
felicissime €tc., Mathias Pathook, provisor arcis Gywla. 

1574. 
(Cronica Săcuilor). 

Sultanul a scos din domnie pe „loan“-Vodă şi a pus pe tron 
în Moldova pe fratele lui Alexandru-Vodă din Ţara Românească. 
loan a fost scos în ziua Sfinţilor Filip si lacob. Sultanul a dat 
poruncă Ardelenilor să dea ajutor lui Alexandru-Vodă, ca să poată 
duce în Moldova pe fratele său. Din Săcuime am dat 800 că ăreţi 
şi 300 pedestraşi „roşii“, al cărcr hotnogi era Gheorghe D:cz6 
iar din partea Ardelenilor a fost Mihail Raț. Pe aceştia i-am dat 
din Trei Scaune şi din Ojorheiu; dela noi din Odorheiu a fost 
hotriogiu Gheorghe Nymtodi. Tot atunci am trimis în solie în 
Moldova pe Gheorghe Csomortânyi, care a fost ucis în Trotuș, în 
Dumineca dinainte de St. loan. 

Iulie 1575. 

Sulfanul Murad către Sfaturile Ardealului. 

Ajungând la voi această poruncă a mea, să înțelegeţi urmă- 
toarele: 

Când a murit regele Ştefan (așa numeau Turcii pe loan Si- 
gismund) nobilii şi mulțimea au voit de Domn pe Ştefan Bathori. 
Inainte de aceasta Becheș îmi era credincios, dar după ce a mers 
la Craiul nemţesc (Impăratul) mi-a scris şi m'a rugat să-i dau un 
loc undeva. Să-i dau un voevodat, dacă âr muri domnul Munte- 
niei sau al Moldovei. Eu încă i-am răspuns că fiind acolo în Viena, 
nu-i dau nici o stăpânire, dar dacă ar veri la mine, aici la Inalta 
Poartă, cu vremea aş vedea ce să fac pentru el. Acum de-aceia 
a trimis un om la mine piin care îmi dă de ştire că şi-a adunat 
din Viena şi Polonia oştne cu care va pleca în Ardeal, fiindcă 
mulțimea din Ardeal îl dorește domn și că îndată ce va ajunge 
acolo, tot Ardealul va sta de partea lui. Aşa-dară, nu s'a ţinut de 
porunca şi de hotărirea mea. Dacă se ţinea de acelea şi-ar fi venit 
aici, i-aş fi împlinit dorința. Dar acum din Viena, din Polonia şi 
ținuturile de margine a adunat oștire. Dar fiindcă n'a aşteptat şi
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a mers de sine asupra Voevodatului, a făcut un lucru necuviincios. 
De-aceia am dat poruncă Paşei de Timişoara, begilor de subt 
ascultarea lui, vitejilor mei şi vizirului meu Mustafa să trimită 
câțiva begi în ajutorul lui Ștefan Bâthory, ba să meargă însuşi 
Mustafa de va fi nevoie. Să apere Ardealul, care a fost proprie- 
tatea strămoșului şi părintelui meu şi e şi proprietatea mea și cei 
de-acolo, îmi plătesc bir. Craiul nemţesc a voit să ia această ţară, de-aceia a dat ajutor lui Becheş. 

„Dacă întradevăr a făcut așa, atunci, ajungând porunca mea 
la voi, să vă ridicaţi cu Ştefan Bâthory, nobili şi oameni de rând, 
să vă înţelegeţi cu el, să ascultați de el, să staţi gata înarmaţi şi 
dacă Becheş ar veni cu armată, să nu-l lăsaţi să intre ci să vă 
luptaţi cu el. Unui astfel de trădător să nu-i credeți, ci să vă 
apăraţi. Dacă cineva dintre voi ar da provizie armatei sale, ar 
păţi-o ca Moldovenii, căci femeile şi copiii voştri i-aș duce în 
robie, iar pe voi v'aş trece prin ascuţişul sabiei. 

Să nu luaţi deci lucrul de giumă şi să spuneţi mai târziu 
după aceia că ni'aţi înțeles; luaţi pildă dela Moldoveni! 

Dacă nu-mi ascultați porunca, păcatul vostru să se uşte pe 
sufletele voastre. După aceia să ştiţi că rugămintele voastre nu vor 
găsi ascultare la mine; nici nu vă mai dau iertare. 

Așa să ştiţi şi să credeţi porunca mea. 
Datae Constantinopoli 1 die mensis turcici praesentis.“ 
(Szalay, Erdely es a Porta, pp. 225-226.) 

Iulie 1575. | 
Marele Lizir Mepmed către Srfetan Baibori. 

Slujba mea ţie Voevod al Ardealului, Ştefan Bâthori. Mi-ai 
trimis o epistolă. Tot ce-ai scris am înțeles, De-aceia am trimis 
poruncă beglerbegului din Buda şi Timişoara, precum şi celor doi 
voevozi români să stea gata. Şi ţie ţi-am trimis poruncă ca să o 
ceteşti înaintea Ardelenilor şi să-i îndemni cu vorbă bună să ră- 
mână pe pace; iar dacă se vor afla trădători, cari nu vor asculta 
de cuvântul tău și te vor atăca, tu să te aperi; sau să te închizi 
într'o cetate până vor veni în ajutorul tău Beglerbegii de Buda şi 
Timişoara şi cei doi voevozi ai Țărilor Româneşti, ori să te stră- 
duieşti ca focul venit asupra ta să-l stingi cu încetul. Dacă cei 
din ţară vor fi răi şi te vor trăda, păcatul să rămână pe sufletul 
lor. Dumnezeu să te ţină.



Iulie 1575. 
Sultanul Murad către Ştefan Bdăipori. 

Vorbind despre răscoala lui Becheş, încheie: 
„Am poruncit Voevodului din Muntenia şi celui din Moldova, 

ca fiecare să vină în .ajutorul tău câte cu 5000 oameni. De-aceia 
înțelege-te cu ei, trimite-le vorbă unde să meargă și care va fi 
ziua luptei. Aşa să ştii. 

Datae -1: mensis praesentis iurcici. 

13 Martie 15,5... 

Sultanul Murad către Starurile polone. 

„Să vă feriţi de-a păgubi împărăția noasiră, adică “Ardealul, 
Moldova şi Muntenia şi pe Voevozii acelora. 

13 Martie, anul dela Christos 1575. 
(Szalay, o. c.) 

| _ August 1575. 
| Marele Vizir Mobamed către Şiretan Bâiori. 

A murit Împăratul şi acum s'a suit fiul său în scaun. Ela 
poruncit. tuturor, Voevozilor şi altora cari plătesc bir, să urce bi- 
tul, Aceia au adus birul sporit. Şi ţie îţi porunceşte să ridici birul 
cu 5000 galbeni şi să-l trimiţi. 
Dacă nu-l trimiți după porunca Împăratului, atunci va îi adevărai 
ce-a spus Becheş despre tine. 

Şi Voevozii, cari au trimis birul, dacă vor vedea că nu-l 
trimiţi şi tu, se vor răsgândi. 

Ştii cum au jefuit Țara Moldovei, anul trecut; au dus 30.000 
robi, pe alții i-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au făcut prăzi şi 
în averile lor. Totuşi Moldova a sporit birui cu 5.000 galbeni. 
Dacă Țara va zice ceva despre aceasta, arată-le ce-au făcut cei- 
lalţi Voevozi . 

" Dumnezeu, etc, 

1577. 

(Cronica Săcullor). 

Din Moldova Petru Vodă a fost alungat de loan Vodă (Pot- 
coavă) în ziua Sft. “Andreiu, dar atunci Sultanul a poruncit Arde-
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lenilor să alunge pe loan Vodă. Au trimis în Moldova pe Ştefan 
Bâthori, ruda Regelui polon, cu primori săcui din Trei Scaune, 
cu darabanţi şi alifel de ostaşi. Au dus pe Petru Vodă şi au alun- 
gat pe loan, tot în iarna aceia. 

1579 

Sultanul a scos pe Petru Vodă şi a pus în locu-i alt Voevod, 
în ziua de Sit. Nicolae, 

1581 

În acest an a fugit vornicul cel mare al lui loan Vodă cu 
soția sa şi cu curtenii, ca la 300 călăreți şi pedestrași poloni. 

Aprilie 1578. 

Acelaşi către acelaşi. 

Lui Cristophor Băthori, închinător al lui Isus, Voevod al Ar- 
dealului şi Domn între Domnii unguri. Îţi doresc tot binele dela 
Dumnezeu. Ajungând porunca mea la tine, află că am primit scri- 
soarea pe care mi-ai trimis-o. Îmi scrii că îndată ce a intrat duș- 
manul în Moldova, ţi-ai pregănit oastea şi-ai trimis-o cu un om 
de îrunte. Dar când au ajuns acolo, duşmanul nu-i. aşteptase, ci 
fugise. Acei dintre duşmani, cari au fugit în Polonia, au fost pe- 
depsiţi strașnic de Regele polon. 

Mai departe, ruda acelui Voevod, care intrase mai înainte 
în Moldova, a intrat acum cu mulți pușcaşi: Şi cum oamenii de- 
acolo şi begii noștri nu erau pușcași, au luptat de multe-ori îm- 
potriva lor, dar fără rezultat. De-aceia îţi poruncesc să trimiți în 
Moldova puşcaşi cu un om de frunte. In acest lucru am trimis 
acolo și pe ceauşul Mehmet. Cu el să-ți trimiţi oștirea și împre- 
ună cu oamenii mei să meargă asupra duşmanului. Şi aşa să se 
poarte ca iarăşi să se întoarcă la tine cu faţa curată .; 

(Szalay, o. c.)
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În arfiva oraşului Şopron se află un codex vecţiu, care conține mai multe date isforice din veacul XI. Între ele se arlă şi următoarea însemnare În limba 
ungurească : 

„Paul Markhâzy, un nobil ungur din Hajnăcsk6 a venit în Ardeal Ia fiul Craiului. După moartea fiului Craiului (1571) a luat în căsătorie pe văduva lui Nisosczki, care văduvă era fiica lui Moise, voevodul Țării Românești. lar Cristofor Bâthory, voevodul Ardealului, a luat pe această femeie dela Paul Markhăzi. Dorul de răsbunare pentru aceasta I-a îndemnat pe Paul Markhâzy să meargă 
în Constantinopol la impăratul turcesc, Sultanul Murad, fiul lui 
Selim. Impăratul l-a primit cu mare cinste şi i-a dat o proprie- tate în preţ de 40.000 aspri, adică 1000 taleri în Sirmiu, de pe 
care proprietate el scotea an de an la 3000 taleri, Acest Paul Mar- 
khăzy a cerut dela Impăratul turcesc domnia Ardealului. Dar voe- 
vod al Ardealului era atunci Cristofor Bâthori, fratele lui Ştefan 
Bâthori, regele Poloniei, aşa că în ascuns, regele Poloniei era ade- 
văratul stăpân al Ardealului. Deaceia regele Poloniei era foarte 
împotrivă că Paul Markhâzy să primească domnia Ardealului. Re- 
gele Poloniei a şi cheltuit multe averi la Poartă, pe cari le-a îm- 
părțit între fruntașii Sultanului, ca aceştia să pârască pe Paul Mar- 
khâzy la Imăratul turcesc, ca să-l piardă, să-l omoare ori să-l 
turcească. 

Dar fiindcă pe-atunci întâiul sfetnic şi vizir al Sultanului era 
Sinan Paşa, fiu de Arnăut, om desăvârşit, care nu primea mită şi 
bani, Regele Poloniei n'a putut strica nimic lui Paul Markhâzy şi 
nu i-a putut face mizerii, 4 ani de zile. Când însă bravul şi bu- 
nul Sinan Paşa a fost scos din slujbă, a ajuns mare vizir şi în- 
fâiul sfetnic al Sultanului un „Szinu2“ Paşa, om lacom de bani 
şi averi (care pentru mita primită dela regele polon a prins şi a 
despoial de tot avutul său pe Paul Markhâzy). 

Numitul Paul Markhâzy temându-se să nu fie dat de Sziauz- 
Paşa în mâinile regelui polon, s'a făcut turc, luând numele de 
Ibrahim. Dar Sziauz Paşa nu sa mulțumit nici cu aceasta, ci ca 
să primească darul Regelui polon, l-a prins pe Paul Markhâzy şi 
l-a ţinut în cetatea Ujvar. 

Decemvrie, luna Crăciunului, Joi, ziua a şasea, Sit. Nicolae. 
Anul Moh. 990, iar dela Christos 1582. 

(Publicat în Magyar Târtenelmi Târ, XI, p. 141.)
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3 Ocromvrie 1583. 

Fragment dinrr'o scrisoare a guvernatorilor ardeleni 
către Şrfetan Bdibori, regele Poloniei. 

(Exemplum literarum a praesidibus ad regem per Paulum Don 
datarum). 

Mai departe, Măria Ta, în ziua Crucii ce-a trecut, am ținut 
adunare, după obiceiu. Aici am tratat despre dare şi am poruncit 
să se facă revista trupelor în comitate şi în scaune, ceiace cre- 
dem că e foarte la !ocul său, pentru ca oamenii să se îndemne 
şi să stea gata. Dar, afară de aceasta, tocmai înainte de adunare 
a sosit la noi un ceauş al Sultanului, venind peste Moldova, şi 
ne-a adus o poruncă aspră, a cărei copie am trimis-o şi Majes- 
lăţii Voastre, ca numai decât să trimitem armata noastră, nu în 
Moldova, cum ne scria până acum, ci lângă Beglerbeg, împotriva 
Cazacilor. Pe acest ceauş, l-am purtat cu vorbe frumoase, cum 
trebuia, arătându-ne gata de slujbă şi l-am dimis numai după ce 
am adunat armata. Pe urmă, după ce am cumpănit mai bine lu- 
crul, am aflat de bine, să nu nesocotim cu totul porunca Sulta- 
nului, ci să stăm gata cu toată țara şi în aceiaşi vreme să luăm 
înțelegere cu Beglerbegul, despre sosirea şi planurile lui şi infor- 
mându-ne despre situaţia şi intenţiile Cazacilor, să ne indreptăm 
ținuta noastră după timp şi necesitate. 

Intr'aceia am trimis un om al nostru la Petru-Vudă, prin 
care i-am arătat ce ne poruncește Sultanul. Şi că dacă va trebui 
să împlinim această poruncă, atunci armata pe care vom trimite-o 
va pricinui multe pagube Moldovei. De aceste pagube, ce nu se 
pot înlătura, nu poate scăpa, cecât întrun chip; dacă va lucra 
la Beglerbeg, şi unde e nevoie, ca armata noastră să nu îrebu- 
jască să meargă. Şi de şi acestea nu sunt decât preiexte, pe care 
nu le putem spune pe față, totuşi intenţia noastră e să dovedim 
Turcului totul, bunăvoința şi pregătirea noastră şi dacă altcum nu 
se va putea, ne vom trimite trupele până la hotar cu treabă bună, 
dar aceia nu vom face-o niciodată, că să mergem peste Moldova 
până la Nistru, ba poate şi mai departe, să ne luptăm alăturea cu 
Turcul „novo et non admittendo exemplo“ şi să ne punem în joc 
viața ostașilor noștri 

(Originalul unguresc publicat în Erd. orsz, emlekek, Il, pp. 200-201.)
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