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PREFAŢĂ. 
CEVA DESPRE DATINA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ. 

Locţiile de istorie a Rominilor ținute la Vălenii- 
de-Munte înnaintea auditoriului cursurilor de vară 

ai înfățișat în 1911 împrejurările trecute ale vieții 
noastre naționale în legătură cu acea mărturie si- 

gură, străvezie, cuprinaînd mult — nu. ca Japle, ci 

ca fel de a gîndi și de a simţi — în cuvinte puține 
care sînt scvisorile Domnilor, și anume acelea dintre 

ele care aă un scop săi măcar un element istoric. 

A fost auzit astfel pe rînd “graiul stipînitorilor cari 

aă avut țerile noastre în seamă, de la cei mai de- 

părtați cari ai lisat ceva scris pănă aproape în vre- 

mile noastre. , 

_ Serisorile ai, fost bine înțeles numai un punct de 

“plecare pentru multe şi felurite lămuriri. Acestea nu 

puteai fi nouă decît în forma pe care o îmbrăca, şi 

în anume amănunte pe care wam avut prilejul să 
le comunic altă dată; de sigur că vor fi fost și . 

unele puncte de vedere care se înfățișaii atunci înlăia i 

oară. A le păstra în scris, aşa cum ele aă putul să 

văsară. în. hasardul inspirației. momentane a unui 

curs maă mult popular, nu-mi trece prin gând.
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Dar, odată sbrînse, traduse, ezplicate, scrisorile nu 
trebuiaă, cred, să rămiie pierdute pentru acel public 
larg, așa de doritor de a cunoaște lucruri substan- 
țiale, temeinice, folositoare, şi căruia căițile ce-ă tre- 

„buie sînt în adevăr tocmai acelea care î se dai mai 
rar. Le-am cuprins deci în această publicaţie. 

Din toate aceste scrisori se desfac idei politice, şi 
e spre lauda noastră ca nafie, e o dovadă a pătrun- 
derii și a simțului nostru de realitate, că aceste idei 
politice s'aă putul păstra, peste schimbăr ile, atît de 
dese, ale stăpînitorilor, -adesea și de sînge deosebi, 

„timp. de peste . cinci. veacuri, de o jumătate de. mă- 
„deniu... Numaă cînd există o conștiință publică, pe care 

boierii o puteai vădi prin “scris şi cuvînt, îar cei 
de jos prin gradul de credinţă și. de ascultare faţă 
«de boieri, ori prin tulburări, răscoale și războaie lăun- 
trice, numai atunci, ideile personale şi toanele una 
prinț sait ale altuia aă trebuit totdeauna să cedeze 
față de o datină atotputernică, „pe care toți erati 
gata s'0 apere, şi împotiiva oricui. 

Această. datină politică are, fireşte, acelaşi caracter 
ca şi datina socială, datina culturală, cea literară 
și cea artistică. Într însa ca și în toate acestea. se 
deosebesc dou elemente hotăritoare: mul e unirea 
aici a elementelor de î înrîurire creştină venite din 
Răsărit. și din Apus, iar celalt potrivirea acestor 
elemente cu condițiile geografice şi istorice, „ale 
țerii.. 

După. Şir şi Bulgari n noi, cun „primit, supt toate



  

    

raporturile, moștenirea Bizantiului, pe. care eram gata, 
în” expansiunea noastră din a două jumătate a vea-. 

„cului-al XIV-lea, să-l și înlocuim. Tureii ne-aă - 
împtedecat de la. aceasta. Ni-aii tăiat calea, i-ai 

frânt aripile caceritoare, ni-aii închis „graniţile, ni-asă 

„luat, în vămi şi drumuri, izvoarele de bogăţie si de - 
putere, ni-aă împulinat sîngele prin tribut și Jurnă- 

turi militare, neîngăduindu-ni astfel un prisos de 

energie care li-ar fi turhurat Jără îndoială împriră- 
teasca, atotputernicie din  Arhipelag la Dunăre. 

Dar am păstrat toate acele forme politice, forme 

sociale și forme culturale care veniaă, prini Imperiul 

bizantin, din vechia Romă și pe care adesea, în pro- 

porții. mult mai mari, le. luaseră de la același izvor 
* Sultanii însiși ai Osmanilor. Am păstrat alifel tra- 
diția Romanilor Răsăritului. _- 

Dar nu ne-am oprit în loc, în acea imobilitate -a 

ideilor, în acea nestrămutare a așezămintelor şi obi- 

ceiuriloi:, care deosebeşte Bizanțul. Apusul, ni trimetea 

necontenit, în răpedea, vioaia, necontenit originala luă 

evoluție, gînduri pe care nu le avură Grecii, Asia- 

ticăă, Sirbii, Bulgarii. Și noi nu le răspingeam, ci, 

= primindu-le, ne pălrundeam.- de ele. . 

- Ovestini voiam: să Jim, şi gindul nostru, era tot- 
deauna acela de a urmă o răspicată politică de 

orientare creștină. Aiciodată: a fost o mişcare îin- 

potriva „tiraniei. păgîne“, asigurătoare însă în atitea 
„privință, Jără ca noi să nu tresărim de dorinţă liber- 

tiițiă de acțiune alăturea de ceilalți. faţă întru Hristos: 
.
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Deci creştinismul nostru n'a fost niciodată, ca-acela 

al Răsăritenilor, miulțămit cu plecarea genunchilor, 

cu spunerea rugăcianilo», cu mișcarea mătăniiloy și 
facerea exterioară a semnul sfint. Nu, pentru noi 

ideia creștină a însemnat totdeauna: răscoală, i-ăa- 

boii, recucerire, căpătare înnapoi a celor pierdute : 

- crucea noastră a fost mai mult acea, bătută de soare, 

de pe vîrful steagurilor, decît crucea încunjurată de 

Jumul tămiii în umbra altarelor. 

Această tăbmăcire a creștinismului, fiind, energică, 

activă, laică, nilitară, e apuseană, Răsăritul prefe- 
rînd renunțarea, lisarea „în plata lui Dumnezei“, a 

vinovaţilor de robire, de apăsare, de stoarcere. Loci- 
 țiunea pe care am întrebuinţat-o face parte însă din 

graiul poporuliă și ca înfăţişează o pornire obișnuită * 

'a sătenilor noştri. Nici la dânşii fapta, răpede, mî- 
nioasă, nu se potrivește cu liniştea acestei filosofii 

supuse, și aceia cari at spus mai des „capul plecat 

sabia nu-l taie“, a dat mai multe capele tăiate, 
fiindcă nau vrut a se pleca. Și în masele adinci 

"sa dat astfel necontenit o tragică luptă între cele 

două concepții de viață : cea resignată a Riisăritului 

"şi cea energetică a Apusului, dintre care una înțelege 
a. stăpîni lumea de sus prin liniște desprețuitoae, 

îar cealaltă a o cuceri prin neastimpăr încrezător, 

setos de lucruri şi stără nouă, din mijlocul chiar al 

mișcărilor sale. Dar în clasa dominantă, în acea 

boierime răsărită din luptă și nimicită printr'însa, 

gata de certele învierșunate ale partidelor personale
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„atunci îînd mu era cu putință ciocnirea oștilor ce 
sprijiniat Domni deosebiți, concepția. Apusuluii, ofen- 

siva toldeauna trează, nerăbdarea, în veșnică fierbere, 

rîonirea fără putință de saț ai biruit. Spiritul de 
aveiituvă, romantismul desfrînat al unui Despot, al 

unui Gratiani, al unui Dimitrie Cantemir ai avut 
credincioșii lor între. fruntașii ţerii din  deosebitele 

“timpuri. | 

Dar toți trei, și alții ca dînșii, m'aă cazut numai 

prin întîmplări. nenorocite sau prin Japtul, mai de- 

cisiv, că hotărîrile lor eraă greşite, că socotelile lor 

păcătuiai, că adevărul nu se potrivia cu visurile ră- 

sărite în mintea lor ambițioasă. Țara nu i-a spri- 
jinit : mici țara de jos, care porneşte grei pentru 

altceva, decît nevoile ei, de mult și adînc simțite, dar 
nici cealaltă țară, a boierilor. 

Aici vedem prețul celuilalt caracter al datinei 

noastre politice, poruncitoarea intevvenire a necesi- 

fiiților locale și istorice. Da, voiam să Jacem politica 

hotărită a Oreștinătăţii, și o înțelegeam ca pornire 

îndrăzneață asupra. dușmanului care dăduse jos cru- 
„cile de pe cupolele cetăţii împărătești, stapîna noastră 

cea mai bătrină. Dar nu eram gata să săvim ori- 

cînd și oricum asupra vechiului - protivnic, nici să 
primim o legătură tu ochii închiși, supt năframa 

aurită a speranţelor, ci „desrobitorii“, Austriaci oră 

Rui.. Condiţii, neplăcute, împovărătoare, zăbavnice, 

- dar mântuitodre, ai pus toți Domnii noștri . aceloi 

cari se îmbulziaii să me „scape de tiranie“: Mihai
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Viteazul şi Radu Șerban le-ai pus lui Rudolf ; Matei 

Basarab și Șerban Cantacuzino, Brîncoveanii, Cons- 

tantin Cantemir şi chiar fiul săi Dimitrie, Ini Leopold 

L-iă, bă Ferdinand al II-lea, hă Ioan Sobieski, lii Pe- 

 tru-cel-Mare. „Sfioși“ și „perfizi“ am știut să răni înem 

totdeauna cînd era vorba de însăși viata noastră și 

de tot viitorul ce-l aveam. înnainte. ai 

Astfel niciodată nu pierdeam din vedere lipsurile, su- 

ferinţile acestei țeri. Noi n'am dat lumiăă priveliștile, stră- 

lucite, dar cu așa de triste urmări, ale unui Alohiics, 

ale unei Povia, ale unei Pultava, în case Unguri, Fran- 

cesi, Suedesă s'a răpezit spre o biruânță înșelătoare, 

dincolo de perdeana strălucită a căreia se ascunlea 

moartea, robia, desastrul. Poate de aceia, fiind. mai 

puțină decît atîtea popoare, şi la an loc așa de plin de 

primejdii, ne-am și putut păstra. Cei mai mari și mai 

“puternici Domni ai noștri mat un singur cuvint de 

provocare, de trufie, de siguranță, în mijloacele şi în 

“chemarea lor. Îi opria şi mnilința impusă de: eveș- 

tinismul răsăritean, dar și firea neamulii lor, întru- 

pată în acea tradiție care cu fiecare. veac se făcea 

mai puternică. Ei caută ce poate fi mai nenorocit 

în viitor, socot forțele lor cât mai puțin şi cât. mai mult 

pe ale vrăjmașulhti. Și astfel nimic pu-i poate imi, 

ma-i poate îmbăta ile bucurie, nici amorți de durere : 

fiecare biruinţă a fost bine pregătită, fiecare în frângere 

prevăzută și ușurată prin “această prevedere chiar. 

Ne "oprim aici. Cel MVintăiit element al datinei 

noastre politice fure originalitatea Romtnilor în istoriu 

universală, cel de-al. doilea valoarea lor politică per- 

manentii.



| 

Alexandru-Aldea. 

| (1435) 

De la cei d'intăiă Domni ai Ţerii-Romăneşti ori 
ai Moldovei n'avem scrisori. Cea mai veche urmă 
scrisă din partea lor e piatra de mormînt, afă- 
toare la biserica domnească, la «Mănăstirea» din 
Cîmpulung, a lui Nicolae Alexandru-Vodă, fiul 
lui Basarăb întemeietorul: ea poartă data de 16- 
Novembre 1364 («În luna. lui Noiemvre 16 asă- 
posat marele şi de-sine-stătătorul Domn lo Ni- 
colae. Alexandru Voevod, fiul marelui Basarab 
Voevod, în anul 6873 — de la Facerea Lumii —, 
indicţia 3; veşnica lui pomenire»). e 

De la privilegiul latin al lui Vladislav, fiul lui 
Nicolae Alexandru, datat 20 lanuar 1 368, începe 
un şir întreg de privilegii de vamă pentru ne= 
gustorii din Ardeal și Polonia, precum .şi de 
scrisori privitoare la asemenea chestiuni. Nu gă- 
Sim însă niciuna cu caracter. politic, oglindind 
o concepţie de Stat, pănă la Alexandru-Aldea. 

- Ca boier. Aldea, numit apoi Alexandru ca 
Domn, după Alexandru-cel-Bun al Moldovei, 
care-l ajutase împotriva concurentului — şi fra- 
telui săă după tată — Vlad Dracul, Alexandru; 

i
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care iea Domnia la 1431 şi o ţine pănă la 1435 
numai, cînd se stinge de moarte bună, avea în- 
naintea sa. primejdia turcească." O avuse şi Vla- 
dislav, care fusese oprit prin năvălirea şi întin- 
derea Osmanliilor de a. înlocui peste Dunăre 
Statele în decădere ale Bulgarilor şi Sîrbilor 
printr'o stăpinire romănescă. Astfel supt el se 
opreşte expansiunea noastră spre Miazăzi. Mircea- 
cel-Bătrîn (în opunere cu Mircea-cel-Tînăr, Cio- 
banul, din întăia jumătate a veacului al XVI-lea) 
trebuie să apere Dunărea de dînșii. Biruitor la Ro- 
vine, e silit a trece în Ardeal, şi cîteva luni de 
zile Domnul cel mai puternic e Vlad, pus de 
Sultan. Dan, fiul lui Dan I-iă şi nepotul de irate 
al lui Mircea, prin luptele lui la Dunăre serveşte 
interesele regelui Ungariei şi Impărat Sigismund, 
asigurîndu-i un întăi front de apărare. 

Venind după el, Alexandru-Aldea e silit a trăi 
în apele moarte ale vasalității turceşti. Sultanul 
merge mai departe față de dînsul. li cere con- 
tingentul militar împotriva Ardealului, pe care-l 
şi atacaseră, de mai multe ori, achingiii lui pră- 
dători. Astfel el, împărţit între iubirea lui firească 
pentru creştini şi frica de stăpinul cel atotpu-. 
ternic, scrie aceste rînduri în 1435, lăsind a se 
oglindi în ele conştiinţa lui chinuită, 

__ Ediţie: 1. Bogdan, Documente şi reqeste privituare la 

relațiile Ţerii- Romiîneşti cu Braşovul şi Unguria în se- 

colul XV şi XVI, Bucureşti, Socec, 1902, p. 32 şi urm.,:no. 

XAXvInI; Documente privitoare la relaţiile Țerii- Romineşti 

cu Braşovul şi cu Țara Ungurească în sec. XV şi AVI; 

Bucureşti, Carol G5bl, 1 (1413-1508) p. 49 şiurn. (cu tezrtul 

slavon). i 

Cf. cele din urmă lămuriri în Iorga, Gesch'chte des osma- 

nischen Reiches, I. Gotha, 1908, p. 414.
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Catre nandorșpanul și către Ștefan Rozgonyi, şpan 
- de Timișoara. 

“De la Voevodul muntean, Domnul feciorul lui 
Mircea; de la, Aldea Voevod către nandorşpan ! și 
către Ştefan Rozgonyi, șpan de Timişoara 2, multă 
închinăcinne “d-voastră. De multe ori vam dat 
veste că Turcii cu adevărat vin în Ardeal: şi să, 
ştiţi că au şi venit cu adevărat; și de multe ori 
vam sfătuit să trimeteți oaste, și cu' dînșii pe 
Chesarul Cealapi?. Şi să ştiţi că sînt în oaste 
70.000 şi 4.000, şi să ştiţi că nu sînt voinici de 
ispravă, toţi sînt băieţă tineri Și toță sînt copii şi 
femei ; nu e cine să apuce armele; nică jumătate 
nu sînt buni voinici. Ştiţă d-voastră cum m'am dus - 
la Murad, la Tari, şi cum am făcut jurămînt cu 
el şi cum am grăit cu el; toate vi le-am dat 
de ştire d-voastră, cu teamă. - Ce- -am făcut, am 
făcut, și am mers la el: toate acestea cu frică 
le-am făcut, căci țara mi-ai luat-o și ai fost în- 
ceput să mă apuce de cap, și li-am dat copil 
boiereşti acolo. Şi asta s'o ştiţi. d-voastră: Turcii. 
mi-ai risipit toată ţara, după ce cu credinţă şi cu 
jurămînt, s sai fost legat, și credinţa ati fost pri- 

  

1 Şpanul (contele) cel mare, Palatinul. 

2 Căpitan de margene, împotriva Turcilor, al Ungariei. 
3 David Celehi, pretendent turc. Tată! săă Murad Orbu! (orbit pentru 

că umbla după tron) era un pretins fiă al Sultanului Mohammed I-iă. 
Trăiaă în Ungaria din mila lui Şigismund. Dia visurile lor de mărire 
nu s'a ales nimic. — Celeabi; Celebi = nobil, gentilom, 

4 În 4482.



mit-0. Şi să știți d-voastră că va, veni acea, oaste 
în Ardeal și că eu -voiii fi cu ei; iar, dacă ei cu 
dînşiă nu voiit veni, eă pe Albul împreună cu dinşii 
îl voii trimete. Şi, pe Dumnezeul miei și pe cre- 
dința mea, cînd oastea, voastră, va, veni, în acel 
ceas eii mă voiă da la o parte de oastea lor, 
De multe ori Turcii m'au înşelat, acuma vreată 
și eu.tot aşa să li fac; zăi că din eă nici să- 
mînță no să rămiie! Ceia ce am jurat dumisale 
Craiului şi d-voastră, celorlalți oameni de neam, 
acel jurământ, acea, credinţă să mă bată, dacă 
vojii face altfel şi dacă voii uita pînea crăiască 
şi sarea, şi dacă vă voiă pune gînd răi celor- 

„lalţi nemeşi și ţerii voastre; mă jur, pe ocină 
şi credință și pe capul nici, că altfel nu voit 
face decit cum vam scris în carte. ŞI ție aşa-tă 
grăiese: dacă poţi cît mai răpede pe Parul Cea-" 
lapi să-l trineţi cu oaste, trimete-l, că ei singur 
voii face să meargă jumătate din acea vaste la 
Cealapi. Şi voii face aşa să dea, pe însuşi Dom- 
nul Rumeliei 1! și pe Domnul Hamza:, îndată ce 
va -veni Cealapi. Şi de aceia am zăbovit: din 
Moldova am cerut ajutor?; pănă acum ce gînd 
port dumisale Craiului, același şi Domnului mol- 
dovenesc. Ştiu că şi Cealapi are oaste mare şi 
că pe încetul va veni la el; ci să-mi trimeată 

  

1 Beglerbegul +begul begilor) ș și Sofia. Ă 
3 Cel de Asia, 

3 Unde-i bătuse răi pe Turel în Iunie 1492,
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Cealapi' omul lui; aceasta în grabă: âu o săl 
învăţ cum să vie cu oastea. Ştii că va ajuta, 
Dumnezeă creștinilor pănă va veni cu oastea Cea. 
lapi. Și această carte sa scris în Buzău. 

Şi Dumnezeu să-ți înmulțească anii şi zilele. 

II. 

Vlad: Dracul. 

(1445) 

După moartea lui Alexandru Aldea, Vlad Dra- cul rămîne singur stăpinitor. Dovedeşte energie şi istețime. Nu-şi alege, prietenii decît după ne- voia din fiecare clipă. În fundul sufletului săă e însă tot prietenul creştinilor: dacă în lupta de la Varna a fugit, era de sigur mai bine decit să se fi îndărătnicit să piară după ce Ungurii şi Polorii regelui Vladislav şi ai lui loan Hunyadi (lancu- Vodă <Sibiianul», fiul lui Voicu din Inidora Ar- dealului; -apoi şi guvernator al Ardealului) o pierduseră. 
- Alexandru-Aldea trimesese, neavînd fi, feciori de boieri la Poartă ca ostateci. Vlad dădu pe amindoi “fiii săi, unul după altul: pe Vlad (Ţepeş) care învăţă acolo cruzimea şi pe Radu (cel Fru- mos) care se alese cu depravarea !. Ca şi Aldea, şi el făcu drumul de închinare la Poartă. Încă 

———— . 
1 De aceia în Bogdan, ediţia textelor slavone, pp. 189, no. LIV, "se vorbeşte de acopilaşii pe cari i-a lăsat ţi-a pus în piimejdia) să fie măcelăriți», pentru a sluji pe creştini.
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de la Mircea Domnii munteni dădeaii birul, ha- 
Taciul. -. - 

De la 1442 pănă la 1446, cînd îl ucise ca tră- 
dător, pe el şi pe fiul săi Mircea, printr'o ră- 
pede năvălire de iarnă, Hunyadi, Vlad fu însă 
aliatul creştinilor. După înfringerea creştinilor la 
Varna, corăbiile burgunde şi papale care trebuia 
să ajute atacul, întrară pe Dunăre, şi ostaşii de 
pe ele se uniră cu ai lui Vlad pentru a nimici 
cetățile de pe malul drept ale Turcilor. Giurgiul, 
unde stătuse adesea Mircea-cel-Bătrin, care-l şi 
întărise, fu luat înnapoi. Atunci, în 1445, scrie 
Vlad această scrisoare cerind mijloace pentru 
a-și apăra cucerirea. Se spune anume în cronica 
francesă a lui Wavrin, după povestirile şefului 
expediției, că Giurgiul, apărat bine de fiul ves- 
titului Turacan-beg, n'a putut fi luat decît dîn- 
du-i-se foc. . 

Faiţie : Bogdan !, p. 54, no. LI; Bogdan ?, p. 80, no. Li. 

To Vlad, Voevod şi Domn, serie Domnia Mea 
prietenilor. Domniei Mele pirgarilor din Braşov și 

vă rugăm ca pe ai iniei buni prieteni, pentru că 

ni-a dat Dumnezeu şi norocul creştinilor acea 

cetate, care li-a fost păgînilor în mîni, pentru că 

ce ai fost întărituri în ea, au ars toate, și de iz- 
noavă 0 întărim. Vă rugăm să ne ajutați cu ar-. 

curi și cu săgeți şi cu puşti şi să ni dați silitră, 

ca să facem praf, să-l punem în cetate, căci este 

1 Cartea din 1902, 

3 Cartea cu texte slavone,
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tăria și a voastră, -şi a noastră, şi a toți creş- 
tinii. Așijdere, ce vă va spune sluga Domniei 
Mele Dragomir, să-i daţi credinţă, că sînt. vorbele 
Domniei Mele. Şi Dumnezei să vă, dea. bucurie. 

Prietenilor Domniei Mele pîrgarilor -din Braşov. 

JL. - 

Vladislav. 
“ (1448) 

Domnul care rămase în Scaunul muntean după 
peirea lui Vlad şi a fiului săă mai mare, singurul 
aflător în ţară, fu un fiă al lui Danal [l-lea, Vladis- 
lav. Fricos, plecat înnaintea Turcilor, nu îndrăzni 
să iea parte la marea expediţie de răsbunare, din 
1445, a lui Hunyadi, ba nici să ajute Ardealul 

în acest timp, ci, oportunist mişel, aşteptă în Tir- 
goviște hotărîrea luptei celei mari, care nu fu în 
folosul creştinilor. În tot ce avem de la dinsul nu 
se vede măcar părerea de răi căel, creştin, ur- 
mind şi datina tuturor înnaintașilor săi, tradiţiei 
politice a ţerii, nu poate ajuta creștinilor. 

Mai tîrzii duşmănia cu Hunyadi se învierşună 
prin luarea feudelor muntene din Ardeal, Făgă- 
râşul şi Amlaşul, pe care Vlad Dracul le avuse, 
de către <gubernator». Se ajunse, după o trecă- 
toare-pace, şi la năvăliri în Ardeal. Cetatea Fă-, 
găraşului, ținută încă de Unguri, fu asediată; 

„bunurile Huniazilor şi cele, vecine, ale Saşilor 
arseră. | 

E uşor de înțeles deci pentru ce, încă în pri-



măvara anului 1456, înnainte de-a alerga să apere 
Belgradul, Hunyadi trimese împotrivă-i pe Viad 
Ţepeş, care-l bătu şi ucise, - 

Supt Vladislav, pacea ungaro-turcă din 1452 
hotări că. 'Ţara-Romănească, care «se ţine» de 
Împărăţia osmană, cu tribut, are şi datorii faţă 
de Unguri, «cu ascultare, supunere, îndatorire 
şi cu alte slujbe». 

Vă-dăm de ştire că dumnealui Nicolae din 
Ocna Sibiiului! ni serie să facem bunătate a, 

veni la diînsul pănă ce Măria Sa loan, Guber- 

natorul Crăii ungurești, se va întoarce din răz- 

boi. Noi de aceia nu putem s'o facem, pentri 

că Marţea trecută [29 Octomvre] iratele naipului ? 
din Nicopol a venit la noi şi a spus cu cea mai 

mare siguranță cum că Murad, Domnul 'Turcilor, 

trei zile de-a rîndul fără contenire a avut luptă 

împotriva a chiar dumisale loan Gubernatorul şi 

în ziua cea din urmă l-a închis între carăle ta- 
berei, iar Împăratul însuși pe jos s'a cobonit între 

-leniceră şi pe toți cei ce erati “afară şi înnuntrul 

carelor taberei i-ai lovit şi i-au ucis. Dacă an 

veni acum la dînsul, Turcii îndată şi pe noi şi pe 

voi ar putea să ne nimicească. Deci vă rugăm, 

stînd în pace, să aveţi răbdare pănă vom vedea 

urmările dumisale lui loan însuși. E îndoială 
despre viaţa lui chiar. Dacă însă va ieşi slobod 

3 Vizakna penttu Unguri. 

2 Dregător turcesc civil.
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din războiă, ne vom întilni-cu el şi vom face pate 
bună. Însă, dacă acum ni veţi fi protivnici, de 
:se va face ceva, să fie în paguba sufletelor noastre, 
și de primejdie înnaintea lui Dumneze să răs- 
pundeti. Dată în Tîrgovişte, în ajunul zilei 'Tutu- 
ror Sfinţilor [31 Octomvre], anul Domnului [14H48. 

Vlad, Voevodul muntean, fratele vostru în toaţe. 
Dumnealor județului şi juraţilor din Braşov, fraţi 

ȘI prieteni prea-iubiţă. 

IV. 

Vlad Țepeș. 

(1456) 

In anul-așezării sale în Scaun chiar, în 1456, 
noul Domn muntean, Vlad Ţepeş, adresă către 
vecinii săi Braşovenii o scrisoare, care merită a 
fi înfăţişată. In ea se vede, nu frica lui de Turci, 
căci frică n'a avut vre-odată, dar credinţa lui că 
nu e vremea încă să se ridice asupra lor, că ei 
sînt mai tari decît dinsul şi pot face orice vor 
cu ţara şi persoana lui. Tonul în care cere aju- 
torul, afirmarea faptului că în Ţara-Romănească, 

“toți creştinii aă de apărat neatîrnarea şi sigu- 
ranța lor, nu e numai o prevestire a ceia ce trebuia să facă în curînd acest straşnic om, ci încă o manifestare a tradiţiei politice. 

Ediţie: Hurmuzaki, AV, la această dată.
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Dumneavoastră, fraţilor, prietenilor şi vecinilor: 

noştri cu adevărat iubiţi. Prin aceasta vă dăm 
ştire, cum v'am dat ştire și mai înnainte; că acum. 

a venit la noi solul 'Purcilor: să vă între bine: 

în minte și să păstraţi cu tărie ce ne-am învoit. 
mai înnainte pentru frăţie şi pace bună: ce am 
zis atunci, acum şi totdeauna, cu tragere de inimă. 
a, noastră şi bunăvoință voim ţinea statornic. Aşa. 
precum ne ostenim şi lucrăm pentru ale noastre, 
așa, și mai “mult, voim să ne ostenim şi să lu- 

„crăm pentru ale voastre. lată acum a venit vre-. 
mea şi ceasul pe care d'innainte vi le-am spus: 
sarcini mari, “aproape cu neputinţă de purtat, 
vreau să le puie Turcii pe. umerii noştri şi să ne: 
îngreuie. Nu pentru noi sati pentru ai: noştri pun 
greutăți așa, de mari, ci pentru voi şi ai voştri 
vreau Turcii aceia să facă şi să ne silească.. 
Pentru că, în ce priveşte ale noastre, zău că uşor” 
am putea face pace şi bună liniște, dar pentru 
voi şi ai voştri. pacea cu acei Turci nu putem 
so facem, că ei caută cale să iasă, şi să prade: 
la voi prin ţara noastră, şi afară de aceasta ne: 
mai silesc.în multe cele a lucra, împotriva cre- 
dinţei catolice şi. împotriva noastră. Însă voința. 
noastră desăvîrşită este a nu face nimic răi îm- 
potriva voastră, ci nu voim a ne despărţi de voi 
niciodată, voind, cum am spus şi vam jurat, să 
fiu frate oredincios și prieten al vostru. De aceia. 
am oprit aici pe solul turcesc pănă vă voii da



Mi - ” 

de ştire. Şi să vă gindiți că, atunci cînd un om 
ori Domn e puteinic şi tare, atunci poate face 
pacea. cur vrea; dar, cînd e fără putere, unul mai 

tare va, veni asupra lui şi va, face cu dînsul ce va 

voi. De aceia cu acestea vă cerem de la fiecare 
din voi, cu dragoste ca, la vederea, acestora, în- 

dată, pentru folosul nostru şi al vostru, fără ză- 

bavă să ni trimeţi ajutor 200 ori 100 or 50 de 

oameni. aleşi pănă Dumineca viitoare. Cînd vor 

vedea, Turcii putere de la Unguri, vor fi mai moi, 
şi li vom spune că vin şi mai mulți. Aşa că vom 

putea. rîndui după cuviință lucrurile noastre şi. 
ale voastre pănă ce vom fi avut porunci: de la, 
dumnealui Craiul. Cum vam. zis mai sus, pentru 
binele, apărarea; şi folosul alor voştri şi alor noştri 
cât puteţi mai iute grăbit, că, martur mi-e Dum- 
nezei, ne pîndim mai mult la bihele şi stator- 

nicia voastră decît la, ale noastre. Şi voi gîndi- 
ți-vă bine ce ni poate cădea nouă şi alor noștri. 

spre cinste şi folos, că poate sînt, unii cari se 

gîndesc răti asupră-ni şi lucrează nedrept!. Unora” 

ca acelora, dușmani să li fiţi, cum li sîntem noi 
dușmanilor. noştri; să li faceți cum facem noi 

acum pentru voi. Tîrgovişte, Vineri după Sîntă- - 
Măria Mică [10 Septemvre], anul Domnului 1456. 

Vlad-Vodă al Terii-Romănești, 

şi herţec de Făgăraş, fratele şi 

prietenul vostru întru toate. 

"1 E vorba da pribegi, mai ales Dan fiul lui Dan al II-lea, care fu 

prins de Ţepeş şi ucis, cu cu o deosebită cruzime. -
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V. 

(1462.) 

După cîtva timp de stăpinire liniştită, din mila: 
regelui Ungariei, dar răzimată pe puterea iste- 
țimii şi vitejiei sale, Vlad Ţepeş intră în luptă 
cu Ungurii, supt urmaşii, slabi sai încă nede- 
prinşi cu greutăţile Cârmuirii, ai lui Hunyadi 
bătrînul, mort puţine zile după ce silise pe ma- 
rele Sultan Mohammed al II-lea, cuceritorul Con- 
stantinopolei, a despresura Belgradul. Dorinţa 
de a-şi căpăta feudele ardelene îl îndemna la 
războii cu creştinii din vecinătate, ca şi furia 
împotriva Saşilor cari ocrotiaă pribegii şi li în- 
găduiaă să năvălească, dîndu-li chiar şi ajutoare. 
Atunci a făcut el acele prădăciuni cumplite şi 
ucideri în părţile Braşovului şi Sibiiului, pe care 
povestirile săseşti le-ai crescut cu toată exage- 

„rarea patimei şi fricii, şi care ati dat lui Vlad. 
Vodă chipul de groază 'supt care a rămas apoi 
cunoscut.. - 

Numai în 1461 el îşi schimbă purtarea. Se în- 
toarce la politica tradiţională care fusese şi a 
tatălui său. La porunca de a da birul rămas în 
urmă pe trei ani, cinzeci de copii pentru ceata 
aleasă a Ienicerilor şi cinzeci de cai, precum şi 

„de a hotărnici în paguba sa raiaua Giurgiului, 
luat. de Turci poate încă pe vremea lui Vlad 
Dracul, el răspunde prin viclenia care-i dă, pentru 
moarte, pe Hamza beiul de Nicopol şi prin ne- 
miloasa pradă în Bulgaria, unde pierde, în setea 
lui de răsbunare, peste 20.000 de suflete. 

Scrisoarea ce urmează dă această veste, Vlad,
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gata să se însoare cu o rudă a nvului rege Ma- 
tiaş, fiul lui loan Hunyadi, cere ajutorul veci- 
nului. Nu o face însă cu umilință, ci hotărît, cu 
termine precise. Şi el arată că nu e vorba de 
el şi de țara lui numai — întăia-i grijă — ci şi 
de Ungaria însăşi, înnaintea căreia ca strajă gata 
a fi jertfită, stăm noi. 

Pe acest războiiă era să-l piardă, trebuind să 
fugă fără o adevărată luptă şi nu se putu în- 

„toarce cu ajutorul Craiului Matiaş, care găsi 
scrisorile lui de trădare către Turci şi alți duş- 

„ mani, le crezu adevărate şi hotăritoare şi se în- 
toarse înnapoi. Scurta sa stăpînire dăruită la. 
sfirşitul anului 1476 de Ştefan-cel-Mare se mîntui 
prin căderea straşnicului viteaz într'o cursă în- 
tinsă de duşmanii vechi şi neîmpăcați. 

" Ediţie: Scrisoarea, latină, alcătuită după dictarea lui Țepeș, 
am găsit-o între copiile, păstrate în Biblioteca Regală Pu- 
blică, ale contemporanului Hermann Schedel, şi s'a publicat 
în Bogdan, Vlad Ţepeş şi narațiunile germane şi ruseşti 
asupra luă, București, 1896, p. 78 și urm, 

, 

Prea-înnălţate Doamne, milostiv nouă. În alte 
scrisori ţi-am fost scris Măriei Tale cum Turcii, 
duşmanii cei prea-cruzi ai Crucii lui. Hristos, tri: 
meseseră la noi solii lor cei mari ca să nu mai 
ținem pacea. şi legătura, făcută, şi întocmită între 
Măria Ta şi noi şi să nu mai serbăm nunta, ci 
să ne alipim numai de dînşii şi să mergem la 
Poarta Împăratului aceluia al Turcilor, adecă la 
Curtea lui. lar, dacă nu ne vom lăsa de pacea



şi de legătura şi de nunta Măriei Tale, nici Turcii 
nu vor ținea pacea cu noi. Mai trimeseseră şi 

pe un sfetnic de frunte al Împăratului turcesc, 
anume Hamza-beg de Nicopol, ea să hotărească 
graniţa, la Dunăre, pentru ca, dacă acel Hamza- 

beg ar putea, să ne aducă. în vre-un chip, cu şi- 
retenii, ori pe eredinţă, ori cu alt meșteșug. la 

Poartă, bine, iar, de unde nu, să caute a ne 
prinde şi a ne aduce prins. Dar, cu îndurarea lui . 

Dumnezeă, pe cînd mergeam spre hotarul acela, 
am aflat despre şiretenia și vicleșugul lor, şi noi 
am fost aceia cari am pus mîna pe acel Hamza- 
beg, în Ţinutul şi în Ţara Turcească, supt q ce- 

tate ce i se zice Giurgiul: deschizînd Turcii ce- 
tatea, la strigătele oamenilor noștri, cu gîndul ca 

să, între numai ai lor, ai noştri, amestecîndu-se 

cu dinşii, ai întrat, şi a dobîndit cetatea. Pe 

care am şi ârs-o îndată. Şi am ucis pe oamenii 
şi femeile, mari și mici, cari locuiau de la Oblu- 
ciţa și Novoselo, unde se varsă Dunărea în Mare 

pănă la Rahova, care se afla chiar lîngă Chilia, 

din jos, şi pănă la locurile Samovit şi Ghighen 

(Ghighiul bulgăresc), în număr de 23.884 de Turci 

şi de Bulgari, fără de cei ce au ars prin case saii 

ale căror capete n'au fost înfăţişate dregătorilor 
noştri. Măria Ta să ştii că deocamdată acestea 
le-am săvirșit în paguba lor, a celor cari ne tot 

îndemnat cu stăruinţile lor să lăsăm pe creştini 
şi să ne dăm de partea lor. Deci să ştii Măria 

e
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nostru, care aduce scrisoarea, de data aceasta 
să nu-l întirzii, mă rog, Măria, “la, ci să mi-l tri- 
meţă îndărăt, îndată şi iute. Pentru că nici cu: 

- un chip nu "voim să, lăsăm în drum ce am în- 
ceput, ci să ducem lucrul la capăt. Căci, dacă, 
„Dumnezeii cel Atotputernic va asculta rugăciunile: 
şi dorinţile creștinilor și-și va apleca auzul cu 
bunăvoință spre rugăciunile sărmanilor săi şi ni 
va da astfel de biruinţă împotriva, păgînilor, duş 
nani ai Crucii lui Hristos, va fi cea mai mare 
cinste şi folos şi ajutor sufietese pentru Măria 
Ta şi Sfinta, Coroană a Măriei Tale şi pentru 
toată Creștinătatea cea adevărată, De oare ce 
nu voim” să fugim înnaintea sălbătăciei lor, ci să 
avermn, în orice chip, luptă cu dînșii. Iar, dacă vom 
ajunge, ferească Dumnezeii, la un capăt răă, şi, 
va peri ţerişoara noastră aceasta, nici Măria, Ta, 
nu vei avea, folos şi înlesnire de așa ceva, pentru: 

_că va fi spre paguba, Creştinătăţii întregi. De al- 
minterea, să crezi ce-ţi va; spune acest om al 
nostru, Radul Farmă, ca şi cum am grăi noi de 
față cu Măria Ta. Din cetatea Giurgiului (?), 11 
Fevruar 1462, 

Catastif în cîte locuri cdți oameni, bărbați şi Jemei,. 
data aceasta, aii fost uciși, Turci și Bulgari, în "Țara 
T'urcească de dumunealuă Vlad al 7 erii- Românești. 

Întăitu. în- locurile ce se zic Obluciţa. şi Novo- 
seo fost es 1350, ş. a.: şi în Dirstor Și înv 

 



nostru, care aduce scrisoarea, de data aceasta. 
să nu-l întîrzii, mă rog, Măria, Ta, ci să mi-l tri- 
meţă îndărăt, îndată şi iute. Pentru că nici cu: 

„un chip nu 'voim să lăsăm în drum ce am în-. 
ceput, ci să ducem lucrut la capăt. Căci, dacă, 
„Dumnezei cel Atotputernic va, asculta, rugăciunile 
şi dorinţile creştinilor şi-și va, apleca auzul cu 
bunăvoință spre rugăciunile sărmanilor săi şi ni 
va da astfel de biruință. împotriva, păgînilor, duş- 
nani ai Crucii lui Hristos, va fi cea mai mare 
cinste şi folos și ajutor sufetese pentru Măria 
Ta şi Sfinta Coroană a Măriei Tale şi pentru 
toată Creştinătatea cea adevărată. De oare ce 
nu voim" să fugim înnaintea, sălbătăciei lor, ci să 
avem, în orice chip, luptă cu dînşii. Iar, dacă vom. 
ajunge, ferească Dumnezeiă, la un capăt răi, şi. 
va peri țerişoara, noastră aceasta, nici Măria Ta 
nu vei avea, folos şi înlesnire de așa ceva, pentru: 

_că va fi spre paguba Creştinătăţii întregi. De al- 
minterea, să crezi ce-ţi va spune acest om al 
nostru, Radul Farmă, ca şi cum am grăi noi de: 
faţă cu Măria Ta. Din cotatea Giurgiului (2), 11. 
Fevruar 1462. 

Catastif în cite locuri câți oameni, bărbaţi și femei, 
data aceasta aii fost uciși, Turci și Bulgari, în Țara 
Turcească de dumnealui Vlad al Țerii-Romănești. 

Întăiu. în. locurile ce se zic Obluciţa şi Novo-- 
selo-4it fost uciși 1350, ş. a.: și în Dirstor şi în 
ari De: [d 
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Cartal şi în Dridopotrom(?) 6.840; aşijderea, în 
Orşova ai fost ucişi 343, în Vectrem (2) aă fost 
ucişi 840; în Turtucaia ai fost ucişi 630; aşij-” 
derea ai luat cetăţile din prejur: a rămas un 
singur - turn; aşijderea la Marotin au fost uciși 
210; la Giurgiu de amîndouă părţile asi fost ucişi 
6.414, şi cetatea, de peste Dunăre a fost cucerită, 
şi luată. Domnul cetăţii, adocă subaşa, a fost, 
omorit, şi Hamza-beg acolo a fost prins; Şi su- 
başa de Nicopol, fiul lui Firuz-beg, şi el a fost 
prins, şi i-ai tăiat capul; şi câți Turci erati, ce 
se țineaiă de Nicopol, toţi cei mai de frunte aă 
perit cu el. Aşijderea la Turnu și la Batin şi la 
Novigrad ai fost uciși 384, la Siştov şi în două 
tîrguri ce se-ţin de el aii fost uciși 410; aşijderea, 
vadul de la i Nicopol a fost ars cu totul şi nimicit, 
așijderea, şi Samovitul; şi la, Ghighen aj fost 
uciși 1. 318; în tîrgul Rahovei ati fost ucişi 1.460; 
acolo aşi) jderea şi vadul a ars cu totul; și a fost 
pus căpitan, de Domnul Vlad, Neagoe la Rahova. - 
Aşijderea în locurile de mai sus unde ai fost 
vaduri, care au fost arse și nimicite, oamenii, 
bărbaţi şi femei, și tinerii, şi copiil cei mici, îm- 
preună cu pruncii, de o potrivă aă fost uciși, şi 
tot locul acela a rămas nimicit. Iar cele de mai . 
sus sînt numai numele morţilor ale căror capete 
și semne ai fost aduse dregătorilor noştri aşezaţi 
în toate părţile; cei cari altfel nat fost arătați, 
ori ai ars prin case, al acelora, i 
că au perit foarte mulți, ș. a.  



VI. 

Ştetan-cel-Mare. 

-(1475.) 

Din nenorocire n'avem aproape de loc scrisori 
politice de la Ştetan-cel-Mare. Cu atît e mai 
prețioasă această circulară a lui, scurtă şi ener- 
gică, de un laconism antic, după lupta de la 
Podul-Innalt. 

"Ediţii : în traducere latină, Macuşev, Monumenis histo- 

vigates des Slaves meridionauz et de leuvs voisins, tires des 
archives et des bibliothegues publiques d'ltalie, II, Bel- 
grad, 1882 (Glasnicul sirbesc, seria a 2-a, XIV-XV), pp. 
131-3; Acta extera din „Monumenta Hungariae Historica“, 
V, pp. 301-2; Columna lui Traian, 1876, pp. 420-2; în 
traducere italiană, lorga, Acte şi fragmente cu privire la, 
isteria Romînilor, IL, Bucureşti, 1897, pp. 9J-2; o ver- 
siune latină întrebuințată ibid., p. 92. | 

Prea-străluciţilor, prea-marilor şi nobililor Domni 

în toată Creștinătatea, unde se va arăta ori auzi 

această scrisoare. lo Ştefan-Vodă. din mila lui 
Dumnezei Domn al ţerii Moldovei, plecata noastră 
închinăciune și bunăvoință. Dumneavoastră ştiţi 
bine cum prea-crudul şi necredinciosul Împărat 
turcesc de multă vreme este un stricător al Creş- 
tinătăţii şi zi de zi se gîndeşte cum ar putea, 
supune și nimici toată Creştinătatea. Deci îți fac 
ştiut Domniei Tale că de Bobotează acum în urmă 
a trimes, Împăratul, turcesc oaste nespus de mare
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a Turcilor, 120.000 de oameni la număr, şi cu 
aceia avea ca fruntași pe cei mai aproape, mai 
mari și mai iubiți oameni ai lui:-pe Soliman, : 
Paşă şi beglerbeg, cu toată Curtea acelui Îm- 
părat şi cu toți spahiii din Rumelia, și cu Domnul 
din Țara-Romănească, cu toată puterea, lui. Şi 
Isa-beg, Ali-beg, Schender-beg, Daud-beg, Iacub- 
beg, begul de Vusitrn..., begul din Sofia, Piri-beg, 
lunăs, Isac-Pașa şi toţă hînsarii lor, cari toți sînt 
atotputernici și au fost Voevozi- acelei oștiri. Cînd 
am văzut noi aşa o oaste mare, ne-am ridicat 
vitejeşte, cu trupul nostru Şi cu armele noastre, 
şi li-am stat împotriva, și, cu ajutorul: lui Dum- 
nezeu celui atotputernic, am învins strașnic pe 
acei dușmani ai noștri şi al Creştinătăţii întregi, 
şi i-am sfărimat, şi i-am călcat în picioare... Su- 
ceava, Ianuarie 95. 

VII. 

(14781.) 

„Doi ani după lupta de la Valea-Albă, în care-i 
peri boierimea, tînără şi "bătrînă, el însuşi scă- pînd în adîncul pădurilor ocrotitoare, Ştefan _tri- mese la Veneţia un sol, ca să arăte suferinţile 
de pănă atunci şi nevoile situaţiei sale. E aceiaşi teorie ca şi în cele de mai înnainte: grijă de țară, simț de datorie pentru Creştinătate, disposiţie bucuroasă de a se jertfi pentru dînsa, ţinerea cu sfințenie a tratatelor şi Jurămintelor, dar in- 
  

  

1 8 Mai,
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dignare adîncă împotriva principilor creştini din 
vecinătate cari nu-şi înțeleg interesul, cari se 
gilcevese între ci la ceasul celei mai mari pri-: 
mejdii, cari-l lasă singur înnaintea dușmanului 
tuturora, cari, în stîrşit, se bucură de nenorocirea 
ce l-a atins, creziud că-l va umili măcar. 

“Dar se adauge ceva care lipseşte înnaintaşilor 
şi contemporanilor săi: socoteala cuminte a îm- 
prejurărilor, armonioasa clădire a unui edificiu 
politic în care trăim pănă astăzi, desvoltînd fi- 
reşte neatirnarea noastră din autonomia noastră 
desăvirşită, din libertatea noastră religioasă ab- 
solută. Şi în stirşit acel simţ creştin care face 
ca niciodată biruinţa să nu nască trufia, nică în- 
fringerea să nu se coboare pănă la desnădejde, 
toate fiind în voia Domnului care ţine seamă însă 
de orice silinţă ce omul o face către bine. 

Ediţie: Hurmuzaki, VIII, ia această dată. 

Aceste lucruri le-a spus din gură lo loan Ţam- 

blac (Ioachim Moldoveanul ? 1), sol și unchii (sic) 
al dumisale lui Ştefan-Vodă, din partea, lui. 

Tot ce sa întîmplat din pricina Turcilor în Dom- 
nia lui, va, fi aflat Înnălţimea Sa (dogele) de mult, 
Dar cu adevărat ceia ce s'a întîmplat n'ar fi fost 
dacă ar fi afat că prinții creştini şi vecinii săi nu 
Sar fi purtat cu el aşa. cum s'a purtat; dar ei ai 
călcat jurămintele lor şi învoielile ce le avea cu 
e, l-ai înșelat, şi a păţit cîte a păţit. Învoielile 
Și jurămintele ce erati între ei cuprindeaă că toţi 

1 

1 Un frate dupălmamă (Oltea-Maria) a lui Ștefan era Ioachim,
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trebuiau să se gătească şi să ajute acel loc Și 
acea Domnie împotriva căreia ar merge Turcul. 
Şi deci, în nădejdea, lor, a urmat împotriva, mea, 
ce am spus. Pentru că, de n'ar fi fost aşa, din 
două lucruri aş fi făcut una: Ori m'aş fi înnpo- 
trivit dușmanului la vad şi nu l-aş fi lăsat să 
treacă, ori, de mi-ar fi fost aceasta cu neputinţă, 
aș fi căutat să seap pe oamenii din ţara mea, 

şi nu ar fi suferit-atita pagubă. Dar ei m'aiă lă- 
sat singur, şi a urmat cum zic mai sus. Şi, dacă 
duşmanul ar fi. fost singur, nar fi fost atât, de 
răi, dar a făcut să vie Ţara-Romănească de o 
parte şi Tatarii de alta, şi el însuşi cu toată pu- 
terea, lui, şi m'aii încunjurat de trei părți, şi m'aă 
găsit singur, cu toată oastea mea tulburată pentru 
mîntuirea, celor de acasă !. Şi gîndeşte-te Înnăl- 
țimea Ta cîtă gloată aveam asupră-mi, fiind îm- 
potriva mea atîtea puteri. E, cu Curtea mea, am 
făcut ce mi-a fost eu putință, şi sa întîmplat 
ca mai sus,—care lucru socot că a fost voinţa lui 

Dumnezei, ea să mă pedepsească pe mine, pă 
cătosul; şi lăudat să fie numele lui! 

lar, după ce a plecat dușmanul, 'cu adevărat, 
am rămas părăsit de orice ajutor de la creştini, 
pentru că, nu numai că nu m'au sprijinit, dar poate 
că unii ajă avut plăcere pentru paguba făcută mie 
și terii mele de Necredineioși. Şi în această vreme 

  

1 La 1476 Tatarii năvăliseră asupra Moldovei. Țeranii ai plecat să 

apere şi mintute pe ai lor.
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a venit la mine secretarul Înnălţimiă Tale şi mi-a, 
spus ce i sa poruncit, și mi-a, făgăduit multe 
lucruri din partea Înnălţimii Tale prea-creştine, 
care ești plină de bunăvoință. și de grijă pentru 
binele creștinilor şi nimicirea vrăjmaşului. Care 
lucru m'a mîngiiat, şi mi-a dat. mare nădejde, şi, 
am rămas aproape odihnit. Pentru că mi-a, spus 
că, din banii trimeşi în Țara Ungurească şi din 
alții, voiă avea, ajutor şi orice fel de ocrotire. 

Și de aceia, m'am grăbit să izgonese pe Basarab; 
ca Voevod al Țerii-Romănești şi să pun alt Domn 
creştin, adecă pe Drăculea, ca să ne înțelegem 
împreună. Și am îndemnat la. aceasta. şi pe Măria, 
Sa Craiul- unguresc, ca să poarte grijă din. partea. 
lui ca Vlad Drăculea să se facă, Domn, şi, încre- 
dințîndu-l în sfiişit, a trimes să-mi spuie ca ei 
să-mi strîng oastea şi să merg să pun pe-acel 
Domn în Ţara-Romănească. Și aşa am făcut în- 
dată, și am mess eă de o parte și căpitanul Cra- 
iului de alta, și ne-am unit, și am pus în Domnie 
pe acel Drăculea. Şi, făcînd aceasta, el.mi-a cerut 
să-l lăsăm oamenii noștri pentru paza lui, căci 
în Munteni nu se încredea, prea mult. Şi eu i-am 
lăsat 200 de oameni de la Poarta mea. Şi după 
aceasta ne-am despărţit, şi indată s'a întors acel 
necredincios Basarab, și l-a găsit singur, şi l-a, 
ucis, și cu el aiă perit toți ai miei afară de zece. 

Care lucru l-am aflat fără zăbavă, şi, găsindu-se 
lîngă mine secretarul Înnălțimiy Voastre, şi aflînd
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și el, își luă rămas-bun. Şi mi-a spus dacă era 
cu plăcerea mea să-l las să se ducă, pentru că 
acuma a venit timpul să se împlinească, cele ce 
ni le spusese din partea, Înnălţimii Voastre, şi eii 
îl sfătuiam să nu plece, din pricina iernii, care 
era foârte crudă pe la 16 lanuar (1477). Şi i-am - 
spus că putea. să scrie și să lucreze prin căirță. 
Și el îmi răspundea : „Ce voit face însumi, nu 
pot face prin scrisoare“, Şi mi-a cerut şi om ca, 
să meargă cu el Și să-l aibă în tovărăşia lui, și 
să se întoarcă iar. Şi a hotărit cu mine să se 
întoarcă. de Paști. | o 

lar eu, ce e drept, văzînd grija. şi grâba. lui, 
l-am lăsat să meargă, și i-am dat un. orb, şi am 
rămas sigur pe cuvintele lui ca. pe un lucru făcut! 
Cu ceilalţi Domni creştini, vecinii miei, am vrut 
să fac o încercare, ca să nu mă aflu iarăşi în- 
șelat. Şi Înnălțimea Ta, ştie gîlcevile care sînt 
între ei, din pricina cărora fiecine cu mult greă 
abia poate face ale sale, şi de nevoie lucrurile 
mele rămîn fără ocrotire. Ba, cred chiar că acum 
Craiul unguresc va face pace cu Țara-Romă- 
nească, ceia ce va fi foarte răi. Deci locul mie 
de scăpare şi nădejdea, mea; sînt la, Înnălţimea 
Ta, pe care te rog să fii bun a mă ajuta. 

Nici nu vrea să spun de cît folos e această 
țară a mea pentru Creștinătate, socotind că e 
de prisos, căci e lucru ştiut bine de toți. Că e 
zid de apărare al Țerii Ungureşti, și al Terii Le- |
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şești. Și, în ce priveşte aceste două. Crăii, afară, 
de aceasta, fiind împiedecat Turcul cu mine acum 
de patru ani, ai rămas mulţi creștini odihniti. 

Deci, ca la Domni creştini şi cunoscuţi creştini, 

alerg la Înnălţimea, 'Ta, cerşind ajutorul vostru 
- ca un creştin ce sînt, pentru păstrarea acestei 
țeri a mele, de priință Creștinătăţii. Şi făgădu- 

iesc că orice dar şi ajutor îmi veță fi dat, îl voii 

răsplăti pe multe căi cînd îmi veţi porunci și 

veți avea, nevoie, şi împotriva, necredincioșilor, ȘI 
unde vă va fi porunca, fără zăbavă. Afară de 
aceasta, Înnălțimea Ta va face: un lucru foarte 
vrednic de laudă, ajutînd un Domn creştin, 

Ceia, ce acuma cer, e aceasta. Căci sînt sigur 
că Turcul iarăși va veni împotriva mea, în vara 

aceasta, pentru cele două locuri ale mele, Chilia şi 

Cetatea-Albă, care-i sînt foarte cu supărare. Deci 
într'aceasta vreaii să, fiă ajutat astăzi, căci vremea 

nu ne îngăduie a lua alte măsuri mai întinse. 

Şi Înnălţimea Ta te poţi gîndi. că aceste două 
locuri sînt toată Moldova, şi Moldova cu aceste 

două locuri e un zid pentru Tara Ungurească, şi 

Țara Leşească. Afară de aceasta eă zic și mai 

mult: că, de se vor păstra aceste cetăţi, Turcii 

vor putea pierde şi Cafa! şi Crîmul, şi va fi uşor 

lucru. Dar chipul cum sar face, nu-l spun, ca să 

nu mă întind mai mult la scris, dar, cînd veţi 
porunci, o să-l spun. 

1 Cetate genovesă, pierdută în mina Tarecilor ia 1473,
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VII. 

(1481.) 

Doi ani mai tărziă, Ştefan încerca să dea încă 
un Domn Ţerii-Romăneşti, de unde izgonise şi 
pe Radu-cel-Frumos şi pe Basarab-cel-Bătrîn ŞI 
pe fiul acestuia Basarab-cel-Tînăr, Ţepeluş, cău- 
tind în zădar pe acela care ar îndrăzni să se 
ridice peste fatalităţile situaţiei sale, rămiindu-i 
credincios lui şi Creştinătăţii prieten. Avea la sine 
pe Mircea care se zicea fiul lui Vlad Dracul 
şi căruia duşmanii îi dădea ca mamă pe Căl- 
țuna din Brăila, batjocura pescarilor de- acolo. 
Mircea n'a putut stăpîni țara pe care o reclamă 
ca moştenire a părintelui săi, și mai fericit decît 
dînsul a fost Vlad Călugărul, fost «popă» pri- 
beag, care e însuşi străbunul lui Mihai Viteazul. 

Scrisoarea lui Ştefan vădeşte sentimentele lui 
faţă de Rominii de peste Milcov: el duşmăniă 
numai pe Domni şi numai îndreptarea politică 
a acestora. lar pentru sărmani era cruțător şi 
bun, îngrijindu-se de pacea și de hrana lor. 

Ediţii: Bogdan, pp. 109-10, no. CIx ; Bogdan ?, pp. 282-4, 
NO. CCXXIN. ” 

Io Ştefan Voevod, cu mila, lui Dumnezeii Domn 
„a toată Tara, Moldovei, seriem Domnia. Mea la toți 

boierii, și mari și mici, şi la toță județii şi la totă 
sărmanii, de la mic la mare, din tot Ținutul 
„.. ŞI după aceasta, aşa să vă fie în ştire că am 
luat Domnia Mea lîngă mine pe feciorul Dom-
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niei Mele Mircea Voevod, şi nu-l voiu lăsa, de la, 
mine, ci voiti stărui pentru binele lui ca, şi pentru 
al miei, însumi cu capul miei Şi cu boierii miei 
şi cu toată ţara. mea; pănă ce va fi în baştina, 
sa, Ţara-Romănească, care-i este dreaptă baştină, 
cum și Dumnezeu ştie, şi cunoaşteţi și voi. Drept 
aceia vă zic: în ce ceas veți vedea această scri- 
soare a mea, ci voi în acel ceas să vă întoarceti 
la locurile voastre, care de unde ați fost şi unde 
ați stat dintru'ntăiă, cu tot avutul vostru, cît 
veți fi avînd, şi să vă păstraţi avutul, şi să araţ 
unde aţi arat și dintruntăit, „fără. vre-o frică, 

„ori grijă şi teamă. Căci așa să știți că nu mă 
gîndesc a vă face nică vre-un rău Și nici. vre-o 
pagubă, ci să vă păstraţi şi să trăiţi în pace. 
Și iarăși cine va voi să vie la Domnia Mea. şi 
la feciorul mieă Mircea Voevod, iar Domnia, Mea, 
și fiul Domniei Mele Mircea Voevod îl vorm milii 
Și hrăni şi cinsti. Şi la aceasta este credința. 
Domniei Mele, mari şi mici. Seris în Tîrgul-de- 
jos1, Mart 15. 

IX. 

Radu-cel-Mare. 

(1505.) 

După Vlad Călugărul, care ajutâ pe Turci să-i iea lui Ştetan acele cetăți de care vorbeşte cw 
2 Romanul.



_27 

atita dragoste şi grijă în solia, către doge, ajunse- 
la Domnie, în 1495, evlaviosul ctitor de multe 
biserici Radu-cel-Mare. Era al Turcilor cu totul, 
şi trebui să facă greul, costisitorul şi primejdiosul: 
drum la Poartă. Cu privire la el scrie Radu în 
această scrisoare. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată. 

Radu, cu mila lui Dumnezei Domn al Ţerii-. 
Romănești, şi: altele. Dumneavoastră, vecinilor și 
prietenilor noştri vrednici de cinste. Vă facem. 
cunoscut dumneavoastră întîmplârea. ce ni-a, venit, 
de la Turci. Adecă nişte vaduri împreună cu vă- 
mile ni le-a luat Împăratul; pe lîngă aceasta zice 
că a pus în catastiful săi patru ori cincă mii de 
oameni, cari spune el că ar fi venit în tara 
noastră să stea, iar acum vrea, să capete de la 
noi tot atiţia. Ci noi prin niciun fel de daruri, 
cît de mari, ale noastre, sai prin cererile priete- 
nilor noștri n'am putut să, împăcăm pe Împăratul. 
Deci trebuie ca acum să trecem noi înşine fără, 
„zăbavă la, el. Dacă însă, cu ajutorul luă Dumnezet: 
vom putea face acolo ceva; bun, atunci, după ce 
Dumnezeti ne va aduce înnapoi cu sănătate, în- 
dată, ce vom umbla, vă, vom da de. știre. Pentru 
care vă rugăm stăruitor să daţi în grijă supu- 

_şilor voştri ca, să rămiie în pace cu oamenii: 
noștri pănă ne vom întoarce. Altfel să, vă ție 
Dumnezei sănătoşi. 1505. 

Dumisale judelui şi juraţilor cetăţii Braşovului, 
Ş. a., vecinilor noştri vrednici de cinste, ş. a. 3



Mihnea-cel-Răă. 

(1508) 

Urmașul lui Radu-cel-Mare fu Mihnea, un crunt 
fiu al lui Ţepeş, odată pribeag la Ur guri, dar pus 
de Turci. El îşi sîngerâ sabia de trupurile boierilor 
Şi peri însuşi, izgonit de răscoală, la Sibiii, de 
sabie. Cu privire la Turci, nu era cel mai. cre- 
dincios vasal, şi, măgulind pe Saşii vecini, îi 
asigură că ar fi în stare să oprească, şi el ca tatăl 
săi, pe păgîni. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată. 

Mihnea, cu mila lui Dumnezei Domn muntean: 
și altele. Dumneavoastră vecini și prieteni vred- 
nică de cinstea noastră. Ştiţi dumneavoastră că 
în Ţara, Ungurească am slujit totdeauna. dumisale 
Craiului și arhiereilor şi magnaţilor Țerii Ungu- 
reștă și am avut cinste de la dînșii. Iar acum. cu 
voia lui Dumnezei şi a boierilor, am luat cîrma 
acestei țeri a noastre, şi toţi boierii sînt cu noi, 
și toate cetăţile sînt în mînile noasire. Deci nu 
vrem să. fim nerecunoscători pentru binefacerile 
ce le-am primit în "Para Ungurească. Voim să fim 
veşnic în bună prietenie cu voi. Voim chiar ca 
sărmanii Măriei Sale Craiului şi ai noștri să tră- 
iască împreună în pace. lar, de spre partea Tur-
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cilor, pe legea noastră, cea, creştinească, să n'a- 
veţi nicio frică! Celelalte vi le va spune dumnea-. 
voastră acest om al nostru anume Benedict Pi- 
tarul în numele nostru, în vorbele căruia să 
puneţi credinţă neîndoielnică, şi celelalte. Să fiți 
sănătoși. Dată în Argeș, Luni după Înnălţarea 
Domnului [5 Iunie], 1508. | 
Dumnealor căpeteniei orașului, juzilor şi jura. 

ților cetăţii Sibiiului, vecinii şi prietenii noştri 
vrednici de cinste, şi altele. 

XI. 

Bogdan Orbul. 

(1510.) 

De la fiul lui Ștefan-cel-Mare, 'care pierdu Po- cuţia, ultima pradă rămasă în ghiarele bătriînului leă Ştetan, ca să capete în Polonia o regală logodnică — şi ea nu-i fu niciodată soție —, de. la acest cap slab pentru un braț viteaz, avem, în clipa cînd se temea de furia. Tatarilor, această scrisoare din 1510, plină de repetiții şi confusii. 
Hurmuzaki, XV, la această dată. 

Bogdan, cu mila, lui Dumnezeti Domn și Voe- 
vod al ţerii Moldovei. Dumneavoastră, domnilor 
vecini și prieteni nouă cu adevărat iubiți. Fiindcă 
Măria Sa Craiul va dat vouă în ajutor şi va
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scris să vă grăbiţi întru ajutorul nostru, după 
«cererea noastră, de aceia vă rugăm pe dumnea- 
voastră, ca pe nişte prieteni buni, să vă gătiti 
“Hecare, după porunca Măriei Sale Craiului, Şi cu . 
toate armele de războii şi tot ce se mai ține 

„de războii, cît se poate mai bine şi mai ales să 
ţineţi cît mai iute în pregăţire 600 de călăreți, 
cum a făcut şi Secuii, şi să-i aveţi la îndămînă 
gata, pentru ca, atunci cînd pe urmă vă voiă 
cere dumneavoastră, .în clipa aceia, pe dată să 
trimeteți pe acei 600 ca înnaintași în ajutorul 
nostru. lar deocaridată să binevoiţi a trimete 
200 de puşcaşi prin această slugă a, noastră Ilie, 
care aduce scrisoarea de faţă. Şi dumneavoastră. 
cum vam mai spus, fiecare Şi în orice zi şi ceas 
să fiți gata după poruncile Măriei Sale Craiului, 
domnului nostru celui prea-milostiv, pentru ca, 
atunci cînd vre-odată vă vom cere, îndată să, 
fiţă în stare a pleca în ajutorul nostru. Aşijderea, 
Și acestor slugi ale noastre să li dați credință. 
Și dorim să; fiți sănătoşi dumneavoastră după 
dorință. Date din Curtea noastră în tîrgul nostru ' 
al Bahluiului, Joi înnainte de Sf. Mihail Arhan- 
ghelul [26 Septemvre], anul Mîntuirii 1510. 
«Dumnealor căpeteniei oraşului, juzilor şi jura- 

ților și celorlalţi Saşi din părţile Ardealului, de 
orice stare, prieteni şi vecini nouă iubiţi cu ade- 
vărat,
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XI. 

Vlad-Vodă, (Vlăduţ). 

. (1511) 

Izgonitorii lui Mihnea găsiră pe un tînăr flă- căuandru din sîngele lui Vlad Călugărul, Vlad- Vodă, căruia i se zicea, cu alintare şi despre : Vlăduţ. Fu ucis răpede, lingă Bucureşti, «supt un păr», de Turcii Dunării, chemaţi de puternicii boieri ai Craiovei, coboritori dintr'un ocrotit al lui Vladislav-Vodă. 
Scrisoarea de faţă-l arată pornit pe războiă şi fără prevestirea, sfirşitului săă grozav. 
Ediţie: Hurmuzaki, XV, la această dată. 

Vlad-Vodă, cu mila lui Dumnezeii Voevod 'mun- 
tean, Domn şi moştean. Dumneavoastră, prieteni 
și vecini ai noştri vrednici de cinste. Ne-am ru- 
gat între alte lucruri ale noastre pentru nişte 
afaceri grele ale noastre domnului. nostru prea- 
milostiv Craiului Măria, Sa, şi sa îndurat, să-și 
facă milă de noi la mgăciunea noastră. Pentru 
credința şi mărturia căruia, ni-a dat scrisori ale 
Măriei Sale, pe care vi le-am trimes prin omul 
nostru credincios Ruhan, în vorbele căruia să 
credeți neîndoielnic. Anume ca, să putem cumpăra 
şi aduce arme împotriva, viclenilor, prea-cruzilor dușmani ai legii creștine din țara dumisale Cra-: iului și din Ținuturile el, oricari ar fi, dacă am
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avea nevoie de aşa ceva. Deci vă cerem dum- 
neavoastră prin aceasta cu stăruinţă ca, la pri- 

mirea scrisorii acesteia a Măriei Sale, să dată 

ascultare poruncii şi să vă supuneţă dumisale 

Craiului şi să binevoiţi şi să găsiți cu cale a. 
ni da scrisorile voastre pentru acest scop, în- 

semnate cu pecetea voastră. Dat în Mileşti, în 

cele patru zile dinnaintea lui Mihail Arhanghelul 
[24-7 Septembre], anul Domnului 1511. 
Dumnealor juzilor şi juraţilor cetăţii Sibiiului, 

şi celelalte, prietenilor şi vecinilor noștri vrednici 
de cinste. 

XIII. 

Basarab al IV-lea, Neagoe. 

(1518.) 

Un Domn muntean noi, cărturar sîrguincios. 
judecător isteţ al lucrărilor frumoase, ziditorul 
mănăstirii Argeşului, Neagoe, Basarab al IV-lea, 
vine la rînd. Mai dese ori se înfăţişează cu grija 
aurului şi argintului potirelor, cădelniţilor şi altor 
podoabe bisericeşti decit cu a fierului armelor. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată, 

Dumneavoastră, prieteni şi vecini ai noștri 

vrednici de cinste. Vă. aduceţi aminte că, anul 

trecut, ceruserăm de la d-voastră argintari mai



isteţi decit ceilalţi, cari să facă, înțelepteşte lu- 
_crările noaștre. Ci dumneavoastră aţi ales și aţi 
trimes la noi pentru lucrările noastre - ca mai 
isteți decit, ceilalți pe meşterul Ioan şi pe meş- 
terul Celestin Argintariul, cari de sigur că aă să- 
vîrşit lucrările noastre aici în Ţara-Romănească 
a noastră destul de după placul nostru. Şi am 
pus să ni facă, niște cupe, şi le-au făcut cum do- 
riam. Pentru care ni- ai făcut socoteală deplină 
de acestea, de toate. Şi noi după. vrednicia lor 
i-am răsplătit destul de darnic, pe ei și pe soții 
lor. Dar de atunci, mai de curînd, a venit la noi 
același meșter Celestin Argintariul, cerînd de la 
noi argint să-l lucreze. Ci nof i- am dat, argintul 
cel mai curat ca să ni facă o căţuie după chipul 
turnului cetăţii noastre. Că noi am străbătut 
Țara Ungurească, şi mai frumos tur nicăiri n'am 
văzut. Mai înnainte, cînd făcuse acel lucru al 
nostru şi ni-l înfățișase înnaintea, ochilor, nu ni-a 
plăcut, pentru că, era făcut după felul Țiganilor. 
Avem noi destui meşteri cari ar fi putut mai 
frumos să facă de cum a făcut el. Pentru care 
a doua oară același meșter: Celestin ni-a făgă- 
duit să facă mai frumos, şi a luat argintul de 
la noi iarăşi, din mînile dumisale lui: Valentin 
Pitarul şi lui Oprea Vistierul. De la care cerem 
acuma, dacă ține la cinstea, lui, să ni dea, căţuia, 
sau argintul. Că pănă acum, precum am aflat, 
acel meșter Celestin n'a făcut lucrul nostru, pe 

3
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care făgăduise a-l. face atunci, la Paștile ce ati 

trecut. Deci vă rugăm pe dumneavoastră să vă 
îngrijiţi cu sîrguință de acest lucru al nostru, 

cu privire la noi, după spusele slugii noastre 

dumnealui Valentin Pitarul, în vorbele căruia să 

binevoiţă a pune credință deplină, şi celelalte. 

Cărora li dorim să fie mult timp sănătoși. Din 

Piteşti, Sîmbătă înnainte de Sf. Toma [18 De- 
chemvre], anul 1518. 

Basarab, din mila lui Dumnezeiă Domn mun- 

tean, Domn şi moștenitor, și altele. ă 

_Dumnealor judelui Craiului și căpeteniei- ora- 
şului cetăţii Sibiiului, domni prieteni și vecini ai 
noștri vrednici de cinste. 

XIV. 

(1520.) 

Lui. Neagoe nu-i lipsiaă însă, la întîmplare, şi 
gîndurile războinice. Astfel în această scrisoare, 
în care se întilneşte grija sfințirii solemne a unei 
mănăstiri, cu care prilej era să facă şi o mare 
cercetare a oştilor sale, cu dorința de a folosi 
Creştinătăţii şi, în rîndul întăiă Ungariei, care 
la 1526 era să-şi afle sfîrşitul în lupta de la Mo- 
hâcs. Deci tradiţia politică a necontenitei alipiri 
către creștini, fără deosebire de confesiune, trăia 

„şi în aceste timpuri de paşnică Domnie care a 
dat ţerii cele mai frumoase podoabe ale ei în 
clădiri.
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Tonul scrisorii e absolut bisericesc, cuprinzînd 
formule de smerenie şi iubire a aproapelui. 

Ediţie : Hurmuzaki XV, la această dată, 

Dumneavoastră fraţilor și vecinilor mult iubiţi 
nouă. Să vă vie în minte că, de cînd Dumnezeiă 
cel Prea-Înnalt ne-a ales în Domnia, sai Voevozia, 
acestei. Ţeri-Romăneșşti, de şi nu eram vrednici şi 
destoinică de stăpînirea ei, totuşi, după voia lui 
Dumnezei dacă sa, făcut aşa, de pe acea vreme 
pănă astăzi ştim că în pace vam ţinut cu toată 
prietenia, şi buna vecinătate, cum v'am fost fă- 
găduit dumneavoastră, fraţilor, prin necontenitele 
noastre făgăduieli. De aceia vă putem da de ştire, 
ca, unor vecini, şi aceia că, în timpuri ce n'a 
trecut de mult, printr'o credincioasă slugă a 
noastră, am arătat că sîntem gata a sluji cu 
credinţă dumisale Ludovic, cu mila lui Dumnezeii 
rege al Ungariei și Boemiei, şi altele, domnul 
nostru prea-milostiv, şi afară de aceasta chiar şi 
întregii Creştinătăţi. Așa, că, atunci cînd va fi de 
nevoie, cu toată puterea noastră şi oştile noastre, 
să ridicăm armele pentru acea Ţară Ungurească, 
şi anume cu 40.000 de călări şi pedeştri voim să 
fim de faţă. Pentru care am hotărît la toţi boierii 
țerii acesteia să facă pănă la un anume timp 
acest lucru, căcă am înțeles că Împăratul, Țarul
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Turcilor, se pune în mișcare. Dar încotro se duce, 
habar n'avem1. | , 

Apoi, cum știți şi d-voastră, am isprăvit bi- 
serica noastră sai mănăstirea pe care o făceam 
din noă întru cinstea atotputernicului Dunine- 
zei: după legea și rînduiala credinţei noastre 
am sfinţit acea biserică întru lauda Înnălţăriy 
Domnului nostru Isus Hristos2. La închinarea, 

„acestei biserică va veni toată ţara aceasta. Deci 

am trimes de li-ă poruncit să- se adune; cu pri- 
„lejul acestei închinări vom putea să cercetăm în 
scurt oștile noastre. Pentru care prin aceasta, 
vă rugăm, ca pe niște prieteni, ca d-voastră, fra- 
ților, să binevoită a, trimete dintre cei doisprezece 
jurată ai cetăţii d-voastră un om de credință din 
cetatea d-voastră aici, la noi, ca să-l mai vedem. 
Pentru că avem un gind ca acela şi atîta gătire 
de var plăcea şi d-voastră, de aceia am poruncit 
şi am făcut să fiți chemaţi. Şi de acuma să trăiţi 

în fericire, fraţilor. Tirgoviște, Joi după serbătoarea, 

Sf. Marcu Evanghelistul [26 April], anul Dom- 
- nului 1520. 

Basarab Voevod al Ţerii-Romănești, ş 

: Dumnealor judelui Craiului, căpeteniei cetăţii 

şi celorlalţi cetăţeni ce sînt în Braşov, prieteni 

şi vecini ai noştri vrednici de cinste. 

  

1 Eva un zvon fals. V. Iorga, Geschichte des osmanischeu Rei- 

ches, II, p. 385. . 
2 Nu e vorba de mănăstirea: din Argeş, care poartă hramul Ador- 

mirii Maicei Domaului,



XV.? 

Ștefan-cel-Tînăr (Ștefăniță). 

(1523.) 

Nepotul de fii al lui Ştefan-cel- Mare avea fără 
îndoială însuşiri. Sigur de sine, însufleţit de do- 
rinţa faptelor mari, el găsia în negocierile sale 
cu vecinii, mai ales cu Polonii, cari voiaă să-l 
bage în foc pentru singur folosul lor, vorbe de 
ironie mişcătoare. 

Un sol al lui în Polonia vorbeşte astfel. 
Ediţie: Hurmuzaki, 113, p. 708 şi urm.; cu: traducere - în 

Hasdeă, Archiva istorică, |, pp. 12-3. 

Înţelese din astea Domnul miei că se încearcă 
păginul să-l desbine de Creștinătate şi de Măria, 
Voastră,, ferească-ne Dumnezeă; şi multă nemul- 
ţămire simţi Măria Sa şi Sfatul Măriei Sale; Și 
trimeseră, fără zăbavă către sangeac, ca răspuns 
la solie, cu daruri prieteneşti, pe Vornicul Iurie 
care fusese şi la Măria, Voastră, dindu-i învățătură 
să afle și să cerceteze despre cele descoperite 
din gura solului; ca apoi, îndată ce vom căpăta 
ştiri, să nu întîrziem de a înștiința şi pe Măria 
Voastră despre toate cîte vom şti; ca astfel să 
fiți încredinţată Măria Voastră, mare și bun prieten 
al nostru, că noi şi Divanul nostru nu vrem a 
ne despărţi de Creştinătate şi de Măria. Voastră, 
cât timp vom fi vi și ne vom putea luptă din
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voia lui Dumnezeă; căci altfel însăşi Măria Voastră 
întelegeți ce asupriri sufere Domnul miei dim 
partea păginilor ! 

„Aşa dar, bunul şi marele nostru prieten, să 
cătați Măria Voastră ca prin Domnia şi  Crăia, 

-Măriei Voastre să se ridice Creștinătatea. Zăii, 
aveți Măria Voastră o Domnie şi Crăie mare, 
și un Sfat mare la număr; şi puteță să cum- 
păniţi lucrurile despre păgini, și să vă sculaţi şi să, 
vă apărați împotriva dușmanului d'impreună cu 
toată Creștinătatea, deșteptînd pe Sfintul părintele. 
Papa, şi pe Chesarul, şi pe Crai şi pe toți Domni 
creștini să înfrunte cu puterea pe necredincioșii 
vrăjmaşi ai Creştinătăţii; căci am arătat Măriet 
Voastre ce făcură păginii cu Țară Ungurească; 
și cum de curînd risipiră şi stricară Domnia şi 
Ţara Muntenească, punînd acolo Domn pe Turcul 
Mohammed; și cum însuşi Sultanul cu toate pu- 
terile sale împresură pe mare şi pe uscat Rodosul, 
să nu-i ajute Dumnezeă, pentru ca nu cumva, do- 
bîndindu-l, ferească Dumnezei, să pună apoi mîna 
pe toată Creștinătatea. De aceia. veghiaţă Măria, 
Voastră pănă ce păgiînul, oprit în alte părti, încă 
nu s'a întors cu faţa spre noi; căci atunci vai 
de Creşștinătate! Domnul miei, prieten al Măriey 
Voastre, vă face cunoscut primejdia, Creştinătăţiă 
şi vă îndeamnă să vă sculaţi împreună, cu toată, 
Oreștinătatea împotriva păgînului, nedesbinaţi şi 
alipiţi -ca unghia de deget.



„De asemenea, domnul miei, prietenul Măriei 
Voastre, roagă pe Măria Voastră și pe toţi Domnii 
creştini să nu-l lăsaţi pe'el afară din mila creş- 
tinilor, de vreme ce Măria, Sa doreşte cu toată 
credinţa și cu toată dreptatea să fie cu Creş- 
tinățatea, întru cît îl vor ierta puterile, şi să 
meargă cu Domnia. Voastră împotriva dușmanului; 
numai Măria Voastră şi Creştinătatea să nu ne 
răspingeță din sînul Vostru; căci ştie Dumnezeă 
ce mari asupriri păgineşti are Domnul mică, 
prietenul Măriei Voastre, din pricina, Creștinătăţiă; 
şi O ştiţi și Măria Voastră. , 

Să vă mai spun Măriei Voastre că Domnul 
mică, prietenul Măriei Voastre, ţine acuma, Sfat 
cu boierii săi despre Craii şi Domnii creştini, 
pentru ca, să hotărască, cine din. ei ar fi atît de 
vrednic şi înţelept, încît să fie în stare a în- 
cepe, a întocmi, a călăuzi lucrul cel mare al 
împăciuirii creştinilor împotriva dușmanilor pă- 
gîni ai Creştinătăţii; și nici Domnul mieă, nică 
boierii săi nu se putură dumeri a găsi un 
rege și Domn atît de vrednic şi înțelept pentru 
această treabă, afară numai pe Măria, Voastră, 
care, dacă aţi voi. s'0 faceţi, cu Sfatul Măriei 
Voastre, chemîndu-vă în ajutor pe Dumnezeă și 
pe Maica Domnului, zăă că aţă fi un mare şi 
ales hatman, cap şi povăţuitor a toată Creşti- 
nătatea,; căci, în adevăr, din cîtă Domni creştini 
cunoaște Domnul mieă şi Sfatul Măriei “Sale,
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nu este altul în vredpicie ca Măria Voastră: 
unii sînt prea tineri, alţii necunoscuți nouă, alţii 
nedestoinici pentru facerea unor lucruri și legă- 
turi atât de măreţe. 

În stîrşit, rugăm pe Măria Voastră a băga. în 
seamă cuvintele noastre, gîndindu-vă bine mai. 
înnainte de toate să nu piară Creştinătatea, toc- 
mai în zilele Mărici Voastre; căci, dacă astăzi 
Dumnezei va pedepsi țara noastră Moldova, să 
nu vă îndoiți Măria Voastră că mine o să vie 
rîndul şi pentru alte Domnii creștine. Nu treceţi 
cu uşurinţă asupra soliei noastre, fiind ea de 
cea mai mare însemnătate. Măria Voastră aveţi 
o Domnie mare şi un Sfat mare la număr: sfă- 
tuiți-vă ȘI chibzuiţi! 

XVI. 

(1524.) - 

Incă mai aspru sună aceste rînduri,. din anul 
1524, cuprinse în altă instrucţie de ambasador: 

" Ediţie: Hurmuzaki, II, pp. 723-4. 

Pentru solia pe care d-voastră o aţi trimes la 
el, precum şi pentru bucuria cu care 'd-voastră 
ați primit vestea despre biruința lui asupra, 
Tureilor, [Vodă] vă mulțămeşte şi mi-a poruncit a 
vă spune că nu sa luptat pentru ţara sa şi oa- 
menii săi cu dînşii, ci pentru a se putea curăţi



m 
de bănuiala necredinţei, dacă d-voastră aţi fi 

„avut-o despre el. Prin care zice că a aţiţat pe 
“Ture împotrivă-i ! și aşteaptă din ceas în ceas nă- 
vălirea lui. Deci dumnealor nu trebuiaă să ceară 
ajutorul miei, ci mai curind aş avea, eu drepţul 
a cere ajutorul lor, mai ales că pentru ţara Cra- 
ialui am pornit dușmănie cu Turcii şi cu acest 
prilej am pierdut patru sfetnici pe lîngă alți mulți 
şi buni. Şi, cu toate că vă mulțămesc pentru că 
făgăduiți a-mi da/ajutor și nu voiţă a.vă, cruța, 
averile şi cheltuielile şi ostenelile şi sănătatea, 
totuși trebuie să vă spun că n'am văzut omul 
care, dacă însuşi se înneacă, dă ajutor altuia, ci . 
însuși trebuie întăi să înnoate la mal. Aşa şi 
d-voastră îmi. făgăduiți ăjutor, dar nu voiţi. să 
vă luptaţă cu duşmanii, așteptînd ea eă să mă lupt 
cu dușmanul d-voastră. Întăiă d-voastră să-vă 
luptați cu duşmanii d-voastră, cu care lucru vă 
veți ajuta şi pe d-voastră şi pe mine, că ei nu 
pot să vă dati ajutor cînd am şi et aceiaşi nevoie 
ca și d-voastră. Vă mai plîngeţi că nu vă -daiă 
veste de lucruri nouă. Cum vam înștiințat în 
Hecare an despre orice oaste, vă arăt acum prin 
tine? că "Turcul Thassule (sic) nu s'a întors peste 
Dunăre, ci strînge aici, între Chilia, şi Cetatea-Albă, 
oaste împotriva ţerii Craiului. Mai la urmă nici 
nu sînt straja voastră năimită, nici nu sînt dator 

1 În 4518 el biruise pe Tatari, 
2 Solul,
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a vă da ştiri, mai ales cînd toate cite vi le spun 
ziceţi că nu sînt adevărate. lar acum aveţi în- 
suşi adevărul înnaintea, ochilor. De 

XVII. 

Petru Rareș. 

(1529.) 

Petru, zis Rareş, fiul din flori al lui Ştefan-- 
cel-Mare, i-a fost adevăratul urmaş: prin isteţime, 
prin urmărirea îndărătnică a planurilor sale, prin 
mărimea acestor planuri. El a stăpînit prin ginerii 
săi '“Ţara-Romănească şi a rîvnit Ardealul, adău- 
gind la Ciceul şi Cetatea-de-Baltă moştenite de 
la părintele săă Unguraşul, Retegul, Rodna şi 
chiar Bistriţa. 

In 1529, trei ani de la lupta de la Mohăcs Şi 
în acelaşi an cu expediţia prin care Sultanul 
Soliman-cel-Măreţ ocupâ -Buda, Petru făcu trei 
expediţii în Ardeal. Cea de-a treia avea în frunte 
pe Domnul însuşi şi avea de scop luarea Bra- 
şovului, pe care se făcea a voi numai să-l smulgă 
din ascultarea lui Ferdinand de Habsburg, fra- 
tele Impăratului Carol Quintul şi unul din con- 
curenţii la stăpînirea Ungariei, şi să-l supuie lui 
loan Zâpolya, cellalt Craii, fost Voevod al Ar- 
dealului şi sprijinit de Turci. După o lungă îm- 
presurare oraşul se răscumpărâ de peire. 

In acelaşi timp, prin scrisorile ce urmează, 
Petru îngrozeşte pe Bistriţenii nesupuși. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată,
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Petru Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn al 
țerii Moldovei. Dumneavoastră, credincioşii noştri 

în adevăr iubiţi. Am auzit că prin răutatea, și 
răscoala voastră iarăşi v'aţi ridicat coarnele, şi nu 

voiţă să vă supurieţi nouă, și vă împotriviţi Mă- 

riei Sale Craiului, și nu lăsaţi să între în cetatea; 
voastră pîrcălabii noştri pe cari i-am orînduit. Şi 
să știți deci voi, Bistriţenilor, că vom porni asupra 

voastră cu putere de războit gătită şi mare, şi 

pe toti, cu copiii, de la cel mai mare la cel mai 

mic, pe unii îi vom trece prin fier şi foc, şi în 
patru părți vă vom tăia şi vă vom pedepsi. 
Pentru că întăi mi-aţi arătat credinţă şi aport 
necredință. Şi, dacă vreţi să vă deslegaţi de mînia 

noastră, îndată, ce veți vedea, scrisorile noastre, 

să şi primiţă pe pîrcălabii noştri în cetatea, voastră 

şi în mijlocul vostru. Şi să nu faceți altfel, şi,. 

apoi, de vă va spune „ceva, Grigore, omul nostru, 

în numele nostru, să-l credeţi. Neamţ, la săp- 
tămîna după Adormirea * Maicei Domnului [29 
August], anul -1529. 

Dumnealor judelui şi juraţilor Bistriţei, credin- 
cioșii noştri iubiţi. 

XVIII. 
(1529.) 

Somaţia către Braşoveni se face astfel, din satul 
vecin al Prejmerului. - 

Ediţie: Hurmuzaki, XV, la această dată.
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Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al 

ţerii Moldovei. Dumneavoastră prietenilor noștri 
cu adevărat iubiţi. Am venit aici împotriva vi- 
clenilor Mărie Sale domnului lanăș. Craiul un- 

_guresc, ca să vă supunem supt paza Mări6i Sale. 
Ceia ce, cum văzuiă eă, nu voiți. Aşa ni se pâre 
nouă că aveţi de gînd să vă hrăniți cu pietre. 
Să ştiţi bine deci: noi: n'am venit pe două-trei 
săptămîni, ci pănă vă vom îndupleca și vom face 
cum ni era voia. Şi'la întorsul nostru înnapoi 
vom arde cu pară de foc această țară a Birsei, 
şi vom lăsa ţara goală și pustie. Şi în primăvară 
vă făgăduim iarăși războiă, și iarăşi vom pune 
să se calce în picioare sămănăturile voastre cînd 
vor fi crescut, pentru ca iarăşi să fiţi fără hrană 
timp de un an. Poate că voi, o prea-nebuni Și 
proști oameni, socotiți că, fiind între pietre, pie- 
trele puteţi să le şi roadeiă. Ci cu atîta vă pră- 
pădiți viața, şi veţi rămînea în deșert, pentru că, 
noi oprim pe Secui, supt pedeapsă, să nu vă 
aducă şi să nu vă vîndă grii sau altă hrană. 
Vom avea straja noastră adesea între ei. Deci 
vă îndemnăm ca, la vederea acestei scrisori a 
noastre, îndată să trimeteţi la noi șese oameni 
aleși, ca să ne înțelegem, şi, pe credința noastră, 
cea bună, li vom ea drumul să se întoarcă în- 
dărăt. Prejmer, la săptămîna după Luca Evan- 
ghelistul [25 Octomvre] 1529. 

Dumnealor judelui şi juraţilor brașoveni, prie- 
- tenilor noştri iubiți cu adevărat.



Dă
 

“
 

  

XIX. 

- (1529. 

După primirea banilor şi plăcerea supunerii 
Saşilor, Petru se întorcea spre casă. De pe pă- 
mînt moldovenesc el fulgeră o ultimă amenin- 
țare către Bistriţeni, cari avură îndată de lucru 
cu ostașii lui Vodă. 

Ediție: Hurmuzaki, XV. la această dată, N , 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al 
Moldovei. Dumneavoastră, pe cari nu vă “iubim 
de loc. După culesul viilor, pe la 1-iă Noiemvre, 
merseseră, cu dușmănie împotriva viclenilor Mă- 
riei Sale Craiului, Domnului nostru prea-milostiv, 

„Dintre dînşii unii, la cari am ajuns, precum sînt, 
cetățile Braşovul şi Sighișoara, sai dat întăi 
Mariei Sale Craiului, apoi nouă, şi încă şi multe 
orașe foarte puternic întărite. Şi ne. gătiam a 
pleca asupra voastră. Unii ne-ai întîmpinat cu 
vorbe ca acelea că și voi aveţă în inimă, și în 
cuget să vă supuneți nouă. Şi de aceia am ză- 
bovit acea hotărire a noastră şi am trimes Ja. 
voi pe boierii noştri de frunte, Tomşa, Marele- 
Vistier, și Vlad, 'pîrcălabul de Hotin, ca, să vă ple- 
câți nouă. După cum am aflat, din îndărătnicia, 
voastră, tot vă împotriviţi, şi nu vreţi pănă vă 
vom tăia capetele. Și să, știți sigur că iarăşi în 
curind vom trimete oaste nouă pentru a îneun-
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jura Bistriţa, a vă dumesnici prin foame şi a 
ierna la voi, ca să nu iasă niciunul din voi 
pănă nu vom veni noi înşine acolo. Şi cu ade- 
vărat să știți că, de așteptați sosirea noastră 
acolo, vom pune să vă; taie pe toţi, de la mare pănă 
la mic, şi nimenea, dintre voi nu va avea nădejde 
şi leac. Și pe Mihai pîrcălabul nu trebuie să-l 
căzniță acolo la, voi, ci mai bine să-i daţi drumul. 
Că pe calea şesului și acuma, în munţi să ne aș- 
teptaţă ca, oaspete dacă nu vă veţi închina nouă, 
Şi nu vă veţi pleca în stăpînirea noastră. Lingă 
apa Bistriţei, în ajunul Sf. Andrei Apostolul [29 
Noiemvre), anul 1529. 

Dumnealor judelui şi juraţilor şi bătrînilor Bis- 
triţei, eredincioşi iubiţi nouă cu adevărat. 

XX. 

(1531.) 

La 1531 Rareş se întoarce asupra Poloniei. In 
el ca şi în tatal săă, ardea patima răzeșului 
pentru moşia lui pe care cu niciun preţ şi pentru 
niciun alt cîştig nu înțelege a o părăsi în mînile 
altuia. A 

Dar, după ce luase Pocuția. Domnul cuceritor 
fu biruit, la Obertyn, de soldaţii lui loan Tar- 
nowski, închişi în tabăra lor de cară, pentru a 
da numai la urmă hotărîtorul asalt. 

Dar Petru-Vodă nu privia această mare în-
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frîngere, din care însuşi se alese rănit, decit ca 
un întăi, soroc de judecată pierdută. Se găti a 
duce mai departe gîlceava pentru pămîntul săă. 
Înnainte de luptă încă, el scria regelui Poloniei 
Tăvaşe ca acestea. 

Ediţie: Hurmuzaki, Supl. IL!, la această dată. 

Prea-înnălțate doamne, prietene iubit. Petru 
Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn al ţerii 
Moldovei. Deci, ca să nu fii în nesiguranţă Măria 
Ta. în zilele acestea am trimes omul nostru la 
dumneavoastră cu scrisorile noastre pentru felu- 
rite lucruri grele; care a fost oprit de Otta1. Dar 
tot a îngrijit de scrisoarea noastră către dum- 
neavoastră, şi, cînd sa cetit scrisoarea noastră, 
dumneavoastră ni-aţă scris ce nu se cade a serie 
unui Domn. Noi nu ştim: ori de a fost scrisă acea, 
scrisoare după spusa Domniei Tale, ori ca să ne 
înșele cu dinsa. Că adecă ţara Pocuţiei nu se 
ține de Moldova şi că părintele nostru Ştefan 
Voevod cel Mare, Dumnezeii să-l ierte, n'a stă- 
pinit țara Pocuţiei. Şi mai spui Domnia Ta că 
noi nu sîntem feciorul lui Ştefan-Vodă cel Mare, 
ci sîntem feciorul lui Bogdan Voevod, care era 
frate cu noi. Ci aici a scăpătat scriitorul şi s'a, 
înşelat cînd ni tăgăduieşte pe părintele nostru. 
Şi acea parte a Pocuţiei Ştefan Voevod cel Mare. 

„tatăl nostru cel prea-iubit, a ţinut-o multă vreme. 

1 De Chodecz, comandant în Pocuția, la Coloma.
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După moartea, părintelui nostru, supt Bogdan 
Voevod, fratele nostru, pentru sora Domniei Tale 
care era, logodită cu dinsul, supt .veşmînt de în- 
şelăciune sa luat de la el ţara Pocuţiei. Ci 
acuma avem nevoie de ţara aceia: de aceia am 
luat-o de la Domnia 'Ta, pentru că ni este ade- 

_vărată, şi legiuită moşie, 
Acuma noi nu. voim ca Domnia 'Ta să ni arăţi 

ameninţări. De aceia- te rugăm: pe Domnia Ta, 
ca pe un bun prieten, pentru buna vecinătate, 
să ni-o hărăzești, pentru că ştim sigur cum că 
țara aceia a Pocuţiei se ține de Moldova: de 
aceia am luat-o. lar -unde zici Domnia Ta că noi 
am călcat tocmelile, jurămintele noastre, ci noi 
n'am călcat toemelile noastre, nici jurămintele, nică 

n'am călcat pecetea noastră, căci n'am întrat în 
stăpînirile leşeşti ale Domniei Tale nici o jumă- 
tate de leghe, ci ne sîrguim a păstra veşnic jură- 
mintele ce am făgăduit. Dar am auzit că Domnia. 
Ta ai încununat pe fiul Domniei Tale în Crăia. 
leșească şi l-ai aşezat în Scaunul cel crăiesc: 
noi cu dînsul n'am făcut pănă acum nici jură- 

„mînt, nici toemeli. Şi, dacă Domnia 'Ta,socoţi că 
acel inut al Pocuţiei nu se ţine de Moldova, să, 

trimeți Măria Ta un om, să întrebe: întăit la 
prea-puternicul Împărat turcesc, apoi la chiar 

dumnealui Joan Craiul Țerii Ungureşti, cari vor 

face drept judeţ şi dreptate între noi: a căruia 
dintre noi, a Țerii Leșești saă a Perii Moldovei,
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e țara aceia. Că, atunci cînd trimetem solii noștri 
la Domnia Ta, magnații Domniei Pale îi opresc 
şi nu-i lasă a merge la Domnia Ta, şi pe urmă 
Domnia Ta ni serii că viclenim. , 

Nu ştim: cu ştirea, ori fără ştirea Domniei Tale 

a fost seris cuvîntul acela. Dacă şi Domnia Ta, 
te îndoiești de acest lucru, trimete pe omul Dom- 

niei Tale să vadă, să cerceteze şi să cetească, 

scrisorile Domniei Tale, ori de viclenim. Şi, altfel, 

dorim ca Domnia Ta să fii sănătos. În Bahluiă 
(Hirlău), 21 Fevruar 1531. 

XXI. 

(1532.) 

Altă scrisoare, din 1532, cuprinde locuri ca 
acestea. , 

1 

Ediţie : Hurmuzaki, Supl. 12, pp. 64-5. 

Cît vom trăi nu vom suferi să ne iea cineva 
în batjocură, ori să ni facă pagubă... 

Măria. Ta, să, ştie că, dacă trebuie să ne în- 
voim, să ne învoim după datina creștinească și, 

dacă trebuie să ne batem, apoi să ne batem. Să se 
„hotărească odată. Dar, dacă Măria Ta nu vreai 

să ni dai ca despăgubire! țara aceasta Pocuția, 

  

1 Pentru cele pierdute de la Obertya. Petru judeca iarăşi ca în- 

tr'un proces răzezese pentru mosie. -
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vom lua-o noi, vom trece-o prin foc; şi nu va 
folosi nimeni, nică noi, nici Măria Ta, căci va 

rămiînea pustie. | | 

Nu putem să nu-ne mirăm că Măria Ta nu vrei 
să înţelegi şi că stărui să aibi unul din Ținuturile 

noastre, precum ar face un om pe care un zid 

bun îl acopere... 

XXII. 

(1533.) 

In aceleaşi forme, de drept, nu de politică, 
urmează, din partea lui Petru-Vodă, plîngerile şi 
cererile în 1533. Le luăm dintr'o instrucţie de 
sol trimes în Polonia. 

Oferta de a ceda Pocuția, pe bani, e o şire- 
tenie a Domnului ca să-şi adoarmă duşmanul. . 

Ediţie : Hurmuzaki, Supl. 12, p. 72 şi urm. 

Stăpînul d-tale, după ce ma bătut şi mi-a 

prădat ţara, nu vrea să se împace cu mine. Dar 

„tot ar fi fost mai bine să-mi fi dăruit bucata, 
aceia, de loc ca despăgubire pentru pagubele mele 
cele mari,— că m'ar fi făcut, astfel îndatoritul lui.— 

decît să-și puie nădejdea în păgîn. Că n'am auzit 

vre-o dată ca un cîne amestecîndu-se între sfinți 

să facă vre-un lucru bun. -Aşa. şi cu păginii, că 

bucuria lor cea mai mare și meşteşugul lor e să 

încurce între dînșii pe domnii creştini...
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- Nu domnesc de mult, și e a patra oară de 
cînd văd războiii pentru Pocuția; ţara asta nu 
face, de sigur, cheltuielile pentru dînsa și sîngele 
ce sa vărsat din pricina ei. Dacă Măria Sa Craiul 
nu vrea să facă precum cer, să mă despăgu- 
bească în banii: aș face atunci pacea, de Şi nu 
se plăteşte. Solul Tarului tătăresc care e la mine 
îmi spune că Măria Sa Craiul îă “dă pe an 15.000 
de bani de aur şi daruri de alță 5.000 Dacă Măria 
Sa Craiul ar face cu mine o toemeală și m'ar 
cîştiga pentru slujba sa, n'ar mai trebui să dea 
nimic. Tatarilor; Măria Sa ar putea să nu li'dea, 
peșcheşul timp de un an și, dacă ar năvăli er în 
țerile Măriei Sale, m'aş sili eti din răsputeri pentru 
ca. împreună cu oștile Măriei Sale Craiului, să-i 
punem pe fugă: ar fi o 'cinste şi o bucurie pentru 
Măria Sa Craiul. Măria Sa trebuie să ție seamă 
că aştept cu răbdare despăgubirea pentru ce am 
pierdut; aştept ca Măria Sa : să-și vie în minţi, 
de și, din pricina Măriei Sale, de peste un an 
n'am alt sprijin decît acela pe care mi l-a daţ 
Craiul Ianăş prin episcopul din Ardeal. 

Vezi icoana asta a Sfintei Învieri pe care am 
jurat şi jur că, dacă Măria Sa Craiul nu ispră- 
veşte cu mine, nu voii înceta, Și mă voii răs- 
buna pănă la moarte. Acela în care Măria Să 
Craiul. nădăjduieşte? nu mă va împiedeca: știi e 

  

1 De fapt, Rareş caută numai să- şi adoarmă duşmanul. 
2 Sultanul Soliman. - |
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cum și cu ce să-i astup gura! Nu-mi voiă lăsa 

răsbunarea şi dacă lumea toată ar fi să se dă- 

rime asupra mea! 

XXUL 

 (1537.) 

Peste patru a ani încă, lucrul nu se lămurise. 

La o ameninţare de războiii, Rareş răspunde cu 

aceste mişcătoare cuvinte. 

Ediţie: Hurmuzaki, Îl, la această dată. 

Petru, cu inila lui Dumnezeti Voevod și Domn, 

şi moştean al Ţerii Moldovei, ş. a. Am înţeles că 

Măria Ta va porni cu armele duşmăneşte împo- 

triva noastră şi a acestei teri a Moldovei. Ţara 

aceasta e a prea-înnălţatului şi nebiruitului “Îm- 

părat turcesc, domnul miei cel prea-milostiv, şi 

ni-a dat-o nouă so, stăpinim: să trăiască Măria 

Sa Împărătească! Î Nu ştim cum am jignit cu fap- 

tele noastre pe Măria Ta. Ştim că pe Măria Ta 

te sfătuiesc magnații din Sfat să năvăleştă în 

tara aceasta a Împăratului, şi altele. Cei ce pri- 

vesc la începuturi, sfîrşitul însă nu-l ştiu. Deci, 

şi dacă Măria Ta eşti setos de sîngele creştinilor, 

fă după voia, Măriei Tale cea crăiască. Şi noi 

sîntem cu toate puterile noastre gata, şi te vom 

aştepta pe Măria Ta. Dumnezeii ştie cui îl xa
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ajuta norocul, şi, dacă vorm fi biruiți de Măria, 

Ta, vom fi biruiţi de un prea-puternic Domn şi 
Craii, care cîrmuiește multe ţeri. Iar, dacă milos- . 

tivul Dumnezei ni va fi nouă cu noroc, lucru 

despre care navem nicio îndoială şi Măria Ta, 

vei fi biruit, vei fi fost biruit de un biet Domn al | 

Moldovei. Şi mai nădăjduim că pentru apărarea 
ţerii Împăratului va veni oaste turcească. Ce vei 

vrea să facă Măria Ta, fie pe placul Măriei Tale! 

Măria Ta, ştii tainele inimii Măriei Tale: ce e de 

făcut. Din tabără, în ajunul Sf. Iacob Apostolul 
(24. Iulie], de. la. Nașterea lui Hristos 1537. 

Măriei Sale domnului domn Sigismund, ş. a. 

XXIV. 

(1537.) 
7 

Tot odată, el ameninţă pe rege astfel dacă 
sar încumeta să-i calce hotarul moşiei celei mari 
şi vechi. 

- Ediţie: Hurmuzaki, ÎI, p. 148. 

- Ci noi-din-partea aceasta. a țerii Mărie Sale 
Craiului am fost și sintem de apărare, ca un scut, 
şi de spre Tatari, şi de spre Turci. Ci Măria Sa 
socoate toate acestea drept un lucru de nimic. 

“Într'o zi i-am putea face Măriei Sale și terii Mă-
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riei Sale mai multă slujbă credincioasă de cit e 

vrednică bucăţica, aceia, de pămînt. Mulţi ani de 
zile ştim că Măria Sa nu va lua nicio roadă din 

țara aceia. Deci, dacă Măria Sa nu ni va da după 

dorință, acea ţară, nu voim să mai cerem de la 
Măria Sa, fie pe placul Măriei Sale. Că, dacă va, 
veni cu dușmănie în -această ţară a Moldovei, 

ştim că se vor face mari pustiiri în ţara noastră. 

Ci nădăjduim în Dumnezei ocrotitorul că ne va 
- ținea veghetori şi, cu ce măsură a măsurat Craiul, 

i se va măsură îndărăt. Cît va fi stricat cu fier 

și foc, îndoit i se va strica ţara Măriei Sale, cu 
fier şi foc, de Turci şi de Tatari. Cînd va întra, 

Măria Sa, în această țară a Moldovei, de altă 
parte va avea pe Taiari în Crăia Sa. 

XXV. 

(1540.) 

Fugar în Ardeal, Petru se văzu de la o vreme 
împresurat în cetatea lui a Ciceului de către 
oamenii «Craiului lanăş», care nu voiă să sufere 
de la Turci din pricina acestui oaspete. Cu scri- 
sori alcătuite în sîrbeşte de Doamnă-sa, odrasla 
de Despoţi Elena-Ecaterina, Petru merse deci, 
prin Caransebeş, la Poartă, avînd cu el numai 
pe secretarul Grigore Rosenberger, de la Cotnari, 
Şi cîțiva casnici. De acolo, după cîteva luni, cînd
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istețimea lui îşi deschisese în de ajuns noul druin 
către Domnie, scrie el, adevărat fii al celui ne- 
biruit, către Bistriţeni. 

Ediţie: Hurmuzaki. AV, la această! dată. 

Petru, cu mila lui Dumnezeu Voevod şi moş- 
tean al Moldovei. Închinăciunea, noastră cu toată 
prietenia noastră s'o știță întăiă. Jupîne 'Toma, 
ni-ar plăcea să aflăm de la d-ta, de sănătatea d-tale. 
Să ştii că noi sîntem la, Țarigrad, bine sănătoși, 
slavă Domnului, şi ţinuţi bine şi în cinste de 
Măria Sa Împăratul şi de Vizir; nu ni lipseşte 
nimic, slavă Domnului. Dacă, lucrul zăboveşte, tre- 
buie să fim cu răbdare. Ci nădăjduim în Dum- 
nezeu şi apoi în Măria Sa Împăratul, că lucrul 
se va schimba în curînd, şi altele. Să ştii, dragă 
jupîne 'Toma, că, am dat lui Toader acestuia, seri- 
sori la, durnealui judele şi la Sfat, şi mai ales 
la dumneata: să vă sîrguiți și să găsiţi cale, cu 
dumnealui judele şi Sfatul, ca, să, aflati deplin cum 
îi merge Doamnei noastre şi copiilor, şi, cînd 
veți afla aceasta, să . îndemnați pe 'Poader a. se 
întoarce cu răspuns la noi unde va, auzi că, sîntem. 
Dacă. însă n'ar vai s'0 facă, vă rugăm ca. nici 
întrun chip să nu fie slobod a merge'în Mol- 
dova, nici aiurea, că e peste voia, noastră, de şi 
pe nimeni “nu-l ţinem şi nu-l vrem cu sila, ci şi-a, 
călcat jurămîntul ȘI fagăduiala cea mare. Vă. mai 
rog pentru cal, să vă sîrguiți -cu el. Şi ce veţi



putea face bine femeii şi copiilor, cu hrană şi: 

alte lucruri, tot va fi plătit... Nădăjduim în Dum- 

nezei că vom fi ce am fost, şi mai mult decît- 
atîta, și vom plăti tot pe toemai. A scrie mai 

mult nu ni-a dat vremea. În Țarigrad, Miercuri 

spre Sîmpietru, anul 1540. D-sale jupînului Toma, 
Boldoriter, la Bistriţa, bunului nostru prieten. 

XXV. 

(1541) 

„În toiul iernii următoare i se împlinise visul: 
era Domn numit de «Împăratul» săă păgin şi 

„ stătea gata să treacă Duriărea cu Turcii ce i se 
dăduseră împotriva Domnului ridicat de boieri, 
Alexandru-Vodă- Cornea, după ce Domnul tur- 
cesc, Ştefan Lăcustă, fusese omorît de dînşii. El 
se lăuda că Turcii îi vor da înnapoi acea Ti- 
Shine, acele părți ale Bugeacului, luate de dinşii 
"la scoaterea lui în 1538 şi pentru pierderea că- 
rora sîngerase în cetatea din Sutceava bietul 
Lăcustă «fiă al lui Ştefan-cel-Mare». 

Ediţie: Hurmuzaki, XV, la această dată. - 

Petru. din mila lui Dumnezei Voevod şi drept, 

moştean al Moldovei. Închinăciane. Să ştiţi mai 
întăiă, dumneata jupîne şi bun. prietene, că am 

dori să aflăm de sănătatea d-tale. Aşijderea, să, 
Ștită că, din mila lui Dumnezei, sîntem. bine să- 
nătoși, şi celelalte. Îţ dau de știre că atotputer-



  

nicul Dumnezeii cu mila lui dumnezeiască a făcut 
aşa că nebiruitul Împărat, prea-milostivul nostru 

Domn, și prea-luminaţii Viziri, îndurătorii noştri 

domni, 'ni-ai dat iarăși Moldova, ţara noastră, 
tocmai așa cum am ţinut-o, și asemenea şi în 
Ardeal ce-am ţinut mai înnainte. Şi a dat cu noi 
3.000 din Curtea Sa, Spahii şi leniceri, şi altă, 
“mulțime de oaste mai e la îndemînă, de ni va fi 
de nevoie. Şi am plecat cu cinste mare de la 
Măria Sa Împăratul la 23 Ianuar, și nădăjduim 
a fi cu ajutorul lui Dumnezei în Suceava... Pe 

viitor îngrijiți-vă, mă rog, jupînilor, de calul mieă ! 
cu sîrguinţă. De ne va lăsa Dumnezeă să trăim, 
vă vom răsplăti. “Şi ce vă va spune 6mul nostru, 
daţi-i crezare, şi aveţi-l- în grijă. Am aflat că 
ne-ai făcut morţi, și Dumnezei ni va; mai da, 
zile de viaţă. Dumnezeu să vă păzească. Silistra, 
la vadul Dunării, 28 Ilanuar 1541. “ | 

“. Dumisale Toma, Boldorfter, în Bistriţa, bunului 
„nostru prieten. * 

XXVII. 

(1544.) 

Dar: părţile smulse de Turci din trupul Mol- 
dovei nu mai fură date îndărăt, Tributul fu 

“crescut. Fiul lui Petru-Vodă, Ilie, merse la Con- 

  

1 Murgul, «Peyloo», pe care nu-l uită în scrisorile sale, avindu-i 
grija mai mult decit. a Doamoei şi cocoailor domneşti.
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stantinopol ca ostatec, Straja de Turci păzia toate mişcările hainului din 1538. 
Deci, cînd Rareş aflâ că o mare oaste creştină, avînd în frunte pe marchisul Ioachim de Bran- denburg, vine să iea lui Soliman-Sultanul Buda şi Ungaria de curînd cucerită, el dădu tot ce avea la el, bani, boi de hrană şi făgădui a vinde pe <Impăratul nebiruit> şi a-l da în mînile creş- tinilor. Solul trimes de el, Iacob Fischer, vor- beşte astfel marchisului; 

f-diţii: lorga, Acte și fragmente, |, Pp. 108-10; H. Traut, Kurfiirst. Joachim - von Brandenburg und der Tuivhen- feldzug vom Jahre 1942, Gummersbach, 1892, p.-104, nota ]. 

1. Voevodul arată Măriei Voastre. Electorale 
închinarea Sa şi doreşte mult noroc şi biruinţă, 
Mărie! Tale şi la: toată Creştinătatea. 

2. Vă dă de ştire că are veșnic ştafete că Îm- păratul turcesc -nu vine anul acesta însuși, ci va, trimețe 10.00U de oameni din cea, mal bună oaste” a lui spre a.scăpa Buda și-Tara lngurească. Anul 
acesta, nu mai. poate să trimeată altă oaste şi, 
dacă-i va fi învinsă aceasta, poate întra oricine 
în voie bună la Turci: puţină nădejde mai este pe urmă. Doi Paşi duc oastea: li-a, spus numele Voevodul, dar aducătorul [Iacob Fischer din Viena] le-a uitat. 

3. Sfatul Voevodului este să nu vă împrăștiaţă aice, ci cu sîrguință să căutaţi a prăpadi şi iz- goOni acbastă oaste, turcească, și. anume de acum



  

pănă la Paşti să se isprăvească. Turcul se gă- 

teşte foarte: bine, lucrează iute, -unde poate, cu 

protivnicii lui. şi-şi potriveşte lucrurile pentru 

ieşirea întracoace, În toate ţerile. şi-a, şi chemat 
ostașii şi li-a poruncit alor săi să vie înarmaţi. 

A scris şi Voevodului și celuilalt Domn romîn? 

ca și ei cu toată puterea şi gătirea să plece, şi 
ei înşii să meargă cu oastea. Vrea să piardă, nu 

numai 'Ţara Ungurească şi Austria, ci toată ţara 
Nemţească. 

Şi, cînd va, fi gata, vrea,,să înceapă războiul 
cu 800.000. - 

4. Cînd va, veni Voevodul însuşi cu oastea sa, 

va face tabără, deosebi, pentru “ca să afle gîndul 
şi planurile Turcilor, şi va face cunoscut orice 
veste Măriei Tale Electorale şi creştinilor. 

Şi, de va ajunge la luptă, aşa se va purta, că 

vor avea creștinii de dînsul bucurie, şi va; fi spre 

toată îndatorirea cuvenită, deși are la Turci ca 
ostatec un fi pe care 'a-trebuit să, li-l trimeată, 
şi cu toate că l-ati părăsit creștinii față de Ture 

şi de Craiul leșese. Totuşi el vrea să rămiie îm- 

preună cu creștinii, şi are nădejde să li poată 
sluji mai mult decît alţii. | 

Cînd, acum patru ani, a fost gonit de 'Ture,; 
a fugit pentru siguranța, sa. la, Unguri. în Ardeal, 

cari şi ei i-ai făgăduit ajutor, dar nu şi-a ţinut 

  

1 

* Radu Paisie.
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credința, —că el a adus ia ei 200.000. de florinţă 
Și i-a cheltuit acolo: apoi l-aă dat pe mîna 'Turcilor. 

„5. Ce vrea Măria Sa să-i poruncească ori să 
caute la el, s'o facă numai cu puţină solie. fără 
a bate la ochi, ca să nu se bage de seamă, 

„7. Se. roagă, dacă se va vorbi de el faţă cu 
Ungurii, să nu-l laude, căci nu 'se încrede în Un- 
guri și nu prea voiește ca pentru aceasta să fie 
pîrît Turcului. ! 

8. Proviant și vita; mai ales boi şi vaci; dă 
bucuros din țara lui, dar, ca să nu se bage de 
seamă, să le. școată prin Rasia şi Țara Leșească, 

9. Sfătuioşte să nu se împrăștie această oaste. 
Dacă e de nevoie. se poate potrivi iernatec în 
Ardeal. - 

XXVII, 

Radu de la Afumaţi. 

(1544.) 
Diritre contemporanii munteni ai lui Rareş, unul 

singur se ridică la o însemnătate războinică. Radu, 
de la Afumaţii din Ilfov, fiă al lui Radu-cel-Mare, 
se desface prin. biruinţile lui din vălmăşagul de 
Domni cari trag la dînşii, sfăşiind-o, biata pur- 
pură bizantină contrafăcută a lui Neagoe. Mor- 
mîntul lui din Argeş, unde i se primi trupul ca 
al ginerelui ctitorului, e pecetluit cu chipul său 
de luptător încununat, ţiind buzduganul în mînă, 
şi cu amintirea tuturor luptelor în care a biruit
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ori a fost învins, Nu se pomeneşte însă şi cruda 
lui ucidere, împreună cu moştenitorul, în cu- 
prinsul sfint al unei biserici, la Rimnicul de 
lîngă Olt. 

În scrisoarea ce urmează, el arată cum un con- 
curent şi presupus frate, Bădica — domneşte: 
Radu — atras în-cursă de Turci, a perit cu țeasta 
sfărimată de dînşii. 

Ediţie : Bogdan !, pp. 172-3, no. CLXIX. 

Din anila, lui Dumnezeă şi cu ajutorul Domnului. 
nostru, al Înnălţimii Sale Craiului, noi, Domnul 

întregii Țerii-Romăneștă, scriem cinstiților. şi bu- 

nilor noştri prieteni şi de aproape vecini, judetului 

și celor doisprezece. pîrgari din Braşov, şi multă 

sănătate vă poftim d-voastră. Şi după aceasta vă. 

dăm în ştire d-voastră: d-voastră ştiţi cum sa, 

întîmplat înnăinte vreme cu această Tară-Romă- 

nească, că mai întăiu a venit Vladislav Voevod 

în ţară, iar asupra, lui sa, ridicat Bădica Voevod 

ca să fie Domn în Țara-Romănească, şi a trimes. 

pe boieri la Poarta împărățească, să-i aducă steag 

şi pace. Şi-i aduseră "Turcii steag. Dar, cînd era 

să-şi primească steagul în mînă, Turcii i-ai luat 

steagul şi i-ai tăiat capul, şi împreună cu el au. 

tăiat şi zece boieri. Şi pe locul acela și în aceiaşi 

vreme at zis Turcii oștirii: „mergeţi unde se. află 

Domnul vostru Radu Voevod care e dincolo de 

plaiuri, fiind că el vă este Domn, şi Împăratul lui 

i-a dat Ţara-Romănească, să fie Domn [într'însa]-
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Şi vedeţi voi acest steag? EI este al lui Radul 
Voevod cel de peste plaiă“. Astfel au zis Turcii, 
Dar noi nu-i credem pe «i, căci Turcii sînt șireţi 
Și necredincioşi, și nu credem. 

Deci mă rog de d-voastră, trimeteţi-mi oaste 
în ajutor, cât vă este'cu putinţă; dar în taină, căci 
vreaiă s'o aşez la o parte şi să văd dacă Turcii 
vor întradevăr și cu gînd bun să ni.aducă pace 
și steag, sai dacă nu cumva vor să lucreze cu 
şiretenie şi.cu gînd să piarză 'Ţara-Romănească 
şi să se apropie de ţara Înnălţimii Sale Craiului 
și a d-voastră, ca s'o prade. Pentru aceasta noj 
trebuie să avem cu ce să ne apărăm Și cu ce 
să ne batem cu &, ca să ne apărăm și să nu 
ne dăm 'Turcilor. De aceasta vă rog pe d-voastră, 
şi Dumnezeu să vă înmulțească anii d-voastră. 
Scris în Tîrgovişte, lanuar 27. 

lar d-voastră bine să vă pregătiți și să vă pă- 
Ziță, şi să aveţi oastea gata. Ă 

- XXIX. 

Iliaş Rareș. 

(1546.) 

Urmaşul lui Petru-Vodă, fiul săă lie, care era 
să-şi piardă numele cel bun turcindu-se, pentru 
care faptă, mai rea decît oricare în Judecata con- 
temporanilor, pomenirea lui se şterse cu mînie din
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cărți şi de pe piatra inscripțiilor, începe Domnia 
sa scriind Bistriţenilor aceste rînduri mîndre. 
Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată, 

lliaş, cu mila lui Dumnezei Domn și drept 
moștenitor al ţerii Moldovei, şi celelalte. Dum- 
neavoastră „prieteni şi vecini nouă iubiți cu ade- 
vărat. Sănătate cu toată priinţa. A venit la noi 
un zvon nu tocmai plăcut, ceia ce nu se cuvine 
unor vecini buni, dacă lucrul e aşa, și anume că, 
după răposarea -părintelui nostru, d-voastră, strîn- 
gînd oaste, voiță a năvăli în satele noastre rod- 
nene şi a le înstrăina de la noi. Ceia ce nu se. 
poate. De va sfătuit cineva pe d-voastră la 
aceasta, răi va, sfătuit: nu trebuie să-l ascultați; 
e un amăgitor, şi celelalte. Acuma părintele nostru 
a trecut dintre cei vii, —al cărui suflet să fie în 
sînul lui Dumnezei şi pomenirea lui binecuvîn- 
tată! De oare ce însă Dumnezeu Sfintul ne-a 
ales, și boierii a teată ţara, noastră, cu voia Mă- 
riei Sale Împăratului, ca Domn, astfel ne vom 
sîrgui a ne purta, noi și ai noștri, şi a apăra. 
averea noastră şi-a o păstra, ca și părintele 
nostru; ba încă s'o şi -adăugim! În sfîrşit vom griji 
a ţinea bună vecinătate cu toți; dar, dacă va 
încerca, vre unul lucruri ca acelea ce nu se cad, 
trăiesc încă ostașii ţerii noastre! Voim să, ținem 
Ţinutul părintelui nostru: bunilor bun li vom fi, 
dar totdeauna duşmanilor noştri ne vom Îrnpo-



trivi. Altfel, să fiți d-voastră sănătoşi. Suceava, 
6 Septemvre, anul Domnului 1546. 

Dumisale domnului Matia Szăsz, jude al cetăţii 
Bistriţei, și juraţilor, prieteni și vecini ai noştri 
cu adevărat iubiţi. - 

XXX. 

Pătrașcu-Vodă cel Bun. 

(1556.) 

De la Pătraşcu, tatăl lui Mihai Viteazul, blind 
Domn care nu trăi în Scaunul ţerii decit prea 
puţină vreme, dar avu mîngiierea că i se vor co- 
bori rămăşiţele în pămînt creştin şi romănesc, avem 
acest raport către Sultan, care — chiar ţinîndu-se 
seamă de formele stilului oriental, impus în le- 
găturile cu Ţarigradul, — vădeşte o adîncă umi- 
linţă, 

Ediţie : Hurmuzaki, LI, la această dată. 

Înnălțatului Emir Sultan Soliman-Han. Celui de 
la Răsărit pănă la Apus supt soare. singur Îm- 
părat al Împăraţilor şi Domn peste toți Emirii 

cei mari, Înnălțatului Sultan Soliman-Han. 
Mă, închin smerit Măriei Tale Împărăteşti. Apoi 

M. T. |. vei fi înştiinţat, cu privire la slujba ce 

mi-ai poruncit M. T. [., să mergem cu tabăra în 
Ţara Ungurească pentru paza, feciorului lui Ianăş
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Craii. că ei, robul M. TI. mulțămit din toată. 
inima să slujesc pe M. T. I, am trimes îndată 
oastea mea, la timpul cuvenit în acel loc unde 

se afla Crăiasa, cu fiul eă!. Apoi ei, robul M. T.L.. 
am mers însusi, cu toată tabăra, mea. ce aveam, 

şi am trecut prin Țara Ungurească şi am ajuns 
lîngă nunţii cari despărt hotarele Ţeril-Ungu- 

reşti și Moldovei. „Şi, venind Crăiasa şi fiul &, 

de acolo apoi. i-am dus cu cinste mare pănă. 
în Ardeal şi i-am pus în Scaun în cetatea Clu- | 

jului, cu mila M. T. [., şi i-am dat în mîna, acelor 

domni unguri şi a celor din ţară. Și toţi sat 
umilit şi aă jurat a fi robi ai M. TI şi a sluji 

cu credinţă fiului Craiului lanăş. Acuma eă, robul 
M. T. [.. mam întors şi sînt în tara mea pe care 

mila M. T. L. mi-a dat-o. Cuvintele ce am vrut şă 

le spun şi să le arăt M. T. [., le-am spus lui Hasan- 

Ceauș, robul M. T. [, care a fost cu mine în 

slujba M. T. 1. EI va spune mai cu de-amănuntul 

M. T. 1. Şi ce alta se va întîmpla, M. 1.1]. va 

afia cu alt rob al săi, Ohur-Ceauş. De aceasta, 

înştiințez pe M. T. ]., ca robul pe Domnul său. 
Dumnezei să înmulțească zilele şi anii M. T. 1. în 
veac mult. Scrisă la Noiemvre 1556. 

Robul şi noroiul de supt copitele calului] - 

MII Io Pătraşcu Voevod, și Domn 
al Ţerii- Romăneștă. 

  

1 Regiaa Isabela, văduva lui Joan Zăpolya şi fiut ei Joan-Sigismund, 

de mult -adăpostiti în Polonia, de unde şi venise regina. 

a
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XXXL 

(1555-7.) 

Grija de Creştinătate, dorinţa de a veni ceasul 
cînd i-ar putea ajuta, setea de răsbunare pentru 
atitea suferinţi şi înjosiri însuflețesc însă o scri- 

„ soare, tot de pe atunci, către Braşoveni. 

Ediţie : Bogdan], pp. 196-8,. no. cxcil. 

Din mila lui Dumnezeii lo Petraşcu, Voevod şi 
Domn. Seriem Domnia Mea cinstiţilor şi bunilor 
noștri prieteni și de aproape vecini şi frați, lui 
Hanăş Begner judeţului şi celor doisprezece pîr- 
gari din Braşov, şi multă sănătate cu dragoste 
vă poftim d-voastră. Şi, după aceasta, vă dai de 
știre d-voastră, pentru cărţile şi vorbele ce mi-aţă 
trimes d-voastră prin -omul d-voastră Dobre, că 
toate pe rînd şi bine le-am înțeles Domnia Mea; 
întăi, ca să dăm de știre şi Sibiienilor despre 
lucrurile cinstitei Porţi, cum v'am dat şi d-voastră. 
Să ştiţi d-voastră că li-am dat şi lor de ştire, 
ca și d-voastră. Apoi m'aţă înştiințat pe Domnia, 
“Mea că aţi trimes d-voastră şi la Înnălţimea Sa 
Craiul, să vă dea răspuns; cînd v'a veni d-voastră 
răspunsul de la Înnălţimea Sa Craiul, d-voastră 
să vă adunaţi și să faceți sfat; d-voastră sînteţi 
doar oameni înţelepţi și cuminţi! Şi să tocmiţi cum 
vă va fi bine, și d-voastră şi nouă; căci d-voastră 

,
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stiti bine cît de mare-i puterea împăratului şi 
cine poate sta împotriva lui. Căci, de vă va birui 
pe voi și țara d-voastră, nu 'va mai fi niciun 
Domn și niciun Craii acolo, în țara, de sine stă- 
tătoare a d-voastră, ci vor fi prin toate cetăţile 
Turci, şi vom” peri, noi, amîndouă aceste țeri 
creștine. Şi să știți d-voastră adevărat că ei 
credința şi frăţia ce am legat-o cu d-voastră nu 
vreail so rup cu niciun chip, ci vreai s'o țin și 

- pănă la, moartea. Domniei Mele. Și mă voii sîrgui 
a vă sluji cu dreptate d-voastră, cât îmi va sta, 
în putinţă Domniei Mele. Şi nu veți avea d-voastră 
nicio greutate de spre partea Domhiei Mele, afară 
doar de ar veni asupra, Domniei Mele vre-o mare 
nevoie de silă de la Poartă, ca să vin — Doamne 
fereşte — Domnia Mea cu oaste asupra capului 
d-voastră. Şi, atunci chiar, nu voii sări nici de 
cum, pănă nu voii vedea Domnia Mea mare foc 
pe umerii Domnie! Mele. lar, dacă vom vedea, 
mare greutate și foc de spre partea 'Turcilor, ce 
va fi să facem atunci, să ştiţi că altfel n'am 
putut face. D-voastră știți că noi sîntem în mîna 
Turcilor, — dar vă vom da şi atunci de ştire 
d-voastră. Și, iarăși, vă dau de ştire d-voastră, 
că aș fi dat drumul Domnia Mea lui Muhup- Ceauș 
să vie la d-voastră, dar Domnia Mea așteaptă răs- 
punsul ce trebuie să vie de la Înnălțimea Sa, 
Craiul; să-mi daţă de veste d-voastră, să ştiă și 
Domnia, Mea. Si apoi să, știți d-voastră că va veni
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acum. în curînd un Ceauş mare de la Împăratul | 
şi că, răspunsul ce-l va aduce, Domnia, Mea, despre 
toate: voibele' câte le voii înţelege, 'vă voii da 
și d-voastră de ştire. Această” vă dau în ştire 
d-voastră, şi toate cîte vă spune omul d-voastră, 
Dobre, de la noi către d-voastră, toate să i le 
credeţi, că sînt vorbele noastre adevărate. Şi 
Dumnezei să înmulțească zilele şi anii d-voastră; 
amin. Scris în Maiă 93. 

SARI 

Alexandru-Vodă Lăpușneanu, 

(1566) 

Un alt Alexandru Lăpuşneanu decit cel obiş- 
nuit răsare înnaintea noastră din scrisorile dom- 
neşti care vorbesc de dorul ce are Doamna Ru- 
xanda de a mînca prune şi cireşe din: Ardeal, 
de meşteri de bere şi de pîne, de -doftorul de 
ochi care trebuie pentru alecui pe bolnavul 
Voevod. Acestălalt chip, omenesc şi paşnic, sa- 
mănă mai bine cu. acela pe care ni-l dă şi cro- 
nica slavonă a. timpului. ' 

_ Uciderile apar în a doua Domnie, după usur- 
darea lui Despot şi a lui Tomşa, cînd erati tră- 
dători de pedepsit şi viitoare „trădări de împie-. 
decat. Aceiaşi cronică slavonă (a: lui Azarie) 
lămureşte măcelul boierilor astfel : 

<A adunat pe vrăjmaşii cari puseseră la cale 
înșelăciunile de mai nainte şi pe boierii necre- 
dincioşi, şi pe toţi i-a dat morţii nemilostive. 

«De atunci s'a potolit furtuna cu valurile mari,
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şi peste Marea “vieţii „plutiat fără turburare; căci 
duhul lui Dumnezei : sufla drept, ca boarea cu- 
"cerniciei > . N 

Şi Ureche însuși, de şi înrîurit de ideile Re- 
naşterii cu privire la «tirant», se inspiră de sen- 
timentele contemporanilor Lăpuşneanului, sătui 
de neastîmpăr .boieresc, cînd scrie aceste rinduri 
către Bistriţeni :: : i - 

<Alexandru-Vodă, dacă saă curăţit de toată 
grija den afară..„, au vrut să se curățească şi de 
vrășmaşii săi din casă, pre carii îşi prepusese 
el că pentru vicleşugurile lor fu scos din Domnia 
de ?ntîiă.» 

Totuşi în această pătimaşă scrisoare pentru 
pedepsirea nemiloasă a celor amestecați în încer- 
carea lui Sava, poreclit Mizgă, care însă ca viitor 
Domn îşi zicea: Ştefan-Vodă, întîlnim pe vechea 
noastră cunoştinţă, vărsătorul de sînge. 

Ediţie : Hurmuzaki, XI, Adaus, la această dată. | 

Alexandru, cu mila lui Dumnezei Voevod Și 
drept moștean al ţerii Moldovei, şi celelalte. 

+ Dumneavoastră prietenilor, vecini iubiţi nouă. 
Sănătate şi izbînda tuturor celor fericite. De cîteva 
ori în vremea trecută s'aii ridicat nişte lotri din 
Ținuturile și încunjurimile voastre, cari ati luat 
calea către ţara noastră ca să ne tulbure pe noi 
și Domnia noastră. A cărora căpetenie a fost unul 
căruia-i zic Sava şi cu alţi lotri, de o seamă cu el. 
Pe cari cum i-am simţit, în clipa aceia am scris 
oaste și mulțime mare ca să ne împotrivim acelor 
vicleni. În stirşit. după ce sau luptat cu ostașii
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noştri acei lotri, a perit+ mișăleşte; multă. dintre 
el au fost uciși în munță şi înneeaţă în ape, iar 
alții au fost aduşi vii în tîrgul nostru în laşi; dintre 
cari pe mulți am poruncit să-i taie ŞI să-i ucigă, 

„iar pe alţii, tăiaţi în patru bucăţi, să-i bată în fri- 
gare, căci erati toţi oameni aşa de primejdioşi; 
iar pe cîțiva dintre ei îi ținem încă vii. lar doi 
din cei prinşi s'au găsit a; fi'din cetatea voastră a, 
Bistriței, cari, în conștiința, lor, la ceasul morții, 
ai mărturisit de faţă cu toţi sfetnicii şi boieri 
țerii noastre că ei au venit cu voia și cu în- 
voirea. voastră, ca să: ne tulbure pe noi şi Ţinutul 
nostru; al căror gînd răi Dumnezeă l-a, depărtat 
şi în nimic l-a prefăcut. | | 

Ne mirăm -pentru ce cuvînţ. aţi îndrăznit a 
încerca d-voastră acest lucru, cînd ștită că avem 
pace şi jurămînt şi tocmeală veșnică cu Măria, 
Sa Craiul, pentru ca şi Domnia Lui şi a Noastră 
să fie în pact de o potrivă, veşnic, cu prietenie 
de amîndouă părţile. Dar poate că vă e gre 
d-voastră că am închis calea prin munți către 
cetatea d-voastră; ceia, ce am făcut-o cu acel 
gînd, ca să ne putem feri de cursele unor lotri ca, 
aceia (cari acuma, cu ajutorul lui Dumnezeu, ati 
căzut în mînile noastre). Dar nici întrun chip 
n'am putut face să nune supăraţi. Că trimeteță 
asupra noastră și a ţerii noastre pe cei mai scârboşi 
dintre lotri; ceia ce nici întrun chip nu trebuie 
să faccți. Aduceţi- vă aminte că trăiesc în țara şi 

| Domnia noastră ostașii cari odată vă căzniai cu
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încunjurare, de n mai că, eraţi aduşi a peri de foame. 
şi de sete, închiși în cetatea, voastră. Dacă; ostaşii 

„aceia bătrîni al ţeril noastre, cari făcea lucruri 
ca acestea, ai încetat din viaţă, dar trăiesc fiii 
lor viteji, cari pot face multe lucruri mari. Noi 
totdeauna am fost şi sîntem iubitoră de pace; 
ci voi, din potrivă, aţi vrut să ne tulburaţi pe 
noi și Ținutul nostru cel bine liniștit şi paşnic. 

Ci vă sfătuim a căuta în tot chipul să ţineţi 
prietenia cea, veche. Că fără îndoială pentru acest . 
lucru vom ruga de ajutor și vom întreba pe 
prea-puternicul şi nebiruitul Împărat al 'Turcilor, 

- domnul şi binefăcătorul nostru prea-milostiv. Şi, 
orice lucru răă veţi unelti, în capul vostru o să 
cadă. lespre toate acestea să ni daţi d-voastră 
răspuns cit. mai iute prin cărță. Şi să, fiti sănă- 
toși şi fericiţi. În târgul Iași, zi 'ntăiui Iulie, anul 
Domnului 1566. | , 

„După porunca, Voevodului însuşi: 
Ştefan din Dej, pisarul Domnului. 

Vă rugăm stăruitor pe d-voastră să vă sîrguiță 
întru aceia ca pe lotrii scăpaţă, mai ales pe cel 
căruia-i zic Sava şi pe Ungurean Sulgerul şi pe 
Mihai Bence să-i trimeţi la noi pe ascuns; iar 
pe loan şi pe Lupu, fraţii Ungureanului, să-i uci- 
deti acolo. Şi, dacă veţi face aceasta, vă vom fi 
mulţămitori. 

Dumnealor judelui și juraţilor și i celorlalţi sfet- 
"nică ai cetăţii Bistriţei, şi celelalte, domnii, prie- 
tenii noştri iubiți, şi celelalte.
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XXXIII. 

| Joan-Vodă, Despot. 

- (1561.) 

De la aventurierul grec Vasilic Eraclide, urmaş, 
„de o potrivă de închipuit, al lui Hercule deci, 
al Despoţilor sîrbeşti, al <marchisilor» de Naxos 
şi Paros, ba chiar al lui Ştefan-cel-Mare—,arăta 
şi o biserică înnălțată de tatăl săă! —, avem 
multe scrisori. Unele sînt numai exerciţii de sa- 
vantă retorică latină. Altele însă cuprind în ele 
viaţă, patimă şi unele elemente de ideal fireşti 
la un om al Renaşterii, cu gîndul la vechi tra: 
diții şi la putinţa unei glorii nouă. 

Odată el. porunceşte, în tonul unui moştenitor 
care a răbdat prea mult, să i se prindă numitul 
Alexandru (Lăpuşneanu), usurpator al Moldovei 
sale. 

Ediţie: Hurmuzaki, II, p. 392. 

loan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al 
Moldovei, sănătate ţie, Iacove Bole. staroste, cre- 
dinciosul nostru. La primirea scrisorii noastre de 
față, îndată, fără zăbavă, vei călări cu oastea ta 
la ţermul Dunării, şi cu obişnuita-ţi sîrguință vei 
încerca să prinză pe acel ticălos de Alexandru şi 
pe tovarășii săi, şi mi-l vei trimete viă sau mort, 
şi nu-ți va lipsi mila noastră. Și mîngiie pe oa- 
menii aceia din partea mea. Dacă Dumnezet 
atotputernicul îmi va fi într'ajutor, voii primi 
bine pe toţi tovarășii lui Alexandru; dacă vor
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veni să mi-se închină, pe toți îi voi ierta. şi. 

“voii . primi în mila mea, Dar, de- vor fi îndărăt- 

nici, îndată. .vor fi pedepsiţi pentru greșelile lor. 

Așa să știi. Dat în laşi, la: 30 Noiemvre 1561. 

XXXV, 

(1561) 

Ceva niai tărzii el chiamă pe boieri, urmaşi 
ai Romanilor, la înnoirea măririi străbune prin 
luarea, de. care părea. să garanteze, a Bugea- 

„ului, a TȚerii- Romăneşti — rîvnia şi la Ardeal —, 
ba chiar a foaster Împărăţii bizantine. 

Ediţie: Hurmuzaki, II, pp. 415-6, no. CCOLXYI. 

lo Despot, din. mila. lui Dumnezeii Domn al 

Moldovei lui loan Stroici ! şi la alță boieri de 

cinste, sănătate. Apoi să şti cu toţii de obşte 

că dorinţa mea nu e alta decât să slobozim această, 

țară de tiranie şi so aducem în stare bună, cum 
a fost odată, pe vremea prea- -luminaţilor miei. 
înnaintaşi. Vam scăpat de tiranul cel -mare şi 
de Voevodul de neam prost, care nu se sătura 
să verse sîngele vostru Și să-şi însuşească ave- 
rile voastre, şi vă făcuse pe toți robi ai lui, cu 
soțiile şi feciorii voştri. Ei sînt departe de gîndul 
„de a stăpîni î în acest chip. Întăiă eă sunt Domnul 

2 Vistiernicul şi favoritul lui Despot.



TA 
  

vostru cu drept de moștenire. și nu sînt de neam" 
prost, şi vă iubesc ca pe fiii şi fraţii miei, şi fiii 
voștri şi averile voastre vreaă să nu-fie supăraţi 
de nimeni. Sînt creştin şi nu voi găsi plăcere 
niciodată să vărs sîngele creştinilor; nu vreau 
să dați bir nimăruia, nici să vă învoiță a fi su- 
părață de nimeni. De la, voi nu vreaii alta decit să 
fiți credincioşi cu totul şi ascultători. Şi aceasta, 
va fi mîntuirea voastră. Pentru că gîndul mietă 
nu e altul decit să fac ca ])unărea să fie hotarul 
ţerii mele u Moldovei, şi să mă -războiese zi ȘI 
noapte cu necredincioșii şi blestemaţii de Turci. 
Întru care nădăjduiesc în Mărirea lui Dumnezeti, 
prin rugăciunile tuturor sfinţilor şi îngerilor şi ar- 
hanghelilor, cu voi, vitejilor și neâm războinic, 
ce vă coboriţi din vitejii Romani; cari au făcut 
să tremure lumea, şi vouă nu v'a lipsit şi nu vă. 
va, lipsi inima de a face orice faptă slăvită, ci 
numai era lipsă că n'av&aţi Domnul vostiu născut, 
care să vă călăuzească la fapte de cinste.- Acuma, 
fiilor și fraţilor prea-iubiţi, Domnul Dumnezeul 
nostru și-a, adus aminte de noi şi -m'a pus în: 
Scaunul părinţilor miei, de unde cu. voi, cum 
zic, şi cu ajutorul şi ocrotirea ce voii avea de 
la prea-nebiruitul Împărat Ferdinand, Domnul 
miei prea-milostiv, nădăjduiesc în puţină vreme 
a dobîndi iarăşi locurile Moldovei mele, pe care 
le ține păgînul: adecă malul Dunării, şi nu numai 
acelea, dar și 'Țara-Romănească Și apoi toată.
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" Tara Greceaseă. Şi nu- e nicio îndoială că vom 
avea ajutor şi ocrotire de la toti:Domnil creştini, 

pe Mare şi pe uscat, împotriva dușmanului: de 
* obşte, şi totdeauna cu ajutorul lui Dumnezeii vom - 

avea biruință împotriva lor cu veşnica vărsare a 
sîngelui lor. Şi cu aceasta ne vom face cunoscuţi 

lumii întregi ca adevăraţi Romani şi coboriti din 

aceia, şi numele nostru va fi nemuritor, şi vom: 
fi iarăşi icoana.părinților noștri cari s'aii lăsat apoi 

pradă. lapului, cu atîta ruşine înnaintea lumii 

intregi. a - 

Aceasta e ce-am voit să vă spunem și ce do- 
resc de la. voi. Rudelor şi slugilor lui Alexandru- 
Vodă la toţi li daă iertare îndată ce vor veni să 
mă slujească crediricios. Aşa, să ştiţi. - 

XXXV. 

Bogdan Lăpuşneanu. 

(1570. 

Urmaşul Lăpuşneanului, mort aproape orb şi 
poate otrăvit, fu copilul Bogdan, călăuzit de 
mamă-sa Ruxanda, fiica lui Petru Rareş, şi de 
doi boieri. Pănă ce într'o zi scăpă, prin moartea 
mamei, de această epitropie şi prinse a hoinări, 
după -nevastă şi cumnaţi, în Polonia, unde un 
peţitor refusat îl răni ca răsbunare, dînd prilej 
Turcilor a pune un Domn din Constantinopol. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată.



Bogdan, din mila lui Dumnezeă Voevod şi ade- 
„Vărat moşțean al ţerii Moldovei, şi celelalte. Dum- 
„neavoastră prieteni, vecini nouă cu adevărat iu- 

» biță. Sănăţaţe şi izbîndă a, tuturor celor fericite. 
Am primit scrisorile. d-voastră pline de iubire, în 
-care .ni daţi de ştire, că afost prins, prin sîr- 
guința şi răbdarea d-voastră, un lotru pribeag 
care se zicea pe nedrept Ştefan, Voevod, a fost 
prins şi. trimes Ja Măria Sa. Craiui. Ceia ce ni 
este. foarte, plăcut: că d-voastră, pentru plăcerea 
noastră, aţi, făcut aceasta cu hotărire. Şi vă rugărmn 
cu stăruință ca și de acum înnainte să rămîneţi . 
în iubirea, noastră și prietenia începută. Iar, unde 
se va înfățișa. prilejul, şi noi sîntem gata a vă 
face pe plac d-voastră întru toate. Prin acestea 
„voim ca d-voastră să fiţi în cît mai bună sănă- 
tate. Din târgul Sucevei, 16 Maiă, anul 1570. 

După însărcinarea lui Vodă însuși: 
Ştefan din Dej. 

Dumnealor judelui şi celorlalți pîrgari juraţi ai 
cetății Bistriței, domni prieteni, vecini nouă cu 
adevărat iubiţi, și altele. 

XXXV. 
Ioan-Vodă cel Cumplit. 

i (0572) 
Cumplitul loan-Vodă, fiul lui Ștefăniță, dar 

fost giuvaergiii în Constantinopol, după ce se 
însurase la Moscova şi lăsase acolo, cu soţia, un
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fiă Petru, pe care era să-l iscălească, crezîndu-l: 
încă “vii, în cărţile sale domneşti, — nu apare'în.. 
scrisori așa de crunt cum l-aă. zugrăvit clericii 

pe cări i-a despoiat, fugărit-şi ars pentru a se- 
înfrupta din banii lor şi a plăti lefile ostașilor” 
cu simbrie, chemați pentru a-i apăra Scaunul şi 
viaţa. Acela: care în curînd era să se ridice astfel 
asupra Turcilor pentru că-i cereaiă cît: nu credea. 
să poată da, acela care era să străbată prădind 
Bugeacul, cu cetele Cazacilor săi năimiţi, ca să 
piară apoi după capitulaţia de la Roşcani, rupt 
de patru cămile, începe. vorbind. Bistriţenilor de- 

a 
mila «puternicului Împărat». păgîn. 

Ediţie : Hurmuzaki, XV, la această dată. 

Vă dau aceasta de ştire ca bunilor noştri .ve- 

cini că puternicul Împărat ne-a, aşezat în tara 

noastră, şi acum sîntem aici cu voia. lui Dum- 

nezeii.. înţelegem că aţă fost buni vecină cu. 

Domiii d'innaintea- noastră, şi noi: dorim ca: şi 

cu- noi să fiți cu bună vecinătate, fiindcă. aceste: 
„două ţeri, Moldova. şi Tara Ungurească, sunt supt 
stăpînirea. puternicului Împărat, Și Ştefan. Bâthory, 

Domnul vostru, -e ruda noastră și Domnul nostru. 

cel bun: De aceia vă; vestira că în. ţaza; noaştră 
puteți îndrăzni să veniţi slobod ca în timpul Dom- 
nilor de înnainte, să aduceţi vite şi voi în ţara 
noastră şi să. luaţă vitele.-de care aveţi nevoie. 

Şi săracii noştri, cînd merg în țara voastră, să 

umble în pace printre” d-voastră. După acestea 

ce va spune această slugă credincioasă a noastră,
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Mateiu, cu cuvintele noastre, d-voastră să-i cre-. 
deți. Vă, dorim sănătate de la Domnul Dumnezeii. 
Această scrisoare sa dat în Iaşi, în luna [lulie], 
ziua a 12-a, anul 1572. | 

Această scrisoare să se dea în Bistriţa, în mîna, 
judelui și întregului Sfat, bunilor noștri vecini, 
cu toată cinstea. | 

XĂVIL. 

Petru Cercel. 

(1579.): 

Intr'un tărziă, douăzeci de ani de la moartea 
tatălui săi, Pătraşcu-cel-Bun, fiul de Domn Petru - 
venia în Paris, la Curtea strălucită şi stricată a 
regelui Franciei Henric al IfI-lea pentru a cere 
ajutorul de nevoie ca să ajungă în moştenirea 
sa. Om frumos, cu ochii mari şi pletele lungi, 
vorbind elegant limba italiană, la modă, scriind 
poesii în această limbă, el capătă ce doria, stă- 
pîni doi 'ani în Ţara-Romănească, fugi în Ardeal, 
fu închis la Hustul Maramurăşului, scăpă de - 
acolo pentru a-și lua din capăt rătăcirile, ţiind 
palat şi gondolă în Veneţia, — pănă ce duşmanul 
săi Mihnea izbuti să-l facă a fi înnecat în apele 
Bosforului. 

Ediţie : lorga, Acte şi fragmente, 1, pp. 29-30. 

Sînt sigur că o întîmplare ca. aceasta, așa de 
vrednică de compătimire, cum € a mea, nu poate



79 : 

decit să-ţi aducă tulbarare in pieptul cel prea- 

milostiv. Că ei m'am născut adevărat prinț creştin 
şi drept moştenitor al Ţerii-Romăneşti. Care țară, 

stăpînind-o răposatul miei părinte Petrașcu Voe- 
vod, Domn născut al acelei ţeri, dar birnic al 

Turcului, în acea vreme ei, din porunca puter- 
nicului Soliman, Împărat al Răsăritului, am fost . 
trimes de. părintele miei la Curtea acelui Îm- 
părat, cînd n'aveam decît vre-o zece ani, ca să mă 
înfățișeze ca birnic al său, după datinile sale 

obişnuite. Şi, murind părintele miei cînd mă 
aflam într'o vristă așa de tînără, afară din. ţară, 

la acea Curte din Tarigrad, atuncea, prin mij- 

loacele cele mai nedrepte şi drăceşti, alţii sai 
făcut Domni în chiar ţara mea; fiind trimeşi să, 
cîrmuiască ţara aceia pănă la vrista mea deplină, 

ci vreaii să se moştenească în, ceia ce cu drep- 

tate e al miei și alţii se bucură de dînsa drept. 
Acuma, rămiind eu în mînile 'Turcilor, am fost 

trimes apoi de anume : Viziri prin Siria şi Țara, 
Arăpească, și pot zice, zăi, prin mai multe cetăți 

și coşteie din Asia, tot în pază mare, năcăjit, și 
chinuit, patrusprezece ani, și, văzîndu-mă la, urmă, 
aşa de mult subjugat de norocul miei cel răi, și 

în aşa răutate a sorții mele, iubirea de ţară m'a 
silit să-mi caut, voia, şi astfel, cu cea mai mare 
greutate, cu primejdia vieții, am plecat din părțile 
Răsăritului, de la Damasc, cu gîndul însă de a, 
veni să mă arunc la picioarele acestei Coroane 

N
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prea-creştine, care a fost din vechii mîngiietoare 
şi prea-miloasă mamă ă oamenilor nenorociţ, 
și măi: ales a prinților năcăjiţi şi bătuţă de valuri. 

- Acura, după ce, cu 'ajutorul lui Dumnezei, am 
ajuns în locul de care de aşa, de multă vreme do- 
riam, te rog pe Măria Ta Prea-Creștină, cu umilinţă 
să binevoieşti, cu obişnuita-ți milostenie și cu-pu- 
terea, Mărică Tale cea mult slăvită, să căpeți de la 
Sultan, nu altceva, ci numai îndatorirea, deosebită 
a unei singure și slobode îngăduință ca, întrînd 
ei în țara mea, ca unul ce sînt: aşa de mult 
dorit de poporul miei cel năcăjit, să pot fi sigur 
de spre partea, acestui puternic Împărat turcesc, 
precum sînt sigur că.nu va răspinge o cerere 
aşa de dreaptă :a unvi aşa de mare Domn cum 
e Măria Ta Prea-Creştină. Asigurîndu-l ei, pe 
acel Împărat, de acea, ascultare pe care tatăl 
mie şi bunicul şi alţi înnaintaşi ai miei au ță- 
nut-o, neavînd. nicio îndoială că, prin mijlocul 
Măriei Sale Prea-Creştine, voiă putea să ajung 
la, împlinirea dorințelor mele aşa de cuviincioase. 
Precum apoi, nu numai ei, dar ţara mea, boieri, 
Vistieria vor fi totdeauna, în slujba şi la porunca 
Măriei Tale Prea-Creştine şi a Coroanei acesteia. 
prea-creştine. Aceiaşi va, fi și  îndatorirea urna- 
Şului mie, care va rămînea de veșnică amintire. 

Și, cu toată umilinţa, mă las în sama bine- 
voitoarei şi plinei de omenie îndurări a Măriei 
Tale Prea-Creștine.
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XXĂVIIL 

Petru Șchiopul. 

(1592 !.) 

Fiă al tetei lui Petru Rareş, Chiajna, şi al unui 
cumplit tată, Mircea Ciobanul, ucigașul de Vlă- 
dici şi boieri,— Petru-Vodă, zis Şchiopul, pentru 
umbletul lui de bolnav, a fost creştin drept, 
Domn împodobit cu toate bunătăţile, «matcă fără 
ac». lubind cu o nemărgenită patimă pe fiul 
bătrîneţelor sale, botezat Ştefan după marele 
străbun, Petru a fugit la Impăratul cînd i sa 
părut că stăpînii ar vrea să turcească pe fru- 
mosul copil. Aici, la creştini, a găsit bănuială, 
nesfirşite cereri de bani, asprime şi jigniri. Sa 
sfirşit la Bozen în Tirol, şi cu cîtva timp în- 
nainte, pănă nu se aşeză acolo, el scria astfel 

despre dorinţile şi planurile lui. 

Ediţie: Hurmuzaki, XI, la această dată 

Mi sai adus scrisorile Măriei ale, pe care 

le-am. cetit pe rînd şi le-am înţeles. Pentru care 

sfătuire şi îndemn al Măziei Tale îți mulţămesc 

foarte mult. Acuma şi noi îti dăm ştire în seri- 

sorile noastre, ca toate să le afle şi să le înțe- 

leagă Măria Ta, deplin şi pe larg. Dar să fie voia 

Măriei Tale cu noi ca nişte oameni străini, că 

noi nu avem afară de Dumnezeii pe altul nimeni 

1 8 Septembre.. i
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afară de Măria 'Ta care să se milostivească de 
no şi la care să putem stărui. Ni scrii Măria 
Ta că dumnealui” căpitanul de Arco ni-a spus 
tot: că am fost la Arco şi lîngă lacul de Garda 
şi chiar și la Trento, şi am zis că ni plac toate lo- 
curile acelea. Adevărat este: ni plac, dar ni se 

„pare că'e mai bine la Trento. Ci ni scrii Măria 
Ta că nu e bun locul acela, ca să răinînem în el, 
pentru că ai avut gilcevi cu fratele gărdinariul i, 
cu episcopul. Dar noi n'am ştiut aceasta, Ci rugăm 
pe Dumnezei să fie pace între Măria. Ta și fratele 
gărdinariul. Noi sîntem oameni străini; ce-avem 
noi cu fratele gărdinariul? Ci să fi Măria Ta să- 
nătos! Iarăşi ni serii Măria Ta că aici în Inn- 
sbruck sai în cetatea aceia, care se zice Bozen, 

„e mai bine. Fie voia Măriei Tale! - 
ȘI iarăşi ni' scrii Măria. 'Ta, despre lege, ce lege 

avem noi, ori că pe alți oameni cari stai în țara 
aceasta, să nu-i îndemnăm a primi legea noastră. 
Eă vrea să spun lămurit Mări6i Tale: ce avem 
noi cu oamenii? Că noi n'avem căi pentru a în- 
văța și îndemna la legea . rioastră. Departe de 
noi! Dar totuşi aceasta ne rugăm cu lacrămi și 
0 cerem numai decît: să ni învoiască Măria; Ta. 
a face un lăcaș de biserică pentru rugăciunile 
noastre, de scînduri, în vre-un unghiă ori în vre-o 
grădină. Totuşi să fie voia Măriei Tale! Despre 
Ştefan însă, fiul miei, face pomenire Măria Ta, 

  

1 Aşa zicea Mihai Viteazul pentru: cardinal. 

s
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să-l las să primească legea catolică. Despre aceia, 

în toate chipurile și locurile, fiul miei Ştefan e 

slugă Măriei Tale, dar, dacă Domnul Dumnezeii 

ni va lungi viaţa şi va avea mila şi îndurarea 
Măriei Tale asupra. capului săi, şi dacă-i va veni 

vremea de însurat, şi va voi să aibă soţie din 
vre-un boier sai sfetnic al Măriei Tale, şi singur, 
fără voia noastră, va întra în legea catolică. 

Pentru că nouă ni place legea catolică, dacă este 

lege dreaptă. Măria Ta ştii bine ce e legea şi 
- învăţătura grecească; noi din copilărie de asta, 

ne amintim, şi o. ţinem, şi o mărturisim; dar în 
părțile noastre sînt multe legi şi învățături, și 
toate sînt în pace. Şi noi cerem de la Măria Ta 
să fim în pace în legea, noastră, pentru că şi în 

țara noastră este legea catolică, şi ai biserici, 

care biserici ai fost clădite de părinţii noştri, 

şi sînt catolicii în pace. Că ştie şi singur Sfîntul 
Papa, pentru că a fost trimes de Sfîntul Papa 

în solie un episcop în țara noastră, ca, să vadă, 
cum se ţine legea catolică, precum poți înțelege 
din scrisorile Sfintului Papa. 

iarăşi ni scrii Măria Ta, că, dacă vreaii să cumpăr 

vre-un loc în ţara Măriei Tale, despre aceia cum 
obişnuiesc domnii Măriei Tale a plăti pentru 

supuşi, aşa şi noi de bună voia noastră. Ci să 
fie voia Măriei Tale. Noi fără. voia Măriei Tale 

nu vom face nimic. Dar, dacă am voi-să curi- 

1 Mancinelli sai Warszewiecki.
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părăm. un loc de la Măria Ta, ori de va fi. răspins 
ori de va fi primit, fie voia Măriei Tale cu noi, 
străinii! 

Iarăşi scrie Măria 'Ta că, dacă vom cumpăra, vre- 
un loc, să nu clădim un lăcaş mare, Și să plătim 
oamenilor şi meșterilor, şi să nu ținem oameni 
răi. Noi oameni răi nu ţinem, nici boierii noştri. 
Despre aceia îţi voii spune Măriei Tale. că, orl- 
unde vom sta în țara Măriei 'Tale, ori în. cetate, 
ori la drum, în toate locurile,.vor fi domni, mag- 

- naţă de-ai Măriei Tale, şi ar putea să arăte toate 
Măriei Tale. Să nu credeţi că sîntem oameni 
răi, că noi nam căuta să dăm nimănui răul 
“pentru răi... 

XXXIX. 

Aron-Vodă. 

(1594.) 

Aron- Vodă, tovarășul lui Mihai Viteazul în 
cele d'intăiă lupte ale acestuia, dă în cîteva scri- 
sori ale lui veşti despre ciocnirile cu Turcii îm- 
potriva cărora fusese silit să se ridice și el. 

Ediţie :  Hurmuzaki Supl. IL. n 

Noi, Aron, din mila lui Durnezeă, Domn Ş. 
a. Prea- luminate “domnule Hatman, prea- iubitul 
nostru domn și prieten. me a 

ai
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Am mai scris. Măriei Tale ca să-ți vestesc ce 

se apuca. să facă păginil. Dar Măria Ta nai: 

înțeles bine din scrisoarea noastră de ce păgini 

era. vorba. Îţi facem deci ştiut acuma că “Hanul 

tătărese a, trimes la noi să ne întrebe dacă e bun 

drumul pe care înnaintaşul nostru Petru- Vodă! 

sa dus în Ţara Ungurească. Pe lîngă aceasta a 

mai eerut să-i dăm călăuzi ca să-i ducă cetele 

pe drumul ce este în cuprinsul țerii Măriei Sale 

Craiului. Fiind eu creştin, nam voit să las ca 

d-ta să nu ştii gîndurile acelor păgâni, cari, după 

cît ni 'sa spus, sînt în număr de 150.000 de 

Tatari. Dacă aceşti păgini de Tatari au: nevoie 

de călăuzi, să-i afle aiurea, şi nu la noi, căci noi 

voim să fim totdeauna de partea creștinilor, și 

sîntem chiar gata să murim cu ei, cum am ară- 

tat-o cu tot adevărul în scrisoarea noastră, către 

d-ta, Dată la 5 Mart 1594. 

XI. 

(1595.) 

Prea-luminate domnule Hatman, milostivul nos- 

tru Domn şi prieten. . 

Ni sa părut de nevoie a-ţi vesti d-tale că 4.000 

1 Pewu Şchiopul, care fugise de friea Turcilor la Tulla liigă Viena, 

da unâe-şi luă apol locuinţa la Innsbruck și in sfirşit la Bozen, locul 

de odihnă al rămășițelor lui.
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de Turci, precum și Tatarii dobrogeni, sau strîns 
lîngă Obluciţa. Ceia, ce 'aflînd noi, am chemat pe 

„ Dumnezeiă într'ajutor și am trimes oastea noastră 
împotriva, lor. În luptă acest dușman al sfintex 
Cruci n'a avut de ce să se bucure: a pierdut 
toate steagurile și puștile, și numai acela a scăpat care-și avea, cal bun. Îți mai dai de ştire dumitale 
că, oștile noastre saă întimpinat lîngă Cetatea- 
Albă cu un Sultan tătărese ce avea 7.000 de 
Tatari. Slavă, Proniei şi cu voia lui Dumnezeti 
Atotputernicul, nici acest duşman n'a avut de 
ce să se bucure: pierzîndu-şi şi el toate steagu- 
rile și puştile, a fugit de pe cîmpul de luptă, Aşijderea şi Împăratul tătăresc, întorcîndu-se 
din 'Ţara, Ungurească, a, viut să treacă prin Tara- 
Romănească. Fratele nostru Voevodul 'Ţerii-Ro- 
mănești, aflînd aceasta, Și chemiînd pe Domnul Dumnezei în sprijin, cu oastea, sa, Şi cu ajutorul ce a avut de la domnii creştini, i-a ieșit în cake; atunci, cu ajutorul lui Dumnezeii, şi acest ne- prieten n'a avut de ce să se bucure; pierzînd toată pojijia, taberei, tunurile și steagurile, cu ca i-a mai rămas, a fugit; pe care l-a gonit pănă 'n Țara 'Turcească însuși Domnul muntean, și s'a întors din goană abia a, treia zi. Amintindu-ne deci de d-ta, ca, de un prieten binevoitor, ni s'a părut de nevoie a-ți face știut, pentru ca d-ta, să, binevoieşti a te îngriji şi a te gîndi cca acest neprieten al. Sfintei Cruci să n'aibă de ce să se



bucure pănă la sfîrşit. De aceia cerem stăruitor 

ca d-ta prin sfaturile d-tale pe lîngă Măria, Sa, 

Craiul să binevoieşti a face ca Măria Sa să ni 

dea. un ajutor răpede, căci ţara noastră e cu 

adevărat zid a toată Creştinătatea împotriva 

acestui neprieten, pe care mai că-l ţinem în 

spate. Nu ne îndoim de bunăvoința d-tale, şi 

sîntem. siguri că vei vrea să te arăţi binevoitor 

fată de noi. Îți dorim d-tale bună sănătate şi 

toată fericirea. Din Iaşi, la 15 Fevruar, anul Dom- 

nului 1595. 
Din porunca, Măriei Sale Domnului însuși. 

Prea-luminatului domn, domnul loan Zamoyski 

de Zamose, Mare-Cancelarii şi Hatman al Co- 

roanei..., prea-milostivul nostru Domn şi prieten.. 

AL. 

Ștefan-Vodă (Răzvan). 

| (1595.); 

înlocuitorul lui Aron-Vodă trădat de Ungurii | 

din strajă principelui unguresc din Ardeal Sigis- 

mund Bâthory şi lăsat să piară, cu sait fără 

otravă, în marele castel pustiii al Vinţului, fu 

Hatmanul Răzvan. ' Duşmanii lui ştia să spuie 

că e fiii de Țigancă, dar el îşi zicea Ştefan- 

Vodă. Nu dădu în luptă niciodată cinstea pe 

ruşine : fu izgonit de Polonii lui Zamoyski Can-
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celariul în clipa chiar cînd ajuta la cea mai grea 
luptă pe «fratele» săi de cruce Mihai, şi peri 
tras în țapă după ce încercase cu arma a-și că- 
păta iarăşi Scaunul. 

Din Bucureşti, în drumul biruitor. cu Mihai 
şi Sigismund Bâthory, către Giurgiul lui Sinan- 
Paşa, el scria astfel, cu o supțire batjocură, tră- 
dătorilor : 

Ediție: Hurmuzaki, XII, p. 214, nota 1 (traducere după 
originalul slavon). 

Io Ştefan Voevod. din mila lui Dumnezeu Domn 
al țerii Moldovei. 

Serie Domnia, Mea tuturor boierilor cari sînt 
cu străjile, cu Cnistea!, la margine. Deci vă dau 
de ştire că am auzit Domnia Mea cum că sîn- 
teți acolo, şi bine faceţi că tineti strajă de spre 
Turci. lar, dacă ţineţi strajă de spre Domnia Mea. 
puteţi să şedeți în pace, că Domnia Mea, cu mila 
lui Dumnezei mă îngrijesc Singur de aceasta. 
lar, dacă veţi fi acolo, şi veţi merge spre în- 
timpinarea domnului miei, a cinstitului Craii. 
veți avea cinste şi laudă de la Domnia Mea în 

„totdeauna. Şi la altceva să nu gîndiţi, cum că aş 
avea, alt gînd. Aceasta v'o dati de ştire, şi să fiți 
sănătoşi; amin. - 

Scris în Bucureşti, Octomvre în 12. 
Dacă nu credeţi, trimeteți un om al vostru să, 

vadă că ei petrec în trebile țerii. 

  

1 Apoi Vornic-Mare al Moldovei.
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SLI. 

* Mihai Viteazul. 

(1596.) 

De la Mihai avem această scrisoare către tru- 
faşul şi netrebnicul să vecin, Sigismund Bâthory, 
în clipa primejdiei Tatarilor : 

Ediţie : Hurmuzaki, Ul! (traducere germană). 

Măriei Tale pot să-ți scrii cu adevărat aceasta, 
despre 'Tatari, cum mi s'a scris şi mie, că Hanul 
Tatarilor, cu toată oastea lui, a pornit-o înnainte 

şi acuma ar fi fiind la 'Tudoreşti: locul îl şti eu 
- bine, şi am fost: pe acolo; e foaxte aproape, aşa 

că, în trei zile poate să fie în ţara aceasta. Precum 
a scris şi leremia-Vodă oamenilor miei, — a! căror 
scrisoare astăză ţi-o trimet Măriei Tale; din care 

vei înţelege toate Măria Ta. Ci leremia-Vodă a 
pus să. se facă poduri peste apă în şase locuri 

“între Orheii și Soroca, ca să poată veni întra- 

coace Leşii şi Cazacii, şi leremia-Vodă vrea să-şi 

facă tabăra lîngă laşi. ara, a fugit toată şi sa, 
dus la munţi. Gîndul Tatarilor e. întracoace. Pe 

Măria Ta te rog, ca pe domnul miett. prea-îndu- 

rător, să nu treci cu vederea aceasta, 'ci îndată 

_să orînduieştă oastea, întracoace. Dar să fie oa- 

meni de seamă, că nu € glumă, şi poate că ni- 

căiri aiurea nu mai aveți de purtat grijă. Şi ce |



oaste orînduieşti Măria Ta, aici, trimete-o îndată, 
dumisale [Pangratie] Sennyey; de la el vor veni 
aici fără zăbavă.. Căci, dacă ne-ar năvăli duş 
manii, şi nu li-arm putea sta împotrivă, şi noi 
chiar ar irebui să ne tragem. înnapoi pe drumul 
Buzăului, la, dumnealui Sennyey. Dar, pentru că, 
țara a fugit acuma, nu pot stringe nicio” dajde; 
ci te rog pe Măria Ta să trimeți bani într'acoace. 
Și nu cer să-i trimeți în mîna, mea, ci orînduiește 
un om de frunte: dacă va fi de nevoie, voită plăti 
din banii aceia; de unde nu, vor rămiînea la 
inine, şi ţi se vor aduce Măriei Tale înnapoi. Că 
eă nu mai am cum lua de la vitei, _—că Măria 
Ta ştii bine că am dat tot ce aveam ostaşilor. 
Te rog pe Măria Ta, să-mi scrii şi veşți şi să dai 
omului miei drumul înnapoi, îndată, cu răspuns. 
Dumnezeii să te ție pe Măria Ta! 

Dat în Tîrgovişte, 5 Septemvre 1596. 

XLIIL. 

(1596.) 

Tatarii nu veniră, dar boierii munteni înţeleşi 
cu doritorul de Domnie Simion, fratele lui Ie- 
remia Movilă, Domnul Moldovei, plătiră cu capul 
spaima unui Domn viteaz. Despre aceasta Mihai 
scrie, la 6 Septembre, aceluiaşi vecin, care nu 
se mişcase din loc şi nu trimesese nimic. 

Ediţie: Hurmuzaki, [IL !. 

  

1 Von Weh = von Vieh?
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Năvala, Tatarilor, cum ţi-am mai scris Măriei 
Tale, e sigură. Care poate nu s'a făcut din voia lor; 
ci leremia-Vodă-i aţiţă la asta, cum vei înţelege: 
Măria, Ta, mai deplin, din scrisorile cele sîrbeşti, 
viclenia, lui leremia-Vodă: cum a cercetat unde 
sint eii cu oastea mea şi cum i-ar fi în gînd să 
mă înspăimînte, ca să fug înnaintea lor. Căci el se 
străduieşte în ce chip ar putea să puie pe fratele 
său în Scaunul ţerii acesteia. Dar Dumnezei n'o 
să-i ajute la aceasta, hainului. Măria Ta ştii că 
am prins pe unii boieri cu viclenie, cari-şi aveai 
înțelegere în scris cu Turcii şi cu Vodă din Mol- 
dova. Cari și-au primit după faptă răsplată. A 
căror scrisoare ţi-o voii trimete Măriei Tale în 
puţine zile printrun om de seamă al miei, şi 
alte lucruri ţi le voit face ştiute. 

XLIV. 

(159%) - 

Şi la 1598 se gătia o năvălire asupra Ţerii- 
Romăneşti şi, la 6 Iulie, Mihai scrie astfel veci- 
nilor celor noi din Ardeal, comisarilor Împăra- 
tului german. | 

Banii îi lipsiaă necontenit şi, în clipa uner 
nouă încăierări cu Turcii, el îi cerea astfel, cu 
durere şi nerăbdare. 

Ediţie : Hurmuzaki, XI.
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Cît se ţine de Moldoveni, sînt gata în tabără, 
dar despre Tatari n'am înţeles nimic; şi eit rămîn 

"îngă ei pentru ca, de aş afla ceva, să dai de 
știre toate celelalte Măriilor Voastre. Și Moldovenii 

sînt gata, cu săpi şi alte unelte, ca să înnoiască 

șanțul ce-l făcuseră pe vremea năvălirii mai vechi 

a Tatarilor, dar fusese umplut pe urmă. Căci se 

tem pe de o parte de Tatazi, pe de alta de Ca- 
zaci. Cari Cazaci vreau să vie aici la mine, şi 
și-aii trimes oamenii la Ieremia-Vodă pentru tre- 

cere prin. ţara lui, pe care nu li-a îngăduit:o, 
„supt cuvînt că se teme de Împăratul. turcesc. 

Zece mii de Tatari ai venit la Dunăre cu Turcii, 

şi se împart la vadurile apei, iar Turcul îl aș- 

teaptă ca să năvălească asupra mea dincoace 

de Dunăre. Boierul miei care păzeşte hotarele 

țerii mi-a, scris aceste scrisori pe care le trimet, 
Măriilor Voastre. Să se trezească deci Măriile 
Voastre şi să se îngrijească mai bine de lucruri: 

„căci aceasta o cere acuma vremea, — că Dum- 

nezei mi-i martur că ei nu zăbovesc, ci sînt 

gata să-mi vărs sîngele pentru Creștinătate. Dar, 

dacă voi merge împotriva dușmanilor ori el îm- 
potriva mea, nam cum să mă împotrivesc. Nu 

pot da bani ostașilor, cari fără bani nu merg. 

Mă tem şi de aceia ca nu cumva, văzînd pe 
"dușman și neavînd bani, să nu se împrăştie (os- 
taşii). Şi acum li-am dat de veste să meargă de la,
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un oraş la altul, dar nu ascultă, merg unde vreait 

in laigul ţerii, și răpesc toate. Fii aş putea aduce 

mare pagubă Vizirului dacă aş avea cu cine. Își. 
vor fi aducînd aminte Măriile Voastre! cînd îmi 

spuneaţi faţă de dinşii că vor fi toate spre mai 
bine; dar acuma vedem cum stăm. Măriile Voastre 

ni-aii jurat nouă şi noi Măriilor Voastre să nu 
ne părăsim unul cu altul. Scrieţi Măriile Voastre - 

- prea-luminatului print Maximilian să vie iute și 

să stea în Scaunul său și să caute în jurui. 
Pentru că toate neamurile, stati gata, numai noi 
stăm în tăcere. Ori, dacă stă ceva împotrivă, 

pentru Dumnezeii mă rog ca, Măriile Voastre să-mi 
spuie, ca, să pot trimete din vreme pe ai miei 

la Măriile Voastre în Ardeal şi să ies şi eu, ca 
nu cumva duşmanul să mă strivească aici. Măriile 
Voastre să mă ierte că scrii cu atita, îndrăzneală, 

căci sînt silit a o face. Mă mir că naveţi încă 
nicio tabără: deci îngrijiți-vă, să se adune ostașii 

în tabără. Acestor pedeștri trimeţi-li de acolo din 

- bielşug praf şi puşti, precum şi bani cu cari să 
pot plăti ostașilor. . ă 

Din Curțile noastre de la Ploieşti, în 6 Iulie, 

anul 1598. | 
Mihail Voevod. 

Te rog scrie-mi care e pricina sosirii tîrziă a, 

prea-luminatului print Maximilian, căruia pănă
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la moarte vreaă să-i fiu spre ajutor. De aceia, 
m'am și legat cu jurămînt faţă de el. 

Această ţidulă e scrisă de mîna, lui Ieremia- 
Vodă: şi din ea'puteţi afia. - 

* 

XV. 

(1598.) 

Despre luptele lui cu Turcii în toamna anului 
1598 scrie Mihai Archiducelui Maximilian, fratele 

„ Impăratului Rudolf şi ales pentru a stăpini în 
Ardeal, unde nu se putu hotări să vie niciodată. 
“Ediţie : Hurmuzaki, XII. 

Scrisoarea Măriei Tale de la 6 ale trecutei 
luni Septemvre am primit-o cu bine printr'un 
ostaș din Orade, și i-am înţeles cuprinsul. Şi să 

. fi Măria Ta încredinţat că nu mă găsesc cu alt 
gînd decît cu acela pe care l-am arătat Măriei Tale 
prin credinciosul mie care s'a întors azi, la 16 
Octomvre, cu veste bună. Pentru care mulțămesc 
foarte sîrguincios de buna voinţă a Măriei Tale, și 
nu mă îndoiesc nică în privinţa Măriei Sale Îm- 
păratului, nici în privinţa Măriei Tale. Am mai 
aflat că Măria Ta ai vrea bucuros să-mi vii în 
ajutor cu o sumă de bani şi că e vorba numai 
'de prilejul cum s'ar putea aduce. Pentru care și 
mulțămesc Măriei Tale, şi te rog iarăşi să nu-mi 
ieal înnapoi mila și buna voință îndreptată spre
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mine, ci, încă mai vîrtos, să ne faci a gusta o 
sumă de bani mai însemnată, pe noi cari acuma 

sîntem lipsiți de mijloace şi căzuţă în sărăcie. 

Căci noi nu ne-am răzimat decît pe mila Măriei 

Sale Împărăteşti şi a Măriei Tale, după făgă- 
duinţa ce mi-aţă dat. | 

Cît priveşte starea lucrurilor de aici, nu pot 

să las ascuns de Măria Ta că ei cu ai miei am 
trecut Dunărea şi-am întîlnit lîngă Nicopol la 
13.000 de Turci, cu doi Pași şi doisprezece San- 
geaci, şi m'am luat la cercare cu dînşii, şi la urma 

urmei cu ajutorul lui Dumnezeă aşa i-am bătut 
că puţini din eă au rămas la locul de luptă. Dar 
Paşii au scăpat toţi cu fuga. Apoi am ars pănă 

în temelii oraşul Nicopol, în care asi fost la, 6.000 
de case, şi am tăiat pe cei de acolo, pe toți. 

De aici am mers supt Vidin, unde iar am găsit 

doi begi cu o mie de. Turci, şi iarăși ne-am pus 

așa fel în apărare, încît iarăşi ai fost bătuţă, 

_de noi, steagurile li sai smuls și fruntaşi “turci 
ai şi fost prinși. Îndată după aceia, în chiar ziua 
luptei, am ars oraşul Vidinului, în. care erai 

19.000 de case; dintre ai moştri puţini ai perit. 
Pe lîngă aceasta am ars cetăţi mari ale Turcilor, 

ca Plevna, Vracea, Florentinul şi Rahova, pe toate, 
și pe locuitori, pe Turci, i-am tăiat. Și în ţara 

din prejur, de la hotarul nostru pănă la Sofia, 

am ars peste 2.000 de sată şi pe cei d'innuntru,
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ce sau, găsit, creştini, adecă Bulgari, inari și mici, 
după socoteala mea, peste 16.00 de sufiete, cu 

averea lor toată, i-am trecut peste Dunăre, și 

celor. mai săraci li-am dat în ţerişoara mea, unde 
sa putut, atita loc cît să-şi poată găsi hrana, şi 

am lăsat această țară astlel cu totul pustiită şi 

prădată. Aşa încît cu ai noştri ne mai putem 

odihni o clipă. Acuma sînt, cu norocul Măriel 
Tale, hotărît a trece aiurea peste Dunăre şi a 

arde şi prăda toată Dobrogea, pănă lîngă Cetatea- 
Albă sai pănă la, Marea. Cît îmi va da Atotpu- 
ternicul suflare în mine, nu voii înceta a sluji 
Măriei Tale și Creştinătăţii întregi cu jertfa tru- 
pului şi vieții mele. | 

Deci te rog supus pe Măria Ta să nu-mi uiti 

slujba, ci din mila, cea mare a Măriei Tale să ne 

ajuţi cu un ajutor de bani. Îl. vei întrebuința 
Măria Ta, nu cu oameni nerecunoscători, ci cu 

oameni harnici şi credincioşi. 
În ce priveşte încunjurarea. Orăzii-Mari, te rog 

prea-supus pe Măria Ta, să mergi fără griji asupra 

Vizirului, căci Domnul Dumnezeul nostru va da, Mă- 

riei Tale noroc bun, biruința și înfiîngerea, duşma- 

nului, pentru că e împovărat numai cu oaste proastă. 

Atotputernicul să-ţi dea Măriei Tale viaţa lungă- 

Din Curțile noastre de la Caracăl, în 16 Oc- 
tomvre, anul Domnului 1598. 

- Al Luminăţiei Tale şerb, 

Mihail Vodă al. Țerii- Românești.
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XLVI. > 

(1599.) 

Biruinţa cea mare de lîngă Sibiiiă, în, margenea 
satului Şelimber, unde încă se mai ridică movila 
cu oasele celor căzuţi, o vestește Mihai cîteva 
zile după aceasta impăratulur în următoarele cu- 
vinte : 

Ediţie : Hurmuzaki, JI !. 

Și-a răzbunat în sfirșit odată Măria 'Ta jigni- 
rile de atitea ori aduse, nu ştiti de Ardeleni sau 
de Craii lor, Măriei Tale şi întregii -Case de Aus- 
tria, prin mine, la 28 ale lunik trecute, cu fierul. 
Căci gărdinariul 1 Bâthory mi-a ieşit înnainte la, 
pădurile Sibiiului. în cîmp cu toate rîndurile terii 
mai ales cu oaste de strinsură și ţerănească, ne- 
avind oaste cu plată. Şi, pentru că, după ce prea- 
luminatul domn nunțiu al Papei? a stăruit în de 
ajuns, şi de prisos, pentru pace între cele două 
iabere gata acuma de luptă, el n'a vrut cu niciun 
chip să plece din ţară, de și era prinţ, întrat fără, 
drept, și să se dea în lături înnaintea; dreptului 

„Măriei Tale, ci se lăuda că va cerea norocul cu 
armele, ci eă, cu credinţa în Dumnezeu, cel mai | 
>nare răsbunător al călcării de jurămînt, şi ră- 

  

3 Asa seria Mini emvintul: cardinal, 

2 Maluspina. i



o 
zimat, pe dreptatea Măriei Tale, m'am luat la, luptă 
cu el. | | 

Şi acela, despoiat de toată tabăra lui, a fost 
pus pe fugă de mine, cu toată oastea lui, nu 
fără mare durere a sufletului miei pentru risipa 
sîngelui vărsat de la cîteva; mii de cretini, căzuţi 
de amîndouă părţile. Astfel la 1-iă Noiemvre, în 
ziua Tuturor Sfinţilor, am luat în stăpînire ca 
biruitor Bălgradul, Scaunul Crailor Ardealului. 

„Acestea am voit să le dai de ştire Măriei Tale 
prin chiar ștafeta mea; celelalte le voi face cu- 
noscut Măriei Tale mai pe larg cu supunere în 
curînd, prin niște fruntași al Ardealului şi Terii- 
Romănești. Dumnezei să te ţie la mulţi ani pe 
Măria. Ta biruitor în fericire. 

În Bălerad, 4 Noiemvre, anul Domnului 1599. 

Al Măriei Tale șerb, 
Aihail Voevod. 

XLYVII. 

(1600.) 

Avem însă şi norocul unor scrisori romăneşti 
„ale lui Mihai către solii pe cari-i trimesese la 
Impăratul, în dorința lut de a căpăta cele două 
singure lucruri ce-i mai trebuiai după vitejie : 
bani pentru ostaşi şi o situație limpede, asigurată, 
în Ardealul cucerit de dinsul. 

Ediţie: Analele Academici Romine. XXI, p. 476.



n 
+ Bane Mihalceo şi tu, Vistier Stoico, dau-vă 

în ştire pentru omul cinstitului Împărat, ce-a 
trimes la, noi, noi de toate bine pe rînd am în- 
țeles, şi, ce poruncă ni-a trimes, noi încă am 
socotit pe credincioșii noştri ce sînt pe lîngă NOI, 

- si oameni bătrîni ce sînt mai pricepuţi aicea, de 
știi de toate rîndurile, ce cum este prin altă țară, 
şi cum a fost tocmeala mai de 'nnainte vreme. 
Ce noi cum a fost porunca Împăratului şi cum a, 
fost scris în cărțile Măriei Lui la noi: ce ni ya, 
fi pofta, noi să dăm în ştire Împărăției Lui de 
toate, ce întraceia noi, deci, ce ni-a fost pofta | 

"am scris tot întraceastă carte ce am trimes la 
dumneavoastră; şi am scos şi porunca, Împăra- 

tului, şi făgăduiala ce ni-a. fost trimes la noi, de 
o am trimes şi aceia la d-voastră. Ce veți vedea, 
porunca Împăratului și făgăduiala cum ni-a scris, 
şi veţi vedea și pofta noastră ce-am poftit. de 
la, cinstitul Împărat. Ce, de veţi fi făcut, voi vre-o 
tocmeală cu Împăratul mai nainte păn' va veni 

această poruncă, aceia, la, voi; iar vol să căutaţi 
pe această poftă ce-am poftit noi. Să [= dacă] 
va fi bine cu toemeala, ce-aţi făcut întrun chip, 
voi să lăsaţi să fie cum aţi tocmit, iar, să [= dacă] 
vă va părea că este mai bună ceastă tocmeală, 
ce-am trimes acum şi poftă ce-am poftit, iar voi 
să mergeţi să grăiți Împăratului, să faceţi toc- 
meală pe această poftă şi tocmeală ce-am trimes 
acum la voi. Că, să [=dacă] va zice el, Împă-
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ratul cătră, voi că aţi tocmit roi şi aţi făcut toc- 
meală, iar voi aveţi cuvînt a-i dare răspuns de 
veţi zice; „Adevăr, făcut-am tocmeală, ce dum- 
neata, ai irimes credinciosul Măriei 'Tale de cre- 
dință, şi cu această poruncă şi făgăduială a Îm- 
părăţiei Tale; iar dumnealui a socotit pe porunca 
Maăriei Tale şi ni-u scris să grăim Măriei Tale 
ce e pofta Domniei Lui“. (“e tocmiți pe această. 
poruncă și poftă ce poftim noi, să [= dacă] nu 
veiă fi tocmit voi. altă toemeală mai bună;sşi 
nevoiţi de pripiți cum mai curînd, că este] vre- 
mea aproape acum, cum vedeți și d-voastră, şi 
cum. știți și rîndul cum este încoace. ŞI, în 
vreme ce veţi tocini pe această tocmeală, voi 
cum mai curînd de olac să-mi trimeteţi om cu 
carte de olac, să-mi daţi în ştire Domniei Mele. 

"Și am dat învăţatură și lui Pantazi Logofătul: 
ce vă va spune şi din gură, aceia vă dai în 
ştire... Amin. Scris în Ghenarie 26 de zile, 1600. 

Împăratul Măria Lui şi Țara Ungurească să. 
caute bine aceasta, că Mihail Voevod Domnia Lui 
na gîndit cu aceasta că are-a fi el în gura. 
Turcilor şi în loc de peire, în Țara-Rumînească, 
ce, toată frica lăsînd înnapoi, ispitit-a, strişte 
mare. N'a gîndit de paguba ţerii într'atîţia ani 
şi de chelchiugul lui, ce în toate striştile a is-" 
pitit în băsăul Turcilor. Ardealul încă, ce sînt 741 
de ani de cînd a fost lepădat de supt Curuna
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Teri Ungureşti! şi a fost închinat Turcilor, iar 

Mihail Voevod, cu tocmeala lui și cu peirea 
mulți voinici, a luat Ardealul şi l-a închinat 

cinstitului Împărat, și de acum înnainte se făgă- 

duieşte dumnealui, păn' va fi vi, cu mare cre- 

dință va sluji Împăratului şi Țerii-Ungurești şi 

toată Creştinătatea. Ce se roagă Împăratului ȘI 

Țerii Ungureşti. să-i socotească pentru această, 
slujbă şi nevoinţă-ce sa nevoit, să-i lase Tara- 

Rumiînească şi iara, Ardealului, să-i fie de moşie 

lui şi cine se va ţinea din feciorii lui, să li fie 
IMOşie. 

2. Alta, poftesc de la Împăratul şi de la Țara, 
Ungurească, cum, ce hotar ati făcut părintele 

Măriei Lui, Maximilian Împăratul *, cu al doilea 
lanăş Craiu $, între Ardeal şi între Țara Ungu- 
rească, acel hotar să fie și acum; din care hotar: 

din ceastă vreme de -răzmiriţi a tras la Îm- 
părăția, lui: una, Oradea cu Ținutul Bihorului, şi 

Hustul cu Tinutul Maramurăşului, şi Tinutul Cras- 

nei şi ale Sonocului, şi ale Sărandului, şi Nagbaia + 

cu Baia-de-Sus, şi toate Ținuturiie lor, carele ati 

fost date de Maximilian-Împărat supt Ardeal; 
cum ai fost mai d'intăiu. 

3. Alta, iar poftesc, cum aii avut Domnii ce-ati 

1 De ia lupta de la Mohâes (153%). 

: Maximilian al II-lea, 

3 loan Sigismund. 

+ Baia-Mare.



    

  

fost înnaintea noastră voie de-ai dat şi ai mi- 
luit cu sate şi cu olate, ati de supt cetăți sate, 
ati cămînța rumtă (sic/1, şi acum să fie aceia, să 

_„pocii da şi, eti sate şi olate cui voit vrea, cu 
acea putere cum ai avut alți Domni. 

4. Alta, toate legile Ardealului cum ai fost în 
zilele altor Domni de sai căutat în Ardeal jude- 
cata, ce vom judeca noi să tie judecat, și să nu 
mai aibă voie-a căuta lege întraltă ţară. 

5. Alta, de rîndul oştilor, Măria, Împăratului, 
și cu Sfatul Împăratului şi cu cei 7 hertegi? și 
cu ailalţi Domni creștinești, și împreună cu țara. 
Măriei Lui, bine să iea. aminte Și să grijească, că 
Ardealul şi Țara-Rumînească în ce loc sînt; tot 
norocul Creştinătăţii este aruncat pe aceste două 
țeră, — că, Dumnezei să ferească, de-ar apuca 
Turcul aceste două ţeri, ar fi peire a toată Creş- 
tinătatea; cum Dumnezeu să terească de aceia 

„Drept aceia, să, aibă grijă Măria, Lui de leafa, oş- 
tilor: alta, şi de ajutor, cînd vor trebui la, vreme 
de treabă. lar Măria Lui să grijească să tri- 
meaţă voinicii ce vor trebui. lar, alţa, pentru 
banii de leafă, să vie la noi în luna lui Marţ în 
12 zile, cit va socoti Măria Lui să ajungă oștilor, 
să nu cumva să aibă sminteală. Creştinătatea, 
şi ceste două ţeri.. 

  

- Poate «stiuci». 

2 Arniduei,



Că, Dumnezeti ferească, aceia să nu fie, de-ar 
dobîndi Turcii ceste două ţeri, Țara Ardealului 
și Țara-Rumiînească, ei aş pofti de la, Împăratul 
şi de la tot Sfatul şi de la cei şepte herţegi şi 
de la toată ţară, cum să-mi dea în Ţara IIngu- 
xească olate, cît să aib venit întrun an o sută 

de .mii de talee; și pentru această poftă să aib 

carte cu pecetea Măriei Lui, cum după moartea 

mea sa rămiie rodului misti. 

6. Alta. iar Dumnezeii să ferească, dac'aș cădea, 

ei în robie, cum aceia Dumnezeti să nu dea, iar 

cinstitul Împărat şi cu tot Sfatul și cu toată ţara, 
Măriei Lui, și cu toţi Domnii creștineşti, să aibă 
a umbla şi a griji pentru nevoia mea, toţi să mă 
scumpere din robie. Şi pentru aceasta. încă pof- 
tesc să aib carte, de la Împărăţia, Lui şi de la, 

toţi Domnii creştineşti. | 
7. Alta, cun “a dat Împăratul lui Batăr Jig- . 

mon 1 titeluş pe domnie; aşa mă rog Măriei Lui 
„să am şi eu aşa, 

8. Alta, poftim pentru Ținuturile ce-ai fost mai . 
dinnainte vreme de moșie şi de Ţinutul hotarelor 
cestor două ţeri, de "Țara, Ardealului şi de Ţara- 
Ruminească, şi le-ati fost luat Turcii, de sînt supt 
mîna lor, cînd va da Dumnezei, cu ajutorul 
Sfinţiei Lui şi cu norocul cinstitului Împărat, să 
le dobîndim de la mîna păgînilor, ele să fie iar- 

-1 Sigiemund Bâthory.
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a moșie, şi să se ţie de hotarele acestor două 
țeri, cum au fost de veac. lar, de acia înnainte, 
cu ajutorul lui Dumnezeii, ce vom dobîndi de la 
păgîni, Împăratul va face cum va fi voia Împă- 
răţiei Lui; şi poftim carte şi pentru aceia de la 
Împărăţia Lui. 

Jo Mihail Voevod. 

XLVIII. 

(1600.) . 

Luarea. Moldovei o vesteşte Mihai astfel co- misarilor din Ardeal ar Împăratului. 
Ediţie : Hurmuzaki, IV!, 

Goninid din Scaun pe leremia-Vodă şi luînil 
“țara în stăpînire, am crezut că trebuie să ieai 
și rămășițele războiului, şi l-am urmărit pe Ie- 

„vemia, acela, cu armele pănă la hotarele Podoliei. 
ŞI, prinzîndu-l în cale din fuga lui, -- am bătuţ 
oștile cu omor mare. EI însuși şi-a căutat mîn- 
tuirea în fugă, împreună cu Sigismund Bâthory, 
trecînd apa Nistrului. Acuma deci, îndeplinind 
aceste lucruri cu noroc, cu ajutorul lui Dum- 
nezeă, și săvîrșind cu ostenelile mele ce trebuia, 
pentru mîntuirea, Creştinătăţii, avem țara aceasta, 
toată supt puterea Măriei Sale. Acuma, numai 
de atîta ne ținem ca, împărțind pretutindeni 
oștile noastre, să silim pe locuitori la supunere.
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ȘI nu vom mai zăbovi aici mai multă vreme, 
ci ne vom întoarce îndată în Ardeal pentru -a 
pune la cale celelalte lucruii, şi ne Și. găsim 
pe drum. De aceia am voit să vă aduc la cu- 
noştinţă, acestea Domniilor Voastre ca să înțe- 
legeţi că nu lăsăm la o parte nimic din ce pri- 
vește mîntuirea și înnaintarea foloaselor Creşti- 
tinătății. Altfel dorim să fiţi Domniile Voastre 
“sănătoşi. Din lagărul nostru la hotarele Moldovei, 
lingă cetatea Hotinului, pe apa Nistrului, 20 Mai 
1600. 

XLIX. 

(1601) 

Biruit, scos din cucerirea lui, izgonit din chiar 
țara lui de moştenire, fără ostași, fără bani, fără 
rost pe lume, Mihai, ajuns la Viena, ca la un 
liman de siguranţă, îşi arată asttel, pe larg, stă- 
ruitor, dreptatea către un Impărat în care avea 
nevinovăția ce a vedea izvorul dreptăţilor. 

Ediţie: Hurmuzaki, IV, și Papiu, Tesuui, |, de unde luăm. 
îndreptind-o, această traducere : 

Din scrisoarea Măriel 'ale Sfinte înţeleseiu că, 
nu cunoşti în de ajuns starea nenorocirii şi a răs- 
turnării mele, pentru care binevoiești a cere să 
te lămurese pe larg, înștiințîndu-te despre toate 
amănuntele lucrurilor întîmplate, şi de unde stau 
urzit toate acestea.



106- 

"E însă, îndată ce a luat început: uneltirea, tră- 
- dătorilor, numai decît am scris și am trimes dese 
cărți la, Măria Ta, atît din! Ardeal, cît şi mai pe 

„urmă din Țara-Romănească, voind a te Încunoş- 
tiința despre toate. Ci, fiindcă toate întrările” și 
ieşirile eraii închise de către Ardeleni, s'a întîm- 
plat de asi. căzut în mînile lor toţi solii miei îri- 
meși cu scrisori -către Măria 'Ta, și scrisorile le-ati 
ținut la “sine, spre a putea săvirşi, după datina, 
lor, trădarea ce ai cugetat împotriva, Măriei Tale. 
Care gînd de trădare, cît e de înrădăcinat la ei, 
o ştie toată lumea, căci nu unul oii altul, ci o 
mulţime de prinți şi domni de-ai lor fură trădaţi 
de către dînşii. Şi, ce e mai mult, de cîte ori, ai 
întrecut ei inăsura, şi şi-a bătut joc de bună- 
tatea, Măriei- Tale, urzind uneltirile cele mai ne- 
legiuite, :o ştii prea: bine Măria Pa, şi vei vedea 
şi din această scrisoare a mea. "Care scrisoare, 
avînd în vedere greutatea lucrului, mă.rog plecat 
să binevoiești. a o ceti şi cerceta cu cunescuta-ți 
bunătate, blândeţă şi îndurare. Nu voit supăra, 
auzul Măriei Tale cu înfrumuseţări şi plăzmuiri, 
nici cu vorbe lungi,. ci, răzimat pe nevinovăția 
mea. voit spune adevărul limpede. 

Din ziua şi ceasul în care, slobod şi de bună 
voia mea, nu numai m'am îndatorat prin cea, mai 
strinsă legătură a credinţei către Măria Ta, -şi 
către toată Creştinătatea, ci am îndemnat şi pe 
Voevozii Ardealului şi Moldovei de. sai plecat. Şi
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ei cu totul Măriei Tale Sfinţite, dintre cari unul, 
şi anume Voevodul Aron, a fost stins prin otravă. 

în chipul cel mai crud şi viclean numai pentru 

că voiă să asculte de Măria Ta, şi nu de Sigis- 

mund Băthory, — de atunci mam nevoit; fără în- 
cetare şi cu cea mai mare înfocare şi dreptate 

a face datoria credinţei mele, a o păstra şi-a o: 

ținea. Care credință am împins-o pănă acolo, 
încît, oriunde am simţit că dușmanii uneltesce 

ceva, împotriva Măriei Tale, eu, punînd toate la 

o parte, şi socotind ca, urzit mie răul ce se pre- 

gătia, Măriei Tale, am dorit a-l răsbuna, ca unul 

ce eram credincios jurămîntului miei. Şi aceasta 
am făcut-o adese ori şi în Țara-Romănească, is- 
prăvind cu o strălucită biruinţă în numele Măriei 

Tale, de' şi alţii şi-a pus în seamă mărirea, tap- 

tului. Măria Ta însă te vei putea, încredința, despre 

adevăr de la raiterii Măriei Tale. 

Şi apoi, afară de Turc, duşmanul cel firesc, 

cîți alţii şi cît de feluriţi şi neîmpăcaţi duşmani 

mi-am făcut, numai pentru credinţa, mea către 

Măria. Ta, vei înţelege foarte uşor. 
Tara-Romănească nu e mai departe de Scaunul 

tiranului, ce se chiamă Constantinopol, decât cale 

de cinci zile. În această țară puteam eu pe- 

trece foarte bine, în pace, sigur şi făra de „nicio 

frică, dacă nu mă simţiam chemat de credinţa: 
„mea către Măria. Ta şi către toată Creștinătatea. 
Eu însă, nevrînd să adaug puterea Turcilor prin
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ostaşii miei, de bună voie mam arătat gata a, 
lua parte în legătura creştină; prin care faptă 
pe tiran mi l-am făcut duşman de moarte Și în- 
setat după sîngele mieu. Cu acest. duşman ne- 
împăcat am dat piept pururea, cîștigînd o mul- 
țime de biruințe din cele mai strălucite, şi prăză 
de mare însemnătate, — ceia ce nu se poate să 
nu fie cunoscut Măriei Tale și Creştinătăţii în- 
tregi, de şi aii fost unii cari pe nedrept se lăuda 
cu faptele mele. căutînd a-şi lua lor ce mi se 
cuvenia mie, 

M'am luptat împotriva duşmanilor numelui creş- 
tin cu o inimă atît de neînfrîntă, încât nici nu-mi 
venia a mă mai teme de dînșii, mai vîrtos că 

„învingerea era totdeauna în parte-a ostaşului 
creştin. Însă duşmanul cel mai de temut şi mai 
primejdios, mi-a fost chiar acela care se laudă cu 
numele de Creştin, care însă totdeauna a, călcat 
învoielile şi a tulburat pacea: Ardelenii, cari, în 
toate prilejurile unde puteam lucra cu folos îm- 
potriva dușmanului firesc, mi s'au împotrivit tot- 

„__ deauna, şi, uitînd legăturile şi jurămîntul de cre- 
» dință, prin uneltirile lor ai stricat planurile ceie 

miîntuitoare făcute pentru binele Creștinătăţii, 

precum toată lumea, ştie. 

Drept aceia, cînd Sigismund Băthory, pără- 
sindu-l de bună voie, a lăsat Măriei Tale Ardealul, 
foarte m'am bucurat, nădăjduind ajutor mai mare. 
de la, Măria Ta prin venirea : Prea-Luminatului



Arhiduce Maximilian, dacă ar fi cîrmuit, el în 

Ardeal, pentru că atunci sar fi înfățișat de sine 

mai mari şi mai multe înlesniri în tot ce se atinge 
de binele obștese al Creştinătăţii. Însă, cînd în- 
țeleseiii că Sigismund a fost primit iarăşi în Ar- 
deal, Prea-Luminatul Arhiduce înşelat la calea 

jumătate şi comisarii Măriei tale, Preastinția Sa 
domnul episcop de krlau și dumnealui Istvântiy 

prinşi, bucuria mea se întoarse spre mihnire şi. 

întristare. De şi acest fapt de viclenie al Arde- 

lenilor nu putea să nu mă tulbure foarte, avînd 

însă înnaintea, ochilor jurămîntul mieu, nu m'am 

abătut nici de cum din calea credinţii. Din potrivă.. 
mustrînd pe Sigismund şi pe Ardeleni pentru 

nestatornicia lor, li-am adus aminte jurămîntul 

ce au făcut, şi, văzind că şi cu aceasta nu folo- 
sesc nimic, şi că îndrăzneala lor merse pănă la 

a primejdui viaţa comisarilor, am adăugit și ame- . 
nințări, sfătuindu-i să rămiie credincioşi și să fie 

mai statornici în credinţă şi fără frică împotriva 
dușmanilor. După aceia, trecînd Dunărea cu oastea 

mea, am pustiit cu foc şi sabie Ținuturile tira-- 

nului turcesc. Afară de aceasta, pe cînd Oradea-- 
Mare era împresurată de Satîrgi Mohammed, în- 
demnînd din noi pe Ardeleni a da ajutor, am: 

trimes însumi acolo o bună parte din oastea nea. 

cît mi-a fost prin putință. Însă, după inima cu 

care, din ură asupra Măriei Tale și a Luminăţiei 

Sale, s'ati arătat ei în privinţa ajutorului la Oradea-



Mare, așa, să li. răsplătească şi Dumnezei, care 
vede cele din lăuntru ale omului și nu lasă nimic 
-nerăsbunat. . 

Şi aceasta e cea d'intăiă trădare a Ardelenilor 
împotriva, Măriei 'Tale, pentru că, dacă ar fi fost 
ei credincioși, n'ar fi primit pe Sigismund, ci,. vă- 
dindu-și: credinţa cu buna, învoire a ţerii întregi, 
ar fi ieșit înnaintea, trădătorilor cu toate puterile. 
Ei însă, atunci ca și acum, nu se răsculără împo- 
triva, lu Sigismund, care năvălise în țara Măriei 
“Tale călcîndu-şi jurămîntul. 
A doua trădare sa făcut cîna Sigismund a 
adus în Ardeal pe cardinalul Anârei Bâthory şi 
lăudîndu-l foarte terii întregi, i-a dat cîrmuirea 
peste toată ţara, ca, să poată -înnoi Singur le- 
-gătura. cu Turcii ce se rupsese; şi aceasta sa 
făcut împotriva Măriel Tale. Dacă Ardelenii, pe 
cînd se făcea. acestea, ar fi fost credincioși, fără 
îndoială că ar fi apucat armele cu puteri unite; 
ei însă, din potrivă, în adunarea, lor aă ales în- 
trun glas pe Cardinal, şi. în paguba Coroanei 
crăiești s'au supus Craiului leşesc şi 'Turcilor. Cu 
toate că, acestea, se făcură precum arăt, și cu 
toate viclenele uneltiri ale Ardelenilor, Leşilor Şi 
"Tureilor, cari prin trimeșii lor cercară a mă, 
trage în parte-li, eu am stat neclintit în credința 
mea, şi am înștiințat pe Măria Ta despre toate 
punctele- propunerilor ce mi se făceau prin acei 
soli, dindu-li şi lor răspunsuri cuvenite, după cum
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m'am priceput. Încredinţîndu-mă apoi că nu mai 
e cu putință a întoarce pe Ardeleni din viclenia, 

lor către Măria 'Ta şi Prea-Luminatul Arhiduce, 

văzînd pe de o parte poprirea comisarilor și a 

altor trimeși ai Măriei 'Tale, pe de altă parte 
starea de plins şi ieșirea din ţară a Arhiducesei . 

Maria-Cristina, precum şi primejdia Creștinătății 
întregi, și luînd în seamă aceia că. Ardelenii, în- 

îndemnați de Domnul lor şi de Sigismund. îm- 
preună cu doi. fruntaşi ai acestei uneltiri. cari 

acum sînt aici, - opriseră: înnaintea. împresurării 

Oradiei-Mari pe solii miei şi pe ai Hanului Tata- 

rilor, 'cari eraii însărcinaţi cu o solie folositoare, — 

ca un credincios al-Măriei Tale nu putuiii a.nu 
mă înfuria foarte, mai vîrtos că însişi Turcii, Tatarii 

şi alță- duşmani oarecâri, văzînd un monarh atât 
de mare tratat în chip atît de înjositor de către 

nevoiaşii de Ardeleni, începuseră a cîrti și a: 
batjocuri de atita ruşine. DE 

Acestea m'aiă îndemnat a răsbuna jignirea Mă- 
viei Tale,. a lovi cu oastea mea, din porunca. şi 
cu voia Măriei Tale pe dușmanii ardeleni, şi a-i 
supune cu puterea şi cu armele. Spre care scop 

Măria Ta, ai dat învățătură lui Gheorghe Basta 
căpitanului tuturor părţilor ungurești din jos, să 
mă ajute, ceia ce el n'a făcut; iar acum, chemat 

„de mine, întrajutor, dînsul, fără nicio poruncă sai 
învățătură, şi-a unit.oastea- cu. necredincioșii Ar- 
deleni împotriva mea,. Şi, cu toate că n'avuiti



“niciun sprijin. din partea lui Basta, ei, nemai 
putind:suferi jignivea făcută Măriey Tale, singur cu 
anmele mele am supus pe Ardeleni şi i-am făcut 
a jura din noi credință Măriei Tale. Iar ţara 
Ardealului am cîrmuit-o în numele Măriei Tale, 
și nu întral mieu, neabătîndu-mă cît e negru supt 
unghie de la învoiala făcută cu dumnealui Pezzen. 

Ci, precum vulpea, anevoie-și schimbă năravul, 
așa şi Ardelenii cu greu se pot desbăra de în- 
vechita, lor datină. Drept aceia, Măria Ta vei în- 
țelege şi această din urmă gilceavă, schimbă- 
ciunea ardelenească, şi nelegiuirea ce nu se va 
şterge niciodată. Fiindcă Ardelenii vor mai bine 
pace decit bătaie cu Turcii, văzînd că împreju- 

„Tărilo-ini îngăduiau a, încheia o învoială prielnică 
cu Turcul, învoială pentru care am fost şi vorbit, 
însă cu îngăduinţa Măriei Tale, prefăcîndu-mă 
numai şi purtînd pe Turci cu vorbe bune, ci, 
Ardelenii, luîndu-le de bune, ar fi primit cu toată. 
inima această pace și-ar fi sfătuit și ar fi hotărit 
în privința aceasta. de față în adunările lor, dacă 
nu i-aş fi abătut eu aceasta pe supt mînă, ame- 
nințîndu-i şi speriindu-i. Ce e mai mult, ei pe 
supt ascuns mă, încredințară să fac numai pace 

„cu Turcul, și dînșii vor împlini toate porunclle 
mele cu mai .mare adevăr şi grabă. Văzînd însă 
că nu capătă niciun răspuns dorit de la mine. 
se intoarseră îndată la viclenik și uneltiri tainic: : 
cugetînd planuri de trădare. Pentru că, pe cînrl
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se afla la mine în Ardeal solul turcesc, Ardeleni, 

merseră pe supt ascuns la dînsul, Şi-i spuseră 

să nu nădăjduiască nicio pace pe cât voiu cîrmui . - 

ei Ardealul, ci să caute vre un chip de a, aşeza! 

iarăși pe Sigismund, și atunci pacea va fi sigură, 
și nestrămutată. Din aceste uneltiri solul turcesc 

şi ceilalți sfetniei ai tiranului. pricepură că ne- - 
gutarea. mea, de pace e numai un joc, Însă despre : 

această trădare ei am aflat. numai după .ce -a 

plecat. chehaia; turcesc. - 

Pe cînd planurile . pomenite se neguţăii şi se 

sfătuiai în taină între Ardeleni, Moldoveni şi 
Leşi, Sigismund sta nu departe de Ardeal, în ce- 

tatea Sucevei, de unde trimetea, pe supt ascuns 

scrisorile sale către credincioşii săi, întărindu-i 
în gînd lor de apostasie. Prinzîndu-se scrisori de 

acestea de către oamenii miei, ei, după ce le-am 
cetit, le-am trimes Măriei Tale, și nu şti de i-ati 

venit în mină. Văzînd eu această trădare, şi 

oastea Polonilor adunată lîngă Sigismund, îm- 

preună cu ajutorul Turcilor şi Tatarilor, cu scop 
de a mă scoate din Ardeal, în faţa. acestei pri- 

mejdii fuii silit de nevoie a lua lucrul de tim- 

puriu, hotărît a mă bate şi a-mi cerca, norocul 

„mai bine în pămînt duşman decît; în ţara, Mărie 

Tale. Drept aceia, ducîndu-mi oastea, întrăiă în 

Moldova, şi, învingînd -pe Ieremia Voevodul Mol- 

dovei, împreună, cu cetele Leşilor, Purcilor și: La 

tarilor cari voia a aşeza iarăși pe Sigismund, am. 

8 

Î
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luat, acea țară în numele Măriei Tale și am silit-o 
a face jurămintul de credinţă către Măria, 'Ta. 

Ardelenii, şi după supunerea Moldovei, răma- 
seră tot în strămoșeasca. lor viclenie, pentru că 
Moise Sz6kely, pe care-l pusesem peste toată 
oastea mea, numindu-l Căpitan-Mare, şi cu alţi 
căpitani de frunte, Gașpar Sibrik și Gheorghe 
Mak6, urzind altă trădare, se duseră, peste Siretiui 
la Sigismund Băthory, în magenea Țerii Leșeşti, 
și acolo se sfătuiră și hotăriră, pentru moartea 
inea, îndatorindu-se Moise Sz6kely cu ai săi către 
Moise, și întărind legătură, între sine prin înscris. 
Planul era. ca Sigismund, cu oaste mare. bine - 
gătită, să năvălească din Țara Leșească în Ar- 

"deal, şi pe mine să mă, ucidă, sai în luptă pe 
faţă, saă în ascuns, chibzuind ei că ei, văzînd 
aceasta, fără îndoială voiu ieși cu oastea mea 
în cîmp deschis spre a întîmpina, pe Leşi, și atunci 
cei ce erai în legătură se hotăriseră a pune 
mîna pe mine şi a mă trăda lui Sigismund, iar 
neputindu-se aceasta, căpitanul Gheorghe Mak6 
se arătase gata” a-mi răpezi un glonte. 

Aflînd eu de la unii din vechii şi credincioşii 
miei oameni despre această trădare și învoială, 
tăinuită, am chemat la Curte pe Moise Sz6kely 
cu ceilalți căpitani. EI însă, știindu-se trădători 
fugiră cu tovarăşiă lor Ia Sigismund în Țara, Le- 
şească, răspîndind o mulțime de minciuni despre 
mine spre a întărîta pe Ardeleni Și spre a putea
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îndeplini cu atît mai ușor planul ce urziseră cu 
Sigismund împotriva, mea. Toţ de odată întărită, 
pe Ardeleni: în gîndul lor, încredinţîndu-i că peste 
puţin Leşii li vor veni în ajutor. Nici nu se înşe- 
lară în aşteptarea, lor, pentru că li sosi ajutorul 
leșesc. Văzînd acestea, prin scrisori una după 
alta am chemat grabnic pe. Căpitanul-cel-Mare 
al Măriei Tale, pentru. ajutorul ce credeam că 
mi-l va da mie, credinciosului Măriei Tale. iar 
nu Ardelenilor, cazi pururea ai fost „nestator- 
nici şi neascultători către Măria. Ta, | 

Nu socoti, Măria, Ta, că Ardelenii din credință 
ati ascultat şi s'au unit cu Basta. Pricina e întîr- 

” zierea, lui Sigismund Bâthory, pe care-l aşteptau, 
precum și lucrarea şi pregătirile mele împotriva, 
lor. Văzind ei acestea, şi desnădăjânind de venirea, 
lui Sigismund se' dădură lui Basta, supt vălul cre- 
dinţii, şi se răsculară, împotrivă-mi. Urmarea, aces- 
tei purtări fără socoteală a, lui Basta fu că aj . 
scăpat Măria Ta din mînă Moldova, şi Țara-Romă- 
nească și Kainizsa, care se deteră, dușmanului ca o 
răsplată! Turcii bat din palme, nebuni de bucurie, 
pentru că văd aceste țeri, împreună, cu Kanisza, 
supuse lor. Acestea li plac Turcilor: în viitor se 
vor bucura și mai mult de Ardeal, ceia ce să 
ferească Dumnezei! Însă, din 'Țara-Romănească 
și din Moldova, Ardealul se poate lua uşor. Iar, 
unindu-se această ţară cu Coroana Polonier, Turcul, | 
după planul ce a făcut, are de gînd a năvăli în



Me. 
părţile ungurești şi în alte Ținuturi învecinate, 
spre masele rău al Măriei "Tale şi a toată Casa, de: 
Austria. Cit de ușor se poate face aceasta; cine 
nu vede, dacă numitele ţeri sar ălipi la. Leşi 
cari niciodată n'a fost binevoitori “Casei - de 
Austria, ci duşmăâni al Creștinătăţii întregi, — ceia, 
ce şi pănă acum. sa dovedit cu prisos! Chiar! şi 
în anul trecut, prin uneltirile lor cele tainice. ati 
arătat mai multă bunăvoință Turcilor, decit creş- 
tinilor. Mărturie e faptul că Leșii ai ajutat pe 
Turci, şi Turcii pe Ardeleni; asemenea şi Moldova. 
și' Țara-Romănească ant fost răpite tot prin meş- 
teşugurile cele viclene ale Leşilor. 

Însemnînd acestea nai întăiă, rog pe Măria 
“Ta să asculţi cum sa, început încăierarea, între _- 
oastea mea şi Ardeleni, că să știi că ei nu-s în- 
cepătorul turburării. 

Ardelenii, după ce  urziră planul de a mă pierde, 
căutară chipul de a, îndeplini acest plan. Drept 
aceia, după ce Moise Szekely fugi cu tovarășii 
săi la Sigismund Băţhory în Țara Leșească, no- 
bilimea. ardelenească, aşteptînd ajutorul. Leşilor 
cu Sigismund, aşeză îndată la o parte oastea, 
ce avea (afară de varmeghia Inidoarei şi afară 
de Bănat, care ai rămas pe. lîngă mine). Însă 
Sigismund a întîrziat cu venirea, şi de altă parte 
am chemat oastea mea de pretutindenea. Aceasta, 
nu 0 făcusem din altă pricină, ci numai ca 

«



Ea 
astfel cu puteri unite să purced împotriva lui 

Ibrahim; despre care aflasem că se coborise atunci 

lîngă Belgrad, ea să-l apuc de la spate dacă ar 
mnăvăli în Țara-Ungurească, pentru că de timpurii 

„luasem -toate măsurile, spre a-mi aduna oastea, 

din toate părţile, de pe unde era, din Moldova, 

" Tara-Romănească şi . Ardeal, şi spre a trece cu 

ea, întreagă Dunărea în pămînt duşman. Avînd 

„acest cuget bun şi mîntuitor pentru toată Creş- 
tinătatea, chemăiă și pe Ardeleni, cari erai 
atuncă aşezaţi lîngă Turda; ei însă răspunseră 

„că aflîndu-se lipsiţi de toate cele pentru hrană, 

deocamdaţă .nu pot. veni, şi se, rugară săi las 

acolo, făgăduind că, la cea d'intăiă chemare se 
vor uni cu mine. 

În șfirşit, cînd era să purced acuma din Sebeş, 
i-am chemat să vie la mine, prefăcîndu-mă că, 
nu ştii nimic despre legătura lor împotriva mea. 

Atunci își vădiră înşelăciunea, răspunzînd că nu 

vor lua armele niciodată alăturea cu mine asupra 

Turcilor. În deșert am trimes solii miei cu scrisori 
la Ardeleni, -rugindu-i să nu strice prilejul. ce 
aveam împotriva Turcilor: ei opriră solii miei şi 

nu-mi deţeră; niciun răspuns. 

Văzînd această schimbare şi nestatornicie, tri- 
mesei la Măria Ta pe loan Raț, pe Nicolae Vaida 
și pe Martin Horvăth, spre a te înștiința despre 
tate; însă, fiind toate căile prinse, și ei fură, 

7
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luaţi robi şi aruncaţi împreună cu alţii în ocnele 
de sare. 

În fața unei îndrăzneli atit de mari, și avind 
în vedere că nu voii avea mai bun prilej de a, 
bate pe Turci decît acum, cînd, unindu-se oastea. 
celor trei ţeri cu Ardelenii, numărul ei ar fi trecut 
peste o sută de mii,am alergat la, mijlocul ce mi 
sa părut mai bun, însărcinînă oameni de legea 
catolică şi luterană avi abate. din pornirea lor 
ce putea fi foarte primejdioasă Creștinătăţii în- 
tregi. Însă nici aceştia, nu folosiră, nimic, nepu- 
tîndu-i întoarce din răutatea, lor, ba încă puţin a lipsit de n'aă ucis pe trimeși, mai vîrtos pe preotul cel catolic. Pănă într'atâta, se împietriseră. 
așteptînd pe Sigismund! - 

În acest răstimp ceruiti prin scrisori ajutor de la Basta, şi el mi l-a făgăduit; voind însă a întra. în Ardeal, găsii calea, pe care era, să vină la mine, închisă de oastea Ardelenilor, Aceștia îşi schim- „bară gîndul ȘI, sfătuindu-se cu Leșii, cerură ei ajutor de la Basta, nu pentru că erau -credin- 
cioşi, ci pentru că întîrzierea, laj Sigismund i-a fost făcut să piardă, nădejdea în ajutorul leşesc, şi vedeau acuma, că puterile lor sunt mai pre jos decît ale mele, Așa, pe cînd eă stam la Sebeș, oastea, Ardelenilor, unindu-se la, Turda cu a lui Basta, se porni îndată asupra mea. Eiă (fiindcă nu mă temeam de Ardeleni, pe cît timp erai ej sin- guri) lăsasem partea cea. mai mare a oștirii mele
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la margenea, Moldovei şi Țerii-Romănsști, în faţa; 
Tarcilor, neștiind nimic mai înnainte despre unirea 
lui Basta cu Ardelenii, -cari acum împreună se. 
apropiau de lagărul mieti, cu scop de a se bate 
cu mine. Văzînd pe raiteri uniţi cu viclenii Ar: 
deleni, rămăseii uimit, şi, cu toate că treaba 
venise ]a, bătaie, nu. putuiti a nu întreba de unde 
se trage aceasta ca să se verse atîta, sînge creş- 

tinesc ? Însă alt răspuns nu-mi deteră decît ca 

et să ies din Ardeal! Ci, fiindcă nu ştiam în al 

cui nume vor să iea în stăpînire Ardealul, la po- 

runca lor singură nu mă puteam trage înnapoi 
cu ruşine, mai ales nevăzînd nicio poruncă de 
la Măria Ta, în privința acbasta. Credinţa, mea 
către Măria Ta, era şi atunci atît de mars, încât 
cerusem să-mi arăte vre-o poruncă de la Măria, 
Ta, ori, neavînd poruncă, să-mi arăte cel” Puțin 
scrisorile de însărcinare, sau şi copie după învă- - 
ţăturile ce ar fi avînd de la Măria Ta, să o ce- 
tesc, fiind hotărît a mă supune îndată, “voință 
Măriei Tale. o 

Ei însă nu-mi răspunseră nimic, cu a cui voinţă 
şi în. puterea, căror învățături se răsculaseră, îm- 
potriva mea, ci ţineaă tot una să ies din Ardeal. 

- „Dar, fiindcă, după cum am zis, nu vedeam din a 
cui poruncă ieau ei Ardealul, şi fiindcă. mai de 
rhulte ori mam aflat în cele mai mari primejdii 
„din pricina nestatorniciei Ardelenilor, nu puteam 
ieși cu ruşine, mai ales că, lipsindu-mi Ardelenii,
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nu mai puteam nădăjdui alt ajutor împotriva 
Turcilor. Apoi ei mai de multe ori ai cercat a 
mă trăda în minile dușmanilor, dacă nu mă 
apăra Dumnezeiă pentru curăţia sufletului miei; 
și, în stîrşit, ei se învoiseră a mă. „omori; despre 
care, fiind de nevoie, pot da. Măriei Tale şi dovezi, 
chiar cărți iscălite şi pecetiuite cu miînile lor 
înseși. . - 

Necăpătînd niciun răspuns, mă gîndi mult. ce 
ar fi de făcut, mai vîrtos că nu aveam cu mine 
vre-o parte mai aleasă din oastea mea; cu toate 
acestea fără luptă nu puteam părăsi țara, în- 
străinînd-o de la Măria Ta, și lăsînd- -0 în mîna, 
vre-unui Ardelean. 

E ştiut însă că încă lă începutul luptei eu ţi-am 
fost scredincios Măriei Tale, mărturisind aceasta 
Și prin g&raiă şi pin plîngerea trimeasă printrun 
sol. Toate acestea nu-i mişcară,; ci, așezîndu-și 
oastea spre bătaie, începură lupta. Dar ei, creştin 
fiind şi neînvăţăt a mă bate împotriva creşti- 
nilor, de şi eram împins de nevoie, nu mă luptăiu 
după cum eram deprins, ca împotriva dușmanului 
firesc, aprinzind pe ai mici cu cuvîntul şi cu 
pilda mea şi sprijinind însumi cea - dintăit lo- 
vire a dușmanului, ci, văzînd înnainte-mi oaste 
creștină şi durîndu-mă de vărsarea Ssîngelui ne- 
vinovat pentru nestatornicia unor necredincioși, 
mi se muiă inima, şi nu sprijiniiă după datina 
mea, cea d'intăiu năvală, ci mă trăseiu înnapoi, —



nu pentru că aveam oaste mult mai. mică, nici 
pentru că aș fi pierdut încrederea, ci pentru că 
mă oteriam a muia, în sînge 'creştinesc. o sabie 

„ce băuse pănă acum aţita, sînge -de 'păgîni! ȘI 
așa ostașii miei, deprinşi a mă. vedea în luptă 

totdeauna .în fruntea lor, de astă dată nevă- 
zîndu-mă de față, se umplură de neîncredere, şi 

deteră. spatele, nu de frică, ci: temîndu-se ca nu 
cumva să se fi întîmplat mie: vre-o nenorocire. 

„Acesta e rostul ciocnirii între mine, de o parte, 
şi Ardeleni cu: Basta, de altă parte, ciocnire care 
a dat lui Ibrahim prilejul de a cuceri Kanizsa. 

lar, după această fugă, cu: ce cruzime sălba- 
tecă sai purtat Ardelenii, n'ar crede cineva, — 
pentru că e nemai auzit, însă foarte adevărat. 
Nouă sute de: Secui, ce după fugă se -trăseseră 
la munţi, și pe cari i-au: chemat la sine în riu- 

mele credinţii către: Măria Ta, căleînd: ei învoiala 
făcută, i-ai ucis întrun munte cu cea mai neau- 
zită sălbătăcie. A doua, zi după alungarea oștirii 
mele, mergînd “spre Țara-Romăriească, aproape 
de Sibiiti dăduiuă peste oastea mea, muntenească, 
supt conducerea lui Petru Huszâr, şi, purcezînd, 
înnainte la, Făgăraş, întîmpinăiă pe loan Szelestey 
cu oastea mea moldovenească. Mişcaţi de neno- 
rocirea mea, toți stătură ca să ne batem din notă 
cu Ardelenii spre a. răsbuna nearepțatea ce mi 
sa făcut. Abia după mai multe sfătuiri i-am mai 

”
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îmblinzit, fiindcă începuseră a, striga, tare, și i-am 
făcut să lase gîndul de i, mai lucra la vărsarea. 
de sînge creştin “prin . creștini, lămurindu-li că 
tocmai aceasta e politica turcească, anume ca, să 
ne junghiem noi între noi, ȘI arătîndu-li că oastea. 
leșească cu Sigismund Bâthory a întrat pe la 
Trotuș, oraș al Moldovei, în margenile Ardealului, 

"iar, de altă parte, Moise Szekely, venind de spre 
Bistriţa, pradă în Secui cu foe şi sabie. - 

_ Aşaeă, uitînd de jignirile și nenorocirile mele, şi 
gindindu-mă numai la binele obştesc, am trimes 
pe loan Szelestey la Ardeleni, arătând prin el maj 
ales lui Basta toată, starea - lucrurilor în Ardeal, 
și îndemnîndu-l să fie cu privighere asupra Le- 
șilor, dintre cari, spre mai multă încredințare, 
i-am şi trimes pe unii ce căzuseră, prinși în miînile 
mele. Însă Ardelenii ajunseseră la atîta, viclenie 
şi fărădelege, încît aruncară în. fiare pe numitul 
sol, îl bătură, şi, după cum auziiă în drum, îi zdro- 
biră  miînile Și picioarele; pentru care chinuri 
neomenești sint vrednici de pedeapsa potrivită, — 
mai ales de va fi adevărat, cum se zice, că l-ar 
fi omorît chinuindu-l. Mă, rog de Măria Ta să nu 
laşi nerăsbunat, acest omor, pentru că numitul 
a fost unul dintre slujitorii cex credincioşi ai 
Măriei Tale, și afară de aceasta se afla în solie- 
Apoi legea obştească, nu numai la, Creștini, ci şi 
la Turci şi la păgîni opreşte a, tulbura, supăra, . 
și popri pe soli, cu atît mai mult a-i ucide!
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După aceasta, lămurindu-se ei şi din alte părţi 
cum că ai mulţi protivnici, trimeseră la mine 
în solie pe Sebastian 'T5k5ly, cu may mnulţă alţă 
fruntaşi a; Ardealului. Pe cari, căutînd numai 
la binele obştesc, i-am primit cu toată omenia, 
după cum doriră, primind toate propunerile ce-mi 
făcură. Şi, eu toate că nu m'am abătut niciodată 
din legătura, de credinţă, ce făcusem înnaintea 
Preasfinţiei Sale. episcopului de Erlau şi înna- 
intea lui Istvânfty,. ci am rămas pururea stator- 
nic în- credinţă, nefiind deprins a mă schimba 
ca Ardelenii, a căror datină e de a jura strîmb 
de două ori pe zi, am primit a mai face un ju- 
râmînt și am trecut. în Țara- Romăriească, uitînd 
jignirile mele. De aici am îndemnaţ pe Basta 
să fie cu luare aminte, ca nu cumva prin vi- 
clenia, și înşelătoria, Leşilor țara să fie smulsă 
din mînile Mărie? 'Tale, şi, fiind de nevoie, să-mi 
dea ajutor împotriva, Leşilor acelora, şi a, Tureilor. 

Ce puteam face ei mai mult pentru Creștină- 
tate? Cu toate acestea, spre a mii pregăti mai 
bine și spre a-i asigura, şi mai tare de credința 
mea, am. trimes în Ardeal chiar pe soția mea, 
pe fiul miei şi pe fiică-mea, — însă -cu îndaţo- 
rirea ca, pe fiul miei să-l lase a veni îndată la 
Măria Ta. După cum auziiă însă, sînt opriţi în 
închisoare, ţinuţi mișeleşte și în lipsă de toate. 
De și n'am fost vrednic de acestea, sînt însă ne- 
voit a le răbda cu inimă tare, spre binele Creş-



    

tinătăți, pentr care: “Sufăr orice, 'lăsînid în mîna, 

lui Dumnezeit răsbunarea dreptului miei. 

După ce, culegîndu- mi încă; puterile, întrăiă în 

“Tara- Romănească, mă simţiiti împresurat din toate 
“părțile de duşmani: ici Leşii, colo Turcii, pus- 

tiind- cîmpiile, “salele Și oraşele, răpind turmele 
şi cirezile, 'prădînd pretutindenea și ducînd pe 
bietul popor ca vitele în prinsoare, încît, pri- 
vind la pustiirile cele multe și la mulţimea, celor 

“duşi în prinsoare, faţa, TȚeril- Romăneşti era cu 

mult'mai de plîns decit în zilele lui Sinan, cînd 
"oastea turcească cotropise totul. 

Adesea am cerut stăruitor ajutorul Ardelenilor, 

“însă totdeauna în deşert, pentru că, punînd toate 

la o parte, singurul lor cuget era, acela, de a mă 

pierde. În această, primejdie, oricît de 'mare era, 

“nu m'aş fi temut niciodată numai de Leși, dacă 

nu: sar fi născut de ceialaltă parte războiul cu 

Turcii: pentru că împotriva Leşilor două zile am 
luptat cu izbîndă. Însă, acum, de o parte mă în- 
teţia Leahul,, de altă parte mă strîmtora Turcul. . 
din a, treia parte, din Ardeal, unde credeam că 

„am prieteni, şi pu dușmani, năvăli în -Ţara-Ro- 

mănească, şi Moise Szekely, căpitanul ostașilor 

lui Sigismund Bâthory. | 

Încunjurat de duşmani atît de mulţă şi de ne- 
împăcaţi, şi pierzînd toată nădejdea în făgăduin- 

țile. ajutorului "ardelenesc; mă văzuiă silit a mă 
- trage de-a lungul munţilor Țerii-Romănești spre
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_Craiova, ca să scap de sălbătăcia, Leşilor. „De 

aici încă am cerut, de mai multe ori ajutorul Ar: 

delenilor, fără a-l putea, însă căpăta. Li aduseiii 

aminte învoielile, cărţile de jarămînt . şi .legă- 

mintele cu care se legaseră; însă, pierduiă nu-: 

mai vremea, în deşert, pentru! că ei se înțelese- 

seră, pentru moartea mea. 

În mijlocul atitor primejdii, n'am atat alt leac 

împotriva, acestor rele decit a fugi la. Măria, Ta, 

căreia, i-am fost pururea credincios, spre. a găsi. 

o bunăvoință corespunzătoare faptelor . mele. la, 

acela, căruia i-am fost cu -credinţă totdeauna. În | 
acest drum dînd peste oastea turcească supt po- 
runcile beilor de Vidin şi Nicopol, cari trecuseră. 
Dunărea spre a .veni în ajutorul Leşilor, răpeziiă.: 

înnainte pe Banul Craiovei spre a-i lovi. Lupta. 
în numele Măriei Tale am purtat-o cu izbîndă,.. 
omorînd mulți dintre duşmani, între cari, şi pe 
numiții bei şi luîndu-li steagurile, dintre “care -cel 
mai însemnat e la mine. Sa 

Împresurat;, de atitea, rele, veniiă, cu prea puțini 
de-ai miei, drept la Măria 'Ta, prin. țerile Măriei 
Tale şi prin. Ardeal, unde cîte nenorociri, jignin- 
şi răscoale am avut a; suferi, vei fi înțeles Măria, 
Ta. În multe locuri săriră pe oămenii miei și-i 
uciseră fără, milă. Din cetatea Devei îndreptară 
tunurile asupra mea, şi înnecară în Murăș pe 
mai mulți dintrai miei; şi aceste nevoi Je avuiă 
nu numai întrun loc, ci prin tot Ardealul. Nemul-
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țămiți cu atita, trimeseră cărți la Baia-de-Criş 
spre a răscula lumea împotriva mea. Asemenea întărîtară pe ostașii din Lipova, și din cetatea, 
Inăului; fiind. însă mai pre jos cu puterea. nu „Cutezară a lovi pe ai miei. 

În acest chip și între aceste nenorociri ajunseiii la Măria, Ta, gol şi despoiat de toate. Vistieria, 
mea toată, mărgăritare scumpe, de care am avut 
mulţime, aurul Și argintăria, veşminte alese, mulţi 
cai de mare preţ, cu un cuvînt toţ ce aveam pe. 
lîngă mine, le-am pierduţ pentru credința către 
Măria Ta; și astăzi, lipsit de toate cele ce cu multă 
sudoare și osteneală: mi le-am adunat, nu știă 
încotro să mă. întorc. În prea-marea mea nevoie 
nici această călătorie n'aș fi putut-o face dacă 
alții nu mi-ar fi întins mînă de ajutor. | 

Însă, decit aceste, oricît de multe şi felurite; 
rele ce am suferit ei, sînt mai mari cele ce 
suferi Măria Ta și Creștinătatea, pentru înstrăi- 
narea, celor trei ţeri; din care nu puțină primejdie 

„se poate naşte. De aceia, nu numai eii, care nu 
mă simt de ajuns în privința, aceasta, ci Creş- 
tinătatea întreagă ar fi să stăruiască a se pe- 
depsi, după cum se cuvine, călcătorii de jură- 
mînt şi înstrăinătorii țerilor Măriei Tale. 

Am voit. să arăt toate acestea, Măriei Tale în 
toată, credința și adevărul, întocmai aşa precum 
sa întîmplat, și, ca să pot face aceasta mai bine
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Veniiă ei însumi la Măria Ta, înfruntînd atîtea, 
primejdii. 

. 
Cunoscută fiind credinţa mea, către Măria Ta, 

şi către toată Casa de Austria, din multele răz- 
boaie, în care după deosebirea timpurilor m'am 
luptat, și de aproape și de departe, însă totdeauna, 
cu inimă neînfrîntă, dovedind rîvna mea, și dreptul 
mieii, am venit la, Măria Ta cu atît, mai bucuros, 
cu cît ştii că voiă găsi îndurarea, cuvenită. 
"Drept aceia, Măria Ta, privind cu ochi îndură- 

tori pe de o parte nenumăratele daune și ne- 
norociri ce an suferit, mă vei ocroti cu Ccunos- 
cuta-ți bunăvoință, şi blîndeță, ca, după pilda, mea 
şi alți prinţă şi fruntași să rămînă statornici în 
credinţă, iar dușmanii miei, cari preziceaii că nu 
voii găsi ajutor la Măria, Ta, să se ruşineze Și 
să nu cuteze a mă mai batjocuri. Despre această 
rară bunăvoință şi bunătate a Măriei Tale eu nu 
m'am îndoit niciodată, ci, din potrivă, și acum 
după scoaterea mea din Domnie și după pier- 
derea tuturor bunurilor, nădăjduiese în bunătatea 
Măriei Tale, de care și în viitor mă voi. sîrgui, 
cât voii mai trăi, a. mă învrednici prin necontenite 
slujbe credincioase, pănă la vărsarea sîngelui mieu. 

Cît despre mijloacele și chipul de a, vindeca 
toate aceste rele, et „după mica mea, pricepere 
le voii arăta cînd minunata, înțelepciune a Mă- 
riei Tale va găsi cu. cale a mă primi și pe mine 
ia aceste sfaturi, și a alege spre acest scop pe cei
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mai buni dintre sfetnicii săi. Chipul ce voiă pro- 
pune nădăjduiesc că va, fi cel mai mîntuitor şi 
mai uşor, nu nurăali pentru Măria 'Ta, şi Înnalta 
Sa Casă, ci pentu întreaga, lume creștină, că vezi 
Măria, Ta cum că Turcii şi alță, dușmani fac din zi 
în zi înnaintări tot mai mari. şi. plănuiesc peiie 
chiar şi acestor părtă şi locuri. - . - 
„Al Măriel Tale, Împărate și Craii, cel mai umilit; 
pururâa, Supus și credincios. - 

e Mihail, Voevodul Țerii- Romăneşti. 

L, 

Teremia Movilă. 

(1595.) 

Omul Polonilor, leremia-Vodă Movilă, cobo- 
rîtor prin femei din neamul Lăpuşnenilor, frate 
de Vlădică şi însuşi boier mare al ţerii, cinstit, 
blind şi evlavios, :fu ca Domn numai un purtător 
de vești pentru străini şi un îndeplinitor al voii 
străinilor. Aşa se înfăţişează şi în scrisorile sale. 

lată cum vestește lui Zamoyski, stăpînul, că 
Ţara-Romănească a ajuns iarăşi în mîna unor 
creştini 'pe cari nici el, nici acel stăpîn nu-l iubia. 

Ediţie: Hnrmuzaki, Supl. ut 

Prea-luminate şi milostive doamne. Ţinem gata: 
slujbele noastre bunăvoinţei d-tale: milostivul 
nostru Domn. : 
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Trimetem indarăt la d-ta, pe acest Cămăraş care 
a mers cu Radici Sirbul la Mihai-Vodă. : Care 
spune că Voevodul” ardelean a gonit pe Turci 
din Tîrgovişte, a prins pe Mehemed- Pașa, (Paşa 
Ţerii-Romăneşti) şi-a gonit pe: Sinan-Paşa, "din 
Bucureşti. Ni-a, dat şi scrisorile lui Răzvan către 
unii pristeni ai lui, scrise în aceste cuvinte, şi le 
trimetem d-tale?. Te?rugăm „pe d-ta; domnul-nostru 
milostiv; să binevoieşti a nu înceta să ni dai 

” ajutorul d-tale şi să ne vesteşti despre 'toate: Dar 
te rugăm pe d-ta încă o dată. Iarăşi -îtă tinem 
gata slujbele ngastre bunăvoinţei d-tale. 

Din laşi, 28 Octomvre -1595. a 
În dorim d-tale, milostitul nostru . Doman, toată - 

fericirea. 

leremia, Movilă, cu mila luă Dumnezeti “Domn 
al ţerii Moldovei. 

Prea-luminatului domn, domnul Ioan Zamoyski 
de Zamose... „ Dilostivul „nostru Domn. 

LI. 

(1601) 

Peste şese ani, cînd. Mihai care-l: gonise mai 
fără luptă şi pe care-l apăraseră numai pietrele 
tari ale cetății Hotinului, căzu prin - trădarea 
uneltită Și de dînsul ŞI, după o nouă biruință, fu 

1 Vezi-le mai sus.



  

“ucis împotriva oricărui drept, Ieremia ru arătă 
bucurie, nici jale, ci, cu sufletu-i fără răsunet, 
trimete astfel la cei mai mari ai lui vestea ne- 
legiuirii. 

Ediţie : Hurmuzăki, Supl. IL!. _ 

Cât despre Mihai, mi se mai spusese din izvor 
„sigur că ar fi fost ucis. Totuşi aşteptam întărirea 

acestei ştiri. Acuma dumnealui Ştefan Csăky, ge- 
neralul a toată ţara Ardealului, îmi dă veste si- 

gură că Mihai a fost ucis la 19 August lîngă 
Turda, — ceia ce aduc la cunoştinţa, Măriei Tale. 

“Mihai a avut o ceartă cu Gheorghe Basta pentru 

„tunurile pe care Basta nu voiă să i le deie. Mihai, 

rostindu-se cam pornit, nu numai împotriva lui 

Basta, dar şi împotriva Măriei Sale Împăratului, 

Basta, a pus să-l împuşte, apoi să-l taie capul şi 

să-i atunce trupul pe un cal crăpat, ca săi facă, 

şi mai mare necinste... | 
„aşi, 1-ii Septemvre 1601 

UI 

Radu-Vodă Șerban. 

(1602.) 

Adevăratul urmaş al lui Mihai Viteazul fu Radu 
Şerban. Pornit din Ardeal, el păstră totdeauna 
legăturile cu Ardealul. Apără la orice prilej in- 
teresele împărătești, cerînd numai a nu fi uitat
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cu totul, Cind căzu asupra lui Hanul însuşi, care aducea pe Simion-Vodă Movilă, el cere astfel ajutorul Împerialilor. - 

" Ediţie :: Hurmuzaki, IV 1. 

Măria Ta, Împărate. şi Craiu, Doamne, Doamne 
nouă.prea-îndurător. 

După supunerea prea-umilită „a credincioasei 
noastre slujbe după placul Măriei Tale, Domn şi 
prinț al nostru prea-îndurător. | 
Pentru îndurarea, şi bună-voinţa,. cu care Măria, 

Ta eşti îndreptat către noi şi această ţară nă- 
căjită, mulțămim totdeauna, cu umilinţă, după cât, 
putem, Măriei Tale, rugînd pe Dumnezeu să te 
păstreze pe Măria Ta Împărătească în bună sănă. 
tate cît de Mulţi ani. | . - 

După, ce, prea-înduraţe Doamne, cu mila lui 
Dumnezeu și ajutorul bănesc al Măriei Tale Îm- 
părăteşti am dobîndit această nenorocită de ţară 
şi pe dușmanul cel mai învierşunat, și al Măriei 

- Tale Împărăteşti şi al nostru, pe Simion Voevod, 
cu ai lui, Leşi, Turci și Tatari, l-am gonit din 
țara aceia, iar acuma stăm cu aj noştri la ho- 
tarul Moldovei, zi şi noapte gindindu-ne la. aceia, 
în ce chip mai bine și mai folositor” am putea 
sluji Măriei Tale Împărăteşti şi Creștinătăţii în- 
tregi. Deci rugăm cu umilinţă pe Măria Ta Îm- 
părătească să aibă, pentru nol. aceiași îndurare 
şi bunăvoință, şi nu mai puţin, pe care a avut-o
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odată faţă de "Mihai Voevod, înnaințașul. nostru, 
și în darea de ajutor bănese, şi în alte lucruri 
de nevoie. Şi să ni trimeţi îndurătoi vre-o Sumă 
de bani chiar acuma, pentru ca oștenii noştri 

cari sînt încă în țară, să nu “fie” “siliți ă pleca, 

de prea multă neplată, cu. paguba,” cea rare a 

acestei ţeri. -nenorocite. Pe cară îndurare şi 'bună- 

voinţă a Măriei Tale, dacă amocăpăta:o, nu vom 

lipsi a o răsplăti totdeauna, ci: umilinţa cuve- 
nită, prin credinţa noastră deplină. Aşteptăm în 
această privinţă; dela; Măria Ta Împărătească un 
răspuns prea-binevoitor şi: prea-ptăcit, dorind ca 

- Măria, Ta Împărătească să trăiască anY cît mar 
mulţi fericiţi. În cetatea noastră a. Tirgoviştii, 4 
Septemvre, anul 1602. 

AI Măniei Tale, Împărăteşti. şi Crăiești credin- 
cioasă și veşnică slugă.: “Radu Voevod. 

: [Către împăratul Rudolf.]  - 

LL 

(1603. 

Tatarii fură opriţi la şanțutile de la: Teişani 
în gura Teleajenului: Peste cîteva“ luni, Radu 
mulțămia de ajutor bătînd lingă: Braşov. Şi uci- 
gînd pe Craiul răsculaților unguri, pe. Mois& 
Szekely. Îndată însă el se frăminta şi cu Turcii, 
cu Tatarii, ȘI iarăşi | 'răsună cererea lui de „ajutor, 

prin solii trimeşi la Împărat. 

Ediţie: Hurmuzaki, 1V -.
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Acuma nu- vă pot scrie veste mai bună decit 
numai că, de cînd ne-am întors din Ardeal. de la 
înfrîngerea,. şi peirea lui Moise Szekely, nu mai 
avem. odihnă despre, Tatari. Ceia, ce-mi vine nu- 
mai. de la, vecinii. miei. cei. buni, de la, Moldoveni. 
Căci Vodă-i aţiţă asupra, voastră, și tot vin cîte 
2.000, 3.000, 6.000, şi. 7.000 de-odată în ţara, 
noastră. lar. noi eu puțina noastră oaste ne-am 
sirguit de i-am răspins totdeauna, cu rușine şi 

"pagubă mare. Iar acum în urmă ai năvălit în ţară 
în număr de 10.000 şi. a venit pănă la Curtile 
din Străjeşti şi „Syligh“ (Stăneşti?). Pănă ce- am 
aflat aceasta, Sai învîrtejit îndărăt, După cari am 
trimes îndată pe căpitanul nostru Mirza, care i-a 
prins lîngă Giurgiu, şi i-a lovit, Și cu ajutorul lui 
Dumnezeu i-a bătut, şi mulți dintre Tatari au 
perit. Și dintre ai noștri ai rămas la 100 de 
ostaşi de frunte. Țara e 'azuma, aşa de pustiiță, 
încît nică în vremea, lui Sinan-Pașa n'a fost așa, 
Şi ostașii sînt plictisiţi că nu-i putem plăti. De 
aceia, rugămintea, moa sîrguincioasă, pentru: nu- 
mele lui. Dumnezeti, către d-voastră, este aceia că, 
dacă, Măria Sa, vrea. să -ne ajute sai ne va ajuta, 
cu ceva, dumneavoastră să 'vă întoarceţi îndată, 
cu aceia acasă. Căci, dacă „dumneavoastră mai rămineţă, vom fi siliți” iarăși a, ieşi din „tară în- 
naintea, dușmanului. Căci nu mai putem, nici știm 
a ținea și hrăni oastea cu vorbe, nici să mai 
vedem nevoia: cea mare și tulburarea: săracilor
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noștri supuși. Şi arătaţă că Simion-Vodă iarăşi 
se găteşte tare” și are de gind să vie asupra 
noastră: pe de o parte stă la vorbă, cu Măria, Ta 
pentru pace, iar de cealaltă parte aduce Turci și 
Tatari asupra noastră. De aceia să 'arătaţi dum- 
nevoastră aceasta Măriei Sale și să stăruiţi prea- 

„plecat la Măria Sa ca să scrie Măria Sa Craiului 
leșesc și acelui Voevod pentru aceasta, ca să, lese 
în pace țara, și oarhenii Măriei. Tale şi să se 
oprească de la dușmănii ca, acestea. Aşa e fă 
cută viața noastră cea ticăloasă, şi tulburată. 

- Tîrgovişte, 24 Octomvrie, anul 1603. 

LIV. : 

(1619) 

După ce mai luă odată Ardealul pentru Îm- părat, sfărimînd, tot lîngă Braşov, şi cetele altui prinţ ungur, ' Gabriel Băthory, Raâdu se văzu lipsit de ajutor şi-şi părăsi țara, cătîndu-şi adă- postul la Viena. Aici îşi aduseră aminte numai zare ori şi neindestulător de dinsul. Într'un rînd, cînd Curtea împărătească voia să-l dea interesele pe mîna acelui Gabriel, vechiul duşman, el face aceste observaţii cuminţi. 
Ediţie : Hurmuzaki, IV!, 

Măria Ta Împărate și Craiu, Doamne, Doamne 
prea-îndurător. . 3 !
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_Dintru întăii. Unde Turcul în scrisoarea, sa, 
făgăduiește că va face toate după placul şi voia: 
Măriei Tale Împărăteşti şi Crăieşti, înțelegînd 
anume că Domnia, Ţerii- Româneşti nu-mi va, fi 
tăgăduită, numai cit să merg însumi la, Poarta, 
turcească, - aceasta e în socotința şi prea-îndură- 
toarea, voie a Măniei Tale. Căci mă mărturisesc 
a fi fost totdeauna, şerb credincios și de multă, 
vreme legat cu Măria Ta Împărătească Şi Vestita, 
și Prea- Înnălţata, Casă de Austria, a domnilor, 
domnilor miei prea- -îndurători, la poruncile că-. 
Tora pănă, acuma protivnic n'am fost niciodată, 
De aceia, și în această afacere, „ferească, Dumne- 
zeu să fii străin de a mă, supune, dacă aşa i se 
pare Măriei Tale că se cuvine şi e neapărat de 
nevoie pentru. folosul Măriei Tale şi a toată, Creş- 
tinătatea. 

Al doilea, că Împăratul turcesc încearcă, a spune. 
că eu am fost șerbul luk şi mai vechii Domn al 
Țerii-Romăneşti şi a mă, însuși luă, din aceia, 
scoţindu-mi vină mai mare că din pricina. mea. 
i Sati adus pagube mari „Tinuturilor lui, — nu e 
de mirare că el a scris acestea, și e. mai de mi- | 
rare lucru că n'a adaus mai mult. Căci nu-i era 
ascuns lui că ei am fost şerb legat cu Măria 
Ta, precum şi cu toată Creştinătatea; că. acelea, 
toate pe. care le credeam că sînt de _mar6 nevoie , 
pentru a creşte și- a, adăugi cinstea, ascultarea, 
şi folosul Mariei Tale şi a toată, Creştinătatea, a 

.



" trebuit să le fac și să le îndeplinesc cu.orice 
- preţ, purtind cu Tareul crunte războaie. Apoi că 

nu cu braţul lui, ci cu puternicul brat al răpo- 
satului Împărat Rudolf, înnaintășul Măriei Tale. 
am fost făcut Domn, adus şi aşezat : cu fericire 
în Domniă Țeriă- Romăneșşti, primind de la -el, şi 
nu de la "Pure, steagul ca semn de credință, veş- 
nică: şi de adevărată, supunere a 'mea': lămurit 
îndestul prin această învăţătură în ce chip _tre- 
buie Să veghez Și să duc lucrurile care ar părea 
că privesc cinstea, şi folosul Măriei Sale şi a toată 
Creștinătatea. Dar, după ce, de amîndouă părţile 
ăcihdu-s -se legătiiră, sai oprit de la arme, şi cît 
a ținut legătura, nu se dovedeşte, nici se va do- 
vedi' că i-am adus vre-o pagubă. 

Cît: priveşte” cele arătate în decrețul Măriei 
Tale Înipărăteşti și Crăieşti, ai mai "binevoit 
Măria Ta Înpărătească și Crăiască să-mi scrii că, 
din fireasca îndurare ă Măriei Tale, vei vorbi cu 
solii lui Bâthory Gâbor, în adunarea obştească de 
la Pojon, despre lucrul miei. 

Judecâta, mea, este în această, privință că aceste 
teri: Ardealul, Țara-Romănească şi. chiar Moldova 
nu tr6buie lăsate din mîna: și puterea Măriei 
Tale şi a toată, Creştinătatea. Căci, de vor ajunge 
în mîna 'Turcilor cu totul, să creadă că va fi cu 
cea mai mars daună 2 Mărier Tale şi cu paguba 
a toată Creștinătatea,. ori de se Vor ţinea cu 
arma ori cu pacea. Numai dacă Măria 'Ta va 

 



87 
binevoi a da, întru toate credinţă deplină lui Bâ- 
thory, ale cărui năravuri şi a cărui  statornicie 

cred. şi ei că Măria Ta. o ştii foarte. bine, atunci 
mie, ca unui şerb credincios şi mărturisit, mi se 

cade a 'mă supune. poruncilor. Măriei Tale, şi, Xă- 

zimat pe numele. şi norocul Măriei Tale, despre- 
ţuind. toate “primejdiile de viaţă, precum pănă 

acum am pustăt lucrul 'cu izbîndă, sînt gata a-l 
purta, și a-l îndeplin;. totdeauna. | 

AL Măriei. Tale Impărătești şi Crăieşti credin- . 
cios şerb: e 

-. adu-Vo odă. 

LN. 

i Constantin-Vodă “Movilă. 

(1613) | 

Ajutător al lui Radu în ultimele lupte a fost 
un .Movilă,. tînărul Constantin, care vedea în 
Domnul muntean pe duşmanul lui Simion şi al 
fiilor lui, cari. erai şi. lui duşmani. Gonit din 
Moldova, pentru „aceste lupte chiar, de Turci, el: 

= seri€ cele ce urmează din Hotinul unde se adă- 
postise înnainte de o nouă năvălire, căreia era 
să-i urmeze robia şi moartea. 

Ediţie : Hurmuzaki, IV...
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Prea-luminaţe Doamne, prieten şi vecin prețuit. (Francisc Forgăch); | | Da Constanţin-Vodă.... Sănătate și oferirea -necon- tenită a, slujbei noastre foarte. 'sirguineioase. Îta mulțămim' cu toată, prietenia, și făgăduim că la. o întîmplare ne vom strădui a-ţi răsplăti, pentru că prin scrisoarea d-tale cu cinste ne-ai „cercetat, şi ni-ai făcut cunoscute unele lucruri foarte plă- cute. Şi, pentru că legătura noastră . de obşte. cere să-ți amintim neapărat dumitale starea, lu- crurilor noastre "de aici, voim a-ţi da, de veste măcar atît: că-întăiă dușmanii noştri de obşte, cari se gîndesc nu puțin a face neliniște şi îm- potrivire, precum Ştii și cunoști aceasta, foarte bine, prin meşteşugirile lor stricătoare ne-au scă- zut și ai lucrat la Poartă, pentru Domnia. noastră. Şi apoi păginii a încercat, ale lor asupra noas- tră fără, contenire, cu cea, maj mare încordare. Dar, “din mila lu Dumnezeu, n'aă putut să ni strice tocmai mult. Ci acum, împotriva, credinţii Împăratului turcesc date nouă, împotriva făgă- duielilor și a încrederii noastre, Viziri pe unul de neam proșt, pe. care totuşi vreau să-l scoată din neam domnesc 1, cu ajutorul ŞI sprijinul vi- clenilor noştri, ni l-aă trimes în ţară, cu o mul- * time de Turci şi de Tatari. Înnaintea, cărora noi, cu învoirea, şi socoteala. sfetnicilor noștri, ne-am DN 
? Ştefan ce se zicea fiul lui Stefaa 'Tomsa,



430, 
„dat înnapoi, împreună cu credincioşii noştri boieri 

şi oastea ce aveam pe lîngă noi, așteptînd prilej 
mai bun. Şi ne-am dus la cetatea noastră a Ho-. 
tinului şi am aşteptat aici ceas de ceas oastea 
Măriei Sale Craiului leşesc orînduită, în ajutorul 
nostru, precum și oastea năimită de noi, şi nă- 

„dăjduim că prin acest mijloc, eu ajutorul Celui 
Atotputernic, să ni putem răsbună,. din belșug: 
asupra dușmanilor noştri. Pentru care din partea. 
d-tale nu puţin ajutor se cuvine şi trebuie nea- 
părat să fii cu sîrguință, pentru ca, să nu rămiie- 
pe placul acestora cari întru aceasta sînt înce- 

„„pători şi pricinuitori. Ne lăsăm în seama pazei 
lui Duranezei. ME 

Dat în cetatea. noastră a Hotinului, 17 Ianuar,, 
anul. 1613. aa E 

AL Prea-luminatei Domniei Tale prieten şi ve- 
cin gata de orice slujbă: De 
a Constantin- Vodă. 

Ptejan Boer, secretar. 

LYI: 

Alexandru [liaş. - - 

(1620.) 

Urmaş al lui. Alexandru:cel-Bun, peste mulţi 
bastarzi și decăzuţi, Alexandru Iliaș vorbeşte în. 
aceste cuvinte de peirea lui Gaşpar-Vodă Gra-



„440. 

tiani, care se ridicase pentru cucerirea creştină 
-a Polonilor împotriva 'Turcilor. 

Ediţie: Hurmuzaki, Supl. II 2. 

Prea-puternice şi milostive domnule Voevod de 
'Chiev. e 

PFăgăduim cu stăruinţă, slujba. noastră priete- 
nească, şi credincioasă bunăvoinţei d-tale. - 

Îţi vestim d-tale că, din mila lu Dumnezeu şi 
cu norocul M. S. Împărăteşti, am întrat în stă- 
pînirea, ocinei noastre, ţara, Moldovei, şi a Scau- 
nului Iași. Acea ocină a, noastră era, stăpînită 
pănă acum de unul care înnainte de noi se așe- 
zase în Scaun şi făgăduia, să fie mare prieten al 
Coroanei Leşești şi al d-voastră al tuturora. A 
viclenit înţăiti pe Domnul Dumnezei, apoi pe 
Domnul său, şi apoi a pricinuit mari pagube Co- 
roanei Leşeşti şi acestei sărace țeri a noastre. 
Ce putem fâce? Domnul Dumnezei e platnic bun: 
i-a plătit după faptele lui. Noi ştim că înnain- 
taşii noștri erau legaţi cu d-ta, prin legături de 
prietenie ; deci făgăduiesc şi eu, ca un creştin, 
Și mă înscriu să fii prieten credincios al d-tale 

„Și al Coroanei Leşeşti: nu voii urmă pilda, celui 
ce a adus Coroanei Leşeşti atîta, rușine şi pagubă. 

| laşi, 12 Octomvre 1620. 
Al d-tale credincios prieten şi gata de slujbă. 

Alezandru Voevod, 
„Jiul bă Ikaş, Domn al ferii Moldovei,
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i “LN. 

_Miron-Vodă Barnovschi. 

(1627) 

Movilă de sînge, numit Barnovschi, după moşia 
părintească Bârnova, în privilegiul polon de no- 
bilitare, Mironi-Vodă nu era un fricos, nici un 
om nesigur față de Creştinătate, de vreme ce 
putea să scrie: 

Nam. atîtea, puteri ca. să mă împotrivesc silei 
păgînești și nam nădejde decât în Dumnezeil ca 

să-mi apere capul... 

Dar tocmai de aceia el fu silit a-şi pierde mai 
tot timpul cu silinți în vederea: păstrării păcii 
turco-polone. 

Ediţie: Hurmuzaki, Supl:-11 ?. 
7 

prea- Lumiiate şi milostive Craii, prea- -îndură- 

torul miei Domn și stăpîn. 
Prin scrisoarea Măriei “Pale Crăieşti, preainilos- 

tivul mieti Doman,. precum: şi -prin arătarea slugii 

_mele am înţeles în de ajuns mulţămirea cu care 
Măria Ta Crăiască, prea-îndurătorul: miei Domn, 
ai primit silințile ce l&-am făcut: pentru a păstra - 

o pace trainică între M. S. Împăratul turcesc şi



_ 142. 
. 

MT. Crăiască, domnii miei milostivi. Mi-am pus în gînd a-mi întrebuința toate puterile ca, această slujbă. ce am început să-mi poată cîştiga milos- -tiva ocrotire a M' 7. Crăieşti şi a M. Ş. Împăratului turcesc, domnii mioă prea-milostivi, şi nădăjduiese în Dumnezeu că lucrurile ce voiă fi îndeplinit vor “ținea ani lungi și fericiți, pentru slava, celui Prea- Înnalt Şi pentru răspîndirea binefacerilor unei păci trainice Și nesmintite. 
„laşi, 15 Octomvre, anul Domnului 1627, Al. Prea-Luminatey Măriei 'Tale Crăieşti, prea. îndurătorul Domn, prea-umilită Și supusă slugă. 

Airon Barnovschi. 

Scos din Scaun, el îşi arată astfel nădejdile de a-şi mai căpăta moştenirea. 
Ediţie : ibid. 

Afară de aceasta am primit zilele acestea un Tăspuns prielnic de la Poartă, la, care trimesesem între alte dovezi care sună, şi astfel; fără să cale - tocmelile, voiă fi aşezat iarăși în Scaun,— pentru că am grijă mare să nu fac greutăţi Statelor Co- roanei —, și aș putea, apoi, prin gătirea mea de jertfă și statornica, mea credință, să recunosc mmi- lostiva, ocrotire ce mi-ar fi dat-o Măria. Sa Craiul...
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VIII, 

Vasile-Vodă (Lupu.). 

(1642.) 

Vasile Lupu ascunde în el multă putere şi 
multă viclenie, multă răutate crudă chiar. Aceasta 
se vede şi după reclamaţiile următoare: e de mirat 
conştiinţa lui Vasile-Vodă că ar putea răscula pe 
Rominii din Ardeal: 

Ediţie: Hurmuzaki, (V!. 

Prea-strălucita Poartă a prea-puternicului Îm- 
părat a putut, vedea, credinţa. mea adevărată încă 
de pe vremea lui Gratiani, Domnnl Moldovei, 
cînd, făcîndu-se legătură cu Leşii împotiiva prea- 
puternicii Împărăţiă turceşti, mam voit să mă 
unesc. cu el și cu ceilalți boieri, şi de aceia am 
fost ars cu fierul roşu pe piept. De către Moise 
cel fugar în Ţara Leșească am fost întăi în6his 
și abia am scăpat cu viaţă. ŞI, pentru că am 
trimes în mînile împărăteşti pe Barnovschi, duş- 
man jurat al Împărăției turcești, chemîndu-l din 
Ţara, Leşească, și apol pentru moartea lui căutat, 
ca să fil dat morţii, abia am scăpat. Şi, în sfîrşit 
cu voia lui Dumnezei şi cu mila, prea-ocrotito- 
rului Împărat Sultan Murad, am fost numit Domn 
al Moldovei. În care dregătorie cît am fost de 
cu credință, şi din aceia se vede că fără vre-o 
pagubă, dar cu cea mai mare pagubă a Leşi-



lor, am ' împăcat pe Sultanul Murad și pe Vi- - Zirul «săi Murteza cu Leșii. Acum am făcut chel- tuiel şi osteneli mari ca, Muscalii. ŞI Cazacii să dea înnapoi Azacul 1: fără războit, și am. căpătat „pe. Muscali prieteni ar Împărătului, iar Leşilor duşmani. De. și prea-puternicul Împărat rra-vrut să dea: fratelui sau ginerelui. miei Domnia “mun- teană, voiu fi călăuz în Țara: Leşească oștirii îm- părăteşti, voit aţiţa pe Cazaci să dea ajutor Mus- calilor împotriva, Leşilor, și astfel Leşii vor avea „războiă de o parte de cătro Muscali şi Cazaci, din două părţi, şi. de spre 'Tatari, Moldoveni şi Turci,- de dincoace. “Cu privire la Ardeal, e uşoară treaba: cunosc foarte bine căile pe. care poate fi lovit. din Moldova și Ţara Romănească: de colo Paşa de 'fimişoara, de ică Turcii, Tatarii,. Mol: dovenii și Muntenii. Se adauge aceia că în Ardaa] mai mult de o treime sînţ Romiîni, cărora . fă- găduindu-li. slobozie, îndată-i vom aţiţa asupra Ungurilor. Şi asttel vor avea acasă ŞI în străini războiă, de n'or şti unde să, se întoarcă. Iar Matei? e cu totul în. siujba, Ungurilor Şi :Leşilor, în ei avîndu-şi încrederea, și ducîndu-și acolo comorile. Ci eu, cu tot heamul. miei. Ja, Turci, de la, cari am Domnia, la ei şi pentru ef voii muri. Acestea să le ţie în seamă Prea-Puternicul Împărat și - Vizirii lui, ca, astfel să lățească hotarele , împă- răției. Eu sînt gata cu credinţa și slujba. 
1 Azorul. 
2 Matei Basarab,



  

  

LX 

ă (1654.) 

Același Domn scrie astfel din. Constantinopol după căderea sa, căutînd să înşele asupra ros- tului şederii sale la închisoarea de Stat a celor Şepte Turnuri. Se, îndreapti către fratele ce i se găsia în prinsoare la principele Ardealului, către Gheorghe Hatmanul şi-i cere să se puie în legătură cu noul Domn muntean, Constantin- Vodă, înlocuitorul dușmanului săi, Matei Basarab. 
Ediţie : Iorga, Sturlii şi “ocumente, IV, Pp. 30-1 (romă- ieşte), 

ă , 

t lo Vasilie Voevod scriem la. fratele nostru, la. Gheorghie ce aii fost Hatman, multă, sănătate: Alta, de vei vrea să mtrebi de noi, cu ajutorul lui Dumnezei ne atăm cu sănătate şi în pace. Ve- nit-am şi noi cărăm (sic) ! în Țarigrad, în 11 zile ale lui Iunie, şi cu ajutorul. lui Dumnezeă și cu ruga Precistei Măria Sa Vizirul foarte ne-ai primit cu bine, și a doua, zi ne-ai împreunat cu cinstitul Împărat, Şi ni-ai zis cinstitul Împărat să şedem aici la, Şepte Turnuri, unde se chiamă, şi şedem | acum. lară cu mila, luy Dumnezeii. de la, toţă prie- - tenii avem socotință. (Un rînd de criptogramă.) Deci să nu-ţi faci voie rea, cam grăit cu capi- chehaielele Măriei Sale Craiului şi cu dumnealui Dna o 

2 De curind?



6 
Elci-Hasan- Pașa şi cu dumnealui Dzulficar -Aga, 
carele este dragomanul Măriei Sale Craiului 1, ca, 
să scrie cărți la Măria: Sa Craiă pentru dum- 
neata:. Şi am scris şi eu la Măria Sa, Craii, ca, 
să te slobozească, că. nu ești niciun vinovat; 
deci pare că Măria Sa Craiul te va slobozi. Deci 
vină în Țăra Muntenească, la dumnealui la. Con- 
stantin-Vodă, că. dumnealui ni este ca un fiu. 
Deci de-acolo vei veni cu oameni de-a dumisale 
aică în Țarigrad. Deci Dumnezei este bun. Ti-aș 
scrie şi de altele ce s'aă lucrat, ce ştiu că le vei 
ști; ce n'am ce-ţi scrie. Numai Măria Sa. Hanul 
a trimis pe un Agă cu noi aici la Împărăţie, Și 
au -scris foarte bine pentru noi. Deci avem nă- 
dejde de pre mila lui Dumnezei să nu ne lase 
de tot, ce să-și aducă aminte de noi. 

Atâta scrii, și Dumnezei să te scoaţă, iară să 
ne vedem unul cu altul; căci pentru păcatele 
noastre ne-ai certat Dumnezeii. Deci numai să-i 
mulțămim Și să ne rugăm Sfinţiei Sale, că nu ne 
va lăsa. Şi fii sănătos. Scris în Țarigrad, Tunie 
20 zile. 

Jo Vasilie Y'oevoda. 

La iubit fratele nostru Gheorghie ce ai fost, 
Hatman să se dea cu cinste întru mânile dumisale. 

  

- 2 Priacipelui Ardealului, Gheorghe Rikâczv al II-lea.



LX. 

Mateii-Vodă (Basarab). 

(16352) 

Bunul Mateiii-Vodă Basarab scria astfel către 
ambasadorul francez de la Constantinopol, care-i 
trimesese un răspînditor al catolicismului. La | 
stirşit el plînge durerea țerii despoiate și stoarse. 

Ediţie : Iorga, Acte și fragmente, 1. 

Prea-luminate Domn, mult prețuit de noi, 

Peste măsură mă îndatoreşte curtenitoarea, 
purtare a dumitale, că binevoieşte a ne cerceta 
cu' scrisoârea d-tale curtenitoare, plină de măr- 

" turisirea de iubire a blîndului d-tale suflet. Ni e 
plăcută această bună mărturisire față de noi, 
asigurîndu-te că va fi totdeauna, Şi la orice prilej 
răsplătită de noi cu alte bune scrisori. Şi cea, 
mai mare cinste ni vei face d-ta dacă nu vei fi 
zgîrcit. în a, ni împărtăși poruncile d-tale, cum 
astăzi ai binevoit să ni dai în grijă, în chip ne- 
obişnuit, pe d. Anton Devia, care a fost văzut de 
noi cu obișnuitul ochiă «plin de iubire; cu atît 
mai mult cu cît atîmă de” d-ta va; prieten. de 
aproape. Şi așa voiă făce cu oricine va veni din 

» casa Măriei Tale Prea-Luminate, avînd noi bună 
aplecare pentru alesele însuşiri ce sînt în d-ta. 
Să ni faci îndatorirea de a vorbi une ori cu



148. 

dumnealui Caimacamul ! despre această biată ţară 
şi despre noi înșine, povestind grelele biruri Și 
nesuferitele cheltuieli ce avem, din care s'a născut, 
sărăcirea şi nimicirea. acestui popor, şi nici nu 
ati compătimire de noi cine am nădăjdui să vie 
în. ajutorul năcazurilor noastre. Ai va fi peste 
măsură, de plăcută această, îndajtorire, nădăjduind 

„folos, tață de bunătatea d-tale. Căruia-ţi rugăm 
de la Dumnezei toată fericirea, cea mai maxe. 

București, 8 Septemvre 1635 (2). 
Al d-taie prea-iubitor prieten şi gata de înda- 

torire. 

Jo Hateiă Busaral, 
Domn al Terii-Romăneşti. 

Da LNL 

Constantin Basarab (Cîrnul). 

(1656.) 

De la acest Constantin, care prin intrigă ajunse Domn, amărînd bătrîneţele lui Mateiă şi ştia aşa de puţin să cîrmuiască încât peste citeva luni avea împotrivă-i pe acei seimeni sîrbi şi dărăbani romiîni cari smulseseră pentru dînsul Domnia, de la acest distrugător, cu ajutorul « Craiului» stăpîn, din Ardeal, al acelei singure oştiri ce o avea țara, de la această umilă unealtă a celui al doilea 

  

4 Loeţiitorul Vizirului,
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Răâk6czy, la care trebui st fugă, pentru a nemeri | apoi la Cazaci şi a fi, o clipă, un neașteptat Domn al Moldovei, avem aceste rînduri, tocmai către stăpînul de peste munţi, 
Ediţie : Iorga, Studii şi documente, IV, pp. 46-9 (romă- “neşte). 

Răspunsurile instrucției care este dată prin Micheş Chelemen 1, de la seninatul Craiului Ardea- lului, părintele nostru, către noi, fiul Măriei Sale. 1. Cu mare bucurie sănătatea Măriei Sale în- țeles-am, și cu plecăciune fiiască am priimit pă- „ Tinteasca. carte: împreună cu bunele dojane, ru- gîndu-ne și de-aici înnainte să nu înceteze ale Măriei Sale învățături, după cum învaţă şi pă- rinteasca, prietenie, cătră drepţi fii. | PI 2. Poftele noastre, zice Măria, Sa, că nu-s toc- mite, ce osebite, nu desăvirşit poftite.. Noi, ca adevărații fii şi nimica făţarnici, toate le-am arătat Măriei Sale, iar, de va, fi Şi ceva, scădere, nu din alta, fără numai însuși din neputinţă. Despre ca- rele. rugăm şi poftim să fie iertăciune părintească, — că fiii nu odată, ce de-apururea, greşesc părin- ților; ce, fiind al lui fiu, nu se îndură a-l urgisi. Dacă noi n'am priceput păn'atita, ce deschidă, Măria Sa cărări de învățătură! Noi încă arătăm: desăvîrșită, şi stătătoare pofta noasiră, crezînd că după îndrăzneala noastră, ceasta fiască nu se va, . 

  

1 Coloman Mikes,
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deslipi, nici va reci inima .Măriei Sale de cătră 
noi; iar, de am şti că se va face ceva receală. noi 
am tăcea şi am. fi bucuroşi, nu numai de cinstea, 
lumească, ci şi de viața noastră să fim lipsiţi. 

3. Cu adevărat credeza a, şti Măria Sa Craiul 
nostru şi decât noi mai bine, — că ale oamenilor 
mari de- -apururea şi mai totdeauna se află mal- 

“cu adevărat. Mai departe, părerea şi sfătuirea 
Măriei Sale tot să nu fie încetată, şi, dintru țir- 
cumstanţiile (ce se zic: înicunjurările -vremilor) de 
acum, ce socotește Măria Sa a se izvori, cu noi 
încă să nu-i fie păs 'a împreuna; că noi vom fi 
fi ascultători, însă după putinţa noastră. Cum şi 
credem că afară .dintraceia nici ar pofti Măria 
Sa. Ştim noi aceasta că Măria Sa nu se lipseşte 
a plăti slugilor Măriei Sale cu cheltuiala noastră, 
— că şi pănă acum ati avut Măria, Sa aceste oști: 
ce, din datul lui Dumnezei, care are Măria Sa. 
la mină, li-a, plătit şi le va, şi: putea plăti scu- 

„tirea şi apărarea Mărie Sale. Căci că şi acum 
se. făgăduieşte a.ţinea, asupra, noastră, cu dătă- 
tura inimii noastre cea de laudă facem mare 
mulțămită Măriei Sale, părinte creştin. Numai ce 
urmăm: ce pofteşte părinteasca, prietenie, soco- 
tință şi milă, cătră noi să arate; iar, dintru Maica, 
Sfintului Dumnezeii de pi se. va întîmpla ceva, 
pentru ale noastre greșale, n'om avea pre cine 
bănui; numai ce ne vom rugă Sfinţiei Sale ne-



    

ră: 
  

prilejuri ca acele să nu- - 1ase spre noi, ce mai 
mai virtos cu a Sfintei Sale milă să fină umbriţă. 

4. A-ȘI păzi Măria Sa, lucrurile Mărie Sale şi a 
socoti și spre noi, cu putinţă este, — că Dum- 
nezeti ai dat atita vrednicie Măriei Sale, și pentru 
aceia; sintem și noi fiii Măriei. Sale. Noi pofta, 
noastră vom arăta, chiar, avînd nădejde în mila, 
Măriei Sale, ca să nu mai supărăm pentru ace- 
leaşi lucruri de atîtea, ori pe Măria 'Sa, și noi, 
fiimd-aşezaţi din mila Măriei Sale la un tocmit 
lucru, să putem rugă pre Dumrezeti ŞI să putem 
sluji şi. Mariei Sale ce va, -fi pofta, din putinţa, 
noastră, lar Dumnezeu, care “cunoaşte inimile 
la toţi, şi a noastră, încă fie-ni mărturie aieve 
că noi la a noastră inimă n'am. av ut, nici avem 
vană ca aceia, cum să ni fi fost peste voie ţinerea, 
oștilor Măriei Sale. Ci mai vîrtos am “cunoscut 
noi că, nu din silă, ci din milă le-aă ţinut Măria, 
Sa lîngă noi, pentru binele “nostru, și al ţerii. Şi 
acuma, căci venim la pofte ca acestea 2 „cu zăă 
zicem că. neputerea ne îndeamnă; (lăz cunoaștem * 

- “Și noi că nouă atunci ni-ar fi mai cu „temeiii. ȘI 
cu îndrăzneală tot lucrul, cînd am avea slugi 
multe; ce întrece cheltuiaila, pe venit: unde-s slugi 
mai multe decât simbrii, poate socoti Măria Sa 
cum va putea fi. Alt bine nu se va. izvor, ce 

  

i 
1 Limpede. i 
2 De a i se mal uşura ținerea oştilor ungurești.
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numai ură de cătră slugi. Care lucru trebuie” dar să-l depărtăm, întacestaşi chip. - 
Pe dumnealui Boroș, cu steagul lui Chiş Andraș şi cu dragonii şi cu, dărăbanţii Mierăi, ne rugăm Măriei Sale ca să-i scoață, iar Nemţii, pedes- trimea, cu jupînul Gaudi, să rămtie aici, — că vom putea. luptă. Iar Nemţii, încă ne rugăm  Măriei Sale. cu bună tocmeală să ni-i lase, și, de va da Dumnezeă să fie pe voia prietenilor Măriei Sale, zis-ai Măria Sa că Inli-ar da o companie de Nemţi. Despre 'aceia ne Şi rugăm Măriei Sale să nevoiască, însemnîndu-se aceia :. Măria Sa ani are a ținea aceia au aceştia, şi ni-ar da nouă o com- panie, 600: iar; de nu Sar putea acest lucru face, ci să-i fie a pesti, şi să-i fie cu trebuință Măriei Sale aceștia a-i scoate, atunci, după făgă- duința Măriei Sale, tot să ni lase pănă în 300 de Nemţi lîngă noi, în seama noastră. Şi, cum şi mai zisem, de nu S'ar putea să se însemne N emţii, să se afle pănă la acea vreme a poftei, — de „ Care lucru, de va ti de spre alții spre Măria Sa, Dumnezei să-l facă norocit pe Măria Sa. ca să nu trebuie ieșirea lor -—, iar, de n'ar putea fi în- tralt chip, atunci, la. scoaterea lor, să fie măcar Unguri pedestraşi întrători în loc; şi ar putea fi aceia pănă am însemna, Nemţi în locul lor. Iar Tugăciunea cea mai cu de adinsul este aceasta: Nemţii să rămfie lîngă not. | 

Unde pomeneşte Măria Sa că fără ispravă şi  



n
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fără purtare de | gnijă nu va putea lăsa Măriă Sa, 
oștile Măriei Sale, ca carea cumva să nu li se în- 
timple ceva, nenoroc, foarte și de la adîncul inimii 
noastre poftiin - și rugăm pe Măria, Sa, nenorocul 
slugilor Măriei Sale nu-l socotească, nice-l ţie mai 
mare pagubă decît al nostru şi al boierilor noştri. 
Că noi sîntem fii, iar boierii, după noi, toță Măriei 
Sale sînt: drepte şi jurate slugi. -Cînd sar în- 
timpla acel. nenoroc, noi încă am fi părtaşi,  — 

„de care nu gîndim să fie, că țara sai alinat, 
bine. Nici să-şi teamă Măria Sa, oștile, adecă 
"Nemţii, că va avea Măria Sa, întru dînşii pagubă; 
că Unguri avem steaguri 7, cu jupînul Fea- 
cheatea! Mihai: fac voinici 700: Sîrbi avem 
steaguri 6: fac voinici 400; levinţi avera . sţea- 
guri 9: fac voinici 800; de Leşi steag 1: fac 
voinici 130; dragoni steag 1: fac voinici 110: 
beşii tatari steag 1: fac voinici 90: aprozi steag 
1: fac voinici 100, — fără Curtea noastră. ac 
peste tot 9.430 de voinici: aceștia toți cu sulițe 
și cu foc sînt. Şi, iarăşi, pușcași, iată c'am putut 
a strînge din olatele noastre: voim să facem. şi 
de aceia pănă în 100, — cărora 'nu li se va da 
leafa, numai se vor ierta, de alte lucruri. 

Aşa, dară Măria Sa fără de niciun teamăt poaie 
face. Trimiţă măcar Măria Sa omul Măriei Sale 
să li facă căutare pentru. mai [mare] credința: “ 
Că noi binele Mariei Sale, şi răul sai paguba, o 

  

1 Fekete, Negru, 

 



  

- tinem: a fi și al nostru. Aşijderea, gîndim că_va, 
fi şi Măria Sa tot într'acestași înțeles. “toate în- 
vățăturile- Măriei Sale primim, primind. Stim că 
şi primăvara aduce multe cu ivirea ei, ce afară 
de putinţă, nu putem păși. Pentru aceia Măria, 
Sa aceste ale. noastre lipse, aşa, înțelegîndu-le, 
milostivească-se pre vrednicele a noastre pofte a 
da răspuns veselitor, ca -să putem după putinţă . 
pănă. la, săvirşit viața noastră sluji şi Mărici 
Sale. Acum, de această. dată, însemnare de oști 
mai multe făcîndu-șe, aceste pofte a noastre nu 
poftim. Iar ajutorul Măriei Sale tot poftim, şi 
avem nădejde la, aceia, . 

6. Dumisale Diicului! sat rumţ aii de boierie. 
6. Noi încă ținem pre Măria Sa adevărat şi 

„milostiv părinte, şi nimic nu ne îndoim în părin- 
teasca prietenie. Așijderea, rugăm întru a noastră. prietenie fiască să se odihnească Măria, Sa, — 
poftind şi aceasta, de vom fi. greșit într'aceste 
scrisori, să fie iertăciune, Am adevărat.că vin 
Nemţii acum în Moldova; rugăm pe Măria Sa 
un--om să ne trimită, ca, să, trimitem pentru acel 
lucru. Cari, de se vor însemna, au la, noi aici să 
rămiie, sati la Măria Sa. Aşteptăm pre acestea, - „pre toate răspuns bun. Scris în Tîrgovişte, luna 
> anu! 7164 (1656). Constantin Voevod. 

1 Concurentul la tron al lui Constantin, atunci fugar în Ardeal, Ra- k6czy. va [i vorbit pentru dinsul. Domnul pare a spune că rostul de boier al Diicului s'a iîsprăvit. * 
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LXII. o | 

Gheorghe Ştefan. 

(1657.) 

Griji ca ale lui Constantin le avea şi vecinul 
săă din Moldova, biruitorul lui Vasile Lupu, 
bunul boier de ţară Gheorghe Logofătul, fiul lui 
Dumitraşcu Ştefan, căruia alţii î îi suflaseră o am- 
biție. Nici el n'avea cu ce plăti datoriile față de 
mai puternicul prieten de peste. munți şi, la as- 
prele cereri ale acestuia, el răspunde în aceste: 
-cuvinte de dureroasă umilinţă, 

Ediţie : Iorga, Studii şi documente, IV, pp. 5I-4. 

 Luminate şi cinstite Craiu-şi nouă de bine 
făcător, milostivul Dumnezeii să te cruţe pre 

Măria, Ta cu bună pace şi sănătate, împreună cu 

tot. binele, întru mulţi ani. 
Cinstita, cartea, Măriei Tale dintru mîna cestui 

poşt al Măriei Tale cu cinste o am primit; şi-am 

cetit cu drag: şi-am dat laudă milostivului Dum- 

nezett, înțelegînd de bună sănătatea, Măriei Tale. 

De câte ni scrii Măria Ta, pre: amăruntul înțeles- 

“am. «Pentru rîndul Tatarilor, adevărat este cum 
zică Măria 'La. lară pentr'acela lucru, precum 

am și mai scris Măriei Tale că ei ni sînt păgîni 

sintce |= pentru că] ei, unde'ieaiă astăzi un ban. 

mine cer zece: bani —; aşa şi acolea ei ar vrea 

“a îngloti obiceiu. Iară avem - nădejde pre Dum- 
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nezei,. după răspunsul ce i-ay răspuns Măria, Ta, să întoarcă obrazul întralt chip, să mai lase dintra lor. Or vedea şi ei că sînt şi alţii oameni; “că ei, unde li sluji norocul în Tara Leşască, după cum ati fost voia lui Dumnezeu, ei socotesc : că.- or supune. toată lumea, și gîndesc că alții în lume nu-s oameni. ce-s numai ej oameni. - ară “Măria Ta foarte ai răspuns bine, să cunoască ca | nu-i lumea numai cu'dinşii. Iară pentru Ciogolea, pentr aceia şi noi am socotit că el se are în “prieteşug cu dinșii; ce oarece din lucrul lor. toi va adeveri Ciogolea. ” ! 
Pentru rîndul lucrului de spre Țarigrad, de pomenirea maziliei, semnezi Măria Ta cum să fie sănătate, şi să fim întrun bun gînd, Şi cuvîn- tului nostru să-i. fim marturi, şi jurămîntului să-i fim plinitori. Pentru datorie, — să plinim şi să nu purtăm pe Măria Ta cu cuvinte, căci este Măriei Tale cu scandală, De care lucru mă mir ce oii mai zice către Măria Ta, neavînd credință ei cătră. Măria Ta, Iară, să nu hiu creștin, ce să hiă Jidov, şi de legea mea să hiu scăpat şi, la Ziua cea de Săvîrşit, unde ni este a răspunde toți, cineşi după lueru] săi, şi na hi fătărie,. "acolo să him cu luda. cel vînzător Domnului său, carele ştim că locul lui va fi cu cei mulţi răi, și să nu ne aflăm la locul cel cu Bune răspunsuri, Și să nu auzim blagoslovenia lui Dumnezeu, care toți creştinii spre-aceia nădăjduiesc să o auză



    

și să o şi vază, de. nu mi-l - atîta inimă rea cât 
nu pocii nice odihni, nice a mînca cu folos. Şi. 
de aş avea, prilej, și n'aş plăţi de-istov a Măriei 
Tale datorie, cât mai de: sîrg, ca să nu hiă auzit 
atîta ponos de la Măria 'Ta, carele nice la.:0 să- 
nătate nu mă aduce!. E 

Că, de aș avea, zece bani în casa mea, trimete- 
i-aş și aceia tot spre istov de datoria, aceia; carea 
doar Măria Ta, socoteşti că eă din cîinia mea şi 
din fără-de-omenia mea, pestesc și întărziez Mă- 
riei Tale, de nu plătesc. Eu, necum spre ce aș mai 
arăta. cătră Măria Ta cu alt jurămînt ceva, ce, 
cum arătăm mai sus, tot aşa zicem; ce nevoia 
noastră vedem. că. nu se crede înnaintea, Măriei. 
Tale. Ce doar n'am fi nice noi cu obraz de mas- 
mure sai de hier, — că pre un hier sai pre un 
marmure cu atîta gloată de atinsături sase hi 
sfredelit, dară inima noastră în ce chip nare hi 
vătămată de atîta. ponos? Ce numai pentru mare... 
nevoie şi lipsă ce-ni este, și la Măria Ta n'avem 
credință, — pentr'aceia. sîntem obiduiți: iară obra- 
zul miei sa făcut: mai gros decit, pămîntul de. 
atita supărare. Ce, preste scurtă, vreme, tot om 
nevoi şi om face cum om putea, şi om plăti şi 
Măriei Tale. Pare-ni că dintru cuvînt ce-am avut. 
la Măria Ta şi întralte părţi unde ni-am dat 
cuvîntul, nu ne-am scăpat. Iară numai 'de este 
ponosul Măriei Tale, şi ne afii Măria Ta scăpaţi 
din, cuvînt, numai pentru acești bani, socoteşte-ni 
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Măria Ta' nevoia, și greul, căce n'aver, — că 
n'am fi nice noi bucuroşi a hi în toate zilele în- 
fruntaţi şi preobrăziți, că ni sai făcut grei la 
inimă: ce. n'avem ce face, pentru multă nevoie. 
Iară volnie eşti Măria, Ta a zice cum a hi voia 
Măriei Tale, că ni eşti Măria Ta mai ales. Ce 
pentru nevoie caută-ni a auzi toate. 

Pentru rîndul dușmanului !, serisu-ni-ăă şi bo- 
ierii noștri; iară pentracela lucru să, ştii Măria 
Ta că, pănă nu se va surupa, nu va.putea fi 

„odihnă nouă. Ce iată cum îmblă lucrul lui: acum 
ni se pare obortrea, lui, mai apoi iară se scoală. 
Ce şi lăsat-am- de n'am vrut să mai facem chel- 
tuială după cel rînd d'intăiii. Acmă iarăși vedem 
-că Turcii ai început a îndemna spre acel 'lueru. 
precum ştii. Măria “Pa. Deci și noi am dat învăţă- 
tură boierilor noştri 2, de vreme ce veți vedea 
că vine lucrul să se facă acea treabă de istov. 
să nu hie amăgituri, ce, nuinai dacă or vedea 
treaba, istovită, atuncea, pentru banii ce saă'ju- 
ruit, să facă cum or: putea, să iea cu camătă, să 
se plătească de asupra, ţeriă, — că bani să tri- 
mitem, nu avem. Pentru cei voinici? de carii a 
cercetat Radu Laslii, unul ai fost mărs cu boierii 
acolo la; Măria Ta, iară unul a. fost aicea; ce cu 

  

+ Vasile Lupu. 

*, Capuchehaiele, represiatanţi. la Poartă. 
3 Ostași, ,
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dreptul am fost scris Măriei' "Tale pentru să nu 
se îndoiască şi alţii. 

Pentru rîndul calului, zică Măria Ta că nu pof- 
tești Măria Ta acel giugan, ce pofteşti unul alb, 

carele aă spus Măriei Tale Voina, că aă fost stînd 

al doile cal, şi 'ncă să fie ziş că 'ntrun rînd ati 

măys în grajd şi l-ati văzut, iară al doilea. rînd - 

l-ai fost ascuns. Ce, să nu hiu creştin, ce să hiă 

_proelet, de am dat în lături vr'unul din cai, iară 

aşa cum zice: Căpitan-Paşe! nu am: am un cal, 

„ Cadir-Aga 2, alb, carele încă la Suceavă mi l-ati 
dăruit, — carele Măria Ta ar ştii? Şi eu zău 
numai doi cai am avut acum, de încălecam eu 

pre: dînșii: acel alb, Cadir-Aga, şi cel sur-alb. mol- 

dovenesc, de la Comisul, ce l-am trimis Mărie 
Tale. Ce: aemă numai cu acesta am rămas de 
treaba mea: am cai cîţiva, în grajd, ce numai 

„nu mi-s de treaba mea. 

Gheorghie Ștefan- Vodă. 

„ LĂIIL. 

Mihnea al III-lea. 

- (1659.) 

De la ciudatul fiă al lui Radu: Vodă Mihnea, 
care se întitulă Mihai- Vodă, „după numele ye- 
DI O INI 

1 Namele acelui cal. 

2 Interesantă această numire a cailor domneşti după innaltele dre- 
gătorii saii numele personalităților turceşti de Ia cari- -ă „avea Gheorghe 
“Ştefau, 

5 ÎL știi.



160 Ii ——— 

Chiului eroii şi se răsculă împotriva acestora ŞI luptâ cu dinșii, dar fără biruinţă, avem această scrisoare către acel de-al doilea Râkâczy, la care în curînd trebuia să-şi caute un adăpost, găsind „neizbinda și moartea. | 
Ediţie: lorga, Studii şi docu-nente, IV, pp. 57-9. 

T Luminatului Domn Racoți Gheorghe, din mila lui Dumnezeti Craiul Ardealului, domn - părţilor Țerii Ungureşti, Secuilor Şpan, iproci |= şi altele]. nouă vecin iubit, de bine voitor. 
+ Cinstite scrisorile Măriei Tale cu sluga noas- tră vătah de aprozi venitu-ni-ati; cu dragoste am primit. De toate pe rînd înţeles-am. Bucuiatu- ne-am, dînd laudă milostivului Dumnezeti pentru “sănătatea Măriei Tale, şi mulţămim Măriex Tale de lască 1 ce-arăţi Măria Ta cătră noi. De care lucru și noi după datoria vecinătății într'acela Chip să ne ști Măria “Ta întra tot voitori de binele Măriei 'Tale. Nuniai pentru rîndul lui Con- Stantin-Vodă, dacă voeşti Măria Ta să-l așezi în partea, Moldovei, nimic nul zăbovi Măria” Ta. ci cum mai în grabă să meargă, cu ajutorul Mă- riei "Tale şi cu als Dumnealui oști c6 va avea, nimic să hu mai zăbhovească; că acum este vremea. Că iată, noi, derept voia, Măriei Tale și derept fo- losul Creştinătăţii, gata ne atlăm cu nevoință şi cu ajutor a-l căuta. Care de spre partea noastră. 

aa II 

! După limba polonă: gratie,
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am grijit și am. și trimis pănă în 10. 000 de oști, 
tot oameni aleși, și semenime 1 călări, cu puşti 
lungi şi țăcăluşe 2, și peste 2-3 zile vor ajunge la 
hotară. Numai şi din partea Măriei Tale să nu 
fie altă zăbavă, ci să meargă cum mai curînd. 
Că, cum vor întra, de-spre partea Măriei Tale, aşa 
vor întra, şi aă noştri de se vor împreuna toti, 
şi vor merge de-l Vor așeza, în Scaun. Şi: după 
aceia, noi cu toată virtutea noastră căuta-l-vom 
întru toate după datoria creştinătăţii, şi ca, pe 
un frate îl vom şti.lîngă vecinătatea noastră 2. 
Numai iar vom zice şi vom îndemna; pe Măria; 
Ta, altă zăbavă să nu fie, -— că, apol alor noștri 
în sminteală, li-ar veni să şadă, să aştepte la, ho- 
tară. Să, trăieşti cu mila, lui Dumnezeii. Scris 
Septemvrie 29, 7168 (1659). . 

o Mihail Voevod. 

Luminatului Domn Racoți Gheorghe, din mila 
lui Dumnezei Craiului Ardealului, domnului păr- 
ților Teri Ungureşti, : Săcuilor pan iproci, să-i 
se dea. 

PI I 

1 Seimeni, ostaşi cu plată, 

2 Săcăluşe, puşti mici, 

- 3 Era bucuros că scapă'de el ea rivnitor la Scaunul domnese mun- 
tean, pe care-l avuse. 

Ul
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LXIV. - 

Grigore-Vodă Ghica. 

(1662.) 

Şiretul fiă al lui Gheorghe-Vodă Ghica, — bă- 
trînul care moşteni în Moldova pe Gheorghe 
Ştefan şi neamul lui Vasile Lupu, — Grigoraşcu 
Ghica, ucigătorul plin apoi de căinţă ori de frică 
al Postelnicului Constantin Cantacuzino, a schim- 
bat toate politicele. Nu odată s'a îndreptat şi 
către creştinii acela care, în dorinţa de a se face 
iarăşi Domn, şi-a numit -catolic, în Viena, un copil pe care l-a botezat Leopold. Vecinului celui noi din Ardeal, paşnicului şi slabulur Mihail Apaffy, de care avea nevoie, ca să nu-l cople- şească pribegii, îi scrie astfel. 

- Ediţie: Studii şi documente, IV, p. 59. 

Io Gligorie Ghica Voevod, cu mila lui Dumnezeiă 
Domn al Ţerii-Romăneşti 1. 

1 Cinstitului şi luminat fratelui nostru Apafi, 
cu mila lui Dumnezei Craii Ardealului, Domn 
părţilor Ţerii Ungurești şi Săcuilor șpan, sănă- 
tate şi tot binele de la, tot-puternicul Dumnezeu 
Măriei Tale poftim. Cinstită cartea Măriei Tale 
şi cu cinstit solul Măriei Tale venitu-ni-aă; dintru 
care înţelegînd de bună sănătatea Măriel Tale, 
bucuratu-ne-am şi am dat laudă lui Dumnezet. 

  

? 'Tradacem titlul slavon. 
Ă * a
,
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De alalte toate câte ni-ai spus cinstit solul Mărieă. Tale din gură, pe larg am înțeles, şi noi iar, din cîte ni-ai fost a, vesti dumitale, de toate am grăit cu solul Măriei Tale, din gură, pe larg; şi va spune Măriei Tale. Poftind de la mila lui Dumnezeiă în toată vremea să auzim de sănătatea, Măriei Tale. Aceasta aveam a scrie de astă dată, Şi fă Măria Ta sănătos. Amin. Scrisă Mart 4 zile, 7170 [1662]. 
Al Măriei Tale de tot binele voitor și frate, 

lo Grigorie Ghica Voevod. 

Cinstitului şi luminat fratelui nostru Apafi, Craiul Ardealului, Domn părtilor Țerii Ungureştă şi Săcuilor span, cu sănătate şi cu cinste să se dea, : 

LXV. 

. Constantin-Vodă, Brîncoveanu. 

(1707,) 

Multe şi frumoase, în Vremea celei mai mari desăvîrşiri a limbii literare romăneşti, sînt seri- sorile lui Constantin-Vodă Brîncoveanu.. De în- semnătate politică însă, prea puţine. Trăind în vremuri grele, omul era ferit, şi mai degrabă lăsa altora grija acestui scris primejdios. Intîmplător, una din scrisorile lui către vecinii Braşoveni,
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pe cari-i îmbogăţia cu comenzi, are şi cuvinte 
de părere de rău pentru suferinţile unei. ţeri îm- 
povărate... : pi 

Ediţie: Iorgă, Braşovul şi Rominii, pp. 371-3.' 

t'lo Constantin Voevoa cu mila, lui Dumnezei 
Doran al Ţerii-Romăneşti.” 

; Cinstiţilor și ai noștri buni prieteni şi vecini 
de aproape, în toată vremea de bine voitori, 
dumnealor tot cinstitul Sfat al cinstitei cetăţă 
Braşovul, sănătate şi tot binele poftim d-voastră 
de la Dumnezei. Cinstită cartea. d-voastră, ce 
ați trimis, ni-au venit, și, de a d-voastră, întreagă, 
sănătate . înțelegînă, bucuratu-nie- -am şi am dat 

“laudă, lui Dumnezei. Alalte ce ati scris d-voastră, 
am înțeles, cum că aţă înţeles d- voastră că aici, 
în țara noastră, aă ieşit o dajde pe dobitoace, ca, 
să dea tot omul, şi ne poftiţi d-voastră, pentru 
oamenii de ţara d-voastră ce aă dobitoace aici, 
în țară, ca să nu să supere. De aceasta crede- 
fi-ne d-voastră. că cu tot adevărul zicem că noi 
sîntem. ceia cari mai mult-am vrea şi am potti 
să nu se supere, necum aceia aj țerii d-voastră, 
ce sar fi aflînd aici, ce: nici pămîntenii noștri. 
Dar ce să facem? Pentru multele păsuri și mari 
cereri şi grele porunci. ce avem de la cei ce ne 
stăpînesc, -care unul Dumnezeii ştie în ce grei 

- ne aflăm şi cu cîtă -dătorie s'a încărcat ceastă, 
biată ţară: — pentru aceia, sai făcut socoteală cu 

o
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tot Sfatul, boierimii ţerii noastre, de sai scos 

această dajde de dobitoace; găsindu-se cu soco- 
teala că aceasta, este şi bună dreptate la toți, 
nu se face nimănui nicio. strimbătate, fără cît, 

cine cît dobitoc va avea, să şi-l plătească, pre- - 

cum Sai rînduit. Şi aşa sai socotit: „tot omul, 

ori pămiîntean, ori străin, cîţi se vor afla ca. .să, 

aibă dobitoace în pămînțul acesta, să ajute cu, - 
toţii la aceasta, ca să se poată ridica păsurile 

şi poruncile stăpînilor ce ni sînt asupră: înce- 
pînd întăi de la noi înşine, vitele noastre ce” 
avem, domneşti, le plătim, şi toți boierii cei mari, 

şi mănăstirile: toate, şi. arhiereii, şi toţi, de la 

mare pănă la mic, cum am zis dumneavoastră 
mai sus, nimănui măcar o vită nu se scuteste. 

- Însă, măcar că însuși noi ni plătim dobitoacele 
noastre ce avem, şi alalți boieri toți, iar încăşi, 
pentru dobitoacele ce sînt ale dumnealor jude- 

ţilor, fălnogilor !, am poruncit săli dea pace; de 

vreme ce așa sai socotit: ce vor fi dobitoace 

boiereşti, cum-ale gubernatului* şi ale altor boieri, 

nemeşși mari, să nu se supere. Și aşa împreună 

vor fi nesupărate şi ale dumneavoastră, judeţilor . 
şi ale fălnogilor, iar alalță mai prostime, câţi se 

vor afla în pămîntul nostru cu dobitoace, vor să 

dea toți: nu se: poate întralt chip. Căci nu doar. 
_că sînt trecuţi dencoace acum de curînd, ee de 

  

! Fruntaşilor. 

2 Guvernatorului. Arcealului.
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cîtăva vreme se află Veniţi şi aşezaţi aici în țară, şi se hrănesc şi ei bine, ca, şi cești pămîn- teni. Și veţi şti d-voastră şi aceasta, că cei ce „ne stăpînesc, ne şi mustrează, şi ni zice că aici, în țara, noastră, s'aă strîns atita, sumă, și din Ţara, Ungurească, şi din alte părţi, şi, pentru acest nume mare ce sau făcut că e țara aceasta plină, de om, cu atita, may mult şi stăpînii cer cît nu este prin putinţă, Și obiceiurile ce aveam mar „denainte, de se ştia, ce da, țara pe an, le-ai stricat, pe toate şi le-au înnălțat, —. cît numai Dumne- zeu cel milostiv să dea, putere săracilor pămîn- tului acestuia! Pentru aceia s'a socotit la un păs ca acesta să ajute cu toţii. Şi, după aceasta, dînd Dumnezei să may răsuflăm, nu vor mai avea de aceste Supărări, nici aceștia de tara, d-voastră, nici pămîntenii noștri. Şi, cu aceasta, Sfirşind, mila, lui Dumnezeu să fie cu d-voastră. Seris în Tîrgovişte, Ghenarie 13, leatul 7215: 70 
- De bine voitor d-voastră, 

Jo Costandin Voevod. 

Cinstiţilor a noştri buni prieteni şi vecini de aproape, în toată vremea, de bine voitori, dum- nealor tot cinstitul Sfat al cinstitej cetăţi. Bra- ŞOV, cu multă sănătate să se dea. . !  
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LĂYVI. 

N Dimitrie Cantemir. 

(71) 

Din scurta Domnie a învățatului Dimitrie Can- 
temir care, fugind de două primejdii, nu scăpă 
de niciuna şi rămase pribeagul ştiinţific cu pensie 
al Ţarului, după neizbînda acestuia la Prut, ale- 
gem această circulară a răscoalei. sale. 

Ediţiile se arată în „Analele Academiei Romîne“, XXXIII, 
pp. 100-2 de unde reproducem şi această traducere. 

Dimitrie Cantemir, cu mila lui Dumnezeii Domn 
_pe viaţă al terii Moldovei. - | 

_ Preasfinţitului Mitropolit al Sucevei, episcopilor, 
boierilor, căpitanilor, şi celor al doilea, şi al treilea, 
de tot felul, şi la toată oastea, și la, toţi curtenii 
de fară, şi plăieşilor, şi tuturor locuitorilor ţerit 

„Moldovei, vă facem ştiut cu această carte a 
noastră că, din vremea străbunilor şi banilor 
părinţilor noştri, dușmanul Sfintei Cruci a pus- 
tit pe ai noştri multă vreme cu grozava. pu- 
tere, arătîndu-şi în deosebi cruzimea. Cînd însă, 
ascunsese supt piele de oaie pe lupul cel răpareţ, 
prea setos de sînge creştin nevinovat, la, înce- 
putul ajungeriă ţerii noastre supt stăpînirea, sa, 
Și a proorocului săti Mohammed, Bogdan-Vodă, 
fiul lui Ştefan-Vodă,. Domn deplin, a făcut, cu 
jurămînt, pace, cu învoială ca Moldova să nu fie
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supusă la ali bir decit, pe an, 4.000 de galbeni, 
„40 de cai, 24 şoimi, — după primirea cărora să 
nu facă nicio silă ţerii Moldovei. 

Dar păgînul cel necredineios şi călcător de ju- 
rămînt nu şi-a ţinut cuvîntul, ci a făcut atitea 
năvăliri zilnice asupra Moldovei, a dărimat ce- 
tăți şi întărituri, pe altele le-a luat în stăpînire, 
ca Tighinea, -Chilia, Cetatea-Albă, Galaţi, Renii, 
Soroca, Ismailul, cu alte-locură lingă Dunăre, şi tot - 
Ținutul Bugeacului, şi el: însuși, supt cuvinte în- 
chipuite,. a îngăduit adesea Tatarilor să prade 
toată ţara Moldovei, a luat în aspră robie pe l6- 
cuitorii ei, pe fruntașii noştri boieri, sfetnici. şi 
curteni, a, tîrît pentru poftele sale pe atîtea din 
fetele şi soțiile lor cinstite; ba, încă a cercat să 
le aducă Ia, legea Sa păgină, şi tiranică, pe dîn- 
sele, pe Domni și alți mai mari, împreună cu 
casele lor, prin felurite chinuri şi amenințarea 
cu moartea. Aceasta, a încercat-o şi asupra 
noastră, cînd cerca să ne nimicească prin dări 
tainice și de faţă şi adăugia zilnic fel de fel de 
dăjdi, pe care le ştiţi. | N 

Dar mila dumnezeiască nu uită niciodată de 
poporul săi, şi deci cu duhul ei a umplut şi a 
ațiţat pe de Hristos iubitorul. Petru Alexievică, 
Țarul a toată Rusia, care, luîndu-și nebiruitele 
arme, cu amintirea, Sfintei Cruci, adecă, sia îm- 
potrivit puterii celei tirane, spre desrobirea. nea- 
„murilor creştine din şerbia păgînilor. Cu care 
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trebuie deci ca noi să ne unim în grabă, ca to- 
varăși de arme; din toată inima şi sufletul, cu. 
toată averea noastră, mergînd, spre Dunăre şi 
stînd împotriva asaltului tiraniei şi. năvălirilor 
Turcilor, | . | | | a 

Căci, cu ajutorul lui. Dumnezeu, la, 4 Iunie 
oastea, Măriei Sale Ţarului a stat la Bender, la 
15 însă ale aceleiași luni ea sa mișcat spre 
Dunăre, către podul pe care cu sîngele. nostru 
l-am. clădit. De, aceia Măria Sa Ţarul ni-a dat de - 
ştire, nouă, şi altora, pentru ca oricine, poartă 
numele de creștin să se suie călare Şi să se 
unească şi el cu oștirea Mărie Sale; iar, care 
nu va. voi, averile i se vor confisca. Şi cine va 
asculța de această carte, acela. va căpăta, mila 
Măriei Sale Țarului asupra. averii lut întregi. Că, 
sai numărat, lefi din Vistieria Măriei Sale pentru 
10.000 de ostași, şi sai dat în mînile mele. Deci 
cine va veni în tabără; va, primi la început 5 
galbeni, iar pe lună i:se vor da; 3 lei împărăteşti. 
Și cetăţile ce ni saă luat de tirani se vor da 
“toate înnapoi, cum spune Măria Sa Ţarul în uni- 
versalul 1 săă.. Şi,. dacă, de: acum, înnainte, cineva 
ar voi să, fie de partea Otomanilor, de faţă. oră: 
în taină, acela''va, fi afurisit, blăstămat, izgonit - 

7 

ca Îuda, din obştea, sfinţilor, şi ânătematisit pe. veci; și averile lui, câ ale unui duşman al Mărigi 
pe ăi 

  

1 Proclamaţia. . a a o
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Sale Țarului, se vor confisca, și le va, pierde, şi 
pedeapsa;i va fi-tăierea capului. 

De aceia, fraţilor prea-iubiţi, aceasta v'o spu- 
nem, să nu fie nimeni 'care să se îndoiască. Căci 
cine se va arăta protivnic acestei cărți, va chema 
asupra capului săi mulţime de nenorociri straş- 
nice. Şi astfel, cu ajutorul lui Dumnezei, să vă 
uniți cu oastea Măriei Sale Țarului şi să urmaţi 
cît mai în grabă paşii noștri. Iar, întru cât cineva, 
din voi nu se va înfățișa în tabără pănă la 15 

Tulie, va, fi pedepsit cu asemenea pedepse. Diîn- 
du-vă de ştire acâasta, mă rog de bună sănătate. 

! . Dimitrie Cantemir. 

Domnul ţerii Moldovei 

(Urmează numele boierilor.) 

-LĂVII. 

Nicolae Mavrocordat. 

(1711) 

Din ale celui mai priceput şi mai nobil dintre 
Domnii greci, Nicolae Mavrocordat, dăm această 
scrisoare care ni arată în el milă de săraci, grijă 
de dreptate, silinţi spre o bună cîrmuire ŞI chiar 
înțelegere pentru rosturile ţerilor noastre. 

Ediţie: Emile - Legrană, Epistoluire grec ou recueil de 
letires & fhrysanthe Notaras, nl. 58: traducerea lai Al, 
Mavrocordat, în Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare, VII, 
pp. 599, nota '25. 

i 
| 
| ! | 
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Noi însă, după ce prin binecuvîntarea cea de 
sus am străbătut într'atîta, călătoria noastră de am 
trecut Dunărea, am pus piciorul în Moldova, cea, 
zguduită de grele suspine, stropind cu lacrimi 
pămîntul ei. Căci acsia-pe care o lăsasem cu un 
an în urmă înfiorind, acum o găsiam în schimb 
sluțită, şi întristată, urmînd multă pustiire locui- 
torilor ei celor mulţi. Casele le-am văzut pe unele 
lipsite de locuitori, pe: altele nimicite prin foc şi 
prefăcute în cenuşă; sfintele lăcaşuri cele mai 
multe din temelie răsturnate și ajunse pradă 
turbării tătăreşti. Cum crezi că am fost atinși, 
prea-sfinte părinte, printr'o aşa, de prea-amară, 
privire? Pănă în fundul. inimii am fost sfăşiaţi 
şi de odată scăldaţi în lacrimi; de mîhnire am 
fost rupi, pe de o parte compătimind pe aceia, 
ce, scăpînd din multele nenorociri, se tîrai afară 
din casele lor joase, sarbezi la faţă şi mai morţi, 
ca şi cînd ar fi ieşit din morminte, jalnice rămă- 
şițe ale viforului ce de-abia, încetase, ducînd ca o 
povară o viaţă ticăloasă, Căci unii din ei, în 
așa, hal de păreau lipsiţi de măruntaie, fuseseră 
furaţi de către femeile și de copiii lor; alţii 
schilozi, fără -mîni şi picioare, — cu toţii în cea 
mai cumplită sărăcie, şi, nu. numai lipsiţă de 
veșminte,  ci.chiar. fără, hrana zilnică. Ne căinam 
pe noi înşine proorocindu-ni inima chiar de la, 
început cîte greutăţi aveam de întîmpinat, 

Nicolae Mavrocordat.
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LXVIIL. 

Ștefan Cantacuzino. : 

(1715.) 

De la Domnul 'care se 'ridicâ prin căderea vă- 
rului săii Brîncoveanul, se păstră în Scaun prin 
“peirea, lui şi urmâ aceleaşi legături cu creştinii 
din Ardeal. pentru care-i mîncase capul, dăm 
acest răvaş de «trădare» „către generalul din 
Ardeal. Şi aici răsună aceiaşi tînguire că în tot 
cuprinsul suferinței noastre de veacuri. 

Ediţie : Hurmuzakă, V. 

“Prea-luminate doamne, domn respectat € de mine 

în deosebi. 

Am primit bine, cu respectul cuvenit, scrisoarea, 

„d-tale, mie prea plăcută, din 30 ale lunii trecute. 
împreună cu obişnuitele ştiri închise în ea, iar 

după aceia numai ştirile. ce mi s'aii trimes. Mul- 

ţămindu- ţi în chipul cel mâi călduros pentru ele, 

tot odată, nu voii scăpa din vedere niciodată co- 

respondenţa cerută, supt aceiaşi înfăţişare. De 
oare ce însă nu mi se întîmplă să am altceva 

de dat în ştirea Luminăţiei 'Tale decît urmarea 

cu fierbere mare a pregătirilor de războiti (cum 

înnainte de asta abiă de vor fi fost). la, Turcă şi 

cererile nemai pomenite de cară şi cal din această: 
biată ţară, și anume atitea, cîte nu s'a mai în-
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tîmplat pănă acuni, — numai Dumnezei să:se mi- 

lostivească de dinsa şi să dea bun sfirşit la aceste 
nenorociri, mă r6comand obişnuitei sale 'ocrotiri 
şi iubiri, şi rămîn” totdeauna al Luminăţiei Tale 
cel mai gata de slujbă. 

Ștefan Cantacuzino. 

Bucureşti,:8 Fevruar 1715. 

Celui ce aduce scrisoarea i-am dat în seamă 

anume lucruri de spus din gură Luminăţiei Tale, 
căruia, va, binevoi, a-i. da ascultare Și . credinţă. 

LXIX. 

Ioan Mavrocordat. 

(1717.) 

Domn al Turcilor, nerecunoscut de Nemţi, cari 
voia să vadă în el numai un administrator, loan 
Mavrocordat, fratele lui Nicolae-Vodă, se făcu 
vrednic de laudă prin ostenelile lui spre a nu 
se încălca şi micșura ţara de creştinii de la ho- 
tare. Pentru aceia scrie el şi acest răvaş către 
generalul din Ardeal: 

Ediţie : Hurmuzaki, VII. 

Cu multe săptămîni înnainte mă” gîndisem a 
scrie Luminăţiei Tale şi a-i oferi întăiti prea-
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umilita, închinare a, sufletului miei, dar din multe 
pricini am zăbovit; ci. prin scrisorile mele te 
felicit, pe Luminăţia 'Ta pentru buna sănătate, 
mai ales. Nam de gînd acuma, prea-luminate 
prinț, să ţes lauda, însuşirilor Luminăţiei Tale, 
ajungîndu-mi dacă voii putea, să admir măcar 
în tăcere mărirea ei. Atîta, şi mai cu seamă, mi-a, 
rămas, a rugă cu umilință pe Luminăţia Ta şi 
îndurarea Ri ca să binevoiască, a mă primi în 
numărul ocrotiţilor Ei. Ei am ţinut după puteri 
țara aceasta cruțată și sigură de toţi aceia cari 
cătaii să o sfăşie cu cruzime, şi și de-acuma, în- 
nainte o voiă face cu ajutorul lui Dumnezeii. Dar 
nici întrun chip nu cred să pot îndeplini aceasta, 
decît prin îndurarea, d-tale, Prea-Luminate Prinţ, 
care ai opri întrarea în ea și a Nemţilor şi a 
Sîrbilor ostaşi; ceia, ce te rog foarte stăruitor a 
face. Căci de ce să între într'o țară ce nu e în- 
tărită nică cu cetăţi, nici cu oraşe ? E toată ntimai 
un cîmp deschis şi pustii; nu e plină nici de 
un fel de oaste dușmană Împăratului. Deci, dacă 
niciunul din Nemi sai din Siîrbi nu va năvăli 
împotriva, ei, de la, nimenea,. altul nu va suferi 
pagubă. În sfîrşit ce am cerut pănă acum cu ru- 
găciune, cer iarăşi din adîncul inimii. Şi vei fi,” 
prea-luminate Prinţ, dacă vei ajuta în felul arătat 
mai sus, mîntuitorul unei țeri căzute. 

Bucureşti, 3 Septembre 1717. 

Joan Mavrocor dat.



  

LXX. 

Constantin Mavrocordaţ. 

(1740.) - 

Constantin Mavrocordat, Domn plin de învă- ţătură, dacă nu şi de talent, şi proprietarul unei mari biblioteci, purta de aproape grija celor ce se petreceaii la hotarele lui, pentru a înştiința apoi pe Turci, stăpînii săi. De aceia întrebările, “cam naive, pe care le pune în această scrisoare către un corespondent al să. 

Ediţie : Studii şi documente, VI, pp. 571-2. 

Ba încă, voind să-ţi dată prilej d-tale a, creşte 
recunoştinţa mea, te rog să începi cu mine de 
acuma înnainte un schimb des de scrisori ȘI 
să-mi împărtășeşti vre-o noutate deosebită, căci 
ştirile de obşte îmi sînt date de gazetele din 
Olanda, Colonia, Lipsca, Viena, și Londra. De şi 
în împrejurările de acuma nu se poate scoate 
încă, nicio urmare sigură, totuşi oamenik deprinşă 
cu interesele politice, Și mai ales cei învăţaţi, 
pot încă de multe ori, prin lucrările lor, să, treacă 
peste întunecimea viitorului. Îmi vei face deci 
plăcere să-mi împărtășești ce răspîndesc în îm- 
prejurările de faţă acei cari aă cunoștința, Curţilor,
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și să adaugi părerea d-tale; de pildă cu privire 
la “apropiata alegere a Împăratului Romanilor: 
concurenții, partidele, scopurile şi cercetarea pre- 
tențiilor mai de seamă ale fiecăruia; mai ales 

cu privire la urmarea de acuma a Prea-Lumi- 

natei arhiducese Maria-Teresa în moștenirea, Casei 
de Austria şi în regatele Țerii Ungureşti şi Boe- 

miei. Ce crezi de liniştea Europei? Va. fi ea su- 

pusă vre unei tulburări? Trebile de la Miază- 
noapte sînt ele cu totul împăcate? Ce crezi de 
acest războiti între- Spania şi. Anglia și de miș- 
carea, escadrelor francese ? Asupra acestor materii 
și altora asemenea aştept deci înţeleapta, d-tale 
părere. Şi te asigur de recunoştinţa mea. 

București, 25 Noiemvre 1740. 

LXXI. 

Ioan Teodor Callimachi. 

(1757.) 

Sufletul patriarhal al lui loan Teodor Calli- 
machi, feciorul, crescut la Lemberg şi deprins la 
diplomaţie între Grecii de la Constantinopol, al 
unui Orheian şi al unui Cîmpulungence, se vede 
mai bine din această scrisoare, luată dintre acele 
prin care împărtăşia fratelui săi Dumitraşcu de - 
la Stănceştii Botoşanilor griji de gospodărie. 

Ediţie: Iorga, Stu/liă şi documente, XXI, p. 244.
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Cinstite şi iubite frăte, multă și fericită, sănă- 
tate pofiese dumitale de la rnila, lui Dumnezeii. 
Să te păzească milostivul Dumnezeti, cu toată; 
frățeasca, casa. dumitale. Not toți încă ne aflăm 
sănătoşi. - | 

Zahareaua, ai venit bine cu Oprişan, însă, prea, 
tîrziă, adecă după ce-am întrat în post, şi la 
cișlegi; brînza și untul pentru trebuinţa, -casei 
am cumpărat cu bani; inul l-ay uitat, aşijlere şi 
sarea; slănina, pastrama, orzul pisat, aşijdere; ci 
aceste de primăvară sileşte să le trimiță, ca amin- tire nu-i pot întra în voia. Raliţe) !.. , 

Din două scrisori ale dumitale ce mi-ai trimes: 
una pe uscat, cu un neguțător, şi alta, cu Opri- 
şanu, am înțeles de rîndul dumilorvoastre, apoi pe 

"urmă, la Ghenar, am auzit schimbarea, d-tale din 
Bănie, şi m'am cam Oţărit, “dar, socotind că, 
Măria Sa Vodă cu alt chip te va mîngfia, nu 
te miîhni; voios să fii, rugind pe Dumnezet pentru bună-starea, Măriei Sale; că, despre mine, iubite 
frate, nici ca cum uitat nu vei fi. Și, de nu sar 
putea de această dată -altă boierie, voii, sili cu 
rugăminte să ţi se dea un Ținut cu isprăvnicie, ce-a, socoti Măria, Sa, să-ţi fie de folos casel. 

Alta, iubite frate, scriindu-mi d-ta cum ai în- 
sămat o seamă, de oi, iată cam însămat Și ei de 
aice un om 'de- treabă, gelep, om drept ȘI. cu 
chizaș, care ştie rîndul acestei negustorii prea 

- 
* 

12
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bine; se chiamă lovan Silistrili 1, cu care ne-am 
însoţit cu zapis, ca, venind acolo la d-ta, cu-oile 

ce-a găsi gata la d-ta şi oile ce-a cumpăra, să 

facă şese mii de oi bune, alese, hargă de Stam- 

bol. Căruia, i-am dat. acum o mie de lei; ă pus 
și el o mie de lei ai săi, sărmeiaua? și osteneala 
ce-a. face, să fie părtaşi la dobîndă întocma cu 

noi: aşa ni-i tocmeala cu diînsul. l-am dat pe 

mînă, şi scrisoare la Măria Sa Vodă de la boerii 
de aice, ca să i se facă ajutor la toate trebuin- 
țele lui, şi, trebuindu-i vre-o mie de:lej, să i se 
dea de la Domnie, şi, venindu-irăvaşul aice, oiă 

da banii aice, la boierii capichehaialele Măriei Sale. 

Osebit de acești, trebuindu-i și alți bani, aflaţi 

acole, cu mijlocirea d-tale, şi, trimițîndu-mi-se şi 

acia polița, ei. aici oiă da bani casă se plinească, 

şase mii de oi. Şi, venind cu sănătate la, Sfetii 
Dimitrie, să se vînză, de-a vrea Dumnezei, cu bun 

preţ, şi ce-a fi partea d-tale ţi-a veni la mînă cu 
bună şi curată socoteală. Deci, venind la, d-ta, veţi 

vorbi, şi tei nevoi, frate, la treaba aceasta. Că el 

își va alege care oi va socoti a fi de trebuință de 

aice. Şi să vă feriți de vre-o sminteală, că la 

aceasta cu cheltuială va îi. .Că el vine acolea cu 
ciobanii săi şi cu chehaialele?, şi, de-a milui 
Dumnezei să sporim cu dobîndă bună estimp. la 

2 Capitalul. 

3 Vechilii.
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“anul, cu sănătate, le-om face îndoite. D-ta pentru 

ţoate vei vorbi cu dînsul, și cu mijlocirea d-tale 
să se facă cumpărătura ieftină, și, la vreme, să 

purceagă cu turmele cătră Dunăre. 

Deci, frate, să fiți cu ochii deschişi, mă rog, că. 

-eă pe zisa d-tale m'am apucat de această treabă. 
Cînd a vrea să-mi serie, să-şi dea, cartea, în plicul 
gospod !, la mîna: dumnealui Vel Postelnic, şi: mi-a 

veni fără greş. D-ta nu trebuie, să-mi scrii, iar el, 

precum vă sluji trebuința, să-mi scrie. Însă sunet 

nu voiti să se facă cu numele mieii, ci să se 

numească el cumpărător şi neguţător turmelor. 
Pentru Ioniță Armaşul mi s'au juruit o boierie 

aşijdere, şi pentru cumnatul, Şătrarul Andro- 

nache2?, Vornicia Cîmpulungului. cu bună seamă. 
Am luat şi a d-sale carte, a surorii, şi Dum- 

nezeii să li trimiță sănătate. Pe Oprişan îl. voiă 
_trimete, acum la Mart, iarăşi cu corabia să vie. 

Şi am gătit pentru” d-voastră une şi alte de tre-. 
buinţa casei, nişte pecetluituri a, rămăşiţe ce 
mi-ai trimes, le-am trimes şi ei la Bucureşti, ca, 

să se arate Măriei Sale lui Constantin-Vodă &, și 

aştept răspunsul. Nişte zapise a venitului Băniei 
ţi le-oiă trimite cu Oprişan. Raliţa şi toţi fiii 
noștri vi se închină cu sănătate, şi dumisale 

1 Domnului. 

2 “Ținea o soră a lui loan. 

3 Mavrocordat.
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„Cumnatej, şi surorilor 1; şi mila lui Dumnezeti „pururea cu d-voastră! 
Pratele dumitale: 

Jon Vel 'Terzisman. | 
Mart 9, 1737. 

Prate, am trebuinţă qe o mie și cinci sute de ocă de lînă, spălată, opărită, și de primăvară, să, se puie fără greș la corabie, să-mi vie la vreme. 

: LXXII. 

Grigore Alexandru-Vodă Ghica, 
(1777) 

Grigore Alexandru-Vodă Ghica, a cărui peire năprasnică, în 1777, a lăsat o tragică amintire, părea că prevede acest sfîrşit. Aceasta se cu- noaşte şi din următoarea scrisoare către Rumien- tov, aşa de plină de grijă. 
Ediție: Memoriile societăţii de istorie și arheologie” din Odesa, traducere de Berechet, în Neamul românesc literar pe 1914. 

Ca unul ce am simțit totdeauna urmările bună- voinţei Măriei Tale: faţă de mine, şi temîndu-mă ca afacerile între cele două Curţă să nu se mîn- iuie prin vre-o ruptură în împrejurările de faţă, văzînd primejdia, la care trebuie să fii supus prin aceasta, ei în deosebi, și toată țara împreună. 
1 Maria şi Paraschiva.
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cu mine, îmi ieau îndrăzneala să alerg la prea- 
omenoasa. providenţă a Măriei 'Tale şi să o rog 
foarte respectuos să, binevoiască a, întrebuința 
în această împrejurare înnaltu-i ajutor pentru 
siguranţa, mea, şi a ţerii mele, prin binefăcătoarea 
sa recomandație către Curtea Rusiei. 

lași, 22 August (2 Septemvre) 1777. 

Prințul Grigore Ghica. 

LAXIII. 

Ioan Sandu Sturdza. 

(1821.) 

De la cel dtintăiă Domn de țară în Moldova după 1821, de la smeritul și evlaviosul bătrîn loan Sandu Sturza âăm o scrisoare către Cos- tachi Conachi poetul, poruncindu-i ce e de făcuț după numirea lui de Domn la Constantinopol. Urmează apoi alta către egumenul de Neamţ Domentian, din vremea cînd trăia ca mazil peste hotare. Dorul de țară răsbate prin rîndurile-i prosaice, 

Ediţie: Ghibănescu, în Arhiva Societăţii ştiinţifice şi li- ierare din Iaşi, XX, No. 1, pp. 466-68. | - 

Părinteşte. 

Slavă lui Dumnezeu. ce, „necuprins de mintea de om, judecă şi rînduieşte chibzuind toate cele
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ce cu înţelepciune se hotărăşte, miluindu-mă și 
pe mine cu Domnia Moldovei, unde am hală Vis- 
tiernic pe nepotul miei Petrachi Sturza. Carele 
dar este şi mai mult dator decît toţi alţit a, 
îmbrăţoşa trebile ţerii şi a Domniei cu toată vîr- 
tutea și iubirea, de cinste, fiind de laudă că at 
privit ochiul cel milostiv asupra, Sturzeșştilor. Şi 
dar, hai, ca, cînd vor veni socotelile Vistieriei, adecă 
izvod de toţi banii ce aii intrat în mîna Caimaca- 
mului?, ori din;care sumele şi unde s'a dat, atîta, 
din rusumaturi, “din răsuri, din rubiele, de tot omul 
fără bir, de toate celelalte trepte și de la scutelnici, 
breslaşi şi slugi, cura și din sare, dată asupra trep- 
telor, cum şi a celeilalte sări, cum şi banii de la, 
Cănănăti lancul, de pe toată pînea, cu toate că 
Caimacamul vrea să, oprească a, treia parte supt. 
cuvinte netemeinice, — cari bani să-i faci toți 
zapt?, avînd a întra în cheltuielile pămiînteşti, 
silind cu împlinirea banilor birului, fără însă, 
„să tacă silnice chipuri, ci, scriindu- -se cărțile cătră 
ispravnici, să li dai a, înţelege chipurile blinde- 
țelor şi nevoia în care ne aflăm. cu a se des- 
face ridicarea oștilor cu venirea mea acolo; 
sîrguindu-te în toate cu folosul Vistieriei, nu 
însă cu cereri osebite din partea Domniei. 

Cele pentr oștile de acolo se vor chibzui 
precum se va, putea. 

  

1 Ştefan Vogoridi. 

2 Să-i opreşti.
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În. Mitropolie nu se va putea ca să se dea ! 

pentru că este calabalicul lui Ştefănachi ?, şi dar 

vei face gătire, rînduind pe fiul mieii Neculai, spre 

a-mi găti casele în .cele ce şade Vlădica de Ro- 
man, unde sînt şi casele dumisale aproape..Cu 

care se împlineşte trebuinţa păr' ce se vor ridica 

oştile împărăteşti, cînd, grijindu-se Curtea, mă, 

voiii muta acolo. | 

Să pui numai decît să-mi facă şlicul de samur, 

după rînduiala, domnească, numai, de larg, după 

şlisul cel vechii, care ştii: să mi-l trimeţă cu 

Gheorghe la Selişte; cețl] am acasă în mîna. co- 

piilor. 

Să porneşti pe Neculai, fiul mieti, cu menzilul3 

la. Săuceştă, ca să-mă puie şi să-mi tocmească ea- 

văta, de druri, şi să o pornească cu om înadins 

de-ai casei, într'a cărui seamă carăta, ca să o 

aducă la Focșani, unde să stea la sameșul Ne- 

culai Tuduri, pănă va veni şi celălalt calabalic, 

trimes pentru venirea mea.. 

Să se trimeată: trei care mocăneşti pentru ve- 

"nirea. mea, pornindu-le starostia Putnei. 

De la Putna, fiul miei Gheorghe, ca un logofăt 

“al doilea, să-şi iea doi-trei diaci de Divan şi să 

vie cu carăta şi celelalte calabalicuri la satul 

Călăraşii + din Ţara Muntenească, unde să stea 

1 Reşedinţa lui. ă 

2 Vogoridi, 

3 Poşta. 

4 Oraşul de azi. i
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pără ce' voii veni și eii. Diecii vor sta la Focşani, iar Gheorghe va, veni la Călăraşi. 
Am auzit Că, chir Andrei Pavlu: ai luat, în banii ce avăa a lui de la. Mihai Voevod Suţul, ta- cîmul de edecuri 2 tot; căruia, îndată să-y Scrii, şi, de va fi cu adevăraţ că le are, atît, tâcimurile de cai, cât şi alte lucruri căzute Domniei, de iz- noavă să-i scrii, să le trimeată, tot tacimul, şi cu mulțămită, i-oiă plăti, — înștiințîndu-mă cu cît se va putea mai în grabă de este sau ba. Dar în- dată cu un lipcan 2 să-mi scrii, că, nefiind acolo. să se facă de aicea, neapărat. 
Să-mi opinteşti 200.000 ae lei la Călărași, cu împrumutare, cu orice chip se va, putea. Poştile să, se iea, din purtarea de grijă a lui Pomir4, pe care să-l apuci, rînduind pe fiul mie Neculai să-i ia seama de ceia, ce s'a luat pe afară fără, știrea, boierilor, poate și a Caimacamului: de caii ce erati pe la poștă şi cari sai mai dat pe urmă, din cari aă și făcut Pomir, din poșta, din Focșani, şase telegari, hamuri, alte taci muri ale poștii, şi de şi-au luat surugiii hacu- rile care are să mâi iea. 

-Cum şi pentru socoteala, vînzării Moşiitor mă- năstireşti să se facă catagrafie, precum Sau vînduţ, 
1 Mare bancher ieșean, 
2 Caii "domneşti. 
3 Curier tatar. 
4 Pus de eteriștii greci.



fieştecare moşie Şi acaret, făcîndu-se catagrafie; Şi precum s'a împăciuit de către cumpărători -de pe la locuitori. “Căci, oricîte Şi Oricum vor fi asemena bani, toță: axă să se dea în cheltuie-. lile obștii. Da 
Lui Moscu să nu i se mai dea un ban leafă şi tain și casă, decît dacă, va, vrea, să fie doftor numai curante 1, iar nu al Patriei. Pomir să-] iconomiseşti 2 să nu lipsească de acolo. 

AR 
Am pus și pe Vornicul Teodor Balș Baș-Caima- can, dinpreună cu dumneata, ca; să nu facă vorbă, şi dar cu unire politicoasă 2 stay singur săvîrşiţor, îndemnînd pe toţi la cele ce trebuința va, cere, “ca dinpreună să, se facă toate, fără. însă să se lase de astăzi pe mîne. 

, Să socotești pe cine să orînduim capuchihaiă la Țarigrad; chemând pe Bosieceşti, să li zică de venirea, aici la: Tarigrad ca să se puie la. cale, pentru al casei loc, şi ecâreturi, şi venituri, — pentru că ştie turcește şi a şi mai fost, la, Ța- rigrad. Înştiinţându-mă, şi de: străini Și mișcările ale împrejuratelor megieșşii. Da Grecii, duhuri volintirești, Să nu cumva să mai treacă hotarul, şi acel cari ar. fi trecut pănă acum, să se urmeze cu toată, scumpătatea, cer- 
1 Al Domnului. 
2 Să bagi de seamă. : 
3 Cuminte.
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cetare să nu cumva să rămiie vre unul necer- 
cetat şi nesiguripsit ?. 

Pentru trimesul carătei, să se facă poruncă is- 

prăvniciei Bacăului, să deie slujitori de ai Ţinu- 
tului şi cail trebuincioşi ca să o ducă la Foc- 
şani, «de unde cu habituri (?) de ale poştelor şi caă 

de poştă, să, vie la, Călărașii de la Munteni. 
Trimete-mi . mehmendariă pe nepotul Neculai 

Costandachi. ii 
Astăzi, Iulie 1, la cinci ceasuri din zi, ma rîn- 

duit Domn. 

Arată Preosfinţitului -de Huşi ca după datorie 
să se facă mulțămirile către înduratul Dumnezeii 

și rugile ce toți patrioții să le şi împlinească, 

cătră Milostivirea Sa. | | 

Şlicul de samur să fie din cei mai buni sa- 
muri, şi bine făcut, cu înnoite pielcele pe din 

lăuntru, ca, să. poată luptă la sudori, după căldu- 
zile ce sînt, 

Io Ioan Sturza Voevod. 

1822, lulie 1. 

Să săruți pe nepoţii: din partea, noastsă, şi pe 
copiii Mariei Rășcanului, Marghioliţei Jorăă şi 
Nastasiicăi: din partea noastră căzutele .cerce-. 
tări și blagosloviri. | 

Luînd răspuns de la jupînul Andrei Pavlu că, 
nare toate tacîmurile, adecă ciohodari,. baş-cio- 

1 Neinchis sigur.
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hodari, precum dulămi, ciacşiri, ciobote galbene, 

barate! şi paftale, să pui să se facă de hasă albă; 
dulămile și ciobotele şi celelalte că se gătească 
toate după condică, scriindu-mi ca, care acolo nu 

„se vor putea face, să se facă de aice. 

LXXIV. 

(1822.) 

Ediţie : Iorga, Studii şi documente, VII, pp. 349-50. 

Cu plecăciune sărut blagoslovitoarea, mină, pă- 

- rinte arhimandrit. 

Scrisoarea. Sfinţiei Tale din Mai 25 am pri- 
„ mit-o astăzi, August în 8, răspunzătoare scrisorii 

mele, scrisă Sfinţiei Tale şi stintului sobor! — 
cu toată bucuria am mulțămit înduratului Dum- 

nezeu că vă aflați sănătos — împlinitoare cererii 

mele și făgăduinţii, însoţită cu al doilea, scrisoare, 

din Aprilie 18, cu cuprindere că nişte sălaşe de 

Țigani, că fratele miei Mihail Sturza i-ar fi afie- 

rosit, dîndu-i mănăstirii Neamţului. Cari Țigani 

naă întrat în stăpînirea, mănăstirii nici. pănă 
acum, din întîmplările vremilor, şi, fiindcă aţi 
luat făgăduinţa mea şi a soţiei noastre că spre 
„despăgubirea mănăstirii se vor da alţii în locul . 

" acelora —, de şi nu-mi aduc aminte, de vreme ce 

  

! Berete. 

2 Al mănăstirii.



8. 
Sfinţia Voastră scrieţi că am făgăduit, se vede dar că Țigănii mănăstirii sînt în Tiganii miei. Şi rămînă dar îngăduirea, ca, cu blagoslovenia Sfinţiei Sale și cîştigînd îndemnarea, lui Dumnezeu slobozitoare, ca să ne întoarcem în patria noastră, cînd, fără multă, uitare, de -vor fi în Tiganii miei, oră se vor da, însuşi, ori ai frăţine-mieii, oră alţii. Cu aceste dar ei sînţ.al Sfinţiei 'Tale pleeat fii sufletesc. 
1832, Avgust 8. Ioan Sturza Voevod. 

LXXV. 

Mihai Sturză, 

(1834.) 

De la Mibai Sturza avem aceste două scri- sori, dintre care una lămureşte asupra monu- mentului înnălţat în grădina publică de la Copoă, iar cealaltă arată în ce chip, de hatirul consu: lului rusesc, se suprima, peritru un nevinovat ar- ticol de iantasie, suplimentul literar al gazetei sfiosului- Asachi. - 
Ediţie : Hurmuza ki. Supl. 5, 

Escelenţei Sale d-lui conte de Nesselrode. 
Iași, 6 Novembre 1834. D-le conte, 

În amintirea actului separat, de la Adrianopol, care a pus basele existenţei politice a, Moldovei
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şi i-a deschis o eră nouă de prosperitate, înnaltul cler şi nobilimea, moldovenească ai dai concursul 

Interpret; al sentimentelor compasrioţilor miei şi martor al binevoitoare îngrijiri a, Escelenţei Voastre pentru binele acestui Principat, la con- solidarea, căruia, a contribuit aşa, de puternic, în- drăznesc a, vă, rugă, d-le consul, să binevoiţă a depune acest omagiu public la picioarele Tronului împărătesc şi a face pe M. 3. Augustul nostru protector să primească umila. mărturie a, recu- noştinței adinci de care naţia moldovenească, va fi totdeauna străbătută. : |  Crezînd că, trebuie să Vă supun aici alăturaţ 

LXXVI 
(1838) . - 

„- lași, 5 Septembre 1838. D-le consul, 

Ediţie : Jbid., 14, * 

Ajungîndu-mi la, cunoştinţă, că în suplementul Ziarului, de la 1-iă a. 6. publicat de Institutul



0 | 
Albinei, cu prilejul unor teorii despre whist, sa 

făcut menţiunea, unei, Puteri al -cării nume tre- 

buie să fie venerat şi de Guvernul şi de locui- 
torii unei ţeri care-i datorește ființa și prospe- 

ritatea, sa, am crezut de nevoie să ordon supri- 

marea pe viitor a acestui suplement, care ieşia 

supt. titlul de Alăuta Românească; cu atit mai 

vîrtos cu cît editorul foil se găsia în această 
„privinţă în stare de recidivă. 

Făcîndu-vă cunoscută această, măsură, d-le con- 

sul, profit de această împrejurare ca să vă asigur. 

că Guvernul va pune totdeauna între datoriile sale 

cele mai sfinte grija de a veghia spre a preveni 
sau a reprima cea mai mică atingere la numele 

rusesc, care nu trebuie să fie încunjurat, decît 

de mărturii de respect şi de recunoştinţă. 
Întrebuinţez acest prilej pentru a vă reînnoi, 

d-le consul, asigurarea consideraţiei mele celei 
maj distinse. | 

LXAVII. 

Alexandru-Vodă Ghica. 

(1841.) 

De la bunul Domn Alexandru Ghica, plin de 
paşnică omenie, de grijă pentru cultură, de prie- 
tenie faţă de cei de aproape ai lui, dăm această 
scrisoare, — una din acelea pe care le-a provocat 
complotul Bulgarilor din Brăila pentru punerea 
la cale a unei expediţii de liberare a țerii lor. 

Ediţie: Iorga, Studii şi documente, XI, pp. 249-50. 

N
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Iubite Odobescule, 

Neprimind pănă astăzi de. dimineaţă nicio ştiinţă 
despre sfîrșitul pricinii răzvrătirilor bulgare, şi, 
din ştiinţele ce mi se trireteaă de la Bucureşti, 
văzînd că pănă la, 13 răul sporia, seriindu-se în 
vileag : și altă adunătură de oameni cu proaste 
cugete, am fost plecat; să vii la Buzău, ca, să fiii 
mai de aproape în înțelegere cu d-voastră, pentru 
orice extraordinare măsuri şi combinaţii ar fi fost 
trebuinţă, într'o asemenea, întîmplare. Dar, pe 
drum întîmpinîndu- mă curierul ce a fost trimis 
de căpitanul Manu la București, şi de acolo în- 
dreptat către mine, am venit numai pănă la 
Buzăi, şi, socotind pricina, desăvîrşit potolită, pe 
de o parte vă însărcinăm a încunoștiinţa, şi că- 

„pitanului Manu și ofițerilor Şi soldaţilor comenzii 
dumnealor că sîntem foarte mulţămiţă de urmarea, 
ce aii făcut, şi că așteptăm raportul d-voastră . 
de numele d-lor ofiţeri şi de numărul soldaţilor 
ca să li rînduim răsplătire. Aşteptăm şi ştiinţă 
de starea, răniților soldaţi, pe lîngă care veti 
binevoi a îngriji cu toată doctoriceasca căutare 
şi pe Bulgarii răniţi, și ne veți înştiinţa, şi ce 
familie a lăsat, și unde, împuşcatul unterofiţer. 
lar, pe de alta, vă orînduim : dinpreună cu Aga 
Manul să faceţi în taină cercetarea, pricinii lor, ca 
să dovediţi ce înclinare aă avut, în acest complot, 

  

1 Înscriindu-se public între insurgenți,
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„atît aic), cît şi la Serbia Şi Bulgaria. Puteţi să li daţi toată, încredințarea, în numele nostru, că, mărturisind adevărul, nu numai Stăpînirii turceștă nu va fi prădată, taina, neprimit fiindu-ni ca, să dăm sabiei şi robiei pe cei de cindea, creştini, ci „încă, lămurind cu ştiinţa, ce li se cere pentru a oblăduirii noastre regulă și linişte, vor scăpa şi. însuși de străşnicia, supt care urmează să fie supuși pe cîtă vreme vor fi supt bănuială că nu „ se destăinuese despre toate înclinările şi uneltirile ce au fost avut şi mai ax încă. Căci, aflînd mai la urmă că aă tăinuit ceva, apoi urmează să bă- nuim cugete necurate, și atunci vom fi şiliți să-i tratarisim 'ca, pe niște vrăjmaşi aj liniştii obşteşti “într'acest pacinie pămînt, nde fiind fost, umbriţi și miluiţă, se fac may nevrednic de milostivirea, “omenească pentru nemulțumirea lor. Ca aceste chipuri lucraţi pănă cînd veţi - chibzui ca să-i transportuiți. Ei mîne mă întore la București, aş- teptînd raportul d-voastră despre oştire, ce sati arătat mai sus. i 
Tîrgul Buzăă, 16 Iulie 1841. A. (hica. 

 LĂXVIIL. 

Gheorghe Bibescu. 

(1843) 
In ce legături stătea înnainte de Unire Domnii țerilor vecine arată această afectuoasă scrisoare a lui Gheorghe Bibescu către Mihai Sturza. 

Ediție: Furmuzaki, Supl. 14,
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S. S. principelui M. Sturza. 

Prineipe și. prea-iubite frate, 

Am simţit o foante vie mulţămire primind în- 
datoritoarea scrisoare pe car6 A. V. S. a însăr- 
cinat pe d. Vornic Beldiman să mi-o dea. Stima. 
pe care înnaltele calităţi ale A. V. mi-aă inspi- 
rat-o totdeauna nu putea decît să înnalţe preţul 
sentimentelor pe câre binevoiește a mi le exprima. 

Nu ţin la nimic mai mult decât să văd stabi- 
lindu-se între noi acele raporturi de bună veci- 
nătate şi. de armonie pe care le reclamă inte- 
resul bine conceput al amînduror ţerilor şi pe care 
numai 0 neînțeleasă nedibăcie singură ! -a putut . 
să le tulbure aşa de multă, vreme. De sigur că ea 
nu se poate atribui nici luminilor, nică înțelep- 
ciunii voastre, de la care scot dulcea convingere 

„că relațiile noastre. vor fi totdeauna cele mai 
prietenești. 

Simt, Principe, ca şi A. V, nevoia unei între- 
vederi; o doresc din inimă, dar preocupările“ ne- 
despăxţite de un început de administraţie, “mai 
ales cînd sînt atîtea, lucruri de reparat, mă silese 
să amîn câtva, timp fericiţa, clipă pe care n'aş 
putea-o fixă astăzi înnainte de a fi hotărtţ vremea. 
călătoriei mele la, Constantinopol. 

Alegerea, pe care A. V. a binevoit; s'o facă în 

  

1 Supt Alexandru: Vodă Ghica. 
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9 
persoana d-lui Beldiman cu acest prilej nu putea 
să-mi fie mai plăcută. O rog să primească pentru 
aceasta, foarte sincerele mele mulțămiri Și încre- 
dințarea, repetată a sincerei simpatiei (attache- 
ment) și a înnaltei consideraţii cu care am onoarea 
să, fiă, | 

Principe și prea-iubit, frate, 
Al Alteţei Voastre Serenisime 

prea-umilul şi prea-supusul servitor 

(a. Bibescu. - 
Bucureşti, 2 Mart 1843. 

LXXIX. 

(1856) 

Atitudinea Domnilor -cari ai fost siliți a-şi pă- 
răsi Scaunul e totdeauna interesantă. Din fericire 
ca e şi mai totdeauna, în epoca modernă, demnă. 

lată a scrisoare a lui Vodă Bibescu către fra- 
tele săi ioan. 

- Ediţie : lorga, Floarea Darurilo” UN, p. 115. 

Baden-Baden, 21/9 Iulie. 
Frate dragă, 

Scrisoarea ce mi-a adresat prin contele Nu- 
gent fiul, datată din 5 ale lunii, nu Mi-a ajuns 
decît azi la Baden-Baden, unde mă aflu cu toată 
familia, de vre-o zece zile. Îmi pare foarte răti
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că nu mi-a ajuns la Viena. Ştiam aproape că 
întîmplările care s'aă îndeplinit în urmă, aveau 
să se petreacă, dar nu le credeam aşa de apro- 
piate. 

Mă sfătuieşti- să mă, întorc, asigurihdu-mă că, 
toată naţia, cere întoarcerea mea. Şi în mijlocul 
acestei naţii nu se află zece oameni, afară de 
rudele mele, care să gîndească a-mi scrie: „vină, 
este nevoie de d-ta!“. Dacă aș putea crede în 
acea dorință obştească de care-mi vorbești, n'aș 
sta, pe gînduri nicio clipă să vin între Voi, că să 
mă aşez în cele din urmă, rînduri, fără, altă, pre- 
tenție decît aceia să pot să ofer țerii mele, în 
împrejurările critice în care va să se găsească, 
contingentul serviciilor mele, dacă simte nevoie 
de ele. - . 

Ar fi mai mult decît un inconvenient la, întorsul 
miei, ar fi chiar o primejdie personală, asupra, 
căreia n'aș putea, închide ochii decât dacă aș putea, 
fi încredinţat de acea, opinie generală şi binevoi- 
toare de care mă asiguri. Dar mă tem că iubirea 
ta te face prea lesne-crezător. Vezi că nu €, din 
partea mea, un refus, încă, mai puţin indiferenţă, 
ci o şovăire, firească, pentru acei cari ati avuţ 
decepţii crude şi cari nu sînt stăpîniță. de fii- 
gurile ambiţiei, — căci pe aceia, nu-i costă nimic. 

Mi Sar pune întrebarea: De ce pleci d-ta? — 
Pentru că naţia mă chiamă, Şi pentru că ea cere 
serviciile mele. — Dar cine-ți spune că naţia te



chiamă şi că-ţi vrea serviciile ? — Frate-miei, ori 

ginere-miei. — Înţelegi, frate dragă, cât de cara- 
ghios poate fi un răspuns ca acesta. 

Scrie-mi: am nevoie de scrisorile tale. Poti fi 

sigur că nimeni nu le deschide şi că-mi sosesc 
totdeauna fără încunjur. 

Sărută -din parte-mi pe Anica. Doamna, și totă 
“a miei vă trimet vouă aunîndurora mii de săru- 

tări iubitoare. 
Fratele tău care te iubește: 

| G. Bibescu. 

Dumisale Marelui Logofăt. loan Bibescu, etc. 
etc. etc. etc. 

! Bucureşti. 

LAĂX. 

Grigore Ghica. 

(1853.) 

De la nobilul principe care în Moldova a pre- 
cedat Unirea, pregătind-o şi jertfindu-se pentru 
dînsa pănă la capăt, de la Grigore Ghica, avem, 
după greaua lui boală nervoasă, această scrisoare 
de adincă tristeță către vecinul săi Barbu Ştirbei. 

Ediţie : Iorga, Corespondenţa lui Știvbei- Vodă, 1, Bucu- 

reşti, 1904, pp. 78-9. ! 

Principe, 

Încredinţat fiiind de sinceritatea sentimentelor 
pe care. Alteța Voastră a binevoit să mi le ex-
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prime în scrisoarea sa din 27 Februar, mă gră- 
besce să-i arăt, cît de mut mi-a fost dulce de 
primit această dovadă de simpatie -și ce bună 
amintire-mi va, întipări în minte. Precum tot- 
deauna am luat din inimă o parte vie la tot ce 
priveşte pe Alteța Voastră, astfel cu cea mai 
mare plăcere găsesc acelaşi interes şi în ce vă, 
priveşte, principe. , 

Boala mea, în multe chipuri apreciată ŞI Co- 
mentată, a fost totuşi numai şi numai urmarea 
unor osteneli fără margeni, amestecate cu amare 
păreri de răi că silinţile şi neauzitele jertfe nu 
sînt în stare să adune spiritele spre același scop, 
fericirea ţerii şi nu ajung a, stinge patimile care, 
„necontenit în mișcare, caută să paraliseze vede- 
rile şi acţiunea Guvernului miei. Dacă, precum 
îtă place să spui, principe, sai vădit cu acest 
prilej dovezi de simpatie pentru mine în țară, e 
totuși păcat că unii din compatrioţii miei se în- 
dărătnicese a nu Voi să recunoască, abnegaţia, pe 
care o dovedesc şi vederile părintești şi împă- 
ciuitoare care mă călăuzesc. Dar, oricare ar fi 
nerecunoştința pe care am cules-o pănă acum, 
și aceia care mar mai aştepta, nimic nu va, 
putea, slăbi devotanientul şi desinteresarea cu 
care am înţeles totdeauna datoriile mele faţă. de 
țară, şi, acuma cînd puterile mele stoarse mi-ati 
fost întremate printr'o odihnă, care ajunsese de 
neînlăturat, voii consacra cu aceiaşi grijă, oste- 

4
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nelile mele statornice sarcinei grele pe care am 
luat-o asupră-mi, rugîndu-mă, ca Pronia, să bine- 
cuvinteze stăruitoarele mele silință. 

Primește, principe, din noă asigurarea, senţimen- 
telor de iubire şi devotament ce port Alteței 
Voastre Serenisime. 

Arpăşești, 3/15 Mart 1853, a 
- Grigore Ghica. 

LĂXXI. 

Barbu Știrbei. 

(1853 ) 

Răspunsul lui Ştirbei la “Scrisoarea precedentă scoate la lumină marile lui însuşiri de siguranţă şi linişte. 
Ediţie : ibid., pp. 79-80. 

Principe, . 

Am aflat cu o bucurie cu totul deosebită fe- ricita întoarcere a, Alteţei Voastre Serenisime în 
Capitala sa. Mă grăbesc a-i arăta, toată partea, 
pe care o ieaă şi, cu acest prilej, îmi îngăduiiă 
să chem luarea aminte a sa, asupra grijilor și cruţării ce datorește sănătății Sale. Te rog fier- binte, principe, nu lua prea mult la, inimă neplă- cerile și desilusiile de care d-ta ca şi mine le tot încercăm; priveşte-le ca inerente situaţiei noastre
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şi nedespărţite de sarcina de a guverna pe oa- 
oameni cu toate patimile ce-i zguduie. Alteţa, 
Voastră, va, găsi în curăţia conştiinţei sale şi în 
stăruința, ce cheltuieşte ca să atingă nobilul scop 
pe care şi-l pune înnainte, motive potrivite pentru 
a se ridica mai presus de aceste miseril, care 
sînt din nenorocire de nenlăturat. Ştii că Al- 
teța Voastră trebuie să aibă inima rănită de 
toate desilusiile ce a încercat acuma în urmă, 
dar, dacă vrea să-mi” îngăduie a-i da un sfat, 
prietenesc şi frățesc, nu trebuie să lase a se vedea 
nimic din ele, nu trebuie să vădească amără- 
ciunea pe care trebuie s'o resimtă, ci să se măr- 
genească a se folosi de ceia ce împrejurările i-au 
desvăluit şi să aibă o părere hotărită asupra - 
oamenilor, pentru & se şti îndrepta cu încetineală 
şi prudenţă, În situaţia noastră, grea, şi gingașă, 
orice zgomot, orice dare pe faţă sînt supărătoare; 
trebuie evitate cu îngrijire şi se cuvine a lucra 
aşa, încît să nu se provoace. Într'un cuvînt, dragă 
principe, dacă ai păcătuit pănă acum prin prea. 
mare încredere, vei prețui fără îndoială nevoia 
de a nu manifesta prea multă neîncredere, căci - 
şi aceasta şi-ar avea, părţile rele. 

îndrăznesc a mă măguli că Alteța Voastră nu. 
mă va găsi prea îndrăzneţ şi că nu va vedea 
în consideraţiile ce am luat asupră-mi să supun 
preţuirii sale luminate decît o nouă dovadă a



  

interesului foarte sincer pe care-l port peniru tot 
ceia ce o atinge. - | 

Binevoieşte a, primi, Principe, expresia repe- 
tată a sentimentelor celor îmai iubitoare Şi mai 
devotate. 

LXXXII. 

(1866.) 

La alegerea principelui Carol, Vodă-Ştirbei 
dădea fiului săă mai mare aceste instrucții : 

Ediţie: «Analele Academiei Romine», XXVII, p. 85 Și în 
cartea deosebită Viaţa și Domnia lui Barbu Știrbei, 

Trebuie deci ca oamenii cari își simt ceva va- 
loare să se alipească de Guvernul principelui 
Carol, ca de singura scîndură de scăpare, şi să-l 
servească cu devotament şi cu toată credința în 
viitor. Greutățile - vor fi la început foarte mari, 
dar se vor învinge printr'o muncă stăruitoare şi 
bine urmată, căci principele, care posedă un fond 
de cinste firească şi de mare loialitate, nu cere 
decît să. fie ajutat în chip nobil... Cariera, oricărui 
om politic atîrnă astăzi numai de zelul conştiin- 
cios şi stăruitor ce va fi desvoltat la începutul 
Domniei actuale, în slujba activă a Statului, şi 
viitorul orişicui atîrnă de posiţia, ce-și va fi făcut, 
în aceste grele momente ale începutului. -
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LĂXĂIII. 

(1866.) 

lar scrisoarea fostului Domn al Ţerii-Romă- 
neşti către noul Domn al Romăniei are acest 
cuprins, care nu mai cere comentarii, 

Ediţie : Jbid, 

Măria Ta, 

Țara, mea, ţi-a, încredințat acum soarta, ei. 
Un popor crud încercat vi se oferă Și vă iea ca 

Şef. Fii, Doamne, părintele, regeneratorul lui, în- 
cepătorul unei ere nouă. Astfel vei răspunde în- 
crederii ce a pus-o în Măria, Ta, precum şi în- 
naltei Voastre misiuni, “pe care v'o înseamnă 
degetul lui Duninezeu. 

Dă voie, Măria Ta, unui veteran al causei TO- 
mănești, a fi şi el unul dintre cei d'ințăii cari 
să-Ţi facă omagiu şi să cheme din adîncul inimiă 
binecuvintările Cerului asupra capului Vostru 
sfințit, - 

Dacă aş fi mai tînăr, aș fi căutat cu nerăbdare 
cinstea, de a da cel d'intăiă exemplul devota- 
mentului față de Măria Sa; dar fii miei mă vor 
înlocui pe lîngă Măria, Ta, prin -servicii pline de. 
rivnă, şi credinţă. Poţi să te razimi pe sentimen- 
tele lor de cinste şi de loialitate, care- sînt ine- - 
rente Casei noastre.
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LXĂ XIV. 

Alexandru Ioan 1 Cuza 

(1866.) 

De la Domnul Unirii dăm această scrisoare 
plină de o demnitate superioară, cum de mult 
nu scrisese un Domu romîn. 

pai Mesagii şi proclamaţii ale ui Cusa- Vodă, 1910, 
„179-87. 

Alteță, 

Nu vă pot ascunde mirarea cu care am primit 
scrisoarea ce mi-aţi adresat, atingătoare de eve- 
nimentele de la 4 (17) August trecut!. 

Alteța, Voastră a-ţi crezut să-mi amintiţi înnainte 
de toate trimeterea, unei telegrame la Ems, pe 
„care am primit-o la Viena, adecă atunci cînd mă, 
şi întorceam în Principatele- Unite. 

Oricare ar fi fost țelul Alteţei Voastre, pome- 
nindu-mi de acea depeșă, et aş fi socotit că gă- 
sesc în scrisoarea sa o comunicaţie intimă, o 
preschimbare de idei ce pot primi ca trebui- 
toare bunelor noastre raporturi şi care trebuie 
să fie inspirate de sentimente de francheță şi 
lealitate ce Alteța Voastră invocaţi în această, 
circumstanţă, însă, Alteță, un aşa caracter al 
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comunicaţiilor voastre a fost compromis prin pu- 
blicitatea, dată scrisorii voastre pănă a nu ajunge 
în mînile mele, și acest fapt nu se poate atribui 
vre unei indiscreţii, de vreme ce acest document, 
nu de mult, sa reprodus de „Jurnalul de Cons- 
tantinopol“, organ oficial al Înnaltei Porță. Nu 
pot. decît a deplora această, publicitate, cel puţin 
inoportună. | - 

Răspund însă Alteţei Voastre; şi întărzierea 
răspunsului înieti este din causa bolii de care am 
suferit. 

Să examinăm, Alteță, împreună nevoia scrisorii 
ce mi-aţi adresat, şi dacă prin acsastă urmare 
sa ajuns la telul ce Înnalta Poartă a putut să-şi 
propuie, adecă: a sustinea acţiunea, unui Guvern 
regulat şi a menținea; neatinse acele principiă de 
autoritate, al căror respect interesează de 0 po- 
trivă securitatea, Imperiului Otoman și liniştea, 
României. 

“Alteța Voastră ați fost unul din semnatarii ac- 
tului internaţional de la 19 August 1858; aţi 
avut, un rol considerăbil şi foarte activ în con- | 
ferinta de la Paris și aţi veghiat totdeauna cu 
stricteță la respectul unei opere care, în mare 
parte, este a sa, și ale cării stipulaţii sînt, fără, 
îndoială, pururea, presente memoriei sale. Mă văd 
silit a aduce aminte aici că Principastele-Unite, 
în termenii formali aj Convenţiei, se administreză 
liber și fără de tot amestecul Înaltei Porţi; şi,
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dacă augusta, Curte suzerană are dreptul de a 

- provoca, măsuri de ordine publică în Romănia, 
este atunci numai cînd ordinea ar fi fost com- 
promisă și, al doilea, cînd ar fi urmat înţelegere 
între înalta Poartă şi Curțile garante. Aşa, dar, 
pe de o parte privind lucrurile precum ele au 
urmat în adevăr, și examinînd cu un ochii se- 
rios şi nepărtenitor mișcarea neînsemnată care a 
avut de pretext niște măsuri de igienă în ana- 

logie cu acelea ce ai fost luate şi la Constan- 

tinopol la, venirea, holerei, să ne întrebăm, fost-a 
oare ordinea publică compromisă prin o aşa în- 
cercare? Iar, pe de altă parte, nu-mi este încu- 
noştiinţat să fi urmat vre-o înţelegere interna- 
țională în' această chestie. 

Deci nu pot pricepe care să fie causa și telui 

„scrisorii Alteţei Voastre. | 
Deşi mă mir că evenimentele -din 3 (15) Au- 

gust au putut inspira vii îngrijiri Guvernului Im- 

perial, tot aş putea-o înţelege dacă depeşa care 

a făcut cunoscute la Constantinopol actele a 

cîțiva sedițioşi nu ar fi anunţat tot în:același 

timp şi represiunea desăvîrşită a acelei încercări 

de desordine. Însă ce nu-mi pot explica este că 

îngrijirile Alteţei Voastre nu i-ai inspirat decît 

un blam Guvernului Mie, precum și măsurilor 

„cu care sa închezăşuit liniștea publică. 
Fără îndoială, Alteță, pătrunderea, voastră, atît 

de dovedită, a fost astă dată înşelată. Fără de-
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plina cunoștință a faptelor, lipsit de informaţii 
"directe, voi v'aţi rostit, nu mă îndoiesc, în bună 

credinţă, întrun fel care ar aduce, de nu aş avea 

cuvenita privighere, greutăţi pe care nu le-aţă 

presupus; şi scrisoarea voastră ar putea, fără 

nicio îndoială, să fie răstălmăcită de către cei 

interesață ca o adevărată încurajate. 
Întradevăr, sar putea crede, după zisele Alteței 

Voastre, că evenimentele din 3 (15) August ai 

avut o netăgăduită importanţă politică; ele nu 
mai sînt în ochii săi o neînsemnată mişcare, ci 

o revoluţie şi toată Romănia sculată în contra 

Guvernului Miei: o expresie brutală a unei nemul- 

Pumâri generale. 

Nu s6 poate âdmite asemenea, consecinţi grave, 
din un incident local ce se produce pretutindeni, 

ce sa produs nu de mult, tot pentru asemenea 

neînsemnătare causă, la Miinchen, la Barcelona, 

ceia ce nu dovedeşte nimica în contra Guvernelor 

din Bavaria şi Spania. 

Deci contestez caracterul general ce Alteța 

Voastră atribuie evenimentelor din 3 (15) Au- 
gust. Atitudinea locuitorilor Capitalei, în ziua 

aceia, mărturisirile culese din toate punctele te- 
ritoriului dovedesc, din potrivă, că poporul ro- 

miîn răspinge cu indignare şi energie orice în- 
cercare în contra instituțiunilor ţerii. Aceste ma- 

nifestări așa, de vederate vor fi primite, nu mă 

îndoiesc, cu plăcere de Alteta Voastră, căci ele
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vor linişti îngrijările sale, şi-i vor îndeplini do- rințile, aducindu-i încredințarea că nicio sămință de desafecțiune Publică nu este în spiritul inteli- gentelor noastre populaţiuni. i 
Cu părere de Tău, dar, mă văd silit a arăta Alteţei Voastre că a fost înşelată asupra carac- terului și gravităţii, evenimentelor din 3 (15) Au- gust, și că ea a primit cu prea multă încredere niște amăgiri de care s'ar fi putut feri. 
La ce izvor Alteța Voastră s'a, inspirat? Nu ştiă: însă este sigur că nu ați cerut nicio infor- maţie Guvernului mieti, că ați fost rău înștiințat asupra principiului sediţiunii şi că nu aţi știut nici cum că acest incidenţ putea, fi exploatat, dacă autoritatea sar fi arătat “slabă, de tot ce este ostil ordinii de lucruri instituite de Conven- țiune. 

Nu-mi pot tălmăci altfel grăbirea ce Alteța Voastră aţi pus-o cînd aţi judecat nişte evenimente 
pe care nu le puteaţi aprecia, și aţi aruncat, fără, o mai întinsă, cercetare, desaprobarea asupra, unui Guvern pe care Înnalta, Poartă adesea l-a lăudat pentru silințile, tendinţile Şi progresele 
sale; căci, “după cum însuși ziceţi, nu cunoaşteţi 
causele. 

Nu sînt dar în drept a mă mira, dacă, Alteța Voastră nu aţă găsit decit a vă, tingui de auto- itățile care au ştiut a menținea, ordinea publică > Aş fi înţeles mult mai ușor ca Alteța Voastră
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să se fi felicitat de un act de vigoare, ale căruia, 
bune consecinţi Puterile garante, și mai vîrtos 
Înnalta, Poaită, le pot aprecia în privirea menţi- 
neril liniştii generale în Orient. Alteța Voastră 
nu aţi uitat, fără îndoială, că în anii din urmă 
solicitudinea Guvernului Imperial s'a exercitat 
pururea întrun fel cu totul opus aceluia, ce sar 
presupune că voiță a urmă astăzi. 

De cîte ori Înnalta Poartă, pe temeri fără în- 
semnătate, pentru un discurs imprudent al unora 
din deputaţii fostelor Camere, spre pildă, nu s'a 
plins că Guvernul mieă tolera, zgomotoasele agi- 
taţii în foastele Camere şi iritrigile unor oameni 
supt rele influențe! Şi, atunci cînd idei de ne- 
orînduială erai veghiat propovăduite, ca un în- 
demn la desordinea ce izbucnia a doua zi, Vă 
miraţă că Guvernul mică a reprimat prin putere 
așa de periculoase încercări ! 

Trebuit-a, în ziua aceia, să se lase turburătorilor 
o liberă acţiune? Şi, presupuind că Guvernul 
miei să nu-şi fi făcut datoria sa, cine sar fi în- 
sărcinat a restabili ordinea într adevăr atunci 
compromisă ? 

Înnalta, Poartă, fără, îndoială, împreună cu Pu: 
terile garante ? 

Dumnezeii să ferească, Alteță, ca Înnalta Poartă 
să fie constrînsă la această, necesitate, căci atunci 
ar fi atrasă în niște complicaţii ale căror conse- 
cințe sînt afară de orice prevedere omenească.
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Aici socot de nevoie a aminti Alteţei Voastre 
ceia. ce am avut plăcere a zice către toţi înnalții 
funcţionari, otomani în Constantinopol asupra ne- 
cesităţii unei strînse și sincere înțelegeri între 
Înnalta, Poastă şi Principatele-Unite. Vedeţi tot- 
deauna cu an ochiu mulțămit, ziceam, evenimentele 
și actele ce pot mări prosperitatea României. A vi- 
dica pe Romini, a consolida instituțiile lor, a încu- 
vraja desviilivea puteriy lor, a, dirige “aspirațiile lor, 
a menținea privilegiile lor, îmunitățile lor, a face să 
sc respecteze drepturile lor, pentru ca şi ei să știe 
mai bine a respecta «drepturile altora, este a: lucra 

„tot atît de bine în interesul Imperiului „Otoman, pe 
cît în acel al României înseși; este a da tot de odată 
Romăniei. închezeşui ri serioase pentru a sa liniște și 
înflorire, ir Înperiului Otoman asemenea încheză- 
Știri, nu mai puțin seriouse, pentru securitatea și 
puterea sa. 

Cu Domni cărora Înnalta Poartă nu știa tot- 
deauna « li menaja drepturile și dignitatea, Bu- 
cureștii şi Iașii erai nevoiți a căuta razimul lor în 
influențe exterioare; nu. este trebuință a aduce aminte 
care ai fost resultatele acestei politice. Dar că, ca 
"Domn care înţelege ca Romănia să se bucure deplin 
de drepturiie de autonomie și de îndependență înte- 
vioară, dobîndite țerii din vechime (ab antiquo), drep- 
furi recunoscute și consfințite prin tratatul de Paris 
și prin Convenţie, și care vrea să vespecteze, cum aim 
proclamat-o şi dovedit-o, în toate circumstanțele, niște



    

    

  

legături de o potrivă de folositoare Imperiului. Oto-: 
man şi Principatelor- Unite; ca un Domn care va 
Ji sigur de a găsi la Constantinopol. considerația 
cuvenităg [eri îi ce el vepresintă, precum, şi. acea a po- 

_ sițiunii sale personal, Înnalta Poartă va putea, tot- 
deaună conta pe homânia, şi niciodată vre-o pri 
mejdie nu i-ar veni din partea Romilor. 

Așa a fost odinioară, ziceam încă, politica tradi- 
țională a Divanului. Să-și armice ochii Guvernul | 
Imperial în trecut, și să- şi aducă aminte care ad 

 Jost relațiile Înnaltei Porţi cu întiiă Domni romîni, 
ci ai căutat închezășuirea lor în suzeranitate; va, 
culege mari învățăminte din înțeleapta, și pătruneci- 9 p 
toarea politică a glorioșilor Sultană din veacurile al 
AV-lea şi al XVI-lea; va înțelege cît era socotită de 
prețioasă atunci. existența Moldovei și a Valahiei, ca , 
State, pentru Imperiul Otoman, și pentru ce Sultanii 
Baiazid I-it, Mohamed al ÎI-lea, Selim Lia și Soli- 
nah al II-lea, departe de a alătura Principatele cu alte 
posesii ale lor, departe de a înnăbuși o naționalitate 
care ar fi putut fi la discreția puternicelor. lor arme, ait 
vrut, din potrivă, să-și facă din ele un zid de apă- 
are, să respecte a lor independenţă interioară și să. 
întărească autonomia și privilegiile poboruluă romîn, 

Şi astăzi, voiă tinea, tot acelaşi limbagiu Alteţei. 
Voastre. Situaţia reciprocă a Imperiului - Otoman 
şi a  Principatelor-Unite nu sa schimbat; situaţia 
lor comună, exterioară e tot aceia; interesele lor 
sint tot aşa de stiîns legate ca, în trecuţ.. După | 
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socotința mea, orice desordine ce ar amenința, i- 
niștea publică în Romănia, orice primejdie care! 
ar amenința pămîntul sai autonomia noastră 
sînt, asemenea, amenințări pentru Imperiul Otoman. 

Pentru aceasta dar, nu voii avea, niciodată, 
neiertata slăbiciune de a, lăsa, Înnaltei Porţi grija 

"de a lua, în asemenea cas, măsurile concertate 
ce Convenţia îi impune. Bi înţeleg may înnalt şi 
mai cu dignitate datoriile mele. 
_Şi, pentru a vorbi cea de pe urma, dată,de trista, 
zi de 3 August, să ne felicităm împreună că de- 
sordinea. a fost aşa de grabnic oprită. ” 

Și mie mi-a părut tot așa de răă cft și oricăruia 
de asprimile ce aii trebuit a se desvăli, încii, ri- 
dicîndu-mă cu Alteța, Voastră, în sferele, filosofiei, 
doresc şi ei ca puterea să nu devie singurul 
mijloc de potolire în lumea, aceasta, și, cu toate 
acestea, nu mă sfiesc a vă declara, că, de cîte 
oră un fapt se va, înfăţişa, înnaintea mea ca, eve- 
nimentele. de la 3 August, adecă: de cîte ori 
uneltiri primejdioase vor pune în pericol institu- 
țiile eri, voiă şti a răspunde la, încrederea, po- 
porului romîn şi la dorinţile sale, menţinînd cu 
energie ordinea publică; că, de cîte ori liniștea, 
Romăniei va fi compromisă, ori de unde-ar veni 
primejdia, Ei nu voii consulta decît datoria, mea, 
drepturile mele şi interesele noastre comune. 

Îmi iubesc prea mult țara, înțeleg prea mult 
„valoarea legăturilor noastre cu Înnalta, Poartă şi  
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ale sale legitime preocupaţii, pentru a le sa- 

crifica vre-odată, unei îngrijiri de o responsabi- 
litate pe care voii şti purusea,. a o primii, oricât 

ar putea fi ea de grea. Alteța Voastră, însăşi a 
putut mai de multe oră să se convingă în lunga 

sa carieră că raţiunea politică are mari şi grele 

nevoi şi că sînt momente unde datoria se im- 
purie cu străşnicie spiritelor celor mai înduplecaite 

la blindeţă,.. | 
Stirşind, Alteță, vă arăt adînca mea părere de 

răă pentru un incident care sper că nu va altera. . 

nişte raporturi personale ce am dorit totdeauna, 

a menținea. Alteța Voastră va reveni în curînd, 

Ei nu mă îndoiesc, la nişte aprecieri mai. po- 

trivite asupra, situaţiei Principaitelor-Unite; am 
drept dovadă Înnalta Sa inteligenţă şi solicitu- 
dinea de care tot lealul executor al voinţilor 

“Maiestăţii Sale Imperiale trebuie a fi insuflat 
pentru Romini. 

„Cât pentru mine, Alteță, pururea m'am povăţuit 
şi pururea mă voii povățui, în actele mele, numai - 

de interesele ţerli mele, şi aceste interese sînt 

în ochii miei nedespărţite de acelea, ale Imperiului 

Otoman. Vreaii a vă zice că, pătruns de îndato- - 
ririle mele; și ca Principe, şi ca Romiîn, voii 
pune toate. silinţile pentru a întreținea cu Înnalta 
Poartă, acele relaţiuni intime de ale căror foloase 

reciproce era așa de viu încredințaț, în anul tre- 

cut, spiritul atit de luminat al Alteţei Voastre,



  

Revie acele oare de încredere ! 
Guvernul Înnaltei Porţi mă va găsi totdeauna: 

inspirat 'de aceleaşi sentimente care mi-ati atras 
încredinţără așa, de strălucite ale bunei voințe 
perşonala a " Maiestăţii Sale Imperiale Sultanul, 
Augustul nostru Suzeran, şi ale viei sale solici- 
tudini pentru Romănia. 

Primiţă, Alteță, încredințarea Înnaltei mele con- 
sideraţii. . 

Alexandru Ioan. 

LXXXV. 
(1866. 

lată şi cea din urmă declaraţie publică a ma- relui Domn (16 lanuar 1866; cu prilejul pre- sintării răspunsului la Mesagiu). 
Ediţie”: _Ibid, p.4202-4. 

Domnule Președinte, 
Domnilor Deputaţi, 

 Mulţămese Adunării pentru simţimintele ce-mi 
" exprimă. şi o felicitez tot odată că ea sa pătruns 
"de urgenţa, stabilimentelor și marilor lucrări .de- 
cretate în intervalul sesiunilor, în virtutea. Sta- 
tutului. , 

Cu părere de răti, însă, mă văd silit a aminti 
că saii încercat a se discuta, chestiuni ce nu sînt 

„de competința Adunării. Naţiunea-Romînă a, pri-



   
mit în uhanimitate noile instituţiuni, folositoare, 
care hotărăsc întrun mod positiv. drepturile şi 
atribuţiunile fiecării puteri. Ar fi țrist şi periculos 
cînd în vre una din aceste puteri ale Statului 
ar urmă încercări de încălcare asupra atribuțiu- 
nilor celorlalte: căci atunci s! ar compromite echi- 
librul ce Adunarea, în adresa. ce-mi „aduce, apre- 
ciază cu înțelepciune ca. cea mai trainică garanție 
a proprietăţii publice. 

În cele din urmă şedinţe s'asi emis idei şi s'ast 
ridicat chestiuni cu totul străine de deşbaterile 
de care Adunarea era, ocupaţă. Constituţia, noastră 

- are regulele ei determinate. Nimănui nu-i este 
"+ “permis a se abate de la ele. Făcînd. din expri- 

- marea unor dorinti obiect de discuțiune, s'a uitat 
că, după art. XII din Statut, asemenea dorinţi 
are drept să le formuleze comisiunea, mixtă a 
Senatului și a Camerei, care în fiecare ân în- 

- cheie lucrările parlamentare. 
- Îmi place a crede, împreună cu d-voastră, dom- 

„nilor Deputaţă, eă buna înțelegere, ce pururea, a, 
: domnit, între 'Tron şi ţară, va domni pururea, 
; între Tron Și Adunare. E. destul să vă aduceţi 
„aminte că sînteţi represintanţii unei stări de lu- 
4 eruri nouă, care s'a; aclamat de Romănia întreagă. 
La discuţia budgetelor aveţi un- cîmp în- 
tins pentru activitatea d-voastră: acolo controlul 

“d-voastră, cu osebire, poate, şi trebuie să se exer- 
: citeze, Ei mă voiă bucura, văzindu-vă «Că cerce- 

  

  

          

   

     

     



    

„-taţă cu cea mai mare îngrijire anevoinţile. şi în- 
chipuirile ţeri!, şi că controlaţi cu cea mai scru- 

“puloasă luare aminte întrebuinţarea banilor pu- 
blică.- " | | o 

Pe acest temeii voiu fi pururea cu d-voastră, 
primind cu recunoştinţă luminile ce veţi împăr- 

tăși Guvernului miei, şi mă voit simţi prea, fe- 
ricit dacă, cu concursul ce-mi promite Adunarea, 

voiii putea, ridica, starea finanțelor noastre și în- - 
chizășlui prosperitatea iubitei noastre patrii. 

Li 

— Sriuşir — 
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