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MIHAI VITEAZUL 

Qlesanaroera fiul lui Bogdan Lăpușneanu : 
și al doilea Domn de origine moldovenească 

în București, fu ridicat la 8 Septembre 1593 spre 
a fi dus la Constantinopol de ceauşul Sultanului. 
Fusese numit în Iulie 1592, — în 'Țara-Romănească, 
fiind-că nu putuşe rămînea în Moldova, unde fu: 
sese numit întăiii. Creditorii nemulțămiţi ai lui 

“Aron-Vodă adusese această, schimbare, cu totul 

„fără importanţă : pentru cine numise şi pentru cine 

fusese numit, ambele Scaune domnești erai același 
lucru. | 

Alexandru domnise deci vre-o trei-spre-zece 

luni.- Înlocuise pe alt Moldovean, pe Ștefan fiul 
„lui Ion Vodă cel Cumplit, şi acestălalt avuse chi- 
verniseala un timp ceva mai scurt şi decît atîta. 
În mai puţin de trei ani se schimbase doi Domni. 

și țara avuse să plătească trei cumpărături de 

Domnie. Ultimul cumpărător, Mihai-Vodă, era un 
fii natural al lui Pătraşeu-cel-Bun. Născut, la 1558, 
el a trăit o tinereță fericită, ascunzînd origina sa 
şi pretenţiile la care ea îi dădea dreptul. El nu 
figurează în Divanul fratelui săi Petru Cercel și
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nu-și legă norocul de schimbătorul 1 noroc al aces- 

tuia. Din contra, supt Mihnea al Il, care făcea parte 

din familia, Mirceştilor, dușmană familiei sale, Mihai 

-fa bine privit, dăruit cu boierie, însărcinat cu „is- 

prăvnicii“ Domnești. Supt succesorii lui Mihnea, el 

ajunse Mare- Postelnic, apoi Mare-Ban al Craiovei, 

„cea, mai înnaltă treaptă a boieriei muntene. Începînd 

a fi considerat ca un Domn posibil, unul din oa- 

menii cei mai puternici de la Poartă, Banul Iani, 

care făcuse și scosese mulți Domni, îl chemă la - 

Constantinopole pentru a-i da Scaunul: mama lui 

Mihai era sora lui Iani, un Cantacuzino, fi al ve- 

stitului Şaitan-Ogtu. “Priiă în cale, el fu adus la 

| București şi osîndit la moarte. Un accident îi scăpă 

viaţa: .pe drumul spre locul: de osîndă, spune o 

tradiţie, el izbuti a se refugia în Biserica Albă din 

acest, oraş; calăul se înspăimîntă de măreția con- 

damnatului şi lăsă din mînă arma, pe care nimeni 

nu cuteză s'o ridice, afirmă-un curtean al Domnu- 

Jai. Ori-cum, aceasta-l mîntui: Mihai aduse înnain- 

tea lui Alexandru 12 boieri, cari jurară, după obi- . 

ceiul timpului, că Banul merită credință cînd asi- 

gură că nu e fit de Domn. Prigonit din noii după. 

iertare, Mihai fugi în Ardeal, luă scrisori de reco- 

mahdaţie de la Sigismund și, ajuns la Poartă, găsi 

bani prin mijlocul lui Iani, lui Andronic, tot așa 

de puternicul frate al acestuia, şi al ambasadorului 

" englez. Așa ajunse Domn Mihai iteazul, cumpă- 

rînd cu bani tronul pe care era să-l apere cu sabia. 

Revolta lui şi a vecinului săi din Moldova, 

Aron-Vodă, un bastard al lui Alexandru Lăpușnea- 

%



nu, e unul din faptele cele mai importante din istoria 
Rominilor. În ea- ea-și găsește izvorul situaţia neaştep- 

tat de însemnată pe care o dobîndese ţerile romîne, 

Muntenia în rîndul întăi, timp de peste zece ani 

de zile, în ea reabilitarea morală și militară a nea- 
mului şi influența politică şi culturală pe care Ro- 
miînii din ambele principate o căpătară asupra 
Orientului creştin în secolul al XVII. Căutarea 
rădăcinilor acestui fapt e deci o sarcină cu desă- 
vîrşire necesară. | 

Mihai- Vodă şi Aron se răsculară înnainte de - 

toate Bind-că cel d'intăit era o natură deosebită de 

a predecesorilor săi, care hu se putea mulțămi cu 

ceia, ce ajungea altora şi nu putea îughiți ceia ce 
aceştia înghiţiaii viaţa Lor întreagă: fiind-că cel de-al 
doilea; avuse o dureroasă experienţă de mazilie pe 
care nu voiă s'0 mai repete întrun timp care nu 
putea fi decît foarte scurt. Mihai era apoi dintr'o 

familie, în care iubirea pentru arme era ereditară, 

dintr'o familie luxoasă. dorită de fast și de pompe, 
dintr'o familie care pricinuise multe neplăceriă Tur- 

cilor şi întreținuse necontenite legături cu creştină- 

tatea. Fiul cavalerescului Pătraşeu-cel-Bun, fratele 

poetului și gramaiicului Petru- Cercel, scoborîtorul 

după mamă al Cantacuzinilor nu putea fi un Mih- 

nea, sati: un Petru-Șchiopul oare-care. 
Dar credem că această cauză accidentală n'a 

fost singura cauză. Între Mihai şi Aron eraii evi- 

„dente deosebiri şi, totuși, amindoi făcură același 

lucru. Mîna a trebuit deci să li fie forțată: unuia 

mai mult, firește, altuia mai puțin, după însuşirile 

fie-căruia. I-a silit la răscoală, şi pe unul şi pe
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altul, o anumită situaţie interioară, a țerii şi i-a în- 
curajat să perziste o anumită situaţie europeană. 

Cumpărările de tron țineaii scump: rapoartele 
de ambasadă din Constantinopol, mai ales cele 

_ imperiale şi venețiene, dai sume mari, mai mult 
Sail mai puţin exacte. Dar avem o socoteală si- 
gură, pe care ne putem răzima, pe deplin. Unul 
dintre diplomaţii lui Mihai-Viteazul, Petru Ar- 
meanul, autor de cronică pierdută în cea mai 
mare parte, ni dă într'un fragment, păstrat cheltu- 
ielile făcute cu ridicarea acestuia în Scaun: noul 
Domn împrumutase. 400,000 de taleri, pe cari îi îm. 
părțise ast-fel: lui Sinan-Pașa, Mare-Vizir, 20,000 
de galbeni, iar restul Vizirilor din Divan și Paşi- 
lor cu influenţă. 

Sarcina împrumutului nu apăsa însă asu- 
pra împrumutătorului. Cu creditorii, compuși din 
Greci, Evrei, Armeni, Turci, oamenii de afaceri 
ai Constantinopolei, se proceda ast-fel. Chitanţele 
ce li se dădeau îi autoriza une-ori a-și lua plata 
în natură, trimeţind gelepi, cari să ridice oile și 
vitele ce reveniati Domniei. Alte ori, banii tre- 
buiali să fie restituiţi în monedă. Pentru a controla 
întrebuințarea, veniturilor țerii, pentru a suprave- 
ghia intrarea banilor în Vistierie sau a-și aduna 
turmele, creditorii: trimeteaii agenți saii veniai în 
persoană de se stabiliaii la Curte sat în orașul de 
reședință. Domnul, care trebuia să facă faţă, în- 
tr'un timp scurt, la atâtea îndatoriri față cu Poarta, 
— haraciul anual, prezenturile rămase în urmă —, 
îi ţinea cu tainuri probabil, îă îngrijia şi-i cruța, cu
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deosebire: erai o castă privilegiată, o adunătură 

intangibilă de străini lacomi, cari, neputind recă- 

păta “capitalul, luai după prețuirea lor proprie 

venitul. Nimene nu îndrăznia să se atingă de acești 

jefuitori cu contract, de acești autori de veșnice 

neorînduieli, cari se știati mai tari decât debito- 

rul lor şi nu se sfiaui so şi arăte. Voevodul care 

sar fi șimţit jignit de brutalitatea acestor stăpîni 

de mîna a doua, trebuia să se gîndească la dove- 

zile de influență pe care ei le dăduse: destituit 

de leniceri, cari-și aveai, la ei, la cazarmă, omul 

lor, Aron fusese restabilit de aceşti creditori, cari 

venise cu el la Constantinopol și ceruse cu scan- 

Gal Sultanului plata datoriilor Domnului sai .con- 

firmarea acestuia pănă la plată. 

Într'un an însă nu se puteau plăti, ori câtă 

dibăcie ar fi avut slujitorii, sute de mii de gal- 

beni. Boierii, a căror nemulțămire era în oare 

care cazuri ținută în samă, trebuiaii cruțați; alt-fel, 

ei pribegiaii, ca şi dînșii pribegia țara, „se risi- 

pia“. O parte, — când Domnia era scurtă: cea, mai 

mare parte, — din datorii rămîneaii neplătite. Dom- 

nul mazilit, pentru o cauză saii pentru alta, — de 

obiceiii fiind-că se găsia un altul care să ofere mai . 

mult,— nu intra totuși, la Constantinopol, în închi- 

soare pentru datorii. Succesorul oferia totdeauna 

și plata datornicilor neplătiți ai celui pe care-l 

înlocuia. Se făcuse o normă, un principiu, pe acest 

timp, că datoriile sînt ale Scaunului, că le plătește 

ţara, oră-cine ar ocupa momentan acest Scaun. 

Cemult, — şi aceasta ar explica nemulțămirile cre- 

ditorilor cu schimbările, — se reduceaii aceste da- 
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torii sati se înlăturaii convențiile verbale. Dacă 

ast-fel responzabilitatea Domnilor se făcea mai 
ușoară și situaţia lor mai bună, pentru țară obi- 

ceiul era o calamitate. 

În 1593, în adevăr, mai rămăsese poate da- 

toriă de-ale lui Mihnea, rămăsese, de sigur, aproape 

întreagă sarcina, datoriilor celor doi Domni din 

urmă, şi noul numit, acela care era să caute o so- 

luţie cu armele, aducea și el datorii nouă. Mihai 

putea să fie ofensat de purtarea Curţii. de credi- 

ioră, din ce în te în mai mare, ruşinat de atot- 

puternicia ei, dar pentru el situaţia financiară nu 

era atît de înspăimîntătoare ca pentru supușii săi. 

El avea o dezlegare pentru problemă, de şi o 

dezlegare neplăcută: mazilia, cea de la Poartă, for- 

țată, saii cea de bună voie, de la sine, exilul. Pe- . 

tru Șchiopul trăia în liniște ultimii săi ani în Tirol 

şi Mihnea al ea era un Paşă fericit la Dunărea tur- 

cească. Dar Moldova Și Para Romănească trebuiaii 

să plătească datoriile amîndurora, — datorii pe 

care ei le şi uitase poate. 

Cele spuse pănă aici explică în parte nemul- 

țămirea, desperarea — cuvîntul nu e prea tare — de 

care eraii cuprinse raielele Sultanului din ambele 

eri dunărene la suirea pe tron a lui Mihai-Vi- 

teazul. Dar am vorbit, încă numai de sarcinile ex- 

traordinare, de sarcinile de Domnie nouă, adunate, 

capitalizate de schimbările răpezi ale Voevozilor. 

Dar sînt şi akele, sarcinile obișnuite, sarcinile de 

tribut, sarcinile de furnituri, care trebuie înşirate 

„şi acelea pentru a desăvîrși tabloul.
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Logofătul lui Mihai-Viteazul, bătrînul Teodo- 

sie, a dat un „izvod“ oficial, cum se zicea pe atunci, 

unui Silezian, care trecea prin 'Țara-Romănească, 

în drumul spre Constantinopol, un izvod despre 

ultimii ani din istoria acesteia, și izvodul, tradus 

în latineşte din polona negociatorului Andrei Ta- 

ranowski şi întregit, a ajuns pănă la noi, printr'o 

broşură, reprodusă de mai multe ori. În. această 

operă a lui Baltazar Walter, călătorul silezian, pe 

care „o aprobase însuși Domnul“, cetim: „Numai 

Domnul erii-Romăneşti dă la o tonă de aur, 

20,000 de oi, 2,000 de cai, 10,000 de măsură mari 

de grîu, tot atîta orz, mult unt, apoi, şi miere“. 

Din rapoarte venețiene şi din alte izvoare ştim că 

Moldova plătea ceva mai mult decit 80,000 de gal- 

beni. Din acelâaşi izvoare venețiene, putem scoate o 

prețuire de 60,000 de galbeni pentru tributul mun- 

tean între anii, 1590 și 1594. Această sumă trebuia 

să se perceapă anual, dar Domnii se deprinsese 

a, strînge birul, darea destinată acestui haracii, de 

mai multe ori în același an. - . 
Si atâta nu ajunge pentru a ni face o idee 

potrivită a situaţiei. Haraciul nu se trimetea sin- 

„gur, ci totdeauna întovărăşit de daruri, multe și 

pentru toată lumea. Avem socoteala acestor da-" 

ruri pentru Ardeal, și putem judeca după aceasta. 

Transilvania plătia supt „regele loan“ 10,000 de 

galbeni: după răscoala lui Bekes, tributul provin- 

oiei fu crescut de. Voevodul Ștefan cu alte 5,000. 

Se adăugeaii darurile în natură Sultanului, şi apoi: 

5,000 de taleri Marelui-Vizir, 1,000 Vizirului al 

doilea, cîte 300 celorlalți viziri, apoi prezenturi - 
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mai mărunte Nisangiului, ceaușşilor, beglerbegilor, 
capigi-başilor, Agei Ienicerilor și altora. De unde 

ieșia că, în timpuri obișnuite, cînd nu era nici o 
schimbare de demnitari, Ardealul avea 60,000 de 

taleri de cheltuieli cu daruri, pe lîngă tribut. 
Veniaii furniturile : acestea se plătiai în tim- 

purile vechi. Pe la jumătatea secolului al XVI, 

Turcii, cerînd cantități mari de provizii, dădea 

şese aspri pe chila de orz. Oprind pe Domn de 

a trimete vitele peste graniţă în Polonia, Sultanul 
îi poroncia să le trimeată la scale, pentru folosul 

vînzătorilor. Gelepii, cari veniaii în ţară pentru furni- 
turile de carne ale Capitalei turceşti, veniaii cu bani 
sai adunaii vite pentru banii pe cari îi împrumu- 

tase altă dată Domnului. Dar. fără îndoială — și 
avem dovada pentru furnitura de grîne pome- 

“niţă —, cumpărătura era mai mult-o favoare decit 
un folos. 

În secolul al XVII, cu Domniile lungi şi re- 
lativ paşnice, principatele se puteaii numi țeri bo- 
gate și puteai suporta fără a fi strivite sarcini 
grele. Dar âcelea erai timpuri de linişte, de pace 

asigurată, pe cînd, pănă la Mihnea al Il* încă, 
Ţara-Romănească suferea de flagelul pribegilor şi 
toată Domnia, lui Petru-Șehiopul, predecesorul 
imediat al răsculatului Aron, nu e decit o istorie 

de năvăliri căzăceşti, de jaf şi de pradă din par- 
tea, acestor strășnici vecini. Cînd nu eraii Cazacii 
în Moldova, cea mai neliniștită din cele două 

eri, eraii expedițiile de represiune ale Turcilor şi 
Tatarilor, treceri de beglerbegi, prezenturi de 
“făcut Hanilor la hotare; cînd dușmanii veșnici se 

*
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împăcait pentru moment, Moldova se vedea silită 

să plătească răscumpărarea, pentru Polonii cari-i 

trimesese flagelul căzăcesc. 
Aşa, stăteau lucrurile cînd Mihai-Vodă văzu 

că nu poate domni și voi totuși să domnească, cînd 

Aron-Vodă, care nu uitase spaima din 1592, visă 

un tron asigurat, supt protecţia imperială și cuteză 

să ridice arma contra Sultanului, cînd amîndoi 

Domnii ascultară îndemnul de răscoală care venia 

din Ardeal. Spre această răscoală Domnii erati 

mâînaţi de ambiţie, ţara de nevoie. Mina lui Aron, 

care nu era un războinic, fu forțată, de sigur, şi 

ştim din două dovezi că Mihai nu impuse dezlipi- 

rea, de Turci unor supuşi cari i-o cereait. Un bio- 

graf al marelui Voevod serie: „Şi începură Turcii a 

coprinde Țara-Romănească și a-şi face lăcașuri și 
mecetură, şi începură a țipa, creştinii de nevoia 

Turecilor, în cât însuși Mihai-Vodă cu toți boierii 
se închisese de răul Turcilor şi multă vreame cre- 

ştinii zicea, doar se vor potoli Turcii de asupră-le. 

Jar ei mai mult răi făcea, că începuse a călcare 

țara şi leagea creștinilor. Şi se strînse toţi boiarii - 

mari şi mici din toată țara și se svătuiră cum vor 

face să izbăvească Dumnezeii ţara, din mîinile pă- 

gînilor. Şi, dacă văzură că într” alt chip. nu se vor 

putea izbăvi, deacii ei ziseră: numai cu bărbăţie 

să redice sabie asupra vrăjmaşilor“. După ştiri 
din Ardeal, Papa serie unui legat că nu numai 
Domnul, ci şi supușii săi, sînt atît de dispuşă să 

se unească cu Ardealul, în cît cel d'intăii și-ar 
pierde tronul, împotrivindu-se.



O răscoală contra Tureilor era un act foarte - 
îndrăzneţ: trebuia, să aibă bune speranțe un tri- 
butar ca să-l întreprindă. Ion-Vodă se răzimase pe 

Cazaci, dar aceştia slăbise ca neastîmpăr şi încre- 
dere întrînşii la sfirşitul secolului al XVI, şi 
apoi exemplul lui, al pretendenţilor din familia sa 

şi din a lui Alexandru Lăpuşneanu nu era îndem- 
nător.. Evenimentele politice întîmplate în Europa 
maj depărtată, cît şi la hotarele chiar ale princi- 

patelor, făcură să se spereze din partea Domnilor 

romîni -un capăt bun pentru răscoala lor. 

Imperiul german n'a încheiat pănă în. secolul 

al XVIUI* nici o pace cu Turcii, ci numai armis- 
tiţii. Cei doi Împărați, creştinul din Praga și pă- 
gînul din Constantinopol, nu se puteai împăca 

limpede nici-o dată. Chiar în timpul armistiţiilor, 
războiul ardea înfundat la toate graniţele. Dacă 
Împăratul nu se bătea cu Padișahul, se ciocniaii 

zilnic 'spahiii Paşei de Bosnia cu nobilii din Cro- 

aţia, şi Slavonia, de la „graniță vindică“, ostașii 

Pagei din Buda cu haiducii creştini de la notarul 

panonic. Cînd Turcii credeai împrejurările potri- 

vite, un pretext, se găsia ușor în aceste conflicte 

de graniţă, și lupta făţişă se redeschidea. Din 1592 
încă, ciocnirile de hotar către Bosnia făceaii să se 

“prevadă războiul. Polonii părăsise față cu Turcii 

supt Sigismund al Ill'* ori-ce serupul de demni- 

tate, pusese frîu Cazăcilor, dăduse la Constanti- 

nopol darul de zibeline cari li se ceruse, acordase 

iarăşi tributul reclamat de Tatari. Pacea cu Perșii 

mintuise pe Sultan de grija din Asia, cea, mai se-
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rioasă din cîte le avuse. Vechile socoteli cu „Re- 

gele de la Buda“ trebuiaii răfuite. Numirea ca 

Mare-Vizir a lui Sinan-Paşa era însăși o declara- 

ţie de războiu. Lupta de la Sissek, în care Paşa . 

Hassan de Bosnia rămase pe cîmpul de luptă, fu 

urmată de plecarea din Constantinopole a Marelui- 

Vizir, plecare care fu un. adevărat, triumf. | 

Războiul fiind început, cererile de ajutoare, 

provizii, contingente, servicii începură să ploaie 

asupra, tributarilor. Nevoile războiului cu Perșii 

adusese schimbarea lui Mihnea cu Cercel și a lui 

Cercel cu Mihnea. Nevoile noului conflict aduseră 

caderea lui Alexandru-cel-Răii și numirea luă Mi- 

hai-Viteazul. Schimbările acestea, ca şi pretenţiile 

de care eraii întovărășite, nu întîimpinară de o cam 

dată -nici o rezistenţă în principate, unde însă ele 

grăbiati- criza provocată de situațiunea financiară. 

Cu totul alt-fel fu în Ardeal. 

Ardealul, ca Stat separat, a fost o creaţiune 

a politicei turcești. Zâpolya fu rege al Ungariei şi 

stăpînitor al Transilvaniei prin graţia lui Soliman 

Magnificul, care, luînd capitala sa celui de-al doi- 

lea Zâpolya, îi dădu în schimb sprijinul prin 

care se menţinu. „Te-am făcut din nobil Voevod 

şi din Voevod rege“, spuneail Turcii lui Ştefan 

Bâthory, cînd el ajunse rege al Poloniei, după ce 

sprijinul turcesc îl susținuse în voevodatul săi 

ardelean. Apărat de Germani și Poloni prin pro-. 

tecţia Sultanului, de încălcările Sultanului prin . 

zona izolantă a principatelor romine, Ardealul 

trăia în liniște „supt umbra, aripilor împărăteşti“.
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Ca rege polon, gloriosul Ştefan Bâthory fu 
de o supunere exemplară față cu voia Turcilor, de 
o supunere aparentă măcar fără nici o greşală. La 

Constantinopol, concesiile regelui îl făcură să scadă 
în opinia Turcilor, provocanți, cînd nu eraii pro- 
vocaţi. Între capetele înfierbîntate din Divanul im- 

perial, eraii unii cari credeaii că ar trebui stabilit 

un beglerbegat în Polonia, altul în Ardeal și altul 
în țerile romănești, se credea de asemenea spi- 
rite — şi Sinan era dintre acelea — că ghiauriă din 
aceste ţeri ar pleca fruntea fără să cîrtească în- 
naintea voinţei împărăteşti. Dacă se făcură şicane 
destule Polonilor, cari erai înfăţișaţi ca supușii şi 
tributarii Sultanului în conversații oficiale, cu atât 
maj multe amaruri trebuiră să înghiţă Ardelenii, 

__mMaă slabi decît vecinii lor şi a căror situaţie de 
vasalitate față cu Poarta era un adevăr. În ulti- 
mele două decenii ale: secolului, Turcii pretinseră 

să impuie Domnii ardeleni ca pe principii romîni 
Şi -să crească tributul după plac. 

Cristofor Bâthory, fratele şi succesorul re- 
"gelu Ștefan, muri în 1581, lăsînd un copil ne- 
vristnic, Sigismund, care-i urmâ. Acest copil, ere- 
scut în mijlocul puterii, hrănit de preceptorii săi 

„ Jezuiţi cu admiraţia, modelelor eroice ale anticităţii, 
încunjurat de o curte de paraziți italieni, cari-i 
vorbiaii numai de glorie şi-l măguliaii, în schim- 
bul tainului, cu speranța că așa ceva ar fi făcut 
și pentru dînsul, ajunse una din cele mai curioase, 
mai desordonate şi mai interesante naturi patolo- 
giice care se pot închipui. 

! Născut la, 1573, Sigismund avea în 1393 abia
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două-zeci de ani. Simptome de ambiţie apăruse 

de -mult încă la dînsul. Cînd unchiul săi din Po- 
lonia muri, precocele tînăr se luptă cu energie 
pentru dobîndirea coroanei regale, dînd bani și 

trimeţind necurmate scrisori şi solii acolo unde 
credea el că.se va hotări lucrul, la Poartă. Con- 

tra lui Sigismund de Suedia, care, cum se ştie, fu 

ales în 1587, el întrebuință toate mijloacele ca- 

lomniei şi înşelării, dar candidatul pe care-l săpă 

mai mult, fiind-că-l credea mai. puternic, fu Maxi- 

milian de Austria. Acesta, ales rege de o partidă 

polonă, fu prins de cancelariul loan Zamoyski, 

care avea de soție pe Grizelida Bâthory, sora 

tînărului Voevod. Aproape fără tranziţie, succesul 

„Suedezului“ şi nepotolita, dorință de lucruri mari, 

care muncia pe Sigismund, îl făcură să-și schimbe 

orientarea politică. Se zvoni la Constantinopol că 

el ar voi să ieie pe o fată a Marelui-Duce de - 

Toscana, oeupat atunci cu visuri de cruciată și cu 

“ organizări de războaie contra „Păgînilor“; apoi 

Turcii auziră că mireasa aleasă de Bâthory ar fi 
o fiică a archiducelui Carol de Stiria: regele Po- 
loniei ar fi luat pe sora acesteia și s'ar fi alcătuit 
o ligă, întărită prin căsătorii, pentru a începe 
lupta, generală a Credincioșilor contra uzurpatori- 
lor Orientului. Ordine severe, repetate, se dădură 

lui Sigismund ca să-şi oprească asemenea, planuri 
nebune şi să se însoare în ţară sau să-și ceară o 

nevastă de la, „Împăratul“ săi, cel din Răsărit, 

Dispoziţiile acestea, ale lui Sigismund erai 
întreţinute cu dibăcie de emisarii pontificali. Cle- 
ment al VIII'*, care ocupa atuncă Scaunul Sfîntu-
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lui Petru, se gîndia la posibilitatea unei cruciate 

și-și dădea toate silințele ca s'o înjghebe. Cru- 

ciata, aceast: sar fi făcut de Papă si Împărat, cu 

sprijioul tuturor catolicilor şi chiar cu al schisma- 

ticilor, cari prin lupta comună contra Turcilor ar 

fi apropiaţi de Biserica Romană şi câștigați de 

dînsa. Ce prestigiu ar fi cîștigat Scaunul roman 

dacă Răsăritul creştin s'ar fi plecat autorităţii sale 

şi Constantinopolul ar fi fost recîştigat supt aus- 

piciile sale ! | 

Un lezuit, care se coboria din una dintre cele 

mai mari familii spaniole, care avuse între stră- 

moșii săi un archiepiscop de Toledo, Alonso Ca- 

rillo, fu însărcinat încă din 1591 cu o misiune la 

Curtea, lui Sigismund, al cărui confesor deveni în 

curînd. Urmară scrisori către Zamoyski, o vizită 

de solie toscană, o călătorie la Cracovia, toate lu- 

cruri semnificative şi al căror înțeles era foarte 

bine prins de Turcă. La 13 Mai Sigismund se în- 

torsese din Polonia, în luna următoare Pașa de 

Bosnia rămînea pe cîmpul de luptă de la Sissek. 

Vremea, se apropia cînd Sigismund putea și tre- 

buia să se hotărească. 

în August 1398, Sinan-Paşa, ajungea la Bel- 

grad. Încă de la începerea războiului, ceauşi por- 

nise în toate părțile după contribuții şi contin- 

gente. Ardealul nu fu cruțat: i se cerea suliți — 

50,000 de suliți —, salahori, tunuri, praf, ghiulele, 

corăbii pentru poduri, provizii, -- 100,000 de chile 

de făină de grîti, orz ţot atita, miere, unt, sare; 

principele trebuia să vie în persoană la Belgrad, 

.. * N 
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cu trupe. O altă solie veni după aceasta și pro- 

vocă “adunarea, la 1* Septembre, a, "inei diete la 

Alba-lulia. Înnainte de a se afla vre-un răspuns 

“de la, Ardeleni, Sinan, sosit la Belgrad, trimese 

iarăşi „poruncă împărăteşti“ : Sigismund trebuia 

să lucreze cu. Paşa de Timișoara, să ţese intrigi 

contra, Germanilor, să atace Kâll6. Un sol arde- 

lean duse tributul în lagăr, în Septembre încă, 

dar Sigismund trebui să iasă însuși, cu trupele, la 

hotare. Însă colegul săi ture de expediţie fu prea 

grăbit, pe cînd principele nu era de fel, aşa în- 

cît un noii conflict izbueni din această colaboraţie 

neizbutită. Sinan, care luase Veszprimul și Palota, 

se hotărî din fericire să-şi ieie cuartirele de iarnă, 

şi Sigismund primi ordin să-i urmeze exemplul. 

Câia ce împiedecâ pe Turcă de axă face cereri nouă 

de participare la război atunci cînd creștinii, 

luînd la. rîndul lor ofensiva, cuceriră citeva ce- 

tăți de graniţă. Îndreptăţirile ce dădu, împreună 

cu refuzul să, nu înlăturară din mintea Turcilor: 

bănuielile de trădare. Corespondenţa începută de 

principe cu generalii imperiali de la hotare fu- 

sese, de altmintrelea, o îndrumare decizivă către 

această trădare. 

Trimeţind, după sfatul prudent al lui Za- 

moyski, turco-fil prin necesităţile politicei polone, 

un sol la regina Angliei spre a o face: să intervie 

pentru el la Poartă, “Sigismund se scuzase pentru 

acest pas de aparenţă supunere, prin Carillo, către 

Împăratul creştin și Papa. Clement: răspurise tri- 

meţind un sol special la principe, pe Croatul 
j Alexandru Komulovit (Comuleus), cleric roman. 

T = 
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Komulovi€, „vizitator apostolice la. popoarele cre- 

ştine catolice din ţara turcească“, trebuia să vizi- 

teze şi pe Domnii de la Dunăre, pe Cazaci, pe Țar, 

moștenitorul Coroanei Constantinopolitane și pro- 

tectorul indicat al creştinilor orientali de aceiași 

limbă şi lege cu dînsul. Plecat în Novembre din 

Roma, 'emisariul pontifical era la Alba-lulia în Fe- 

bruar 1594. El asistâ la deschiderea și închiderea 

dietei, care nu votă decît cheltuelile ordinare și ex- 

traordinare ale principelui. Ea se închise în noap- 

tea de 13 Februar. 

În noaptea următoare se redactaiui de Sigis- 

mund „capitulele“, propunerile. de alianţă pe care 

Carillo trebuia să le ducă la Praga, Împăratului; 

consilierii ardeleni iscălise împreună cu stăpînul 

lor hotărîrea grea de urmări a răscoalei. Cardi- 

nalul Bâthory, “vărul neofitului în politica de eru- 

ciată, venit tot în Februar, după ordinul Papei şi 

iel, întări şi mai mult aceste dispoziţii. Toată tâ- 

năra nobilime era pentru lupta. în contra Turei- 

lor şi alianța naturală cu „fraţii“ din Ungaria. Ko- 

mulovi€ plecă, cu totul mulţămit, în luna lui Mart 

spre Polonia. 
Exista şi o partidă contrară schimbării în 

vechia politică, supt care Ardealul trăise, în pace 

şi fericire, timp de o jumătate de secol: o lormaă 

Dătrâniă magnați ai provinciei, cari văzuse pe So- 

liman Magnificul şi respectaii puterea otomană ; 

eraii oameni cu influenţă, îndărătnici în ideile lor, 

gata să moară pentru dînsele şi să le susţie cu 

oră-ce mijloace. Dar în toată lumea, creştină era un 

irezistibil curent de iluzii asupra rezultatului apro- 
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piat pe care trebuia să-l deie războiul providențial 
ce se începuse. Era natural ca Sinan, în Belgrad, 
să viseze luarea Vienei, dar mai puţin obişnuit 
ca abatele Alexandru să deie planul prin care fără 
îndoială Constantinopolul va fi luat înnainte de sfîr- 

şitul anului 1594. Sigismund auzia profeţii despre 
cucerirea Imperiului otoman de „regii unguri“ supt 
al patru-spre-zecelea Sultan, cel de față; Curtea sa 
nu ştia să-i vorbească decit de glorie; i se promitea 

Lîna de Aur, titlul de principe al Imperiului pen- 
tru el, un Voevod, mîna unei arhiducese. Fără a 

sta mai mult pe gînduri, el se declară fățiș, tri- 
mese şi primi solii dela „inimic“. şi începu a or- 
ganiza opera. . 

De la început fusese vorba de o ligă cre- 
ștină, și nu de ajutoare momentane, de la început 

atenţia organizatoriler nouei cruciate fusese în- 
dreptată asupra tributarilor Porții. Singurul prin- 
cipe catolice de la Dunăre trebuia să deie un în- 
demn celor doi Domni shismatici din vecinătatea 
lui, să-i aţițe și să-i conducă. Sigismund trebuia 
să ridice apoi şi populaţiile creştine din Impe- 
riul otoman, care nu se bucuraii de un guvern 
propriii. 

La 16 Februar, Komulovi6 vorbeşte de vi- 
zita ce va tace lui Aron şi Mihai- Vodă, Domnii 
Moldovei și Tărei-Romăneștă „pentru unirea lor 

cu acest prinţ al Ardealului“. La 23, el pune în 
prima linie a lucrurilor de îndeplinit înjghebarea 

„unirii celor trei Domni“, după care ar veni cîș- 
tigarea, Polonilor, Cazacilor, Ruișilor, Caucazienilor. 
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Înnainte de sosirea lui Komulovic în Moldo- 

va, unde speranțele erai mai multe, Aron fusese 
atacat și din altă parte. Unul din comandanții im- 
periali de la hotare îi scrisese anunţîindu-i vieto- 

riile recente ale creștinilor și pomenindu-i de si- 
tuația liniştită și onorabilă, pe care ar avea-o 

Petru-Şchiopul î în Imperiu: dacă el Aron, ar „face 

servicii bure și credincioase“ Împăratului, o ase- 
menea soartă i-ar fi rezervată şi lui. Imediat, Aron, 
care nu uităse spaima de mazilie din 1592, care 
se. ştia suspect la Poartă și oprise, pentru ori-ce 

caz, trupele ardelene care-l restabilise, se grăbi să 

răspundă : vorbia, de „marile lanţuri și laţuri“ care-i 

stai în cale și făgăduia nelămurit ceia ce i se ce- 
ruse îngăimat, dacă ar avea asigurări scrise şi pecel- 

luite. Vestea, oficială a trecerii apropiate a Tatarilor 

către Ungaria prin Moldova decise pe Aron, cât pu- 
tea, fi decis un om timid ca dînsul. La 16 Februar, 

Domnul Moldovei seria luă Sigismund Bâthory 
o scrisoare, care era o declaraţie complectă. Vorbia 
de. trecerea Tatarilor, care trebuia. oprită și pe 

care el, despre partea lui, era - hotărît s'o oprea- 

scă; asigura că Tureii sînt cu totul demoralizaţi, 

că rar opune nici o rezistență pănă la Constan- 
tinopol şi declara că „el, cu tot poporul său și 

toată țara, va ajuta pe creştini“. Aron scrisese și 
" Polonilor și Cazaceilor, cari trebuiau să-l ajute a 
ținea piept 'Tătarilor și destăinuise, în termeni ener- 
gici, și guvernului imperial al Ungariei Superi- 

oare adevăratele sale sentimente. Scrisorile fură 

  

trimese prin emisari, şi aceștia se reuniră cu exmi- 
sarii lui Mihai-Voadă din. Muntenia.- 

+
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-La 23 Februar găsim, într'o scrisoare a lui 

Komulovi, acest pasagiu: „Moldoveanul şi Mun- 

teanul atîrnă în toate de Ardelean: ba încă, acum 

patru zile, ai trimes o solie pentru a cere princi- 

pelui să se unească cu toate puterile lor în potriva 

Turcilor“. | | 

Aprobările nu întîrziară. Sigismund, Germa- 

ni din Ungaria Superioară, vizitatorul apostolic, 

arhiducele Matei mulțămiră lui Aron pentru de- 

claraţiile sale şi-i încălziră zelul pentru creştină- 

tate. După scrisori, veni solia Împăratului. Un 

Rapuzan, care fusese legat prin înrudire de fa- 

milia Domnească a Mirceştilor, fu expediat la 

amîndoi I)omnii pentru a încheia cu dînșiă tratate 

formale de alianță. Nu posedăm decît versiunea 

imperială a tratatului cu Aron, încheiat la [aşi în 

ziua de 16 August următor: Domnul se îndato- 

ria limpede numai la servicii de spionaj; în schimb, 

Împăratul se obliga să-i cucerească țara, pe. care 

s'o încorporeze la Imperiu, să-l apere, să-l adă- 

postească şi să-l restituie dacă va fi gonit. Dar, 

verbal, Aron promisese din Maiii încă a conlucra 

cu Cazacii lui Chlopicki, angajaţi de Imperiali, și cu 

Ardelenii pentru a opri pe Tatari, marea necesi- 

tate a momentului; Cazacii, la cari plecă visita- 

torul papal, trebuiai să fie plătiți și hrănit de 

Domn. | 

În această lună Mai, cînd Moldova se alipia 

printr'un act soris la liga, creştină, adeziunea lui 

Mihai-Vodă era acum asigurată. Siguranţa, . unirii 

“ntre cei trei principi tributari, supt patronagiul 

Papei și Împăratului, făcu pe Sirbii din Banat să
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asculte cuvintele lui Gheorghe Palatieh, Ban de 

Lugoș, prin care Sigismund îi ațița la revoltă. În 

frunte cu un Teodor Ladica și un Dochian Râcz, 
ei atacară cetăţile turcești, -ocupară Becicherecul. 
îşi: întinseră prădăciunile asupra întregei regiuni 

stăpînite de Turci, bătură în luptă deschisă pe 

Pașa de Timișoara şi-i uciseră fiul. În principele 
Ardealului ei vedeai regele lor şi scriat din la- 

găr „strălucitului și prea-luminatului crai Sigis- 

mund, al Ardealului şi Sîrbiei, slăvit Voevod al 

Moldovei şi Țării-Romăneşti“. 

Însă succesele ligei, întărirea şi manifestarea 

ei, erati împiedecate de două lucruri: dușmănia, 

Polonilor, politica tureo-filă, prudentă și intere- 
sată, fără nici-un element sentimental sai idealist, 

a lui loan Zamoyski, regele de fapt al regatului ; 

și, pe urmă, discordia, din Ardeal, unde cele două 
partide nu puteai găsi un termen mijlocii asupra 

căruia să se înţeleagă. Scrisorile lui Marini, prin 
care anunţa, la 1" Iunie, încheiarea tratatului cu 

Aron, fură prinse la Cameniţă și Cazacii, cărora 

li se dădea drumul numai cînd voiă cancelariul, 

fură opriţi de a ieşi în calea Tatarilor. Pe 'de altă 
parte, la graniţa apuseană a Moldovei, o dietă, 
cea din 1* Maiii, nu dăduse nici-un rezultat. O a 
doua, în Iunie, trebuia să hotărească conflictul. Si- 

gismund, care făgădui lui Marini, venit în Ardeal 
la, dînsul, sprijin de bani şi de Secui, supt Pan- 

graţiu Sennyei, lui Aron, era decis să facă să în- 
ceteze cu ori-ce preţ opoziţia. Membrii dietei fură 
primiți în palatul princiar, între soldați, cu tunu-
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rile .pregătite: Sigismund apăru în persoană lă 

dietă — lucru neobișnuit — eu suita, sa de tineri şi 

ceru încuviințarea răscoalei. Dar curagiul îi lipsi 

în momentul hotărâtor, cînd văzu că şeful gardei 

refuză concursul săă şi nobilii ameninţaţi se în- 

cunjură de trupe. O nouă dietă fu statornicită pen- 

“tru luna următoare. Consecința zăbăvei fu învin- 

gerea Sîrbilor de către Cuciuc-Hasan, noul Paşă 

de Timişoara și strivirea JOr desăvirşită în mo- 

mentul cînd Laurenţiu Paleologul, arhiepiscop de 

Cipru, venia să promită „regelui Sîrbilor“ spriji- 

nul celorlalte populaţii balcanice, Grecii şi Bul- 

garii, cari ar fi gata să se ridice la trecerea Du- 

nărei de către creştini. 

'Tatarii se apropia în acest timp. Lipsiţi de 

ajutoare, Moldovenii, cari se afla: în jurul lui Aron, 

se risipiră pentru a-și asigura familia. şi avutul.” 

Doninul se închise în Iaşi, cu 10,000 de Curtenă 

şi garda sa ungurească de 4,000 de oameni. Aică 

se înfăţișară 'Tatarii în sara de 30 Iunie. Aron tre- 

bui să se răscumpere cu provizii şi bani, ' plin- 

gind“, scrie Marini, „de ciudă şi de durere. lel 

plati şi tributul obișnuit, pe care-l oprise în Mai, 

la timpul trimeterii, şi făcu daruri Hanului, care-l 

înștiința, că „se va răfui cu el la întors“. 

Tatarii trecură în Pocuția, apoi, schimbîndu-și 

calea subit, în trei corpuri, intrară în Ardeal: că- 

pitanul de Hust, Gaşpar Kornis, se închise în ce- 

tate, fiind prins pe neprevăzute. Năvălitorii își 

urmară drumul, cioenindu-se cu Ungurii, fără pier- 

deri însemnate şi merseră să întilnească pe Sinan-
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Pașa, care oprise ofensiva, Germanilor, luase, la 
10 Iulie, Tata şi asediă, la 20 ale lunei, Raabul. 

În curînd însă lucrurile erati să se schimbe 
cu totul, în favoarea creştinilor. În adevăr, Sinan 
izbuti să cucerească Raabul și Papa, dar el se re- 
trase înnaintea Komornului, pe care-l găsi bine - 
apărat. În acelaşi timp, ruptura definitivă între 
tributari şi Turci se făcuse. o 

În Iulie, doi soli munteni sosiati la Curțile 
din Ardeal şi Moldova: Stroe Stolnicul Buzescu 
fusese trimes Ja Aron, iar fratele săi Radu Clu- 
cerul la „craiul“ ardelean. Pe acesta, din urmă, îl 
întilniră în Ardeal Komulovi6 şi Marino, cari se 
întorsese lîngă Sigismund pentru a grăbi lueru- 
rile. El negociă cu trimeșii Papei şi Împăratului, 
carii arătară mandatele ce aveali de la, aceștia şi 
se înfățișară împreună cu dînsul înnaintea princi- 
pelui. Sigismund jurâ că va pleca în curînd în 
expediție, împreună cu vecinii săi din Moldova şi 
Țara-Romănească, iar Stroe şi principele „jurară 
să fie uniți şi confederați cu Măria-Sa Împăratul Și 
cu toată creştiăntatea“. Mihai strînsese 10,000 de 
oameni de ţară, cerea să i se deie încă pe atiţia - 
Cazaci dintre salariaţii imperiali şi ori-cîte trupe 
de ajutor ar fi cu putință, toate pe socoteala lui, 
„Căci va vedea Măria Sa Împăratul cât folos vom 
face creștinătății“, „Intrigă împiedecară pe Komu- 
lovi6 şi Marini de a trece în 'Țara-Romărească, 
unde găsiati că sînt prea mulți Turci în jurul Dom- 
nului, dar acesta stărui în scris pentru venirea, 

  

o n
a
i
 

_



— 95 — 

lor. Un sol moldovean şi un sol al“Ardealului se 
înfățișară la București şi jurară -alianţa întreită. 

Poe cînd se încheia această „legătură“, situa- 
ţia se limpezia, în sfîrşit, în Ardeal. Adversarii po- 

liticei nouă a lui Sigismund, prinzînd curaj, ajun- 
seră cu îndrăzneala așa de departe în cît promi- 
seră lui Sinan-Paşa, care oferia unuia dintre ej; 
coroana Ungariei, să trimeaţă legaţi la Poartă: der” 

Domn şi pe reprezentanţii Papei şi Împăratului, 

pe cari nu-i recunoscuse. O gonsiioțiă; se orga- 
niză pentru a înlătura“ pe exttirpăratul. tînăr. 

Vărul vitreg al principelui, Ioan Iffiu. fu pus, să-i 
destăinuiască planul de revoltă și să-l îndemne a 
fugi. Sigismund eşi din Alba-lulia, şi, sfătuit tot aşa, 
de sincer pe cale, merse să se închidă în Chioara, 

la hotare, gata a-și părăsi ţara. 
Dar, pe cînd biruitorii răspîndeaă zvonul unei 

abdicaţii de bună voie, câți-va credincioși şi cîte- 

va rude salvară tronul lui Sigismund. În. dieta din 

Cluj, adunată după succesul dibacei lovituri, se 

agitau planuri de Domnie nouă: un Kendi, tîn&- 
rul şi vioiul Baltazar Bâthory; de guvern după 

norma, -veneţiană supt Gerotirea Sultanului. Dar 
principele fugar făcu apel la nobilii și poporul săi. 

Pnternicul Șt. Bocskai, un viitor rege, Geszty Fe- 

rencz, şeful forțelor militare ale principatului, se- 

niorul Devei, Ştefan Csâky, un credincios prieten 
al lui Sigismund, în toată viaţa-i frămîntată, Gaş- 
par Kornis, Christ. Keresztury, comandantul din 

Chioara, J6sika, viitorul cancelarii, se ridicară 
pentru suveranul lor legiuit; Secuii, chemaţi la



dietă, tnecură la Sigismund ; Sibiiul, dintre oraşe, 
se declară pentru dînsul. O deputaţie solemnă re- 
chemă pe cel izgonit prin înşelăciune. 

Însă certele începură din nou în dieta pe 
care acum o prezida Sigismund. Atunci, acesta, 
îndrăzni, pentru a-și satisface ambiția și a-și scăpa 
situaţia. Albert Kivâly, unul din ofiţerii _Curţii, 
arestă în ziua de 28 August pe opozanți, în frunte 
cu Baltazar Bâthory şi cei trei Kendy. Trei zile 
după arestare, o parte din prinşi erai tăiați în 
piața publică. La 11 Septembre, în temniţa, de la 
Gherla, Baltazar și cancelariul W. Kovacsezy 
eraiţ gîtuiți, şi aceiaşi soartă o avură a doua zi în 
închisoarea de la Gilei alți doi nobili. Unii dintre 
vinovaţi fugise; alţii fură, iertaţi. În Octombre, o 
nouă dietă, adunată la Alba-lulia, votă, fără a crîcni, 
tot ce i se ceru, adecă revolta, pe care Sigismund 
era, liber în sfîrşit s'o înceapă - 

Acum, cînd era stăpîn acasă la dînsul, ve- 
nise timpul să lege oficial legăturile secrete pe 
care le înnodase pănă atunci cu Împăratul şi să 
ajute cu trupe pe vecinii, cari căpătase numai fă- 
găduinți de la dînsul. Unul dintre aceștia, Aron, 
îl precedase, de alt-fel, pe această cale ȘI, cum 
am văzut, Marini redacta formal „liga, Şi închina- 
rea“ către Împărat, căruia trebuia să-i trimeată un 
ambasador anume, și i-l trimese, în adevăr, în. Oc- 
tombre. - 

„Solia .trimeasă de Sigismund la Praga ajunse 
mai târzii numai, în lanuar 1595. Dar înnainte de 
a încheia un tratat solemn cu Curtea imperială, 

* 
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Sigismund trimesese trupe în toată direcţia. O 
parte, supt Geszty, atunci în mare -favoare, in- 

trară în dată în Banat, se ciocniră cu Tatarii, prin- 
seră provizii pe Dunăre şi atacară, pănă la Cră- 

ciun, cîteva castele. Altele, „pe la 18 Octobre“, 

spune o. cronică ardeleană, intrară, supt Mihail 
Horvâth, căpitanul de Făgăraş şi Ştefan B6k6s, în 
Țara-Românească, trecînd pe la pasul Branului. 
Ajutoarele sosiră mai pe urmă lui Aron, supt An- 

drei Baresai. De o cam dată, în această din urmă 

țară, Cazacii singuri, aţițaţi de emisarul papal, pă- 

trunseră, prădînd, pănă la Reni și Chilia în olatul 
turcesc, şi dădură ast-fel semnalul luptei. 

Mai de mult încă se fixase între aliați planul 
de a inaugura lupta. printr'un măcel general al 

Turcilor din principate. Crunta măsură trebuia 
Wuată în acelaş moment, probabil, în Moldova 
ca şi în Țara-Romănească. Mihai se ţinu de cu- 
vînt. La 15 Novembre, trupele ardelene vin în Bu- 

curești. Îndată după aceasta, la. 93 ale lunei, garda 

turcească şi creditorii constantinopolitani eraii che- 

maţi, „pentru a li se plăti“ în curțile Vistierului 

Dan. Casa fu aprinsă la cele patru colțuri și bă- 

tută cu tunurile. Nică unul dintre cei prinși în 
cursă nu scăpă. Un cadilischer din Ungaria cu 
2.000 de oameni sosi, în curînd, poate pentru a 

prinde pe „hain“: Mihai evitâ o întîlnire cu dîn- 

sul, eşi din oraş, se retrase în tabăra unde stătea 

cei două mii de Unguri ai lui Sigismund, și de 
aică, întors într'o noapte, el omorî pe oaspeţii cari 
venise pentru a-i cere bani și poate pentru a-i
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lua viaţa. Credinţa pentru creșştinătate, atîta vreme 
pusă la îndoială, a Domnului muntean nu se putea 

arăta întrun chip mai sîngeros, mai îndrăzneţ şi 
mai energic. ! 

În Bucureşti, fusese Soldaţi turci, Ieniceri, 
cari asigurau pe supușii direcți ai Sultanului. La 
Curtea, din laşi nu mai erai, în a doua Domnie a 
lui Aron, decit un mic număr de Turci nearmaţi 
și cîți-va Turci țarigrădeni. Aici era mai puţin de 
lucru, şi, mai ales, mai puţin rise de luat asu- 
pră-şi. Ceia ce împiedecâ pe Aron nu îu lipsa de 

voinţă, nică frica de niște adversari aşa de ino- 

fensivi, ci o întîmplare cu totul neprevăzută. În 

momentul năvălirii Tatarilor, Cazacii părăsise pe 

aliatul lor din: Moldova. Hotărît să dea lovitura 

întăia de sabie, Aron îi chemă din noii în ajuto- 

rul săi pentru a-l ajuta la acest act. Ei veniră, 
dar. Domnul părîndu-li-se prea bogat, ca duşmani. 
Se întoarseră în potriva acelui care-i chemase, îl 

despoiară şi-l făcură să fugă către munți. Aici, lu- 
erul trebuia început din noii. 

Cînd Aron își răscumpărâ Domnia de la „ali- 

ații* săi, el nu-şi schimbase gîndul de revoltă. Pe 
cînd Cazacii prădati probabil prin Bugeac, el as- 

tepta momentul potrivit pentru a se manifesta. 

Turcii avură reaua idee de a-i da pretextul. Îl ma- 
ziliră şi trimeseră un ceauş pentru a-l duce, după 
obicei, la Poartă. Aron ucise pe ceauş, şi aceasta 

fu un semn pentru măcelul tuturor Tureilor şi 

Evreilor străini, cari se găsiaui în țară. Cazacii, cu 

cari se împăcâ solemn în curînd, printr'un act în 
seris, şi Ungurii lui Sigismund,. cari veniră îndată, 

* .
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erati suficienți pentru: a-l apăra la nevoie. Răs- 

coala Moldovei, posterioară celei din Ţara-Rorhă- 

nească, a trebuit, să se întîmple la sfîrșitul lui De- 

cembre 1591. La 3 lanuar 1595, doi Turci, rezer- 

vaţi pentru Sigismund, fură aduși la Brașov, ca 

marturi ai celor întîmplate. 

În timpul cînd se petreceaii aceste împreju- 

rări în Moldova, Mihai începuse o campanie de 

iarnă contra Tureilor de la Dunăre, din cetăţi: era 

o expediţie necesară, fiind-că fără a liberă linia 

fluviului, Scaunul i-ar fi fost necontenit amenin- 
ţat de răzbunarea acelor pe cari îi ofensase aşa 

de grav. 
La 25 Novembre, ni spune povestirea oficială 

a războaielor Domnului muntean, Domnul atacase 

Giurgiul, care nu putu să fie luat, apoi, la 20 De- 

cembre, căpitanii ardeleni sînt trimeşi la Orașul- 
de-Flocă, pe care-l ard; un corp, plecat la îi Ia- 

nuar, spre Hârşova, cetate întărită, o jefueşte. Trupe 

pornite trei zile după cele d'intăiă, ard Silistra, 
marea cetate turcească de pe malul drept al Dună- 

rei. Siştovul, Rahova avură aceiași soartă (lanuar). 

Dar în Constantinopolse organiza expediţia de 

represiune. Rebelii trebuiaii schimbaţi cu orice preț: 
Altfel Constantinopolul era reduș la foamete, pro- 
viziile fiindu-i tăiate, și o expediţie sigură în contra 
Ungariei, cu acest mare foc aprins în urmă, devenia 

imposibilă. Sinan era încă Mare-Vizir; el dădu locul 
lui Mihai unui copil, lui Radu, fiul nelegitim al 
lui Mihnea Turcitul, atunci beit de Nicopol. În .
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locul lui Aron, același Sinan puse pe Ştefan Bog- 
dan, zis Surdul, care domnise cu foarte puţin timp 
înnainte în Bucureşti. Mustafă-Paşa, beglerbeg de . 
Meraasch, şi Aidin-Hasan, cu o oaste, în care erau, 
4.000 de ostași aleși și mulți Ieniceri, trebuiaii, în 
înțelegere cu Hanul, atunci în Banat, să facă schim- 
barea. Sinan căzînd, puţin timp după moartea Sul- 
tanului Murad, Radu îu schimbat; printr'un prote- 
giat al noului Vizir, Ferhad: Bogdan, fiul lui laneu 
Sasul. La 8 Ianuar oștile ajunsese la Rusciuc : Hanu] , 
despre partea lui, pătrunse în țară, pe la Vidin, 
cum i se poruncise. 

Mihai plecâ la 18 lanuar 1595 pentru a răs- 
pinge invazia turcească. În drum, aflînd de apropie- 
rea Tatarilor de către Apus, el eşi înnaintea acestora, 
și se aşeză la Hulubeştă în tabără, între cei doi 
dușmani. O strajă detașată înnaintea Tătarilor, strajă 
condusă de cei trei Buzești, Radu, Preda şi Stroe, 
şi de Radu Comisul Calomfirescu, se. însăreină cu 
Tatarii, cari fură bătuţi la Putinei (14 Ianuar), apoi 
la Stănești (24), unde peri nepotul Hanului, și mulţi 

„Tobi creştini, câştigaţi în Ungaria, îşi redobîndiră 
„libertatea. La, Șerpăteşti se adunase în acest timp 

Hanul şi 6.000 de Turci, dintre cari numai 300 de. 
„ leniceri, grosul armatei turceşti rămînînd cu pre- 
tendentul muntean la Rusciuc. Mihai se hotărî 
să atace pe dușman în această tabără. Banul Manta 
începu atacul, care izbuti foarte bine. Ajutoarele 
turcești părăsiră pe Han, care plecă spre Crimeia. 
Domnul victorios urmări fără preget- pe fugarii 
tură, îi aruncă, peste Dunăre, trecu rîul la Ma- 
rotin, în ziua de 4 Februar, şi atacă pe Hasan-Pașa 

* 
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în suburbiile Rusciucului. Ciocnirea fu decizivă 

pentru această campanie: Turcii, învinşi, fură puși 

pe fugă şi urmăriță pănă în noapte, cu pierderi 

mari: un Ahmed-Paşa, Aga Ienicerilor. „Domni- 

şorul“ Bogdan nu se opri decît la Constantinopol. 

Înnainte de a se întoarce, Rominii lui Mihai-Vodă 

aădură foe Rusciucului. ă 

Liber .de grija propriii sale apărări, Mihai se 

putu gîndi și la ajutoarele de care avea nevoie 

vecinul săti din Moldova. În Februar, Ungurii lui 

Mihai şi Cazacii lui Aron întilniati la Dunărea în- 

gheţată, la Isaccea, pe Ştefan-Vodă_Surdul, pe 

care Mustafi-Paşa îl aducea în Domnie cu 4,000 de 

Turcă şi Tatarii dobrogeni. Mustafă fu ucis, Ştefan 

însuşi rămase pe cîmpul de luptă. Creştinii, cari 

răspinsese la Cetatea-Albă un alt corp tatar, ar- 

sese tot malul drept şi stîng al Dunării inferioare . 

şi pătrunsese în Dobrogea, se despărțiră apoi. Un- 

gurii reveniră, prădînd, la Mihai, pe la Silistra şi 

Turtueaia, iar Aron începea cu Cazacii O nouă ex- 

pediţie. 

Avîntul era luat şi micile succese contra. ce- 

tăților continuară. La li Mart, Sigismund tri- 

mese ajutoare nouă, schimbînd “pe şefii de pănă 

acum în Muntenia prin Albert Kirâly, unul din 

cei mai capabili generali ardeleni. Întăriță astiel, 

cei doi Domni atacară cetăţile mari care rezistase 

pînă atunci. Aron porni contra Tighinei, pe care, 

după cererea Cazacilor, i-o lăsă lor, mascînd-o 

numai prin cîteva trupe. EI însuși se îndreptă spre 

Cetatea-Albă, şi Moldovenii se cioeniră înnainte de



    

10 Mart cu begul din acest oraș, care scăpă cu 
puţini. Cercetași treceaii Dunărea și reveniai cu 
steaguri. O parte din trupele tatare care se întor- 
ceait fură împrăştiate în același timp. Ismailul căzu 

la 22 Marv, dar Tighina nu fu luată şi nică Cetatea- 
- Albă, aşa în cât Sigismund destitui pe Geszty, care 
comandă trupele sale din Moldova. 

Cît despre Mihai, el puse pe Manta și Kirâly 

să iee Brăila, pe care o dărîmâ, luînd opradă bo- 

gată din acest vechiii oraş de comerţ, potoli pe 
Manta, care manifesta intenţii suspecte și întinse 
prădăciunile pînă departe în apropierea Balcanilor. 

Pe cînd Domnii dunăreni erai ocupați cu răs- 
pingerea năvălirei, Sigismund Bâthory gusta plăce- 
rile neatirnării şi ale gloriii. La 11 [anuar sosise în 
Praga, solii ardeleni cu instrucţiile trebuitoare pen- 

tru tratat. Principele cerea recunoașterea situaţiei . 
_sale în provincie, sprijin bănese şi militar, titlul 

de principe al imperiului, Lâna de Aur, mîna unei 
arhiducese și un adăpost la timp de nenorocire. 

Cererile fură primite, aproape în aceiaşi formă : 
se refuza numai plata unei sume fixe pe an şi se 
specifica, în privința cuceririlor viitoare, că acele 
care vor fi făcute de Sigismund ajutat de Impe- 
riali vor fi ale Împăratului şi că principele va păstra 
numai ca vasal al Imperiului chiar cetăţile şi lo- 
curile cucerite cu propriile lui forțe ; el trebuia să 
părăsească imediat partea pe care o redobîndise de 

la Turcă din teritoriile vechiului regat unguresc. 

La moartea lui, fără fii, Ardealul devenia, în schim- 

“bul unei despăgubiri către fetele ce ar putea să-i - 

*
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(i rămas în urmă, parte integrantă din Statele Îm- 
păratului. Moldova şi Țara-Romănească erati cu- 
prinse în tratat, ca „regiuni supuse“ ale Ardealului ; 

dar erai! specificate anume, în acelaşi rang cu prin- 

cipatul suzeranului. Ca și Sigismund, şi în chip 

direct, Domnii noștri trebuiau să facă jurămînt. de 
vasalitate teoretică lui Rudolf. Îndată după aceasta 
solia ardeleană plecă la Graz pentru a cere în nu- 
mele lui Sigismund pe arhiducesa Maria-Cristina, 
sora reginei Poloniei. Pănă în April, aceasta nu 
plecase încă spre depărtata țară, unde era che- 

mată să domnească. 

Înnainte de sosirea arhiducesei, lucruri im- 

portante se săvîrşise în principate: __Aron fu înlă- 
turat de pe tron, iar Mihai legat mai puternic de 
Ardeal printrun act scris,  -— | 

Schimbarea din Moldova se potrecu întăiit. 
Am văzut că Gesziy fusese disgraţiat și înlocuit, 
fiind bănuit de trădare. Caderea. lui Aron nu tre- 

* buie explicată prin alt motiv. Sigismund putuse 
anunţa, cu 'mîndrie, Împăratului căderea Brăilei, 

“dar în Moldova succesele din Bugeac nu fusese 
urmate de altele. În .Maiii încă se știa la Praga 
numai că; asediul Tighinei continuă; alt-fel, afară, 
de acest înterminabil azediu, Aron nu se manifesta 
prin nimic. Relaţiile între, Imperiali şi Poloni în- 
cepuse apoi a se înnăspri, regele Sigismund refu- 

zînd ori-ce propuneri de alianţă contra 'Tureilor, 
'legînd consimţimîntul săi de propuneri cu totul 
neacceptabile pentru Imperiu. Devenia tot mai 

evident că aliaţii creștini vor trebui să se lip- 

60081 o | | 3  
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sească de concursul polon, că, în combinaţiile lor 
politice și militare, pe lîngă dușmanul fățiș, vor 
trebui să ție samă şi de un altul. Domnul de Ja. 
graniţile polone trebuia să fie în asemenea împre- 
jurări un om de o credință nebănuită, o creatură 
ardeleană, care să-și fi căpătat puterea din mînile 
lui Sigismund. Aşa se explică hotărîrea, neașteptată 
pentru multă lume, pe care o luă Sigismund, aceia 
de a înlătura pe aliatul săi moldovean. „Pîrile 
mincinoase“, de care vorbește o cronică contem- 
porană şi foarte sigură, aii trebuit să fie de această 
natură. ur 

Gesziy muri subit, trecînd prin piata publică, 
nu fără bănuieli de otrăvire, la 11 Maii 1595, în 
Sighişoara: scrisori de trădare, dovezi ale gîndului 
ce avuse de a lua Ardealul, se găsiră în hîrtiile 
sale. La 3 Maiii, Aron, care se găsia, fără e gardă 
stabilă de Moldoveni şi Cazaci, cu totul la dis- 
poziţia mercenarilor săi unguri, fu prins de aceştia 
și expediat lui Sigismund, cu familia şi averile sale. 
La10 Maiă, prinţul era adus la Braşov. şi stătu vre-o 
zece zile închis, în casele lui loan Hirscher. „Se 
plîngea, de condiţia Domnilor, pentru mulții rivală 
ce ati“. Închis la Vinţ la 19, el muri otrăvit acolo 
în 1596. Un om pe care Aron îl ridicase din rangul 
de jos, un „Țigan“, un fii cu o Țigancă al lui 
Petru Șchiopul, Hatmanul Răzvan, fu stabilit în 
locul lui Aron. Urcînă treptele tronului, el luă nu- 
mele Domnesc de Ştefan-Vodă. EI fu întărit la 27 
Iunie, cu darea steagului, de Gaspar Itornis, noul 

- şef al gardei ardelene.
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În Mai şi Iunie, tratate fură încheiate de Si- 
gismund, care regulară definitiv situaţia prineipa- 

telor romîne faţă cu Ardealul. Mihai trimesese la 
suzeranul săit pe Eftimie mitropolitul, Luca epis- 
copul de Buzău, Teofil, episcop de Rîmnie și doi- 

“spre-zece boieri, pentru a face „legătura“. Lipsa 

de credinţă sai de capacitate a ambasadorilor îi 
făcu să încheie cu Ardealul un tratat, care era în 

. - . > Z adevăr, cum a fost considerat de Mihai: „o: scă- 

dere a Domnului despre Domnia erei și despre 
veniturile ei“. După un prolog, în care nu era 
vorba decât de liberarea Ţerii-Romănești prin Ar- 

deal, de închinarea, lui Mihai și de: bivuințele „tru- 

'pelor noastre“, „Mihai, Voevodul Ţerii noastre 

Romăneșşti“, primia de la Sigismund următoarele: 

condiții: ţara se încorporează. la posesiunile Ar- 
deleanului; îl recunoaşte de „Domn şi Craii al 

Săi, din neam în neam : se supufie judecății luă 

drepte, „ca şi alte domnii şi stăpîniri supuse: Lu- 

minăției Sale“. Numai „fiind că nu poate sta ne- 

contenit în acea țară“, Sigismund e silif, a-i pune 
un Voevod, pe care i-l va cere ţara, trebuind să 
ştie și „limba ţerii și limba părintească“ şi să ju- 

dece după obiceiul pămîntului, în numele princi- 

pelui. „Voevodul:“ va primi, ca odinioară de la 

Constantinopole, steag şi buzdugan din Alba-lulia, 

va stăpîni cu un sfat de doisprezece boieri, a căror 

numire şi scoatere e rezervată principelui. Impozi- 

tele ţerii se vor vota de dietele ardelene, unde 

-țaita va, fi reprezentată; strîngătorii de impozite, 

„numiţi de principe, îi vor da lui sama. lista ci- 

vilă-a „Voevodului“, variabilă după vrednicia lui, 
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se va fixa tot. de Ardelean. „Voevodul“ nu se va 
mai intitula „cu milă lui Dumnezeii“, nu va mai 
dispune de pecetea ţerii, nu va avea comanda 
peste trupele auxiliare, nu va avea voie să con- 

damne la moarte, nici să intre în relații cu pute- 

rile străine ; pănă şi cheltuielile sale de Paști și 

de Bobotează erau regulamentate în tratat. În 

sehimb, preoţii şi boierii cari făcuse acest act in- 
fam își potrivise foarte bine propria lor situaţie: 
averile şi drepturile clerului erai asigurate; „toate 

„bisericile romăneşti din teritoriile lui Sigismună“ 
trebuiaii să fie: supuse Scaunului din-Tirgovişte: 
iobăgia eru recunoscută, şi ţeraniă nu îmaă aveai dreptul 

să părăsească pămîntul ce locuiaii. Grecii erat 

eliminaţi din funcţiile publice. Mihai ajunsese „tocma 
cu căpitanii lui“,. dar nici-o-dată aristocrația, laică 

şi ecleziastică din principat n'avuse o asemenea 
situaţie privilegiată. 

"Tratatul cu noul Domn moldovean se încheiă 

la:3 Iunie: reprezentanţii lui Ștefan eraii loan Ca- 

lugheră, fostul Vistier al lui Aron încă, şi Mihai 

Aga. Condiţiile erai aceleași ca şi pentru Muntenia, 
afară de două: căpitanii din cetăţi trebuiaii să fie 

numiţi de Sigismund și cei.ce atacati curtea unui 

boier erati pedepsiţi cu moartea, 

După încheiarea tratatelor urmâ instalarea: 
solemnă a Domnilor: Ştefan cumpărase prin aceste 
concesii locul ce ocupa; Mihai avea prea mare 
nevoie de ajutorul Ardealului; în momentul cînd 
expediţia de represiune a Turcilor se aștepta ne- 
contenit, pentru a jigni pe Sigismund printrun.. 
refuz: de și mai puţini decîţ Aron, și el avea lîngă 
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' dinsul apărători unguri, carii puteai fi, la nevoie, 

paznici. Se resignâ deci, prestă jurămîntul şi primi 
„din miînile lui Gh: Palatich, Banul de Lugoș, buz- 
Vusganul şi steagul, de Domnie nouă. 

Dacă este un popor care nu iartă sînt, de sigur, 

'Tureii, și Mihai trăise prea multă vreme între dînșii 
ca să se înșele în această privinţă. La sfirşitul lui 
April, F erhad, Marele-Vizir, pleca din Constantino- 
pole, pentru a înnăduși răscoala victorioasă pănă _ 

acum Şi a stabili un guvern de beglerbei în provii- 

ciile vinovate: Giafăr-Pasa, beglerbeg de Şirvan, ar. 
fi avut Moldova, iar Satirgi Mohammed Țara- -Romă- 
nească. Dar lipsa de provizii, situaţia neliniştită a 
capitalei, intrigile ţesute de Sinan şi Caimacamul 
Ibrahim contra Marelui-Vizir zăboviră săptămîni 
întregi începerea unci acţiuni serioase. Pe cînd 
Ferhad stătea locului cu trupele, pe cînd Lenicerii și 
topeiii se bătea între dînşii în tabără, vești groaz- 
nice, exagerate de frică şi de depărtare, sosiaii de 

lu Dunăre: Oceacovul fusese luai de Cazaci, o nouă 
oaste creștină înconjurase Tighina, Cetatea-Albă 
căzuse, Bulgarii se stabilise peste Dunăre, în ţara 

lui Mihai-Vodă, Babadagul fusese cucerit, „Un- 

gurii“ bătuse pe. Aga Seimenilor, care cercase să 
arunce un pod peste Dunăre spre a trece în Țara- 
Romănească. Foametea : începea să bîntuiască ca- 
pitala, Dunărea fiind un rîit pierdut, Marea-Neagră 
fiind acoporită de şeicele Cazacilor, lipsa domnind 

şi în marele grînarafrican al Barbariei. Ca de obi- 

eeiti în asemenea timpuri, exaltațţi cutezaii să vor- 
bească Sultanului în cale, aruncînd asupra servi- 

 



— 388 — i 

torilor lui nenorocirile Imperiului, şi mulţimea î 
scăpa de urmările îndrăzneliă -lor. 

La 8 Iulie, în sfîrşit, Ferhad era lu Rusciuc 
și primia ofranda de capete și de robi dobîndiţi 4 
a 
în împrejurări necunoscute de beglerbegul Grecici, 
șef al avan-gardei. Din cortul săi cu opt stilpi, 
el supraveghia facerea, podului spre răzbunare, cînă 
veni Ceauşul. care trebuia să-l ducă la Constanti- 

- nopol, unde-și sfîrși, în chip silnic, viața. Învingă- 
torul în lupta de palat, Sinan; porni spre oastea 
de la Dunăre, la începutul luă August. „În trei sat 

“patru zile“, spunea la 10 Iulie noul Mare-Vizir unui 
ambasador creştiu, „voii pleca. în potriva Munte- 
nilor și Moldovenilor; nu vreai să vi se întărească 
pacea, pănă nu mă voiii întoarce după ce-i voii fi 
tăiat în bucăţi pe toţi Și oră îi voii dovedi et, 
ori mă vor dovedi ei pe mine.“ 

Pe acest timp, Ștefan Răzvan ținea calea 'Ta- 
«tarilor la Nistru, al cărui curs îl cucerise, şi e de 
observat că aceşţia nu veniră. Se ușură ast-fel sar- 

„Gina lui Mihai, care rămînea să păzească la Dunăre, 
să împiedece, dacă era cu putinţă, facerea unui pod 
şi, în ori-ce caz, să zăbovească lucrurile cît mai 
mult pănă la sosirea suzeranului ardelean. Acesta - 
era ocupat atunci cu încheiarea legăturilor sale 
față de Papă şi de Împărat și cu preparativele pen- 
tru o căsătorie, care era să aibă urmări triste pentru 
dînsul. 

<a 

Pe cînd Stroe Buzescu şi Radu Calomfirescu 
„se ducea să reprezinte pe Domn la nunta prin: 
ciară, care se celebră în August, Sinan trecea Du- 
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nărea pe podul ce înjghebase la Giurgiu și intra 
în ţara duşmanului. Mihai rezistase o lună întreagă, 

spune cronica oficială, și putuse fi înlăturat cu 

grei printr'un atac dublu, îndreptat de Turci contra 
celor ce voiait să li taie drumul. 

Poate era mai cuminte să se aștepte sosirea, 

lui Sigismund Bâthory înnainte de a risca lupta 
cu un dușman, ale căruia forțe se apropiaii de 
100,000 oameni, pe cînd, Romîni, Ardeleni şi Ca- 
zaci, creştinii erati numai 16,000. Două lucruri ex- 

plică, mi se pare, hotărîrea lui Mihai. Timpul ve- 
niriă lui Sigismund era nesigur, şi nu se putea 
pune mare temeiii pe sosirea unui protector care 

stătu în Bârsa nu mai puţin decît trei săptămîni 
înnainte de a trece munţii. 

Apoi umilitul prin tratătul din Maiii voiă să 
arăte de ce era el capabil, voiă să-şi dee măsura, 
Din lagărul săi din Măgureni, Domnul trecuse la 
Copăceni, şi aici se afla ultima lui tabără înnain- 
tea luptei. , 

Această luptă, de sigur una din cele mai glo- 
rioase din istoria: noastră, se dădu la Călugăreni, 

lîngă apa Neajlovului, în ziua de 23 August. Creș: 
tinii erai apăraţi de rii şi de dealuri; Turcii se 

răzimail pe zdrobitoarea lor superioritate numerică, 

şi, ca totdeauna, luptaii despreţuind ori-ce consi- 

deraţii strategice. Oştile începură harţa din zori 
încă, şi norocul fu, multă vreme, nesigur. Atunci, 

nerăbdător, Marele-Vizir organiză un mare atac, pe 

care-l conduse în persoană. Creștinii fură răspinşi 

la un șfert de milă și pierdură douăsprezece tu- 
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nuri. Dar locul bine ales îi apără în retragerea lor, 
prin strîmtoarea lui. Un act de vitejie de soldat 
pe care-l săvîrşi Mihai, a căruia natură nervoasă, 
aplecată spre mînie, era potrivită pentru asemenea 
fapte, decise lupta. Smulgînd o secure, el trînţi la 
pămînt pe doi dintre adversari, ajunse pe Paşa de 
Caramania, îl dobori şi deschise ast-fel un drum 
pentru cei ce veniati după dînsul. Tunurile lărgiră 
acest drum, prin care pătrunse o ceată de Unguri 
şi Cazaci supt căpitanul Cocea. Turcii, cari se ere- 
dea stăpîni pe biruinţă, loviți ast-fel pe neaștep- 
tăte, își pierdură cumpătul și o rupseră de fugă. 
Întrun moment dat, fu o îngrămădire nebună pe 
podul care acoperia apa mocirloasă a rîului. Doi 
dintre Paşii subordonați lui Sinan: Hidir și Mustafă, 
se înnecară, Sinan își pierdu doi dinţi, -căzînd, 
și fu mîntuii numai de un soldat viteaz. Hasan- 
Pașa stătu pănă a doua zi ascuns în spini, de frică. 
Cînd veni sara, nimeni nu mai stătea în faţa bi- 

„ruitorilor: întorşi în vechiul lor lagăr, aceștia ser: 
bară victoria dobîndită, printro descărcare gene- 

„rală a tunurilor asupra lagărului dușman, de unde 
nu se răspunse. 

Ori cât de strălucitor ar fi fost, succesul de la 
Călugăreni, el nu era dintre acele care decid o 
campanie. Miile de Turci care căzuse însemnaii 
puțin în armata lui Sinan, pe cînd cele câte-va mii 

„de creştini morţi, pe carii recunoaşte ziarul lui 
Mihai, erait o slăbire esenţială a micei armate a 
Voevodului. Încă în noaptea de după victorie, 
lagărul fu ridicat la, întreitul strigăt de „Isus“. La 
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24 August, Domnul ajunsese la Argeș, la 25, el 

trecu pe dinaintea Bucureştilor, noua capitală, pe 
care o părăsia năvălitorilor și pe care creștinii o 
prădară deci prin anticipație ; urmărit de Ture, 
cari-și venise în fire din ruşinoasazăpăceală care-i 
prinsese pentrumoment, el făcu la 26 un lung marş 
grăbit, de la amiazi pănă la miezul nopţei, cinci 
mile în douăsprezece ceasuri. După un popas de 

citeva zile lîngă Tîrgovişte, el se retrăse într'un 
alt lagăr, unde iarăşi zăbovi mai mult timp, și în 

line se stabili Ja Cetatea lui Negru-Vodă- în munți. 
Pe cînd Turcii își instalaă ofiţerii şi garnisoanele 
în noul pașalie, unde Satîrgi Mohammed trebuia . 
să domnească peste zece bei, Mihai începea din 

munții aceștia apărători o luptă de guerillas, puţin 
strălucitoare, dar plină de foloase, pănă la venirea 
suzeranului. “ 

  

— 

fiarul oficial al lui Mihai ni spune că în ta- 
bără de la Negru-Vodăsati Stănești, o împrejurare 
neprevăzută făcu să scadă numărul, și aşa destul 
de redus, al trupelor Domnului. Moldovenii, pe 
cari Ştefan Răzvan îi trimesese, în număr mare, fură 
chemaţi înnapoi de evenimentele care se petrecuse 
în ţara lor. Să ne oprim un moment asupra acestor 
Svenimente de cea mai mare importanță, nu nu- 
mai pentru istoria ulterioară a Moldovei, ci şi pentu 
soarta războiului dus de creștini contra Turcilor. 

Polonii cereaii prea mult pentru a se înțelege 
vre-o-dată cu Imperiul şi a încheia liga generală 
contra 'Turcilor pe care o patrona Papa. Ei voiaii, 

cum serie secretariul regelui Sigismund, într'o seri- 
z
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soare din acest an, „Tara-Romănească, Moldova 
şi locurile vecine la Marea Neagră, precum şi mo- 
nopolul comerțului pe această Mare“. Cu asemenea, 
condiţii nu se putea împăca cineva ușor; de aceia 
Poloniă se hotărîră a face politică tureească, ceia 
ce li se părea mai profitabil. 

Cînd zvonul marei expediţii turcești contra, 
principatelor ajunse în Polonia, conducătorul efec- 
tiv al politice regatului, Marele-Hatman şi Can- 
celariii loân Zamoyski, uăsi în această, expediţie 
un prilej minunat de intervenţie armată. Supt pre- 
text că Moldova, nu e în stare să se apere, cu toată 

„garnizoana ardeleană din Hotin, că principele Ar- 
dealului e prea ocupat în Banat Şi Para-Romănească 
pentru .a-şi putea ajuta vasalul incapabil din Iași 
şi că, desi, Turcii ar putea pătrunde în voie pănă 
la hotarele regatului, amenințîndu- le, el începu a 
strînge trupe „de observaţie“. În Iunie, "el pleca 
din Zamose cu- trupe şi cinci-zeci de tunură și se 
înarepta spre] Lemberg Şi Cameniţă,_ pe cînd alte 
corpuri se pregătiaii să-i vie în ajutor. În Iulie 

_Polonii desmințiati intenţia lui Zamoyski „de a 
ocupa Moldovat. În August, cînd Sinan pătrunse 
în 'Para-Romănească şi Mihai se retrase înhaintea 
lui, fără ea Sigismund să alerge, Polonii trecură 
Nistrul, pentru a scăpa Moldova de Turcii cari at 
fi venit la Galaţi şi de Tatarii cari se apropiau, în 
adevăr, de hotare. Candidatul de Domnie îl găsise 

Zamoyski între pribegi, pe V ornicul leremia Mo- 
vilă, dintro familie foarte bogată, cu multă vază. 

cu legături de prieteriie în regat şi cu simpatii 
pronunţate pentru catolicism. leremia era instalat; 
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la 27 August, şi dădea. din Iaşi un act prin care-și 

declara ţara „membru credincios și inseparabil al 

    

Coroanei, în același chip ca și celelalte ţeriă şi pa-  - 

latinate polone“; oferia regelui, pentru sine şi suc- 
cesori, jurămînt de supunere, promitea protecţie 
clerului „catolic şi ortodox“ şi cerea să i se acorde .- 

veniturile de care are nevoe şeful unci ţeri de 
graniță. Răzvan, căruia i se dădură numai expli- 
caţii verbale, se retrase, luptîndu-se; înnaintea nou: 

lui uzurpator şi, pe la începutul lui Octombre, el 
trecea, bătut, cu rămășițile armatei sale, în Tara 
Birsei, unde se unia la trecătoarea Branului cu 

principele Sigismund, care. se pusese, în sfirşit, în 

mișcare, pentru a ajuta pe Mihai. 

Singura explicație plauzibilă a zăbăvei neper- 
mise pe care o făcuse Sigismund era aşteptarea, 

contingentelor germane. Acestea sosise în sfirşit, 

şi consistaii mai ales din cavalerie sileziană. Grosul 

armatei îl format Secuii, cărora li se promisese . 
libertatea, în schimbul participaţiei la expediţie. 
Pentru a împlini numărul de 29.000 de oameni — 

la cât se ridica armata,-- trebuie adaus contingentul 
„Universităţii Saşilor“, Cazaci năimiţi, un corp de 
Italieni veniți tocmai din Toscana; curtenii lui Si- 
gismund şi Moldovenii rămași în jurul pribeagului 
Ștefan. 

La 7 Octombre, principele Ardealului trecea 
munții și ajungea la Rucăr, unde se opri opt zile, 
așteptind sosirea carelor. Unindu-se cu Mihai la 
15, se hotări asediul Tîrgoviștei. Sinan îl uşurăse: 

cuprins de o neexplicabilă indoială în forțele sale,
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bătrînul Pașă părăsise cetatea pe care o întărise 
aşa de bine, lăsînd în ea o garnisonă de cîteva mii 
de oameni supt Ali-Paşa și alți şefi mai mici. El 
însuşi, promiţind o întoarcere apropiată, -apucă 
drumul Bucureștilor. 

Hotărîrea Marelui Vizir, care se găsia încă în 
fruntea unei armate de 60,000 de oameni, era aşa 
de neașteptată în cât, ajungînd peste cîteva ceasuri, 
în aceiași zi de 15, armata aliată se opri cu frică, 
neîndrăznind să folosească o retragere de seriosi- 
tatea căreia se îndoia încă. Abia a doua zi se în- 
ccpu asediul, care ţinu trei zile. În ziua de 18, după - 
amiazi, cetătea era cucerită, cu o mare vărsare de 
sînge, și șefii turci cădeau în mîna biruitorilor, îm- 
pteună cu patru-zeci de tunuri, multe arme și 
provizii, care se judecaii îndestulătoare pentru trei 
ani „de asediii. 

“La întăiul popas după Tirgovişte, Sinan auzise 
tunurile „atrocelui: Mihai, care băteau zidurile de 
lemn și pămînt ale vechei capitale muntene. Încă 
în ziua de 18 el fu înștiințat de pierderea orașului. 
Fără a-și mai cerea norocul în apărarea unei ce- 
tăță, el ordonâ plecarea spre Dunăre. La 19, creş- 
tinii se îndreptaii spre București, în pas accelerat, 
lăsat orașul la o parte şi apucait drumul Giurgiu- 
lui. În ziua de 20, la două mile înnainte de aajunge 
la acest vechii cuib turcesc, Domnii primise ştirea 
că Sinan a trecut podul. Lungul şir de oameni, 
cai, cămile, care, tunură eră încă pe, podul care lega 
orașul Giurgiu de cetatea din insulă, cârid apăru 

„avân-garda creştină, setoasă de răzbunare. Călă- 
rimea Îîmpiedecîndu-se de bariera carelor, în mă- 
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celărirea fugarilor, se trimeseră pedeștri, pușcași, 

cari umplură de sînge braţul Dunării. Tunurile 

începură a bate podul, pe care o trupă moldove- 

nească se riscâ apoi, cu steagul în frunte, şi înnecară 
citova din corăbiile pe care [ugiau unii dintre vrăj- 
mași. A doua zi, 21 Octombre, începu atacul cetăţii, 

unde Turcii, lipsiţi de praf și lăsaţi fără ajutor, se . * 
apărară totuşi pănă în ziua următoare, cînd zidurile, 

„sparte de tunuri, fură luate cu asalt. Urmâ un ultim 
măcel și o ultimă distribuţie de pradă, apoi focul 

consumă orașul. cetatea, corăbiile. 

La, 94 Octombre, biruitoră, cum nu se așteptase 
că singuri, principii creştini cari pusese pe fugă pe 

bătrînul Mare-Vizir, în ultima din câmpaniile sale, se 

întorcea spre munţi. Un timp, ei stătură la Gher- 
ghiţa, şi aică Mihai, care se răzima pe partea determi- 
nantă luaţă de dînsul în răspingerea năvălirii, smulse. 
lui Sigismund anularea tratatului din Maiii. „Atun- 
cea, serie un boier contemporan, „Bator Sigmon, 

dacă văzu pe Mihai-Vodă cu atîta vitejie şi cu atîta 

înţelepciune, slobozit-ai 'Țeara-Romănească cu tot | 
venitul ei, ca să fie iar pre seama lui Mihai-Vodă:. 

Principele plecă întăi, apoi, după dînsul, -gene- 
ralisimul ardelean Ştefan Bocskai. La 21 Novembre, 

Sigismund trecu munţii: luînd cu el cinci-zeci de 
tunuri „dăruite“ de Mihai, spune ziarul oficial; la 

25, el asista la o nuntă în Sibiiii, de unde se întor- 

cea în tine, satisfăcut, pe cât putea, să fie o natură 

nemulțămită ca a lui, în Scaunul din Alba-Iulia, 

Situaţia în Tara-Romănească 'era acum lămu- » 

rită. Începeait abia marile greutăţi în Moldova, 
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provocate de ocuparea acestei provincii de Roloni. 

Sigismund, mai ales în starea de spirit în care era 

după o asemenea, victorie, nu putea tolera ofensa, 
pe care i-o făcuse Zamoyski. Cum se întoarse în 
Ardeal, e] expediă pe Ştefan, credinciosul săi vasal, | 

cu trupe care trebuiaii să-i recâștige tronul. 

Pe cînd Mihai-Vodă își lua înnapoi ţara de 
la Turci, Zamoyski întăria, despre Turci tronul noii 
al lui leremia-Vodă. De la introducerea acestuia, 

în Moldova, el nu părăsi țara, aşteptînd, în lagărul 
săii de la Tuţora, pe Tatari. 

Situaţia sa, era destul de grea şi el ştia bine 

Gă o neizbîndă aici ar. fi moartea egemoniei sale în 

Polonia. Avea, cum scrie însuși, într'un raport ofi- 

“cial, „abia 5,000 de călăreți, ceva infanterie plătită 

şi oaste de strîinsoare flămîndă“. Cu aceştia tre- 
buia să reziste Hanului, care trecu Nistrul la Ti- 
ghina, în ziua de 6 Octombre, într'o Vinere sara; 

trebuia. să reziste fără a provoca nici întrun caz 
un războiii cu Turcii, ceia ce nu-i era permis. 

Hanul. aducea cu dînsul 40,000 de oameni şi 
pe Ahmed, sangiacul de Tighina şi Chilia, nepotul 
și cumnatul săi, care se intitula „Domn al Mol- 

dovei“ și pretindea că „Împăratul“ săi i-a dat ţara. 

Turcii dă o parte, Tatarii de alta porniră, prin ste- 

pele basarabene, către Iași, unde era Ieremia și către 

Țuţora, de unde-l păzia, Zamoyski. În dimineaţa 
zilei de 19 Oetombre, cele două oştiri dușmane se 

întîlniai la Țuţora. După o narţă, care permise 

Hanului să. judece valoarea, adversarilor săi, pro- 

puneri de pace veniaii din lagărul musulman: în 
“scrisoarea ce adresă cu acest prilej generalului 
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polon, sangeacul lăsa în părăsire noul săi titlu 
„moldovenesc. La 20, războiul încetase, fără a fi în- 
ceput negocierile. La 21, avu loc întrevederea între 
cei doi şefi musulmani și /amoyski : după plingeri . 
contra Cazacilor, Hanul și Sangiacul se plocară la 
toate cererile lui Zamoyski: consimțiră, fără a sta, 
mult la vorbă, să recunoască. pe leremia-Vodă, 
părăsiră ori-ce pretenţii asupra Moldovei şi se în- 
datoriră solemn a-i părăsi teritoriul. Tratatul fu pus 
pe hirtie în aceiași zi de 21 Octombre, și Sinan, 
atunci în "drumul său ruşinos spre Dunăre, fu 
înștiințat de convenţia încheiată. 

Cu Turcii se mîntuise. Învinşii din Tara-Ro- 
mănească, învinși din Ungaria, unde pierduse 
Granul şi Vişegradul, nu puteaii decit să observe . 
obligaţiile pe care le luase și să lese în pace pe | 

„noul Domn, adus de Poloni. Rămînea Sigismund, 
"care nu era dispus să-şi părăsească pretenţiile 
asupra Moldovei. 

Abia întors în țara sa, principele Ardealului 
expedi& pe Răzvan cu trupe. Zamoyski plecase, 
lăsînd în locul săi, ca, şef peste trupele de sprijin 
polone, pe un Potocki, Ioan, castelan saii staroste de 
Cameniţă. Aflînd de intrarea, la 7 Decembre, cu 5,000 
de oameni, alui Ștefan- Vodă în ţară, vasalul polon din- 
lași îl învită în scris să se întoarcă, „să nu verse 
sîngele creștin“, „să-și păstreze puterile și oamenii 
pentru a lupta contra dușmanului sfintei Cruci, 
Dar Răzvan nu era omul care să 'se lese ademenit 
de o asemenea frazeologie. La 22 Decembre, Mo- 
vilă eşia din Suceava, supt care apăreaii trupele 
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rivalului săă și se hotăria să-și cerce norocul înti”o 
luptă. Năvaălitorul fu bătut cu' totul şi prins cînd 
fugia, cu fratele sătt Și boierii ce-i rămăsese cre- - 
dincioșă după pierderea tronului. Ieremia nu fu 
generos: Răzvan muri în țapă, o moarte rușinoasă, 
pe care n'o meritase decit prin necredinţa sa faţă 
de Aron. Supt ochii nenorocitului, care se chinuia, 
fratele săti fu decapitat. Trecînd supt tăcere această 
nevrednică răzbunare, Domnul, acum fără rival, 
al Moldovei își anunța biruinţa acelui care-l pu- 
sese în Scaun, lui Zamoyski. El seria şi lui Sinan 
și căpăta în sfîrșit de la Turci steagul pe care-l 
meritase din atîtea puncte de vedere. 

Aceștia, cu toate nenorocirile care-i lovise în 
„1595, nu erai cîtuşi de puţin descurajați. În adevăr, 
“la vestea, înfrângerii din Muntenia, toate petrece- 
rile cu careşi trecea vremea tînărul Sultan, fură 
contramandate ; la întoarcerea lui, Sinan fu mazilit; 

dar succesorul lui cîrmui numai trei zile. Întors 

în situația sa anterioară, prin moartea acestui efemer 

întocuitor, Sinan luă hotărtri mari pentru anul 

viitor. La; Dunăre, leremia fu confirmat, dar Radu, 

tînărul fii al lui Mihnea Turcitul, fu adus din Ve- 
„neţia și numit în locul lui Mihai. Sultanul trebuia, 

„să imiteze exemplul marelui săi strămoş Soliman 
şi să îmbărbăteze prin prezența sa proprie trupele 
ce eraii să pornească spre Ungaria. Polonii și 
Moldovenii fură îndemnați să ajute pe Han contra 

lui Mihai și Sigismund. ” 
Expediția lui Radu Mihnea se și făcu. leremia 

primi în Moldova pe tînărul pretendent şi-l ajutâ 
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cu trupe. Dar soarta nu fu priincioasă eandidatu- 
lui ture la tronul muntenesc: trupele de invazie - 
moldoveneşti fură răspinse, şi Mihai pătrunse chiar 
în Moldova, unde prădă ţara şi pedepsi cu moarte 
pe boierii cari promisese în scris sprijinul lor lui 
Răzvan şi totuși îl lăsase să piară. Pe la începutul 
lui April, Radu-Vodă revenia la Constantinopol, 
purtînd turbanul pe cap şi aruncind toată vina 
neizbîndei pe Moldoveni şi Poloni. Se svonia în 
Ardeal că peste 15,000 de Turci şi Tatari ar fi căzut 
în această expediţie. 

Sinan murise la 3 April. Succesorul săti, Ibra- 
him-Paşa, cumnatul Sultanului, avea însă aceleaşi 
sentimente războinice ca şi bătrînul Albanez. Ex- 
pediția Sultanului contra Ungariei rămase un fapt - 
hotărît, și la 21 Iunie, în adevăr, trupele turceşti 
părăsiaii capitala Imperiului. 

Pănă la pornirea Sultanului, Mihai mai încercă 
vre-o cîteva expediţii de pradă. Velicico, căpitan 
de Haiduci, și Francisc Calogheră din Candia dă- 
"dură foc Babadagului, dar armata lor fu zdrobită 
la întors de către Turci. Un alt corp,. mai norocit, 
ajunse pănă la Plevna, care fu distrusă, şi răspinse 
pe Turcii cari voiati să-i taie calea la Nicopol. 

În sfirşit, după ce Turcii se îndreptase acum 
spre Ungaria, Aga Farcaș atăcă fără succes Vi- 
dinul şi pierdu la întoarcere toată pedestrimea sa. 

Dar se pare că unii dintre boierii munteni 
nu erai mulțumiți cu această glorioasă viață de 
primejdii şi rîvniau timpurile fericite ale lui Mihnea 
Turcitul. Șefii acestui partid era Ohesar Logofătul 

6oo8r , . 4 
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și bătrînul boier Dimitrie, cari comandaii trupele 
de Ia hotarul răsăritean. Ei se înţeleseră cu Turcii 
şi Tatarii pentru a înlătura pe un Domn așa de 
incomod pentru vecinii ca şi pentru supușii săi. 
La începutul lui Septembre, Tatariă sosise cu Hanul 
la Tudorești. Ieremia Movilă, ea un bun vecin, se 
grăbi să dea de ştire lui Mihai, care scrise îndată, 
din Tîrgovişte unde era, lui Sigismund Bâthory. 
cerîndu-i ajutor de oameni și bani, „căci nu e 
glumă“. El se gătia să se retragă la nevoie pe 
Buzăă în sus, cînd serisori prinse de-ale conspi- 
ratorilor îi deschiseră ochii. leremiă voiă să pună, 
în 'Țara- Românească pe fratele săii Simion, şi seri- 
sorile prietenoase erai o cursă perfidă. înnainte 
de 16 ale lunei, boierii vinovaţi fură decapitaţi. 

Contra năvălitorilor, Mihai fu norocos ca de obi- 
cei: Tatarii, apoi o trupă de Turci, supt Pașii Hasan 

Și Ahmed, fură bătuți, şi ast-fel dibaciul plan înjghe- 
bat pentru a pune mîna pe Țara-Romănească, căzu 
cu totul. 

Dar un atac tătărese mai important se pre- 
gătia, şi, Mihai, părăsit de trupele sale ungurești 

după victorie, rămas cu o mînă de Cazaci, nu putu 
să reziste. Hanul se apropia de Nistru pe la sfîr- 
şitul lui August, cu o armată pe care o preţuia 
însuși la 200,000 de oameni. În Septembre el sosia 
Ja rîndul lui în Muntenia şi, începînd din regiunea 

. Buzăului, prădă şesul pănă la București timp de 
opt zile, în chipul cel mai sălbatec cu putinţă. 
Mihai, care se știa în negociaţii cu Hanul, nu-și 
putu strînge la timp oștile. Cînd el porni din Gher- 
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ghiţa cu 6,000 de oameni de ţară, năvălitorii ple- 
case spre şesurile Bugeacului. 

Îndată după plecarea Hanului, Domnul orga- 
niză o expediţie de răzbunare. Sultanul, găsindu-se 
în Ungaria, unde creştinii luase Vâez și Hatvan 
în frunte cu arhiducele Maximilian și Sigismund 
Băâthory, dar pierduse Erlau, malurile Dunărei erati 
rău apărate. Mihai, crescîndu-și oastea la 12,000, 
trecu la Nicopole, în ziua de 21 Octombre, dărîmâ 
orașul şi cetățuia Turnului. Asediul cetăţei dură cinci 
zile. În cea, de a cincea, veşti sosiră Turcilor: şi lui 
Mihai care dădură un sfîrşit neaşteptat asediului. - 

„ Creştinii ajunsese pănă în cîmpiile băltoasede la Ke- . 
„ resztes, răspinsese de mai multe ori pe Turci, go- 
i nise pe Sultan, îi prădase lagărul, cînd, în ziua de 
„28 Oetombre, ei fură bătuţi cu desăvîrșire, măcelă- 
„Ti în mlaștini. O armată creştină nu mai exista 

iuîn Ungaria. 
NI Mihai, încărcat de daruri de beiul din Nico- 
ipol, făcu atunci o pace onorabilă. Întoarcerea sa, 
jlu aceia a unui biruitor, și el intra la sfîrşitul a- 
cestui an 1596 în triumf în capitala sa din Tîrgo- 
viște. Sultanul, rezervîndu-și a concentra toate 
forțele asupra_Ungariei, în anul următor, dezaprobâ 
pe Han, îl „mazili“ și trimese lui Mihai un steag 
pe Domnie, pe care acesta îl primi către începutul 
anului 1597, 

     

   

  

La 30 Decembre, Mihai sosia, cu o suită de 
cincă-zeci de călăreți, la Alba-Iulia și era primit; 
de principele însuși la un şfert de milă de oraş. 
La 31, el avea audiență la Sigismund, în prezența



    

nunciului; la i-itt Ianuar, cei doi Domni asista la 

bturghie. După o şedere de cinci zile, Mihai pleca, 

bogat dăruit de oaspetele săi, înnapoi spre ţară. Cu 
prilejul acestei întrevederi, se fixă linia de conduită 

în anul următor, se stabili partea cu care trebuia. 

să contribuie, fie-care aliat şi se hotări participarea 
lui: Mihai la negocierile care trebuiau să înceapă 

la Praga între Sigismund şi Împăraţ. Unii aşteptat 
ca Mihai însuşi să vie la Curtea lui Rudolf. 

Banul Mihalcea întovărăşi însă singur pe prin- 

cipele Ardealului. 

În Muntenia, acest an 1597 fu ocupat întreg cu 

negocieri de pace. Dar Împăratul reîncepu lupta, cu 

toată marea înfrîngere din 1596. Papa, şi Tata fură 
luate; Raabul asediat şi părăsit numai la apropiarea 
Serdarului Satîrgi Mohammed, în Octombre. Mihal- 
cea, apoi, porii din Praga, încă în Mart, cu oferte 

mari, „dacă Vodă va face pe Bulgari a se răscula“. 

În aceiaşi lună, arhiepiscopul de Tîrnova, Dionisie 
Ralli, denunța lui Mihai planul Tureilor de aarunea 

un pod la Silistra şi-l îndemna să nu se lese în- 

șelat de promisiunile turcești. La 5 Maii, Domnul 

pretindea că Turcii vor intra, în Ardeal. 'În Iulie, 
i se trimeteaii, pentru a răspinge o năvălire, cei 

4,000 de soldaţi promişi la Praga şi un ajutor bă- 
nesc. Domnul însuși gătise o armată de 15,000 de 
Curteni, Roșii și țărani şi primia solie de la Sîrhi, 
cari anunțaii că aii pus mîna” şi pe Cladova. Se 
credea că el va şi trece Dunărea pentru: a da 

mîna cu Bulgarii, dar frica de Tatari, cari nu ple- 
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case în Ungaria, împiedecâ ori ce acţiune serioasă 
pănă la sfirşitul anului. 

Oferte, foarte puţin sincere, se făceaii de o 
parte şi de alta. Ambasadorul englez și Meletie 
Pigas, patriarhul de Alexandria, făgăduiaii, în nu- 
mele lui Mihai, plata haraciului, care nu sosi nici-: 

odată, deşi patriarhul amintia Domnului „cele ce 

spune marele teolog: că mai bună e fapta, cea bună 

fără cuvinte decît vorbele bune fără de faptă“. Din 
partea lor, Turcii trimeteaii Domnului în Iulie un 

“cal împodobit, sabia şi buzduganul, promițindu-i 
stăpînirea ereditară asupra Ţerii-Romăneștă şi re- 
ducerea pe jumătate a tributului. Dar Turcii nu 

puteai ierta pe Mihai, și acesta o ştia mai bine 
decît, ori-cine. 

Catastrofa de la Keresztes, în care pierduse 
floarea nobilimii sale ardelene, ridiculul căsătoriei 

sale zădarnice, situația intolerabilă în care-l arun- 

case răscoala dezgustară sufleiul ușuratecului Si- 

gismund. Încă în luna lui Februar 1597, în adoua 
vizită a lui la Praga, nenorocitul din atitea puncte 
de vedere arătase dorința de a lăsa altora rolul 

de eroi. Lui îi trebuia numai gradul de general im- 
perial, un ducat în Silesia şi un anume venit pe 
an; arhiducesa să i-o ieie însă numai de cît înna- 

poi, „de oare ce, caunul ce e soldat, veşnic la răz- 

boii, nu poate ţinea nevasta lingă dînsul“. Împă- 

ratul îi dădu Lâna de aur, îi promise ajutoare, fără 

a le specifica, şi-l trimese înnapoi „acasă. 

Actor fără vocaţie, el se întoarse. pe scenă 
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pentru care nu simţia plăcere. Urmînd exemplul 
Imperialilor, făcu şi el o expediţie de mîntuială în 
1597, după ce-se gîndise a reuni trupeie sale cu 
ale lui Mihai. Asediul Timișoarei, început la 17 
Octombre, se mîntui la 97 Novembre, fără nici un 
folos. La această dată, Carrillo, duhovnicul lui Si. 
gismund, se întorsese la Praga Și oferia din noi, 
cu stăruință, Ardealul Imperialilor. Principele era 
așa de hotărît, să-și lese tronul în cît îl oferia la 
toată lumea: lui Kornis, cancelariului Josikd. O 
solie veni însă din partea lui Rudolf în toamnă: 
Sigismund căpăta în schimb pentru provincia sa 
ducatele sileziene de Oppeln și Ratibor Și o pensie 
anuală; era, să fie cardinal şi episcop al unui Scaun 
silezian sau din vecinătate. Întoarcerea lui Carrillo 
de la Roma, sosirea unui reprezintant al arhidu- 
cesei mame, din Graz, numirea comisarilor impe- 
riali Șt. Szuhay, episcop de Vâcz, Nic, Istvânfty 
și dr. Bartolomeiti Pezzen, fost ambasador la 
“Constantinopole, deciseră cu totul pe mintosul 
„tînăr. Într'o dietă din April, ţinută în mijlocul 
obișnuitului aparat militar, toate hotăririle voite 
de dînsul fură luate. Comisarii se îndatoriră a 
respecta privilegiile, a menținea pe consilieri, a. 
nu pune străini în funoţiile principale, a păstra 

“situaţia religioasă pe care o primise. În schimb, 
dieta accept, stăpînirea imperială, „prin cîrmuire 
absolută sati prin guvernator“. Sigismund Sarma- 
sagy fu expediat la Mihai, cu._0 scrisoare de mîn- 
gîiere: Bâthory declara într'însa că n'a, părăsit țara, 

„pentru totdeauna, ei pleacă numai pentru a' cere 
- ajutoare; dacă nu va izbuti, va face o pace cu 

*
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i i 
Turcii, din care Ţara-Romănească nu va Îi exclusă. | 
Mihai scrisese că are de gînd să ieie Moldova de 
la leremia. căci ţara i sar da Ja singura sa înfă- 

țişare. Sigismund potolia pe aliatul săi, prin ace- 
lasi sol,. spuindu-i că atacul ar fi imprudent şi că 
nu-l voiese Papa şi Împăratul. 

Sarmasagy se întoarse răpede la stăpînul 

săi. Acesta, fără a mai cerceta ce sînt ducatele 

oferite, se pregăti de drum cu o activitate demnă 

de un scop mai.bun. Împărţi lucrurile ce nu le 
putea lua, dărui cărțile preţioase ce le adunase, 
arse arhivele, aruncâ tablourile și, strîngîndu-și 
confesorul şi prietenii, porii să facă pe episcopul 

în Silezia. 

În urma acestei abdicări, care sămăna cu: o 
fusă, comisarii, ajutați de prezența Mariei-Cristi- 
nei, începură organizarea şi întărirea principatu- 

luă. În aşteptarea arhiducelui Maximilian, noul gu- 

vernator, ei luară măsuri excelente de administraţie 

și de economie. În aceiași vreme, ei se preocupară 

şi de menţinerea în profitul Împăratului a legă- 

turilor de vasalitate pe care le încheiase Sigis- 

mund. 
La 10 April, ei comunicati celor doi Domni 

vecină scrisorile de acreditare pe lingă dînșii, care 
li se dăduse de Împărat. P. Sennyei transmise 
scrisoarea către Ieremia; loan Chiwa servi de 

transmiţător pentru Mihai. Efectul produs de seri- 
sorile care anunţa oare- -Gum cedarea Ardeatului 

nu putea să fie decit foarte deosebit. leremia-și 

întrebă întăiii patronii din Polonia și răspunse 
, 
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conform instruețiilor acestora: ea totdeauna, de- 
clara Domnul Moldovei, va fi plin de credinţă 1 „Către toată creștinătatea, și către. Împăratul, de 
asemenea“. El urmă în tot decursul acestui an eri- 
tie politica sa veche de instrument al Polonilor. : 
cînd Cazacii se înfăţișară la hotare pentru a trece 
în ajutorul lui Mihai-Vodă strîmtorat, el îi opri 
cu forţa, în înțelegere cu comandanții poloni. Vis- 
tierul Dan, în casele căruia, fusese adunaţi, la. 1595, 
Turcii, şi Clucerul Vintilă, găsiră adăpost la Cur- 
tea din Suceava şi uneltiră de aici pentru a sfă- 
rima tronul lui Mihai, „Mai. răi decit un Ture“ Şi 
a căpăta ca Domn pe Simion Movilă. Supt Sigis- 
mund, supt Imperiali, supt Sigismund a doua oară, 
leremia-Vodă rămase același, omul a cărui singură 
virtute era, recunoştinţa. 

Cît despre Mihai, el nu putea. primi o veste 
mai. plăcută decîţ a retragerii lui Bâthory. De 
cînd intrase în legătură, acest tînăr ușuratec și 
arogant îl jienise cu toate prilejurile, îl umilise 
ori-cînd și-l ajutase numai odată. „Împăratul“ era, 
un nume care suna frumos în Orient, care trezia 
aică vechi răsunete de stăpînire imperială creştină. Mihai nu putea ști îfeă încetineala, cu care Ceza- rul de la Praga își ajuta aliații, cultul vorbei ză- 
darnice şi al zăbăvei, care domnia, acolo. El pri- cepea un lucru din schimbarea săvirșită; “că în 
locul unui Domn mic în Ardeal, va veni uu rege 
mare, că în locul unui parvenit trufaș va avea 
drept vecin pe scoboritorul unția din cele mai 
vechi familii de suverani. din Europa, că în locul 

.
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suportabil, de departe. | 
De aceia îl vedem încă din April cerînd in- 

direct, comisarilor voia de a veni să-i viziteze şi 
semnalîndu-li negocierile pe care el şi Sigismund 
le începuse încă din iarna trecută cu Tatarii, pen- 
tru a-i întrebuința ca mediatori de pace, a-i dez- 
lipi de Turci sat măcar a-i astimpăra. Cînd aface- 
rile ardelene fură orînduite, la începutul lui Iunie, 
comisarii veniră să găsească pe. Mihai, pe care o 
căzătură de pe call oprise de a. veni pănă atunci. 
Domnul însuși îi ehemase prin două soli stărui- 
toare. După șepte zile de discuţie, el făcu Împă- 

„Trâtului un jurămînt formal la 9 ale lunii, în mă- 
_năstirea Dealului: prin alt act, el ȘI boierii săi 
“bromiteaii concursul lor Germanilor în schimb ” 
pentru solda a 5,000 de. soldaţi Și acordarea unui 
ajutor de alți 5,000, în oameni sat în bani. Țara- 
Romănească, unită din noii cu Coroana Ungariei, 
formă, patrimoniul lui Mihai şi al familiei sale: ei 
trebuiau să stăpînească țara, nu în condiţiile umi- 
litoare impuse odinioară și apoi retrase de Sigis- 
mund, ci în condițiile actuale şi fără vre-o plată de. 
tribut, în locul. căruia se va da, ca semn de va- 
salitate, numai un dar anual, „cuviincios Și potri- 
vit“. Domnul păstra libera dispoziţie asupra ave- 
rilor și moșiilor sale. În caz de stîngere a familiei 
voevodale, Împăratul va numi pe acela dintre boieri, 
care va fi dezignat de ţară. Domnul va avea o ce- 
tate în Ungaria; Ardelenii vor restitui pe fugari; 
comerțul va fi liber; religia ţerii va-fi respectată; 
recomandaţiile Domnului și soliile sale_vor fi ţinute 

 



  

în samă. Pentru a împăca, în fine, pe Han şi a-l de- 

părta de gînduri prădătoare, un sol imperial, loan 
Pozsony, şi Gheorghe Raț, din partea lui Mihai, ple- 

cară spre Orimeia, cu un dar de 10,000 de galbeni, 

împrumutaţi la Braşov de Domnul romîn. Mihai 

fusese îndemnat şi de comisari să lese în pace pe 
leremia; și el trebui să consimtă, de şi perzista 
să creadă că e un lucru util „să se despartă ne- 

ghina de gri“. - 

“În curînd, cu toată vrednicia comisarilor, ne- 

mulțămirea fu generală contra regimului imperial, 
dincolo și dincoace de munţi. Pericolut ture și 

tatar se arăta ameninţător pentru Ardeal, banii 
lipsiaii, lipsia, autoritatea necesară a noului „rege“, 

şi totuși Maximilian, care și el putea arunca vina 
“pe cei ce nu-l înzestraii cu cele necesare, nu se 

mişca Gin Ungaria Superioară. Pe de altă parte, 
Hanul trecea prin Bugeac, amenința Muntenia, 
străbătea cu oștile malul drept al Dunărei; Turcii 

stăteait la pîndă supt Hafiz-Ahmed la Nicopol: şi 

Domnul muntean era lăsat; fără bani, fără aju- 

toare; fără generali. În Iulie îl vedem cerînd des- 
perat sprijinul ce i se promisese printrun tratat 

formal. | | 
Cei mai nemulțămiţi erau, de sigur, Ardele- 

nii ; ei se despărțise cu grei de Sigismund, care, 

așa cum îl cunoaştem, era măcar un principe na- 
„ţional şi un Bâthory; primind. în locul lui pe un 
„Neamţ“, ei nu vedeai, în schimb, nici-o înles- 

nire pentru apărarea şi siguranţa ţerii. Nemulţă- 
miţii se organizară în curînd. Boceskai, unchiul lui 
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Sigismund, Wolfgang Kornis, episcopul Naprâgy 
scriseră oxilatului de bună voie pentru a-l chema 
înnapoi. 

Acesta, se plictisia în Silezia: găsia țara să- 
racă, veniturile insuficiente și nepotrivite cu pro- 
misiunile, supușii nerespectuoşiă, — în sfîrşit, noua 
sa situaţie intolerabilă. Carrillo fu expediat Ja Praga, 
pentru a se plînge, în numele lui. La 10 August 
el se întorcea cu răspunsul că se vor lua măsuri 
pentru sporirea veniturilor și plata pensiunii ; dar” 
Sigismund nu poate veni la Curte, cum ceruse, Şi, 
înnainte de a se face o intervenţie la Roma, pen- 
tru a i se da pălăria de cardinal, trebuie dezle- 
gată afacerea divorțului. Auzind acestea, Sigis- 
mund se înfuriă, dădu afară pe duhovnicul săti, 
care porni la Viena și, a doua zi, la 11, dezdedi- 
mineaţă, cu o singură persoană de suită şi un 

copil de casă, fostul principe al Ardealului o rupea 
de fugă, spre a lua din nou stăpînirea ţerii, pe care 
el singur o aruncase cu puţin înnainte. 

Cînd Împăratul primi vestea și trimese un 

curier să aresteze pe fugar, acesta era departe. 
El ajunşe fără nici-o piedecă în Ardeal, se înfă- 
țişă la porţile Clujului, unde garda, zăpăeită de 
această apariţiune neașteptată, îi deschise. În dru- 
mul spre depărtata ei patrie, Maria-Cristina, se afla 
la Cluj: ridiculul soț, și iertătoarea, soţie se împă- 
cară. Sosirea principelui fu pretutindeni anunțată, 
în provincie, și adeziunile veniră de pretutindeni. 
Șefii trupelor adunate contra 'Turcilor îşi călcară 
jurământul și trecură, cu Gafpar Kornis în frunte, 
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de partea vechiului stăpîn. Comisarii fură opriţi, 
puși în fiare, mai tărziu, după tăierea lui .Josika 

„de Imperială, şi liberaţi numai după multe încer- 
cări. O dietă convocată la Turda primi explicaţiile 

lui Sigismund, le găsi foarte bune şi-l acceptă din 

noă, în schimbul unor concesii, care asig uraii l- 

bertatea, şi ordinea, în ţară. 

Situaţia lui Bâthory nu fusese ușoară la ple- 
carea sa precipitată din Ardeal, dar aceia pe care 

o găsiu la întoarcere era, fără îndoială, incompa- 

rabil mai rea. În primăvara lui 1598, el era asigu- 

rat de sprijinul efectiv al Germanilor, de concur- 
sul lui Mihai Viteazul contra Tureilor; Domnul 

Moldovei era bucuros să fie lăsat în pace şi Po- 

lonii nu doriaii alta decât menținerea situaţiei do- 

bîndite prin stabilirea lui Ieremia Movilă; Turcii, 

în fine, curteniai pe revoltatul din Transilvania, 

pentru ca acesta să nu-i împiedece în lupta contra 

Ungariei. Acuma, după trecere de cîteva luni, bo- 
gate în schimbări, el găsia în Mihai un dușman 
lămurit, în Împăratul un vecin jignit adînc de o 
purtare incalificabilă şi fără explicaţie, şi rămînea 
să se vadă, dacă, bătîna în struna turcească, Tur- 

cii vor crede în sinceritateu acestui cîntec, nou 

pentru urechile lor. 

Încă la 22 August, Sigisniund încercase să 
se scuzeze față cu acela care trebuia să-l înlocu- 
iască.. El scrise arhiducelui Maximilian, înşirînd 
motivele hotărîrii ce luase şi rugîndu-l „să nu se 

mai ostenească“ a veni în Ardeal. Scrisorile fură 
repetate, și o solie veni apoi la Caşovia cu aceleaşi 
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asigurări. Maximilian trimese pe puţin stimabila 
sa rudă 'la Împăratul, care putea singur să iee o 

deciziune, de iertare sai de pedeapsă. În același 

timp, el întăria garnizoana din Oradea-Mare, 'pe 

care comandantul, Gheorghe Kirâly, nu voise cu 

nici-un preţ, s'o cedeze principelui uzurpator. 

Cit despre Mihai, întoarcerea lui Sigismund 

însemna, întoarcerea timpurilor de umilire şi ne- 

siguranță. El află îndată că Domnul Ardealului, 

ameninţat de Imperiali, cu frică de spre Ungaria 

Superioară, a intrat în negocieri cu Hafiz-Ahmed- 
Paşa, care-l păzia pe dinsul la graniță; cu Sa- 
tîrgi, Serdarul, ce ce găsia încă la Lippa. Ovâry 
fu întăi trimes în solie şi veni „cu puţină nădejde 
de pace“, apoi o solie mare, compusă din Pangra- 

tie Sennyei, Gh. Palatich şi juzii Sighișoarei şi Me- 

diaşului, se înfățișă în lagăr și căpătă un. răspuns 
mai asigurător. 

Singur acest „apt primejdia de a fi strîns 

de Turci de amîndouă părțile, la Carpaţi şi la Du- 
năre —, pe cînd Polonii şi Ieremia îl pîndiai la, 
Răsărit, escludea pentru Mihai putinţa unor relaţii 

prietenoase, sincer prietenoase cu aliatul săi de. 

odinioară. Ardealul trebuia redat, Împăratului, a 

fost, de sigur, întăiul gînd al lui Mihai. La înde- 
plinirea, acestei sarcini era gata și cînd, în August, 
încă, Marini, apoi Maximilian însuși îi spuseră, — 

persoana oficială mai pe acoperitele decît cealaltă, — 
că e nevoie de braţul lui, ideia prinse conzistenţă 
în eroicul cap îndărătnie şi sumeţ al Domnului. 
În Septembre, insinuări arhiducale “osia iarăşi. 
de la Caşovia. La 20 ale lunei, Mihai se găsia în 
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lagărul de la, Dunăre, gata să reguleze vechia so- 
coteală cu Turcii, acum după ce Serdarul părăsise 
aceste regiuni și Hanul, reunindu-se cu dînsul, nu 
mai era o primejdie pentru Țara-Romănească. EI 
trimeșese cu șese zile înnainte la Cașovia un sol, 
Ștelan Petnehazi, care declară în termenii cei mai - 
limpezi și mai energici că el nu e dispus să to- 
lereze pe Sigismund ca vecin, nici să-l suporte ca 
suzeran, ca „Domn“ al săi. Cazacii i-ati venit, s'a, 
înţeles cu Secuii și are toată nădejdea în Sași. Ui 
Sol trimes îndată după aceasta, Petru Armeanul, 
întări aceste asigurări şi oferte: mai mulți nobili, 
spunea Domnul, s'au şi inţeles cu dînsul ; Secuii 
sînt gata și așteaptă numai, de la Împărat, privi- 
legiile promise; Voevodul de Chiev i-a promis să-l 
ajute a lua, Moldova, unde Mihai trimesese Și pe- 
țitori, cu perfide propuneri de căsătorie între co- 
piii celor doi Domni. 

Întăiă, preocupat de pericolul ture, ce se 
„apropia, Maximilian trimese o scrisoare nehotă- 
rîtă de complimente, care autoriza numai pe 
Mihai să facă intrigi în Ardeal. Apoi, în Octom- 
bre, scrisorile către Saşi şi Secui se dădură, de- 
zaprobîndu-se afacerea moldovenească şi lăsîndu-se 
hotărîrea în privinţa lui Sigismund Simțului îm- 
'prejurărilor, pe care Domnul trebuia să-l aibă. 

Înnainte de începutul lui Octombre, cînd Tur- 
ciă se înfățișară înnaintea Oradiei şi complicară 
rezolvirea problemei ardelene, Mihai luase măsuri 
ca, să scape de spionii armaţi de la Dunăre. 

În Septembre, pentru a înșela pe Sigismund 
-
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asupra adevăratelor sale intenţii şi pentru a-l sili 
să se strice din not cu Turcii, Mihai îi dăduse 

_un ajutor de cîteva mii de Qameni, supt Aga Leca. 
Îi mairămăsese o frumoasă armată de vre-o 30,000 

de oameni, cu cari se stabili lîngă Dunăre, 
așteptînd. În Constantinopol, tronul săi fusese-dat 
lui Radu, fiul lui Mihnea, care părăsi Capitala Im- 
periului la 16 Septembre, iar tatăl: său îi urmă, 
după trei zile. Îndată Mehemed-Pașa de Silistra, 

în înțelegere cu Hafiz-Ahmed, care se găsia la 
Nicopol, trecu Dunărea, cu Tatarii din Dobrogea. 

Dumitru Vornicul, trimes de Mihai contra năvăli- 
torilor, îi aruncâ peste Dunăre, cu pierderi mari. 

Din lagărul săi de la Caracăl, Domnul expediă 
atuncă pedestrimea sa, care trecu rîul către Niqo- 
pol. Pașa de Vidin încercă să taie calea trupelor 
“creştine, dar fu aruncat asupra Nicopolei. În cu- 

- rînd, Mihai veni cu călăreții, şi aici se dădu o în- 
semnată luptă a Domnului muntean contra lui 

Hafiz-Ahmed, Pașă de Caramania sati Anatolia, şi 

contra subordonatului vidinean al acestuia. Turcii 

erati 3,000; doisprezece sangiaci” comandati tru- 

„pele supt poruncile Paşilor. Ei fură bătuți com- 
plet. şi goniţi pănă departe. Nicopolul fu atacat, 
cele 6,000 de case ale oraşului arse, dar cetăţuia 
rezistă si Mihai plecă după trei zile în direcţia 
Sudului, pe cînd, la Vidin, Turoii se reuniai din not. 
Tot locul din Dunăre pănă în Balcani fu prădat 
de călărimea romănească : Plevna, Vracâa, Floren- 
tin, Țaridal, Rahova, peste 2,000 de sate, serie în- 
suși Domnul, fură prădate, şi apărătorii Și locui- 
torij lor păgini ucişi. 
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Pasurile Balcanilor erai înțesate de creştini 
răsculați, cari se luptaii în numele lui Mihai. După 
această incurzie bogată în- pradă și glorie, Dom- 
nul biruitor luă drumul Vidinului, unde Pașa, re- 
unit cu un beiit din vecinătate, încercă să-i taie 
calea. În „şesul Diiului“ se dete lupta: Turcii fură 
împrășştiaţă, măcelăriți, cele 12,000 de case ale Vi- 
dinului date flacărilor. Mihai, rînit la pîntece de 
un dușman adus la strîmtoare, fu mîntuit de in- 
tervenţia Buzeştilor. Toată regiunea Vidinului fu 
devastată. Domnul se întoarse apoi în lagărul din 
Caracal, unde aşteptă sosirea trupelor oprite de 
un vifor pe malul opus al Dunărei. La mijlocul 
lui Novembre, Mihai se afla în Tîrgovişte. Pla- 
nul de a intra în Dobrogea și a pătrunde peste 
rîti pănă la Cetatea-Albă fu părăsit : din Focşani 
și din Cornățel lîngă Silistra trupele fură retrase 

„Și trimese la iernatec. Mihai avea dreptate să creadă 
că după o asemenea campanie, care chemase pe 
Serdar înnapoi de la asediul Oradiei, „el şi țara, 
sa se pot odihni puţin“. - 

Din pradă, Mihai trimese un steag și un pum- 
nal și lui Sigismund Bâthory, dar sentimentele lui 
faţă de acesta nu se schimbase. Expediția peste 
Dunăre o întreprinsese în contra voinţii vecinului 
săti, şi pentru acesta fu o mare lovitură întoarce. 
rea Serdarului de la Oradea-Mare. Orașul acesta 
era, în mînile Imperialilor, cum se găsia, o ame- 
nințare pentru Bâthory, şi Curtea din Praga nu 
putea fi ţinută prin nimie mai bine în loe dăcât 
prin această primejdie turcească. Retragerea a- 
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ceasta, succesele lui Mihai, strînsa alianță între Domn și Împărat, care-i trimese bani la sfîrşitul 
anului, siliră pe bietul principe ardelean să-și calce pe inimă şi să treacă hotărît de partea creștinilor. Ambasadori solemni fură expediaţi la Curtea im- 
perială : cancelariul Dimitrie Naprâgy, episcopul Ardealului şi Ștefan Boeskai, avînd cu ei pe Luca Trausner, intrati la, Praga în luna lui Februar 1599. . 

| 
Instrucţiile acestor ambasadori erau îndoite. În linia întăiă, trebuiau să se plîngă, în numele Stăpînuiui. lor, pentru tratarea ce îmtîmpinase acesta în Silezia și să explice întoarcerea în Ar- 

deal prin aceste problematice suferinți. Dobîndind iarăși Scaunul ardelean, pe care nu înţelesese să-l - schimbe pe aşa ceva, Sigismund propunea confir- marea, vechiului tratat din 1595: cerea săi se deo 
titlul de odinioară de Domn al Moldovei și Mun- 
teniei, să se specilice ajutorul de oameni ce i se 
va, da și acel de bani, pe care-l fixa însuși, să i 
se dee unelte de războiii și să fie ajutat de creş- 
tinătate, în caz de atac al Ardealului. Iar, dacă 
aceste cereri nu ar fi primite — ceia, ce era aproape sigur —, Sigismund se mulțămia, pentru el și soţia, 
sa, cu un domeniu bun în Boemia, Austria sati 
Tirol și cu un venit sigur de 100,000 de florini pe 
an; în Ardeal, Împăratul ar acorda o amnistie ge- 
nerală, ar confirma privilegiile acordaţe de la Ioan- 
Sigismund încoace, ar asigura; dreptatea pentru 
nobili şi ar numi. tot dintre Ardeleni, pe viitorul 
Voevod. 

Faptul că solii fură primiţi ca ambasadori ai 
60081 , ! 5      
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„ducelui de Oppeln“ înlătura de la început pro- 
punerea de împăcare. Rămînea cea de cesiune. Voia 

de a încheia un tratat pe această bază li fu încă 

odată acordată de stăpinul lor pe la începutul lui 

April ; dar ei trebuiaă să ceară un răspuns în ter- 

min de opt zile. La 6 April, Împăratul dădea în 
scris răspunsul săi: Sigismund va ieși din Ardeal; 
i se vor da cele două ducate, o moşie în Boemia, 
o pensie anuală de 50,000 de taleri, titlurile pre- 

văzute prin tratatul din 1598 și recomandaţii către 

regele Spaniei; condiţiile cerute se vor acorda 

provinciei, dar privilegiile date de Sigismund în 
timpul uzurpării sale vor fi casate şi guvernatao- 

rul provinciei va fi un membru al Casei Impe- 

riale. 

Cu aceste condiţii porniră ambasadorii spre 
casă: în drum, la Tyrnau, se văzură arestaţi și 
duși înnapoi la Praga. 

Căci, pe cînd ei negociaii, de bună credinţă, 
cu Împăratul, Sigismund făcuse iarăși o lovitură 
de teatru. Înduşmănit de moarte cu fraţii Andrei 
şi Ştefan Băthory, verii săi, el se împăcase de 
câtva timp cu cel mai mare, prelat polonez şi car- 

dinal. Totuși, bunele relaţii între veri fusese stri- 
cate iarăși prin cesiunea către Imperiali a ţerii în 

1598, cesiune contra căreia Andrei protestase so- 
lemn. Pe neaşteptate, la începutul lui Februar, 
cardinalul primi de la un sol al lui Sigismund, 

un lezuit, călduroasa rugăminte de a veni în pro- 
vincie, pentru care venire i se dădea şi un paşa- 

port în toată forma. Cu voia fratelui săi, Andrei 

*



M
e
 

ae
 

P
R
 

a 
n 

e 

  

6 

riscâ drumul şi consecinţile pe care putea să le 
aibă, dat fiind omul care-l invita. La 20 Februar, 
cardinalul era la Cluj; Sigismund, foarte satisfăcut, 
îl pofti să vie la el, în Sibiiti. Un moment, avuse 
ideia să-l dea legat Împăratului, — bine înţeles, în 
oare-eare condiții. Apoi, cu ușurința cu care ho- 
tărîrile treceau prin acest, cap bolnav, se răseîndi 
şi se hotări să-l facă mai bine principe. O dietă, 
adunată la Mediaș, revocâ întăiii toate hotărîrile luate 
odinioară contra, fraților Bâthory;; apoi Sigismund - 
propuse cu stăruință pe cardinalul Andrei ca înlo- 
cuitor al săti. Dieta primi și această schimbare. 
Noul prinţ avu curajul să serie Împăratului, expli- 
cînd alegerea sa, ca impusă de necesitățile momen- 
tului. 

Schimbarea aceasta, noua injurioasă călcare 
de cuvînt fu privită la Praga cu o îndreptăţită 
indignare. Ceia ce-i mai slăbise efectul fu experi- 
enţa trecută cu Sigismund și zvonurile suspecte 
venite la Curte în privința intențiilor lui Andrei. 
Încă din Mart, printr'o solie compusă din Petru 

„Armeanul și Stoica Vistierul, Mihai, pe lîngă ce- 
reri de bani și reelamaţia unui castel de refugiu 
în Silesia, arătase dorința de a i se da ca -ajutor 
„contra 'Turcilor“ pe Basta. Răspunzîndu-i la 8 
April, Împăratul promitea banii ceruți şi punea 
condiţia ca Mihai să se lupte „cu Turcii sati cu 
cine vom voi noi“. 

Ori-cum S'ar fi părut lucrul Imperialilor, pen- 
tru Mihai el nu era tolerabil. Sigismund trata cu 
Turcii de nevoie; pe el îl mai reţinea un trecut, 
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care-l făcuse vestit. în Europa creștină: el era, 
ori-cît de răi politie, un luptător, un soldat. An- 

drei era un cleric, un bărbat cu rochie, care nu 

ținuse nici-odată o armă în mînile sale. Misiunea 
pe care o luase era aceia de a face pace, el care 

n'avea angajamente nici cu sine, nici cu alții. 
În fine, cu el intra în Ardeal influenţa po- 

lonă. Poloni şi Turci, oameni de-ai acestora erai 
să aibă toate hotarele ţerii. 

Planul de a cuceri Ardealul printr'o năvălire 

simultanee a lui Basta, din Ungaria Superioară, 

şi a lui Mihai, prin Carpaţi, era un plan natural, 

şi el se formă destul de răpede la Praga. Cel mai 
grăbit dintre cei doi aliaţi era, fireşte, Mihai, a 

cărui situație era mai amenințată decit totdeauna 
prin ultimele evenimente. Luptele cu Turcii nu 

încetase nici un moment la Dunăre, unde Mah- 

mud-Pașa rămăsese pentru a observa pe rebel.. 

În Mart, apoi în Maiă ciocniri se întîmplară aici 
între creștini și Turci. Pe de altă parte, Andrei, 

abia stabilit, intrâ în înţelegere cu Turcii şi cu 
Ieremia. În Mai, el.ceru formal mijlocirea acestui 

din urmă şi-i propuse o căsătorie între fratele săi 
uterin, loan Iffiu, și fata lui Ieremia. Domnul Mol- 
dovei ceruse iarăși pentru fratele săii Simion ţara 
vecină și se îndatora să supuie pe Mihai cu pro- 

priile sale forţe. În Iunie, un ceauș veni în Mol- 
dova, de unde, cu un trimes al lui Movilă, el se 

îndreptă către Alba-lulia. Pe încetul, un cere de 
fier se strîngea în jurul lui Mihai-Vodă și ţe- 
rii lui.
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La Praga, nici un sol âin partea lui Andrei 
nu sosia, cu propuneri sait nouă lămuriri. Se au- 
zia numai de legăturile pe care le avea noul prin- 
cipe ardelean cu Polonii şi de acele pe care voiă, să le înnoade cu Turcii. Se auzi apoi că guverna- 
torul din Hust a cedat cetatea lui Andrei și că acesta ar avea intenţii şi asupra Oradiei-Mari. Na- 
prâgy şi Bocskai propuneaii: un atac din partea 
lui Basta şi al lui Mihai, atac care n'ar putea de- 
cît să isbutească. La 30 Maiii, în fine, sosia de la 
Mihai un sol însăreinat să stărue pentru expediţia 
combinată. | 

Dar un lucru opri îndeplinirea hotărtrilor 
luate, împiedică pentru totdeauna colaboraţia lui 
Basta cu Mihai şi aduse năvălirea în Ardeal a Domnului singur, cu toate urmările ei. Marele-Vizir 
Ibrahim, numit în Decembre 1598, începu propu- 
neri serioase de pace cu Imperiul. 

Ele fură prezintate înţăită printr'un sol creștin 
al Hanului, apoi, în chipul cel mai limpede, prin 
serisoarea din 24 lunie a Marelui-Vizir însuși. Ne- 
gociatori se numiră de către Împăratul în Sep- 
tembre încă, și 14 5 Octombre avu loc întăia Şi cea din urmă conferință de pace lîngă Gran. 

Cu puţin timp înnainte de a se primi la Praga 
scrisoarea, lui Ibrahim-Paşa, la, 11 Iunie, Papa, so- 
licitat prin scrisorile cardinalului Andrei, trimetea 
în Ardeal pe fostul nuneiu în Polonia, Germanico Malaspina, episcop de San-Severo, pentru a face pacea, între creştini. Venit cu foarte rele dispozi- ţii contra intrusului, nundiul se potoli pe urmă 
şi ajunse chiar a-Și călca competința, încheina
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un armistițiu, în numele Împăratului, prin Oc- 
tombre. ” 

Mihai era prea bine informat, asupra celor ce 
se petreceaii la Turcă pentru a nu cunoaşte nego- 

cierile începute între Ibrahim-Pașa şi Imperiali. 
De altmintrelea, răspunsurile vage ce se dădeau 
la cererile lui stăruitoare de a se întreprinde ex- 

pediţia l-ar fi luminat, singure, în destul. Legat 
de Imperiali era prin jurămîntul săi cît și prin 
simpatiile sale, dar de hatirul Împăratului el nu 

putea să-și primejduiască propria situaţie. Văzînd 
că nimie nu vine de la Praga decît jumătăți de 
hotărîri şi vorbe îngăimate, el făcu ceia ce era 
nevoit să facă: pe de o parte, el cedă, în sfîrşit, 
cererilor pe care, de două luni de zile, le prezin- 

taii ambasadorii solemnă ai lui Andrei: Nicolae 
Vitez și Gheorghe Ravazdy şi confirmâ la 26 lu- 
nie jurămîntul prestat odinioară principelui Ar- 

dealului, supt Sigismund ; iar, pe de alta, el în- 

_cepu negocieri cu Turcii, pentru a-i ţinea în loc: 
cu Mahmud de la Dunăre, cît şi cu Vizirul Ibrahim. 

Dar cine negocia serios era Andrei : După ce 
se adresase lui Ieremia, Hanului, Pașei de Timi- 
şoara, el trimese Sultanului soli formali pentru a 
încheia un tratat. Nicolae Gâvai şi Francisc Budai 
duseră în August la Poartă următoarele condiţii, 

pe care Mihai le denunţă Imperialilor: confirmarea, 
lui Andrei; alegerea de ţară a Domnului Ardea- 
lului şi celui, vasal, din Ţara-Romănească ; apărarea, 

de către vecini a celor două provincii; întărirea 

posesiunii asupra Lipovei şi leneului; păstrarea 

în aceiaşi stare a Țerii-Romănești „care e posesia 

*+



noastră şi se află în mînile noastre şi e țara noastră 
întoemai ca Ardealul“ ; conservarea dinastiei luă 
Mihai, supt suzeranitate ardeleană; reducerea, tri- 
butului și darurilor anuale, cel d'intăiă fiind iertat 
pe şese ani, la suma de supt Soliman al ll“; cuprin- 

derea Ardealului într'o eventuală pace cu Germanii; 
închiderea în pacea viitoare și a Oradiei-Mari, „căci 

„voim, după putință, so recuperăm“. Răspunsul 
turcesc fu brutal: cardinalul să nu se amestece în 

trebile lui Mihai, să dea înnapoi cetăţile bănăţene 

cucerite de Sigismund, să lase la o parte afacerea 

Oradiei, pe care Sultanul o poate lua și singur, 

să plătească pănă și tributele trecute. 
Din partea, lui, Mihai cerea pe această vreme 

hotarul dunărean, oprirea 'Turcilor de a trece Du- 

nărea. fără voia sa, iertarea de tribut pe trei ani: 
în cinci ani spunea el, am trăit atâta, încît nu-mi 
pasă de moarte! 

Asemenea condiţii nu le puteai primi Turcii, 

şi Mihai o ştia foarte bine. Îi trebuia, liniște însă 

la Dunăre, pentru a pregăti lovitura din “Ardeal. 

În Iulie, se întorcea două solii de-ale lui de la 

Praga, şi Andrei se căznia prin toate mijloacele 
să afle ce pregătește Voevodul. De mult încă, An- 
drei trimesese la el pe Gheorghe Palatich, cu mi- 
siunea declarată de a-i cere mediaţia la Curtea din 
Praga, iar cu cea reală de a-i spiona mișcările, — 
Domnul rămînîndu-i suspect, cu toate asigurările 

ce dăduse, se zice, unui sol anterior, Sennyei. 

În Septembre, trupele fiind de multă vreme 
gata, Mihai trimese un noii sol la Caşovia, pentru
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a spune lui Basta că el va intra în Ardeal; Pala- 
tich văzu însă numai 0 scrisoare prin care Mihai 
disculpa cu totul pe Andrei și cerea să fie ertat. 

Aflînd că Mihai a intrat în provincie — așa, 
va fi crezut el sau aşa-i va, fi spus solul —, Basta, 
îunaintă, din partea sa, cu trupele pănă la Nagy 
IKâroly, în Crişana. Aici îl întimpină Gașpar Kor- 
nis. Sar putea ca acest ambasador să fi înștiințat 
pe generalul imperial despre starea înnaintată a 
negociațiilor de împăcare pe care le conducea 
nunciul Malaspina. Basta se retrase imediat. 

Un ultim sol al lui Andrei, Pangratie Sennyei, 
fu primit noaptea, Şi expediat tot noaptea, căci Mihat 
se găsia acuma la Ploieşti, încunjurat de toate for- 
țele sale. Avea — acestea sînţ cifrele sigure: 1,100 
de călări unguri, 1000 de pedestri, vre-o 20,000 
de Sîrbi, Cazaci, Moldoveni, 8,000 de haiduci, o 
mie de călări înnarmaţi cu măciuci şi o „frumoasă 
oaste de boieri“: Roşii. Era pe drumul spre munți. 

Hotărirea pe care o lua era gravă, dar pe 
deplin îndreptăţită. Turcii acordase, în fine, pacea 
Ardelenilor, şi aceştia puteaii ieși din politica lor 
de ipocrizie, pentru a-i arăta adevăratele lor sen- 
timente. Lui i se trimesese o solie cu insemnele 
domnești, dar ambasadorii Sultanului se înțelesese 
cu -unul din boierii lui Mihai ca să-l omoare: acesta, 
făcu bucăţi pe ucigaș şi puse la popreală pe Turci. 
În fine, încet, încet, leremia, ieşind din Suceava, 
se apropia de munți: nu rămîne nici-o îndoială 
asupra faptului că el trebuia să vie în Ardeal prin 
Oituz, pentru a conlucra în potriva lui Mihai, a
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căruia țară îi fusese făgăduită pentru Simion. Nu 
trebuie să uităm că, dacă Andrei se ocupa cu vi- 
natul, pescuitul, opere tehnice şi monumente fu- 
nerare, lagărul de la Sas-Sebeş rămăsese, și în puţine 
zile cardinalul putu scoate o frumoasă oaste în- 
naintea dușmanului său. 

La 17 Octombre, Mihai îşi așeză corturile la 
Ploiești. La 19, el trecea munţii, după ce luase 
jurămînt de la șefii mercenarilor săi. La 20, el se 
înfățișa supt zidurile Brașovului, unde stătea două 

„zile. În acest timp, care nu era pierdut, el luă 
jurămînt de la locuitori, intră, în înțelegere cu Saşii, 
Și răseulă, cu o diplomă falşă dată în numele Împă- 
ratului, pe Secuii doriți de libertate şi plini de 
ură contra Bâthoreştilor, cari-i momise cu dînsa în 
1595 pentru a li-o lua fără ruşine îndată după pri- 
mejdie. La 22, el pornia înnainte. Oastea sa era 
formată în trei corpuri, dintre care unul, de Hai- 
duci, venise prin Turnu-Roşu, cu Baba-Novac, şi 
cellalt, boierime și slujitori olteni, era comandat de 
boierii Udrea Banul, şeful acestei provincii, și Radu 
Buzescu. 

Vestea năvălirii lui Mihai, anunţată cam tărziu 
de supușii fără credință ai cardinalului-principe, 
ajunse la Alba-Iulia, unde începuseră desbaterile 
unei diete, a doua zi după deschiderea, ședinților. 
Imediat, măsuri fură luate pentru a formă o ar- 
mată. Nobilimea, comitatele, oastea de ţară se strîn- 
seră la un loc cu Curtenii în cîteva zile. În po- 
triva aserțiunii cronicarilor mai tărzii, Andrei n'avu 
nici-o prevestire despre nenorocirea care-l aștepta.
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Era bucuros la început -că ' poate deslega cearta, 
cu „Valahul“ prin arme. 

Oştile se întîluiră la Sibiiu, Și cîteva zile tre- 
cură fără ciocniri. Mihai aştepta, adunarea tuturor 
forțelor sale. Andrei, din parte-i, declara că nu va 
lăsa pe „nebunul: şi „Gînele“ care-i călcase țara, 
să fugă de luptă. Apoi, căinţa-l prinse. După ce 
provocase prin injurii pe Mihai, el rugă pe Ma- 

„laspina să negocieze. Cardinalul merse în ziua de 
27 la Domnul muntean, care, intrînd în trăsura 
nunciului, răspunse sfaturilor acestuia prin plîngeri 
pătimașe contra cardinalului, care voiă să-l distrugă 
şi-l învitase a pleca din țară: dacă n'ar avea po- 
runcă împărătească, el n'ar fi părăsit țara sa, unde 
pămîntul, zgîriat abia cu plugul, dă bogăţia grîului. 
Totuși, el se înduplecâ la un armistițiu pănă a doua 
zi. Malaspina veni, la 28, dimineața pentru răs- 
puns. Dar oştile erai aşezate în linie de bătaie, şi 
întăiele descărcături de tunuri porniaii din lagărul 
ardelean, unde învinsese neastîmpărul tinerilor. 
Nuneiul fu poprit şi se încăieră lupta. 

Un întăiă atac inimos al călărimii ardelene 
puse pe fuga oastea lui Mihai. Dar acesta opri în 
loe pe fugari, li restabili rîndurile și aruncâ pe 

„_ Poloni şi Cazaci, floarea mercenarilor săi, asupra. 
dușmanului. Lupta se hotărî răpede. Dezerţiunile 
începură; Gașpar Kornis, generalul Ardealului, fu 
prins în împrejurări dubioase. Atunci, cardinalul, 
— un frumos tînăr nalt, blond, -cu părul şi barba 
tăiate scurt, ostășeşte —, care stătea de o parte, 
călare, în purpura sa strinsă pe trup, cu steagul 

pr
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Domnese înnainte, părăsi cîmpul de bătaie. Lipsa 
lui nu se observâ îndată; cînd ea fu cunoscută, 

Ardelenii, descurajați, striviţi de dușmani, se îm- 
prăştiară. Pe drumurile de ţară, fugarii fură prinşi 
de Secui, de iobagii romîni, cari vedeai cu ochii 

ceasul răzbunării, şi plătiră cu viaţa împilarea din 
trecut. Cardinalul, cu o sută de călăreţi, apucâ spre 
munţii Ciucului, fu urmărit şi, lovit 1a, ochi și la, 
ceafă, de securea unui păstor, căzu. Mihai, căruia 
i se înfățişă capul sîngerat al învinsului, puse să se 

aducă şi trupul părăsit, şi îngropă cu cinste pe 

cardinal în capitala princiară a Albei-lulii: fiorosul 

soldat fu văzut petrecînd cu luminarea în mînă 

trupul lui Andrei Bâthory. 

Lupta de lîngă Sibiiu se dădu Joi, 28 Oc- 
tombre 1599. Ardealul nu mai avea altă oaste, și 

nu: mai eră cine să adune una. Întăiti cetăţile ve- 

cine, ca Sibiiul, apoi cele mai depărtate, Chioara, 

Clujul, Bistriţa, Deva, se supuseră trupelor de că- 

lăreţi, care cereati credinţă pentru Împăratul Ro- 

manilor, căruia Mihai- Vodă îi supusese iarăşi țara. 

La 1i: Novembre, cuceritorul intra în Alba- 

Iulia, în sunetul tobelor şi trîmbiţilor, călare, în . 

haine: regeşti, în mijlocul oștilor sale biruitoare. . 

EI trase la palatul de unde cu puţine zile plecase - 

Andrei pentru a se duce la moarte. Trupele ju- 

rară credinţă Împăratului, Domnului și fiului săi, 
şi o dietă solemnă se ținu la 20 ale lună, dietă care 

luă jurămîntul ţerii în schimbul jurămîntului pe 

care noul stăpîn îl făcu de a observa privilegiile 

vechi ale Ardealului.. Măsuri grabnice fură luate. .
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pentru a procura bani noului guvern și întreținerea 
pentru iarnă a trupelor, care ocupară provincia 
dintr'un capăt în altul. 

Gindul următor al li Mihai fu să meargă 
înnainte spre culmile de putere pe care le visa 
imaginația sa aprinsă. Ar fi vrut Moldova, unde 
frica de dînsul era, mare pe această vreme; gîndia 
poate serios să caute peste Dunăre coroana Îm- 
păraţilor creştini, stabilind momentan la Sofia Scau- 
nul Domniei sale. De-odată însă un lucru ar fi 
trebuit să-l preocupe, un lucru pe care poate nu 
și-l reprezinta destul de clar acest poet al spadei: 
să se menţie în Ardeal, fără a pierde Ţara-Romă- 
nească. 

Piedecile ce se opunea acestui lucru eraii 
întreite: opunerea ascunsă a Germanilor, setea de 
răzbunare a Tureilor, aliaţi cu Polonii, veşnicii 

“rîvnitori la stăpînirea, ţerilor noastre, și ajutaţi de 
Moldoveni şi, în fine, ura pe care o purta boieri- 
mea ardeleană, „Ungurii“, Domnului barbar, venit 
din altă ţară, dintre despreţuiţii Români. Pentru 
a naviga sigur între aceste trei stînci ameninţă- 
toare trebuia o excepţională inteligență politică, 
— pe care Mihai-Vodă n'a avut-o. 

Să examinănm întăiu conduita Imperialilor pănă 
„la expediţia din Moldova, acest afront adus Polo- 

nilor, care grăbi soluţia crizei și determină căde- 
rea lui Mihai. 

În vara lui 1599, la Praga se luase hotărîrea 
de a purta continuii cu vorbe pe Voevod, a-l „mîn- 
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gîia“ şi a-l rezerva pentru timpuri mai bune. Se 

credea, că Turcii voiesc pacea, pe care Împăratul 
o doria în fond din toată inima, ocupat cum era, 

cu atitea probleme la Rin, în Italia, în propria sa 

casă. Pentru aceasta, și chiar în caz cînd pacea 

cu Sultanul S'ar fi arătat imposibilă, îi trebuia Îm- 

păratului să potolească lucrurile în Ardeal, să stîngă 

focul pe care-l aprinsese aici atîtea nesocotinți gră- 
mădite. Basta avea ordin să nu atace pe cardinal 
pănă la sfîrşitul lui Novembre, pentru a aștepta, 

rezultatul negocierilor fericit conduse de Malas- 
pina. Retragerea lui Basta în Septembre fusese 
aprobată pe deplin, și încă la 4 Octoinbre, cînd 

Domnul romîn își arăta situaţia insuportabilă și punea. 
scurtul termen de cincisprezece zile, învinse păre-. 
rea că trebuie să se trăgăneze lucrurile pănă se va 

hotărî întrun fel cu Turcii şi Ardelenii. 

Mihai anunţase victoria la 4 ale lui Novembre, 
puind la picioarele Împăratului provincia, învinsă. 
Ştirea, care se confirmâ răpede, puse în cea mai 
mare perplexitate pe sfetnicii lui Rudolf şi ai fra- 

ților săi; moartea cardinalului înlătura acest factor 

politic și rămiînea în picibare numai „Valahul“. 

Ce voiă acesta? Era sincer, cînd oferia ţara, Ceza- 
rului şi cerea un locotenent imperial ca s'o admi- 
nistreze? Cu alte cuvinte, vorbia el mai serios de- 

cât dînşii? Și, dacă nu consimţia să iasă din ţara 
pentru care ai săi se luptase la Sibiiit, ce era de 
făcut? Dacă se mai adauge lipsa completă de di- 
recţie în politica Împăratului bolnav şi incapabil, 
se poate înțelege ce fază grea începea pentru Mi- 
hai în raporturile sale cu Imperialii. 
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Pănă la sfîrşitul anului 1599, Mihai trimese la Împăratul pe Petru Armeanul şi un alt boier, în calitate de curieri; apoi, în ambasadă solemnă, pe Banul Mihalcea şi Vistierul Stoica, iar o altă solie la arhiducele Matthias. Știm numai că Petru 
ducea cu el zece articole, iar, cât despre instruc- țiile ambasadei celei mari, nu cunoaştem nimic: 
Mihai declară însă, în scrisoarea, sa căţre Împărat, că-i lasă hotărîrea asupra provinciei. | 

Dacă, atunci, s'ar fi acordat sincer” lui Mihai 
stăpînirea pe viață asupra Ardealului săi, rămîind 
ca fiu-săti să-i succeadă numai dacă se va găsi cu 
cale, dacă, fără frică Şi fără zăbavă, i Sar fi dat 
trupele şi banii de cari avea nevoie pentru a-și 
plăti oamenii Și apăra hotarele de Poloni şi Turcă, dacă situaţia sa, ar fi fost confirmată cu strălucire ȘI mîndria Domnului măgulită, — s'ar fi mîntuit cu afacerea ardeleană, atunci şi pentru totdeauna. Aus- tria ar fi fost stăpînă pănă la Dunăre Și nici-o-dată “un stat național unguresc ru s'ar fi putut întemeia. 

| Dar oamenii erait dibaci la Praga: numai di- plomaţi şi făcători de proiecte! Toată lumea mer- „gînd pe calea, dreaptă, ei îşi făcură mîndrie de a, lua drumuri piezișe: acestea nu sînt însă cele mai 
sigure, şi rezultatul mormanelor de corespondențe Și munţilor de intrigi fu acela că peste mai puţin de zece ani de trudă Ardealul rămînea ceia, ce fu- sese înnainte de lupta de la Sibiiu, 7 

Pănă la sfîrșitul anului 1599, nici solii lui Mihai 
nu se întorsese, nici omul Împăratului nu călease 
în Ardeal, de și sosirea acestuia, Milanezul Carlo 
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Magno, îi fusese anunţată. În schimb, la 5 Novembre, 

conform ordinului special dat de arhiducele Mat- 
thias, prin colonelul Rhedern, Basta intra în Ar- 

deal, cu colonelul Pezzen şi cu David Ungnad, 
Trimes imperial fără înstruchii. Mihai, care se afla 
de multă vreme. în pîră cu Basta, de cînd cu ex- 
pediţia de la Nagy Kâroly, se infurit cînd auzi de 
pătrunderea rivalului său în ţară şi de planurile 
ce are asupra cetăților de la margine. EI îl somă 
să iasă, nefiind acum de nici un folos. Basta ieși, 
dar insultînd; şi de la hotare, unde, cumi se or- 

donase, stătea pîndind, el strecurâ garnizone în 
unele cetăţi. și opri recrutarea de trupe, tocmai . 

cînd Domnul avea nevoie de ele în Muntenia. Cam- 
pania de calomnii urmă, mai puternică decit tot- 

deauna, între Mihai și Basta, între Basta și Ungnad, 

revenit cu o nouă misiune, la aceiaşi graniţă, în 

Decembre, între colegul săi Mihail Szekely, gu- 
vernator de Satu-Mare, și toată lumea. 

La începutul anului 1600. se aflaii în Ungaria 
„Superioară, încurcîndu-se între sine prin misiunile 

pe care le căpătase și care nu se puteai îndeplini 

din lipsă de bani: Petru Armeanul, Carol Magno, 

care aducea, „răspunsurile“ Împăratului, Ungnad 

şi Sz6kely, trimeși la aceiaşi dată cu Milanezul, ca 
sfetnici, consilieri al Domnului pănă se va lua o 

hotărire definitivă, şi Bartolomeiii Pezzen, fostul 

ambasador la Constantinopole, Trimes secret. A- 

poi, lingă Domn se mai aflati agenţi mai mici, 
Raguzani ca loan de Marini, Aloisiu Radibrati și 

loan de Marco! În fine, Ştefan Bocskai avea și el 
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un fel de misiune oficială. De sigur, prea mulți 
negociatori şi prea multă diplomaţie ! 

În cele d'intăit zile ale lui Ianuar 1600, Petru 
Armeanul sosia, poate în același timp cu Carlo 
Magno, la Curtea Voevodului. Nici-unul nu aducea 
banii, de cari înnainte de toate avea nevoe Mihai, 
pentru a nu fi robul propriilor săi soldați. În 
schimb, Milanezul era purtătorul răspunsului. dat 
de Împărat lă cererile lui Mihai, transmise în 
toamna trecută prin Petru Armeanul. l se oferiait 
trupele dorite, i se promitea o răsplată, i se dădea 

titlul princiar, lui şi fiului săti, se făgăduia pentru 
tînărul Domn o mireasă din familia imperială; Mihai 
era să aibă comanda trupelor în Ungaria Superioară; 
se anunţa ajutorul cerut în Apus pentru Domn: 

Mihai nu trebuia să atace Moldova nici într'un 

chip, şi se arăta dorința'ca el să eruțe ţara și să 

o lase lui Petraşeo, care ar guverna cu un consi- 
lier imperial, În fine, i se cereati măsuri de admi- 
nistraţie şi i se dădeai noutăţi. 

Răspunsul acesta fu comunicat oral de Carlo . 
Magno, dar autenticitatea lui nu e supusă îndoielii: 
trimesul împărătesc întări cu pecetea, şi semnătura 
lui traducerea romănească, care fu scrisă pentru 

Domn. Magno nu era un Ragusan ignorant, ci un 
Italian cu ştiinţă de carte: ori cît ar fi suferit 
transmiterea prin expunerea orală şi traducere. 
Împăratul. a âutorisat pe Magno a vorbi ast-fel. 

Aceste oferte, foarte onorabile, în care elimi- 

narea lui Mihai de la conducerea Ardealului nu 

era nicăiri exprimată precis, mulțămiră pe deplin 

. *
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pe Voevod. EI sărută, în audiența acordată lui 
Magno, crucea pe care i-o întindea, . Dionisie, ar- 
hiepiscopul de Tîrnova, Și declară, la 2 lanuar, în 
chipul cel mai solemn că retrage instrucţiile an- 
terioare date lui Mihalcea și Stoica. o 

Lucrul părea lămurit acuma. Dar iată că 
Ungnad, plecat la 8 ale" aceleiași luni din Satu- 
Mare, sosi la Alba-Iulia, cu alte instrucţii. Era să 
Sfătuiască pe Domn, în ceia ce privește guvernul 
țerii, garnizonarea cetăților, să-i controleze dona- 
țiunile, să vadă ce a cîștigat prin victorie și- ce 
planuri are; „dacă: poate ar vrea mai bine să iee 
însuși țara și să ne excludă.“ Aceşti noi trimeși, 
Ungnad și colegul săti Mihai Sz6kely, erati însărei- 
naţă deci cu o misiune de spionaj şi pleeaii cu con- 
vingerea că datoria lor e să împiedece rămînerea 
„Valahului“ în Ardeal. 

Cînd Mihai află, pe cît se putea afla o mi- 
siune așa de -vagă şi de încurcată cu reticențe și 
zăbave, cînd aflâ ce aducea şi Ungnad, el crezu 
prudent să. arăte iarăși limpede cererile sale. În- 
îr'o scrisoare către Banul Mihalcea, el îi dădea 
sarcina de a prezinta prin Pezzen următoarele 
dorinţi: păstrarea, vechilor hotare ale Ardealului, 
același lucru pentru Muntenia, bani pentru trupele 

“sale, adăpost în caz de înfrîngere şi sosirea grab- 
nică a solului celuj mâre, a lui Pezzen. 

Magno plecă în sfîrşit pe la mijlocul lui Fe- 
bruar, după închiderea, dietei nouă. ardelene. Cu 
dînsul. Mihai, care primise un răspuns necunoscut 
de la Mihalcea, expediă pe logofătul săi Pantazi, 
purtător de instrucţii nouă. Aceste instrucții tre- 
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buiaii să înlocuiască pe cele anterioare: în ele se 
cerea explicit dominaţia ereditară asupra Ardea- 
lului: „să-i lase Țara-Rumănească şi țara Ardealului, 
să-i fie de moșie lui şi. cine se va ţinea den feciorii 
lui,—să le fie moșie“. Mai „poftia“ încă titlul lui Si- 
gismund Bâthory, comitatele exterioare, jurisdicţia 

„fără apel, conservarea legilor Ardealului, loc de 
refugiu şi asigurarea că va fi răscumpărat; voiă, 
bani și anexarea eventuală la cele două țeri ale 
părților deslipite de la dînsele de către Turci. 

În curînd Stoica se întoarse cu ştiri asupra, 
negocierilor. Cît despre Mihalcea, el reveni abia, 
la 1'* April. Se întorcea cu două documente, datate 
din 3 şi 13 Februar: un răspuns al lui Pezzen la 
0 scrisoare a lui şi un răspuns imperial către 
Voevod. Pezzen, cea mai bănuitoare, mai iritabilă 
şi mai arogantă creatură ce se poate închipui,.era 
la începutul scrisorii sale de o brutalitate cu totul. 
nemotivată. Domnul trebuia, să se astîmpere şi să 
nu discute voinţa Împăratului. Cât despre Împărat. 
într'o misivă deslînată şi lipsită de proporții ŞI 
claritate, el răspundea, lui Mihai cu privire la An- 
drei Bâthory, la purtarea lui Basta, la negocierile 
cu Hanul, la răscumpărarea unui Pasă. Esenţialul, 
răspunsul la. principalele dorinți ale Voevodului, 
era strecurat în cîte-va fraze generale și nehotărite: 
i.se promitea ajutoare de oameni şi bani, fără a 
le specifica şi, cît, despre Ardeal, Mihai era trimes 
la „solii veniţi pănă acum şi la. cei ce vor veni de 
acum. înnainte. 

Sentimentele acelor eari răspundeati ast-fel 
erau limpezi, și nu fără intenţie se strecurase în 
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acest răspuns îngăimat fraza ambiguă despre „pe- 
deapsa divină care ajunsese pe mai mulți cari căl- 
case credința față de Împărat şi Casa de Austriac. 

Cînd Mihai află acest Tăspuns, care era o 
bătaie de joc pentru un om cu meritele lui mari 
şi cu greaua lui situaţie, el se înfuri, Şi, ca de 
obiceiii, vorbe grele-ă ieșiră din gură în cele d'in- 
tăi momente ale furiei. Cu o zi înnainte. de a afla 
cuprinsul misivei imperiale, el se plinsese față de 
comisari că se încurcă între atâtea expuneri deo- 
sebite ale ambasadorilor: „Marini mi-a adus un 
răspuns de la Măria Sa, Carlo Magno altul, iar 
D-voastră un al treilea, așa în cât mă rătăcesc“: în 
aceiași audienţă, el dăduse a se înțelege că un om 
util ca, dînsul nu se goneşte din ţara pe care a 
cucerit-o și afirmase intenţia, ce avea de a păstra 
Ardealul, ca moșie pentru sine şi pentru neamul 
săi. În audiența, care urmă primirea ultimului răs- 
puns din Praga, el ceru iarăși, indignat de atâta 
Zăbavă şi de atîta rea-credinţă, „un limpede da sai 
nu“. Împăratul, spunea el, în improvizările lui pa- 
sionate, care tulbura cu totul pe metodicii lui in- 
terlocutori, ar trebui să vadă ce poate fi mai de 
folos: să-i spuie: du-te din casa pe care o ai sai: ră- - 
mâl şi-mi fii cu credință. În cazul din urmă, S'ar 
arunca „în foe şi în apă“ pentru Împăratul creștin. 
Pezzen ar trebui să vie numai cu un răspuns clar, 
iar dacă acel răspuns ar fi: nu, să fie deslegat de 
jurămînt și lăsat să-și caute de sine. Iar citeva 
zile mai tîrzii, după o nouă serisoare goală a Îm- 
păratului, Voevodul, chinuit de neastîmpăr şi în- 
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doială, vorbi iarăşi de lipsa de bani, de marile 
lucruri pe care le-ar putea face; cucerirea Mol- 

dovei, a Poloniei, a Ungariei turceştă, a ţerilor de 
pe malul drept al Dunărei. 

La toate acestea, comisarii nu răspundea 

„nimic, neavînd nici-o instrucţie precisă; strînşi cu 
ușa, ei mîngîiaii pe barbar cu sosirea providen- 
țialului Pezzen. În schimb, la Curte, în lungi ra- 
poarte, perfide şi naive în aceiași vreme, ei — Ung- 
nad adecă, acel care cugeta şi scria de obiceii 

pentru amîndoi —, ei ştiau să denunțe gîndurile 

ascunse ale „Valahului, reaua luă credinţă, lipsa 

lui de sprijin în ţară, dezordinea în care lăsa pro- 
vincia, tiranizată, relaţiile dubioase cu Turcii, de la 

cari, după ce asigurase Muntenia prin trimeterea, 
fiului său. cu oaste ardeleană, primise el însuși 
steag pentru sine şi pentru tînărul Nicolae-Voevod, 
în Braşov. Oameni de o consecvență rară, ei tră- 
geaii candide concluzii din fie-ce cuvînt mînios al 

Domnului: din vorbele lui contra lui Basta, căruia 

voiă, să-i bată în frunte scrisorile de pîră, ei sco- 
tea că Mihai așteaptă numai momentul potrivit 

pentru a năvăli în comitatele exterioare. 

Aşa erai relaţiile între Imperial şi Mihai în 
April - 1600. Curtea-l momia, cu vorbe, îl avea mai 
răi decît pe șperjurul Sigismund; principalul 
mandatar al Împăratului se consuma la hotare în 

interminabile combinaţii şi îndoieli; comisarii din 
Ardeal. suferiaii în mîndria lor din totala lipsă de 

rost a prezenţii lor și-și răzbunai pe cine nu era 
vinovat. Pe de altă parte, primejdia creştea din 
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partea Turcilor şi din partea vecinilor creştini de la 
Răsărit. Pentru a nu fi prins între două focuri, 

pentru a nu îi strivit între Moldo-Polonii lui Za- - 

moyski şi Ieremia, de o parte, şi Imperialii lui 

Basta, lăsat de capul lui în Ungaria Superioară, 
de alta, Mihai trebuia să previe atacul dublu atacînd 
însuși; pe acela dintre dușmani fireşte, care se 
ascundea mai puţin, față de care avea mai puţine 
legături personale. 

Mihai prinsese, înnainte de lupta de la Sibiitt 
şi după aceasta, dovezile cele mai clare des- 
pre intenţiile lui Ieremia de a-l ataca, ori-cînd sar 
prezinta prilejul, de a-l scoate din ţară în folosul 
lui Simion, eare de mult nu mai iscălia decât „Si- 
mion-Vodă“. În Decembre 1599, ireconciabilul ve- 
cin din Moldova seria nişte serisori foarte ciudate 
comandanților unguri din comitatele exterioare, 
scrisori în care plingea pe Andrei Bâthory ȘI pro- 
mitea „bunăvoinţă:. În aceiași lună, un mandatar. 
al lui Sigismund, adăpostit î în Polonia, se înfățişa, 
înnaintea lui Bocskai „ca să-l împace“, şi acesta, 
neavînd curajul să-l asculte, sai după ce-l ascul- 
tase, îl dădu în mîna Nemţilor de la Oradea. În 
Februar, Mihai punea, mîna pe scrisorile aliatului 
său de odinioară, care invitait Ardealul, de atîtea 
ori repudiat de dînsul, la răscoală. Prin omul său, 
care se întoarse de la Poartă, el aflâ pe urmă 
despre misiunea lui Caraiman-Aga, agentul lui 
Movilă, la Constantinopol, unde ceruse bani. În 
Mart, Sigismund strămutase în Moldova scaunul 
acţiunei sale de intrigi: de aici, unde ura lui contra 
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lui Mihai se unise cu vechia ură a lui leremia, el 
trimese să se ceară bani de la Zamoyski, șeful 
elementelor anti-imperiale, bani ca „să- -ȘI facă da- 
toria“, adecă „să-și recapete ţara și Domnia“. leremia, 
unia stăruințele sale cu ale neastîmpăratului mu- 
safir cu care se unise. 

Dar era imposibil ca Mihai să tolereze pe 
Sigismund în Moldova. El primi, în adevăr, două 
solii de la regele Poloniei, îi scrise scrisori foarte 
amicale prin care se plingea, de leremia şi de tuto- 
rul regelui însuși, Zamoyski; se făcu a primi ca bune 
explicaţiile trufaşe ale lui Sigismund al II“, dar 
gîndul de a năvăli în Moldova, cît mai iute, i se 
înfipsese în minte. El insinuă la Viena ideia, pre- 
cum 0 insinuase și la Praga, şi fu refuzat aici, 
cum fusese refuzat dincolo. Dar el era un prin- 
cipe cu politica lui proprie, și nu un ofițer al Împăra- 
tului, și erai ordine pe care nu puteu să le exe- 
cute. Pe cînd trimetea, pe dr. Muraldo în Moldova 
pentru a spiona și a ţinea de vorbă pe dușman, 
el pregătia la Braşov oastea de năvălire. Ar fi 
dorit să poată pleca sigur, cît priveşte legăturile 
lui cu Imperialii: pănă în ultimul moment, el aşteptă 
pe Pezzen. 

La 3 Mai 1600, Domnul sosia în Brașov pentru 
a supraveghia plecarea avan-gardei sale. În drum, 

la, Făgăraș, el anunţase lui Pezzen, care se apropia, 

în sfîrșit, ceia ce pornise să îndeplinească. La 4 
Maiii, din lagărul de la Breţe, el numia regență 
ai Ardealului, în lipsa sa, pe Mihalcea şi pe Wolf- 
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gang Kornis, cari trebuia să se sfătuiască cu 
comisarii; dar el însuși nu plecă împreună cu tru- 
pele — vre-o 20,000 de oameni — pe care le aruncase 
peste Carpaţi. La 7, Mihai, reţinut de aceiași nădejde 
a sosirii lui Pezzen cu banii Și mîntuitorul „Lăs- 
puns“, era tot în Ardeal, la Oşorheiii, și seria iarăşi 
acelui ce-i avea soarta în mînă. Dar tulburări 
iscate. între trupele sale de toate limbile, neîncrede- 
rea poate în „Vel-Ghinărareșul“ săi Moise Szekely, 
care era să-l trădeze peste puţin, îl făcură să alerge 
în Moldova, la 8 Maiit 1600. 

Găsi în cale Trotușul ars și un drum de foc 
pănă la Siret. Ieremia ştia toate pregătirile, și Mu- 
raldo nu-l înșelase câtuși de puţin; dar Zamoyski, 
de și înștiințat la timp, nu trimese ajutoare. În 
țara trăgănăriă,. solul cu vestea invaziei fu expe- 
diat la rege, care era departe și nu putea lucra 
de la sine. La 18 Maiu, leremia, bătut, părăsit de 
ai săi, era la Hotin, unde numai trupele sale îl 
siliră să rămilie pentru a primi asediul. 

Dar, în potriva așteptării tuturora, Mihai dis- 
părea de supt zidurile cetăţii la 21 ale lunei. Su- 
ceava i se dădu în curînd; la 1'* Iunie, Domnul 
intra în Iași și punea boierimea la jurământ; dar 
plecă îndată, lăsînd pe Udrea, Andronic Cantacu- 
zino Vistierul, Sava Armaşul şi Negre Spătarul, 
ca să ție Scaunul. Supt Hotin, rămaseră 2,000 de 
pedeștri și 200 de călări, cari se retraseră și ei în 
noaptea de 22 spre 23, lăsînd pe leremia liber, spre 
cea mai mare mirare a acestui inimos Voevod. 
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Ieremia și Zamoyski nu ajungea să-și explice 
neașteptata măsură luată de duşmanul lor: o in- 
terpretai ca o stratagemă, ca resultațul unui 
atac din partea Turcilor sai al încurcării lu- 
cerurilor în Ardeal. Explicaţia era însă alta: venise 
Pezzen. 

La 16 Maii, de supt Suceava încă, Mihai scria 
comisarilor, cerînd grăbirea lui Pezzen și banilor 
lui. La 20, din lagărul de la Hotin, el anunţa în- 
toarcerea sa apropiată „pentru a regulă celelalte 
afaceri“. Francisc Alârdy, Andrei Baresai, Şi cu 
dînșii Mihalcea, trebuiaii să iasă înnaintea mult dori- 
tului. plenipotenţiar. Cei doi comisari fură rugați 
să ierte oprirea, din greșală a plecării lor din Cluj 
și să meargă și ei la Pezzen pentru a-i grăbi so- 
sirea. La 26 Maii, o scrisoarea a lui Mihai către 
Pezzen anunță, din Suceava, sosirea lui peste opt 
zile; dar afacerile Moldovei îl reținură încă mai 
mult timp în capitala acestei ţeri. 

- Mihai intra în Brașov abia la 27 Iunie, dar 
pentru primirea lui Pezzen nu era prea târzii. Tri- 
meșii Domnului sosiaii la Satu-Mare la 4 Iulie, cînd 
Domnul era acum întors în Scaunul săi ardelean 
de la Alba-Iulia. Pezzen nu se arăţa dispus să 
plece nici la această dată, dar încercările lui de a 
discuta și negocia cu Banul Mihalcea se loviră de 
hotărîrea și indignarea acestuia, Mihalcea, exasperat, 
întrecu, de sigur, instrucţiile sale, vorbind despre 
nestrămutata voință a Voevodului de a ținea pentru 
sine Ardealul și a-l întregi cu comitatele exterioare. 
În fine, înțelegerea se făcu: Mihalcea şi comisarii 
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rămaseră la Satu-Mare cu banii, iar Pezzen cu mîna 
goală porni spre Ardeal. 

Mandatariul imperial sosi la Alba-lulia, în cele 
mai rele disposiţii, la 10 Iulie, cu cîteva zile înnaintea 
scrisorii energice a, regelui Poloniei, care răs- 
pundea momelilor lui Mihai-Vodă, învitîndu-l să 
dea satisfacţie și să-și retragă trupele din Moldova. 
EI fu primit-foarte bine de Domnul, a cărui situaţie 
devenia tot mai amenințată şi mai șubredă. Mihai 
ascultâ ofertele aduse de Pezzen; pe unele le primi, 
la altele adause condiţiile sale. . Pezzen plecă în- 
nainte de sfîrșitul lunei, cu o „învoială“, care cu- 
prindea ultimele cereri ale Domnului. EL consimţia, 
să fie numai guvernator, dar ereditar, în linie mas- 
culină, țara revenind Împăratului numai după stin- 
gerea familiei sale. Dar în Moldova şi Țara-Romă- 
nească situaţia lui ar fi vechia situaţie Domnească, 
și ţerile ar păstra, la caz de vacanță a tronului 
prin stîngerea familiei domnitoare, dreptul de a-și 
alege Voevodul; nu s'ar introduce apelul la Împărat, 
nică privilegiile clerului ortodox n'ar fi atinse. În. 
familia lui Mihai — linie feminină, ca şi linie mas- 
culină — ar rămînea Gurghiul, Jecii, Făgărașul, 
în Ardeal, iar în comitatele exterioare: Hustul Și 
Chioara. Domnul își rezerva absolutul drept de 
donaţiune şi judecată. El reclamă din nou „Var- 
meghiile“, ținutul dintre Tisa şi Ardeal, „cum ai 
fost mai dennainte vreame:. Cetățile bănăţene, libe- 
rate de la Turci, ar fi ale sale „păn' în Dunăre“, 
în chip ereditar, „şi pe feate“. În timp de războiii 
ar primi ajutoarele de care beneficiase principele 
Sigismund; și titlul acestuia îl voiă de la început, 

     



  

— 9% — 

„pentru sine. Pentru trimestrul următor, i s'ar a, 
cît mai iute, 300,000 de lei. Voevodul primia lu- 
crarea minelor pe socoteala, Împăratului, dar supt 
controlul săi. „Căpitanul“ din Ungaria Superioară 
ar fi ținut să-l ajute. Comisariul imperial va:sta nu- 
mai în timpul războiului; el nu se va amesteca 
în dreptatea țerii. În fine, Mihai doria ca Împă- 
ratul să ţie la Curtea sa un reprezintant al lui. 

Cu aceste propuneri — altele mai ridicate 
fusese înlăturate, și Doimnul le lăsase să cadă — 
porni Pezzen spre Viena. Mihai punea mare preţ. 
pe felul, pe căldura cu care aceste cereri vor fi 
recomandate Împăratului, Și de-aceia, peste puţine 
zile după plecarea lui Pezzen, el însăroină pe Stoica 
şi pe Gașpar Kornis cu o misiune la Praga. Cei 
doi Trimeși sosiră prin Septembre la Curtea Îm- 
păratului şi porniră înnapoila 22 ale acelei luni. Li 
«duceaii definitiva hotărîre a lui Rudolf. Prin acest act 
de cea mai mare importanţă, datat din 12 Sep- 
tembre, Împăratul arăta că, de și dorise ca Ar- 
dealul, ocupat în numele săi, să-i fie complet resti- 
tuit, şi Mihai să se retragă în vechiul săi cuib de 
război din Țara-Romănească, el primia învoiala 
făcută de Pezzen cu Domnul. Ţara era să-i rămiie 
deci cuceritorului, care, ca guvernator, trebuia s'o 
cruțe și să nu inoveze nimic fără dietă. Consilierul 
imperial, „0 persoană de frunte şi însemnată“, era 
să stea în provincie şi în timp de pace, ca un fel 
de locotenent al guvernatorului. Sarcina va fi pe 
viață pentru Mihai, iar fiul săi va fi ţinut în samă 
la succesie, în această privință şi în altele. În 'Țara- 
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Romănească se acorda şi succesia, feminină. În 
Moldova, se rezerva decisia, după împrejurări, dar 

se admitea, afară de „cazuri foarte grave“, judecata 

fără de apel şi respectarea religiei dominante. Se 
„refuzati moşiile intra- și extra-ardelene, ca apar- 
ținînd altora, sati Coroanei ungare. în donaţii și 
judecăţi se făceau rezerve importante. Se refuzat 
comitatele exterioare, ca, şi principalele locuri din 

„Banat. Se promitea ajutorul de războiii; titlul se 
va da lu urmă. I se dădea 100,000 de taleri, darcu 
condiţia să se declare faţă cu Turcii. Minerii vor 
fi supuși numai șefului lor. Ungaria-Superioară şi 
Ardealul se vor ajuta reciproc și fără a cere dez- 
legare de la Viena. Consilieriul nu va avea decît 

putere consultativă pe lîngă Domn, şi se refuza 
ținerea cu banii imperiali a capuchehaielei din Praga. 
Se adăugea în fine promisia de adăpost, pentru 
Domn și aă săi; în eaz de înfrîngere. 

Cînd acest răspuns, pe care Mihai l-ar fi pri- 

mit fără îndoială și pe care nu l-a cunoscut poate 
niciodată, ajunse în Ardeal, soarta lui Mihai ȘI, | 
împreună cu dînsa, soarta Ardealului şi soarta, 
noastră a Romiînilor se hotărîse. Fără vina lui, fără 
vina directă a Curţii din Viena, puternicul Domn 
căzuse, 

Dacă Imperialii priviai pe Domn cu neîncre- - 
dere, Ardelenii n'aveati pentru el decit ura cea 
mai adîncă. Nobilimea ungurească saii ungurită a 
“provinciei, căci de aceasta e vorba, vedea în Mihai 
un uzurpator și un barbar. Motivele de a-l uri erai 
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nesfirşiie: era Român, reprezintantul iobăgimei, 
care, la auzul sosirei sale, ridicase capul de de-a- 
supra, țarinei pe care o lucra pentru a se uita maj 
vese: în viitor, era, reprezintantul politic al urîţilor 
Germani, era liberatorul Secuilor, șeful bandei de 
străini, cari-și împărțiai cele mai înnalte funcții 
și cele mai bogate moşii, stăpînul şi patronul sol- 
daţilor pe cari nu-i putea plăti şi cari secătuiau 
țara; tremurînd de spaima violentului „tiran“, no- 
bilii Ardealului îndrăzniră pe încetul să vorbească” 
întăi între. sine, apoi, cînd se văzură întrebaţi și 
ascultați, străinilor. | 

Aceasta decise. Cînd Alârăy se plînse la Satu- 
Mare de -răutatea lui Mihai, Ungnad îi răspunse 
că, ori-cum, „0 ţară poate să se împotrivească unui 
om“. Era un ordin de răscoală pe care-l dădea 

” comisariul imperial, ținut de Mihai afară din pro- 
vincie, jignit în trufia sa și sețos de răzbunare. 

Acei cari: erai mai bucuroşi să aibă „un rîn- 
daş din grajdurile împărăteşti“ decît pe Mihai în 
fruntea lor, simțiră îndată că răscoala trebuia între- 
prinsă înnainte de sosirea răspunsului din. Praga. 
Pe cit erai de siguri de Basta, de Ungnad, vechi 
dușmani ai Voevodului, pe atîta ni''8 încredeau 
în Curtea imperială, care avea motive să nu asculte 
cu prea mulță duioşie plîngerile nemeșilor ardeleni. 
Într'un timp, cînd Polonii se gătiai de războiu, 
cînd hotărîrea împărăţească nu astîmpărase încă 
pe dușmanii Domnului, Ardealul făcu răscoala. 

Mihai chemă pe nobili în lagărele de la Sas- 
- Sebeş şi Alba-Iulia; ei se adunară la Cluj, şi apoi 
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se stabiliră în șesul Turdei. În zădar, solii peste 

solii de la Domn îi chemaii, cu vorbe bune și cu 

amenințări, să vie supt steagurile lui: ei rămaseră 
la Turda, supt arme. 

Zvonurile despre apropiarea Polonilor, con- 

știința că o bună parte dintre soldaţii săi nu-l vor 
apăra, veștile rele despre neorînduelile din Ardeai 
făcură pe Mihai să ceară în repețite rînduri, să 

ceară cu deznădejde, banii și ajutorul Imperialilor. 

Scrise comisarilor, scrise lui Basta chiar, într”o 

formă rugătoare şi nedibace, în care vorbia de 
iertare și de cuvintele zădarnice de odinioară. Bra 
în drept să ceară și banii şi ajutorul, căci în mintea, 

sa, și în realitatea lucrurilor, el încheiase cu Pezzen 

un tratat. Dar diplomaţii şi generalii imperiali nu 
uitai trecutul, şi de Curtea lor din Praga nu le 

“păsa tocmai mult. 

Mihai fu purtat cu vorbe, pe cînd Basta se 
întăria, și se gătia de drum. În Iulie, el doria încă 
o împăcare cu Voevoâul; în August, sentimentele 

lui se schimbară cu totul. Nu ştim cît temeiii punea, 
Mihai pe cooperaţia imperială; dar, de şi chemă în 
ajutorul săii trupele din Muntenia și Moldova, de: 
şi riscâ o ultimă silință de împăcare cu Polonii şi 
cu Turcii, el trebuie să fi primit cu mirare vestea 
că. oamenii Împăratului intra ca dușmani aă săi în: 
provincie. La 5 Septembre aceștia se declarase : 
fără un cuvînt de autorizare de la Curte, Ungnad 
și Sz6kely anunțau Statelor răsculate ale Ardea- 
lului sosirea lui Basta pentru a ajuta ţara. La 7, 
nobilii făceai jurămîntul. de credință către împă- 
ra, și o delegaţie.a lor mergea să caute, înnainte :   
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de această dată, pe. Basta la Maitin, pentru a se 
lega, cu el. La 14, el se unia la Turda cu Ardele- 
nii, cari-şi găsise un șef în bătriînul şi respectatul 
Ștefan Csâky. 

Descurajat, siliţ să dea lupta acelui pe care 
nu dorise nici odată să-l atace, Mihai negociă și 
zăbovi pănă la urmă. La 17 Septembre, el era lîngă 
satul Mirislăi, un mic sătişor murdar de lîngă 
Aiud, în faţa oştilor reunite. Ziua intăiu trecu în ne- 
folositoare cereri de împăcăciune. A doua zi, Mihai 
se așeză, cu cît'îi mai rămăsese din oastea sa, trădat 
cum fusese de Moise Sz6kely, de Sibrik, de Secui, 
de Curteni, și neajuns încă: de ai săi. pe un drum. 
îngust între dealuri. Basta izbuti printr'un simu- 
lacru de fugă să-l scoată din ascunzătoare. Domnul 
pierdu cea mai mare parte dintre ai săi, uciși și. 
înnecaţi în Mureș, și, cu moartea în inimă, nu se 
opri pănă la Alba- Iulia. - 

De aici el luă drumul Făgăraşului, cu o oaste 
de vre-o trei mii de oameni. La, 93, el era în această, 
cetate, unde-și adăpostise familia și averile: fiul 
său Nicolae-Vodă încercâse să vie spre a-l ajuta, 
dar fusese de două ori răspins, și numai cîteva 

„trupe muntene putură să se strecure, după 0 cioc- 
unire, cu Sibiienii, pănă la Mihai. În schimb, prin . 
pasul liber al Oituzului tretuseră Baba No ovac, Deli- : 
Marco, Udrea și Sava Armașul cu. cîte-va mii de 
Romîni și Sîrbi. | 

De toţi, Mihai avea peste 10,000 de oameni, 
dar răii îngrijiţi şi descurajaţi. Cu aceştia ar fi putut 
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risca o nouă luptă numai cu grei. Imperialii îl ur- 

măriai şi, în fruntea lor, veniaii, nerăbdători, Un- 

gurii lui Csâky. La 20, Ungnad și Basta intrau în 
Alba-lulia, la 21 oștile biruitoare erai la Sibiit. Dar: 

ceia ce hotări pe Mihai, pe lîngă statornica nădejde 

că Împăratul n'a voit peirea lui, eraii întâmplările 

ce se petrecuse dincolo de munți. 

Ajutoarele ce venise din Moldova erai, în 

adevăr, niște fugari. Jigniţi prin cucerirea, Moldo- 
vei, pe care cucerire căutaii s'o împiedece în ţoate 

chipurile, Polonii se temeai din partea lui Mihai 
și pentru propria lui țară. Circulai zvonuri curi- 

oase şi îngrijitoare despre firmanul cu litere de 

aur prin care Sultanul ar fi dat Polonia Voevo- 
dului, despre persoanele care eraii dispuse să-l 
sprijine, despre legăturile lui Mihai cu Cazacii şi 
Țarul, despre o conspirație ortodoxă în Polonia, 
care ar fi deschis cuceritorului drumul la Tron. 
Frica de intrigile Casei de Austria, de planu- 
rile lui Maximilian de a-şi redobîndi tronul pier- 
dut își avu și ea partea în graba, și entuziasmul, 
cu care se luară măsură pentru a pedepsi pe „Mi- 
hai Munteanul“. 

La 20 August, Zamoyski, sufletul Poloniei pe 
acest timp, un mare general, un om politic ener- 
gic şi luminat, deci un înfricoşat duşman pentru 
Mihai, pornia din Trebowla, cu trupele. Adunînd 
în cale forțele lui Zolkiewski de la Cameniţă, ale 
lui Moise Szekely, fugarul ardelean, el trecea Nistrul 
la 4 Septembre, cu Sigismund şi fraţii Movilă în 

       



„— 9% — 

bagajele sale. La 9, el primia trei Ceauși, de Ia 
cari afla, cu o plăcere amestecată, ajutorul ce i-l 
vor da contra lui Mihai Hanul, Mahmud-Paşa, tri- 
mes la Dunăre şi forțele navale din Marea-Neagră. 
EI refuza la 13, continuîndu-și mersul, ajutorul, pe 
care trebui totuși să-l primească. 

La 15, Suceava fu ocupată, dar nu castelul, 
pe care comandantul ungur era dispus să-l apere. 
La 18, ziua luptei de. la Mirislăi, Zamoyski fu în- 
științat de răscoala Ardealului prin scrisori ale 
partizanilor lui Sigismund. La 19, cancelariul tri- 
metea pe drumul Bistriţii trupe, supt comanda, lui 
Iacob Potocki, lui Moise Sz€kely și tînărului Stroici, 
pentru a da-mîna cu revoltaţii și a pregăti restau- 
rarea lui Sigismund. 

Căderea lui Mihai n'o bănuia Zamoyski atit, 
de ușoară: pănă tîrziu, după ce ieși din Moldova 
chiar, planul săi era să vie în Ardeal pentru a 
conlucra la zdrobirea dușmanului. Trupele polone 
se coboriaii pe malul drept al Siretului. Din „la- 
gărul de la Siret“ serie în Ardeal, la 15 Septembre, 

„Sigismund, care întovărășia pe fostul săti dușman 
de moarte, cancelariul. La Roman abia, Polonii a- 

„ flară victoria de la Mirislăt, în ziua de 25 Septembre. 

Moldova era pierdută:-aceiaşi soartă amenința 
Țara-Romănească. Nu era vreme de cheltuit pentru 
Mihai. 

Între doi dușmani, el iertă pe cel mai not, 
-"pe generalul unui Împărat creștin, ale cărui in- 

tenții le credea încă bune faţă cu dînsul. Iertă pe 
Basta, îl iertă — așa era firea lui pornită şi sehim-
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bătoare — îl iertă, cred, din toată inima, din toată 
inima lui rînită de învins, de umilit, de gonit. Și, 
fiind-că iertase pe aliatul foştilor săi supuşi, mag- 
naţii revoltați, el intrâ în corespondenţă şi cu acești 
distrugători al măririi saie, 

El trimese la dușmanii săi din Ardeal o 
scrisoare din 23 Septembre, prin care oferia să 
dee ca ostateci pe ai săi şi cerea încetarea de 
arme. | se răspunse de Basta; la 25, printr'o seri- 
soare de mustrări, care punea condiţii : va da fa- 
milia la Sibiii pînă în ziua de 30, va renunţa la 
Ardeai, va, servi cu oastea unde i se va porunci. 

Printr'o a doua misiune, în fruntea căreia se găsea 
Radu Clucerul Buzescu, ginerele lui Mihalcea, Mihai 
oferi tot ce i se cerea, dorind numai, ca, răsplată 

pentru ceia ce părăsia, libertatea Secuilor şi stă- 
pînirea asupra Făgărașului, Gurghiului și Jeciului. 
Cînd, la 3 Octombre, Sava Tikoly se înfăţişă în ta- 

băra de la Sîn-Petru, lîngă Braşov, Mihai Bieu un 

noii jurămînt Împăratului. La 4, Ungurii 'ajunsese 
la Vlădeni, în cercul Feldioarei și Nemţii la Șer- 
caia, iar, trei zile după aceasta, Mihai seria, din „la 

gărul în munţii Buzăului“, că primeşte ori-ce, că- -ȘĂ 

recomandă familia, generozităţii învingătorului și 

că trece în Tara-Romănească, pentru a-și apăra 
Scaunul, îngustul cuib dintru început al marei 
sale puteri şi carierei sale glorioase. 

La 1ii Octombre, Polonii ajunsese acum la 
Trotuș și, la 5, ei treceaiti Milcovul. La 9, la- 
gărul năvălitorilor era la Buză. Aici Zamoyski 
primia, „invitaţia lui Basta de a respecta trata- 
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tele și știrea că Mihai e numai la șese mile de 
distanță. 

În ziua, de 12, începeai harţele. Baba- Novac, 
șeful de haiduci, fu răspins din valea Năienilor, 

unde se ascunsese, în calea oştirei polone. La 13, 

Mihai însuși se bătu cu întreaga armată duşmană, 
de dimineață pănă seara, fără ca soarta războiu- 

lui să se hotărească în adevăr. Lupta, o luptă de 
moarte, lupta pentru ultima bucată îngustă a pur- 
purei sale „crăiești“, sfăşiate de nenorocire, — con- 
tinuâ, a doua zi, tot nehotărîtă, între Polonii din 
spre șes și Mihai din munţi. Ea se decise numai 
Ja. 20. Polonii st îndreptaii spre Ploieşti şi Tirgo- 
viște ; Mihai li tăiă drumul la Teleajen, în pădu- 
rea Bucovului. Aici: î își așeză în dosul șanțurilor 
băltoase tunurile și pedestrimea. Cazacii lui Za- 
moyski, infanteria polonă şi voluntarii intrară cu 
curaj în pădure şi-i goniră. Cavaleria cancelariu- 
lui sfîrși bătălia. Mihai, aproape singur, fugi. 
-——Eră fuga, cea mai dureroasă, nu fuga din ţara 

„* cucerită, pe care i-o dăduse norocul, ci fuga din fara, 
lui de naștere, din „moștenirea“ părinților, pe care 

odinioară 6 găsise prea mică şi, desfăşurîndu-și 
largile aripi de viteaz, care trebuiaii să-l ducă la 
Alba-Iulia, o lăsase, despreţuind-o, în sama eaima- 

camilor și apoi a fiului său. Și acum nici aceasta, 
nu putea s'o aibă! Nu mai era un Domn, ci un 

pribeag, un exilat. unul din acei pretendenți plini 

de rușine cari colindaii, cerşind sprijin, Europa 
creștină. Rămăsese, cum spunea el însuşi, numai 
cu capul, cu capul săi eroie —și cu fulgerătorul 
săii braţ de erou.
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Se retrase spre Argeş, unde, cu 9,000 de 
oameni, dădu ultima sa luptă, la 25 Novembre, cu 
„Hatmanul“ de paradă, care-l înlocuise, cu Simion- 
Vodă. Şi acesta-l bătu! Din înfrîngere în înfrîn- 
gere, urmărit ca de o răzbunare dumnezeiască 
pentru păcatele sale de sînge, săvîrşite la mînie, 
Mihai ajunsese în munţi la hotar. Să se mai lupte? 
De ce? Dumnezeti nu voiă să-l ajute. De ce? Cînd 
ostașii lui acoperise țărîna, cîmpiilor de înfrîngere ! 
Cu ce să se împotrivească Polonilor cancelariului, 
Moldovenilor lui Ieremia, Turcilor lui Ghiuzelai- 
Paşa, restauratorul Giurgiului, pribegilor şi ne- 
mulțămiţilor munteni. El luă drumul Lugoşului, 
singurul care-i era, în adevăr, deschis. Era și a- 
-ceasta o cale a Crucii, un drum de exil, dar cel 
puţin el ducea către Curtea dreptului Împărat, nu 
către tainița de fiare a Ardealului. Lăsînd ţara 
Tureilor şi Polonilor, el alergă să ceară deci îm- 
păratului "dreptatea, care i se cuvenia. Prin Baia- 
de-Criș, Halmagiii, Beiuș, încunjurat de șeptezeci 
de credincioși numai, stafie rătăcitoare a măririi 

sale moarte, el apucă drumul Vienei, unde se afla, 

găzduit la „Cerbul de Aur“, în ziua de 2 lanuar 1601. 

Hotărîrea luată de Mihai era pe deplin îndrep- 

tăţită, nu numai de nevoia în care se găsia. În 

adevăr, Împăratul primise, fără gînduri ascunse, 

o parte din cererile Domnului și admisese, într'o 
formă oare-care, pe cea mai importantă din ele, 

vămiînerea în Ardeal. Alianța comisarilor și lui 
Basta cu Statele răsculate ale Ardealului era un 

act îndrăzneț, pe care, fără nici-o autorizare, aceştia 

se încumetase să-l săvărșească, răzimîndu-se pe 
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lipsa unei direcţii energice și consecvente în con- 
ducerea, Imperiului: Împăratul primi, în adevăr, cu 
plăcere steagurile trimese de generalul său învin- 
gător, dar el nu exprimâ nici-o judecată în scris 
asupra celor întîmplate. Basta denunțase pe Mihai 
că stă în înțelegere cu Turcii, că voiă să-l distragă 
de la lupta contra acestora, că provocase prin ti- 
rania sa, o mișcare, care, fără intervenţia oştirilor 
imperiale contra lui, ar fi dat Transilvania, lui Osâky. 
Însă cînd, după bătălia de la Mirislăi, plîngerile 
lui Mihai, cererile lui desperate de ajutor, în lupta 
de moarte cu Polonii, ajunseră pănă la Împărat, 
ele nu fură zădarnice, şi ordine de a-l sprijini fură 
date, din nenorocire prea tărziii, Statelor ardelene. 

Pănă în ultimul moment al luptelor sale'pen- 
tru tron, Mihâi se măguli cu gîndul că Împaratul 
nu-i voeşte peirea, că el va, respecta învoiala făcută 
cu Pezzen. Serisoarea învinsului din Oradea-Mare, 
12 Decembre, către Împărat e plină de încredere 
nică printrun singur cuvînt nu tradează fugarul 
frica unui refuz de a-l primi din partea suzeranului 
și Domnului săi. Cînd ajunse la Tyrnau, el con- 
statâ, din două scrisori ale Împăratului că siguranța 
lui nu era o amăgire de sine. 

Domnul gonit stătu mai multe săptămîni la, 
Viena, cerînd audiență Împăratului şi expuindu- -Și 
dreptatea. Într'un lung memorial, plin de logică și 
căldură, el înșirâ toate serviciile aduse Împerinlui, 
toată seria de acțiuni folositoare creștinătății făp- 
tuite de dînsul. Fără cruțare faţă cu dușmanii săi, 
dar fără ponegrire, el arătă cît de. nedreaptă fusese - 
față cu el purtarea reprezintanților imperiali în Ar- 
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deal. Încă odată, afirma, că el n'a căloat înțelegerea, 
făcută cu Pezzen; cîna Basta pătrunse ca dușman, 
el ceru acestuia un mandat, o scrisoare, o instrucţie 
măcar, pe care generalul nu putu să le înfățişeze. 
Bătut, el jurâ din noi, luă toate îndatoririle ce i 
se cereau: în schimb, nici-un ajutor nu veni să-i 
ușureze situaţia în Țara-Romănească. leşi de aici, 
bătind pe Turcii cari-i tăiaii calea, pentru a fi urmă- 
rit, ameninţat, privit cu ochi răi de oamenii împă- 
răteşti, prin mijlocul cărora trecea pentru a merge 
la Curte. Își cerea înnapoi averea, familia, ţara. 

După multe prelungiri, Mihai se prezintă în- 
naintea lui Rudolf la 1i* Mart. I se promise plata 
pe două luni a, soldaţilor săi şi un stipendiu anual : 
în Ungaria Superioară, el trebuia să adune trupe 
pentru ca, unindu-le cu regimentele lui Basta, să 
recîştige Ardealul pentru Coroana Ungariei. Îi era 
permis să creadă că şi pentru dînsul: cine oare 
cheltuise atîta muncă pentru această provincie de 
ispită şi de peire! 

Aşteptarea Domnului fusese lungă şi explica- 
rea zăbăvei nu era alta decit; veșnica speranţă zădar- 
nică a Imperialilor în credința Ardelenilor. Aceştia 
ținuse, în Octombre—Novembre 1600, o dietă zgomo- 
toasă, în care erati cît pe-aci să proclame pe Sigis- 
mund, ea o necesitate politică faţă de Turci. Se 
stăpîniră pentru moment şi cerură la Praga printr'o 
solie de trei: pe arhiducele Maximilian, fără Ger- 
mani ca să-l apere; alt-fel, vor îngriji singuri de 
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soarta lor. Solii sosiră la Curte în cea dintăiii zi 
a anului 1601. 

Dar, în lipsa lor, lucrurile își urmaii cursul 
lor firesc. Basta, fără trupele, pe care fusese silit 
să le depărteze, nu era o piedecă pentru ambiția, 
lui Csâky. Acesta, șeful Ardealului pe acest timp, 
convocă o nouă dietă la Cluj, în Februar 1601. Aică, 
pentru a-și ușura sarcina de restaurare, el făcu o 
mare lovitură, arestîndu-și adversarii, cu Gaşpar 
Kornis şi Sennyei în frunte. Basta fu pus supt pază 
Și Sigismund proclamat principe al Ardealului, fără 
nici-o rezistență. Baba-Novac fu ars de calăii; iar 

Basta, expulzat; din provincie, cu toate onorurile cu- 

venite, şi Sigismund intrâ din noti, — scăpînd de 
arestul în care-l ţinea Ieremia şi Polonii, la Boto- 
șani, unde ajunsese la, 15 ale lui Mart, — în cetatea. 
Bistriţei „întovărăşit, de cei trei delegaţi ai Ardea- 
lului, cari mersese să caute în străinătate nepre- 
țuita sculă. La 27 Mart, o alegere formală legitimă. 
situaţia lui. 

La 11 Februar, Ardelenii, sperjuri pînă la 
monotonie, cutezară să trimeată pe Ştefan Kakas 
la Praga pentru a îndreptăţi incalificabila, lor îs- 
pravă. Data aceasta, Rudolf, sati acei care-l condu- 
ceatt, avură simțul demnităţii, care li lipsia aşa 
de des. Solul perpetuilor conspiratori nu fu primit, 
Și o expediţie se organiză contra Ardealului. 

În April, Mihai plecă din Viena. La 11 Mai, 
el era la Cașovia, unde noul guvernator al Oradiei- 
Mari, Ferrante Gorzaga, îl împăca cu Basta. In 

fruntea a peste 10,000 de oameni, Domnul, setos 
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de răzbunare, se stabili la graniţa Ardealului, la 

Maitin, unde, la 7 Iulie, după învoială, veni să-l 

găsească, cu o oaste egală, Basta. 

Sigismund, căruia, dieta-i votase subsidii con- 

tra lui „Basta“, venia de la Şimlăi cu vre-o 30,000 

de Ardeleni, Moldoveni, supt Bucioe Spătarul, şi 

câți-va Tatari. EL se rotrase la 11, după cîte-va 

mișcări neizbutite, și se opri iarăși la Şimlău. La 
16, fu o ciocnire de avangardă fără rezultat impor- 
tant. Dar, complectîndu-şi trupele cu cavaleria ger- 

mană, aliaţii plecară la 31 Iulie, către Ardeal şi, la 
3 August, ei se găsiait în faţa dușmanului. 

La 5 oare de sară. după cîte-va harțe lîngă 
satul Goroslăii, Ardelenii se hotărese să părăsească 
movila ocupată de ei, pentru a petrece noaptea în 

șes. Atunci, după îndemnul lui Mihai, Imperialiă 
îi atacară pe neaşteptate, cu furie. Artileria lui Si- 
gismund fu luată, și un atac viguros al cavaleriei 
sileziene și al călăreţilor lui Mihai îi risipi pe cîm- 
pie. Fără armată aproape, Sigismund fugia — din 
nou! — la Deș, apoi, prin Rodna, în Moldova pen- 

tru a-și ispăşi păcatele la mănăstirea Neamţului. 

La 21 August, el scria „din tîrgul Bacăului“, pros- 

cris etern al ticăloşici sale. 

Biruinţa era evidentă, incontestabilă, strivi- 

toare pentru trădătorii din sistemă. Ea fusese cîș- 

tigată pentru Împăratul, supt steagurile căruia, 

luptase învingătorii, cari. stăteaii toţi în solda lui. 
Ardealul era să fie o provincie a Casei de Aus- 

tria. Dar — şi aceasta era întrebarea de căpetenie 
— cine era să reprezinte pe Împărat? Vasalul per- 
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secutat, gonit, iertat, care era Mihai; „Romînul“ 
bănuit, invidiat și temut? Sai soldatul de profe- 
sie, care n'avea decit cauza pe care era plătit s'o. 
apere, lefegiul din vocaţie, Basta, de sine stătător 
sai ca locotenent al comodului arhiduce Maxi- 
milian ? | 

De sigur că Basta. Dar Curtea, care judeca 
ast-fel, şi nu putea să judece alt-fel, să pretere 
adecă un concurent, mai mulţ sait mai puțin fățiș, 
unei sigure unelte, — Curtea Împăratului: bolnav, 
al cărui spirit era umbrit din ce în ce rai. deplin 
de negrele aripi ale nebuniei, se temea de Mihai. 
Se temea de dînsul, aşa învins şi umilit cum părea. 

Naturi ca a lui se ridică răpede din toropi- 
rea momentului, și încrederea lui ar fi fost conta- 

„ gioasă. Încununat din noii cu laurii biruinții, în- 
cunjurat de nimbul purtătorului de victorie, el ar 
fi răsculat, fără a pronunța un cuvînt, cele două 
țeră romănești, sa. cel puţin aceia care era mai 
mîndră de acest uimitor fiu al ej. Movileștii nu 
eraă nici iubiţi, nici temuți, şi ast-fel de oameni 
nu formează stavile pentru cineva cu însuşirile 
lui Mihai. Ar fi trebuit deci pentru a-l scoate ia- 
răşi deciziva intervenţie a lui Zamoyski. O ase- 
menea intervenţie trebuia să pară însă primejdi- 
oasă Imperialilor, cari aveau raţiuni să urească 
temeinic pe acest stîip al Poloniei duşmane. 

Deci, era .mai bine să se lese Ardealul lui 
Mihai, în condiţiile pe care Împăratul le fixase în 
Septembre 1600 sati în altele, mai puţin favora- 
bile pentru guvernatorul pe viaţă. Era mai bine, 
gîndiau sfetnicii lui Rudolf, odată ce Ardealul nu
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poate fi luat înnapoi fără braţul viteazului; dar era, 
mai cuminte să nu se spuie Voevodului nimic lim- 
pede în această, privinţă, să i se lese, diplomatie 
Și prevăzător, îndoieli și lui Basta, dușmanului, 
rivalului, speranţe. Cine știe? Se întîmplă une-ori 
lucruri neaşteptate Şi fericite pe care nu le aprobi 
şi nu le-ai fi recomandat. Și Basta era un om în- 
drăzneţ, un politician de şcoală italiană, Care as- 
culta de instrucţiile împrejurărilor, gata să le jus- 
tifice apoi, pe aceste instruoții nescrise, neiscălite 
și nepecetluite, prin pecetea mai mult decît îm- 
părătească a, succesului. Sînt tăceri care sînt sfa- 
tură, precum altele înseamnă o aprobare. Și, trime- 
țînd la luptă contra răsculaților pe cei doi împăcaţi 

“înter pocula, pe cari i-ar fi putut într'adevăr uni 
numai înfringerea comună, și nu biruința, miniş- 
trii lui Rudolf tăcură. Să bată pe Sigismund, acesta, 
era ordinul, singurul ordin. Dar pe urmă? Natu- 
ral, să facă raport şi să aştepte... Sai, Și altfel. . . 

Se întîmplă — socoteala fusese bună — alt-fel. 

Biruitorii se certară deci imediat, pentruglorie. 
Steagurile dobîndite fură trimese la Praga de - 
fie-care din cei doi şefi cu oameni deosebiți. Îm-. 
părțirea tunurilor întîmpinâ greutăţi. Mihai voiă 
să meargă la Făgăraș, unde erai închiși al săi, pe 
cari nu-i mai văzuse de atîta vreme Și cari. eraii 
așa de aproape de hotarul muntean pe care-l apăra 
numai paloșul fără putere al lui Vodă Simion, 
Moldoveanul. Basta cerea să se îndrepte oastea 
spre cetăți pentru a le ocupa. La plecarea, de la Cluj. 
isbueni cearta. Ajunşi supt Turda, cei. doi rivali
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ireconciliabili erai în cele mai rele relaţii. Che- 
mat la un consiliu de război, Mihai nu veni. 

A doua zi, la 19 August, o trupă de Germani și 

Valoni, supt Beauri și Mortagne, îu însărcinată, 

contra ori-cărui drept, să aresteze pe incomodul 

„Valah“ şi, de se va opune, să-l omoare. Era o 

sentență de moarte, şi ostaşii cărora li se dăduse 

misiunea înțelegeaii ușor asemenea lucruri. Mihai 

puse mîna pe sabie: Bă prins! Călăiă săi îl măce- 

lăriră: un topor îl lovi în pîntece, şi capul celui 

căzut în sînge fu despărțit de trup de un asasin 

emerit. Neiertătorul Basta nu cruţă înjuriile cele 

mai crude viteazului, pasionatului şi marelui săit 

rival. 

Îndreptăţia ceva această execuţie? E aproape 

inutil să se mai discute întrebarea. Mihai nu eră 

subordonatul lui Basta şi nu putea deci să fie pe- 

depsit pentru nesnpunere. Fie-care avea oștile sale, 

cărora el li dăduse steagul și le primise jurămîn- 

tul. Colaboratori egali în autoritate, fie-care între 

soldaţii săi, învingătorii tristului Bâthory trebuiau, 

în caz de neînțelegere, să ceară, întrerupînd ac- 

iunea lor comună, imstrueţii de la cei cari-i tri- 

mesese pentru a învinge şi... a nu se înţelege 

pe urmă. 

Scuza lui Basta — sînt acţiuni folositoare pe 

care autorul lor trebuie să le scuzeze faţă de aceia 

care le aprobă şi fără de aceasta — scuza uciga- 

şului după moda italiană fu întăi, că Mihai trăda. 

În ce stătea această trădare ? 
În dorinţa de a lua Ardealul pentru sine.



— 107 — 

Dorinţa aceasta o avea, de sigur, acela care luptă 
acum a doua oară pentru a da țara Împăratului. 
Avem serisorile lui către vechii săi credincioşi, 
Secuii, date la 19 Iulie, din Maitin. În ele, nu e 
de loe vorba de Basta, ci de restabilirea, situaţiei 
anterioare revoltei magnaţilor. Radu Clucerul și 
Stoica, vor ajuta pe Secui, dacă ei, amintindu-și de 
sîngele pe care strămoșii lor l-ati vărsat totdeauna. 
pentru libertate, se vor ridica înpotriva uzurpato- 
rului Sigismund, care, întors în țară cu ruşine, 
cu rușine o va părăsi. Uzurpatorul dispărînd, de 
sigur că stăpînul legitim, ale cărui drepturi le 
luase, adecă el, Mihai, va căpăta puterea. Dar întru 
cît credinţa că Împăratul îi va. acorda guvernul 
Ardealului constituia un act de trădare din partea 
lui Mihai? Doar nui se spusese nimic în privinţa, 
soartei viitoare a țerii, şi el putea spera pentru 
dînsul o situaţie potrivită cu meritele nouă pe care . 
și le câștigase. 

Dar Basta avea și dovezi scrise: serisoarea- 
lui Mihai către boierii Udrea, Negrea și Stoichiţă 
și scrisoarea către Ibrahim-Paşa de Timişoara, 
scrisori injurioase pentru „Saşii fără omenie“, cari 
erat Rudolt şi oamenii săi, și pline de protestări de 
credință faţă de Împăratul serios, cel de la Țari- 
grad. De unde veniaii aceste scrisori? De Ja Si- 
gismund, care avea tot interesul să bage zizanie, | 
înnainte de luptă, între duşmanii săi. Erai origi- - 
nale sau copii? Principele Ardealului trimese lui 
Basta căpii, iar celui mai puţin interesat şi cu- 
noscător, lui Gonzaga, niște originale, pe care a- 
cesta le declară că sînt tot copii. În ce limbă sînt
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sorise scrisorile ? În latinește, de Banul Mihalcea, 

atunci cînd Banul nu putea şti, de şi chiot, lati- 
neşte, atunci cînd era natural să se serie boierilor, 
romănește, iar Paşei din țara semi-sîrbească a Ba- 
natului, slavoneşte, dacă nu turceşte. Ce dată au? 

Una singură, cea adresată boierilor, are data. de 

1'* Maiii, Caşovia; știm însă că Mihai sosi în acest 

oraș (a observat și Gonzaga anacronismul!) la 11 
Mai, şi, dacă ar fi o dată în stil vechiă (1=11), 
Sigismund ar fi notat lucrul și Mihai ar fi spus 
ja început că scrie în ziua sosirii sale în oraş. 
Apoi „lo“ se traduce în titlul Domnesc prin „ego“, 

nu prin „lohannes*, cum, de sigur, ar fi făcut 

Mihai sait scriitorul săi; limba e straşnic de bar- 

bară, de familiară, şi nu ast-fel putea scrie un mare 
„Domn, chiar detronat, celor mai de aproape intimi 
“ai săi. În fine, corespondentul obişnuit al lui Mi- 
„hai în 'Țara-Romănească pare a fi fost, nu Udrea, 

„ci Radu Buzescu, 
„Basta pretinse că Mihalcea s'ar fi recunoscut 

ca scriitor al celor două documente. Dar aceasta 

se afirma după mișeleasca zugrumare, fără jude- 

cată, a vrednicului şi bătrînului ostaş. 
Să mai vorbese de acuzările că Mihai se răz- 

buna pe morți şi pe vii, puind pe ai săi să ardă 

cetățile şi să despoaie mormintele, pentru a dăuna 

reputația Împăratului ? 2 Dar cine putea stăpîni droj- 

dia tururor noroadelor sălbatece, pleava căzăcească 
şi ungurească, din care se âlcătuia în cea mai 
mare parte o armată de pe acel timp, —a lui Mihai 
ca şi ori-care alta? Oare n'a rămas Basta însuși 
neșters în amintirea Ardealului ea- patronul și or-
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ganizatorul jafului, pe care, fără a-l recomanda 
Saii porunci, nu putea 'să-l oprească ? 

Ce rămîne deci din îndreptățirile plăzmuite . 
pentru a curăți pe vinov ați de mustrarea omoruiui ? 

La 17 August, cu două zile înnaintea omo- A 

rului, Împăratul adresă lui Mihai, ca răspuns la, 
notificarea victuriei, o scrisoare care nu era să-l 
maj găsească în viață. Rudolf îi mulțămia, foarte... 
călduros pentru vitejia, şi credința ce dovedise, îi 
promitea bani pentru trupe Și concursul armelor 
imperiale pentru a-și reocupa fara de naștere; el 
arunea într'un viitor mai îndepărtat cucerirea, Mol- : 
dovei și asigura pe învingătorul lui Bâthory „că-ă - 
Va dovedi iubirea și dărnieia întrun chip maj 
larg, cînd afacerile Ardealuini vor fi aduse la li- 
niște“. Pe cînd, într'o scrisoare mult mai scurtă 
şi mai rece, Basta câpăta numai promisiunea că . 
„i se va dovedi prin fapte, în ori. ce se va, putea, 
graţia împărătească“. Cred că cel dintăiti ar fi. 
avut temeiii să spereze mai mult decâţ cel de-al 
doilea acordarea guvernului - ardelean, pe care-l urmăriaii amîndoi și care-i îndușmănise. 

Abia plecase scrisoarea Și vestea asasinatului ajunse la Praga. Împăratul tăcu și, cîteva zile după 
primirea noutății, trimeţînd pe Radibrati şi Petru 
Armeanul la Buzești, la mitropolitul muntean și la alți boieri pentru a da explicaţia faptului, el vorbește cu linişte de „întîmplarea omorului luă Mihai, Voevodul Terii-Romănești“. Iar, peste câte- 
va luni, arhiducele Maximilian declară că nu cu- 

4
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noaşte „adevărata cauză“ a omorului, dar nu de- 
zaprobă pe Basta. „Non succensemus“ ! 

Politică habsburgică şi spaniolă. Fusese prac- 
ticată față de [Egmont în Țerile-de-Jos şi va fi 
practicată față de Waldstein în Boemia. 

Așa, printr'un omor, care era o crimă, o cri- 
mă utilă pentru Imperiali, se sfîrși Mihai-Viteazul, 
viotima talentelor ca şi a greșelilor sale. Greșelile 
— pe care cine nu le-ar fi făcut? — le-a plătit el 
cu nenorocirea sa, cu preţul vieţii sale, iar gloria 
lui e gloria noastră, o glorie care nu se stinge, 
ci, răsărind, dumnezeese stîlp de pară, din adîn- 
cimea trecutului fără noroc, îndreaptă paşii popo- 
rului nostru către ultimul scop al tuturor silinţi- 
lor romăneșştă, Canaanul Unităţii desăvîrşite a nea- 
mului. 

 



    

      

Je carte populară, nu se poate trimete Ja, iz- voare, O expunere critică a izvoarelor nu-și are nici ea locul într'o publicaţie de această natură. Persoanele care întrebuinţează cărţi de erudiție Vor găsi 0 asemenea cercetare în Prefaţa volu- mului XII din Colecţia de documente Hurmuzalki, volum în care-mi propun a cuprinde materialul inedit relativ la, Mihai-Viteazul, pe care-l posed și care n'a fost decît pe alocuri întrebuințat în această carte. 
Totuși, cred folositor a da cîteva foarte scurte și sumare indicaţii. 
Ctitorul ar face răi dacă ar acorda lui Băl- cescu o importanță istorică prea mare, în starea actuală a cunoștinților. „Istoria lui Mihai-Viteazul« a acestui harnie și conştiineios lucrător, cu formă literară de poet, e scrisă, în cea mai mare parte, după cronici, mai ales după cele străine. 
Bălcescu, trăind în timpuri de romantism, imi- tînd expunerea unui Augustin Thierry, căuta în aceste izvoare infor ţii interesante, colorate, bo- gate. De unde rezpit că el n'a înlăturat povesti- rile tărzii, povestirile de imaginaţie, și a preferat; totdeauna, o lescriere plastică, circumstanţiată, în- 
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naintea unui adevăr istoric mai sărac şi mai puţin 
strălucitor. 

De la Bălcescu, nu s'a mai scris toată istoria 
lui Mihai în forma unei monografii distincte. Lu- 
orarea d-lui Gr. G. Tocilescu asupra familiei Voe- 
vodului și aceia asupra lui Mihalcea sînt astăzi 
învechite, ca formă literară și ca informaţie, și se 

razimă pe o critică insuficientă. D. Xenopol, care 
a consacrat lui Mihai-Vodă o mare parte din vo- 
lumul III al „Istoriei Romînilor“, întrebuințează 
unele din materialele nouă şi dă, pe bază mai ales 
documentară, o povestire interesantă și adevărată, 

în liniile generale. D-sa păcătuieşte însă, ca de 

obicei, prin informaţia neîndestulătoare. Inedite 
nu foloseşte de loc, şi, pentru izvoarele narative, 
d-sa se razimă numai pe Bălcescu. Acesta şi vol. 

III şi IV din Hurmuzaki formează baza expunerii 
celui mai de talent şi mai bine pregătit populari- 
zator al istoriei romăneșşti, în ţară și în străi- 
nătate. 

În ungureşte s'a publicat, de d. Ladislas Szâ- 
deczky, profesor la Universitatea din Cluj, o carte 
studiată cinstit, asupra relaţiilor dintre Mihai și Ar- 
deal. N'o pot judeca necunoscînd limba, dar sînt 
în stare a recunoaşte însemnătatea mare a docu- 
mentelor nouă cuprinse în cele două Apendice, ce 

întovărăşesc lucrarea, după care vecinii noştri cu- 

nose cariera Voevodului și-i apreciază rolul. 

Am scris această monografie, —un fel de ori- 
entare pentru lucrarea mult mai întinsă ce pre: 

gătesc de mult timp,— pentru istoria“Romînilor, pe
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care un ministru-romîn o destina, Expoziţiii din 
Paris şi pe care altul, cu vederi mai practice (căcă 
0 ţară reprezintată prin cerealele, scoarțele şi ani- 
malele sale, nu mai are nevoie a se recomanda 
lumii prin trecutul săti), zice altul cu vederi mai 
practice a declarat-o inutilă. Cînd am primit invi- 
tația de „a uu mai scrie“, apucasem a scrie, din 
partea ce mi se destinase, istoria lui Mihai-Vitea- 
zul. E lucrarea de faţă. 

Am căutat a spune pe scurt, într'o formă 
simplă, singure faptele caracteristice, alese printre cele riguros exacte. 

Am întrebuințat mai ales: 
Ca material narativ: 4) Cronica de Curte a 

lui Mihai, tipărită, într'o formă, latină, de Walter 
și reprodusă Şi în Tesaurul lui Papiu Ilarian, |. Ea 
merge pănă la 1597; 3) Cronica Buzeştilor, inter- 
calată în Cronica „anonimă“ a Terii-Remănești, 
compilată de Logofătul Cantacuzinilor, Stoieu Lu- 
deseu și tipărită în Magazinul istorie, IV; c) Cro- 
nica lui lacobinus, secretariul lui Sigismund Bâ- 
thory, tipărită în Schwandtner, Seriptores, I; d) 
Cronica ardeleană, redactată după amintirile lui 
Basta de Ciro Spontoni (Veneţia, 1658); e) Cro- 
nica lui Decius. Barovius, cuprinsă în Monumenta. 
Hungariae historica, Seriptores; f) Cronica lui Sza- 
moskăzy, în aceiași culegere ; g) Cronica lui Simi- 
gianus, tipărită de Eder şi Mildenberg; 7) Cro- 
nica lui Wolfgang Bethlen, redactată pe baza 
celor trei cronici precedente și: suplinind lacunele 
pe care le oferă manuscriptele lor păstrate ; 4) 
Cronica turcă a lui Naima, tradusă englezeșşte
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de Fraser; j) Cronica lui Heidenstein, şi în Hurmu- 
zaki, XI!). 

Ca, documente: a) documente din Viena, ti- 
părite în Hurmuzaki, IL şi IV:; 5) cele venețiene, 
în aceiaşi colecție, VU, IP Și IV2; c) cele polone 
în Hurmuzaki- Bogdan, I-II (Supl. UI, I-Il); d) cele 

de proveniență deosebită, î în Hurmuzaki, XI; e) cele 
romănești din Analele Academiei Romine, XX; f) 
ineditele din Viena, rezumate sait publicate în Szâ- 

deczky ; g) ineditele (acestea şi altele) din colee- 
ţia mea, care rămîne să formeze vol. XII din Hur- 
muzaki. 

      

AALIOTEZȘS 
CENTRALĂ UNIVERSITARĂ 
BUCUREŞTI, 

VERII | 

37 

     

  

*) Indicaţiile bibliografice mai precise în indicele biblio- 
grafice la Iorga, Chiha şi Cetatea- Albă şi Hurmuzaki, XI. — Am 
maj trataţ istoria Domnului, din alte puncte dewedere, în Basta 
şi Mihai- Viteazul (Ferz, 1895) și Două conferinţi, (Socecii, 1898). 

 


